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ABSTRACT 
Sinikka Tuomikorpi       The model of administrative thinking ability. 
 
The purpose of this study has been to find out and clarify those factors and features, which have an 
affect to those experiences a civil servant gets when working in a public organisation. Basic 
question was, why does one civil servant meet administrative work with success and feels it natural 
and easy, and for someone else it is very difficult. A background idea in this study has been that all 
practices in an administrative organisation are directed by thoughts, and these directing thoughts are 
called here the model of administrative thinking ability. 
 
Research strategy in this study is ethnographic, the grounded theory method. Grounded theory 
method is based on symbolic interactionism and phenomenology, and this means that in this study 
administrative thinking ability has been investigated as an interactive phenomen between individual 
and his environment. The questions asked were; 1. What is administrative thinking ability? and 2. 
How does administrative thinking ability develop? 16 central administration officials who had a 
long and successful career in administration and who held a high possession in their organisation, 
were interviewed. The data was analysed qualitatively using content analysis, logical reasoning, 
comparative techniques and classification methods according to grounded theory method. The 
empirical data generated three main categories and thirteen subcategories, which formulate the 
model of administrative thinking ability. 
 
The main categories in administrative thinking ability - model are; knowledge/data and experience 
based reality, performance based working reality and developmental individual reality. The model 
of administrative thinking ability is by nature integrated and individually constructed thinking 
structure, which directs and controls observing, experiencing, action and developing when working 
in administrative organisation. The function between main categories and subcategories in practice 
is overlapping, simultaneous and interactive. 
 
In administrative thinking-model the term individuality means that every civil servant has a data 
and experience based reality, which contains an assumption of administration, politics, information 
and education and everyday life (subcategories). Performance based working reality contains an 
assumption of making decisions, problem management, development and change, leadership and 
political control (subcategories). Developmental individual reality contains motivebase, action 
guiding principles, administrative process skills and selfcare skills (subcategories). 
 
The main category; data and experience based reality, has been founded upon all that theoretical 
data a person has learned in different situations, all those experiences person has had when learning 
or dealt with this data and those attitudes absorbed from environment concerning this data in 
question. Second main category; performance based working reality, has been founded upon all 
administrative processes and performances person has had during his career as civil servant, the 
totality of cognitions made, experiences met and working models that have been assimilated from 
other civil servants. Third main category; developmental individual reality, has been found upon 
congenital qualities of personality, development processes during lifetime and interactive skills a 
person has learned in relations with people. 
 
This information obtained in this study will be helpful when planning educational processes for 
civil servants. 
Keywords: administration, administrative thinking, data and experience based reality, performance 
based reality, developmental individual reality 
 



TIIVISTELMÄ 
 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, mitä ovat ne hallinnolliseen työskentelyyn vaikuttavat 
yksilölähtöiset tekijät ja ominaisuudet, jotka vaikuttavat hallinnollisen työn luontevaksi julkishallinnon 
organisaatiossa kokemiseen ja tässä työssä menestymiseen. Hallinnollista työskentelyä on tarkasteltu 
sellaisesta tausta-ajattelusta lähtien, että kaikkea toimintaa ohjaa ajatteleminen. Tässä tutkimuksessa 
hallinnollista työskentelyä ja toimintaa ohjaavaa ajattelua kutsutaan hallinnolliseksi ajattelukyvyksi. 
 
Tutkimusstrategiana tässä haastattelututkimuksessa on etnografiaan perustuva Grounded theory – 
menetelmä. Grounded theory – menetelmän perusta on fenomenologiassa ja symbolisessa interaktionismissa, 
ja tämä tarkoittaa tutkimuksen kannalta sitä, että hallinnollista ajattelukykyä tutkitaan vuorovaikutuksellisena 
ilmiönä yksilön ja hänen ympäristönsä kanssa. Grounded theory – menetelmän mukaiset 
tutkimuskysymykset, joilla tutkimuksen tarkoitusta on operationalisoitu, määriteltiin seuraavasti: 1. Mitä on 
hallinnollinen ajattelukyky? 2. Miten hallinnollinen ajattelukyky kehittyy? Tutkimuskysymyksiin vastasi 16 
valtionhallinnon korkeaa virkamiestä, joilla on laaja hallinnollinen työkokemustausta. Haastatteluaineistosta 
muotoutui sisällön analyysin, kategorisoinnin, vertailun ja loogisen päättelyn lopputuloksena kolme 
ydinkategoriaa sisältävä hallinnollisen ajattelukyvyn malli.  
 
Hallinnollisen ajattelukyvyn malli on kolmen ydinkategorian, tietoperusteisen kokemustodellisuuden, 
suoriteperusteisen toimintatodellisuuden ja kehityksellisen yksilötodellisuuden, muodostama 
kokonaisvaltainen, yksilöllisesti konstruoitunut ja painottunut ajattelukehikko, joka ohjaa hallinnossa 
työskentelevän havainnointia, kokemista, toimintaa ja kehittymistä. Hallinnollisen ajattelukyvyn 
muodostamien ydinkategorioiden ja alakategorioiden keskinäinen toiminta on käytännössä luonteeltaan 
limittäistä, päällekkäistä ja keskenään vuorovaikutteista ajatteluprosessia, joten esitetty jako on teoreettinen. 
 
Hallinnollisen ajattelukyvyn yksilöllisyys tarkoittaa tässä tutkimuksessa sitä, että jokaisella hallinnossa 
työskentelevällä on käytössään tietoperusteinen kokemustodellisuus, jossa hallintokäsitys, tieto- ja 
oppimiskäsitys, politiikkakäsitys ja käsitys arkielämästä (alakategoriat) painottuvat eriasteisesti. Edelleen 
yksilöllisyyttä hallinnolliseen ajattelukykyyn luo eriasteisesti muotoutunut suoriteperusteinen 
toimintatodellisuus, joka rakentuu päätöksenteon, ongelmahallinnan, kehittämisen ja muutoksen, 
esimiehisyyden ja poliittisen ohjauksen (alakategoriat) muodostamasta arjessa toteutuvasta toiminnallisesta 
kokonaisuudesta. Hallinnollisen ajattelukyvyn kolmantena ydinkategoriana oleva kehityksellinen 
yksilötodellisuus rakentuu motiiviperustan, toimintaperiaatteiden, hallinnon prosessitaitojen ja 
itsehuoltotaitojen (alakategoriat) muodostamasta eriasteisesti painottuneesta ajatuksellisesta 
kokonaisuudesta. 
 
Tietoperusteisen kokemustodellisuuden tietoaines muodostuu tiedon teoreettisesta sisällöstä, tietoon 
yhdistyvistä omakohtaisista kokemuksista ja ympäristön näkemyksestä tiedosta. Suoriteperusteinen 
toimintatodellisuus muodostuu hallinnollisten prosessien ja suoritteiden aikaansaamisen yhteydessä 
syntyvien havaintojen, kokemusten ja omaksuttujen työskentelymallien välityksellä käytännön työskentelyä 
ohjaavaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Kehityksellinen yksilötodellisuus on synnynnäisten, 
kehityksellisten ja vuorovaikutuksellisten ominaisuuksien muodostama kokonaisuus, joka ohjaa yksilön 
toimintaa ja valintoja sekä tietoisella että tiedostamattomalla tasolla.  
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1.   JOHDANTO 
 

Käsitystä Suomen hallinnollisen järjestelmän olemuksesta, merkityksestä ja toimin-
nasta yleisellä tasolla muokkaa osaltaan se, miten media kokonaisuutena käsittelee 
hallinnollista toimintaa ja sen organisaatioita julkisuudessa. Median roolia ja vaiku-
tusta hallintoon ja politiikkaan on tarkastellut Wiberg ym. (1997, 255-257) ja toden-
nut, että media vaikuttaa tietoihin, asenteisiin ja toimintaamme. Julkinen hallinto or-
ganisaatioineen ja toimintoineen, on medialle otollinen kohde yhteiskunnassa, sillä 
hallintoon käsitteenä voidaan liittää erilaisia uskomuksia ja toimintaan liittyviä myyt-
tejä ilman erityisempää selvitys- tai todisteluvelvollisuutta.(Nummela & Ryynänen 
1996, 141, 335-337) Median rooli ja merkitys hallinnon kuvan muokkaamisessa, ja 
tiedon välittämisessä hallinnon todellisesta roolista yhteiskunnassa, on kasvanut 
1960-luvulta lähtien tasaisesti. Median välittämässä kuvassa hallinto kuvataan usein 
persoonattomaksi ja etäiseksi, epämääräiseksi toimintajärjestelmäksi, jolle on omi-
naista hitaus, asenteellinen jäykkyys, halu rajoittaa ja valvoa kansalaisia.  Hallintoa 
kuvataan mediassa usein pakollisena yhteiskunnallisena järjestelmänä, jota yhteis-
kunnan varsinaiset tuottavat sektorit, kuten yksityissektorin liiketoiminta ylläpitää, ja 
hallintoa supistamalla yhteiskunnan taloudelliset ongelmat ratkeavat. Myönteisiäkin 
asioita hallinnosta media välittää, kuten suomalaisen virkamiehen rehellisyys, lain-
mukainen toiminta ja luotettavuus. Nämä hyvät uutiset ylittävät uutiskynnyksen tosin 
vain silloin, kun asia todetaan jonkin ulkomailla tehdyn tutkimuksen tuloksena.  
 
Jari Vuori (1994, 22) on kuvannut näitä julkisiin organisaatioihin yhdistettäviä insti-
tutionalisoituneita myyttejä seuraavasti: 
 
- Julkinen organisaatio on aina huonompi kuin yksityinen. 
- Jokainen ihminen ajaa omaa etuaan yksityisessä organisaatiossa, julkisessa orga-

nisaatiossa kaikki toimivat altruistisesti. 
- Julkisen organisaation henkilöstö on moraalittomampaa, koska teot eivät palaudu 

tiettyyn henkilöön vaan tuntemattomaan kohteeseen, nimeltä valtio tai kunta. 
- Yksityisen organisaation henkilöstö on motivoituneempaa kuin julkisen organisaa-

tion. 
- Virkamies symboloi staattisuutta, kun taas yrittäjä on dynaaminen, mikä on itses-

sään jo arvokas asia. 
- Virkamies on ”suojatyöntekijä”, koska hän pääsee aina helpommalla kuin yksi-

tyisorganisaation työntekijä. 
- Virkamiehenä ei voi koskaan rikastua, yrittäjänä rikastuu aina. 
- Virkamiesten elinikäiset virat johtavat aina tehottomuuteen, tehotonta yksityissek-

torin työntekijää uhkaa aina irtisanominen. 
- Työn tuottavuus on yksityisessä organisaatiossa parempi kuin julkisessa organi-

saatiossa. 
- Yksityiset organisaatiot vievät parhaan työvoiman paremmilla eduilla. 
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Todellisuudessa suomalainen hallintojärjestelmä toimii hyvin ja tehokkaasti kansain-
välisesti ajatellen.  1990- luvulla julkishallinnon organisaatioissa tapahtuneet suuret 
muutokset ja mullistukset eivät ole juurikaan ylittäneet uutiskynnystä.  Tapahtunei-
den muutosten ja uudistusten keskeisenä kohteena on ollut hallinnossa työskentelevä 
henkilöstö, vaikka varsinaisen uudistuksen sanotaankin olevan luonteeltaan raken-
teellinen. Uudistusten tavoitteena on ollut tehokkuus-, tuottavuus- ja taloudellisuuste-
kijöiden kehittäminen veronmaksajien palveluajattelun mukaisesti. Temmes ym. 
(1997, 24-25, 83, 118-120, 126) on todennut, että tulevaisuus hallinnon osalta näyt-
tää, että muutosten ja uudistusten vauhti vain nopeutuu. Henkilöstö on ollut myös uu-
distusten toimeenpanija, ja uudistusten onnistumismahdollisuudet ovat riippuvaiset 
henkilöstön halusta tukea muutosprosessia ja sitoutua sen tavoitteisiin. Se, miten 
henkilöstö on muutoksen eri vaiheissa saanut vaikuttaa ja osallistua muutosproses-
siin, on yhteydessä uudistuksiin sitoutumisen asteeseen. Hallinnossa tapahtuneiden 
muutosten ja uudistusten seurauksena hallinnossa työskentelevien ihmisten itsenäi-
syys ja vastuu on lisääntynyt, joustavuus työyhteisöjen käytännöissä on kasvanut, 
ihmiset ovat entistä tuloshakuisempia ja tulostietoisempia. Samanaikaisesti kun olo-
suhteet ja työskentelymahdollisuudet hallinnollisessa toiminnassa ovat parantuneet, 
on myös kiire ja työn rasittavuus lisääntynyt, yleinen stressin ja pahoinvoinnin tunne 
kasvanut, epävarmuus työn jatkuvuudesta lisääntynyt julkishallinnon organisaatioi-
den lakkauttamiskokemusten seurauksena, määräaikaiset työsuhteet niihin liittyvine 
epävarmuustekijöineen lisääntyneet ja esimiestason työn laatu pysynyt ennallaan 
kasvaneista haasteista huolimatta. Hallintojärjestelmä työympäristönä on vaativa ja 
haasteellinen toimintakenttä yksilölle.  

 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja rakenne 

 

Työympäristönä julkishallinnon organisaatiot muodostavat nykyään tilanteiden ja 
tarkoituksen osalta jatkuvassa muutoksessa olevan yhteisön, johon paineita kohdistuu 
niin historian muutosten, poliitikkojen, talouselämän, median, kansalaisten kuin EU:n 
organisaationkin tahoilta. Tämän tutkimuksen lähtökohtana ja kantavana tausta-
ajatuksena on ollut tutkijan oma pohdiskelu siitä, onko tutkimuksen avulla löydettä-
vissä vaikkapa osittaista selitystä sille ilmiölle, että joillekin hallinnossa työskentele-
ville henkilöille hallinnollisen työn tekeminen, jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä 
julkisen sektorin hallinto-organisaatioissa, on hyvin luontevaa, hallinnon kulttuurin ja 
normiperustan omaksuminen näyttää näiden ihmisten kohdalla tapahtuvan suurem-
mitta ongelmitta, ja hallinnon työprosessien hallinta ja kehittäminen sujuu joustavasti 
ja tuloksia aikaansaaden. Mitkä ominaisuudet tai tekijät vaikuttavat siihen, että jolle-
kin toiselle puolestaan työskentely hallinnossa on hyvin vaikeaa ja takkuista, jatkuvaa 
kamppailua arjen ongelmista selviytymiseksi, ja jatkuvaa tyytymättömyyden koke-
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muksia synnyttävää toimintaa. Tai miksi jotkut kokevat hallinnossa työskentelyn it-
selleen mahdottomaksi vaihtoehdoksi. 

Tutkimuksen tarkoituksena on saada selvyys siihen, mitä ovat ne hallinnolliseen 
työskentelyyn vaikuttavat yksilölähtöiset tekijät ja ominaisuudet, jotka vaikuttavat 
julkishallinnon organisaatiossa työskentelemiseen ja hallinnollisen työn luontevaksi 
kokemiseen. Yksilölähtöisillä tekijöillä tarkoitetaan tämän tutkimuksen yhteydessä 
hallinnossa työskentelevän ihmisen tuottamaa käsitystä ja näkemystä siitä, mitkä teki-
jät vaikuttavat arjessa hallinnolliseen työskentelyyn. Tarkoituksena on myös selven-
tää, millainen on ominaisuuksiltaan hallinnolliseen työskentelyyn taustalla vaikuttava 
käsitejärjestelmä, malli tai mahdollinen teoria, ja onko sellainen ylipäätään löydettä-
vissä. Tässä tutkimuksessa hallinnollista työskentelyä lähestytään sellaisesta näkö-
kulmasta, että kaiken toiminnan taustalla on olemassa sitä ohjaava ajattelukehikko. 
Tässä tutkimuksessa hallinnollista työskentelyä ja toimintaa taustalla ohjaavaa ajatte-
lukehikkoa nimitetään hallinnolliseksi ajattelukyvyksi. Näin määriteltyä hallinnollista 
ajattelukykyä voidaan periaatteessa tutkia useamman tieteenalan näkökulmasta käsin, 
esimerkiksi psykologian, filosofian tai kasvatustieteen paradigmoja soveltaen. Tässä 
tutkimuksessa on lähtöasetelmaksi valittu hallintotieteen näkökulma, koska aihetta ei 
ole tieteenalan sisällä kovin paljoa tutkittu. Mielenkiinnon kohteena on myös se, mil-
tä osin hallinnollinen ajattelukyky on yhteneväinen olemassa olevan hallintotieteen 
teoriaperustan kanssa, ja miltä osin tässä tutkimuksessa tulee mahdollista uutta tietoa 
esille hallintotieteen näkökulmasta tarkasteltuna. Edellä kuvattua tutkimuksen tarkoi-
tusta operationalisoidaan tutkittavaan muotoon määrittelemällä tutkimuskysymyksik-
si seuraavat kaksi kysymystä: 

1. Mitä on hallinnollinen ajattelukyky? 

2. Miten hallinnollinen ajattelukyky kehittyy? 

Tässä tutkimuksessa hallinnollisella ajattelukyvyllä tarkoitetaan sitä konkreettisen ja 
käytännössä tapahtuvan hallinnollisen toiminnan taustalla yksilössä vaikuttavaa, ja 
toimintaa ohjaavaa, ajattelutavan rakennetta ja toimintaa. Hallinnollinen toiminta, 
johon tässä yhteydessä on viitattu, on määritelty tarkemmin seuraavassa luvussa hal-
linto- käsitteen määrittelyn yhteydessä. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla on 
tarkoitus saada selville tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden käsitys hallinnolli-
seen ajattelukykyyn ensisijassa vaikuttavista tekijöistä. Toinen kysymys toimii kont-
rollikysymyksenä. Kysymyksen avulla on tarkoitus selventää sitä, miten hallinnolli-
seen ajattelukykyyn ensisijassa vaikuttavat tekijät tulevat näkyviin tutkittavien henki-
löiden omassa kehityskaaressa hallinnossa työskenneltäessä ja heille kertyneissä ko-
kemuksissa.  

Hallinnollinen toiminta tässä tutkimuksessa määritellyllä tavalla tarkoittaa ensisijai-
sesti julkisissa organisaatioissa, tai niiden kaltaisissa organisaatioissa, tapahtuvaa 
päivittäistä käytännön työtoimintaa. Julkisia hallinto-organisaatioita ovat ministeriöt 
ja keskusvirastot, ja alueelliset julkiset organisaatiot läänien ja kuntien tasolla. Hal-
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linnollista toimintaa sinällään on myös muissa kuin julkisissa organisaatioissa, mutta 
hallinnollisen toiminnan toimeksiantajana toimii yleensä joku muu kuin poliittinen 
taho.        

Hallinnollista ajattelukykyä käsittelevän tutkimuksen tavoitetta, eli tutkimuksesta 
mahdollisesti koituvaa hyötyä, voidaan tarkastella sekä teoreettisesti että käytännölli-
sesti. Teoreettisesti tarkasteltuna tämän tutkimuksen tavoite on yksilölähtöistä näkö-
kulmaa soveltaen rakentaa sellainen hallintotieteellinen käsitejärjestelmä tai malli, 
joka kuvaa ja mahdollisesti selittää hallinnossa työskentelevän henkilön ajattelutavan 
rakennetta ja toimintaa, jota hallinnossa työskentely edellyttää, ja joka vaikuttaa hal-
lintouralla etenemiseen, ja subjektiiviseen tyytyväisyyden kokemiseen hallinnossa 
työskenneltäessä. Käytännön näkökulmasta tavoitteena on, että käsitejärjestelmä tai 
malli muodostaa sellaisen loogisen ja ymmärrettävän kokonaisuuden, jota voidaan 
käyttää hallinnollisten valmiuksien evaluoinnin ja kehittämisen apuvälineenä, ja hal-
linnon koulutuksessa opetusmateriaalina soveltuvin osin. 

Tämä tutkimusraportti etenee siten, että luvussa 2 on analysoitu hallinto-käsitettä eri-
laisista näkökulmista lähtien. Ajattelu- ja kykykäsitteen analyysi on suppea, tarkoi-
tuksena yleiskuvan luominen näistä kiistanalaisista ja monitahoisista käsitteistä. Lu-
vussa 3 on esitelty tässä tutkimuksessa käytettyä tutkimusstrategiaa eli grounded 
theory-menetelmää. Luku 4 sisältää tämän haastattelututkimuksen tulokset, eli hallin-
nollisen ajattelukyvyn mallin. Luvussa 5.1 on vertailtu hallinnollisen ajattelukyvyn 
mallia sellaisiin hallintotieteen teorioihin, jotka sisältävät kokonaisnäkemyksen hal-
linnon olemuksesta. Luvussa 5.2 vertaillaan tutkimustuloksia alakategorioittain ai-
heenmukaiseen teoriaperustaan. Luvussa 6 esitellään tutkimuksen perusteella tehtyjä 
johtopäätöksiä pääpiirteittäin (tulevat esille jo luvuissa 5.1 ja 5.2). Luku 6 sisältää 
myös tutkimuksen menetelmällisen arviointi osuuden ja jatkotutkimusehdotukset. 
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2.   KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ 

Tämän tutkimuksen keskeisenä mielenkiinnon kohteena on hallinnollinen ajatteluky-
ky, joten lähemmin tarkasteltavat käsitteet ovat hallinto, ajatteleminen ja kyky.  

2.1 Hallinto käsitteenä 

Historiallisesta näkökulmasta tarkasteltuna hallinnonomaista toimintaa, eli suunnitte-
lua, toiminnan organisointia, johtamista ja arviointia, on ihmiskunnassa ollut siitä läh-
tien, kun ihmiset ovat alkaneet kokea tarvetta muodostaa pysyviä yhteisöjä, joissa 
toimiminen on edellyttänyt organisoitumista. Tavoitteena yhteisöjen muodostamises-
sa on alkuun ollut suojautuminen ympäristöstä tulevia ulkoisia uhkia vastaan. Myö-
häisemmässä vaiheessa yhteisöllisyyttä on vahvistanut ruoan tuotannon ja saannin 
varmistaminen, ja ennustettavuuden lisääntyminen tuotannossa, sekä yhteisten pal-
vontapaikkojen rakentaminen tyydyttämään hengellisiä tarpeita. Vakaan ja ennustet-
tavan ympäristön muodostamisessa on johtajuudella ollut keskeinen asema. Johtami-
seen liittyen tietyt hallinnollisen toiminnan ominaisuudet ovat luonteeltaan ajattomia, 
ja ovat ihmiskunnassa esiintyneet jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Raadscheldersin 
(1998, 9-10) mukaan tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi organisoitumisen hierarkki-
nen rakenne, hallinnollisen toiminnan legitimiteetin perusteet, kansalaisten asemaan 
ja osallistumiseen liittyvät tekijät ja hallinnoimisen alueelliset ja toiminnalliset jako-
perusteet. Varhaisia samaa aihetta pohdiskelleita filosofeja olivat esimerkiksi Plato, 
Aristoteles ja Cicero, ja myöhäisemmältä ajalta sellaiset politiikan teoreetikot kuin 
Montesquieu, Mill ja Marx. 

Mielenkiinnon keskittyessä 1600-luvulla hallitsijan ja kansalaisten välisen suhteen 
pohdintaan, alettiin myös hallintoon ja sen rooliin kiinnittää erityistä huomiota. 1700-
luvulle tultaessa hallitsijan persoona ja rooli jäi taka-alalle kun alettiin pohtia valtion 
olemusta ja merkitystä, ja hallinnon roolia osana valtiokoneistoa. 1900-luvulle tulta-
essa hallinnosta oli kehittynyt tieteenala, jonka mielenkiinnon kohteena oli hallinnon 
rakenteiden ja prosessien tutkimus ja historiallinen ja vertaileva hallinnon tutkimus. 
Tämän ajanjakson edustajia olivat esimerkiksi Ludwig von Seckendorf, M de la Mare 
ja Lorenz von Stein. Valtiota ohjaavan lainsäädännön kehittyessä hallintotiede itse-
näisenä tieteenalana lakkasi vähitellen olemasta olemassa, ja yhdistyi tutkimukselli-
sesti pääosin lainsäädännön historian, perusoikeuksien ja poliittisen historian tutki-
mukseen. (Raadschelders 1998,3-4) 

Hallinnon yhteiskunnallisen roolin muuttuminen on ollut yhteydessä historian aikana 
yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Raadschelders (1998, 191-216) on kuvan-
nut sitä, miten valtiollisessa ajattelussa on siirrytty varhaisen keskiajan käsityksestä 
Jumalan kaikkivoipaisuudesta ensin kuninkaan tai hallitsijan valtaan, sitten valtion 
valtaan, ja nykyisellään suuntaus on kansanvallan lisäämiseen. Yksinvallasta on hi-
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taasti siirrytty vallan tasapainotilaan valtiollisella tasolla, eliitin edustuksesta edustuk-
selliseen demokratiaan, ja nykyisellään suuntauksena on kansanvaltaisen demokratian 
lisääminen. Yhteiskunnan vähäosaisten huolehtimisessa on siirrytty hyväntekeväi-
syydestä elintason nostamisen kautta hyvinvointivaltioon.  

Valtion roolissa tapahtuneet muutokset ovat näkyneet muutoksina myös talouden ra-
kenteissa ja toiminnoissa. Raadschelders (1998, 258) selittää, miten yksittäisesti mää-
ritellyistä erillisistä veroista on painopiste siirtynyt suoriin veroihin, joilla rahoitetaan 
valtiollista toimintaa ja sosiaaliturvaa. Lähialueiden käymästä keskinäisestä kaupan-
käynnistä on siirrytty ensin siirtomaavaltaan perustuvaan kaupankäyntiin, sitten valti-
oiden väliseen kaupantekoon, ja nykyisellään kauppaa hallitsevat valtiot ja ylikansal-
liset yritykset yhdessä kansallisten kauppajärjestelmien kanssa. Yksittäisten tapahtu-
mien kirjanpidosta on valtion tasolla siirrytty julkisten pankkien harjoittamaan fi-
nanssipolitiikkaan ja tasapainotettuihin talousarvioihin. Samanaikaisesti valtion rooli 
on laajentunut yksinkertaisen lainkäytön ja rahoitustarpeiden hankinnan toteutuksesta 
monitasoiseksi poliittisten ja taloudellisten riippuvuussuhteiden muodostamaksi hy-
vinvointivaltioksi. Hallinnollisen järjestelmän ja -toiminnan rooli on näissä muutok-
sissa yksinkertaistaen muuttunut Jumalan tai kuninkaan henkilökohtaisesta palvelijas-
ta ensin valtion palvelijaksi, ja edelleen kansalaisten julkiseksi palvelijaksi.  

Dunsire (1973, 1-2) on teoksessaan Administration, The Word, The Science. analy-
soinut hallintokäsitteen merkityksen muutoksia historian eri ajanjaksojen aikana. 
Varhaisimmissa muodoissaan hallinto (administration) on tarkoittanut puhdasta ja 
yksinkertaista palvelua ja auttamista, tai vaihtoehtoisesti pelkkää ohjaamista ja joh-
tamista ilman ajatusta palvelemisesta tai auttamisesta. Kolmantena muotona hallinto-
käsitteellä on ollut tietyn tarkoituksen tai lopputuloksen edellyttämän toiminnan täy-
täntöönpanon johtaminen ja ohjaaminen.  

Dunsiren (1973, 3-5) mukaan hallintokäsitteen voidaan ymmärtää tarkoittavan myös 
vallanpitäjän luotettua edustajaa, joka ohjaa, panee täytäntöön ja ajaa jonkun muun 
kuin itsensä asiaa tai etua. Hallinnon voidaan katsoa edustavan myös ikään kuin val-
tion auktorisoimaa palvelua kansalaisilleen. Tai hallintokäsitteellä voidaan ilmaista 
yksinkertaisesti vallanpitäjän tahtoa anonyymilla tavalla, kuten; Ministeriön näke-
myksen mukaan… 

Edelleen Dunsire (1973, 14-26) on sitä mieltä, että hallinnolla voidaan ymmärtää vir-
kamiesten muodostamaa ei-juridista organisaatiota tai järjestelmää, joka huolehtii 
lakien täytäntöönpanosta, ja tuottaa uutta tietoa lainsäädännöllisiä tarpeita varten. 
Hallinnon määrittelyssä voidaan myös laajemmin ja tarkemmin kuvata virkamiesten 
toimintaa ja organisaation rakennetta. Esimerkiksi, että hallinto on yhteiskunnan toi-
mintalinjoihin ja etuun, sekä lakien täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvien pe-
riaatteiden toteutumisen ohjaamista ja vakiinnuttamista, ja tähän toimintaan liittyvien 
rutiinien hoitamista organisaatiossa, jonka johdossa on ministeri, joka on valtioneu-
voston jäsen, ja toimii eduskunnan alaisuudessa. Kuvailuun voidaan liittää mukaan 
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myös konkreettista toiminnan kuvailua kuten, koordinointi eri elinten välillä, kehit-
täminen, kontrollointi, suunnittelu tai toimintalinjojen vetäminen.  

1950-60-luvulla hallinnon määrittelyssä pyrittiin erottamaan yleinen hallinnollinen 
osaaminen ja kokemus hallinnon erityisalueen asiantuntijaosaamisesta. Dunsiren 
(1973, 197-201) mukaan tällöin hallinnon määritelmissä alkoi korostua analysoinnin, 
tasapainottamisen ja esittelyn merkitys osana hallinnollista päätöksentekoa. Asioiden 
tarkastelussa korostui sekä lyhyen että pitkän aikajänteen seurausvaikutusten selvit-
täminen ja vaikuttavien tekijöiden painoarvon arviointi suhteessa käsiteltävään asi-
aan. 1970-lukua lähestyttäessä hallinnon määrittelyssä alkoi korostua myös liiketa-
loudelliset näkökulmat kuten, kirjanpito, laskentatoimi ja tilastointi, vaikkakin hallin-
nollinen toiminta pyrittiin selkeästi erottamaan varsinaisesta tuotannollisesta toimin-
nasta. Hallinto nähtiin lähinnä tuotannollisen toiminnan mahdollistajana yhteiskun-
nassa. Samanaikaisesti painotettiin myös hallinnossa työskentelevien hallinnollisen 
koulutuksen merkitystä asiantuntijuuden lisänä.  

Hallintokäsitettä käytetään myös hyvin moni merkityksellisissä yhteyksissä liittyen 
oppimiseen ja koulutukseen. Dunsire (1973, 197-201) näkee, että hallinnolla voidaan 
silloin tarkoittaa opiskeltavaa ainetta tai aluetta, tieteenalaa, kurssia tai jonkin oppilai-
toksen tarjoamaa opintojaksoa, joka käsittelee hallintoon liittyviä sisältöalueita. Tie-
teen piirissä hallintokäsitteeseen suhtautuminen on jossain mielessä ristiriitaista. Poh-
dintaa herättää se, onko kyseessä tällöin hallinnosta puhuttaessa itsenäinen tieteenala 
vai enemmänkin hallinnollisten toimintojen muodostama oppirakennelma, jonka re-
levanttiutta pyritään tutkimuksen avulla todentamaan.  

Edelleen hieman toisenlaista näkökulmaa hallinnon käsitteen määrittelyyn edustaa 
George Frederickson (1997), joka on teoksessaan The Spirit of Public Administration 
lähtenyt hallinnon määrittelyssä liikkeelle demokratiasta ja yhteiskunnallisista arvois-
ta, ja sitonut nämä käsitteet hallintojärjestelmässä viimeisten vuosien aikana tapahtu-
neisiin ajatuksellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin. Fredericksonin mukaan hallinto 
ei voi toimia arvojen ulkopuolella, vaan demokratian periaatteita noudattavassa yh-
teiskunnassa hallinnon tulee sekä teoriassa että käytännössä omata vahva ideologinen 
arvoperusta, joka ohjaa toimintaa. Hallinnon toiminta sinällään hakee käytännön to-
teuttamiskeinonsa monimuotoisesti ja laaja-alaisesti ideologisesta arvoperustasta kä-
sin. (Frederickson 1997,157-177) 

Fredericksonin (1997, 225) käsityksen mukainen arvoperusta määrittelee hallintoa 
seuraavien periaatteiden mukaan: 

Sellaisten käsitteiden kuin valtion- tai kunnanhallinto käyttö kuvaa hallinnon sitou-
tumista palvelemaan ikään kuin valtiota ja instituutiota. Hallinto toimii ”Valtion” etu-
jen ensisijaisena ajajana ”vastapuolella” olevia kansalaisia vastaan. Tällainen määri-
telmä sinällään ajatuksellisesti sotii demokratian arvoja vastaan, eikä Fredericksonin 
(1997, 225) mukaan sellaista tulisi käyttää. Niinpä hallintoa kuvaavana käsitteenä 
tulisi hänen mielestään mieluummin käyttää käsitettä julkinen hallinto, joka on luon-
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teeltaan neutraalimpi eikä asetu jonkun puolelle. Hallinnon määritelmä voidaan il-
maista seuraavasti: ”Julkinen hallinto käsittää laaja-alaisesti kaiken hallinnointiin ja 
toimenpanoon liittyvän toiminnan, joka on luonteeltaan kollektiivista ja kansalaisia 
koskettavaa.”  

Fredericksonin (1997, 227) mielestä julkisen hallinnon on tehtäviä suorittaessaan 
huomioitava aina taloudellisuus ja tehokkuus. Nämä eivät kuitenkaan ole ainoat nou-
datettavat arvot, vaan kaikessa toiminnassa on hallinnossa toteuduttava yhteiskunnal-
linen tasa-arvo mahdollisimman laaja-alaisesti ja kattavasti. Nämä hallinnoimisen 
periaatteet koskevat suoraan valtion tai kunnan omistuksessa olevia organisaatioita tai 
instituutioita, yhtiöitettyjä organisaatioita tai yksityisiä yrityksiä, jotka hoitavat ja 
tuottavat palveluja yhteisölle. 

Fredericksonin (1997, 228-230) mukaan julkisen hallinnon tehtävien ulottuvuus yh-
teiskunnassa kattaa poliittisten päätösten toimeenpanon, julkisten organisaatioiden 
tehokkaan organisoinnin ja johtamisen, julkisten organisaatioiden missioiden toteu-
tumisen puolueettoman edistämisen ja niiden oikeuksien ja arvojen tuottamisen kan-
salaisille, joihin yhteiskunta on sitoutunut. Näitä tehtäviä toteuttaessaan julkinen hal-
linto keskittää tutkimuksen ja käytännön toimintansa tarpeen ja tilanteen mukaan niin 
kansainväliselle, kansalliselle, kunnalliselle tai paikalliselle tasolle. 

Fredericksonin (1997, 230-233) mukaan silloin, kun julkisen hallinnon yhteiskunnal-
linen konteksti edustaa ja on sitoutunut demokratian periaatteisiin, on julkinen hallin-
to kokonaisuudessaan vastuussa toiminnastaan kansalaisille, ja tästä suorasta vastuus-
ta nousee myös julkisen hallinnon arvo ja työn arvokkuus. Julkisia organisaatioita ja 
instituutioita johdetaan sellaisten periaatteiden mukaan, että ne kykenevät säilyttä-
mään muutosvalmiutensa, toimivat vastuullisesti suhteessa kansalaisiin ja toimivat 
yhteistyössä kansalaisten kanssa.  

Julkisen hallinnon sitoutuminen sekä teoriassa että käytännössä tasa-arvoisuuden, 
rehellisyyden, oikeudenmukaisuuden ja kohtuuden periaatteisiin, on yhtä tärkeätä ja 
merkittävää kuin tehokkuuden, tuottavuuden ja taloudellisuuden periaatteiden nou-
dattaminen toiminnoissa. Fredericksonin (1997, 234) mielestä tasa-arvoisuuden, re-
hellisyyden, kohtuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden noudattaminen hallin-
nossa toimii yhteiskunnassa kansalaisia yhdistävänä tekijänä tässä ja ajassa, ja luo 
vastuullisen perustan tulevaisuuden sukupolvien mahdollisuuksille. Kaikessa toimin-
nassaan julkinen hallinto toimii korkean moraalin, hyvää tarkoittavan ja hyväntahtoi-
sen mallin mukaan kaikkia kansalaisia kohtaan.  

Ferrel Heady (2001, 2) määrittelee puolestaan hallintoa toiminnan olemuksesta käsin. 
Hallinto on hänen mukaansa tarkoituksellista toimintaa, jolla on tietoinen pyrkimys ja 
päämäärä. Edelleen hallinto on yhteistoiminnallista ja inhimillistä yritystä saavuttaa 
jokin päämäärä tai tavoitteet, jonka toiminnassa mukana olevat ovat hyväksyneet ja 
ovat siihen sitoutuneet. Hallintoa ovat myös kaikki ne keinot, joiden avulla ennalta 
asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Hallinnollista toimintaa on aina tilantees-
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sa, jossa hallinnon välttämättömät edellytykset toteutuvat; eli ihmiset tekevät keske-
nään yhteistyötä jonkin sellaisen asian tai tehtävän suorittamiseksi, joka on arvioitu 
yhteisen ponnistuksen arvoiseksi. Hallinnon fyysinen ympäristö voi olla monenlai-
nen, kuten virasto, koulu, kirkko tai yritys. Julkinen hallinto on se osa hallintoa, joka 
tekee yhteistyötä poliittisen järjestelmän kanssa. Julkinen hallinto voidaan karkealla 
tavalla erotella muusta hallinnosta siten, että julkinen hallinto toteuttaa poliittisen jär-
jestelmän päätöksenteon auktoriteettien tekemiä päätöksiä, jotka koskevat julkisten 
asioiden hoitamista. 

Heady (2001, 5) on määritellyt myös hallinnon tutkimuksen alueita ja ottanut siten 
välillisesti kantaa hallintotieteen paradigmaan. Hallintoa tieteenä tutkittaessa tulee 
tutkimuskohteena hänen mielestään olla, olipa tieteentekijän henkilökohtainen näke-
mys hallinnosta minkälainen tahansa, ainakin seuraavat kolme aluetta: 

1. Julkisen hallinnon palveluksessa olevien virkamiesten ominaisuudet ja käyt-
täytyminen, motivaation lähteet, ja virkamiesten ja hallinnon prosessien yh-
teydet. 

2. Laajat hallinnon institutionaaliset järjestelmät, joiden avulla hallintoa organi-
soidaan. 

3. Hallintoympäristön ekologia, mikä tässä yhteydessä tarkoittaa hallinnon jär-
jestelmien ja poliittisen järjestelmän keskinäistä suhdetta osana ympäröivää 
yhteiskuntaa.  

Oppikirjamaisempaa, ja ikään kuin yleisen ymmärryksen mukaisempaa ja samalla 
tulkinnanvaraisempaa, näkemystä hallinnosta edustaa esimerkiksi amerikkalainen 
David Rosenbloom. Hänen käsityksensä mukaan julkista hallintoa määriteltäessä on 
huomioitava managerismin, politiikan ja juridiikan ulottuvuudet. 

Rosenbloom (1989, 14-18, 154-161) selittää, miten managerismin periaatteiden so-
veltamisen hallintoon voidaan katsoa olevan lähtöisin Woodrow Wilsonin kirjoitta-
masta teoksesta 1887, jossa hän toteaa, että hallinto on liike-elämään kuuluvaa toi-
mintaa yhteiskunnassa. Ajatusta tehokkuudesta ja tuottavuudesta kehitti edelleen Fre-
derick Taylor tieteellisen liikkeenjohdon teoriassaan, Peter Drucker käsitellessään 
liikkeenjohtamisen taitoa ja edelleen sama ajatus on kehittynyt tavoite- ja tulosjohta-
misen periaatteissa. Managerismin näkökulma painottaa hallinnon ja politiikan erilli-
syyttä, jotta liike-elämää hallitseva talouden lainalaisuuksia noudattava hallinnon joh-
taminen tulisi mahdolliseksi. Politiikan ja hallinnon yhteyden Rosenbloom ajattelee 
luovan ja tuottavan yhteiskuntaan korruptiota, tehottomuutta ja epäpätevyyttä. Poli-
tiikan ja hallinnon erottaminen toisistaan mahdollistaa hallinto-organisaation johtami-
sen liike-elämän pelisäännöillä, koska poliitikot eivät tämän ajattelun mukaan pysty 
vaikuttamaan virkamiesten nimittämisen tai erottamisen avulla hallinnon toimintaan. 
Näin ollen hallintoon saadaan valikoitua alansa todelliset asiantuntijat, ja toiminta 
voidaan organisoida maksimaalisen tehokkaaksi ja tuottavaksi talouden lainalaisuuk-
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sia soveltaen. Tämä panos-tuotos ajattelu edellyttää myös organisaatiorakenteen te-
hokkuutta. Rakenteen tehokkuus on saavutettavissa hierarkian, erikoistumisen ja 
formaalisuuden avulla. Managerismi sisältää myös persoonattoman asenteen niin 
työntekijöitä kuin hallinnon asiakkaitakin kohtaan.  

Rosenbloomin(1989, 138-161) selittää, että managerismin periaatteiden mukaan joh-
tajan rooli on organisaatiossa keskeinen, ja liiketaloudellista johtamista ohjaa toimin-
taperiaatteet, jotka on kehitetty poikkitieteellisen tutkimuksen avulla. Tästä tutkimuk-
sesta saatu tieto muodostaa hänen mukaansa ammattimaisten hallinnossa työskente-
levien johtajien työn tiedolliset perusteet. Johtajan tehtävä on selvittää organisaation 
vahvuudet ja heikkoudet, visioida tulevaisuuden mahdollisuuksia, asettaa tavoitteita, 
organisoida, kannustaa, arvioida ja kehittää toimintaa jatkuvasti. Johtajan työlle on 
tyypillistä tiedon käsittely, kommunikointi ja tulosten aikaansaaminen.  

Rosenbloom (1989, 154-161) selvittää, että ajatus hallinnon tarkastelemisesta osana 
politiikan prosesseja on lähtöisin Paul Applebyn näkemyksestä, että käytännössä hal-
linnon ja politiikan erottaminen toisistaan on mahdotonta. Hän selvittää edelleen, että 
poliittisesta näkökulmasta hallintoa tarkasteltaessa lähtökohtana on ollut käytännön 
arkitodellisuus. Käytännössä hallinto on poliittinen vaikuttaja, jonka toiminnassa on 
havaittavissa edustuksellisuuden piirteitä, toiminnan yhteneväisyyttä politiikan pää-
tösten kanssa ja tiettyjen virkamiesten vastuullisuuden toteutumista vaalimenettelyn 
avulla (USA:ssa, ei Suomessa). Hallinnon edustuksellisuus toteutuu esimerkiksi po-
liittisten virkanimitysten kautta tai asioiden valmisteluun osallistuvien työryhmien ja 
asiantuntijoiden kokoonpanossa. Työryhmät ja komiteat pyritään muodostamaan si-
ten, että mahdollisimman erilaiset ja laaja-alaiset näkemykset ovat edustettuina. 

Rosenbloom (1989, 19-21,218-225) kuvaa edelleen, miten hallinnon toiminnan yh-
tenevyyttä poliittisen päätöksenteon kanssa edistetään esimerkiksi siten, että kaikilla 
on samanlaiset ja tasavertaiset mahdollisuudet päästä työskentelemään hallinnossa, 
jolloin kaikenlainen ja erilainen ajattelu tulee hallinnossa näkyviin. Toiminnallinen 
yhtenevyys politiikan kanssa toteutuu myös siten, että hallinto toimeenpanee poliitti-
set päätökset, jolloin hallinnon toiminnan on oltava yhdenmukaista myös päätöksen 
hengen kanssa. Hallinnossa työskentelevän virkamiehen vastuu voi noudattaa poliitti-
sen vastuun mekanismeja, kuten USA:ssa joidenkin virkojen kohdalla tapahtuu. Vir-
kamies valitaan tehtäväänsä vaaleilla, joissa kansalaiset äänestävät ehdokkaita. Hän 
myös vastaa äänestäjilleen toiminnastaan siten, että tulee uudelleen valituksi, jos hä-
neen ollaan oltu tyytyväisiä, tai putoaa virastaan, jos työn laatu ei ole äänestäjiä tyy-
dyttänyt. 

Rosenbloom (1989, 21-22, 299-304) katsoo, että kun hallintoa ohjaa politiikalle tyy-
pilliset ominaisuudet, kuten edustuksellisuus, yhteneväisyys politiikan kanssa ja vir-
kamiehen vastuu suoraan valitsijoilleen, hallinnosta kehittyy poliittista pluralismia 
edustava organisaatiokokonaisuus, jonka toimeenpanotehtävän mahdollistuminen 
edellyttää erilaisten poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten intressitahojen tarpeiden 
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yhteensovittamista yhteiskunnassa hyvinkin laajalti. Riskinä on, että kaikki saavat 
kaikkea, mutta todelliset ongelmat ja epäkohdat jäävät korjaamatta. Pluralistinen hal-
linto käsittelee asiakkaitaan persoonina, mutta kollektiivisesti ryhminä, ei yksilöinä. 
Yksilö liitetään aina johonkin ryhmään; sosiaaliseen, taloudelliseen tai poliittiseen. 
Tieteen merkitys pluralistisen hallinnon tiedonlähteenä on marginaalinen, vaikka tie-
dettä sinällään kyllä arvostetaan. Merkittävämpiä ovat kuitenkin hallinnon toiminnan 
kannalta erilaiset mielipidekyselyt ja haastattelut, media, yhteyksiä ottava yleisö ja 
erilaiset painostusryhmät.  

Laillisuus näkökulmaa hallinnon määrittelyssä painottava ajattelu on käynnistynyt 
samanaikaisesti, kun hallintoa on alettu ohjata lakien ja asetusten avulla, ja perustus-
lakiin on kirjattu erityisiä yksilön oikeuksia. Rosenbloomin (1989, 22-26, 167-171) 
mukaan laillisuusperusteinen hallinnon näkökulma painottaa lainsäädännön ja lakien 
seurausvaikutusten merkitystä hallinnon prosesseissa, ja keskeisenä tavoitteena on 
suojella yksilön oikeuksia suhteessa hallintoon ja valtiovaltaan. Lain avulla voidaan 
määritellä hallinnon organisaatiot, niiden virkamiesten pätevyydet, jotka toimeenpa-
nevat lainsäädännön määräykset, ja tässä toiminnassa tapahtuvien laiminlyöntien seu-
raukset. Hallinnon tarkastelu juridiikan näkökulmasta pyrkii yhtenäistämään hallinto-
prosessit ja oikeusprosessit keskenään, ja tekemään oikeudellisista arvoista myös hal-
linnon arvoja. Yksilön perustuslailliset oikeudet, tasapuolinen kohtelu ja oikeus saada 
asiansa käsitellyksi hallinnossa ja näiden oikeuksien toteutumisen valvonta kaikissa 
hallinnon prosesseissa, on keskeinen osa virkamiehen toimintaa. Oikeuksien valvon-
nan laiminlyönnistä on virkamiehellä odotettavissa rangaistusseuraamuksia.  

Rosenbloom (1989, 26-28, 304-311) katsoo, että hallinnon rakenteisiin laillisuuspe-
rusteinen hallintonäkemys tuo mukanaan kuulemismenettelyn. Kuulemismenettelyä, 
joka yleensä on seurauksena siitä, että hallinto on jollain tavalla loukannut yksilön 
laillisia oikeuksia, ohjaa itsenäisyys ja riippumattomuus hallinnon organisaatiosta. 
Kuulemisen suorittajalla ei ole yhteyksiä päätöksen tehneeseen hallinto-
organisaatioon, ja siten kuulemismenettelyn päätökset voivat olla hallinnon näkökul-
masta koordinointia vaikeuttavia tai olemassa olevan hierarkian vastaisia. Yksilölli-
nen ihminen ainutkertaisessa tilanteessa on hallinnon toimintaa määrittävä tekijä lail-
lisuusperusteisessa hallintonäkemyksessä. Yksilöllä on oikeus tulla kuulluksi, ja hä-
nellä on oikeus selostaa tarpeidensa synnyttämät ajatukset, motiivit ja odotukset hal-
linnon edustajalle. Suhde tietoon ja tieteeseen on ratkaisuperusteinen. Tämä tarkoit-
taa, että päätöksenteon perustana olevat faktat nousevat yksittäisestä prosessista ja 
sitä tukevista ”todisteista”, jotka voivat olla luonteeltaan hyvinkin subjektiivisia. Täl-
laiset ratkaisut toimivat yleistysten perusteina hallinnollisessa päätöksenteossa, ja yh-
distellen näistä muodostuu hallintoa ohjaava tietoperusta. 

Julkista hallintoa määritellessään Rosenbloom (1989, 6) yhdistää kolme edellä esitet-
tyä näkökulmaa, eli managerismin, politiikan ja juridiikan ulottuvuudet seuraavalla 
tavalla: 
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”Julkinen hallinto on managerismin, politiikan ja lainkäyttöä ohjaavien teorioiden ja 
prosessien soveltamista siten, että lakiasäätävien, toimeenpanosta huolehtivien ja 
tuomioistuinten valtuutus, määräysten ja ohjeiden mukaisten ja palveluperusteisten, 
toimintojen toteuttamiseksi mahdollistuu yhteiskunnassa tai sen jollain osa-alueella.”    

Virtanen (1994, 242-243) on määritellyt hallintoa sosiaalisen toiminnan näkökulmas-
ta. Hallintoa voidaan silloin tarkastella myös sosiaalisena toimintana, joka panee täy-
täntöön poliittisen toimeksiannon, ja kontrolloi toimeksiannon täytäntöönpanoa siten, 
että toimeksiannon tarkoittama tila saavutetaan. Poliittinen toimeksianto voi olla 
luonteeltaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai työn teettämistä. Toimeksiantoa toteut-
taessaan hallinnollinen agentti eli virkamies, suorittaa hallinnollista toimintaa. Hal-
linnollisen toiminnan tavoitteena on käytännön toimeenpanon optimaalinen tehok-
kuus siten, että poliittisen toimeksiannon lopputila ja arvojärjestelmät toteutuvat tar-
koitetulla tavalla. Hallinnollinen toiminta voi olla luonteeltaan normatiivista, jolloin 
tavoitteena on valtasuhteita, sopimussuhteita tai moraalisia suhteita apuna käyttäen 
vaikuttaa ihmisten motivaatioon ja toimintaan siten, että poliittisen toimeksiannon 
toteutumisen kannalta tarkoituksenmukainen toimintaprosessi toteutuu. Hallinnolli-
nen toiminta voi olla luonteeltaan myös aloitteellista toimeksiannon suhteen, jolloin 
toiminnalle on ominaista, että siinä sekoittuvat toisiinsa toisaalta poliittiseksi toimin-
naksi lukeutuva toiminta ja hallinnollinen toiminta.  

   ******* 

Hallinnon yhteydessä nykyään usein käytetty lähikäsite on hallinta, joka tulee eng-
lanninkielisestä sanasta governance. Käsitteen, hallinta, avulla on pyritty laajenta-
maan hallintokäsitteen aluetta ja luomaan dynaamisempi mielikuva hallinnon roolista 
yhteiskunnassa. Heurun (2003, 152) mukaan hallintakäsitteeseen on sisällytetty julki-
sen toiminnan verkostot, kehittämistehtävät, toimintojen koordinointi, kumppanuu-
det, kansalaisten määräämisoikeuksien laajentuminen ja hallinnon tuotantoroolissa 
tapahtuvat muutokset. Käsitteen avulla on tuotu esille hallinnon muuttumista hierark-
kisesta organisaatiosta erilaisissa suhdetoimintaverkostoissa toimivaksi järjestelmäk-
si, joka kehittää yhteiskuntaa erilaisten aktiivisten kumppanien kanssa. 

Tiihonen S ja Tiihonen P (2004, 7-8) ovat määritelleet hallintakäsitettä siten, että val-
tiollisen vastuun sijasta hallinta kuvaa julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistä tai 
yksityistä vastuuta. Hallintakäsitteen avulla halutaan tehdä ero hallitsemiskäsittee-
seen, joka ajatuksellisesti on ylhäältä lähtevää, hierarkkista ja luonteeltaan määrää-
vää. Hallinta nousee ajatuksellisesti alhaalta, organisoituu verkostoksi ja on pitkälti 
vapaaehtoista ja luovaa toimintaa horisontaalisen vuorovaikutuksen muodossa. Hal-
lintaan käsitteenä sisältyy ajatus yhteistoiminnan korostamisesta yksityisen ja julki-
sen välisessä vuorovaikutuksessa vastakohtaisuuden sijasta, verkostonomaisen toi-
minnan ensisijaisuus hierarkkisen hallitsemisen sijasta, neuvottelujen ja taivuttelujen 
ensisijaisuus komentamisen ja valvonnan sijasta ja johtamistaitojen rinnalle osaamis-
ta ja mahdollistamistaitoja.  
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Tiihosen ym. (2004, 8-13) mukaan hallinta kattaa perinteisen poliittisen johtamisen, 
julkisen hallinnon sisäisen järjestämisen, eli julkishallinnon, markkinoiden ja yhteis-
kunnan ulospäin suuntautuvan ohjaamisen ja pelisääntöjen määräämisen. Vaikutta-
vassa ja tehokkaassa hallinnassa on organisaatioita, sääntöjä, instituutioita ja päätök-
sentekomekanismeja, jotka palvelevat hallintaan osallistuvia intressejä. Hallinta ko-
rostaa ajatusta, että asiat hoidetaan käyttäen kuhunkin ongelmaan sopivinta keinoa ja 
välineitä, toiminta on mahdollisimman pitkälle itseohjautuvaa ja verkostonomaista 
yhteistoimintaa. Hallintakäsitteen mukaisessa toiminnassa painottuu toimijoiden kes-
kinäinen vuorovaikutus, riippuvuus ja toiminnan pelisääntöjen yhteinen määrittely. 
Hallinnan kehittymisen myötä valtion ohjaus vähenee, kansalaisten itsenäisyys ja 
vastuu omasta toiminnastaan lisääntyy ja markkinatoimijoiden rooli tulee aktiivi-
semmaksi. Valtio vastaa kuitenkin viimekädessä aina lopputuloksesta. 

Hallintakäsitettä on suppeammassa muodossa käsitellyt myös Pierre Jon ja Peters P 
Guy (2000). He ovat tarkastelleet yksityiskohtaisesti hallintakäsitteen muotoutumisen 
lähtökohtia ja kehittymisvaiheita. Erona yllämainittuihin määritelmiin on, että he tar-
koittavat hallinnalla valtiollista toimintaa, eivätkä sisällytä sen piiriin alhaalta tulevaa 
organisoitumista, järjestyksen säilyttämistä tai verkostonomaista toimintaa. Hallinta-
käsitettä on tarkastellut myös Pekonen (1995, 84-87, 103-106). Hänen määrittelys-
sään hallintaan ja hallintakykyyn yhdistyy edustuksellisuus, joka politisoi yhteisym-
märrykseen tähtäävän prosessin. Hallinnassa on kyse yhteisymmärryksen luomisesta 
tilanteessa, jolle on ominaista erot, erimielisyydet, erilaiset pyrkimykset ja tietämät-
tömyys. Hallintakyky on se jännite, joka vallitsee ristiriidan ja järjestyksen välillä.  

2.2 Hallinto tieteenä 

Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on, että hallintotiede on itsenäinen tieteenala. Sal-
minen (1993, 18-21) on määritellyt hallintotiedettä siten, että hallintotiede tarkastelee 
ja tutkii kaikenlaista organisoitunutta toimintaa yhteiskunnassa, sen ohjaus- ja val-
vontatoimintoja, niitä suorittavia instituutioita, organisaatioita ja yksilöitä, ja julkisen 
toiminnan erityispiirteitä yhteiskunnassa. Salminen (1993, 21-24) käyttää myös käsi-
tettä yleishallintotiede, joka tarkoittaa julkishallintotieteen ja yrityshallintotieteen 
muodostamaa kokonaisuutta. Yleishallintotieteen jaon perustana on sekä akateeminen 
institutionaalinen jako että tutkimuskohteiden ja teorioiden painopisteiden eroavai-
suudet, eli oppisuuntauksien eroavaisuudet. Julkishallintotiede painottaa tutkimukses-
saan julkisen vallan, virkamieskunnan ja poliittis-hallinnolliseen toimeenpanoon liit-
tyviä kysymyksiä. Yrityshallintotiede painottaa tutkimuksessaan puolestaan tuotta-
vuutta, yksilöä organisaatiossa, organisaatiokulttuuria ja johtamista.  

 
Hallintotieteen kehittymisen lähtökohtina ovat olleet oikeustiede, valtio-oppi, kansan-
taloustiede, yhteiskuntahistoria ja sosiologia. Salminen (1993, 21) on kuvannut, miten 
tieteenalakohtaiselle hallintotieteen määrittelylle on ominaista kunkin tieteenalan 
omasta paradigmasta lähtevä tarkastelutapa. Hallintotiede on siltä osin poikkitieteel-
linen tiede, että se omassa teoriaperustassaan hyödyntää ja soveltaa myös muiden tie-
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teenalojen tuloksia ja näkemyksiä hallinnosta muovatessaan ja rakentaessaan omaa 
tieteellistä teoriaperustaansa. Hallintotieteen eriydyttyä omaksi tieteenalakseen, on 
ymmärrettävää, että näiden tieteenalojen vaikutus näkyy voimakkaana hallinnon teo-
riaperustassa, ja osa näistä tieteenaloista määrittelee hallintoa omasta substanssistaan 
käsin painottaen omaa paradigmaansa ja teoriaperustaansa.  
 
Hallintotieteen määrittelyyn vaikuttaa myös kulttuuritraditionaaliset tekijät, joita esi-
merkiksi Vartola (1979, 9-16) on kuvannut tarkemmin. Nämä kulttuuritraditioon si-
toutuneet erot hallintotieteen määrittelyssä tulevat näkyviin siinä, miten Keski-
Euroopassa, Yhdysvalloissa tai Itäisen Euroopan maissa hallintoa tieteenä on tarkas-
teltu. Tässä tutkimuksessa ei kiinnostuksen kohteena ole hallintotiede sinällään, joten 
kulttuuritraditionaalisia vaikutuksia ei tarkastella lähemmin. 
 
Seuraavassa on lyhyesti esitelty hallintokäsitteen määritelmiä muiden tieteenalojen 
kuin hallintotieteen näkökulmasta tarkasteltuna: 
  
Oikeustiede tieteenalana tarkastelee hallintoa, hallintotyötä ja sen ympäristöä norma-
tiivisesti.  Nikkilä (1994, 15) mukaan valtiosääntöoikeus kiinnittää huomion valtion 
ylimpien toimielinten normatiiviseen toimintaan, ja hallinto-oikeus puolestaan pai-
nottaa valtion ja muiden julkisten yhdyskuntien ja organisaatioiden hallintomenette-
lyä ohjaavaa oikeussäännöstöä ja sen tulkintaa, esimerkiksi asioiden vireillepanoa, 
valmistelua, päätöksentekoon ja täytäntöönpanoon liittyviä muodollisia kysymyksiä. 
Salmisen (1993, 13) mukaan hallinto-oikeudellinen tarkastelutapa korostaa hallintoa 
toimeenpanona eli implementaationa, joka on toiminnallisesti erotettu lainsäädännös-
tä ja lainkäytöstä. Hallinto-oikeudellinen hallinnon käsitteen tarkastelu on synnyttä-
nyt hallintoperiaatteet, jotka liittyvät julkisten organisaatioiden toimintaan yhteiskun-
nassa. Nämä periaatteet määrittelevät hallintoa formaalisesti, ja ne on luotu ensisijai-
sesti viranomaistoimintaa varten. Nämä periaatteet ovat kansanvaltaisuus, laillisuus, 
oikeusturva ja yhdenvertaisuus.   
 
Nikkilän (1994, 15) mukaan valtio-oppi tieteenalana tarkastelee hallinto-käsitettä po-
liittisten järjestelmien, niiden rakenteiden, toiminnan ja yhteiskunnallisten suhteiden 
näkökulmasta. Valtio-opissa painopiste on poliittisissa aatteissa, poliittisissa instituu-
tioissa, poliittisissa prosesseissa, kansainvälisen politiikan ilmiöissä ja aluepoliittisis-
sa asioissa.  Hallintokoneistoon kohdistuvat poliittisen ohjauksen eri muodot ja vai-
kutukset sekä puolueiden ja puoluepoliittisten ryhmittymien rooli suhteessa hallinto-
koneistoon on keskeinen hallinto-käsitteen määrittelyn lähtökohta.(Paloheimo ym. 
1997, 84-127) 
 
Pekkarinen ja Sutela (1993, 9-41) tarkastelevat hallintoa osana yhteiskuntajärjestel-
mää kansantaloustieteen ja liiketaloustieteen tarjoamista näkökulmista käsin. Kansan-
taloustieteen makrotaloustiede tutkii yhteiskunnan taloudellisia ilmiöitä suurina ko-
konaisuuksina. Perusmuuttujina ovat mm. kansantuote, kansantulo, työllisyys, koko-
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naiskulutus, kokonaisinvestoinnit, vaihto- ja maksutase. Kansantaloustieteen mikrota-
loustiede tutkii yksittäisiä talousyksiköitä ja niiden käyttäytymistä erilaisissa olosuh-
teissa.  Nikkilän (1994, 15-16) mukaan hallinto käsitteen mukaisesti tarkasteltuna 
painopisteeksi nousee julkisen sektorin taloudellinen merkitys yhteiskunnassa ja jul-
kisten organisaatioiden toiminnan tehokkuus. Liiketaloustiede painottaa yksityisten, 
voittoa tuottavien organisaatioiden toimintaa markkinoilla ja tämän ajattelun myötä 
hallinto laajenee ja joutuu omaksumaan erilaisia markkinointistrategioita ja – metode-
ja, hallintoa aletaan arvioida suoritus-, tuloksellisuus- ja tuottavuuskriteerien avulla, 
palvelut muuttuvat tuotteiksi, joita markkinoidaan, mainostetaan ja joiden hinta, ai-
nakin osittain, määräytyy menekin perusteella. 
 
Nikkilän (1994, 16) mukaan sosiologia tieteenalana tutkii ihmisten välisiä sosiaalisia 
suhteita ja ihmistä yhteiskunnan jäsenenä. Hallinto- käsitteen näkökulmasta tarkastel-
tuna sosiologia selventää, miten eri sosiaaliset ryhmät ja alueet kehittyvät suhteessa 
julkisen sektorin kehittymiseen. Edelleen sosiologia selvittelee sitä, miten julkinen 
sektori liittyy perheen, uskonnon, sosiaalisten liikkeiden, maantieteellisten alueiden ja 
vastaaviin asioihin ja ilmiöihin.  
 
Nikkilän (1994,16) mukaan psykologia tieteenalana korostaa omaan ja toisten ihmis-
ten käyttäytymiseen liittyvien seikkojen ymmärtämistä. Hallinto-käsite rikastuu psy-
kologian kautta siten, että psykologisten lainalaisuuksien tunnistaminen auttaa ym-
märtämään työmotivaation, työtyytyväisyyden, työstressin, ergonomian jne. ilmene-
mistä ja merkitystä organisaatioissa. 
 
                      ******** 
    

Yhteenvetona voidaan todeta, että hallinnon määrittelylle on ominaista, että yhtä ja 
ainoaa hallintotieteen paradigmasta nousevaa kattavaa hallintokäsitteen määritelmää 
on erittäin vaikea kehittää. Hallinnon määrittelyyn on aina vaikuttanut elettävä histo-
rian ajanjakso ja tämän ajanjakson poliittiset suuntaukset ja tapahtumat, ja määritteli-
jän subjektiivinen käsitys hallinnosta. Suhteessa politiikkaan hallinnon rooli on muut-
tunut käskyjen toimeenpanijasta osin itsenäiseksi toimijaksi. Vallanpitäjien ja hallin-
non keskinäinen rooli on käytännössä määritellyt sitä, mitä hallinnon määritelmä si-
sällöllisesti on käsittänyt, ja vasta aivan viime aikoina on hallinto itse alkanut määri-
tellä omaa rooliaan. Hallinnon määrittelyssä voidaan edellä kuvatun suhteen lisäksi 
painottaa hallinnon erilaisia toimintaprosesseja, yksittäisiä tehtäviä, hallinnon raken-
teita, asiayhteyksiä, joissa käsitettä hallinto käytetään tai tieteenalakohtaisia näkö-
kulmia.  

2.3 Ajattelu käsitteenä 

Pakarisen ja Ratin (1996, 110-113) mukaan ajattelua voidaan määritellä tiedonkäsit-
telyn prosessiksi, jossa ihminen muokkaa havaintojen avulla vastaanotettua ja muis-
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tista saatua tietoa ja vertaa niitä keskenään. Tämän ajatteluprosessin avulla ja seura-
uksena ihminen kykenee säätelemään omaa sisäistä tilaansa ja ohjaamaan ulkoista 
käyttäytymistään. Ajattelu sisältää myös mielikuvien tuottamisprosessin, jossa ihmi-
nen muokkaa tietoa ja yhdistelee sitä mielteiden, käsitteiden ja symbolien kanssa. 
Mielikuvien avulla ihminen kykenee olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 
kanssa. Ajattelun muotoja ovat esimerkiksi looginen päättely, ongelmanratkaisu, luo-
va ajattelu, päätöksenteko, unelmointi, haaveilu ja kuvitelmien rakentaminen.  

Edellisen määrittelyn kanssa yhteneväisyyttä on ajattelun määrittelemisessä tiedonkä-
sityksen näkökulmasta. Voutilainen ja Mehtäläinen (1989, 29-30) tulevat siihen joh-
topäätökseen, että ajattelua tiedonkäsittelyprosessina tarkasteltaessa keskeisimmiksi 
taidoiksi nousevat taito hakea tietoa oikeiden kysymysten avulla, tunnistaa tosi ja 
epätosi, erottaa tosiasiat kuvitelmista, etsiä tietoa oikeista lähteistä, arvioida tiedon 
perusteita ja luotettavuutta, yhdistellä ja jäsentää tietoa uudella tavalla ja taito käyttää 
tietoa päätöksenteon ja rationaalisen harkinnan pohjana. Tieteellisen ajattelun perus-
teista tarkasteltuna edellä mainitut taidot kiteytyvät käsitteenmuodostuksessa, päätte-
lyssä ja selittämisessä.  

Voutilaisen ym. (1989, 30-35) mukaan käsitteellinen ajattelu on ihmiselle lajityypilli-
nen ominaisuus. Käsitteellä katsotaan olevan kaksi perusominaisuutta, ala ja sisällys. 
Käsitteenala tarkoittaa sitä joukkoa, johon käsitettä voidaan soveltaa tai joka voidaan 
nimetä käsitteen mukaan. Käsitteen sisällys puolestaan muodostaa ne tunnusmerkit, 
joiden perusteella voidaan ratkaista, mitä joukkoa käsite todella koskee. Eli käsitteen 
sisällys määrää käsitteen alan, ja on ajatuksellisesti laajempi kuin käsitteen ala. Käsit-
teenmuodostuksen lähtökohta on aistihavainnoissa, joista ihmisellä on jo havaintoa 
tehtäessä olemassa käsitteen alkio ajatuksissaan, ja johon havaintoa suhteutetaan. Ar-
kikäsitteet rakentuvat pääsääntöisesti tiedostamattomien havaintojen pohjalta induk-
tiivisesti, ja abstraktit käsitteet rakentuvat pääsääntöisesti deduktiivista tiedonproses-
sointia noudattaen. 

Voutilainen ym. (1989, 35-37) selvittää edelleen, että ajattelua laajasti tarkasteltaessa 
siihen voidaan sisällyttää käsitteet, mielikuvat ja tuntemukset. Ilman mielikuvia ja 
tuntemuksia tapahtuvaa ajattelua sanotaan loogisesti tapahtuvaksi sitovaksi päättelyk-
si. Mielikuvat ja tunteet sisältävä ajattelu on arkiajattelua, ja pelkin käsittein tapahtu-
va ajattelu tieteellistä ajattelua. Loogisesti sitovan päättelyn prosessi etenee siten, että 
se päättyy aina käsiteltävän asian hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Päättelyn loogi-
nen sitovuus syntyy siitä, että premissien ja johtopäätösten välillä ei ole loogista risti-
riitaa, ja jos johtopäätöstä yritetään muuttaa toiseksi, ristiriita syntyy ja on todennet-
tavissa. Eri premisseistä johdettujen johtopäätösten välinen ristiriita on mahdollista. 
Loogisen päättelyn sitovuus syntyy välttämättömyyden tajuamisesta, eli valituilla 
premisseillä ei voida tulla muuhun johtopäätökseen. Päättelyprosessi on suurelta osin 
vaistonvaraista toimintaa, joka tarvittaessa voidaan nostaa ajattelun tietoiselle tasolle. 
Tietoisella tasolla ajattelua voidaan tarkastella vuorottelemalla intuitioon perustuvaa 
keksimistä ja oivaltamista, ja vaiheittaiseen ajatteluun perustuvaa todistamista. Intui-
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tiota käytettäessä todistusvoima perustuu elämysten voimakkuuteen ja selkeyteen, 
todistaminen puolestaan perustuu tosiasioihin ja loogiseen päättelyyn.  

Voutilainen (1989, 38-41) tarkentaa edelleen käsityksiään ja toteaa, että ihmisen ajat-
telutoiminta tapahtuu pääasiassa käsitteenmuodostuksen ja päättelyn avulla, mutta 
ajattelu kohdentuu ilmiöihin, asioihin ja tapahtumiin, joita yritetään selittää. Selittä-
minen perustuu miksi - kysymyksiin vastaamiseen, ja selittämisen prosessi luo ajatte-
luun aktiivisuutta ja liikkuvuutta. Selittäminen tapahtuu riippuvuussuhteita kuvaavien 
ajatusten avulla, ja selittämisessä riippuvuussuhteiden täytyy täyttää joko riittävät, 
välttämättömät tai riittävät ja välttämättömät edellytykset. Selittämisen perusmuodot 
ovat looginen selittäminen, kausaalinen selittäminen ja finaalinen selittäminen. Loo-
ginen selittäminen toteutuu silloin, kun sen avulla on kyetty osoittamaan välttämätön 
seuraus jollekin asetetulle perusteelle, esimerkiksi matematiikassa. Kausaalinen selit-
täminen perustuu todellisuudessa esiintyvien ilmiöiden syyn esittämiseen. Kausaali-
nen selittäminen on mahdollista silloin, kun tiedetään ilmiöitä koskevat lainalaisuu-
det, säännönmukaisuudet ja riippuvuussuhteet. Finaalinen selittäminen pyrkii vas-
taamaan kysymykseen `mitä varten`. Finaaliselle selittämiselle on ominaista, että seli-
tettävää ilmiötä ei selitetä kausaalisesti, vaikka kausaalinen peruste on olemassa, vaan 
syyhyn liittyvän tapahtuman tai teon tarkoituksen avulla ja välityksellä. Raja kausaa-
lisen ja finaalisen selittämisen välillä voi olla vaikea määritellä, jopa hahmottaa.  

Jouko Mehtäläinen (1992, 18-23) on määritellyt ajattelua muistin, tiedon prosessoin-
nin, luovuuden, kriittisyyden, ongelmanratkaisun ja älykkyyden näkökulmasta. Ajat-
telun perusta on taidossa käyttää muistia, joka ominaisuuksiltaan on sähkö-
kemiallista prosessia. Muistin käyttö mahdollistaa tiedonprosessoinnin, joka sisällöl-
lisesti koostuu havaitsemisesta, luokittelusta, erottelusta, tulkinnasta, deduktiivisesta, 
induktiivisesta ja analogisesta päättelystä ja analyysin ja synteesin teosta. Tiedonpro-
sessoinnin laatu on yhteydessä ajattelun luovuuteen, joka on tiedostamattoman ja tie-
dostetun ajattelun yhteistyötä, jonka tuloksena kyetään tuottamaan uusia ja ennakoi-
mattomia asioita. Ajattelun luovuus ilmenee rajojen etsimisenä, joustavuutena, va-
pautuneisuutena, idearikkautena ja intuitiivisina näkemyksinä. Ajattelun kriittisyys on 
älyllisen vastuullisuuden perusta, ja se on tietoista halua tarkkailla ja analysoida omaa 
ajattelua, taitoa ja halua epäillä. Ajattelun luovuus ja kriittisyys ovat perustana on-
gelmanratkaisulle. Viimeinen ajattelun osatekijä on älykkyys, joka on riippuvainen 
aivojen neurologisesta tehokkuudesta käsitellä informaatiota, kognitiivisten käyttö-
tekniikoiden hallinnasta ja aihealueen tietojen hallinnasta.  

2.4 Kyky käsitteenä 

Ammatillista kykyä ja osaamista kuvailtaessa kirjallisuudessa käytetään käsitteitä ky-
ky ja taito tarkoittamaan samanlaisia osaamisen alueita ristiin. Ammatillisen osaami-
sen osa-alueita kuvatessaan esimerkiksi Kielhofner (1995, 132) kuvaa asiaa käyttä-
mällä käsitettä skills, se on  suomennettu  lähinnä taidoksi, mutta kuten Kielhofnerkin 
toteaa, sisällöllisesti taidot ovat kyvyn ilmenemismuotoja. Kyvyn ilmaiseminen ja 
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kuvaaminen konkreettisesti mitattavissa olevien taitojen muodossa on tutkimukselli-
sesti perusteltua, koska kyvyn operationalisoiminen ja suora havainnoiminen sen 
abstraktiotason, moniulotteisuuden ja kompleksisuuden vuoksi on erittäin vaikeaa. 

Kielhofnerin (1995, 113-130) mukaan ammatillinen osaaminen, eli ammatilliset ky-
vyt, ovat motoristen taitojen, prosessitaitojen, kommunikaatiotaitojen ja vuorovaiku-
tustaitojen muodostama kokonaisuus, joka on yhteydessä ihmisen mieli -, äly - ja ke-
horakenteeseen. Motoriset taidot säätelevät ihmisen asentoa, liikkumista, koordinaa-
tiota, fyysistä energiatasoa, voimaa ja tehokkuutta. Prosessitaidot säätelevät ihmisen 
sopeutumista, tilan ja objektien organisointia, ajan organisointia, tietojen käsittelyä ja 
aikomusten ja toteutuksen energiatasoa. Kommunikaatiotaidot ohjaavat ihmisen tie-
don vaihdon järjestelmiä, suhteita muihin ihmisiin puheen tasolla, kielen käyttöä ja 
fyysisen, eli non – verbaalisen ilmaisun muotoja. Vuorovaikutustaidot ovat yhteydes-
sä ihmisen taitoon tunnistaa ja tiedostaa asioita ja yhteyksiä, taitoon sijoittaa itsensä 
asianmukaisesti tilannetekijät ja ajoitus optimaalisesti huomioiden, ja tästä tilanteesta 
käsin tunnetiloja kuvaavien ja ohjaavien viestien ymmärrettävällä tavalla lähettämis-
tä. 

Gardnerin, Kornhaberin ja Waken (1996, 205-211, 266) mukaan psykologia tarkaste-
lee kykyä kokonaisuutena, joka rakentuu kielellisestä hahmottamisesta ja kielen hal-
linnasta, musikaalisuudesta, loogis-matemaattisesta älykkyydestä, avaruudellisesta 
hahmottamiskyvystä, kehon ja liikkeen koordinaation hallinnasta, taidosta käsitellä ja 
selvitellä omia tunteitaan ja vuorovaikutustaidoista. Kun ihmisen kyvyt yhdistetään 
työn tekemiseen, voidaan esittää määritelmä, että ihmisen älykkyys tulee näkyviin 
kykynä toimia mielekkäästi kulttuurisessa ympäristössään.  

Gardner ym (1996, 294-295) selittää, että työn edellyttämät kyvyt voivat kehittyä yk-
sinkertaisimmillaan pelkän katselun ja työhön osallistumisen myötä. Moniulottei-
semmat kyvyt, jotka edellyttävät kehittyäkseen teoreettisen substanssin hallintaa, il-
menevät usein taitona käyttää ongelman ratkaisua vaativissa tilanteissa erilaisia me-
netelmiä joustavasti ja monipuolisesti. Tällaiset kyvyt vaativat kehittyäkseen aikaa, 
harjaannusta ja kokemusta, ja työelämässä tämä tulee näkyviin ihmisen uran edetessä 
noviisista eri vaiheiden kautta asiantuntijaksi. Edelleen työn vaatimat kyvyt sisältävät 
elementtejä, joiden hallinta edellyttää niin sanottua käytännön älykkyyttä. Käytännön 
älykkyys ilmenee taitona ratkaista työssä ja arjessa eteen tulevia haasteita onnis-
tuneesti tavoite saavuttaen. Käytännön älykkyyden edellytyksenä on henkilökohtai-
nen mielenkiinto ja sitoutuneisuus kyseessä olevaan haasteeseen.  

Työhön yhdistyvään kyvykkyyteen Gardner y. (1996, 295-298)  katsoo kuuluvan 
myös yksilöllisen motivaation. Sisäinen motivaatio ilmenee asiaan innostuneisuutena, 
ja se ajaa ihmisen tekemään mieluisalta tuntuvaa työtä väsymättä, jolloin myös työn 
vaatimat kyvyt vääjäämättä kehittyvät. Työn edellyttämien kykyjen kehittymisen kat-
sotaan olevan riippuvainen myös yhteistyötaidoista. Työn tuottavuuden ja hyvän laa-
dun katsotaan olevan yhteydessä yhteistyön onnistumiseen organisaation sisällä, ja 
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siten yksilön henkilökohtaiset kyvyt voivat kasvaa vain yhteistyön kautta. Jos yhteis-
työtaidot ovat puutteelliset, eivät työn edellyttämät kyvytkään voi kasvaa.  

Gardner ym.(1996, 294-299) kuvailee, miten ihmisen tietoisuuden aste omista tai-
doistaan, osaamisestaan ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa siihen, miten mielekkäästi 
ihminen kykenee työssään kykyjään käyttämään, ja miten kyvyt pääsevät kehitty-
mään ja harjaantumaan. Mitä parempi tämä kyky on, sitä nopeammin ihminen esi-
merkiksi kykenee havainnoimaan jonkun tehtävän ylittävän oman suorituskyvyn ra-
jat, luopumaan ajoissa yrityksestä epätoivoisesti saada työ tehdyksi, ja siirtymään sel-
laisiin tehtäviin, joissa on mahdollista saavuttaa onnistumisen kokemuksia ja menes-
tystä. Tällä kyvyllä on yhteys myös siihen, miten tuottava ihminen kykenee työssään 
olemaan ja minkälaisia tuloksia hän saavuttaa.  

Määriteltäessä kykyä voidaan lähtökohdaksi ottaa myös ihmisen informaation proses-
sointimalli, jolloin kyky määritellään sen mukaan, minkä laajuisia tiedon prosessoin-
timekanismeja hän käyttää. Stinchcomben (1990, 32-72) mukaan ihmisen tiedon pro-
sessointimekanismit tulevat käytännössä parhaiten esille hänen käyttämiensä rutiinin-
omaisten toimintojen kautta, ja niissä periaatteissa, joita hän soveltaa valitessaan hal-
litsemistaan rutiineista soveltuvimman aina muuttuvassa tilanteessa tavoitteen saavut-
tamiseksi. Ihmisen hallitsemat rutiinit muodostavat rakenteellisen ja hierarkkisen ko-
konaisuuden, jossa edetään yksinkertaisista, toistuvista ja mekaanisista toiminnoista 
käsitteellisiin, monimuotoisiin, kompleksisiin ja moniulotteisiin toimintakokonai-
suuksiin. Periaatteet, jotka ohjaavat tavoitteen saavuttamisen kannalta mielekkäim-
män rutiinin valintaa, vaihtelevat eri ihmisillä laajuuden, syvyyden ja ulottuvuuksien 
perusteella, ja ovat yhteydessä ihmisen toimintaan ja asemaan organisaatiossa ja ko-
kemuksen pituuteen. 

   ******* 

Yhteenvetona älykkyyskäsitteen ja kykykäsitteen määrittämisestä voidaan todeta, että 
käsitteitä voidaan lähestyä ainakin filosofian, psykologian ja kasvatustieteen perus-
teista käsin. Kummatkin käsitteet ovat abstrakteja, kiistanalaisia, vaikeasti tutkittavia 
ja todennettavia ominaisuuksiltaan. Tarkoituksena onkin ollut antaa vain suppeahko 
yleiskuva käsitteiden ominaisuuksista, ei määritellä niitä tyhjentävästi, koska keskei-
nen mielenkiinto tässä tutkimuksessa kuitenkin kohdistuu käsitteeseen hallinto. 
  

2.5 Hallintoajattelua muokkaavat tekijät 
 
Tämän tutkimuksen hallinnollinen ajattelukyky - käsitteen lähikäsite on hallintotie-
teessä esiintyvä hallintoajattelu - käsite. Suomalaisessa hallintotieteen kirjallisuudes-
sa etenkin Markku Temmes on tutkinut tämän käsitteen olemusta ja merkitystä. 
Markku Temmes (1994) tarkastelee hallintoajattelua historialliskulttuurisena ilmiönä 
Eurooppalaiset Esikuvamme – teoksessaan. Temmes (1994, 39-60) kuvaa hyvin laa-
jasti sitä, miten yhteiskunnan muutokset ovat vaikuttaneet hallinnon muuttumiseen. 
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Hallintoajattelu on hänen mukaansa muuttunut yhteiskunnan ja valtion muutosten 
myötä, ja hallintoideologian muutos on vaikuttanut aina jossain määrin myös hallin-
tokoneistoa muuttavasti. Kansallisvaltioiden muotoutumisen myötä virkamiesten 
asemaa ja toimintaa ohjasi vaihtelevasti joko rationalismi tai asemaan perustuva eli-
tismi. Virkamies ammattien kehittymisen myötä on hallintoideologia ja hallinnollinen 
ajattelu sisällöllisesti painottanut lakeja ja asetuksia. Tämä oikeusvaltion periaattei-
den korostuminen on ollut edellytyksenä sille, että hallintokoneistoon kehittynyt by-
rokraattinen järjestelmä. Virkamiehen asemaa Temmes (1994, 45-47) tarkastelee pai-
nottaen byrokratian vaikutusta. Temmeksen mukaan, yhteiskunnan muutoksista ja 
kehittymisestä huolimatta, julkishallinnon toimintaan edelleen vaikuttaa huomatta-
vassa määrin byrokraattinen ajattelu. Byrokratian vaikutus hallinnossa tulee näkyviin 
esimerkiksi virkamiehen aseman sääntelynä. Virkamiehen odotetaan toimivan virka-
tehtävissään neutraalisti ja noudattavan kirjallista hallintomenettelyä. Virkamies vali-
taan hoitamaan virkaansa asiantuntemuksen ja osaamisen perusteella, hänen odote-
taan toimivan tehtävissään professionaalisesti, hän on kuuliainen saamiensa käskyjen 
suhteen ja noudattaa kuria virkatehtäviä hoitaessaan. 

Temmeksen (1994, 45-53) mukaan virkamiesten aseman sääntely mahdollisti aikoi-
naan yhteiskunnallisen vakauden ja kehittymisen nopeutumisen, mikä puolestaan oli 
edellytys oikeusvaltion kehittymiselle, markkinatalouden synnylle ja edelleen libera-
listisen demokratian toteutumiselle. Oikeusvaltioajattelu, markkinatalous, demokratia 
ja byrokratia ovat niin syvällä länsimaisessa tavassa ajatella ja elää, että ne väkisinkin 
toimiessaan hallintokoneiston muotoutumisen perustana, ovat myös osaltaan esteenä 
hallintoajattelun kehittymiselle ja edesauttavat nykyisenlaisen järjestelmän säilymis-
tä. 

Tätä samaa hallinnollisen ajattelun muutosta kuvaa Leemans (1976, 2-4) siten, että 
yhteiskunnallinen todellisuustilanne arvoineen ja asenteineen, vallitseva poliittinen 
ajattelutapa, eturyhmien institutionalisaation aste, professionalisoitumisen kehittymi-
nen ja organisaatioiden toiminta-alue muodostavat ne puitteet, joissa julkishallinnol-
linen toiminta ja ajattelutapa kunakin ajanjaksona toteutuu. Julkishallinnon käytännön 
toimintaa ja ajattelua muokkaa edellisten lisäksi olemassa olevan hallintoinstituution 
kulttuuriset ja historialliset perinteet, ja arkipäivän hallinnollisesta työstä nousevat 
vaatimukset. Yhteiskunnallinen tilanne tavoitteineen muuttuu aikakausittain, ja jul-
kishallinnollinen toiminta myötäilee näitä muutoksia muuttamalla ajattelukehystään 
ja toimintaprosessiensa ominaisuuksia.  

Hallinnollisen ajattelun Temmes (1994, 13-18, 24-31, 35-38) katsoo ilmentävän hal-
lintokulttuuria ja ohjaavan hallinnollista toimintaa järjestelmän sisällä. Hallintoajatte-
lu on siten olemukseltaan organisaatiokulttuurinen ilmiö, jonka kehittymisen on 
mahdollistanut virkamiestoiminnan kehittyminen professionaaliseen suuntaan. Hänen 
mukaansa hallintoajattelun sisällölliset osa-alueet jakautuvat kolmeen luokkaan, jotka 
vaikuttavat organisaatiokulttuuriin hallinnossa. Näitä luokkia ovat hallintokulttuuri, 
virastokulttuuri ja virkamiesetiikka. Hallintokulttuuri kattaa käsitteellisesti organisaa-
tiorakenteen, ohjausjärjestelmät, taloudellisen vallan toimintajärjestelmän, keskitetyn 
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henkilöstöhallinnon ja hallinnosta muodostuneet mielikuvat ja käsitykset. Virasto-
kulttuuri käsitteenä kattaa toteutetut johtamisjärjestelmät, ammatti- ja virastokohtaiset 
alakulttuurit, hallinnonalan vallitsevat arvot ja symbolit ja yksilöllisesti ja eriytyneesti 
sovellettavat henkilöstöpoliittiset ratkaisut. Virkamiesetiikka käsitteenä kattaa byro-
kratian vaikutukset virkamiesten toimintaa ohjaavana ideologiana, julkisen ja yksityi-
sen johtamisen välisen suhteen ja virkamiestoimintaa ohjaavat ideaalit.  

Temmes (1994, 30) painottaa voimakkaasti johtavien virkamiesten roolia hallinnollis-
ta ajattelua muovaavana ryhmänä, ja hän määrittelee hallintoajattelun johtavien vi-
ranhaltijoiden toiminnasta käsin seuraavasti: ” Hallintoajattelu on hallintokoneiston 
sisäinen ilmiö, ja sen muutokset ovat riippuvaisia hallintokoneiston ja virkamiesten 
tilasta. Hallintoajattelu on hallitsevan virkamieseliitin katsomustapa, joka on suun-
nannut johtavia virkamiehiä heidän ottaessaan kantaa hallinnon sisäisiin asioihin.”  

Temmeksen (1994, 39-60) mukaan hallinnollisen ajattelun uudistumista ja autonomi-
aa on edesauttanut myös virkamiesten korkea tieto-taidollinen osaamisen taso. Tieto-
taidolle on luonteenomaista kansainvälisyys, ja näin virkamiesten omaksuman tiedon 
välityksellä hallintoajattelua on uudistanut maailmalla syntyneet ja tilaa vallanneet 
hallintoajattelun uudet innovaatiot.   

Valtion roolin kehittyminen hyvinvointivaltion suuntaan ja hallinnollisten tehtävien 
painottuminen palvelujen tuotantoon ja tarjontaan kansalaisille, hallinnollisen ajatte-
lun painopiste on Temmeksen (1994, 55-60) mukaan siirtynyt samalla palveluja ky-
kenemään tuottavien asiantuntijoiden professionaalisuuden arvostamiseen. Yhteis-
kunnassa tapahtuneiden muutosten myötä on hallintojärjestelmässä tapahtunut uudis-
tumista, ja hallinnolliseen ajatteluun on tullut vaikutteita ja ominaisuuksia byrokrati-
asta, elitismistä, professionaalisuudesta ja palveluajattelusta. 

Hallinnollista ajattelua uudistavina voimina toimivat Temmeksen (1994, 39-40) mu-
kaan eri aikakausien synnyttämät hallintoideologiat. Hallintoideologian toiminnalli-
nen ulottuvuus käytännössä on riippuvainen yhteiskunnassa vallitsevasta demokratian 
asteesta, puoluepolitiikan ominaisuuksista ja puoluepolitiikan sisällä kulloinkin 
omaksutuista hallintoideologioista, ja näiden välisestä vuorovaikutuksesta johtavien 
virkamiesten ajattelun ja tulkintojen kanssa.  

Temmeksen (1994, 58-60) mukaan käytännön tasolla hallinnollisen ajattelun kehit-
tyminen ja muuttuminen tapahtuu hallintoa säilyttämään pyrkivien voimien ja hallin-
toa uudistamaan pyrkivien voimien välisen jännitteen seurauksena. Hallintoa säilyttä-
vät voimat muodostuvat omaksutusta byrokratian hengestä, markkinataloudesta, libe-
ralistisesta demokratiasta ja oikeusvaltion periaatteista. Hallintoa uudistavat voimat 
ovat lähtöisin yhteiskunnan ja sen myötä muuttuvien hallintoideologioiden näkemyk-
sistä, kansainvälisistä esikuvista ja johtamisen ja organisoinnin uusista innovaatioista.   
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2.6   Hallintoajattelun historiallinen kehitys Suomessa 
 
Sodanjälkeisessä Suomessa hallintojärjestelmä on käynyt läpi mittavia uudistuksia ja 
muutoksia, joiden jäljet näkyvät ja vaikuttavat edelleenkin hallinnollisessa ajattelus-
sa. Stenvall (1995, 31 ja 2000, 20-30) on kuvannut näitä muutoksia siirtymisenä hal-
linto - ja oikeusvaltion kaudesta (1917-1756) hyvinvointivaltion kauteen (1956- ) ja 
edelleen manageriaalisen hallinnon kauteen siirtymisenä 1990-luvun aikana.   
 
Ensimmäisen ja toisen maailmansodan välillä Suomen julkishallinnolle ja hallinnolli-
selle ajattelulle oli ominaista vahvasti oikeusvaltiolliset tunnuspiirteet ja julkishallin-
toa koskevaa ajattelua ja keskustelua ohjasi legalistinen näkökulma. Stenvall ja Tii-
honen (1995, 227) ja Stenvall (2000, 102-103) ovat kuvanneet miten, hallintotoimin-
nan oikeudellinen kontrolli vahvistui korkeimman hallinto-oikeuden perustamisen 
myötä, ja hallinnon normisidonnaisuutta korosti edelleen hallitusmuodossa julkilau-
suttu hallinnon lainalaisuuden periaate. Samanaikaisesti hallintoideologian ja hallin-
toajattelun kehittämistä alkoi ohjata voimakkaasti tarkoituksenmukaisuus- ja tehok-
kuusajattelu. Hallintotoiminnan tehokasta toteutusta varten pyrittiin löytämään hallin-
toteknisesti mahdollisimman tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, puhutaan virastokomi-
teoiden kaudesta. Valtion ja yksilöiden välistä suhdetta ohjasi tehokkuusvaatimus. 
Stenvallin ym. (1995, 228-229) mukaan hallinnollinen toiminta ja - ajattelu perustui 
julkisen vallan yksipuoliseen käyttöön, ja kansalaisen oikeudellisesti suojattuun ase-
maan puuttuminen edellytti  aina laissa määriteltyä toimivaltasäännöstä. Hallintojär-
jestelmällä ei ollut osuutta yhteiskunnan taloudellisessa ja sosiaalisessa ohjauksessa, 
koska näiden ei katsottu kuuluvan valtion aktiivisesti hoitamiin asioihin. Sisäiseen ja 
ulkoiseen turvallisuuteen liittyvät asiat sen sijaan korostuivat. 
 
Sotien aikana ja sotien jälkeen valtion asema, erityisesti valtioneuvoston, vahvistui ja 
korostui ja muuttui aktiiviseksi yhteiskunnan eri sektoreilla. Julkishallinto kasvoi ja 
alkoi eriytyi asiantuntemuksen suhteen. Stenvallin ym. (1995, 230) ja Stenvall (2000, 
106) mukaan hallinnollinen ajattelu ja toimintatavat alkoivat osittain myös militari-
soitua, koska kriisihallinnon aikana siviili – ja sotilashallinto tekivät paljon yhteistyö-
tä. Tiihonen (1990, 206) on kuvannut, miten sotatalouteen liittynyt säännöstelyjärjes-
telmä työllisti hallintojärjestelmää vielä vuoteen 1956 asti. 1950-luvun alusta rooli 
alkoi hiljalleen muuttua. Stenvall (1995, 31-32, 187-189 ja 2000, 154-156) on selven-
tänyt sitä, miten poliittisen järjestelmän muutosten myötä hyvinvointitehtävät alkoi-
vat saada entistä keskeisemmän sijan hallinnollisessa toiminnassa. Hallintokoneistos-
sa ei tapahtunut mitään selkeästi osoitettavissa olevaa muutosta tai käännekohtaa, 
vaan ajattelutavan muutos tapahtui hitaasti ja kerroksellisesti, kohti hyvinvointivalti-
on toimintaperiaatteita ja hyvinvointitehtäviä. Tiihosen (1990, 211-214) mukaan val-
tio hiljalleen siirtyi hoitamaan niitä tehtäviä, jotka aiemmin kuuluivat yksityisille ih-
misille ja perheille. Hyvinvointivaltion tavoitteeksi tuli kansalaisten sosiaalisen tasa-
arvoisuuden turvaaminen. Hyvinvointipalvelujen rahoittamisen seurauksena alkoi 
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talouden merkitys korostua ja tehokkuudesta tuli toiminnan tavoite. Savolaisen (1992, 
20) mukaan vuonna 1960 valtioneuvosto määritteli hallinnon kehittämisen yleiset 
periaatteet Suomessa. Näitä periaatteita olivat tehokkuus, oikeusturva, päätöksenteon 
ja toimivallan delegointi ja desentralisointi. Savolainen (1999, 118-128) on edelleen 
kuvannut miten tähän kehitykseen liittyen myös keskusvirastojen, virastojen ja eri-
laisten laitosten määrä alkoi kasvaa. 
 
Hannu Uusitalo (1993, 72-73) on määritellyt hyvinvointivaltion sellaiseksi valtioksi, 
jolla on laaja vastuu kansalaisten hyvinvoinnista ja sosiaalisesta turvallisuudesta ja 
joka toimii vauraassa yhteiskunnassa. Hyvinvointivaltion julkiselle hallintojärjestel-
mälle on ominaista Olli Mäenpään (1991, 50) mukaan: 
 

• Materiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, osallistuminen ja valinnan vapa-
us korostuu yhteiskunnassa lainmukaisuuden ja tiukan normisidonnaisuuden 
sijaan. 

• Hallintotoiminta keskittyy palvelujen tuottamiseen ja hyvinvointietuisuuksien 
jakamiseen. 

• Julkisen vallan välitön ja yksipuolinen käyttö jää taka-alalle, koska hallinto ei 
rajoita kansalaisten oikeuksia vaan päinvastoin jakaa etuja ja palveluja. Roolin 
muuttumisen myötä perinteisellä lainalaisuusperiaatteella ei ole enää saman-
laista yksilöä suojaavaa tehtävää kuin aikaisemmin 

• Hallintotoiminnan päämäärät ja puitteet määrittyvät väljästi suunnitelmien, 
määrärahakehysten ja itseohjautuvuuden perusteella ja hallintotoiminnan alue 
laajenee, hallintokoneisto paisuu ja monimutkaistuu ajan myötä. 

 
Julkishallinnon ajattelulle oli edelleen ominaista 1960-70-luvulla se, että julkishallin-
non järjestelmien katsottiin pystyvän ratkaisemaan yhteiskunnalliset ongelmat, kun-
han järjestelmän toimintateho saadaan optimoitua ja järkiperäistettyä. Hallinnollisen 
toiminnan epäkohtien nähtiin johtuvan siitä, että määrällisillä indikaattoreilla objek-
tiivisesti asetettuja tavoitteita ei vielä ollut kyetty saavuttamaan. Hallintojärjestelmää 
ja hallinnollista ajattelua pyrittiin tietoisesti kehittämään keskitetyn ja kokonaisvaltai-
sen ohjausmallin suuntaan. Stenvallin ym. (1995, 232-233) mukaan valtionhallinnon 
tehtävänä oli edistää aktiivisesti kansalaisten hyvinvointia, tuottaa palveluja ja turvata 
taloudellista kehitystä. Oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteet sivuuttivat 
merkityksessä lainmukaisuuden ja tiukan normisidonnaisuuden. Hallinnossa vallitsi 
myös nk. hallinto - optimismiajattelu, jonka mukaan julkisen hallinnon toimenpiteet 
ja hallinnon kehittäminen ratkaisevat yhteiskunnan ongelmat. Ihanteena oli kokonais-
valtainen ja keskitetty hallinto. 
 
 Juha Vartolan (1995, 185) mukaan uudelle, varsinaisen hyvinvointivaltion ensim-
mäisen sukupolven julkishallinnon hallinnolliselle ajattelulle oli tyypillistä, että työn-
tekijöiden ja kansalaisten odotettiin osallistuvan päätöksentekoon, ja ajateltiin, että 
yhteiskunnallinen tasa-arvo toteutuu osallistumisen kautta. Kansalaisille haluttiin tar-
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jota mahdollisuus myös mahdollisimman suureen valinnanvapauteen hyvinvointipal-
velujen suhteen. Hallintojärjestelmän itsensä odotettiin olevan kykenevä vastaamaan 
maksimaalisesti kansalaisten tarpeisiin, kantavan vastuun täysimääräisesti toiminnas-
taan ja suunniteltujen ohjelmien olevan vaikuttavuudeltaan kattavan. 
 
Jotta hallintojärjestelmä saavuttaisi nämä tavoitteet, keinoina tuli käyttää sekä raken-
teellisia että manageriaalisia menetelmiä, joita Juha Vartolan (1995, 185) mukaan 
olivat esimerkiksi seuraavat toimenpiteet; 
 

• Poliittinen ja hallinnollinen desentralisointi toteutetaan mahdollisimman laajas-
ti yhteiskunnassa niin hallinnollisen toiminnan kuin vastuiden osalta, 

• Sopimuksiin perustuvaa toimintaa kehitetään, 
• Paikallistason byrokratian valvonta toteutuu kunnanosaneuvostojen toimesta, 

joille on delegoitu todellista valtaa, 
• Alueellinen budjettivarojen allokointia ja distribuutiota kehitetään ja lisätään, 
• Julkisten palvelusten saatavuus pyritään yhtäläistämään suhteessa eri yhteis-

kuntaluokkiin ja – ryhmiin, 
• Kansalaisten valintamahdollisuuksia lisätään tuottamalla enenevässä määrin 

vaihtoehtoisia julkisia palveluja, 
• Hallinnon valvonta ja tarkastus toteutuu kansalaisten toimesta, 
• Ryhmätyömenetelmiä otetaan aktiivisesti käyttöön hallinnossa, 
• Delegointia lisätään hallinnon kaikilla tasoilla.  
 

Temmes (1997, 12-13, 15-17) on kuvannut sitä, miten hallinnollisen ajattelun muut-
tumista enteili jo 1970-luvulta alkanut hallintojärjestelmän laajentumista kohtaan esi-
tetty kritiikki, joka samalla kohdentui myös hyvinvointivaltioon. Esitetyn kritiikin 
seurauksena 1980-luvulla hallintokoneiston vaikuttavuutta ja responsiivisuutta pyrit-
tiin parantamaan palveluajattelun, laadun ja palvelujen saatavuuteen liittyvien uudis-
tusten avulla. 
 
Tätä ajattelutavan muuttumista kuvaa hyvin Salminen (1993, 45-48), joka on eritellyt, 
miten hyvinvointivaltio tulee muuttumaan ja kehittymään, ja miten nämä muutokset 
vaikuttavat hallintojärjestelmän rakenteisiin. 
 
• Hallinto tulee liberalisoitumaan siten, että normisääntelyä puretaan ja tuottavuutta 

kohotetaan vapaan ja dynaamisen kilpailun avulla. Samantyyppiset kannustinjär-
jestelmät, joita yksityinen sektori käyttää, tulevat osaksi julkishallinnollista toi-
mintaa, ja tämän myötä erot yksityisen ja julkisen välillä madaltuvat. 

 
• Hallinnon desentralisointivaatimukset tulevat lisääntymään, ja samanaikaisesti 

tapahtuva itsehallinnon kehittäminen ja vahvistaminen toteutuu toimivaltaa paikal-
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liselle tasolle siirtämällä ja hajauttamalla virastoja ja laitoksia paikallisorganisaa-
tioiden osaksi. 

 
• Palveluja yksityistetään ostopalvelujärjestelmään siirtymällä, julkista omaisuutta 

myymällä ja vähentämällä henkilöstön määrää valtionhallinnon ja kuntien organi-
saatioista. 

 
• Palvelujen rakennetta ja muotoja kehitetään siten, että palvelujen organisointi ta-

pahtuu mahdollisimman pitkälti paikallisesti, asiakasorientoituneesti ja verkottu-
neen järjestelmän puitteissa. 

 
• Johtamisen menetelmiä kehitetään hallintojärjestelmässä siten, että perinteisiä 

alistus- ja käskymekanismeja puretaan, työviihtyvyyttä lisätään, kannustusmene-
telmiä kehitetään ja työntekijöiden kehittäminen on osa jokapäiväisiä työprosesse-
ja. 

 
• Kansainvälistymisprosessissa ollaan mukana siten, että sopeudutaan      kansainvä-

lisiin pelisääntöihin, harmonisoidaan lainsäädäntöä, hallinnollisia menettelytapoja 
ja virkamiesten pätevyysvaatimuksia EU:n puitteissa.    

 

1980-luvulla hallinnossa alkoi näkyä jo selkeästi uuden kehitysvaiheen piirteitä. Alet-
tiin keskustella organisaatiorakenteiden väljentämisestä, hallinnon supistamisesta, 
hallinnollisten tehtävien ja vastuun hajauttamisesta ja erilaisten sääntelyjärjestelmien 
purkamisesta.(Stenvall 1995, 233-234) Ennen varsinaisen kustannuskriisin puhkea-
mista, joka oli jo 1980 – luvun lopulla osin havaittavissakin, alkoi kehittyä ajattelu-
malli, jonka mukaan taloudellisen kriteerin tulee olla keskeinen peruste hyvinvointi-
palveluille. Katsottiin, että taloudellista kasvua ja hyvinvointia ei voida erottaa toisis-
taan, ja valtion tuottamat palvelut ovat mahdollisia ja perusteltuja vain siinä tapauk-
sessa, että niiden avulla voidaan osoittaa saavutettavan aikaisempaa suurempaa ko-
konaistaloudellista kasvua kuin esimerkiksi yksityisten tuottamilla palveluilla. (Aro-
nen 1994, 19-29)  

Stenvall ym. (1995, 233- 236) on kuvannut sitä, miten 1990-luvulla alkaneen talou-
dellisen laman myötä hyvinvointivaltion taloudellinen perusta, kustannukset, vaiku-
tukset tulojen uusjakoon, holhousmentaliteetti, väärinkäytökset ja valinnanvapauden 
puuttuminen ovat joutuneet yleisen kritiikin kohteeksi kukin vuorollaan. Kritiikin 
myötä on esitetty perustavaa laatua oleva kysymys; Onko valtion ja sen hallinnon 
tehtävänä aikaansaada yhteiskunnassa hyvinvointia? Jos valtion tehtäväksi nähdään 
edelleen hyvinvointivaltion tehtävät, niin missä suhteessa ja minkälaisten toimintojen 
osalta? 

1990-luvulla nämä hallintoon kohdistuvat muutosvaatimukset alkoivat saada jo sel-
keämmän linjan. Alettiin keskustella hallinnon managerialistumisen tarpeesta, kan-
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sainvälistymisestä, yksityistämisestä ja informaatiovaltaistumisesta. Julkista toimin-
taa haluttiin lähentää yksityisten yritysten toimintamallien kanssa ja markkinameka-
nismin ja liikkeenjohdon menetelmät haluttiin saada osaksi hallintojärjestelmää. 

Hallinnollisessa ajattelussa alkoi voimistua suuntaus, jonka mukaan kustannustietoi-
sen kasvu- ja tehokkuusajattelun katsottiin olevan ratkaisu hyvinvointivaltion kriisiin. 
Tapahtuvien uudistusten käytännön toteutusmalliksi hallintojärjestelmässä ja hallin-
nollisessa ajattelussa nostettiin managerismi, ja manageristiseen ajatteluun perustuva 
New Public Management – teoria, joka perustuu poliittisen uusliberalismin periaattei-
siin ja on lähtöisin anglosaksisista maista. Temmes (1997, 18-22) ja Stenvall ym. 
(1995, 234-236) ovat kuvanneet sitä, miten managerismin toteuttaminen hallinnossa 
edellytti johtamisjärjestelmien kehittämistä, päätösvallan hajauttamista, keskittynei-
syyden purkamista ja organisaatiorakenteiden muuttamista, markkinamekanismien 
käyttöönottoa ja arviointijärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa julkisella sekto-
rilla. Hallinnon kehittämisen managerismin periaatteiden mukaisesti vahvisti lopulli-
sesti Valtioneuvoston periaatepäätös vuodelta 1993, jonka mukaisesti julkista hallin-
toa ja ohjausta tulee keventää, tehtäviä ja toimivaltaa tulee siirtää enenevässä määrin 
paikallistasolle, organisaatioiden rakenteita madalletaan ja virkamiesten määrää vä-
hennetään.  

Valtioneuvoston periaatepäätöksen taustamateriaalista (1998) selviää, miten julkisen 
hallinnon organisaatioissa on konkreettisesti tehty managerialismin mukaisia uudis-
tuksia. Julkishallinnossa on toteutettu budjettiuudistus, jonka seurauksena käyttöön 
on otettu tulos- ja kehysohjaus, hallinnon organisaatioita on hajautettu, jonka seura-
uksena valtion ja kunnan suhteet ovat muuttuneet, markkinaohjautuvuutta pyritty li-
säämään liikelaitostamisen ja yhtiöittämisen avulla, asiakasnäkökulmaa kehittämään 
palveluperiaatteen mukaisesti ja EU:hun liittymisen myötä on kansainvälisen yhteis-
toiminnan osaamista kehitetty.  

Julkishallinnon kustannuskriisin ja managerismin periaatteiden toteuttamisen myötä, 
ja seurauksena, hallinnolliseen ajatteluun alkoi kehittyä sektoriperusteista edunval-
vontakriisiä, kun kustannusten leikkaamista varten käyttöön otettiin niin kutsuttu 
”juustohöylä”, jolla kaikkien hallinnon sektoreiden kustannuksia pyrittiin karsimaan 
tasapuolisesti. Aronen (1994, 65-67) on kuvannut, miten kustannuskriisiä hoidettiin 
ensivaiheessa karsimalla palveluja, tekemällä palveluista maksullisia tai lisäämällä 
tarveharkintaa. Tarveharkinnan lisäämisen vaikutus jäi hyvin suppeaksi, koska iso 
osa hyvinvointipalveluista oli, ja on edelleenkin, lakisääteistä. 
 

Uuteen hallinnolliseen järjestelmään kuului myös johtamismenetelmien uudistami-
nen. Johtamisjärjestelmäksi julkisessa hallinnossa tuli 1980-luvun loppupuolelta läh-
tien tulosohjaus, ja managerismin periaatteiden etenemisen myötä haluttiin siirtyä 
konsernijohtamiseen, jonka perusta on tulosohjausjärjestelmässä, strategisessa johta-
misjärjestelmässä ja kehysbudjetointimenettelyssä. Stenvall (2000, 216-220) on ku-
vannut sitä, miten konsernijohtamisen avulla haluttiin yhdistää erilaisia hallinnon oh-
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jausjärjestelmiä kokonaisuudeksi, ja saada aikaiseksi toimiva valtatasapaino hallin-
non ja poliittisen päätöksentekojärjestelmän välillä. Huttusen (1994, 198) mukaan 
konsernijohtaminen perustuu julkishallinnossa yhteiskunnan kokonaisvaltaisten toi-
mintarakenteiden ymmärtämiseen, ja konsernijohtamisen keskeisten yhtenäisyyttä 
ylläpitävien välineiden aktiiviseen käyttöön johtamistoiminnoissa. Konsernijohtami-
sen yhtenäisyyttä ylläpitäviä välineitä ovat organisaation yhteinen kulttuuri ja arvot, 
hyväksytty ja sisäistetty toimintapolitiikka, standardit, yhteinen strategia ja ohjausjär-
jestelmät ja konsernin eri elimiä yhdistävät hankkeet.  Temmeksen ja Kiviniemen 
(1995, 17-19) mukaan tulosohjausjärjestelmä ja budjettiuudistus, jotka siis ovat kon-
sernijohtamisen osa-alueita, ovat periaatteessa lisänneet eri hallinnon yksiköiden itse-
näisyyttä ja toimintavapautta, ja tämän seurauksena joustavuus ja muutoskykyisyys 
on lisääntynyt. Etenkin budjettiuudistus, joka perustuu kehysmenettelyyn, on mahdol-
listanut taloudellisen ajattelun kehittymisen hallinnon yksiköissä. Taloudellisen ajat-
telun kehittymisen myötä on kustannustietoisuus lisääntynyt, ja eri yksiköissä on 
kyetty aiempaa tehokkaammin havainnoimaan kustannusten karsimisen mahdolli-
suuksia. Tulosohjaus ja budjettiuudistus ovat lisänneet myös yksiköiden taitoja arvi-
oida omaa toimintaansa ja auttanut kehittämään strategista ajattelua.(Mykkänen 1994, 
67-74)   

Uudenlaiselle hallinnollisen ajattelun mukaiselle toiminnalle on ollut ominaista, että 
uudistusten yhteydessä tapahtuneen hallinnon hajauttamisen tavoitteena on ollut kes-
kushallinnon keventäminen, hallinnon moniportaisuuden vähentäminen ja päätösval-
lan siirtäminen enenevässä määrin kunnan tasolle. Temmeksen ym.(1995, 27-34) 
mukaan valtionhallinnon organisaatioiden kokonaislukumäärä ei kuitenkaan merkit-
tävästi ole vähentynyt, vaikka tehtävien jakoa on uudistettu, ministeriöiden sisäistä 
rakennetta muutettu ja virastoja ja laitoksia on liikelaitostettu ja yhtiöitetty. Hajaut-
tamisen yhteydessä on lupahallintojärjestelmää purettu ja uudistettu hallinnon normi-
järjestelmää. Valtionosuusjärjestelmän uudistus on ollut merkittävä apuväline hallin-
non hajauttamisessa alueelliselle tasolle, ja uudistuksen seurauksena kuntien toimi-
valtaa on merkittävästi kyetty lisäämään, mikä on koettu onnistuneena ratkaisuna.  

Myös Tiihonen (1999, 68) kuvaa sitä, miten uudistusten avulla markkinaohjautuvuut-
ta on hallinnossa pyritty lisäämään etenkin yksiköiden liikelaitostamisen ja yhtiöittä-
misen avulla, käyttäjärahoitteisiin palveluihin siirtymällä, ostopalvelujärjestelmää 
kehittämällä ja kilpailutusta lisäämällä. Palvelujen tuottamisen osalta katsotaan, että 
valtion tehtävä on taata hyvinvointi, mutta sen mahdollistavat palvelut voi tuottaa jo-
ku muukin kuin valtio, esimerkiksi yksityinen tai kolmas sektori. Hyvinvointipalvelu-
jen suhteen suoritetaan priorisointia, ja valtion kustantamia palveluja vähennetään 
yhteiskunnallisesti toissijaisilta alueilta. Salmisen (1995, 169-170) mukaan markki-
naohjautuvuus julkisella sektorilla toteutuu kilpailuttamisen, maksupolitiikan, yksi-
tyistävän strategian ja uudelleenorganisoinnin menetelmiä soveltamalla. 

Temmes (1994, 24-31) on kuvannut, miten markkinataloudellisen ajattelun vakiintu-
minen on mahdollistanut entistä tiiviimmän yhteistyön julkisen vallan ja yksityisen 
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sektorin kesken, jolloin erilaiset yhteiset intressit ja liittoutumat ovat mahdollistuneet. 
Tämä on lisännyt virkamiesten vaikutusmahdollisuuksia. Hallitusvallan hallintoon 
kohdistamat viestit suodattuvat virkamiesten omaaman hallintoajattelun läpi, kuten 
myös asiaan liittyvälle valmistelu- ja palautetiedolle käy. Edelleen johtavien virka-
miesten oikeuksiin on ajan myötä tullut mukaan oikeus vaikuttaa hallinnon organi-
saatioiden rakenteisiin, johtamisjärjestelmiin ja kehittämis- ja uudistamistoimintoihin. 

Managerialismiin perustuva hallinto on vaikuttanut myös asiakasnäkökulman painot-
tumiseen siten, että hallinnon kehittämisen lähtökohtana on ollut palveluperiaatteen 
toteuttaminen. Temmes ym.(1995, 35-37, 45-47) on kuvannut, miten palveluperiaa-
tetta hallinnossa on pyritty toteuttamaan selkiyttämällä asiakkaiden oikeuksia, kehit-
tämällä neuvontatoimintaa ja asiakasvastuu ajattelua, palvelukoulutusta lisäämällä, 
uutta teknologiaa hyödyntämällä ja kehittämällä laatujärjestelmiä, joiden avulla pal-
veluperiaatteen toteutumista voidaan seurata yksiköissä. Kansainvälistyminen on hal-
linnossa koettu konkreettisimmillaan EU jäsenyyden myötä tulleiden muutosten vai-
kutuksina oikeusjärjestelmään ja regulaatiopolitiikkaan. Eu:n direktiivit on jouduttu 
ottamaan hallinnossa huomioon osana valmistelutyötä ja päätöksentekoa. Hallinnolle 
on kansainvälistymisen myötä tullut uusia tehtäviä, kuten Suomen etujen ajaminen 
yhteisössä ja Suomen profiilista huolehtiminen. Edelleen hallinnon vastuulle on tullut 
EU- yhteistyön myötä koordinaatiosta huolehtiminen eri päätöksentekotahojen välil-
lä. 

Kansainvälisen yhteistyön alullepanijoina toimivat pääsääntöisesti poliitikot, mutta 
kansainvälisen yhteistyön arkipäivän rutiini jää kuitenkin virkamiesten ja hallintojär-
jestelmän hoidettavaksi. Hallinnollisen ajattelun muuttuminen suhteessa kansainväli-
syyteen on Temmeksen ym. (1995, 45-48, 52-53) mukaan  seurausta taloudellisen 
vuorovaikutuksen lisääntymisestä etenkin EU:n ja Suomen kesken, ja samalla kaupan 
pelisäännöt ovat muuttuneet ja kehittyneet. Kaupankäynnin esteet on poistettu lain-
säädäntöä direktiivien mukaisesti harmonisoimalla, pääomamarkkinat ovat nykyisin 
maailmanlaajuiset ja uudet taloudellisesti nopeasti kehittyvät maat, kuten Itä-
Euroopan maat ja Aasian alue, tulevat mukaan kilpailemaan kansainväliseen kaup-
paan. Kansainvälistymisen myötä myös taloudellisesta epävakaisuudesta, lamasta ja 
taloudellisten järjestelmien kriiseistä on tullut globaaleja ongelmia, ja näiden mahdol-
lisuus on hallinnollisessa ajattelussa kyettävä huomioimaan myös kansallisella tasol-
la, jossa hallinolla on merkittävä rooli asiantuntijuuteen perustuvien ennusteiden ja 
ehdotusten laadinnassa.(Stenvall 1995, 241-242; Tiihonen 1999, 208-210) 

Hallinnollisessa ajattelussa, toiminnoissa ja järjestelmässä tapahtuneiden muutosten 
ohella, ja samanaikaisesti niiden kanssa, on myös politiikan ja hallinnon suhde muut-
tunut. Hallinnon ja politiikan muuttunut suhde on vaikuttanut osaltaan hallinnollisen 
ajattelun muuttumiseen. Pekonen (1995, 37-38) on kuvannut, miten 1800-luvun lo-
pussa hallinnon ja politiikan suhteille oli ominaista selkeä työnjako. Poliitikot tekivät 
päätöksiä, ja hallinnon virkamiehet toteuttivat päätökset käytännössä. Hallinnolliselle 
ajattelulle oli ominaista selkeä jako päätöksenteon ja toimeenpanon erillisyydestä. 
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1900-luvun puolella hallinnon ja politiikan suhdetta voidaan kuvata tosiasiat/intressit-
mallilla. Tosiasiat/intressit- malli tarkoittaa sitä, että poliittisessa päätöksentekopro-
sessissa on kaksi toimijaa, poliitikot ja virkamiehet. Poliitikot tuovat prosessiin arvo-
perustan ja intressit ja virkamiehet tuottavat päätöksentekoon tarvittavat tosiasiat ja 
tiedot. Hallinnollisessa ajattelussa alkoi kehittyä politiikan ja hallinnon toiminnan 
yhteisen prosessin ajattelumalli. 1960-luvulle tultaessa poliitikkojen ja virkamiesten 
suhdetta kuvataan energia/tasapaino-mallin avulla. Tämän mallin näkemyksen mu-
kaan poliitikot ovat idealistisia, ideologioita toteuttavia ja asialleen omistautuneita eri 
puolueiden edustajia, joiden tehtävä on tuoda julki suuria ja laajoja intressikokonai-
suuksia ja käynnistää yhteiskunnallisia uudistushankkeita. Virkamiehet puolestaan 
välittävät eri asiakasryhmien intressejä poliittiseen päätöksentekoprosessiin, ja huo-
lehtivat kompromissien löytymisestä eri intressitahojen välillä neuvottelemalla. Hal-
linnon merkitys on koko ajan kasvanut niin yhteiskunnassa kuin politiikassakin, ja 
hallinto on lähentynyt politiikkaa ja politiikka hallintoa ajattelumalleissaan.  

Käytännössä hallinnon ja poliittisen päätöksenteon ero ei ole ollut yllä kuvatun kal-
tainen, vaan hallintoon on nimetty virkamiehiä poliittisin perustein. Hallinnolliseen 
ajatteluun poliittiset virkanimitykset eivät ole tulleet hyväksytyiksi vaikka niitä on 
ollut jo 1960- luvulta lähtien. Tiihonen ja Ylikangas (1992, 256-263) ovat kuvanneet, 
miten 1970-luvulle tultaessa poliittiset virkanimitykset olivat ajankohtaisia ja politi-
soitumisen takia saattoi joissain virastoissa olla mahdotonta päästä edes pienempään 
virkaan ilman ilmaistua poliittista kantaa. Vaikka julkinen mielipide, poliittinen op-
positio, sitoutumattomat ja osa virkamiehistä on tuominnut poliittiset virkanimitykset, 
ovat ne kuitenkin vakiintuneet osaksi suomalaista hallintokulttuuria. Virkamiesten 
urakehitys on usein määräytynyt sen mukaan, millä tavoin ja miten kaukaa viisaasti 
sitoutumiskohde on osattu valita.  

Hyvinvointivaltion kehittymisen myötä on julkishallinnon organisaatioiden osallis-
tuminen kansalaisten elämän eri alueille lisääntynyt, hallittavat asiakokonaisuudet 
sisällöllisesti laajentuneet ja monimutkaistuneet ja erityisasiantuntemuksen tarve kas-
vanut. Hallinnollista ajattelua ajatellen laajojen yhteiskunnallisten kokonaisuuksien 
sisällöllinen hallinta on ollut edellytys sille, että hallinto on kyennyt säilyttämään hy-
vinvointivaltion järjestyksen, eikä toiminta ole ajautunut sekasortoiseksi. Pekonen 
(1995, 38-39) on kuvannut, miten poliittinen päätöksenteko on yhteiskunnan komp-
leksisuuden takia tullut yhä informaatiokeskeisemmäksi. Poliitikkojen käytössä ole-
vat ajalliset resurssit ovat rajalliset ja niinpä hallinnon tehtäväksi on jäänyt hallinnan 
kannalta merkittävän informaation tuottaminen, ja tästä informaatiosta ovat poliitikot 
tulleet toiminnassaan riippuvaisiksi. Poliitikot eivät myöskään ole välttämättä kiin-
nostuneita hallinnosta. Poliitikkojen intresseissä ovat enemmänkin valitsijat ja näiden 
tarpeet, koska poliitikkojen oma menestys on heistä riippuvainen. Niinpä käytännössä 
hallintojärjestelmän on kyettävä toimimaan ja tekemään päätöksiä itsenäisesti yhteis-
kunnan käynnissä pitämiseksi, ja etenkin tämä toteutuu silloin, jos hallinnon kannalta 
keskeiset ministerit vaihtuvat usein. Edelleen valtioneuvoston roolin korostumisen 
myötä kansanedustajien mahdollisuus vaikuttaa hallintoon, ja tehdä hallinnon kanssa 
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yhteistyötä, on pienentynyt, ja tämä puolestaan on osaltaan jälleen lisännyt hallinnon 
itsenäistä roolia yhteiskunnassa. Kun poliittinen päätöksenteko on hallinnon roolin 
laajenemisen lisäksi joutunut enenevässä määrin ottamaan huomioon talouden vält-
tämättömyydet, kuten kilpailukyvyn, inflaationtorjunnan ja työttömyyden hoidon, on 
hallinnon rooli taloudenkin suuntaan laajentunut, ja poliittisen päätöksenteon todelli-
nen rooli kaventunut. (Paloheimo & Wiberg, 1997, 349-353) 

Hallinnollisen ajattelun kannalta muutokset hallinnon ja politiikan suhteissa edellyt-
tävät tulevaisuudessa yhteiskunnallisen ja poliittisen ajattelun lisääntymistä hallinnon 
organisaatioissa. Pekosen (1995, 43-45, 79-81) mukaan tämä käytännössä  tarkoittaa 
sitä, että korkea koulutus ja esimiehen totteleminen ei enää riitä viran hyvän hoidon 
perusteeksi, vaan virkamies tulee yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vastuuseen asian-
osaisiin nähden asioita käsitellessään ja päätöksiä tehdessään.  Hallinnollinen ajattelu 
ja hallinnon organisaatiot siirtyvät valvonnasta ja valvontaorganisaatioista vastuuor-
ganisaatioksi, jolloin esimerkiksi edustuksellisuuden ongelma tulee hallinnossa rat-
kaistavaksi aivan uudella tavalla, ja hallinnon on kyettävä osoittamaan tarpeellisuu-
tensa yhteiskunnassa ja tuottamansa hyöty kansalaisille. Uudenlainen edustukselli-
suus ja poliittinen päätöksenteko tarkoittavat hallinnon yhteydessä, ei niinkään puo-
luepoliittista kannanottoa tai poliittisia virkanimityksiä, vaan uusien tulkintojen te-
kemisen uusissa yhteiskunnallisissa tilanteissa ja ympäristöissä, uusien ajattelumalli-
en rakentamista uudenlaisten konfliktien ratkaisua varten ja käytännöllisen viisauden 
taitojen omaksumista osaksi hallinnollista ajattelua.  

Hallinnollisen ajattelun kehittymistä ajatellen, tulevaisuudessa hallinnossa työskente-
levän virkamiehen odotetaankin omaavan dialogiin perustuvan käytännön viisauden 
taitoja. Pekonen (1995, 82, 93-94) on selittänyt, että käytännön viisaudessa on kyse 
kyvystä muuntaa periaatteita käytännön toiminnaksi, ja suhteuttaa eri käytäntöjä toi-
siinsa. Periaatteiden muuttaminen käytännöiksi edellyttää oikealla tavalla puhumista 
oikeille ihmisille ja oikeista asioista, ja tämän onnistumisen edellytyksenä on, että 
virkamies hallitsee pohdinnan, keskustelun, väittelyn ja taivuttelun taitoja, jotta voi-
daan saavuttaa yhteisymmärrys eri tilanteissa siitä, mihin ollaan pyrkimässä ja minkä-
laisin keinoin. Virkamiehen roolissa painottuu välittäjän, neuvottelijan ja yhdistäjän 
rooli, kun neuvotteluiden sisällössä entistä enemmän käsitellään pyrkimyksiä, arvoja, 
etuuksia ja motiiveja, jotka on sovitettava yhteen käytännölliseksi toimintavaihtoeh-
doksi. Tulevaisuuden virkamiehen persoonalliset ominaisuudet tulevat korostumaan 
ja pätevyysvaatimuksiksi ei enää riitä asiantuntemus ja koulutus, vaan hänen on hal-
littava myös käytännön diskurssi.(Wiberg ym.1997, 326-338)   
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3.   TUTKIMUSMENETELMÄN  KUVAUS 

Tässä luvussa on esitelty Grounded theory – menetelmä, ja sen käyttö käytännön tut-
kimustilanteessa, melko yksityiskohtaisesti. Teorian esittelyn yhteydessä on selvitys 
siitä, miten teorian mukainen vaihe on tässä tutkimuksessa toteutettu. 

3.1 Tutkimusstrategia  

Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa on alun perin sosiologian tutkimukseen 
kehitetty, etnografiseen tutkimusstrategiaan perustuva, grounded theory-menetelmä. 
Menetelmän kehittivät 1960-luvulla Barney Glaser ja Anselm Strauss. He esittivät 
ajatuksen aineistolähtöisestä teorian rakentamisesta vaihtoehdoksi deduktiiviselle tut-
kimusotteelle ja 1960-luvulla ilmenneelle voimakkaalle teorian verifioinnin korostuk-
selle. Myöhemmin Glaserin ja Straussin käsitykset ovat jossain määrin eriytyneet toi-
sistaan tutkimustekniikan osalta. Grounded theory-menetelmä soveltuu hyvin tutki-
musalueisiin, joilla on tehty vähän tutkimusta tai joilla tutkimusta on tehty paljon, 
mutta asiaan halutaan muodostaa jokin täysin uusi näkökulma. Vaikka menetelmä 
kehitettiin alun perin sosiologian tarpeisiin, on sen käyttö laajentunut mm. kasvatus-
tieteeseen, hoitotieteeseen ja psykologiaan. Menetelmällä on mahdollista löytää tietoa 
siitä, mitä ihmiset tietävät omasta maailmastaan ja kuinka he ymmärtävät sen, ja 
muodostaa tästä ilmiöstä teoriaa. Menetelmän tuottama teoria on usein luonteeltaan 
järjestelmän tai prosessin omainen. (Glaser & Strauss 1971, 2-18) 

 Grounded theory-menetelmän perusta on fenomenologiassa ja erityisesti symbolises-
sa interaktionismissa. Seuraavat Denzinin (1995, 43) esittämät symbolisen interaktio-
nismin  perusoletukset kuvaavat myös grounded theory-menetelmän perusolettamuk-
sia: 

• Ihmiset toimivat asioihin ja kohteisiin nähden sen mukaan, millainen merkitys 
niillä on ihmisille. 

• Asioiden ja kohteiden merkitys syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

• Merkityksiä ihminen muovaa reflektiivisten prosessien avulla, joissa itse ja 
toinen ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

• Ihmiset luovat itse kokemusmaailmansa, jonka sisällä he ovat. 

• Ihmisten maailmojen merkitykset ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen tulosta. 

• Itsetietoisuus syntyy sosiaalisen vuorovaikutuksen ja sen seurausten muodos-
taman kokonaisuuden lopputuloksena. 

• Yhteistoiminta, yhteistoiminnan käynnistyminen, päättyminen, ristiriidat ja 
niiden ratkaisut ovat vuorovaikutuksen perussisältöä.  
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Nämä lähtökohdat tarkoittavat tutkimuksellisesti sitä, että toimintaa yleensä, esimer-
kiksi hallinnollista ajattelukykyä, tulee tutkia vuorovaikutuksellisena ilmiönä yksilön 
ja hänen ympäristönsä kanssa. Toiseksi tutkijan on oltava siinä määrin sisällä tutkit-
tavassa alueessa, että hän ymmärtää käytettävän kielen keskeiset symbolit. Symbolien 
ymmärtäminen auttaa tutkijaa tulkintojen tekemisessä. Kolmanneksi tutkijan on kyet-
tävä kääntämään tutkittavassa toiminnassa havaitsemansa merkitykset tutkimuksen 
kielelle ja välittämään ne muille. Tutkija joutuu pitämään merkityksellisenä asioita, 
joita tietolähteenä olevat ihmiset hänelle välittävät huolimatta siitä, vastaavatko ne 
tutkijan omaa käsitystä asian merkityksellisyydestä.   

Tämän tutkimuksen tekijällä on itsellään hallinnon teoreettista ja käytännöllistä tie-
tämystä, joten tutkija ymmärsi tutkittavan alueen kielen ja käsitteistön, ja aineiston 
tulkinnassa ei siten esiintynyt ongelmia. Osa tutkimuksessa esiinnousseista asioista 
oli yllättäviä ja odottamattomia, eikä toisenlainen tutkimusstrategia välttämättä olisi 
tuonut näitä asioita lainkaan esille. Tällaisia olivat esimerkiksi edellytys arjen hyvästä 
tuntemisesta osana hallinnollista työskentelyä, motiiviperustan lähtökohdat, osa hal-
linnon prosessitaidoista ja osa itsehuoltotaidoista. 

Grounded theory-menetelmällä tarkoitetaan alkuasetelmaltaan kvalitatiivista tutki-
musotetta, jossa päämääränä on tutkimusaineiston pohjalta rakentaa systemaattisin 
menetelmin tutkittavaan ilmiökenttään luontevasti sopivaa käytännön teoriaa. Glaser 
ym. (1971, 79-92) on selittänyt, että rakentuva teoria voi olla substantiivista tai for-
maalista teoriaa. Substantiivisella teorialla tarkoitetaan tiettyyn kapeaan toiminnan 
alueeseen suunnattua teoriaa ja formaalisella teorialla yleistettävämpää, useisiin toi-
minnan alueisiin suuntautuvaa teoriaa. Menetelmän avulla on mahdollista muodostaa 
myös uusia käsitteitä tai käsitejärjestelmiä, ja teoreettisia, selittäviä rakenteita. Ky-
seessä on myös ajattelutapa, tutkimusmalli ja metodisäännöt, joiden mukaan teoria on 
rakennettava induktiivisesti empiirisen aineiston pohjalta vertailevaa analyysitekniik-
kaa apuna käyttäen. Grounded theory-menetelmän avulla ei ole mahdollista testata 
olemassa olevaa teoriaa tai hypoteeseja, koska tavoitteena on nimenomaan teorian 
muodostaminen. (Strauss & Corbin, 1998, 12-14) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on kuvata ilmiöitä, määritellä uusia käsitteitä  
ja kuvata käsitteiden välisiä suhteita ja sitä millainen tutkimuskohde on. Kvalitatiivi-
sella tutkimuksella harvoin päästään teorian sille tasolle, jossa ilmiötä voitaisiin selit-
tää, ennustaa tai kontrolloida. Glaser ym. (1971, 31-43) katsovat, että grounded theo-
ry-menetelmän avulla on mahdollista selittää ja ennustaa ilmiöitä, koska grounded – 
theory – menetelmän mukaan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoi-
tuksen ja mahdollisuuksien välillä ei ole perustavaa laatua olevaa ristiriitaa. Selittä-
minen ja ennustaminen ei perustu kausaaliseen syy-seuraus-suhteeseen, kuten perin-
teisissä kvantitatiivisissa tutkimuksissa, vaan tutkittavien ilmiöiden olosuhteiden ja 
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niihin liittyvien vuorovaikutuksellisten prosessien yhteisvaikutukseen, jonka avulla 
tutkittava ilmiö ikään kuin puhuu omasta puolestaan. 

Straussin ym.(1998, 12-14) mukaan  Grounded theory-menetelmää luonnehtii hyvin 
prosessimaisuus. Tutkimuksen alkuvaiheessa ei laadita tarkkaa tutkimussuunnitelmaa 
tai viitekehystä. Tutkijalle riittää tieto siitä, mistä ilmiökentästä hän on kiinnostunut. 
Tutkimuksen kysymyksenasettelut sekä laajentuvat että täsmentyvät tutkimusproses-
sin edetessä. Tutkimusstrategian prosessimaisuus ilmenee aineiston hankinnan ja ai-
neiston analyysin vuorovaikutuksellisessa suhteessa; kerätyn aineiston antamat vih-
jeet suuntaavat aineiston myöhempää hankintaa, samoin tutkija voi tarpeen vaatiessa 
palata uuden aineiston vihjeiden perusteella aiemmin hankkimansa aineiston pariin. 

Tätä tutkimusta aloitettaessa tutkijalla oli hyvin yleisellä tasolla laadittu alustava tut-
kimussuunnitelma, jossa kuvailtiin suunnitellun empiirisen tutkimuksen päälinjoja. 
Varsinaista teoreettista viitekehystä, jota olisi operationalisoitu kysymysten avulla, ei 
ollut. Haastattelutilanteeseen lähdettiin kahden alustavan tutkimuskysymyksen kans-
sa, jotka laajentuivat ja täsmentyivät haastattelujen ja aineiston analyysin edetessä. 
Haastattelun edetessä haastateltaville esitetyt lisäkysymykset perustuivat jo analysoi-
tuun tutkimusaineistoon. Haastattelut ja tutkimusaineiston analyysi etenivät osin sa-
manaikaisesti. 

Avoimuus kerättävälle aineistolle ja induktiivisuuden voimakas painottaminen konk-
retisoituu kuvauksessa kirjallisuuden käytöstä tutkimuksessa. Deduktiivisessa tutki-
muksessa tutkija lukee ensin substanssialuetta käsittelevää kirjallisuutta mahdolli-
simman laajasti. Tämän pohjalta hän johtaa tai syntetisoi oman teoriansa tutkimuk-
sessa tutkittavaksi ja verifioitavaksi. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään viite-
kehyksen käsitteiden mukaisesti ja näin tutkimuksen tulokset ovat suoraan sidottu 
alan kirjallisuuteen. Grounded theory-menetelmässä aineisto kerätään ensin kentällä 
ja vasta tämän jälkeen seuraa sen analysointi ja teorian kehittäminen. Kun teoria al-
kaa näyttää riittävän kehittyneeltä ja aineistolähtöiseltä, aletaan käydä läpi substans-
sialueen kirjallisuutta ja pyritään liittämään oma teoria substanssialueeseen ideoita 
integroimalla. Näin toimien ei substanssialueen aikaisempi tutkimustieto pääse häirit-
semään aineistoon nojaavaa teorian kehittelyä.(Glaser ym. 1971, 105-113, 161-183; 
Stern 1987, 79-87; Strauss ym. 1998, 27-34) 

Grouded – theory – menetelmää tutkimuksessa sovellettaessa suosituksena on itse 
asiassa mahdollisimman suppea aihealueen teoreettiseen tietoon tutustuminen ennen 
aineiston hankintaa ja osittaista analysointia. Glaserin (2001, 135-140) mukaan taus-
talla on ajattelu, että kun tutkija tietoa kerätessään ei itse ole vielä syvällisesti pereh-
tynyt aihealueen teoriaperustaan, hän ei kykene ohjaamaan edes huomaamattaan 
haastattelun kulkua, hän kykenee kuulemaan laaja-alaisemmin ja syvällisemmin, mitä 
haastateltava kertoo, koska ei alitajunnan tasolla kykene vielä yhdistämään kuule-
maansa tietämäänsä teoriaperustaan, ja rajaamaan näin kuulemisensa aluetta. Haastat-
telijan tiedon niukkuus aihealueesta ja formaalin struktuurin puuttuminen haastattelu-
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tilanteessa, luovat tilanteeseen epämuodollisuuden, vapautuneen ja luottamuksen tun-
nelman, joka rohkaisee haastateltavaa tuottamaan aihealueesta myös sellaista tietoa, 
joka strukturoidulla haastattelulla ei ole tavoitettavissa, ja jonka olemassaoloa ei kye-
tä ennakoimaan.  

Vaikka induktiivisuutta painotetaan grounded theory-menetelmässä voimakkaasti, 
tulee pitää mielessä, että tutkija ei voi käytännössä kuitenkaan lähteä tutkimaan aihet-
taan täysin ”tabula rasana”. Straussin ym. (1998) mukaan tutkijan tutkimusongelmien 
valinta pohjautuu aina jossain määrin aiempaan tietoon ja mielenkiintoon tutkittavaa 
aihetta kohtaan. Tutkijan havainnointia ohjaa tutkimuksen lähtökohdan kannalta kes-
keinen aineisto.  Samoin kaikki tutkimuksessa esille tulevat faktat täytyy tulkita tutki-
jan sen hetkisen tieteenteoreettisen tietämyksen perusteella. Näin ollen grounded 
theory-menetelmän tutkimuslogiikka onkin enemmän abduktiivinen kuin induktiivi-
nen, etenkin jos abduktiivinen määritellään sellaiseksi tutkimuslogiikaksi, jossa tutki-
jan aiempi kokemus ja muut aiemmat tiedot ja taidot ovat mukana tutkimuksessa. 
Tämän tutkimuksen tekijällä on hoitotieteellinen, kasvatustieteellinen ja hallintotie-
teellinen koulutuksellinen tausta yhdistyneenä edellä mainittujen alojen käytännön 
työskentelykokemukseen.  

Straussin ym (1998, 101-161) mukaan grounded - theory – menetelmälle on ominais-
ta myös aineiston analyysin systemaattisuus. Analyysi on kolmivaiheinen muodostu-
en aineiston avoimesta koodauksesta, akselikoodauksesta, jossa vertailevalla mene-
telmällä on keskeinen rooli, ja selektiivisestä koodauksesta, jossa aineiston abstrak-
tiotaso nousee ja ydinkategoriat saavat lopullisen muotonsa. Analyysistä on tarkem-
min myöhemmin tässä osiossa.  

Tutkimusraportti valmistuu yhtä aikaa analyysin tulosten kanssa. Raportoinnin vaara-
na on muodostua ainoastaan vaiheiden kuvaamiseksi tai tietolähteenä olevien ihmis-
ten lausumien lainailemiseksi ja itse teoreettisen rakenteen käsittely jää vähemmälle. 
Straussin ym. (1998) mukaan päätarkoitus on kuitenkin raportoida ja arvioida muo-
dostettu teoria ja sen pohjalta esittää teorian käyttö- ja jatkotutkimusalueet. Tässä tut-
kimuksessa muodostunut malli on esitetty yksityiskohtaisesti ja vaiheittain, ja mallin 
tuottamaa aineistoa on arvioitu vertailemalla yhteneväisyyksiä ja eroavuuksia hallin-
totieteen keskeisimpien teorioiden kanssa. Johtopäätöksissä esitetään löydetyn teorian 
yhteydet ja suhteet olemassa olevaan tietoon ja teorioihin. Tämä tapahtuu vertaile-
malla aineistoa, tietoa ja kokemuksia saatavissa olevaan kirjallisuuteen käsitteellisellä 
tasolla 

 

3.2      Otanta 

Gronded-theory-menetelmää tutkimusstrategiana sovellettaessa otantaa ohjaa teoreet-
tisesti ohjautuvan otannan periaatteet. Uutta ja ennen tutkimatonta ilmiötä tai asiaa 
tutkittaessa tutkija valitsee kohteen sieltä, mistä hän olettaa saavansa parhaiten tutkit-
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tavaan ilmiöön liittyvää aineistoa. Eli ilmiön esiintyvyys ja saatavuus ohjaa otantaa, 
ei niinkään tutkittavat henkilöt. Teoreettisesti ohjautuva otanta on luonteeltaan kumu-
latiivista. Otantaa ohjaa aineiston yhtäaikainen keruu ja analyysi, ja aineistosta esiin 
nousevat ominaisuudet, ulottuvuudet ja vertailtavuus määrittävät lisäaineiston keruun 
tarvetta ja kohdetta. Samanaikainen aineiston analyysi ohjaa tiedon keruun suuntaa 
siten, että muodostettujen kategorioiden sisältö jatkuvasti kehittyy, tulee vivahteik-
kaammaksi ja herkemmäksi ilmaisemaan tutkittavaa ilmiötä, ja lopulta kyllääntyy, eli 
saturoituu, jonka jälkeen uutta tietoa ei enää teorian muodostamiseksi saada. (Glaser 
ym. 1967,62-71, Strauss ym. 1998,201-205)  

Tutkimusaineiston kerääminen tapahtuu siellä, missä tutkija olettaa löytävänsä on-
gelma-alueenaan olevan ilmiön. Tutkija valitsee ajan, paikan ja tietolähteenä toimivat 
ihmiset. Ihmisten lukumäärä ei määräydy tilastollisesti vaan teoreettisen merkityksen 
perusteella, eli teorian muodostus ohjaa otantaa. Varsinainen otoksen tai näytteen va-
linta voi perustua avoimeen otantaan (open sampling), suhteita ja vaihteluita tuotta-
vaan otantaan (relational and varitional sampling) tai valikoivaan otantaan (selective 
sampling). Avoin otanta on luonteeltaan harkinnanvaraisen otannan kaltainen, ja sitä 
määrittelee tutkimusaineiston laatu ja asiakohtaisuus. Suhteita ja vaihteluja tuottava 
otanta pyrkii kohdentamaan aineiston keruun sellaiselle alueelle, mistä on löydettä-
vissä aineiston vertailtavuuden kannalta suurimmat samankaltaisuudet ja erilaisuudet. 
Valikoiva otanta perustuu etukäteen tehtyihin johtopäätöksiin, jotka puolestaan on 
johdettu tutkittavan ilmiön kannalta keskeisistä näkemyksistä, osallistujien tietomää-
rästä ja asian ymmärtämiseen liittyvistä seikoista. (Glaser ym. 1971, 62-71; Strauss 
ym. 1998, 201-205) Tämän tutkimuksen otannassa on noudatettu teoreettisesti ohjau-
tuvan otannan periaatteita, ja otoksen, tai näytteen, valinnassa lähtökohtana on ollut 
valikoiva otanta.  

Otannan yhteydessä pohdintaa synnytti ajatus siitä, että näkemys hallinnosta ja hal-
linnollisesta ajattelukyvystä on oletettavasti riippuvainen myös siitä, tarkastellaanko 
hallintoa julkisen vai yksityisen sektorin näkökulmasta. Oli oletettavissa, että hallin-
nollinen ajattelukyky määriteltäisiin jossain määrin erilaisin painotuksin yksityisellä 
ja julkisella sektorilla. Toinen pohdintaa aiheuttanut tekijä oli tutkittavan henkilön 
aseman vaikutus käsitykseen hallinnollisesta ajattelukyvystä. Miten asema vaikuttaisi 
hallinnollisen ajattelukyvyn määrittelyyn, vai olisiko sillä lainkaan vaikutusta. 

Otantaa ohjaavaksi periaatteeksi muotoutui pohdinnan jälkeen, että hallinnollinen 
ajattelukyky ilmiönä esiintyy selkeimmin valtionhallinnon piirissä ja sen organisaati-
oissa, ja näissä organisaatioissa työskentelevillä henkilöillä on teorian muodostuksen 
kannalta eniten tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

Etukäteen tehtynä johtopäätöksenä on edelleen ollut, että otantakehikon muodostavil-
la henkilöillä on oltava suhteellisen syvällinen ymmärrys käsitteestä hallinto, ja hei-
dän tuli tietää ja ymmärtää mistä hallinnossa on kysymys, muuten he eivät olisi ky-
enneet vastaamaan tarpeeksi laaja-alaisesti kysymykseen, mitä hallinnollinen ajatte-
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lukyky on. Syvällinen ymmärrys tässä yhteydessä tarkoitti sitä, että tutkittavilta edel-
lytettiin hallinnon tieteenteoreettista substanssin hallintaa ainakin jossain määrin. 
Substanssin hallinta voi painottua kansantaloudellisiin, juridisiin tai muihin vastaa-
viin asiasisältöihin. Substanssin hallintaa arvioitiin koulutustaustan avulla, jolloin sen 
tuli olla riittävä antamaan, ainakin muodollinen, pätevyys hallinnollisista tehtävistä 
suoriutumiseen. 

Edelleen tutkittavilla odotettiin olevan ymmärrystä ja tietoa siitä, mikä hallinnon 
merkitys ja asema on osana suomalaista yhteiskuntaa ja valtion toimintarakenteita. 
Kolmantena edellytyksenä tutkimukseen valittavilla henkilöillä oli oltava vähintään 
kolmen vuoden kokemus hallinnossa työskentelystä, jotta aineistosta ei olisi jäänyt 
puuttumaan käytännön hallinnoinnin näkökulma hallinnolliseen ajattelukykyyn.   

Pohdinnan jälkeen tutkimus päätettiin kohdentaa julkisella sektorilla työskenteleviin 
virkamiehiin, jotka täyttivät edellä kuvatut ehdot. Organisaatiotaso määriteltiin pää-
sääntöisesti kansliapäällikkötasolle sen vuoksi, että lähtöoletuksena oli, että jos hen-
kilö on hallinnossa edennyt organisaation huipulle, hänen on omattava hallinnollista 
ajattelukykyä, jos tällaista ylipäätään on olemassa, joko tiedostaen tai tiedostamat-
taan. Etukäteen asetettu johtopäätös oli, että hallinnon organisaatiossa ei voi edetä 
omaamatta hallinnollista ajattelukykyä, ainakaan kansliapäällikkötasolle. Näin ollen 
voitiin lähteä liikkeelle siitä oletuksesta, että näillä kriteereillä valitut haastateltavat 
kykenisivät tuottamaan sekä teorian että käytännön tietoa hallinnollista ajattelukykyä 
ilmaisevien kategorioiden muodostamiseksi, ja aineisto oletettavasti olisi riittävän 
laaja-alaista ja vertailevaan analyysiin soveltuvaa, jotta teorian muodostamiselle olisi 
olemassa edellytyksiä. 

Käytettäessä tutkimusstrategiana aineistolähtöistä grounded-theory-menetelmää, on 
edustavan otoksen tai näytteen koon oltava sellainen, että kerättävän aineiston suh-
teen tapahtuu kyllääntyminen, eli saavutetaan saturaatio. Aineiston kyllääntyminen 
on tapahtunut, kun kategorioihin ei enää saada uutta ja relevanttia tietoa lisää vaikka 
tutkittavien henkilöiden lukumäärää lisätään, kun kategoria on tiedon ominaisuuksien 
ja ulottuvuuksien suhteen tarpeeksi vaihtelua omaava, jotta vertailevaa analyysia voi-
daan suorittaa, ja kun kategoriat ovat tutkittuun ilmiöön nähden valideja ja perusteltu-
ja. (Glaser & Strauss 1971, 61-62; Strauss & Corbin 1998, 212) 

Tässä tutkimuksessa aineiston kyllääntyminen alkoi tapahtua seitsemännen henkilön  
haastatteluaineiston kohdalla, eikä uusia kategorioita tämän jälkeen enää saatu muo-
dostettua, eivätkä jo muodostetut kategoriat enää huomattavissa määrin  rikastuneet. 
Aineiston keruuta kuitenkin jatkettiin niin pitkälle, että mukana oli lopulta 16 henki-
löä. Haastatellut henkilöt jakautuivat virkanimikkeen mukaan seuraavasti: 11 kans-
liapäällikköä, 2 valtiosihteeriä, 2 osastopäällikkötasoa edustavaa virkamiestä ja oike-
uskansleri. Haastateltujen henkilöiden koulutustausta vastasi ennakkoon asetettuja 
kriteerejä kuten työkokemuksen pituuskin. Haastateltavien hallinnollinen työkokemus 
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kokonaisuutena vaihteli 15 – 40 vuoden välillä ja kattoi lähes kaikki hierarkkiset tasot 
hallinnon organisaatioissa. 

Alun perin haastattelupyyntö tutkimuskysymyksineen (Liite 1.) lähetettiin 14:lle 
kansliapäällikölle, kahdelle valtiosihteerille ja oikeuskanslerille. Kahdelle kanslia-
päällikölle ei tutkimukseen osallistuminen sopinut, ja heidän tilalleen valittiin osasto-
päällikkötasoa edustavat virkamiehet.  Yksi kansliapäällikkö kuoli haastattelua edel-
tävänä päivänä, mutta hänen tilalleen ei valittu enää ketään muuta haastateltavaa. 

3.3   Aineiston hankinta 

Tämän tutkimuksen edellyttämää aineistoa ei ole ollut saatavana valmiina, joten tut-
kimusaineisto päätettiin kerätä suoraan ja välittömään kontaktiin perustuvalla haastat-
telutekniikalla. Haastattelupyyntö ja tutkimuskysymykset lähetettiin otokseen vali-
tuille etukäteen postitse, jolloin heille jäi aikaa pohtia kysymyksiä ja vastauksia en-
nakkoon. Tämä sen vuoksi, että saataisiin mahdollisimman kattavaa aineistoa käsit-
teestä hallinnollinen ajattelukyky. 

Haastattelukysymysten laadinnassa on huomioitu se, että haastattelukysymykset eivät 
millään lailla rajanneet mitään ulottuvuutta (toiminnallista, teoreettista, affektiivista 
jne…) vastauksista pois, eli haastateltava sai tuottaa oman käsityksensä ja ymmärryk-
sensä mukaisen vastauksen sisältäen kaiken sen materiaalin kyseessä olevasta asiasta, 
minkä hän katsoi asiaankuuluvaksi ja tarpeelliseksi.  

Haastattelutilanteessa on huomioitu myös grouded-theory-menetelmän vaatimus sel-
laisesta asetelmasta, että haastattelija ei ala ohjaamaan haastateltavan vastauksia, 
vaan hän välittää haastateltavalle haastattelutilanteessa sellaisen tunteen, että haasta-
teltava ikään kuin ”opettaa” haastattelijaa kyseessä olevaan aiheeseen liittyen. Joitain 
tarkennuksia haastattelija esitti haastattelutilanteessa, mutta tarkennusten  sisältö poh-
jasi aikaisempien haastattelujen vertailevan analyysin perusteella saatuihin tietoihin, 
ja tavallaan nämä uudet vastaukset täsmensivät ja selittivät osaltaan myös aiemmin 
kerättyä aineistoa.   

Haastatteluajat sovittiin, ja haastattelut toteutettiin tammi-kesäkuun 2001 aikana. 
Haastattelut toteutuivat pääsääntöisesti haastateltavien henkilöiden omassa työhuo-
neessa heidän virkapaikallaan rauhallisissa olosuhteissa. Yksi haastattelu toteutettiin 
Helsingin yliopiston tiloissa. Haastateltavat suhtautuivat erittäin myönteisesti ja 
avoimesti haastatteluun, ja tutkimuksen tekoon yleensä, joten haastattelujen ilmapiiri 
oli pääsääntöisesti avoin, leppoisa ja rentoutunut. Kahden haastattelun kohdalla aika-
taulu asetti tiettyjä rajoituksia, vaikkakin pääasiat haastateltavat kerkisivät tuottaa 
suhteellisen kattavasti. 

Haastattelut kestivät tunnista kolmeen tuntiin, ja ne nauhoitettiin sanatarkasti. Haas-
tattelut etenivät yleensä siten, että haastateltavat tuottivat ensin ennakkoon mietti-
mänsä aineiston hallinnollisesta ajattelukyvystä, jonka jälkeen kuvailu keskittyi oman 
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hallinnollisen ajattelukyvyn kehittymisen kuvailuun. Varsinainen tutkimusaineisto on 
noussut pääasiassa tästä jälkimmäisestä aineistosta. Nauhoitukset purettiin paperille 
sanatarkaksi tekstiksi, joista sitten varsinaiset analyysit on suoritettu.  

 

3.4 Tutkimusaineiston analyysi 

 

Grounded-theory-menetelmään perustuvassa strategiassa aineiston hankinta jatkuu 
niin kauan, kun uutta, kattavaa ja relevanttia aineistoa tutkittavasta kohteesta saadaan. 
Glaserin (2001) mukaan kun aineiston analyysi osoittaa, että keskeiset ilmiöt alkavat 
hahmottua eikä luokituksiin enää saada uutta tietoa, on saavutettu saturaatiopiste ja 
tutkija siirtyy aineiston pohjalta rakennettujen kategorioiden ja niiden ominaisuuksien 
kehittämiseen ja rikastamiseen. Tässä vaiheessa voidaan palata uudelleen tiedon läh-
teille, jos kategorioita ei saada rakennettua. 

Glaserin (2001, 40-41, 185-195) mukaan aineiston analyysissa ja teorian rakentami-
sessa käytetään jatkuvan vertailun menetelmää(constant comparative analysis), jossa 
ensimmäinen vaihe on toiminnan kategorioiden muodostaminen. Kategoria on toi-
minnan abstraktio, johon liitetään myös sitä luonnehtivat ominaisuudet ja ulottuvuu-
det. Kategoriat muodostetaan sen perusteella, millaisina ne tunnistetaan tutkittavassa 
toiminnassa. Kategorioiden määrittelyssä voidaan käyttää erilaisia lähestymistapoja; 
voidaan esittää kysymyksiä tai määritellä välitapahtumia; Kuka tässä toimii? Mitä 
tässä tapahtuu? Mitä nyt seuraa? Oleellisinta on kysymysten ja välitapahtumien avul-
la luonnehdittavan toiminnan eri ominaisuuksien vertaileminen, vastakohtaistaminen 
ja erilaisten vaihtoehtojen poissulkeminen. Muodostetut kategoriat voivat olla abst-
raktiotasoltaan hyvin erilaisia, mutta oleellista on, että yhteys aineistoon säilyy. Ai-
neiston analyysissa käytetään apuna suoria(substantive) ja teoreettisia(theoretical) 
koodeja, muistiinpanoja ja näiden avulla tehtyjä väittämiä (propositions  tai hypot-
hesis) sekä tehtyjen johtopäätösten jatkuvaa vertailua alkuperäiseen aineistoon. Ai-
neiston koodaaminen nostaa arkipäivän empiirisen tiedon abstraktille tasolle. 

Aineiston analyysin toteutus tätä jatkuvan vertailun menetelmää apuna käyttäen ja-
kautuu Straussin ym. (1997, 1998) mukaan teoreettisesti kolmeen vaiheeseen: 

1. Alustavien tutkimusideoiden perusteella hankittua aineistoa tarkastellaan 
luokittelemalla jokainen tapahtuma niin moneen kategoriaan kuin aineisto antaa 
mahdollisuuden. Tätä vaihetta kutsutaan avoimeksi koodaukseksi. Muodostuneita 
kategorioita vertaillaan aineiston sisällä muiden samaan kategoriaan koodattuihin ta-
pahtumaryhmään. 

2. Tämän vertailun tuloksena kunkin kategorian teoreettiset            
ominaisuudet alkavat pian hahmottua. Tutkija alkaa jäsentää ilmiötä kiinnittämällä 
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huomiota kategorian eri ominaisuuksiin, dimensioihin, olosuhteisiin, seuraamuksiin 
ja suhteisiin muihin kategorioihin. Tästä vaiheesta käytetään nimitystä akselikoodaus. 

3. Keskeisen aineiston keräämisen ja analysoimisen jälkeen kategoriat integ-
roidaan muodostamaan aineistolähtöinen teoria. Integraatio muistuttaa akselikoodaus-
ta, mutta se tehdään korkeammalla abstraktiotasolla. Tästä analyysivaiheesta käyte-
tään nimeä selektiivinen koodaus. Tutkija valitsee aineistosta esiin nousevan ydinka-
tegorian(keskeinen ilmiö, johon muut kategoriat ovat yhteydessä) ja tarkastelee sys-
temaattisesti sen suhteita muihin kategorioihin. Suhteet harvoin ilmenevät sellaise-
naan, niiden tunnistaminen ja pidemmälle kehittäminen edellyttää ns. havainnoivaa 
muistiinmerkitsemistä(memoing). Tämä tarkoittaa, että tutkija prosessin aikana kirjaa 
tai piirtää sellaisia, usein implisiittisiäkin ajatuksia ja oletuksia aineistosta, jotka nou-
sevat hänelle mieleen aineistoa läpi käytäessä. Näiden muistiinpanojen tarkoituksena 
on tukea aineiston muokkautumista käsitteelliselle tasolle.( Strauss ym. 1997, 179 – 
182, Strauss ym. 1998, 101-161) 

Tämän tutkimuksen osalta aineiston analyysissä lähdettiin liikkeelle siitä, että puh-
taaksi kirjoitetusta aineistosta koottiin ensin yhteen kaikki sellainen materiaali, joka 
vastasi kysymykseen: Mitä on hallinnollinen ajattelukyky? Samanaikaisesti koottiin 
aineistosta vertailumateriaaliksi kaikki sellaiset haastateltavien tuottamat ilmaisut, 
jotka kuvasivat sitä, mitä hallinnollinen ajattelukyky tutkittavien mielestä ei ole. Ai-
neistoa analysoitaessa tutkija joutui tekemään tulkintoja tilanteissa, joissa haastatelta-
vat kuvasivat hallinnollista ajattelukykyä implisiittisin ilmaisuin. Suurin osa analysoi-
tavasta aineistosta oli suorien ilmaisujen muodossa. Yksittäiset kategoriat alkoivat 
muotoutua sisällön analyysin, loogisen päättelyn ja aineistovertailun avulla ensin 
alustaviksi aihealue kokonaisuuksiksi, joista yhdistelemällä, vastakohtaistamalla ja 
vertailemalla lopulta muodostuivat tässä tutkimuksessa esitetyt alakategoriat. Alaka-
tegorioiden kehittymistä lopulliseen muotoonsa edelsi useampivaiheinen aineiston 
jalostumisprosessi, jonka aikana kategorioiden nimikkeet vaihtelivat, ja kategoriat 
muuttuivat osin myös sisällöllisesti erilaisiksi. 

Tutkija teki koko analyysiprosessin ajan muistiinpanoja aineistosta nousevien assosi-
aatioiden, käsitteiden suhteiden ja rakenteiden kirjaamiseksi muistiin. Muistiinpanoja 
käytettiin käsitteellistämisen, vertailun ja kategorisoinnin apuvälineenä aineistoa 
muokattaessa. Muistiinpanot auttoivat palauttamaan mieleen sellaisia käsitteiden vä-
lisiä suhteita ja riippuvuuksia, jotka muuten olisivat aineiston laajuuden vuoksi saat-
taneet jäädä huomaamatta. Varsinaista Straussin ja Corbinin kehittämää konditionaa-
limatriisia ei tässä tutkimuksessa analyysivaiheessa käytetty. Konditionaalimatriisin 
avulla on mahdollista yhdistää tutkittavaa ilmiötä ja sen ympäristöä kuvaavat olosuh-
teet ja seuraukset siten, että saadaan selville miten ja mitkä tekijät ilmiön kontekstissa 
vaikuttavat esiintyvään vuorovaikutukseen tai toimintaan eri vaiheissa relevantilla ja 
merkitsevällä tavalla. Tässä tutkimuksessa esiin nousseet käsitteelliset ja rakenteelli-
set yhteydet olivat ominaisuuksiltaan kuitenkin niin selkeitä, koska kyseessä oli hal-
linnon konteksti, että matriisia ei apuvälineenä katsottu tarvittavan, vaan yhteydet 
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hahmotettiin yksinkertaisesti käsitteitä yhdistävien nuolien ja viivojen avulla. Tilanne 
olisi ollut toinen, jos tutkimus olisi kattanut hallinnollisen ajattelukyvyn olemuksen 
lisäksi myös kehittymisprosessin eri vaiheet, jolloin kontekstin merkitys olisi toden-
näköisesti korostunut eri tavalla.  

Straussin ym. (1998, 146-148) mukaan perusprosessilla eli ydinkategorialla tarkoite-
taan keskeisen toimintamallin oivaltamista tutkittavassa prosessissa. Ydinkategorialle 
on tunnusomaista, että se selittää suurimman osan aineiston vaihtelusta ja on yhtey-
dessä kaikkiin kategorioihin. Ydinkategorian löytyminen vie yleensä paljon aikaa ja 
se edellyttää erilaisten vaihtoehtojen kokeilemista. Tästä ydinkategoriaa koskevasta 
analyyttisesta kertomuksesta ja sen suhteista muihin kategorioihin muodostuu lopulta 
tutkijan esittämä aineistolähtöinen teoria.  

Tässä tutkimuksessa aineiston vertailun lopputuloksena syntyi kolme ydinkategoriaa, 
joiden perusominaisuudet olivat keskenään syntytavoiltaan ja ominaisuuksiltaan eri-
laiset. Nämä ydinkategoriat olivat; Tietoperusteinen kokemustodellisuus, suoritepe-
rusteinen toimintatodellisuus ja kehityksellinen yksilötodellisuus. Nämä ydinkatego-
riat selittivät aineiston vaihtelut ja ne olivat loogiset alakategorioiden sisältöjen kans-
sa. Kategorioiden muodostumisvaiheessa käytettiin apuna substanssialueen kirjalli-
suutta, joka pääsääntöisesti oli hallintotieteen kirjallisuutta, mutta myös kasvatustie-
teen, psykologian ja viestinnän kirjallisuutta jouduttiin kategorioita rakennettaessa 
käyttämään apuna, johtuen aineiston laaja-alaisuudesta. Tutkimusaineistoon perustu-
vat tutkimustulokset siitä, mitä hallinnollinen ajattelukyky on, koottiin (synteesi) mal-
liksi, joka sisältää kuvauksen keskeisistä, hallinnollista ajattelukykyä kuvaavista kä-
sitteistä ja käsitejärjestelmistä, ja selityksen käsitteiden välisistä suhteista, säännöistä 
ja rakenteista. Tämä kokonaisuus on esitelty tämän tutkimuksen tutkimustulokset 
osiossa vaiheittain rakentuvana ja etenevänä mallina.  

Seuraavassa vaiheessa on tässä tutkimuksessa vertailtu tutkimustulosten muodosta-
maa kokonaisuutta eli mallia, olemassa olevaan hallintotieteen teoriaan ydinkategori-
oiden ja niitä selittävien alakategorioiden osalta mahdollisimman kattavasti. Näin on 
ollut mahdollista saada selville, miten tämän tutkimuksen tutkimustulos yhdistyy jo 
olemassa olevaan teoriaan, ja mikä on sen mahdollinen uusi anti, vai onko jo kaikki, 
mitä on pyritty selvittämään itse asiassa vanhaa ja olemassa olevaa tietoa.  

 

3.5 Perusteluja grounded – theory – menetelmän valinnalle  

 

Grounded theory-menetelmän käyttö tässä tutkimuksessa on perusteltua siksi, että 
menetelmä tarjoaa keinon löytää uusia käsitteitä, luokitteluja, rakenteita ja perspek-
tiivejä hallinnolliseen ajattelukykyyn, jota on tutkittu hallinnon piirissä hyvin suppe-
asti. Menetelmä pyrkii järjestelmällisesti, vertailevaa analyysia apuna käyttäen, suo-
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rittamaan aineiston perusteellisen analyysin, ja löytämään keskeiset hallinnolliseen 
ajattelukykyyn vaikuttavat muuttujat, ja tuottamaan näin perustietoa hallinnon ole-
muksesta. Valtionhallinnossa on tapahtunut, ja tapahtuu edelleen, suuria rakenteelli-
sia ja ideologisia (liiketalouden arvot, yksilön oma vastuu) muutoksia, joiden vaiku-
tuksia, tai vaikuttamattomuutta, on mahdollista havainnoida tutkimuksellisesti uuden-
laisten näkökulmien avulla, ja tähän tarkoitukseen grounded – theory –menetelmä 
aineistolähtöisenä menetelmänä tarjoaa hyvän ja soveltuvan mahdollisuuden.  

Grounded – theory - menetelmä on luonteeltaan käytännön teorian muodostusta ta-
voitteleva menetelmä, joten sen tuottama tieto on olemukseltaan myös helposti käy-
täntöön sovellettavissa. Tämän tutkimuksen keskeinen mielenkiinto kohdistuu hallin-
nollisen toiminnan käytäntöön ja käytännössä työskenteleviin virkamiehiin, joten tut-
kimuskohde ja tutkimusmenetelmä ovat siltä osin ajatuksellisesti yhteneväiset. Hal-
linnon tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ovat olleet hyvin perinteiset, ja painot-
tuneet teoreettisista lähtökohdista tehtäviin tutkimuksiin, joten tämän tutkimuksen 
metodologinen erilaisuus luo mahdollisuuden hallinnon tarkastelemiseen ja kehittä-
miseen käytännön todellisuuden näkökulmasta. Tämä tulee näkyviin esimerkiksi si-
ten, että hallinnossa muutokseen tähtäävät toimenpiteet voidaan kohdentaa hallinnol-
liseen ajattelukykyyn vaikuttaviin muuttujiin systemaattisesti. 

Perusteluna grounded – theory - menetelmän valinnalle voidaan esittää vielä se, että 
tutkittaessa hallinnollista ajattelukykyä ennalta valitun teoreettisen viitekehyksen nä-
kökulmasta, olisi etukäteisteorian ulottumattomiin jäänyt paljon yksityiskohtia, ja 
myös hallinnollisen ajattelukyvyn rakenteellinen kokonaisuus, koska hallintotieteessä 
on aihetta sivuttu hyvin suppeasti, ja riittävän kattavan viitekehyksen rakentaminen 
olisi ollut lähes mahdotonta. Oli myös odotettavissa, että muodostuva sisältö saattaa 
joiltain osin kattaa muiden tieteenalojen aihealueita, joiden huomioiminen viiteke-
hyksessä ennakolta oli vaikeaa. Tämän tutkimuksen pohdintaosiossa on käsitelty tä-
män tutkimusmenetelmän tuottamia ongelmia hallinnollista ajattelukykyä tutkittaes-
sa. 

Grounded-theory – menetelmä perustuu symboliseen interaktionismiin, ja samoja pe-
riaatteita on löydettävissä hallinnollisessa ajattelussa ja toiminnassa. Hallinnon orga-
nisaatiot muodostavat oman kokemusmaailmansa, jossa hallinnollinen ajattelu edel-
lyttää toiminnan reflektointia jo pelkästään muutosten jatkuvuuden vuoksi. Hallinnol-
linen toiminta on mahdollista vain tekemällä yhteistyötä monien eri tahojen kanssa, ja 
tämän yhteistyön ja sosiaalisen vuorovaikutuksen seurauksena ihminen muodostaa 
itselleen erilaisia merkityksiä ja tarkoituksia liittyen omaan työhönsä ja sen tavoittei-
siin nähden. Näin ollen käytetyn tutkimusmenetelmän ja tutkimuskohteen välillä on 
periaatteellisia ja ajatuksellisia yhteneväisyyksiä, jolloin tutkimuksen tuottaman tie-
don voidaan olettaa olevan validia, ja kuvaavan ja selittävän todella sitä ilmiötä, mitä 
on haluttu selvittää.  
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4. TUTKIMUSTULOKSET, HALLINNOLLISEN AJATTELU-  
KYVYN MALLI TUTKIMUSAINEISTOSSA      

                                     

Tämän tutkimuksen tulokset on esitetty seuraavassa luvussa siten, että ensin on tar-
kasteltu aineistosta nousseita ydinkategorioita, eli tietoperusteista kokemustodelli-
suutta, suoriteperusteista toimintatodellisuutta ja kehityksellistä yksilötodellisuutta. 
Ydinkategorioiden esittelyn jälkeen on esitelty kunkin ydinkategorian sisällöllisesti 
laajin ja vaikuttavin alakategoria. Laajimmat, ja ydinkategoriaan voimakkaimmin 
vaikuttavat alakategoriat olivat vastaavassa suhteessa myös keskenään, ja näitä suh-
teita on kuvattu eri kuvioissa nuolien avulla. Alakategorioiden, ja niiden välisten suh-
teitten, esittäminen etenee hierarkkisesti sen mukaan, minkälainen on alakategorian 
vaikutus ollut ydinkategoriaan toiminnallisesti ja sisällöllisesti. Lopussa on lyhyt yh-
teenveto hallinnollisen ajattelukyvyn mallin olemuksesta.  

 

Ydinkategoriat 
 

Tutkimusaineiston mukaan hallinnollisen ajattelukyvyn muodostamat ydinkategoriat 
ovat tietoperusteinen kokemustodellisuus, suoriteperusteinen toimintatodellisuus ja 
kehityksellinen yksilötodellisuus. 

 

 

Kuvio 1. Hallinnollisen ajattelukyvyn ydinkategoriat. 

 

 

     Hallinnollinen 
          ajattelu- 
            kyky 

  Tietoperustei-     
nen kokemusto-    
     dellisuus 

Kehityksellinen    
        yksilö- 
    todellisuus 

Suoriteperustei-
nen toimintato-     
      dellisuus 
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Lopullisiksi ydinkategorioiksi muotoutui useamman kehittelyvaiheen jälkeen lopulta 
tietoperusteinen kokemustodellisuus, suoriteperusteinen toimintatodellisuus ja kehi-
tyksellinen yksilötodellisuus. Tietoperusteisen kokemustodellisuuden alakategorioita 
yhdistävä tekijä on eri muotoinen omaksuttu tieto. Tieto perustuu pääsääntöisesti teo-
reettisiin opintoihin, mutta haastattelun kuluessa ilmeni, että tietoon on aina yhdisty-
nyt myös asenteita ja omia kokemuksia kyseessä olevasta asiasta, ja kokemukset ko-
ko ajan myös muokkaavat tiedollista sisältöä. Hallintokäsitykseen liittyvä tieto perus-
tui useinkin akateemisten perusopintojen yhteydessä omaksuttuun tietoon. Tieto- ja 
oppimiskäsitykseen liittyvä tietokäsite nousi omasta asiantuntemuksesta ja siihen liit-
tyvästä koulutuksesta. Politiikkakäsityksessä yhdistyi voimakkaimmin sekä opittu 
tieto että omat kokemukset ja asenteet. Arkitieto liittyi sekä teoreettisiin opintoihin 
että omiin kokemuksiin arjessa elämisestä. 

Suoriteperusteinen toimintatodellisuus muodostui niistä käytännöllisistä hallinnolli-
sista toiminnoista, joita joudutaan suorittamaan päivittäin, ja jotka havaintojen ja ko-
kemusten kautta jatkuvasti muovaavat hallinnollista ajattelukykyä, ohjaavat tiedonet-
sintää ja muokkaavat myös yksilön kehityksellistä todellisuutta. Yhdistävä käsite 
ydinkategoriassa oli konkreettinen tekeminen. Keskeisimmät hallinnolliset toiminnot 
olivat päätöksenteko, ongelma hallinta, kehitys ja muutos ja poliittinen ohjaus.  

Kolmanneksi ydinkategoriaksi muodostui kehityksellinen yksilötodellisuus. Tämä 
ydinkategoria muotoutui niistä yksilöllisistä perinnöllisistä, kehityksellisistä ja vuo-
rovaikutteisista ominaisuuksista, joiden perusteella ihmiset eroavat toisistaan. Yhdis-
tävä käsite eri alakategorioiden kohdalla oli yksilöllisesti sisäistetyt ominaisuudet. 
Näitä yksilöllisen kokemisen alueeseen kuuluvia asioita olivat motivaatioperusta, 
toimintaperiaatteet, hallinnon prosessitaitojen omaksuminen ja itsehuoltotaidot. 

Seuraavassa on eritelty tarkemmin näiden ydinkategorioiden ominaisuuksia. 

Tietoperusteinen kokemustodellisuus tarkoittaa tässä tutkimuksessa tutkimusaineis-
ton perusteella yksilöllisesti konstruoitunutta kokonaisvaltaista ajattelurakennetta, 
jonka muodostavat omaksuttu teoreettinen tieto, omakohtaiset kokemukset ja ympä-
ristöstä omaksutut arvostukset ja asenteet. 

Teoreettinen tieto osana tietoperusteista kokemustodellisuutta sisältää kaiken sen tie-
toaineksen, jonka yksilö on omaksunut varsinaisen opiskelun yhteydessä peruskoulu-
tuksessa, tutkintoon johtavassa koulutuksessa, täydennyskoulutuksissa, lisäkoulutuk-
sissa tai omaehtoisessa opiskelussa, ja joka perustuu joko henkilökohtaisiin mielty-
myksiin tai työtehtävien edellyttämiin osaamisvaatimuksiin. 

Omakohtaiset kokemukset muodostavat yksilöllisen ja tunnesävytteisen mielikuvan 
siitä todellisuudesta, jossa ihminen elää ja toimii. Omakohtaiset kokemukset muok-
kaavat osaltaan omaksutun tiedon luonnetta, ja painottavat niitä tekijöitä, joista on 
itselle kertynyt kokemusta, ja etäännyttäen niistä tekijöistä, joihin omaa kokemuksel-
lista kosketuspintaa ei ole.  
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Ympäristön arvostukset ja asenteet yksilö kohtaa tiedotusvälineiden välityksellä, 
olemalla vuorovaikutuksessa omien sidosryhmiensä kanssa niin työ- kuin vapaa-
aikanakin ja elämällä omassa yhteisössään yksilöllisten valintojensa mukaisesti. Ym-
päristön arvostusten ja asenteiden vaikutus omiin käsityksiin on osin ajattelun kautta 
tietoisesti havainnoitua ja omaksuttua ja osin tiedostamattomasti sisäistettyä. 

Hallinnollisen ajattelukyvyn ydinkategoriana tietoperusteinen kokemustodellisuus 
sisällöllisesti tulee esiin ja todentuu erilaisissa käsityksissä siitä, mikä on hallinnon 
olemus ja merkitys yleensä yhteiskunnassa, oppimiseen ja tiedonhankintaan perustu-
van tieto- ja oppimiskäsityksen olemus ja merkitys, tietoon ja asenteisiin perustuvan 
politiikan rooli ja merkitys ja arkielämän hallintaan perustuva ymmärrys ihmisen 
elämän kulusta. Omaksutussa käsityksessä yhdistyy yksilöllisesti painottuen varsi-
nainen tieto asiasta, omakohtaiset kokemukset ja niiden synnyttämät tunteet ja mieli-
kuvat, ja ympäristöstä omaksutut arvostukset ja asenteet, jotka sitten yhdessä määrit-
tävät tietoperusteisen kokemustodellisuuden olemuksen hallinnollisessa ajatteluky-
vyssä. 

Suoriteperusteinen toimintatodellisuus tarkoittaa tässä tutkimuksessa tutkimustu-
losten perusteella hallinnon prosessien ja suoritteiden aikaansaamisen yhteydessä, ja 
työskentelyn seurauksena kehittyvien, havaintojen, kokemusten ja opittujen työsken-
telymallien muodostamaa yksilöllistä toiminnallista osaamiskokonaisuutta. 

Hallinnon prosesseissa mukana oleminen ja suoritteiden aikaansaaminen edellyttää 
jatkuvaa havainnointia. Havainnointitaito kehittyy jatkuvasti siten, että ensin havain-
not kattavat työprosessien pakolliset ja välttämättömät osatekijät ja niiden väliset suh-
teet. Ajan myötä havaintokenttä laajenee yksityiskohtien ja osatekijöiden havainnoin-
nista kokonaisuuksien ja yhteisvaikutusten havainnointiin, ja yhä monimutkaisem-
pien ja kokonaisvaltaisempien suhteiden ja yhteisvaikutusten tiedostamiseen. 

Osallistuminen työprosesseihin synnyttää jatkuvasti erilaisia kokemuksia, joihin yh-
distyy positiivisia, neutraaleja tai negatiivisesti koettuja tunteita. Positiiviset koke-
mukset kannustavat yhä haastavampien kokemusten hankintaan, ja siten yksilöllisen 
suorituskyvyn kasvattamiseen, ja tyytyväisyyden ja viihtymisen tunteisiin. Positiivi-
set tunteet myös lisäävät halua sitoutua työyhteisöön ja samaistua sen toimintakult-
tuurin arvoihin. Neutraaliksi koettuja tunteita syntyy työprosessien sellaisista osateki-
jöistä, jotka jo koetaan hallittavan hyvin, ja jotka eivät synnytä välitöntä uuden asian 
omaksumisen tarvetta, mutta jotka kuitenkin koetaan tarpeellisina toiminnan jatku-
vuuden kannalta ja toimintakulttuurin ylläpitämiseksi. 

Negatiiviset kokemukset syntyvät työprosesseissa silloin, kun koetaan epäonnistu-
mista tavoitteiden saavuttamisen suhteen, ja asenteet epäonnistumista kohtaan ovat 
lannistavat ja mitätöivät kannustavan, rohkaisevan ja oppimista edistävän asenteen 
sijaan. Negatiiviset kokemukset synnyttävät työyhteisössä vetäytymistä ja eristäyty-
mistä työyhteisöstä, aikaansaannosten viivästymisiä ja laadullisesti heikkotasoisia 
suoritteita. 



 45 

Hallinnon työprosessien toimintamallit omaksutaan työyhteisöltä, esimiehiltä ja 
säännöksiin perustuvista ohjeista ja määräyksistä. Toimintamallien omaksumista ja 
sisäistämistä edeltää niiden muokkaaminen omaan persoonaan sopiviksi ja itselle hy-
väksyttävissä oleviksi malleiksi, joiden tulee toimia myös työyhteisön muodostamas-
sa kokonaisuudessa. Toimintamallien omaksuminen voi tapahtua hyväksi ja toimivik-
si havaittuihin malleihin ja esimerkkeihin samaistumalla, ja löytämällä toimintamal-
lit, jotka mahdollistavat selviytymisen ongelmallisten mallien ja esimerkkien kanssa 
työyhteisössä. 

Hallinnollisen ajattelukyvyn ydinkategoriana suoriteperusteinen toimintatodellisuus 
todentuu hallinnon työprosesseissa päätöksenteon eri vaiheiden ja vaatimusten ym-
märtämisessä ja hallinnassa, ongelmahallinnassa, kehittämis- ja muutosprosessien 
tunnistamisessa ja ohjaamisessa ja esimiehenä toimimisen edellytysten osaamisessa. 
Erityinen toimintatodellisuutta hallinnossa määrittävä tekijä on poliittisen ohjauksen 
yhteensovittamistarve hallintokoneiston kanssa. Omaksutussa toimintamallissa yhdis-
tyy, yksilöllisesti painottuen, havainnoinnin kehittyneisyys, työprosesseissa mukana 
olemisesta syntyvien kokemusten laatuominaisuudet ja omaksuttujen toimintamallien 
toimivuus työyhteisössä, jotka sitten yhdessä määrittävät suoriteperusteisen toiminta-
todellisuuden olemuksen hallinnollisessa ajattelukyvyssä. 

Kehityksellinen yksilötodellisuus tarkoittaa tässä tutkimuksessa  tutkimustulosten 
perusteella sellaista jokaiselle ihmiselle rakentunutta yksilöllistä minäkuvaa, joka pe-
rustuu yksilön omiin synnynnäisiin, kehityksellisiin ja vuorovaikutuksellisiin ominai-
suuksiin, ja vuosien varrella kertyneisiin kokemuksiin selviytymisestä ympäristön 
kanssa näillä ominaisuuksilla varustautuneena. Minäkuvassa on tiedostettuja ja itsen 
tunnistettavissa olevia ominaisuuksia ja tiedostamattomia ominaisuuksia, jotka joltain 
osin ovat kuitenkin ympäristön välillisesti havainnoitavissa. 

Synnynnäisinä ominaisuuksina yksilö saa geeniperimänä tietyt ulkoiset ominaisuudet, 
joilla voi jossain määrin olla vaikutusta yksilölle yhteisössä muotoutuviin rooleihin ja 
siten yksilön tekemiin valintoihin. Omaksumiskykyä ja – nopeutta voidaan ainakin 
joltain osin pitää synnynnäisenä ominaisuutena, ja siten näillä ominaisuuksilla on 
vaikutusta koulutustason ja ammatin suhteen tehtäviin valintoihin. 

Kehityksellisten ominaisuuksien muotoutumisessa on lapsuuden kodilla merkittävä 
rooli, ja kodin ominaislaadusta ja ilmapiiristä käsin aletaan rakentaa omaa itseyttä. 
Sellaisilla työelämässä persoonallisiksi ominaisuuksiksi koetuilla tekijöillä, kuten 
kestävyys, pitkäjänteisyys, stressin sieto, epäonnistumisten sieto, realiteettien hah-
mottaminen, periaatteellisuus, tavoitteellisuus ja positiivinen optimistisuus, on yhteys 
kehityskaaren (lapsuus-nuoruus-aikuisuus) aikaisiin kokemuksiin ja ihmissuhteisiin. 
Näihin suhteisiin perustuen muotoutuneille ja sisäistyneille ominaisuuksille on tyypil-
listä yksilöllisyys ja ainutkertaisuus. 

Hallinnollisen ajattelukyvyn ydinkategoriana kehityksellinen yksilötodellisuus toden-
tuu välillisesti havainnoitavaksi, sisäistettyjen motiivien ja toimintaa ohjaavien peri-
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aatteiden, hallinnon työtaitojen ja vuorovaikutustaitojen, ja itsehuoltotaitojen välityk-
sellä. Kehityksellisessä yksilötodellisuudessa yhdentyy ainutkertaisella tavalla yksi-
lön synnynnäiset, kehitykselliset ja vuorovaikutukselliset ominaisuudet ympäristön 
kokemaksi persoonaksi, ja siten myös osaksi hallinnollista ajattelukykyä. 

   ******** 

Hallinnollisen ajattelukyvyn ydinkategorioina tietoperusteinen kokemustodellisuus, 
suoriteperusteinen toimintatodellisuus ja kehityksellinen yksilötodellisuus muodosta-
vat kokonaisvaltaisen, yksilöllisesti konstruoituneen ja homeostaattisen ajattelukehi-
kon, joka ohjaa hallinnossa työskentelevän havainnointia, kokemusta, toimintaa ja 
kehittymistä. 

Kokonaisvaltaisuus ydinkategorioiden osalta tutkimusaineiston perusteella tarkoittaa 
sitä, että hallinnossa työskenneltäessä ja hallinnon prosesseissa mukana oltaessa, yk-
silön toiminnassa vaikuttavat kolmen ydinkategorian ominaisuudet ja sisällöt limittäi-
sesti, päällekkäisesti ja keskenään vuorovaikutteisesti. Ydinkategorioiden sisällölli-
nen rakenne on jokaisella hallinnossa toimivalla yksilöllisesti konstruoitunut ja pai-
nottunut, vaikka perusrakenteet (ydin- ja alakategoriat) ovatkin yhtäläiset. 

Yksilöllisesti konstruoitunut ja painottunut ydin- ja alakategorioiden muodostama 
hallinnollinen ajattelukyky pyrkii jatkuvasti homeostaattiseen tasapainoon. Tämä tar-
koittaa tässä tutkimuksessa sitä, että kun ydinkategorian jonkin ominaisuuden tai si-
sällön kohdalla tapahtuu jokin muutos, se vaikuttaa myös muiden kategorioiden omi-
naisuuksiin siten, että hallinnollinen ajattelukyky hakee uuden ja muuttuneen tasapai-
non tilan. Muutos yhdessä vaikuttaa siis muihin ominaisuuksiin, mutta lopputulokse-
na on aina yksilöllinen tasapaino hallinnollisessa ajattelukyvyssä, vaikkakin se on 
erilainen kuin muutosta edeltävä. Tämä muuttunut tasapainotila voi laadullisesti arvi-
oiden olla joko parempi ja toimivampi kuin aiempi homeostaattinen tila, mutta se voi 
hallinnollista ajattelukykyä kokonaisuutena ajatellen olla myös toimimattomampi ja 
huonompi edelliseen tilaan verrattuna. Eli muutos homeostaasissa voi vaikuttaa kah-
teen suuntaan hallinnollista ajattelukykyä ajatellen, parempaan tai huonompaan. 
Muutos yhdessä vaikuttaa siis muihin ominaisuuksiin, mutta lopputuloksena on aina 
yksilöllinen tasapaino hallinnollisessa ajattelukyvyssä, vaikkakin se on erilainen kuin 
muutosta edeltävä. 
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4.2      Alakategoriat 

Kuvio 2.  Hallinnollisen ajattelukyvyn ydinkategoriat ja vaikuttavimmat alakate-
goriat.                                               

  

Hallintokäsitys 

Tietoperusteisen kokemustodellisuuden keskeisimmäksi ja vaikuttavimmaksi alaka-
tegoriaksi muodostui analyysin jälkeen hallintokäsitys. Hallintokäsitys tarkoittaa tä-
män tutkimuksen perusteella sitä kokonaisymmärrystä hallinnosta, joka koostuu hal-
linnon yhteiskunnallisen tarkoituksen tietämisestä, hallinnon arvoperustaisen merki-
tyksen ymmärtämisestä, hallinnon rakenteiden ja prosessien hahmottamisesta ja asen-
teesta hallintoa kohtaan. 

Tutkittavien hallintokäsitys oli saanut pääsääntöisesti tutkittavien kertoman mukaan 
alustavan muotonsa jo opiskelun aikana ennen varsinaista hallinnossa työskentelyä. 
Hallinnossa työskentelyn myötä, ja kokemuksen, ja tiedon karttuessa, omaksuttu hal-
lintokäsitys laajeni, syveni ja kokonaisvaltaistui. Hallintokäsitystä muovanneet ko-
kemukset olivat luonteeltaan sekä mielihyvän että mielipahan sävyttämiä, mutta kai-
kista oli kyetty ottamaan opiksi. Asennoituminen hallintoon oli yhteydessä omaksut-
tuun yhteiskunta näkemykseen, ja oman toiminnan motiiviperustaan. Hallinnon näh-
tiin toisaalta olevan yksilön perusturvan ja -oikeuksien keskeisin tukipilari yhteiskun-
nassa, korkean laadun omaava kansalaisten palveluorganisaatio, ja toisaalta hallinnon 
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katsottiin nykymuodossaan olevan aikansa elänyt instituutio. Hallintokäsityksen koet-
tuun laatuun vaikutti myös ympäristön hallintoon kohdistamat odotukset ja näkemyk-
set.   

Positiivinen perusasenne hallintoon osoittautui muotoutuvan oman hallinnonalan tar-
koituksen ja tehtävien tuntemisesta, oman organisaation rakenteen ja prosessien ko-
kemisesta hallittavana kokonaisuutena, vaikka `portaita ja etäisyyksiä` olisikin pal-
jon. Positiivinen hallintokäsitys sisälsi myös taidon samaistua niiden ihmisten ase-
maan, jotka joutuvat hallinnon sisällä asioimaan tai työskentelemään. Kokemus oman 
työn arvokkaaksi, vastuulliseksi ja vaativaksi tuntemisesta, heijastui koko hallinnon 
arvokkaaksi kokemiseen. Positiivinen hallintokäsitys oli yhteydessä myös valmiuteen 
jatkuvasti pohtia ja arvioida hallinnon olemassaolon tarkoitusta, rajoja ja kehitty-
misedellytyksiä. 

Usealla haastateltavista oli hallinnon teoreettisen ja yhteiskunnallisen tarkoituksen 
tietämisen lähtökohtana Montesquien teoria valtion kolmijako-opista.   Laki-, ohje- ja 
johtosääntöjen hyvän tietämyksen avulla kyettiin hahmottamaan hallinnon syvällinen 
toimeenpaneva ja välineellinen rooli. 

”Tämä järjestelmä perustuu demokraattiseen järjestelmään, jossa edus-
kunta, hallitus, ministerit eli poliitikot, ovat ylimpiä päätöksentekijöitä, ja 
virkamies organisaatio valmistelee ja panee sitten täytäntöön. Ja sitten on 
vielä oikeusistuimet.”(4/16) 

”Että se on yhteiskunnankin etu, että hallinto on tiukassa paketissa, koska 
siinä varmistetaan se, että se ei tee mitä sattuu vaan sitä, mikä on julkisen 
poliittisen päätöksen ja keskustelun kautta nähty tarpeelliseksi.”(11/16) 

Myös hallinnon sidonnaisuus yhteiskunnalliseen järjestelmään, ja siten myös yhteis-
kunnan asettamiin velvollisuuksiin ja oikeuksiin, tuli haastattelussa esille. Samoin 
pyrittiin tietoisesi erottamaan julkisen ja yksityisen raja.  

”On tietty rooli valtiolla, yritysten toimintapuitteiden luojana, vahvistaja-
na ja sitten taas firmat toimii näissä puitteissa.” (1/16) 

”Yksityiseen liike-elämään nähden erottavana tekijänä toimii toimintati-
lanne. Se antaa mission. Voi ajatella, että liike-elämässä voi suunnilleen 
näillä samoilla arvoilla ja tekniikoilla toimia, mutta se kaventuu se toi-
mintamallin ja ajatuksen profiili melkein pelkäksi rahan teoksi.” (9/16) 

Hallinnon yhteiskunnallisen tarkoituksen tietämisen yhteydessä haastateltavat kuvai-
livat ydinhallinnon roolia ja merkitystä, hallintoa osana yhteiskunnan perusinfrastruk-
tuuria, hallinnon rajojen hahmottamista ja hallinnon roolin ymmärtämistä infrastruk-
tuurin ylläpitäjänä, hoitajana ja kehittäjänä. 
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”Hallinto ei ole juridiikkaa, vaan tämmöstä yhteiskunnallisten asioiden 
hoitamista varten muodostettu organisaatio, jolla täytyy olla tietyt peli-
säännöt, jotta se toimii tarkoituksellisella tavalla.”(16/16) 

”…jos mennään tälläseen niukkaan riisuttuun hallintoon, ei tänne jää 
muuta kuin väkivaltakoneistot, poliisit ja tuomioistuimet, vankeinhoito ja 
muut vastaavat. Niissä ei pysty kovin herkästi vapauden valtakuntaa säi-
lyttämään.”(4/16) 

Hallinnon ja yhteiskunnan arvojen riippuvuuden tunnistaminen oli lähtökohtana hal-
lintokäsityksen arvoperusteisuuden ja ideologisen olemuksen tiedostamisessa, ja ih-
misen inhimillisten ominaisuuksien hyväksymisessä osaksi hallintokulttuuria, jota 
edusti esimerkiksi virkamieskunnan yhteiskunnallisen taustan vaikutus hallinnon 
toimintakulttuuriin. Hallinnon ja yksilön arvojen yhdenmukaisuus mahdollistaa so-
peutumisen hallintojärjestelmään, ja tämän nähtiin olevan edellytys hallintokäsityk-
sen syvenemiselle ja kielen, logiikan, ajatusmaailman ja symbolitason ymmärtämisel-
le hallinnossa 

”Hallinnossa toimii periaatteessa mikä tahansa arvoperusta, jos se pan-
naan sitä toteuttamaan. Hallinto on väline. Arvojen kautta virkakoneisto 
kiinnittyy yhteiskuntaan tai jää kiinnittymättä.”(2/16) 

”Hallinnossa on taustalla koko ajan yhteisen hyvän edistäminen, ja se, et-
tä voi kaikkein vapaimmin etsiä niitä ratkaisuja. Yksityisellä sektorilla 
työntekijä on paljon sidotumpi omistajan voitonpyyntiin.”(9/16) 

Arvojen kautta koettiin inhimillisen elämän, ja sosiaalisten, psykologisten, uskonnol-
listen ja yhteiskunnallisten sisältöjen ja vaikutusten, tulevan osaksi hallintokäsitystä, 
ja näin hallinnon vaikutus sosiaalisen todellisuuden, ja talous- ja yhteiskuntajärjes-
telmän, muokkaajana siten ymmärrettäväksi ilmiöksi. 

”Hallinto ja hallinnollinen ajattelu on jossain mielessä aina ideologista  ja 
arvoperusteista, ja hakee varmaan sen taustansa sieltä yhteiskunnasta 
yleensä ja niinku sen ideologioista.”(6/16) 

”Ne on hyvin hiuksenhienoja ne säikeet ja rajat, jotka pitää suomalaisen-
kin yhteiskunnan siinä muodossa kuin mitä me pidetään tärkeänä. Että 
tämmönen jäsentymättömän vapauden vaatiminen joka paikkaan ja liian 
individualistisen markkinaperusteisen vapauden tuominen joka paikkaan 
on aika vaarallista.”(2/16) 

Ajallisesti tarkasteltuna hallinnon rakenteiden ja prosessien ominaisuuksien ja muu-
tosten nähtiin olevan kiinteässä yhteydessä yhteiskunnassa tapahtuviin murroksiin ja 
muutoksiin. Hallintoilmiöiden syklisyyden ja toistuvuuden ymmärtäminen, ja syklin 
edellyttämällä tavalla toimiminen, on mahdollista hahmottaa ainoastaan historiallisen 
näkökulman avulla.  
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”Tälläsen historiallisen näkökulman sisään voi panna niitä sosiaalisia, ta-
loudellisia, poliittisia, psykologisia ja muun viitekehyksen omaamia muu-
toksia, joita hallinnossa on tapahtunut.”(8/16) 

Hallinnon rakenteet ja prosessit hahmotettiin monikerroksisina. Niitä tarkasteltiin 
rinnakkaisina ja samanaikaisina, vertikaalisina ja horisontaalisina ilmiöinä, joissa ar-
vot, retoriikka ja käytännön taidot kohtaavat yhden tai useamman organisaation puit-
teissa. 

”Mä oon niinku tulkinnu sillai, että hallinnon rakenteet itsessään ja tieto-
rakenteina, asettaa ihmiset rakenteissaan tietyntyyppisiin tilanteisiin ja 
tehtäviin. Ne on myös käyttäytymisrakenteita ja ajattelurakenteita. Ja 
näistä erilaisista rakenteista nousee erilainen ajattelu, jolla hallinnon sek-
torit määräytyy.”(11/16) 

”Ja tarvitaan sellasta abstraktia yhteiskunnan ja hallinnon prosessien ym-
märtämistä, ja sitä, miten eri osapuolet yhteiskunnassa ajattelee ja sopiiko 
tämä hallinto niihin ajatuksiin.”(13/16) 

Hallinnon rakenteen ja toimintaprosessien kokonaisvaltainen hahmottamisen katsot-
tiin edellyttävän myös taitoa hahmottaa julkisen hallinnon järjestelmien erityispiir-
teet, ja niitä ylläpitävät tekijät, kuten hallinnon erikoisalojen substanssit, toiminta-
ryhmien välisiä suhteita määrittävät muodolliset rakenteet, toimintakonteksti, formaa-
lin rationaalisuus vaatimuksen leimaama ajattelu ja koetut reviirit. 

”Nyt ollaan semmosessa tilanteessa, että on todettu, että on ydinhallinto, 
ja sitten on erilaiset liiketaloudelliset laitokset, valtion yhtiöt ja vastaavat. 
Tää liittyy siihen, mitä on julkiset tehtävät ja miten koneiston tulee toi-
mia, että saavutetaan semmonen lopputulos, jota yhteiskunnalla on oikeus 
odottaa.”(7/16) 

Kokonaisuutena tarkasteltuna haastateltavien hallintokäsityksille oli ominaista lähei-
nen yhteys käytäntöön, eivätkä he määritelmissään viitanneet hallintotieteen teorioi-
hin tai teoreetikkoihin. 

 

Päätöksenteko 

Suoriteperusteisen toimintatodellisuuden vaikuttavimmaksi alakategoriaksi osoittau-
tui päätöksenteko osatekijöineen. Haastateltavien näkemyksen mukaan toimiva pää-
töksenteko käytännön tasolla edellyttää taitoa hahmottaa, minkälainen päätöksenteko- 
ja toimintamalli ylipäätään istuu suomalaiseen perushallintoon, ja mikä malli puoles-
taan kuuluu liike-elämään tai politiikkaan. Päätöksenteon hallinta osana hallinnollista 
ajattelukykyä osoittautui olevan mahdollista vain päätöksentekoon vaikuttavien teki-
jöiden ja vaiheiden tunnistamisen, ja yksilölliseen kokemukseen perustuvan oppimi-
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sen lopputilana. Päätöksenteko muodostui päätöstarpeen havainnoimisesta, päätöspe-
riaatteista, päätöstaidosta, päätöksestä ja päätöksen seurauksista. 

Taito havaita päätöstarpeita osoittautui olevan yhteydessä toiminnan tavoitteiden tun-
temiseen, ymmärtämiseen, sisäistämiseen ja koeteltuun kykyyn suhteuttaa omaa 
työskentelyään tavoitteiden saavuttamisen edellyttämiin toimintoihin. Päätöstarpei-
den havainnointi kehittyi päätöksenteosta saadun kokemuksen myötä.  Organisaatio-
ympäristöä, sidosryhmiä, kirjoittelua, tutkimuksia ja mediaa on seurattava jatkuvasti 
herkällä korvalla. haastateltavien mukaan lisääntynyt vaatimusten esittäminen, vas-
takkainasettelut, kritiikki, negatiivisen palautteen lisääntyminen, toimeenpanon hidas-
tuminen, asiakeskeisyyden väheneminen, asiakaskeskeisyyden vähättely ja argumen-
toinnin kärjistymät, ennakoivat päätöstarpeen syntyä sillä alueella, johon kohonnut 
aktiviteetti kohdentuu. 

”Oli selvästi hyvin voimakas murrosvaihe ja neuvottomuuden vaihe. Osin 
näistä syistä muutostarve tuli omassa mielessäni esille ja teinkin sitten 
päätöksiä, joiden seurauksena siirryin xx ministeriöön.”(3/16) 

Päätösperiaatteista painottui yhteistyön merkitys, joka tuli näkyviin haluna yhteispää-
tösten aikaansaamiseen, lojaalisuutena yhteispäätöksiä kohtaan ja kykynä nähdä yh-
teispäätösten paremmuus suhteessa yksilöpäätöksiin. 

”Hallinto on apuväline, jolla varmistetaan, että kansalaiset saa yhtäläisen 
kohtelun, ja silloin pitää toimia niin joustavasti ja yhteistyössä asianosais-
ten kanssa kuin mahdollista. Tämä on kyky, jonka toiset oppii ja toiset ei 
sitä opi, mutta ne sitten yleensä karsiintuu muihin tehtäviin kuin varsinai-
seen päätöksen tekoon hallinnossa.”(8/16) 

Erilaisten mielipiteiden ja näkemysten sietokyky ja arvostaminen osana päätöksente-
koa, näkyi vilpittömänä haluna sovittaa yhteen erilaisia intressejä, löytää uusia mah-
dollisuuksia vanhojen asioiden hoitoon, taitona samaistua eri ihmisten ajatteluun ja 
katsoa asioita heidän näkökulmastaan, ja haluna päätöksenteon viemiseen mahdolli-
simman lähelle niitä ihmisiä, joita päätös koskee. Valmius huomioida ihmisten tarpei-
ta ja toiveita, ja halu pyrkiä positiiviseen ja myönteiseen lopputulokseen asianomais-
ten kannalta oli keskeisiä päätösperiaatteita. 

”Nuorempana, kun olin varma mielipiteistäni, ja varma siitä, että on vain 
yksi oikea tapa hoitaa asioita, ja minä osaan sen. Niin kun oppi ajattele-
maan toisinpäin, huomas, että lopputulokseen voi päästä monella tavalla, 
kun antaa muidenkin päättää.”(6/16) 

”Siinä mielessä tää hallinnon kehittämisen suunta, että päätökset pyritään 
tekemään niin lähellä sitä ihmistä kuin mahdollista, on hyvä juttu.”(15/16) 
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Periaatteisiin liittyy myös taito tyytyä ”parhaan” ratkaisun sijasta työvoittoihin, mikä 
ilmentää sidonnaisuuksien ja kompromissien ymmärtämistä ja hyväksymistä osana 
inhimillistä päätöksentekoa.  

”Joskus pitää hyväksyä sekin, että se päätös ei ollut maailman paras, mut-
ta loppu tavoitetilan kannalta kuitenkin ihan toimiva. Useimmissa asioissa 
riittää hyvä päätös, maailman paras päätös on maailman kamalin tavoitel-
tava.”(6/16) 

Taito tarkastella asioita tilanne- ja asiakohtaisesti, pelkkinä asioina, ei arvovalta- tai 
tunnekysymyksinä, helpottaa sen tosiasian hyväksymistä päätöksenteossa, että hyvä 
lopputulos voidaan saavuttaa monella eri menetelmällä ja keinolla. 

”Monta kertaa oon joutunut ittekin tekemisiin, jolloin esimies on tehnyt 
päätöksen, joka ei ollut maailman paras, tai tähän tilanteeseen hyvin sopi-
va, mutta se organisaatio ymmärtää sen päätöksen hengen, mitä tällä pää-
töksellä ajetaan takaa, ja pystyy toteuttamaan sen asian hyvin.”(7/16) 

Päätöstaitojen lähtökohta osoittautui olevan syvällisessä oman hallinnonalan tunte-
muksessa, joka mahdollisti käytetyn kielen, logiikan, ja ajatusmaailman tunnistami-
sen ja omaksumisen, ja jonka avulla voitiin perustella omaa toimintaa ja sen motiive-
ja siten, että oli mahdollista tulla ymmärretyksi oikein, ja päätökset lopulta kehittyvät 
myös toiminnan tasolle. 

”Ennakkoluuloista ja – käsityksistä on kyettävä luopumaan ja toimimaan 
avoimin silmin. Asioita on kyettävä käsittelemään asioina, aina tapaus-
kohtaisesti. On opittava, että vaikka asiat sinällään ovat ihan ok, niin kui-
tenkin on opittava päätöksentekosäännöt ja tehtävä päätökset ymmärrettä-
vällä tavalla.”(12/16) 

Haastateltavien mielestä ”ulkomaailman” ja oman hallinnon alan kytkösten havain-
noiminen, ja halu jatkuvaan analyysiin ja arviointiin näiden välisestä suhteesta, auttoi 
hahmottamaan hallinnon roolia osana ihmisten ja yhteiskunnan turvajärjestelmää. 
Jatkuva analyysi ja arviointi auttoi myös säilyttämään toiminnan tarkoituksen ja ta-
voitteen päätöstilanteissa, ja ehkäisemään muista tavoitteista nousevat  päätöstarpeet. 

”On oleellista käydä tuolla maakunnassa. Siellä ei voi tehdä mitään pää-
töksiä tai antaa määräyksiä, mutta siellä on hyvä käydä kuulostelemassa, 
että tietää miten homma todellisuudessa pyörii. Onko resurssit ja tehtävät 
tasapainossa, mitä ongelmia on, ja sitten seuraavalla resurssienjako kier-
roksella voi tehdä korjauksia.”(7/16) 

”Itselleni on jäänyt semmonen vaikutelma, että paljoakaan tämmösen hal-
linnollisen analyysin ja tutkimuksen pohjalta näitä varsin suuria päätök-
siä, esim. keskusviraston lakkauttaminen, ei tehty. Se oli päiväkohtaisten 
tarpeiden pohjalta saneltua toimintaa.”(1/16) 
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Haastateltavien näkemyksen mukaan oman hallinnonalan, ja myös muiden hallin-
nonalojen, syvällinen tuntemus, ja hallinnon tiedostetun yhteisömerkityksen tietämi-
nen, luovat perustan nähdä päätöksiä tehtäessä kauas, eli luoda todennäköisiä visioita, 
ennakoida asioita, havainnoida strategisia merkittävyyksiä, ja rakentaa päteviä strate-
gioita näkemänsä perusteella.  

”Tärkeetä päätöksiä tehtäessä on se, että pystyis näkemään riittävän pit-
källe, kykenis kattoo seurausvaikutuksia budjettivuoden ohi, ehkä 10 
vuotta eteenpäin. Että olis visioita ja näkemyksiä, että jos kehitys jatkuu 
tämmösenä, niin silloin ollaan tommosessa tilanteessa.”(1/16) 

Taito tarkastella asioita jatkuvasti eteenpäin-perspektiivistä ja tulevaisuuden hyödyl-
lisyyden näkökulmasta, perustui olemassa olevien todennäköisyyksien, realiteettien, 
riskien, rajojen ja mahdollisuuksien tiedostamiseen, monitahoisen hyväksyttävyyden 
ja laaja-alaisen käytön havainnoimiseen, ja jatkuvaan arvioimiseen.  

”Näyttää siltä, että myös organisaatiot elävät tälläisia vahvoja kausia ja 
heikkoja kausia. Sekin on erikoinen ilmiö oivaltaa mitä niinku tarttee teh-
dä ja päättää eri aikoina.”(10/16) 

”Liian helposti eletään tätä päivää ja kuvitellaan, että tunnetaan tulevai-
suus. Pitäs kohtalaisen pitkinä kaarina kyetä näkemään tämä hallintoil-
miökin.”(4/16) 

Ihmiset, välineet, tilat ja toimintaresurssit on kyettävä huomioimaan monitasoisesti 
niin arvosisältöjen kuin käytännön toteutuksen näkökulmasta. 

”Jos halutaan tehdä päätös jonkun uuden toiminnan käynnistämisestä, niin 
se vaatii aina oikean henkilöstörakenteen, sitten se vaatii uudet, ajan tasal-
la olevat välineet, ja sitten pitää rakenteiden olla semmoset, että se toi-
minta on mahdollista niissä puitteissa, ja sitten tarvitaan sen pyörittämi-
seen vielä rahaa.”(7/16) 

”Paljonko tarvitaan ihmisiä, rakenteita, materiaalia, infrastruktuuria ja 
paljonko sen käyttäminen maksaa. Ei sellaista päätöstä olekaan, joka olisi 
ilmainen.”(5/16) 

Asioiden taustojen näkeminen ja selvittäminen, totuudellisuudesta varmistuminen, 
olennaisuuksien ja kaupallisuuden toisistaan erottaminen, oikean päätöksentekotason 
ja –tekijöiden varmistaminen, olivat merkittäviä osatekijöitä päätöksenteon perustei-
den kokonaisvaikutusten hahmottamisessa. 

”Esittelijän tehtävä on tutkia eri ratkaisuvaihtoehdot, mitkä säännökset 
siihen soveltuu ja sitten harkintansa mukaan tehdä ratkaisuehdo-
tus.”(11/16) 
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”Pitäs ymmärtää myös, että jokaisella virkamiehen tekemällä päätöksellä 
on vaikutuksensa, se maksaa jotakin ja siitä seuraa jotakin.”(7/16) 

”Jos mä panen tän koneiston tekemään mitä tahansa, niin siitä syntyy kus-
tannuksia, ja kustannukset voidaan jyvittää sille päätökselle.”(13/16) 

”Kyllä se hallinnon toimintakulttuuri tuntuu sitten enemmän siinä, että 
pelivälineitä puuttuu. Ihmisten palkkoja ei voi liikutella sillai kun haluais, 
organisaatiota ei voi muuttaa niinku haluais, ja sitten tulee vielä kaikki 
poliittiset intressit.”(6/16) 

Asioiden taustojen selvittämisen edellytykseksi osoittautui maltti ja varmuus kuun-
nella, perehtyä syvällisesti ja ottaa vastaan asianomistajien, sidosryhmien ja asiantun-
tijoiden mielipiteitä, näkemyksiä ja tietoja päätettävästä asiasta. Haastateltavien mie-
lestä oli  kyettävä luottamaan asiantuntijoiden osaamiseen, ja oltava tarpeeksi nöyrä 
myöntämään itselleen jonkun toisen osaavan ja tietävän asian paremmin. Asioiden 
taustojen selvittäminen edellytti myös taitoa rakentaa tarkennettuja, ja oikeaan osuvia 
kysymyksenasetteluja, ja uskallusta kysyä tarvittavan monelta taholta ja aina tarpeen 
ilmetessä. 

”Pitää arvostaa tietoa, osata käsitellä tietoa ja oppia etsimään vastauksia. 
On oltava semmonen analyyttinen ajattelukehikko, plus se ajattelumalli, 
että kun tietää, niin on aina vähän edellä muita, jotka ei tiedä asioi-
ta.”(10/16) 

”Mä olin ensin tutkimustoimistossa, tavallaan siinä tiedontuottamis puo-
lessa, tuottaa päätöksenteon pohjaksi tietoa, jotta päätökset perustuis laa-
jempaan ja pätevämpään argumentaatioon, päätösten laatu tavallaan pa-
ranis, joka oli ihan haaste.(5/16) 

”Me ollaan aina jonkun varpailla, tehdään me mitä tahansa. Sidosryhmien 
mukana olo on tärkeää päätöksiä valmisteltaessa. Julkisuuden sieto vaatii 
hyvää asioihin valmistautumista, ja asioista on pyrittävä tiedottamaan 
avoimesti.”(13/16) 

Olennaisuuksien ja kokonaisuuksien havainnoiminen osana päätöksentekoa, ja olen-
naisten erottaminen epäolennaisuuksista, edellytti taitoa hahmottaa päätösten realisti-
nen resurssisidonnaisuus, tärkeysjärjestykset, ajoitus, kokonaiskesto, seurausvaiku-
tukset, vaikuttavuus ja arviointimahdollisuudet. 

”Oleellista on asian luonteen ymmärtäminen, että tietyt asiat on tässä tär-
keitä, ja toisessa hommassa toiset asiat. Painopisteen ja päätöksen ytimen 
hahmottamisesta siinä on kyse.”(1/16) 

”Tässä on oppinut ottamaan huomioon päätösten seurannaisvaikutuksia 
ihan eri tavalla. On huomannu, että kun tän tyyppiset asiat päätetään ja 
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ratkaistaan aina tämänsuuntaisesti, niin seurausvaikutukset on positiivi-
sia.”(2/16) 

Päätöksentekotason vaatimusten, ja oman toimintatason osaaminen ja vastuualue, on 
tiedostettava, ja niiden on vastattava toisiaan, jotta päätöksenteossa mukana oleminen 
oikeasta roolista käsin on ylipäätään mahdollista.  

”Päätöksenteossa pitää lähteä siitä, että hallinnon taso vaikuttaa aika pal-
jon näköalan tai vastuualan avaruuteen.”(14/16) 

”Jos ei virkamies ymmärrä, mitä hän on eri rooleissa tekemässä ja päät-
tämässä, niin siitä ei hyvää voi seurata. Ne voi hyvin äkkiä lähteä teke-
mään semmosia päätöksiä ja antamaan ohjeita, jotka ei tänne ministeriöön 
edes kuulu.”(1/16) 

Hyvä organisaation asiasisältöjen ja toimijoiden tunteminen, ja taito arvostaa omaa 
osaamista kokonaisuuksien näkemisessä ja toimimisessa sen hyväksi, mahdollisti 
päätöksenteon delegoinnin tilanne- ja tarvekohtaisesti organisaation tarkoituksenmu-
kaisimmalle tasolle. 

”Ittekin oon joskus syyllistynyt siihen, että jos lähtee kovasti oikomaan, 
eli sopimaan väärällä tasolla asioista, niin ne, joille asiasta päättäminen 
kuuluu, jäävät hyvin äkkiä sivuun. Elikkä aina pitää varmistaa kenelle 
asia kuuluu.”(7/16) 

”Ja päätöksissä on nähtävä milloin ei voi lähteä desimaalipilkun paikkaa 
määrittelemään. Se on se kokonaisuuksien näkeminen, tän pitää pysyä 
kohdallaan.”(15/16) 

”Hallintoon kypsymiseen liittyy ilman muuta se, että on kyky hahmottaa 
kokonaisuuksia. Vaikka tehdään yksittäispäätöksiä, pitää miettiä, miten se 
heijastuu kokonaisuuteen.”(16/16) 

Haastateltavien mielestä oli omattava halua ohjata ja neuvoa alaisia päätöksenteon, ja 
sen mekanismien oppimiseen. Oli myös osattava olla puuttumatta alaisen päätöksen-
tekoon, ja toisaalta seisottava organisaatiossa, ja siitä ulospäin, alaisen päätöksen ta-
kana, vaikka itse ehkä olisikin tehnyt toisenlaisen päätöksen.  

”Mulla oli kerran yks kriisitilanteen ratkaisu, jolloin mä ainoona paikalla-
olijana päätin, mitä tässä tehdään. Sitten ylempää alettiin kysellä, että mi-
ten tommonen päätös on voitu tehdä. Mutta mun esimies seiso mun taka-
na. Se sano, että miehellä oli valtuutus ja hän oli pätevä päätöksen teke-
mään.”(7/16) 

”Meillä liiankin usein hallinnossa, kun tiedetään oikea ratkaisu asiaan, 
päätös tehdään pikaisesti keskustelematta asianomaisen virkamiehen 
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kanssa. Tulisi malttaa antaa hänen tehdä päätös ja sitten neuvoa ja ohjata 
päätöksen tekemisessä.”(12/16) 

Toisaalta päätöksenteko oli osattava siirtää organisaatiossa myös ylöspäin, jos koki 
omien taitojen ja vastuualueen riittämättömäksi suhteessa päätettävään asiaan, jos 
omat näkemykset poikkeavat niin paljon hyväksytystä linjasta, että päätöksen asialli-
suus ja toimeenpano heikentyisivät, tai jos omien, sidosryhmien ja asianomaisten in-
tressiristiriidat estävät tasapuolisen ja oikeudenmukaisen päätöksen aikaansaamisen. 

”On semmosia sektoreita, jotka tuntee oikein hyvin ja jotka on tosi mie-
lenkiintoisia ja joiden kanssa on ollut mukava puuhastella, niin silloin on 
erittäin iso riski, että alkaa hoitaa semmosia asioita, jotka ei sille hallinto-
tasolle kuulu. Saattaa jopa alkaa tekemään päätöksiä, jotka kuuluu alaisel-
le.”(6/16)   

”Pitää vaan kestää se, että panee asian jatkokäsittelyä varten sille virka-
miehelle, ylös tai alaspäin, jolle se kuuluu, vaikka monen esityksen koh-
dalla vois suoraan sanoa, että mitä tässä pitäs vastata. Tämä on semmonen 
käytännön kokemusperäinen asia, missä kannattaa olla tarkkana.”(7/16) 

Haastateltavien mielestä taito hajauttaa päätösvaltaa, ja sitoa päätöksenteon valmiste-
luun ja päätökseen mukaan asianosaiset, auttoi vaistoamaan ja aistimaan oikeita asi-
oiden eteenpäin viemisen menetelmiä, vauhtia ja suuntaa niin kollegoiden, alaisten 
työyhteisön kuin esimiestenkin suhteen. 

”Käytännön elämässä on tullut selväksi, että tämmönen porukan petaama 
päätös on aina parempi kuin yksilötasolla tehdyt päätökset, koska yksilö 
kuitenkin useissa tapauksissa ei pysty kaikkia asioita hallitsemaan, tai 
edes tietämään, mitä päätöksessä pitäs ottaa huomioon.”(15/16) 

”Tää työryhmätyö ja valmisteleva työ, se se pätevöittää. Siinä sä pääset 
syvälle niihin asioihin, siellä olet mukana työryhmien kokouksissa, kuun-
telet miten niitä asioita ymmärretään eri puolilla, miten päätetään. Siellä 
mä olen oppinut valtavan paljon.”(3/16) 

Vaikka kypsyyttä omista tavoitteista ja ajatuksista kiinni pitämiseen päätöksenteossa 
tuleekin olla, osallistamisen avulla vältetään tilanteet, joissa ”ihmiset sulkevat kor-
vansa” ja asia kääntyy itseään vastaan. Osallistaminen helpotti myös erilaisten pää-
tösvaihtoehtojen, toimintalinjojen ja lopputulosten hahmottamista, kehitti kykyä si-
muloida mielessään erilaisia toimintavaihtoehtoja ja auttoi ymmärrettävien, ja hyväk-
syttävissä olevien, kokonaisuutta palvelevien päätösten syntymistä, jotka taas puoles-
taan veivät asioita käytännön elämässä eteenpäin. 

”Nyt kun päätösvastuuta on siirretty kentälle, se on motivoinut ihan eri 
tavalla. Ne on joutunut ajattelemaan, että mieti nyt, että kun sä päätät 
tommosta asiaa, mitä muuta se merkitsee, mitä vuorovaikutuksia ja seu-
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rannaisvaikutuksia sillä on, miten sä toteutat sen. Ja kun on kehysbudjetti, 
rahaa ei tule lisää. Mistä te leikkaatte vastaavasti?”(7/16) 

Varsinainen päätös syntyi harkinnan, tavoitteiden ja resurssien hyväksyttäviksi ja 
käytännössä toimiviksi ja tasapainoisiksi kokonaisuuksiksi hiomisen, ja sovittelun 
jälkeen. Päätöstä tehtäessä tuli asioita tarkastella  joustavasti ja tarkoituksen-
mukaisesti, laillisuus-, resurssi- ja seurausnäkökulmat huomioiden, takertumatta kui-
tenkaan turhaan merkityksettömiin yksityiskohtiin tai pykäliin.  

”Koko asiaan liittyvän spektrin asiantuntemus pitäisi oppia käyttämään 
hyödyksi, ennekuin asian päättää. Kun päätös on tehty, sitten on kyettävä 
vaatimaan sen toimeenpanoa.”(10/16) 

”Ei niin, että kun asia tulee pöydälle, koitetaan se hinnalla millä hyvänsä 
saada eteenpäin. Ei niin, että hutiloiden tehdään joku päätös, vaan että 
saadaan aikaan myönteinen, positiivinen päätös, joka perustuu säännök-
siin ja sääntöihin.”(8/16) 

Haastateltavien mielestä vuosien myötä karttuva intuitiivinen tieto ja osaaminen pää-
töksenteossa jämäköittää ja aikatauluttaa  päätöksen tekemistä oikein  silloin  , kun 
asia kerran on valmis päätettäväksi. Kokemus auttaa myös päätöksen takana seiso-
mista ja siitä kiinni pitämistä. 

”Esittelijä tuo ratkaisuehdotuksen päättäjälle, jonka jälkeen tehdään pää-
tös suoraan, keskustelun jälkeen tai aivan erilaisilla lähtökohdilla, kuin 
esittelijä on esittänyt.”(10/16) 

Päätöksen aikaansaamisessa on oltava taitoa olla juoksematta kaikkien erilaisten mie-
lipiteiden ja toiveiden perässä. Päätöksessä joudutaan aina tekemään valintoja eri 
vaihtoehtojen välillä. 

”99 tapauksessa sadasta päätöksestä on pidettävä kiinni, mutta toisaalta 
pitää pystyä myös rohkeasti sanomaan, jos osoitetaan, että se ratkaisu ei 
sitten ollutkaan oikea, täytyy olla varaa kelata asiaa taaksepäin.”(3/16) 

Haastateltavien mielestä oli osattava olla jossittelematta, sillä myös ikävät ja tiukat 
päätökset on kyettävä tekemään. Silloin kun päätös palvelee kokonaisuutta ja vastaa 
valmistelun osalta asetettuja vaatimuksia, on oltava valmis kohtaamaan kovaakin vas-
tustusta itseensä, ja omaan näkemykseensä, ja vastustuksesta huolimatta tehdyn pää-
töksen takana on seistävä. 

”Kiukkuiset asiakkaat soittaa, että ettekö te byrokraatit ymmärrä, mun 
päätöksellä on kiire, ei ne ymmärrä sen yksittäisen ihmisen työn luonnetta 
ja määrää.”(8/16) 
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Onnistunut päätös oli yhteydessä taitoon ennakoida asioita ja myös arvaamistaitoon. 
Kehityksen ennustamattomuus ja yllätyksellisyys oli kuitenkin hyväksyttävä osaksi 
päätöksen tekemistä.  

”Vaikka meillä ennusteita ja kehitystä seurataan hyvin tarkkaan, ja ennus-
tetaan tulevaa, niin sen tässä on oppinut, että kehitys sittenkin voi olla en-
nustamatonta ja yllätyksellistä. Usein sen on niin joutunut oppimaan kan-
tapään kautta. Vaikka sen periaatteessa tietää, niin aina kuitenkin yllät-
tyy.”(11/16) 

”On tullut paljon varovaisemmaksi, kun puhuu tulevaisuudesta. Jos uskoo 
näkevänsä, että on uhkia, niin niistä puhuu mahdollisimman selkeästi, että 
ei käy niin, että jälkeenpäin joutuu katumaan ja sanomaan, että tää olis pi-
tänyt nähdä.”(10/16) 

Jos tehty päätös osoittautui huonoksi tai vääräksi, oli oltava valmiutta myöntää, että 
päätös on ollut väärä, ja päätös tuli korjata omaehtoisesti ja mahdollisimman nopeas-
ti.  

”Oppi sen, että jossittelu pitää lopettaa, ja päätöksiä pitää tehdä. Päätökset 
tehdään useimmiten epävarmuuden vallitessa ja useimmiten on väitteitä 
sinnepäin ja tännepäin, ja semmosta parasta mahdollista vaihtoehtoa ei 
ole olemassakaan, vaan sitä täytyy vajavaisin tiedoin tehdä se päätös. Jos 
sitten on menty kovasti pieleen, niin pitää se päätös korjata.”(1/16) 

Haastateltavien mielestä harkintaa ja niukkuutta kannattaa aina soveltaa päätösten 
määrään, tiheyteen ja muuttamiseen nähden. ”Poikkipäätöksiä” on vältettävä, vaikka 
joissain nopeissa ja häiritsevissäkin tilanteissa päätökseen vaikuttavat seikat on koot-
tava nopeasti kokonaisuudeksi, käytettävä intuitiota, hyväksyttävä ”pintaliito” syväl-
lisen asiaan paneutumisen sijasta, ja tehtävä päätös välittömästi ilman perustavaa laa-
tua olevaa valmistelua. 

”Eli kovin usein samaan kohteeseen osoitettuja hallinnollisia päätöksiä ei 
kannata tehdä, tai muuttaa niitä. Eikä sitten tehdä niin, että ne alkaa ku-
muloitua sinne suorittajalle, silloin alkaa ongelmat kasautua.”(7/16) 

Periaatteena kuitenkin oli, että radikaalit ja ennalta selvittämättömien seurausten mu-
kaiset päätökset, hätäiset päätökset ja päiväkohtaisten tarpeiden ohjaamat päätökset, 
tulisi tehdä vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Jos nopeaa päätöstä tarvittiin, sen on-
nistumisen nähtiin olevan yhteydessä organisaation visioon ja päämäärään samaistu-
misen asteeseen, taitoon hahmottaa rationaaliset etenemistavat yleensä, taitoon tehdä 
oikeita johtopäätöksiä ja hahmottaa syy-seuraussuhteita ja asioiden loppuun viemisen 
taitoon. 

”Valitettavasti päätökset valtionhallinnossa tehdään erikseen henkilöstös-
tä, laitteista, materiaaleista, toimintamenoista ja rakentamisesta. Päätöksiä 
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on paljon ja kokonaisuutta on vaikea hahmottaa. Tää on vaikea 
asia.”(16/16) 

Haastateltavien mukaan päätöksen seurauksena on aina vastuun syntyminen, ja sen 
kantaminen tehdystä päätöksestä, ja sitten päätöksen toimeenpanosta huolehtiminen. 
Osa vastuun ottamista ja kantamista todentuu taidossa ja halussa analysoida tehtyä 
päätöstä, ja valmiudessa pohtia omaa rooliaan päätöksen synnyssä. 

”Monta kertaa kapea-alaisen päätöksen tehtyään joutuu hetken päästä taas 
ratkomaan niitä ongelmia, joita on syntynyt liian kapea-alaisesta ratkai-
susta. Sidonnaisuuksien ymmärtäminen ja vaikutusten aikavälin ymmär-
rys on kasvanut.”(6/16) 

Ideaalisuuden ja todellisuuden välisen ristiriidan hahmottaminen, ja tämän vaikutuk-
sen havainnoiminen lopullisessa päätöksessä, julkisen kontrollin vaikutus, omaksutun 
yhteiskuntatieteellisen näkemyksen vaikutus käsitykseen parhaasta lopputuloksesta, 
ja miten tämä tulee näkyviin päätöksessä, kuuluvat mm. osaltaan  päätöksen analyy-
siin.  

”Pitää olla mahdollisuus mennä esimiehelle esittämään, että vaikka olin 
itse valmistelemassa tätä päätöstä, niin se päätös oli virhe, ja että tää vaa-
tii uuden päätöksen, päätöksen tarkentamista tai uutta resurssia. Voitaisko 
tämä asia pysäyttää.”(3/16) 

Haastateltavien käsityksen mukaan oman maailmankuvan, ja yleensä ajattelun, arvo-
sisältöjen tietoinen tarkastelu, ja syvällinen pohdinta sen vaikutuksesta päätösvaih-
toehtojen valintaan, kehittää ajan mittaan omaa objektiivisuutta, kykyä toimia viisaas-
ti törmäilemättä ja auttaa näkemään hallinnon itsetarkoituksellisuuden vaarallisuuden 
päätöksenteossa. 

”Pitää olla sisäänrakennettua hyvää tahtoa pyrkiä hoitamaan asioita ih-
misten toivomalla tavalla, joustavasti ja myötäkarvaan silittäen. Ennen 
kaikkea semmonen peruskansalaisen ymmärtäminen, jotka ei ole tottunut 
pykälien kanssa vääntämään ja painimaan hallinnon hetteiköissä.”(8/16) 

Haastateltavien mielestä vastuun kantaminen päätöksestä tulee näkyviin myös val-
miutena laatia perusteelliset argumentit, konkreettiset laskelmat ja perustelut tehdylle 
päätökselle, valmiutena pitkäjänteisesti selvittää päätöksen taustat kaikille ymmärret-
tävällä tavalla, ja päätöksestä tiedottamisena avoimesti kaikille päätökseen osallistu-
neille, sidosryhmille ja asianomistajille.  

”Koitettais hoitaa asiat niin hyvin, että ihmiset ei joutuis askaroimaan, ei-
kä ainakaan hakemaan oikeutta täältä. Että kun hallintopäätös tehdään, se 
pitää pystyä perustelemaan niin hyvin, että sitä ei tarvitse prosessoida ja 
kaikki ymmärtää, mistä on kysymys.”(9/16) 
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”Tässä hommassa ollaan niinku tosi vastuussa asioista. Mä väitän, että 
nää konsultit, tai tukevassa roolissa olevat, ei voi oikein ymmärtää, miten 
vaativaa se on kun sä päätät ja vastaat, etkä vaan neuvo sivusta mitä tarttis 
tehdä.”(1/16) 

Vastuun kantamista oli myös se, että selvitetään avoimesti, miten päätöksestä voi va-
littaa tai miten siihen voi hakea muutosta. 

”Kun synnytetään erilaiset valitus- ja muut menettelyt huonoilla päätök-
sillä, niin tehdään moninkertainen työ, kun selitellään eri oikeusasteille 
asiaa. Lopputulos saattaa olla, että ollaan oltu väärässä. Silloin menee vie-
lä mainekin. Semmosta hallintoa ei saa olla.”(11/16) 

”Tämä kuulemismenettely on niitä varten, joita asia koskee. Ja sitten on 
tämä muutoksenhakumahdollisuus niillä, joita päätös koskee. Ja se pitää 
näkyä siinä päätöksessä.”(15/16) 

Haastateltavien mukaan päätösten toimeenpanon aikajänteen hyväksyminen, ”pitkien 
ketjujen” merkityksen ymmärtäminen, ja taito asettaa eri aikavälin realistisia tavoit-
teita, on päätöksen toimeenpanon keskeisin edellytys. Tavoitteiden ja keinojen yh-
teensopivuus ja monimuotoisuus auttaa asioiden askel askeleelta eteenpäin viemises-
tä. Toimeenpanon käytännön strategian, priorisoinnin ja resurssisuunnittelun  hajaut-
taminen oikeille ihmisille, ja sitkeys valvoa päätöksen toimeenpanoa, ovat osa pää-
töksentekoa. 

”Hallinnon vaikeutena linjaorganisaatiossa on aina se, että kun ylhäällä 
tehdään joku päätös, niin ei aina ymmärretä, että se vaatii aikaa, ennen 
kuin se käsky on siellä linjan alapäässä.”(12/16) 

”Mutta nyt kyllä enemmän punnitaan asioita suhteessa toisiinsa, kun teh-
dään päätöksiä. Ajatellaan asioita pidempinä ketjuina, että kun tiettyjä 
menoja lisätään, verotus lisääntyy..ja onko tämä toivottu tulos.”(13/16) 

Päätösten tuloksellisuuden mittaamisen kompleksisuudesta huolimatta, toimivien ja 
laajasti kattavien seurantajärjestelmien rakentamistaidon katsottiin olevan  edellytys 
päätösten todellisten seurausvaikutusten selville saamiseksi. Seurausvaikutusten avul-
la kyettiin havainnoimaan , miten asiat vaikuttavat kokonaisuuden sisällä toisiinsa ja 
ovat toisistaan riippuvaisia. 

”Vastuutusta ja vapautta on hallinnossa viime vuosina lisätty. Sen myötä 
halutaan myös lisää vaikuttavuutta. Ettei riitä se, että asianomaisella on 
paljon hyvää tahtoa ja aikomusta, vaan pitää pystyä osoittamaan, että se 
myös johtaa johonkin tuloksiin.”(11/16) 
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Hyvä päätös oli haastateltavien mielestä sellainen, että kaikki päätöksenteon eri vai-
heisiin osallistuneet henkilöt kokevat päätöksen omakseen, ja päätös on tilanne huo-
mioiden oikea ja paras,  ja toimii käytännön elämässä. 

Motivaatioperusta 

Hallinnollisen ajattelukyvyn ydinkategorian kehityksellinen yksilötodellisuus ensim-
mäinen alakategoria on motiiviperusta. Motiiviperusta tarkoittaa sellaista perustavaa 
laatua olevaa toimintaa ja ajattelua ohjaavaa arvokokonaisuutta, joka yleensä on 
omaksuttu kehityksen hyvin varhaisessa vaiheessa, ja jonka muotoutumiseen koti- ja 
perhetaustalla näyttäisi olevan merkittävä vaikutus. Motiiviperustasta johdetaan toi-
mintaa ja käyttäytymistä ohjaavat periaatteet, jotka ovat ulkopuolisten havainnoita-
vissa välillisesti toimintaa tarkkailemalla. Mutta motiiviperusta sinällään edusti hyvin 
syvällä ihmisessä olevaa ymmärrystä oman olemisensa ja elämänsä tarkoituksesta. 
Lähes kaikki haastateltavat olivat tietoisia motiiviperustansa muodostamista keskei-
sistä arvoista ja kykenivät näkemään yhteyden motiiviperustan ja tekemiensä valinto-
jen välillä.   

Haastateltavien motivaatioperustoille oli ominaista arvojen yhteisöllinen luonne ja 
yhteiskunnallisten arvojen painottuminen toimintaa ohjaavina motiiveina. Yksilöllistä 
hyvää edustavat arvot eivät tulleet käytännössä juuri lainkaan näkyviin muuten kuin 
siinä yhteydessä kun haastateltavat vertailivat esimerkiksi hallinnon ja liike-elämän 
arvojen erilaisuutta. Sisäistetyn motiiviperustan voimakkuutta ja vaikutusta kuvattiin 
siten, että toiminta motiiviperustan mukaan ei välttämättä edes tunnu työltä, eikä sil-
loin kiinnitä huomiota kuluneeseen aikaan tai vaivaan. Motiiviperustasta tapahtuva 
toiminta koetaan elämän tarkoituksen toteuttamiseksi. 

Haastateltavien näkemyksen mukaan hallinnossa työskentelyn lähtökohtana ja perus-
tana on oltava ainakin jonkinlainen ymmärrys yhteiskuntajärjestelmän olemassaolon 
ja tavoitteen merkityksestä yhteisen hyvän tunnistamisessa, tavoittelemisessa ja saa-
vuttamisessa. Yhteisen hyvän katsottiin toteutuvan vain silloin, kun kaikilla on mah-
dollisuus tähän hyvään, ei vain harvoilla. 

”Hallinnollisessa ajattelussa on aina olemassa jotkin arvolähtökohdat, ar-
votaustat, jotka ohjaa ajattelua ja antaa sille perussisällön, tavoitteen ja 
motivaation, vaikka todellisuus ei sitten olekaan mitään ideaalia. ”(2/16) 

”Meillä on hyvä yhteiskunta, sitä pitää puolustaa ja arvostaa. Isänmaata 
arvostetaan korkealle ja työ sen hyväksi on arvokasta. On kyettävä arvos-
tamaan ja hyödyntämään olemassa olevaa hyvää.”(4/16) 

Yhteisen hyvän tunnistamisen katsottiin edellyttävän yhteiskunnassa tapahtuvien ke-
hityslinjojen ja murrosten hahmottamista ja tunnistamista ajallisena jatkumona, ja 
hallinnon laiminlyöntien vaikutusten ymmärtämistä osana yhteisöllisiä prosesseja. 
Omalta osaltaan on huolehdittava siitä, että hallinto ei laiminlyö yhteiskunnallista 
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tehtäväänsä. Haastateltavien mielestä maailmasta löytyy tarpeeksi esimerkkejä siitä, 
mitä tapahtuu, kun aletaan hallinnossa ajaa vain omaa etua ja omaa hyvää. 

”Liian helposti eletään tätä päivää, hallintoilmiökin pitäisi kyetä näke-
mään pitkinä, historiallisina kaarina, joissa tapahtuville muutoksille kye-
tään antamaan selityksiä ja sisältöjä.”(16/16) 

Haastateltavien näkemyksen mukaan oman kodin vaikutus on merkittävä motivaa-
tioperustan muodostumiselle, ja tämän vaikutuksen tiedostamisen selkeys, on yhtey-
dessä siihen, miten hyvin on analysoinut oman koti- ja perhetaustan edustaman ar-
vomaailman, ympäristön ilmiöiden ja omien elämänkokemusten vaikutusta tekemiin-
sä valintoihin niin kutsumuksen, uran kuin oman perheenkin osalta.  

”Paljon riippuu siitä, mikä on tälläsen virkamiehen oma elinkaari ja siinä 
tapahtuvat muutokset, mikä on koulutustausta, mikä on se muu yhteis-
kunnallinen tausta ja ympäristö, mistä hakee sisällöt ja motiivit toimin-
taansa.”(10/16) 

”Itse olen tullut hallintoon, koska isäni oli virkamies. Virkamies perinne, 
sillä oli vaikutusta, että kiinnostui yleisistä ja julkisista asioista.”(5/16) 

Vahvimmillaan ja vaikuttavimmillaan motivaatioperusta on haastateltavien mielestä 
silloin, kun kykenee tiedostamaan oman, ja itselle suuren päämääränsä elämässä, ja 
sitten tietää, mitä haluaa työllään saavuttaa ja jälkeensä jättää, ja tämä synnyttää ha-
lun työskennellä aidosti parhaan kykynsä mukaan kaikkien hyväksi. Tämän tiedosta-
misen jälkeen on valmis kanssaihmisten, perheiden, hallituksen ja koko suomalaisen 
yhteiskunnan palvelemiseen yhteisen hyvän, hyvän elämän ja hyvinvoinnin saavut-
tamiseksi. 

”En mä osaa tätä muuten selittää, ehkä se miten mä hahmotan tätä maail-
maa ja mitä mä pidän arvokkaana, on semmoisia, että niitä voi parhaiten 
hoitaa täällä julkisella puolella,”(9/16) 

”Mä uskon, että täkäläinen yhteiskuntamalli ja hallintomalli vähän paran-
neltuna on kestävä tässä maailmassa.”(4/16) 

”Tässä työssä pitää olla kutsumusta, se täytyy tuntea sydämessä. Palvelet 
parhaiten isänmaata, Suomea, yhteiskuntaa, olemalla tuossa hallinnos-
sa.”(5/16) 

Henkilökohtaisella ajatuksen tasolla yhteisöllinen motivaatioperusta ilmenee haasta-
teltavien mielestä haluna puolustaa, arvostaa ja kunnioittaa suomalaisuutta, suoma-
laista yhteiskunta- ja hallintomallia, taitona luottaa tämän järjestelmän taustalla vai-
kuttavien motiivien, tavoitteiden ja arvojen oikeellisuuteen, hyvyyteen ja korjautu-
vuuteen, oikeusvaltion perusarvojen sisäistämisenä, kiinnostuneisuutena yleisiin ja 
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julkisiin asioihin, ja taitona kokea subjektiivista tyytyväisyyttä ja tarpeellisuuden ko-
kemista elämässään yhteisten asioiden vastuullisen hoitamisen seurauksena. 

”Mulla on semmonen merkittävä muisto, että kun mä nuorena käsittelin 
lupahakemuksia, niin sinne tuli luvan takia mies, otti hatun päästään ja jäi 
ovan pieleen seisomaan, ja minä nuori ajattelin, että ei voi olla totta. Ei 
mua tarvii palvella, mähän oon kansalaisten palvelija. Mutta silloin oli vi-
ranomaisissa yleistä ajattelu, että kansalainen on virkamiestä var-
ten.”(6/16)  

”Ihmisellä täytyy olla pitkällä oleva motivaatio siitä, että haluaa virka-
miehenä tehdä parhaansa , että yhteiskunnallinen koneisto, ihmiset ja per-
heet voivat elää ihanteellista elämää täällä.”(4/16) 

”Kyllä tämän kaiken taustalla on yhteisen hyvän edistäminen, ja se, että 
olosuhteet ovat sellaiset, että parhaita ratkaisuja voi kaikkein vapaimmin 
etsiä.”(9/16) 

Sisäistetty yhteisöllisesti painottunut motivaatioperusta ilmeni haastateltavilla toi-
minnallisella tasolla valmiutena luopua ajoittain itselle kuuluvasta ajasta tai korvauk-
sista yhteisön hyväksi, haluna edustaa Suomea siten, että tuloksena on positiivinen 
kuva maastamme, aitona palveluhalukkuutena, yhteistyön tekemishalukkuutena ja – 
valmiutena käytännön tasolla, haluna varmistaa yhteiskunnan vähempiosaisten sel-
viytyminen ja elämän perusedellytysten konkreettisesta tasosta huolehtimisena. 

”On hyväksyttävä se, että työ ja vapaa-aika ei oikein erotu, milloin on 
työssä ja milloin vapaa-ajalla, muuten kuin että jos vaikka katselee tv:tä, 
niin ei mene montaakaan minuuttia, että siellä ei olisi työasioita.”(11/16) 

”Me ollaan koko Suomen palvelija ja annetaan kuvaa Suomesta ja eduste-
taan maata maailmalla.”(14/16) 

”Kyllä kaikki kuitenkin viime kädessä on pienten ihmisten selviytymises-
sä, jota pitää hoitaa.”(10/16) 

********* 
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Tämän tutkimuksen perusteella osoittautui, että hallintokäsitys, päätöksenteko ja 
motivaatioperusta muodostavat riippuvuussuhteita keskenään. Haastateltavien mo-
tiiviperustan painottuessa yhteisöllisiin arvoihin, nämä yhteisölliset arvot heijas-
tuivat myös omaksutun hallintokäsityksen laatuun, ja edelleen päätöksenteon me-
kanismeihin. Hallintokäsityksessä hallinnon merkityksen katsottiin rakentuvan yh-
teiskuntajärjestelmän ylläpitämisen ja tukipilarina toimimisen rooleista käsin, ja 
tämä käsitys yhdistyi motivaatioperustaan siten, että hallinnon tarkoituksen katsot-
tiin olevan yhdessä sovittujen ja yhteisössä elämistä ohjaavien periaatteiden käy-
tännön toteutumisen mahdollistaja. Yhteisöllistä rooliaan hallinto toteuttaa konk-
reettisimmillaan tekemällä yhteiskunnallisesti vaikuttavia päätöksiä yhteistä hyvää 
edistäen. 

Jokaisessa hallinnon tekemässä päätöksessä on lakiperusteisen ohjeistuksen lisäksi 
aina mukana eettinen ja moraalinen ulottuvuus, johon sisäistetty motiiviperusta 
vaikuttaa. Motiiviperusta tulikin selkeimmin esille päätöksenteon niissä alueissa, 
joita ei ole säännöksin tai määräyksin säädelty, vaan joka on virkamiehen itsenäi-
sen harkinnan aluetta. Päätöksiä suhteutettiin sisäistettyyn motiiviperustaan, jota 
ensisijaisesti pyrittiin noudattamaan. Tämän arvoista johdetun eettistä ja moraalis-
ta toimintaa ohjaavan motivaatioperustan vaikutus tuli esiin esimerkiksi siten, että 
haastateltavien mielestä yhtä ja ainoata oikeata päätöstä ei ole olemassakaan, vaan 
aina joudutaan tekemään valintoja useiden vaihtoehtojen välillä ja usein joudutaan 
päätymään kompromissiin, ja tämä valinta tehdään tietoisena ristiriidasta motiivi-
perustan kanssa.  

Päätöksiä tehdessään haastateltavat joutuivat siis tekemään kompromisseja oman 
motivaatioperustansa suhteen. Kaikkia sisäistettyjä arvoja ei aina voi harkinnan-
kaan rajoissa toteuttaa. On otettava huomioon myös oman hallinnonalan kulttuuri, 
perinteet, rakenteet ja toimintamallit, uusin tieto ja hallinnon toimintaa ohjaavat 
periaatteet. Jos joutuu tekemään useita sellaisia päätöksiä, jotka ovat moraaliselta 
ja eettiseltä kannalta tarkasteltuna kaukana sisäistetystä motivaatioperustasta, on 
riskinä turhautuminen, kyynisyyden lisääntyminen ja työyhteisöstä vieraantumi-
nen. Toisaalta päätöksiin liittyvä valinnan mahdollisuus yleensä aina jättää tilaa 
oman motivaatioperustan suuntaiselle toiminnalle, ja siten on mahdollista saada 
onnistumisen kokemuksia työstään. 

Sisäistetty motivaatioperusta tuli näkyviin päätöksenteossa myös siten, että yhtei-
söllisesti painottunut motiiviperusta synnytti päätöksentekoprosessiin tarpeen osal-
listaa mahdollisimman paljon ihmisiä päätöksentekoprosessin eri vaiheisiin, ja 
huomioida päätöksenteossa seurausvaikutukset laajasti, koko yhteiskunnan kan-
nalta. 

Oman motivaatioperustansa ja sen vaikutuksen päätöksentekoon haastateltavat 
katsoivat muuttuneen hyvin vähän, jos lainkaan hallinnossa työskentelyn aikana. 
Uusi tieto suhteutetaan sisäistettyyn motivaatioperustaan ja toimivuuteen hallinto-
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kulttuurissa. Tieto voi muuttaa jotain hallintokulttuurin osatekijää, mutta ei moti-
vaatioperustaa. Henkilökohtaiset kokemukset harkinnan käytöstä ohjasivat valin-
toja, ja näiden kokemusten katsottiin jalostavan ja kehittävän omaa motivaatiope-
rustaa, mutta nekään eivät kyenneet sitä muuttamaan.  

Positiivinen hallintokäsitys auttoi päätöksentekotilanteessa samaistumaan niiden 
ihmisten asemaan, joiden asioista päätöksiä ollaan tekemässä. Päätöksentekotilan-
teessa asiakkaan tilanteeseen samaistuminen toisaalta toteutti positiivista hallinto-
käsitystä ja samalla mahdollisti sisäistetyn motivaatioperustan mukaan toimimi-
sen, joka ilmeni konkreettisella tasolla asiakaskeskeisyytenä ja palveluperiaatteen 
noudattamisena.  

Sisäistetty hallintokäsitys vaikutti päätöksentekoon myös siten, että haastateltavat 
katsoivat, että suomalaisen hallintokulttuurin vastaiset päätökset jäävät todennä-
köisesti järjestelmässä toteutumatta, ja että hallintokulttuurin tuntemuksen tulee 
näkyä päätösten laadussa ja sisällöissä niin, että tällaisia päätöksiä ei edes tehdä, 
koska tehtyjen päätösten peruminen on suomalaisessa järjestelmässä huomattavan 
hankala toimenpide. Toisaalta ympäröivän yhteiskunnan katsottiin muuttavan hal-
lintoa jatkuvasti, ja näiden muutosten suhteen pitää päätöksiä tehdessä olla jatku-
vasti herkkä, ja muutosten tulee näkyä myös päätöksissä. 

Hallintojärjestelmän kokonaisuuden tuntemisen katsottiin olevan edellytys sille, 
että tehtäviä voidaan delegoida ja suorittaa optimaalisella organisaatiotasolla ja oi-
keissa organisaatioissa. Hallinnon organisaatioiden välisen yhteistyön katsottiin 
perustuvan kokonaisuuden tuntemiseen ja samanlaisen arvoperustan omaksumi-
seen niin organisaatio- kuin yksilötasollakin. 

   ********  
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Kuvio 3.   Hallinnollisen ajattelukyvyn ydinkategoriat ja kaksi alakategoriaa.  

 

Tieto – ja oppimiskäsitys 

Tietoperusteisen kokemustodellisuuden toinen alakategoria on käsitys tiedosta ja op-
pimisesta. Tämän tutkimuksen perusteella tieto- ja oppimiskäsitys osana hallinnollista 
ajattelukykyä, tarkoittaa sitä kokonaisuutta, joka muodostuu objektiivisen ja muodol-
lisen tiedon, omaan kokemukseen perustuvan tiedon ja tietoa ja oppimista kohtaan 
muotoutuneen asenteen muodostamasta ajatuksellisesta rakenteesta. Objektiivisen 
tiedon käsitystä muokkaa muodollinen koulutus, joka tarkoittaa tässä yhteydessä en-
sisijaisesti yliopistokoulutusta. Tietokäsitys vaihteli ymmärtävästä ja tulkitsevasta 
käsityksestä hyvin laskennallisiin ja tilastollisiin suureisiin perustuvaan tietokäsityk-
seen ollen yhteydessä koulutukselliseen taustaan. Omat kokemukset liittyen työssä 
kohdattuihin asioihin, aiheisiin ja haasteisiin vaikuttivat käytössä olevasta tiedoista 
tehtyihin tulkintoihin, ja siihen, minkälaisen tiedon katsottiin olevan käyttökelpoista, 
ja minkä taas koettiin olevan lähinnä paperintäytettä. Asenne tietoon ja oppimiseen 
oli kaikilla haastateltavilla arvostava ja kunnioittava.  
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Voimakkaan positiivinen asenne tietoa ja oppimista kohtaan tuli esille pyrkimyksenä 
tukea kaikin mahdollisin keinoin työyhteisön kaikenlaista kouluttautumista ja oppi-
mista. Haastateltavat katsoivat, että taito ottaa vastaan tiedollisia ja tutkimuksellisia 
haasteita työssä, on yhteydessä siihen, miten kykenee yleensä arvostamaan ja kunni-
oittamaan tietoa. Yhteiskunnallisia ongelmia ei voida haastateltavien mielestä ratkais-
ta ilman ajantasaista ja tulevaisuutta visioivaa tietoa, ja tällaisen tiedon hankkiminen 
edellyttää nykyaikaisten tiedonhankintamenetelmien hallintaa.  

Halun ja valmiuden oppimiseen ja kouluttautumiseen katsottiin kuuluvan osaksi työn 
kuvaa ja sen nähtiin kestävän koko ammattiuran ajan, ja olevan jatkuvaa, ainakin jos-
sain muodossa. Ajantasaisen tiedollisen osaamisen katsottiin edellyttävän valmiutta 
jatkuvasti oppia abstrahoivampaa teoreettista näkemystä käytännöstä nouseviin asioi-
hin, ja myös konkreettisia taitoja, joilla tämän opin ja ymmärryksen voi siirtää hallin-
non käytännön uudeksi osaamiseksi. Tämän taidon katsottiin edellyttävän halua lukea 
laaja-alaisesti sekä omaan substanssialueeseen että muihin ajankohtaisiin asioihin liit-
tyviä julkaisuja ja tutkimuksia, ja valmiutta uusien teorioiden ja käsitteiden omaksu-
miseen ennakkoluulottomasti, mutta ei kritiikittömästi. 

”Sitä on oppinut arvostamaan tietoa ja käsittelemään tietoa ja oppinut et-
simään vastauksia monenlaisista tiedollisista lähteistä. Mulla on sellainen 
ajatusmalli, että kun tietää, niin on aina vähän edellä muita, jotka ei tiedä 
asioista.”(10/16) 

”Meillähän on täällä hirveä määrä kursseja, ihan elinikäistä koulutusta 
huipulle saakka, että näillä voidaan sitä hommaa hioa ja se ihmisen kyky 
selviytyä niissä tehtävissä paranee koko ajan. Kouluttautumiseen suhtau-
dutaan kannustavasti.” (3/16) 

Haastateltavien mielestä tietoa on osattava kerätä ennakkoluulottomasti monenlaisista 
ja erilaisista lähteistä, on oltava valmiutta ottaa asioista itse selvää, kyettävä kysele-
mään asioista monentasoisesti, kuulostelemaan ympäristöään yleensä ja kuuntele-
maan tarkasti, jotta kykenee muodostamaan tarpeeksi laaja-alaista ja pätevää kuvaa 
käsiteltävästä asiasta. Lisäksi on kyettävä käsittelemään hankkimaansa tietoa siten, 
että koottu teoria ja käytäntö kyetään yhdistämään sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka 
toimii käytännössä. 

”Koko ajan täytyy oppia ja opiskella, eikä kaikkea voi pelkästään kirjoista 
opiskella, toisaalta ei voi oppia kunnolla myöskään silleen, että on vaan 
tehtävissä. Teoria ja käytäntö tukee toisiaan ja se pitää oppia näke-
mään.”(4/16) 

”Meillä on vielä täysin järjestämättä täällä valtiolla se, että koulutettais 
vaikka merkonomeista ekonomeja tai lisensiaatteja tai tohtoreita. Pitää al-
kaa ihan systemaattisesti tukemaan, että ihmiset hankkis ylimpiä tutkinto-
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ja. Tällänenkin koulutus on yks keino lisätä tietoa ja auttaa selviään arjes-
sa.”(3/16) 

Haastateltavien mielestä hallinnolla yleensä tulee olla vahva ja aktiivinen suhde tut-
kimusmaailmaan. Lisäksi hallinnon pitää omata riittävästi taitoa tutkimuksen tekemi-
seen itsekin, ja siksi tutkimusmenetelmien hallintaan tulee jatkossa kiinnittää entistä 
enemmän huomiota. Tutkimuksen osaamisen katsottiin edesauttavan jo valmiina ja 
saatavissa olevien tutkimusten muodostamien tietovarastojen säännöllistä hyödyntä-
mistä hallinnon käytännön työssä, ja yleensä tutkimuksellisen otteen omaksumista 
hallinnollisessa työskentelyssä. 

”Mä aloitin tutkijana ensin yliopistossa, sitten tein väitöskirjan ja tulin  
ministeriöön erikoistutkijaksi. Ja silloin oppi luottamaan asiantuntijoiden 
osaamiseen, ja oppi myöskin ne tavat, joilla varmistetaan, että tämä asia 
on totta, eli mikä on se prosessi, jolla asia todistetaan oikeaksi.”(13/16) 

”Se on äärettömän tärkeetä, että on tutkimusmaailmaan tällainen vahva 
suhde, että sitten koko ajan tietää, missä mennään.”(1/16) 

Muodollisen ja teoreettisen koulutuspohjan katsottiin voivan hallinnossa olla monen-
laisen sisällöltään, koska kaikenlaista osaamista tarvitaan, mutta kaikissa tapauksissa 
koulutuksen odotettiin olevan sisällöllisesti ja laadultaan hyvää, laaja-alaista ja ajan-
tasaista.  

”…niin sanoisin, että tässä työssä ministeriötasolla täytyy olla tiettyä ja 
erilaista teoreettista ja akateemista, korkeakoulutasoista opetusta pohjalla, 
ei näistä töissä ministeriössä muuten mitään tule, eikä asiantuntijuuden 
vaatimuskaan tule täytetyksi.”(13/16) 

Haastateltavien näkemyksen mukaan valtio-opillisten opintojen avulla kykenee hal-
lintoa tarkastelemaan, tiedostamaan ja oivaltamaan hallinto-opillisesta, johtamis- ja 
organisaatioteoreettisesta ja sosiologisesta näkökulmasta. Oikeustieteen opintojen 
katsottiin edellyttävän perusteellista lainsäädäntöön ja lakiteksteihin tutustumista, jol-
loin kyky tulkita lakeja oikein ja tarkoituksenmukaisesti  kehittyy, ja taito huomioida 
vaadittava säädöspohja asioita valmisteltaessa, muokattaessa tai uudistettaessa, tulee 
huomioiduksi, eikä jouduta tekemään turhaa ja ylimääräistä työtä virheitä jälkikäteen 
korjaamalla. 

”Tätä hallintoa ajatellen mulle on ollut hyötyä siitä, että perusopinnot pai-
nottuu valtiotieteisiin, ja siitä,  että mun piti jatko-opinnot tehdä valtio-
opista, mutta sitten mä lähdinkin lukemaan lakia. Ja se oli äärimmäisen 
hyödyllistä virkamiehenä toimimista ajatellen. Ja sitten se oppi, minkä 
kansantaloudesta saa, on ehdottoman välttämätön. Ilman taloudellista 
osaamista ei pärjää."(1/16) 



 69 

”Pohjatieto pitää olla kohtuullisen iso. Pitää olla kohtuullinen teoreettinen 
pohjatieto siitä, mitä on hallinto, mitä se tekee, mistä se saa ohjauksensa, 
hallinnon lainalaisuudesta, kansallisesta lainsäädännöstä ja suuremmasta 
maailmasta enenevässä määrin.”(15/16) 

Haastateltavat katsoivat, että hallinnossa edellytettävä talouden lainalaisuuksien, ti-
linpidon ja ekonometristen mallien hallinta on saavutettavissa kansantaloustieteen, 
finanssipolitiikan, matematiikan ja tilastotieteen tuottamien oppien ja keinojen avulla.  
Hallinnossa työskentelevän ajattelukyvyn kehittämisen nähtiin vaativan ainakin jos-
sain määrin myös filosofian, tiedotusopin, poliittisen historian, etnologian ja psyko-
logian opintoja. Kielitaidon ja ATK-osaamisen vähimmäistaitona katsottiin hallin-
nossa työskentelevältä edellytettävän vähintään hyvää tasoa, ja organisaation ohje- ja 
johtosäännöt tulee kaikkien tuntea perusteellisesti. Olipa muodollinen koulutustausta 
mikä tahansa, niin oman ammattialan substanssin hallinnan tulee olla perustaltaan 
vahva ja ajantasainen.  

”Se hallinnollinen osaaminen muodostuu minun mielestä taloudesta, ja 
sitten on ehkä tämmönen valtio-opillinen, vähän filosofisempi lähtökohta, 
ja sitten on tämä juridiikka, laki, kyllä se näin on. Ja sitten vähän matema-
tiikkaa päälle. Sekään ei tee yhtään pahaa.”(8/16) 

”Ammattitaito täällä tarkoittaa sitä substanssin hallintaa, eli että juristi 
osaa kirjoittaa lainsäädännöstä tai tutkija tietää tutkimastaan asiasta lähes 
kaiken. Ja sitä hallinnollista ammattitaitoa tarvitaan siinä, että onhan 
vaikka juristin tehtävä täällä erilainen kuin mitä on asianajajan tehtä-
vä.”(9/16) 

Ongelmahallinta 

Suoriteperusteisen toimintatodellisuuden toinen alakategoria on ongelmahallinta, ja 
tämän tutkimuksen perusteella peruslähtökohtana ongelmahallinnalle hallinnossa on 
sisäistetty ymmärrys ongelmien olemassaolon itsestäänselvyydestä osana ihmisten 
muodostamaa organisaatiota. Ongelmahallinta on laajempi kuin ongelmien ratkaisu, 
koska ongelmahallinta sisältää myös ennakoivan ja ehkäisevän toiminnan ongelman 
muodostuksessa. Ongelmahallinta kattaa toiminnassa esiin tulevien ristiriitojen kas-
vun ehkäisemisen varhaisessa vaiheessa ongelmiksi, ongelman käsittelyn rakentavat 
periaatteet, ongelman varsinaisen ratkaisuprosessin ja ristiriitatilanteen jälkiselvitte-
lyn. 

Tutkimuksen perusteella ongelmallisten toiminta- ja menettelytapojen, asioiden uh-
kaavien kehityskulkujen ja prosessien jatkuva havainnointi, aktiivinen uskallus tarttua 
sellaisiinkin asioihin ja tabuihin, joista mieluummin vaiettaisiin, ja huolestuttavista 
asioista ajoissa informoiminen ja keskustelu, on ristiriitojen kasvun ehkäisyä, ja sa-
malla ongelmahallinnan keskeisin ja vaativin osa-alue. Haastateltavat kokivat, että jos 
ongelmiin ei tartuta ajoissa, heti kun ne huomataan, niin seurauksena on ”lumipal-
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loefekti”, eli pienestä ongelmasta kasvaa käsittelemättömänä niin suuri asia ajan 
myötä, että ristiriidan varsinaista syytä ei enää edes muisteta. Mikään ristiriita ei ole 
liian pieni käsiteltäväksi heti havainnoimisen jälkeen. 

”Huonon kehityksen merkit ovat selvästi nähtävissä ja kehityksen kään-
tämiseksi varmaan tehdään jotakin, mutta usein liian riittämättömäs-
ti.”(5/16) 

”Kävi sitten niin, että se milloin se varsinaisesti tömähti, niin se oli kui-
tenkin yllätys se tarkka ajankohta, vaikka selvästi oli nähtävissä, että 
enemmän tai vähemmän hullusti käy. Usein niinku varoituksen sanoja tu-
lee riittävästi, mutta siihen ei aina sitten puututa.”(11/16) 

”Olen koittanut sanoa, että jos jossain alkaa olla tukkoista, niin menee 
vaikean puolelle, niin ne asiat pitää ensin keskustella puhki ja niihin on-
gelmiin pyritään tarttumaan mahdollisimman aikaisin.”(6/16) 

”Mikään ongelma ei jää ratkaisematta siksi, että mä kokisin, että se on ta-
bu, tai että me ollaan väärällä asialla.”(6/16) 

”Pahimmat ongelmat syntyy viivästymisistä. Se on silloin yleensä kysy-
mys resurssien käytöstä tai niiden niukkuudesta. Tai sitten virkamiehet on 
laiskoja,”(11/16) 

Ristiriitojen syventyessä ja laajentuessa ratkaisuja vaativiksi ongelmiksi, haastatelta-
vat kokivat, että lähtökohtana tulisi aina olla diplomaattinen ja mahdollisimman vä-
hän osapuolia traumatisoiva menettely siten, että ongelman ratkaisuprosessin ja tehty-
jen kompromissien jälkeen, kaikki tuntevat ”säilyttäneensä kasvonsa” ja jokainen ko-
kee oppineensa jotain uutta ongelmallisten tilanteiden selvittelystä. Asenteen ongel-
mia kohtaan tulee olla hyväksyvä ja oppimaan kannustava. 

”Me myymme ilosanomaa, että mitä aikaisemmin kykenemme ongelmiin 
puuttumaan, sitä paremmin ongelmien eskaloituminen hallitaan ja sitä 
pienempänä kulut pysyy. Pitää olla järkeä ja osaamista keskustella ja neu-
votella, substanssi tulee hallita, osata erottaa pienet ja suuret asiat, ja käyt-
tää kaikkien osaamista ongelmien ratkaisuun.” (8/16) 

”Kun niitä ongelmia ratkotaan ja ratkaisuja tehdään, niin se tapahtuu siltä 
pohjalta, kuin se voi tapahtua vaarantamatta tasapuolisuutta ja yhtäläistä 
ihmisten kohtelua.”(14/16) 

Yksilötasolla ongelman onnistuneen hallinnan koettiin edellyttävän aitoa ihmisestä 
välittämistä, kiinnostusta ja vilpitöntä halua pitää huolta alaisista ja työyhteisöstä, ja 
halua olla läsnä vaikeissa tilanteissa. Jos ongelmanratkaisuun osallistuvat eivät aidos-
ti ole kiinnostuneita ihmisistä, nähtiin ratkaisujen olevan luonteeltaan vain ongelmia 
eteenpäin siirtäviä. 
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”Pitää pystyä ratkaisemaan ristiriitoja, pitää kyetä kohtaamaan, ei lähde 
karkuun, jos alaiset tappelee keskenään. Sellasiakin esimiehiä on. Pake-
nee paikalta just silloin kun heitä tarvittais.”(6/16) 

”Ei käsitellä ongelmia, vaan kierrellään ja kaarrellaan asioiden kanssa. 
Mä oon itte ollu aina semmonen härkää sarvista ottaja, että nyt puhutaan 
tää. Nyt kun ittellä on valtaa, tän voi tehdä, mutta silloin kun ei ollu, se 
kyllä häiritsi.”(6/16) 

”Mikään ongelma ei jää ratkaisematta siksi, että mä kokisin, että se on ta-
bu, tai että me ollaan väärällä asialla.”(3/16) 

Haastateltavien näkemyksen mukaan hankittu teoreettinen ja kokemuksellinen tieto 
ongelmahallinnasta antaa konkreettisia välineitä tilanteiden hoitamiseksi. Ongelmalli-
sissa tilanteissa pitää olla malttia sen verran, että jos ei heti tiedäkään, mikä olisi pa-
ras ratkaisu, niin osaa ainakin varata aikaa sopivan ratkaisun etsimistä varten. 

”Vuosien myötä kehittyy tonne takaraivoon tietämys, että heti oksnokka 
herää, että mikä on mahdollista. Tai jos joku asia ei mene tyydyttävästi 
eteenpäin ja tulee paljon vastusta, miettii mikä vois olla vaihtoehto tän 
asian hoitamiseksi. (6/16) 

Taito erottaa olennaisuudet epäolennaisuuksista, erilaisten näkökulmien ymmärrys- ja 
yhteensovittamistaito, taito ja kestävyys työskennellä erimielisyyksien viidakossa, 
kyky kestää paineita, sietää ikäviä asenteita ja epäpätevyyttä, ja kyky keskittyä esitet-
tyihin ongelmiin yksityiskohtaisesti, todellinen tausta, tilanne, tarve ja tarkoitus sel-
vittäen, myötävaikuttavat haastateltavien mielestä ongelman positiivisen lopputulok-
sen saavuttamiseen. 

”Kun sun pitää ratkaista joku ongelma, niin kannattaa aina käyttää viisi 
minuuttia sen selvittämiseen, että mitä hän oikein tarkoittaa, mihin tarkoi-
tukseen ja mitä tarvitsee.”(10/16) 

”Olen koittanut sanoa, että jos jossain alkaa olla tukkoista, niin menee 
vaikean puolelle, niin ne asiat pitää ensin keskustella puhki ja niihin on-
gelmiin pyritään tarttumaan mahdollisimman aikaisin.”(6/16) 

”Tämmönen joustamattomuus, takertuminen yhteen käsitykseen, tämmö-
nen jäykkyys ja vaikeus keskustella onko ymmärtänyt asian oikein, luk-
kiutuminen, se aiheuttaa suurta tuskaa, kun asioita pitäs availla solmus-
ta.”(3/16) 

”Jos tässä heti pimahtaa, kun alkaa tulla ongelmia, ja heti lähtee jyrkkiin 
toimenpiteisiin, niin tässähän ei vois kovin pitkään olla.”(12/16) 
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Ongelmaa ratkaistaessa kyky tyytyä kompromisseihin täydellisten ratkaisujen ja pää-
tösten sijaan, ja valmius nähdä toiseksi parhaan ratkaisun kokonaisarvo, helpottaa 
keskenään erimielisten osapuolten välistä vaihtokauppaa ja yhteisymmärryksen saa-
vuttamista. Haastateltavat sanoivat tämän olevan asian, jonka merkityksen oppii ajan 
myötä ymmärtämään. 

”Kyky vetää johtopäätöksiä ja hahmottaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, 
olla objektiivinen, vaikka olisikin mielikuva parhaasta vaihtoehdosta, ja 
laaja-alainen näkökulma käsiteltävään asiaan, sillä lailla saa ongelmia rat-
kaistuksi.”(16/16) 

Haastateltavien näkemyksen mukaan ongelman ratkaisuprosessin hallinta edellyttää 
taitoa aistia osapuolten ”maailmankuvaa, kuulemisentaitoa, taitoa ja tahtoa toimia 
ihmisten toiveiden mukaan ja heidän etujensa mukaisesti, sovittelutaitoja, ja kykyä 
tehdä hämäränkin viitekehyksen tilanteissa oikeansuuntaisia ratkaisuja, ja halua sovi-
tella asioita yhteen. 

”Täällä hallinnossa pitää olla voimakas tarve hakea ratkaisuja, jotka ym-
märretään ja hyväksytään, mutta joilla sitten myös saadaan vietyä asioita 
eteenpäin. Palveluhenkiset ratkaisut tyydyttää yleensä useimpia.”(8/16) 

”Ihmisillä pitää olla perushalukkuus ymmärtää toisiaan. Jos lähtökohta on 
semmonen, että yhdessä koetetaan hakea ratkaisuja, niin ne löytyy hel-
pommin, kuin jos asetelma on tosta poikki ja tohon jenka.”(8/16)  

Toisaalta koettiin, että ongelmaa ratkaistaessa on osattava toimia järjestelmällisesti ja 
rationaalisesti, on kyettävä välttämään arvoristiriitojen ja poikkipäätösten syntymistä, 
oltava valmis asettamaan rajoja ajamatta silti asioita riidaksi, kyettävä sietämään epä-
oikeudenmukaistakin arvostelua ”päreitään itse polttamatta” ja osapuolten ailahtele-
vaa räjähtelevyyttä hilliten. 

”Asioissa on aina paljon ristiriitoja ja ongelmia, ja jotta niitä kykenisi ai-
dosti ratkaisemaan, niin on hyväksyttävä, että pitää ymmärtää vähän 
enemmän kuin osapuolet sanoo, taustaa, mistä se kenkä puristaa, tai missä 
se olis se kohta, jossa vois ajatella, että asianomainen kuitenkin antais pe-
riks.”(7/16) 

”Sitten on tietysti kiusantekijät erikseen, jotka hyvien lakimiesten avus-
tamana saa aikaan mitä tahansa. Aina on joku tietty määrä ihmisiä, jotka 
haluaa ymmärtää väärin ja haluaa prosessoida asioita.”(8/16) 

Haastateltavat kokivat tärkeäksi, että on uskallusta olla myös selkeästi ja perustellusti 
eri mieltä asiasta kuin muut, jos tietää olevansa oikeassa, ja tästä huolimatta on silti  
osoitettava halua ratkaista ongelma yhteisesti. Ongelman ratkaisu on parhaimmillaan 
koko tiimin/työyhteisön yhteinen kokemus, josta opitaan konfliktien kehittyneempää 
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käsittelyä seuraavaa tilannetta ajatellen ja löydetään jatkuvasti uusia menetelmiä on-
gelmien ratkaisuun. 

”Kyllä ne tosiasiat on parempi sanoa ihmiselle heti, ettei anna vääriä odo-
tuksia ongelman ratkaisun suhteen. Mitkä ne on ne rajaavat tekijät, ja mi-
kä on todennäköisyys, kyllä niiden pitää olla selville, ettei turhaan pety-
tä.”(8/16) 

”Ongelmia syntyy etenkin silloin, kun hallinto jakaa omia etujaan, että 
kun yksi ilostuu niin kymmenen on surullisia.”(3/16) 

Haastateltavien mielestä ongelmahallinnan lopputilanteessa huumori ja tunteiden tuu-
letus laukaisee jäljelle jääneitä kireyksiä. Tässäkin on toimittava niin hienovaraisesti, 
ettei kukaan koe sitä loukkauksena. Myös yhteisen kokemuksen ja  oppimisen merki-
tyksen esille tuominen ja sen tärkeyden korostaminen, ja lopputuloksen positiivisten 
puolien korostaminen, luovat perustaa ongelmahallinta taitojen kehittymiselle kaikille 
ryhmän jäsenille. 

Toimintaperiaatteet 

Kehityksellisen yksilötodellisuuden toinen alakategoria on toimintaperiaatteet. Toi-
mintaperiaatteilla haastateltavat tarkoittivat tässä tutkimuksessa sellaisia omaa työs-
kentelyä ohjaavia periaatteita, joita he pyrkivät tietoisesti noudattamaan työtä hallin-
nossa tehdessään. Haastateltavat katsoivat, että jos ei ole mitään periaatteita, mitä 
työssään noudattaa, ei hallinnon käytännön prosessien läpivieminen ole mahdollista. 
Periaatteiden koettiin myös luovan työntekoon johdonmukaisen ja selkeän linjan, ja 
tähän valittuun linjaan voi oman toimintansa ja päätöksensä perustaa turvallisin mie-
lin. Ilman periaatteita haastateltavat näkivät työskentelyn olevan poukkoilevaa ja ly-
hytjännitteistä, ja todennäköisesti myös huomaamatta epäoikeudenmukaista. Periaat-
teiden merkitystä korostettiin etenkin kun pitää ratkaista ongelmia tai jos aiotaan teh-
dä joitain muutoksia. 

Toimintaperiaatteet muodostivat ajatuksellisen kokonaisuuden, joka rakentui   posi-
tiivisesta ennakkoasennoitumisesta asioiden kohtaamiseen yleensä ja optimistisesta 
suhtautumisesta tulevaisuuteen. Positiivisuutta ja optimistisuutta kuvasivat vastuun-
tunnon, avoimuuden ja läpinäkyvyyden, oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden, 
lahjomattomuuden, rehellisyyden, objektiviteetin ja puolueettomuuden periaatteet 

”Suomalaisen virkakunnan selkärangassa on kuitenkin edelleen nää oike-
usvaltion perusperiaatteet mitä hallintoon tulee, eli objektiivisuus, puolu-
eettomuus, tasapuolisuus.”(5/16) 

”Kyllä mä pidän suomalaisia virkamiehiä korkeatasoisina. He ovat luotet-
tavia, lahjomattomia, tähtäävät hyvään ja korkeatasoiseen työhön, niin 
tämä on kyllä säilynyt kaikissa muutoksissa. Se on hyvä asia.”(12/16) 
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Haastateltavat kokivat, että vastuuntunnon tulee olla kehittynyt voimakkaaksi sisäi-
seksi kokemukseksi hallinnossa työskenneltäessä. Vastuuta on kyettävä kantamaan 
niin menestyksistä kuin epäonnistumisistakin, omista päätöksistään ja tekemisistään, 
ja asiakokonaisuuksien hallinnasta ja toimintojen ohjaamisesta. Vastuuntunnon kat-
sottiin ilmenevän kykynä taata hallinnon toimivuus ja luotettavuus oman tehtävän ja 
kokonaisuuden osalta, taitona toimia suunnitelmallisesti, pitkäjänteisyytenä, haluna 
edistää asioiden jatkuvuutta, johdonmukaisuutena ja laaja-alaisuutena asioita käsitel-
täessä. 

”Hallinto tavallaan turvaa jatkuvuuden, ja laintulkinta, siinä ei lähdetä lip-
sumaan poliittisen tarkoituksenmukaisuuden takia.”(9/16) 

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteen katsottiin konkretisoituvan asioiden val-
mistelun, päätöksenteon ja täytäntöönpanon eri vaiheissa. Todellisen avoimuuden ja 
läpinäkyvyyden katsottiin toteutuvan prosessin eri vaiheissa kaikkien sidosryhmien 
suuntaan toiminnan joustavuutena, valmiutena kuulla kaikkia asianosaisia ja taidosta 
kohdata ihmiset aitoina ja yksilöllisinä. Haastateltavat katsoivat, että jos ihminen 
toimii avoimesti, niin toimintaan ei vaikuta asema tai valta. Tällöin ihminen kykenee 
säilyttämään riippumattomuutensa tilanteessa kuin tilanteessa, eikä hänellä ole tarvet-
ta ajaa omia henkilökohtaisia näkemyksiään ja asioitaan optimaalisen ratkaisun kus-
tannuksella. 

”Kyllähän täälläkin tietysti väärinkäytöksiä tapahtuu, mutta tässä on se 
ero, että me nyt uskotaan, että tää järjestelmä on sen verran hyvä, että nää 
tapaukset niinku aina paljastuu ja niihin puututaan.”(4/16) 

Oikeudenmukaisuuden periaatteen katsottiin toteutuvan ihmisten tasavertaisena ja 
yhtäläisenä kohteluna, kykynä olla suosimatta ketään toisen kustannuksella, haluna 
aktiivisesti edistää ihmisoikeuksien, eettisten periaatteiden, oikeusturvan ja sukupuo-
lisen tasa-arvon toteutumista omalla sektorillaan hallinnossa. Osa haastateltavista kat-
soi, että jos omalla sektorilla on epäoikeudenmukaisuuksia ja henkilö on niistä tietoi-
nen, mutta ei tee aktiivisesti mitään epäoikeudenmukaisuuksien poistamiseksi, niin 
silloin hän ei oikeasti toteuta oikeudenmukaisuuden periaatetta hallinnossa toimies-
saan. 

”Muistan omalta ajaltani kun hain yhtä virkaa, ja sitä haki siellä oleva 
miespuolinenkin henkilö. Niin me oltiin molemmat samassa työryhmässä, 
minä jäsenenä ja hän sihteerinä. Mun osalta oli vaan mainittu, että olin ol-
lut työryhmässä, mutta miehen osalta siitä oli tehty iso numero.”(3/12) 

”Mutta sitten kun tehdään se vihoviimeinen valinta, niin se on se, miten 
ihmiset tulee toimeen lähiesimiesten kanssa, se on se ratkaseva. Mitä 
ylemmäks mennään, niin se mies tulee aina sen miehen kanssa toimeen. 
Jos ei muuten,niin niillä on ainakin näitä armeijajuttuja. Sen mä olen ha-
vainnut.”(3/12) 
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Haastateltavien mielestä lahjomattomuuden ja rehellisyyden periaatteet yksinkertai-
simmillaan tarkoittavat hyvien ja rehellisyyteen pohjautuvien tapojen omaksumista ja 
noudattamista, taitoa erottaa oikea ja väärä toisistaan, omien arvojen ja etiikan sel-
keyttämistä itselleen, kykyä oppia hyvää ja nähdä pahaa ympäristössään ja tehdä oi-
keita valintoja näkemänsä perusteella, sisäistettyä käsitystä hyvän hallinnon olemuk-
sesta ja sen mukaisen hallintokulttuurin arvostamista. Käytännön toiminnan tasolla 
lahjomattomuuden katsottiin tulevan esille kykynä vastustaa kaikenlaista korruption 
ja lahjonnan muotoja, ja selkeän tuomitsevan kannan ottamisena kaikenlaisen korrup-
tion ilmenemiseen, ja tämän asian aktiivisena esiintuomisena työyhteisössä. Rehelli-
syyden katsottiin toteutuvan tilannerehellisyytenä, jolloin kyetään välttämään turhien 
lupausten antamista ja olemattomien toiveiden herättämistä, ja tosiasiat voidaan esit-
tää ihmiselle heti. Rehellisyys on myös havainnoinnin rehellisyyttä ja havaintojen 
avointa ilmaisua, jonka koettiin joskus olevan tuskallista, mutta tarpeellista. 

”Tulee olla rehellinen eri tilanteissa ja kyetä arvioimaan sitä, mitä osaa ja 
pystyy. Ja pitää uskaltaa sanoa se esimiehelle rehellisesti.”(3/16) 

Objektiviteetin ja puolueettomuuden periaatteet toteutuvat haastateltavien näkemyk-
sen mukaan taitona säilyttää neutraliteetti asioiden käsittelyn eri vaiheissa, ja kykynä 
nousta asiakokonaisuuksien yläpuolelle ja tarkastella asioita jopa globaalista näkö-
kulmasta. Objektiivisuuden ja puolueettomuuden periaatteen toteutumisen katsottiin 
edellyttävän tietoista aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja osallistumista. Puolueettomuu-
den katsottiin vaativan myös itsenäistä asiantuntijuutta ja osaamista tiedon hankin-
nassa, käsittelyssä ja päätöksenteon eri vaiheissa. Nöyrä asenne työntekoon nähden, 
vaatimattomuus, kärsivällisyys ja ystävällisyys mahdollistavat laaja-alaisen ja tehok-
kaan tiedonsaannin, joka oli haastateltavien mielestä perusedellytys puolueettomalle 
ja objektiiviselle päätöksenteolle.  

”Ja hallinto on osa tätä ihmisten turvajärjestelmää, jos se järkkyy niin sil-
loin yhteiskunta on pulassa. Hallinnon puolueettomuus on yks arvo mistä 
todella kannattaa pitää kiinni.”(8/16) 

”Julkinen sektori on paljon vapaampi yksilön kannalta kuin yksityinen 
sektori, missä se toiminta tapahtuu sen omistajan määrittelemien intressi-
en mukaan paljon ankarammin kuin valtiolla. Julkisessa tehtävässä täytyy 
toimia puolueettomasti, ja yhteisesti asetettujen tavoitteiden mu-
kaan.”(9/16) 

   ******** 

Tämän tutkimuksen perusteella osoittautui, että omaksuttu tieto – ja oppimiskäsi-
tys, sisäistetyt toimintaperiaatteet ja ongelmahallinta muodostavat riippuvuussuh-
teita keskenään. Haastateltavat katsoivat, että usein ongelman kehittymisen taus-
talla on puutteelliset tiedot käsiteltävästä asiasta, ja kun tietojen varassa ei kyetä 
toimimaan asianmukaisesta, esimerkiksi tekemään päätöksiä, ongelmat laajenevat 
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ihmisten välisiksi konflikteiksi. Uuden tiedon jatkuva omaksuminen ja tiedon 
muuntaminen uusiksi hallinnon käytännöiksi on vaativaa ja aikaa vievää, eikä ny-
kyisellä työpaineella riittävän tiedon hankintaan aina jää tarpeeksi aikaa. Tiedolli-
siin puutteisiin perustuvia ongelmia haastateltavat lähestyivät omaksumansa teo-
reettisen viitekehyksen näkökulmasta, joka yleensä oli yhteydessä koulutustaus-
taan.  

Ihmissuhteisiin liittyviä ongelmia lähestyttiin sekä tiedollisesta että toimintaperi-
aatteiden näkökulmasta käsin. Toimintaperiaatteiden johdonmukaisen noudattami-
sen katsottiin ehkäisevän ennakolta ongelmien syntyä työyhteisössä, ja toisaalta 
toimintaperiaatteita noudattamalla ihmisten väliset ongelmat katsottiin voitavan 
ratkaista oikeudenmukaisella ja johdonmukaisella tavalla. 

Sisäistetty motivaatioperusta tulee näkyväksi ja esille käytännön toimintaa ohjaa-
vissa periaatteissa. Toimintaperiaatteiden katsottiin vaikuttavan ongelmahallinnan 
lisäksi myös päätöksentekoprosessissa, jossa periaatteet näkyvät prosessin avoi-
muutena ja rehellisyytenä ja päätösten oikeudenmukaisuutena ja puolueettomuute-
na. Tieto – ja oppimiskäsitys tulee päätöksenteossa näkyviin etenkin päätösten 
valmisteluvaiheessa, kun tietoa kerätään eri lähteistä päätöksen perusteeksi. Mitä 
laajempi tieto – ja tutkimuskäsitys henkilöllä on, sitä laaja-alaisempaa tietoa pää-
töstä varten kyetään keräämään. Hallintokäsitykseen tieto – ja oppimiskäsitys vai-
kutti siten, että hallinnon tarkoitusta selitettiin omaksutun viitekehyksen käsitteillä, 
ja tämän viitekehyksen preferenssejä painottaen, vaikkakin kaikenlaisen tiedon 
katsottiin hallinnossa olevan tarpeen ja hyödyllistä. 

   ******** 
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Kuvio 4.  Hallinnollisen ajattelukyvyn ydinkategoriat ja kolme alakategoriaa.  
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Politiikkakäsitys 

Tietoperusteisen kokemustodellisuuden kolmas alakategoria on politiikka käsitys. 
Politiikka käsitys tarkoittaa tämän tutkimuksen perusteella elämänkaaren aikana 
muotoutunutta kokonaisnäkemystä politiikasta, ja siinä on aineksia tiedosta, koke-
muksista ja asenteista. Politiikka näkemys rakentuu politiikkaa käsittelevän tieteen-
teoreettisen perustan hallinnasta, käytännön toimintaan perustuvasta tiedosta, ja ko-
kemuksista politiikasta sekä yksityisinä kansalaisina että julkishallinnon työntekijöi-
nä.   

Omaksuttu teoreettinen tieto politiikasta perustui pääsääntöisesti valtio-opin, juridii-
kan ja kansantaloustieteen opintoihin sekä jatkuvaan uusien tutkimusten ja niiden tu-
losten seurantaan. Teoreettinen tieto aktivoitui haastateltavilla etenkin sellaisissa käy-
tännön tilanteissa, joissa virkamiehen on soviteltava yhteen hallituspolitiikan, poliitti-
sen tarkoituksenmukaisuuden, hallinnon laillisuuden ja oikeusturvaelementin tarpeet 
ja toiveet. Teoria perusteisen tiedon avulla haastateltavat ensisijaisesti selvittivät it-
selleen kompleksisia asiakokonaisuuksia, ja tekivät niitä helpommin ymmärrettäviksi 
ja hallittaviksi. Teoria tiedolla koettiin olevan kuitenkin suhteellisen pieni merkitys 
omaksutun politiikka käsityksen kannalta. 

Yksityisen kansalaisen politiikka näkemys tarkoittaa tässä yhteydessä sellaisen yh-
teiskunnallisen näkemyksen muotoutumista, jonka lähtökohdat olivat haastateltavien 
mukaan samaistumisessa lähiympäristön, etenkin kodin, näkemyksiin nuoruusvai-
heissa. Poliittinen näkemys muotoutui jatkuvasti elämänkaaren aikana yhteiskunnassa 
tapahtuvien muutosten ja tapahtumien seurauksena, etenkin jos nämä muutokset ai-
heuttivat konkreettisia vaikutuksia omassa elämässä. Ajallisesti 70-luvun koettiin ol-
leen politiikka käsitystä voimakkaasti muotoilleen ajan. 

Työskenteleminen julkisessa hallinnossa aktivoi edelleen politiikka näkemyksen 
muotoutumista työn luonteen kiinteän politiikka yhteyden vuoksi. Poliittisten tarkoi-
tuksenmukaisuuksien ja oikeellisuuden pohdinta tuli eteen arkipäivän työtilanteissa, 
ja pohdinnan perusteella tehdyt subjektiiviset johtopäätökset muovasivat politiikka 
käsitystä. Poliittisiin päätöksiin ja niiden toimivuuteen, perustuvia kokemuksia syntyi 
asiayhteyksissä, joissa jaettiin budjettivaroja, valmisteltiin erilaisia ohjelmia päätök-
sentekijöitä varten, toimeenpantiin päätöksiä tai palkattiin henkilöstöä. Erityisesti po-
litiikan vaikutuksen koettiin tulevan näkyviin uudistuksissa ja muutoksissa. Kehittä-
mistoiminnan koettiin tapahtuvan syklisesti ja syklit seuraavat poliittisia suuntauksia. 
Haastateltavien mielestä on tarpeen kehittää niin hyvä aisti poliittisten näkemysten 
vaikutuksille hallinnossa, että tietää minkälaiset asiat ovat minäkin aikoina mahdolli-
sia ja mahdottomia. 

Hallinnossa työskentelevän yhteistyön ja läheisyyden aste poliittisten päätöksen-
tekijöiden kanssa vaikutti osaltaan politiikka käsityksen muotoutumiseen. Omia po-
liittisia näkemyksiä, niiden ajateltuja vahvuuksia ja heikkouksia, joutuu hallinnossa 
työskenneltäessä vertailemaan ja testailemaan omien ajatusten tasolla, etenkin kun 
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yhteistyötä tehdään selkeästi erilaista poliittista näkemystä edustavan poliittisen pää-
töksentekijän kanssa. Vertailun lopputulokset joko vahvensivat tai heikensivät omak-
suttua politiikka käsitystä. 

Teoreettinen näkemys politiikasta perustuu pääsääntöisesti valtio-opin,    kansantalo-
ustieteen ja juridiikan opintoihin, jatkuvaan uusien tutkimusten seurantaan ja käytän-
nön työkokemuksen kautta saatuun tietoon politiikasta. Tämän tutkimuksen tuloksis-
sa painottui sisäistynyt käsitys politiikasta osana demokratian periaatteiden mukaan 
toimivaa yhteiskunnallista systeemiä. 

” …tää poliittis-hallinnollinen todellisuus on niin monimutkaista, moni-
ulotteista, ja monimielistä, että ainoa keino, jolla sitä voi oikeasti ymmär-
tää, on teoria ja käsitteet.”(2/16) 

”On lueskeltava teoriaa ja tutkimuksia ja kuulosteltava, mitä mieltä pää-
ministeri, valtiovarainministeri ja meidän oma ministeri on asiois-
ta.”(7/16) 

”Niin, edustuksellinen demokratia, siihenhän tämän koko systeemin pitäi-
si perustua…”(16/16) 

Poliittisen ja hallinnollisen järjestelmän tuntemus, ja valmius jatkuvasti opiskella 
nöyrällä mielellä näiden kulttuurista olemusta, luo haastateltavien mielestä valmiudet 
ymmärtää erilaisten poliittisten näkemysten arvomaailmaa, auttaa hyväksymään po-
liittisen ohjausjärjestelmän osana hallinnon legitimiteettiä, ja helpottaa valtasuhteiden 
ja niiden mekanismien ymmärtämistä. Hallinnon toiminnan epäpoliittisuus ja idea-
lismi (ei ideologia) tulee ymmärrettäväksi teorian avulla. 

”Tässä on kuitenkin omat lakiperusteiset pelisäännöt, mutta vaikka me ol-
tais mitä mieltä, niin me toteutetaan hallitusohjelmaa, keskustelua käy-
dään sitten keinopuolella.”(10/16) 

”Koko ajan on oltava tietoinen poliitikkojen arvomaailmoista, ja siitä mi-
ten näitä asioita voidaan siellä hoitaa, mitä odotuksia siellä on, ja mitä ei 
tarvitse mennä lainkaan esittämään.”(1/16) 

Hallituspolitiikan, oman ministerin poliittisen näkemyksen ja hallintokulttuurin muo-
dostama ajatuksellinen ja toiminnallinen ristipaine, asettaa käsityksen politiikasta 
koetukselle. Jos vaikka jokin asia asiallisesti tarkasteltuna olisi aiheellista muuttaa, 
mutta se on vastoin ministerin poliittista näkemystä, ei sellaista kannata mennä esitte-
lemään. 

”Ministerit on siinä suhteessa herkkiä, että ministeriöstä ei tule heidän nä-
kemystensä vastaisia mielipiteitä esille, koska sitten ministerin kannattajat 
sanovat, että asiat ei pysy ministerin käsissä. Tän asian kanssa joutuu jat-
kuvasti jumppaamaan.”(6/16) 



 80 

Toisaalta haastateltavien mielestä on hallinnossa kyettävä ymmärtämään poliitikkojen 
sielunelämää, aistittava poliittisen koneiston tilannetarpeita ja toimintamekanismeja, 
jopa niin pitkälle, että poliittisen tarkoituksenmukaisuuden toteutumista laintulkin-
noissa kyetään hallinnon taholta tarvittaessa rajoittamaan.  

”…poliittiset päätöksentekijät sitten ohjaa, että mihin suuntaan mennään, 
heillä on päävastuu siitä. Mutta se, että lait tulkitaan oikein, se on myös 
virkamiesten vastuulla, ja kun tullaan pykälien tulkintaan, silloin ministeri 
ei voita virkamiestä.”(4/16) 

Poliittisen käsityksen muotoutumisen koettiin edellyttävän hyvää ja perusteellista  
maan käytännön politiikan tuntemusta ja kykyä ymmärtää eri poliittisten osapuolten 
ajattelua yhteiskunnassa. Jos asioista ei tiedä mitään, niin käsitykset joudutaan muo-
dostamaan pelkästään ”musta tuntuu”-periaatteella. 

”…tulee hallita valtapolitiikka, suurpolitiikka, kauppapolitiikka, kulttuuri, 
ristiriidat jne…se vaatii kyllä hyvää osaamista ja hillitöntä motivaatio-
ta.”(14/16) 

Haastateltavien mielestä on omattava taitoa tarkastella asioita poliitikkojen näkökul-
masta yleensä, valmiutta hahmottaa, kuka tekee politiikassa todellisia päätöksiä, tai-
toa havaita poliittisen mandaatin vaikutus eri asioihin, kykyä ymmärtää ja havainnoi-
da poliitikkojen pelaamaa peliä, ja hahmottaa poliittisesti mahdolliset ja mahdottomat 
asiat toisistaan. Jos poliitikkojen näkökulmaa ei ymmärrä, seurauksena on asioiden 
täydellinen lukkiutuminen, muutoksia ei saada aikaiseksi ja seurauksena on jatkuvia 
konfliktitilanteita. 

”Eli muodostui sellainen tietty avainministereiden joukko, ja ehkä myös 
avainvirkamiesten joukko, jotka sitten aika paljon yhdessä ja läheisessä 
yhteistyössä asioita valmistelivat ja hoitivat.”(5/16) 

”Koko ajan on oltava tietoinen poliitikkojen arvomaailmoista, ja siitä mi-
ten näitä asioita voidaan siellä hoitaa, mitä odotuksia siellä on, ja mitä ei 
tarvitse lainkaan esittää. Se on oma pelilajinsa sekin, jonka oppii kanta-
pään kautta.”(1/16) 

Kehitys ja muutos 

Suoriteperusteisen toimintatodellisuuden kolmas alakategoria on kehitys ja muutos. 
Tässä tutkimuksessa kehitys ja muutos tarkoittivat kahta asiaa. Toisaalta hallinnolli-
nen ajattelukyky pitää sisällään taidon käynnistää ja viedä eteenpäin kehittämis- ja 
muutosprosesseja, toisaalta on kyettävä myös olemaan kehittämistyöryhmän jäsen. 
Kehittämisprosessin vetäjän ja kehittämisryhmän jäsenen on tämän tutkimuksen pe-
rusteella kyettävä ymmärtämään kehittämistoimintojen ominaisluonne, omattava si-
säistettyä halua jatkuvaan uudistumiseen ja uudistamiseen, ja lisäksi on hallittava ne 
käytännön kehittämistaidot, joiden avulla muutokset ja uudistukset saadaan toteutu-
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maan. Tämän tutkimuksen haastateltavista kaikilla oli kokemusta kehittämistoimin-
noista, ja osa haastateltavista oli päässyt vetämään jotain kehittämisprojektia jo oman 
uran hyvin varhaisessa vaiheessa. Kehittämistehtävien nähtiin olevan merkittäviä or-
ganisaatioon tutustumisen, verkostojen luomisen ja oman ammatti-identiteetin kehit-
tymisen kannalta. Vaikka jotkut haastateltavista kuvailivat, kuinka kehittämisprojek-
tin vetäminen alussa koettiin hyvin pelottavaksi, niin kehittämisprojektin jälkeen 
varmuus ja motivaatio oman työn ja osaamisen suhteen oli kasvanut huomattavasti. 
Haastateltavat korostivat, että kehittämistoimintoihin kannattaa hakeutua aktiivisesti, 
koska siten kykenee alusta lähtien muodostamaan kokonaisvaltaisia näkemyksiä or-
ganisaatiosta, jossa toimii. 

Haastateltavien näkemyksen mukaan organisaation kattavan, kestävän ja toimivan 
vision sisäistäminen, hallinnon kulttuurin ja siten arvojen syvemmän merkityksen 
ymmärtäminen, ja näihin kahteen edellä mainittuun tekijään perustuvien, ja niistä 
nousevien hallinnon kehittämisen osatekijöiden ja menetelmien tunnistaminen, ja hal-
litseminen, luo taidon arvostaa menneisyyttä osana muutos- ja kehittämistoimintoja, 
ja takaa uudistusten tekemisen siten, että vanhasta hyvä kyetään organisaatiossa säi-
lyttämään ja uusi rikastaa järjestelmää osoitettavissa ja mitattavissa olevin seurauk-
sin. Poliittisen ilmapiirin tunnistaminen auttaa ymmärtämään muutosten historiaa ja 
havainnoimaan uusien kehittämisprojektien toteuttamisen mahdollisuuksia. 

”Muutos ja kehitys on arkipäivää, staattisuus, säilyvä asenne, historiaa. 
Ministeriöiden välillä on kulttuurieroja, erityyppisiä tehtäviä, mutta pe-
rusasetelmat on kuitenkin samat. Toisissa on historiaa enemmän kuin toi-
sissa.”(6/16) 

”On ollut hyvin kiinnostavaa todeta hallinnossa konsulttivaiheet, ja mil-
loin tulee minkäkinlaista doktriinia johtamisesta sun muuta, ja sen osaa 
helpommin asettaa perspektiiviin, kun on itte sitä opiskellut, ja osaa erot-
taa mikä siinä on olennaista ja mikä lähinnä kaupallista humpuukia, mitä 
kannattaa ottaa ja mikä ei tänne sovi.”(10/16) 

”Mun ymmärtääkseni jo hallinnon alalla olevat tutkimustahotkin pitää 
huolta siitä, että määrävälein aina keksitään uusi ismi, jonka nimeen van-
notaan ja jonka sateenvarjon suojassa luvataan sitten viimeinkin panna 
asiat kuntoon.”(14/16) 

”Kun mä tulin tänne, niin täällä kulttuuri oli vielä 70-luvulla. Se oli ikään 
kuin pysähtynyt. Täällä ei ollut tehty taloushallinnossa semmosia muu-
toksia kuin edellytettiin, ei ollut tulossuunnitelmia, koulutussuunnitelmia, 
henkilöstön kehittämissuunnitelmia, sisäistä tiedotusta…Kaikessa elettiin 
kädestä suuhun, maksettiin palkka ja ihmiset kävi työpaikalla.”(3/16) 

Onnistuneiden kehittämistoimintojen taustalla oli haastateltavien näkemyksen mu-
kaan taito rakenteiden hitaan muutoksen merkityksen ymmärtämiseen ja hyväksymi-
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seen, ja tämä puolestaan auttaa olemaan kehittämistoiminnoissa kärsivällinen, 
edesauttaa mahdollisten ja mahdottomien muutosten ja asioiden olemuksen sisäistä-
mistä hallinnossa, ja luo perustan pitkäkestoisten, hitaiden ja hallittujen muutosten 
läpiviemiseen organisaatiossa. Poliittisten syklien vaikutukset tulee osata ottaa huo-
mioon ideoinnin sisällöllisissä tekijöissä. Kehittäjän on tunnettava hallinnon työpro-
sessien luonne ja ominaisuudet, jotta kykenee löytämään oikeat keinot uusien asioi-
den toteuttamiseksi. Nopeat, organisaation ominaisluonteelle vieraat ja impulsiiviset 
kehittämistoimenpiteet nähtiin lähinnä toimintaa haittaavina tekijöinä, ja ne eivät 
myöskään todellisuudessa muuttaneet mitään käytäntöjä, eivätkä kehittäneet toimin-
taa. 

”Silloin kun on perinne, traditio ja muodot, meidän rakenteet muuttuu hi-
taasti, mutta me ollaan sitten valmiimpia muuttamaan toimintaa näiden 
rakenteiden sisällä.”(3/16) 

”Meillä hallinnossa kehittäminen on ollut tämmöstä sahaamista, että välil-
lä keskusvirastoja lakkautetaan ja sitten taas perustetaan. Vaihtelu on ollut 
dramaattista. Nyt eletään purkamisen vaihetta.”(15/15) 

Haastateltavat painottivat voimakkaasti taitoa ymmärtää nykyisiä toimintoja poliitti-
sen päätöksenteon näkökulmasta,  ja tulevia kehityslinjoja historian ja ”pitkien ketju-
jen” perspektiivistä, koska tämän yhteyden ymmärtäminen helpottaa kehittämistoi-
minnoissa tarvittavan luovuuden ja vapauden kokemista tradition ja sääntöjen kylläs-
tämässä organisaatiossa, ja auttaa myös sen tiedostamista, minkälaisiin asioihin ky-
kenee vaikuttamaan, mihin kannattaa vaikuttaa ja mikä on mahdollista hitaasti muut-
tuvien rakenteiden sisällä. 

”Isojen muutosten on tapahduttava verkkaisesti, ja vaatii aikaa. Alle 5-
vuoden ei ole toivoakaan muutosten läpiviemisestä, jos haluaa, että järjes-
telmä vielä toimiikin.”(4/16) 

”Asioiden hoitaminen saadaan varmasti sekaisin sillä, että joku kokonaan 
lopetetaan ja perustetaan jotain uutta tekemään uusilla menetelmillä sitä 
samaa, koska siinä samalla häviää se ajatus, mikä on se yhteinen hyvä, 
mikä hallintokoneistossa syntyy, ja mitä pitäs sitten todella varjella yh-
teiskunnassa.”(3/16) 

”Hallinnon perisynti on se, että mitään vanhaa ei haluta purkaa, vaan 
kaikki uusi mikä tulee, tulee sen vanhan päälle tai rinnalle.”(2/16) 

Taito nähdä hallinnon organisaatio oppivana ja elävänä kokonaisuutena mahdollistaa 
haastateltavien mielestä työyhteisön mukana olemisen ja osallistumisen jatkuvasti 
ylläpidettäviin kehittämisprosesseihin, ja varmistaa sen, että kehittävän näkökulman 
omaaminen on kaikkien, ei vain harvojen kehittämistä vetävien, oikeus organisaatios-
sa. Kehittämistoimintaan säännöllisesti osallistumisen kautta pysyy kehittämisvalmi-
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us vireessä ja ihmiset sitoutuvat muutosten läpivientiin ja uusien, kehitettävien tavoit-
teiden saavuttamiseen. Haastateltavien mielestä organisaatiossa tulee olla koko ajan 
joitain, vaikka pieniäkin, kehittämisprojekteja menossa, jotta ihmiset kykenevät säi-
lyttämään mielenkiintonsa työhön ja kehittämään sitä. Jos mitään ei kehitetä, ihmiset 
oppivat haastateltavien näkemyksen mukaan säilyttävän, ei kehittävän, työn tekemi-
sen-mallin. 

”Se mikä on tuttua ja turvallista, kun sitä lähdetään liikuttamaan, se täytyy 
tehdä sillai, että porukka pysyy mukana, ja täytyy aina arvioida kulloses-
sakin tilanteessa, että kauanko noi pysyy mukana, oli sitten kyse alaisesta, 
kollegoista tai yläpuolella olevista. Ne sulkee korvansa ja tulee konflikti, 
ja sitten sun on paljon vaikeampi saada asiat eteenpäin.”(6/16) 

”Meillä oli tavallaan organisaation uudistaminen ja strategiatyö menossa, 
kun tuli ne evaluointitiedot vähän takakäteen. Porukat koki, että me ollaan 
jo tehty vaadittavat uudistukset yhdessä. Se oli kiva nähdä, miten porukat 
lähti uudistuksiin mukaan ja oikein innostu.”(10/16) 

”Se on ainakin minun maailmankuvalle vierasta, että sillä lailla uudiste-
taan, että ihmiset heitetään pellolle. Kun se ymmärtääkseni on kuitenkin 
aika pitkälle mahdollista ottaa mukana olevat ihmiset mukaan ja käyttöön 
, ja sitten suunnitelmallisesti edetä.”(3/16) 

Muutosprosessin tunteminen, taito nähdä muutoksen läpiviemisen edellyttämät toi-
minnot ja ihmisten toiminnan asiallinen ohjaaminen muutoksessa mahdollistavat 
haastateltavien mukaan kehittämisen ja uudistukset organisaatiossa. Uudistusten läpi-
viemisessä on otettava huomioon osallistuvien ihmisten taidot ja osaamiset. Jos ale-
taan vaatia ihmisiltä asioita, joita he eivät osaa, ja jos he eivät saa tarpeeksi aikaa ope-
tella uusia asioita, muutosta ja kehittämistä aletaan jarruttaa, ja hyväkin suunnitelma 
saattaa tämän takia jäädä toteutumatta. Kannatta myös miettiä vähän sitä, ovatko yh-
teiskunnalliset olosuhteet sillä hetkellä suopeat tietyn tyyppisille muutoksille.  

”Mä kuitenkin aina menin askel askeleelta eteenpäin. Ehkä siinä oli osit-
tain psykologisia taitojakin, tiesi miten pitkälle tässä ja tässä tilanteessa 
voi edetä, ennekuin asia kääntyy itseään vastaan. Että tämä porukka ei nyt 
tule tähän asiaan mukaan tämän enempää kuin mihin nyt päästiin. Ei sitä 
voi painostaa.” (6/16) 

Haastateltavat katsoivat, että ihmisten muutosvastarintaa on käsiteltävä hellästi ja ar-
vostaen, on kyettävä aistimaan miten pitkälle eri tilanteissa voi edetä ja milloin on 
pysähdyttävä, ihmisiä ei saa painostaa liikaa. Itsensä ja omat tunteensa on kyettävä 
ikään kuin panemaan syrjään, kun vetää kehittämisprojektia. Jos joku ilmaisee tai sa-
noo jotain ikävää, niitä ei voi ottaa itseensä, vaan on ymmärrettävä, että reaktio kuu-
luu tähän uuden oppimiseen. Ja sitkeyttä pitää olla, että jaksaa viedä asiat läpi lop-
puun asti. Periksi ei saa antaa, eikä luovuttaa kesken. 
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”Mä olen oppinut kunnioittamaan tätä suomalaisten ensimmäistä reaktio-
ta, ei voi, ei saa…Se panee ittensäkin aina miettimään. Se on aina kun on 
voima ja vastavoima, niin se on tietyllä tavalla terve periaate, siinä ei pys-
ty tulemaan mitään tämmösiä diktatorisia besserwissereitä.”(6/16) 

”Se on tullut vastaan myöhemminkin. Ihmiset on valmiita kehittelemään 
kaikenlaisia kauhukuvia uudistuksiin liittyen, ja käyttämään niihin paljon 
veronmaksajien aikaa.” (11/16) 

”Eihän siitä mitään tuu, että joku tulee sanomaan, mä oon nyt tota mieltä. 
Voi kyllä totta kai sanoa, mutta et sä voi härkäpäisesti alkaa ajamaan jo-
tain semmosta, johon mu porukka ei oo valmis, verissä päin.”(6/16) 

Haastateltavat katsoivat, että kehittämisen onnistumisen kannalta kaikkia toimintoja 
on jatkuvasti perusteltava, ihmisiä on innostettava panemaan parastaan uudistusten 
toteuttamiseksi ja lopputulokseen liittyviä ”ilosanomia”, eli osatavoitteiden ja tavoit-
teiden saavuttamisesta on annettava positiivista palautetta. Pieniäkin edistysaskeleita 
on osattava havainnoida. Jos vaan vie asioita eteenpäin, eikä anna positiivista palau-
tetta, niin ihmisten mielenkiinto ja innostus lopahtaa ihan huomaamatta. 

”Aika oli monessa suhteessa hyvin turhauttavaa ja vaikeaa, koska siinä oli 
jatkuvasti organisatorisia muutoksia, ja henkilöstö, virkamiehet, olivat 
hyvin hermostuneita. Eikä siin kyllä paljon kerinnyt ketään kehua, kun it-
tekin vaan sai koko ajan moitteita niskaansa.”(6/16) 

”Se on ihan sama alaisten kanssa, jos sä huomaat, että joku porukka ei oo 
kypsä johonkin organisaatiouudistukseen, niin et sä mee sinne ja pamauta 
päin naamaa, että mä nyt ajattelen, että tämmönen tää uusi organisaatio 
on. Vaan kyllä sitä rupee vähän hellävaraisemmin pyöritteleen, ettei tör-
mää heti siihen ihmisten muutosvastarintaan. Ja sitten pitää muistaa aina 
kiittää niistä onnistumisista.”(6/16) 

Haastateltavien mielestä kehittämistoiminnot organisaatiossa voivat kohdentua pää-
töksentekoon, tavoitteiden jatkuvaan uudistamiseen, kaikkien työprosessien kehittä-
miseen, uuden toiminnan oppimiseen teoriassa ja käytännössä, toimintojen yksinker-
taistamiseen ja päällekkäisyyksien poistamiseen, toistuvien toimintojen rationalisoin-
tiin, vanhojen roolien muuttamiseen tai havaittujen kehittymisesteiden ja ongelmien 
poistamiseen. Periaatteessa organisaatiossa ei ole sellaista asiaa tai toimintaa, jota ei 
voitaisi ottaa tarkasteltavaksi ja uudistettavaksi. Kehittäjän on uskallettava tutustua 
mahdollisimman hyvin kaikkiin hallinnossa käytössä oleviin toimintoihin, jotta tietää, 
miten muutokset ovat mahdollista toteuttaa. 

”Suomalainen hallinto on paljastunut loogiseksi ja turvalliseksi. Täällä on 
raivattu päällekkäisyyksiä, yksinkertaistettu päätöksentekoa, lainsäädäntö 
on aika käytännön läheistä, eikä meillä tavoitteena ole toinen toistemme 
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kontrolloiminen, niinku jossain muissa maissa. Lainsäädösten määrää pi-
tää vielä saada vähennettyä, ja läpinäkyvyyttä lisättyä.”(14/16) 

”Pahimmillaan tää rutiinihallinto on täysin tarpeetonta, lähinnä haitallista 
niinku sen toiminnan kannalta. Nyt täältä on kyllä varmaan siivottu haital-
linen, tarpeeton hallinto pois, ja se on ollut lähinnä sellasta, jota voidaan 
pitää jopa vahingollisena. Kaikki on käyty suurennuslasilla läpi.”(1/16) 

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että yksilön näkökulmasta kehittäminen ja muutosten 
läpivieminen edellyttää perushalua tutustua avoimesti kaikkeen uuteen ja vieraaseen, 
halua kasvaa aidosti ihmisenä ja aitoa halua uudistua ja olla omalla alallaan kehityk-
sen kärjessä. Jos sisäinen innostuneisuus puuttuu, ei tällaisesta ihmisestä koskaan tule 
kehittäjää. Hänen roolinsa on sitten rutiinien pyörittäminen. Alalla tapahtuvien muu-
tosten, haasteiden ja kehityslinjojen seuraaminen, tunnistaminen ja analysoiminen, 
taito hahmottaa painopistealueita eri tehtävissä eri aikoina ja taito tunnistaa omaan 
hallinnonalaan sopivat kehityspotentiaalit ja mahdolliset kokonaisvaikutukset, ja löy-
tää hallinnossa kanavat näiden uudistusten toteuttamiseksi, on edellytys asiantuntevi-
en, luontevien ja tilannekohtaisten muutosten aikaansaamiseksi omassa työyhteisös-
sään. Innostus ja halu on lähtökohta, ja jos ne puuttuu, niin ei kehittäminen onnistu. 
Toisaalta haastateltavat korostivat myös esimiesten osuutta innostajina ja mahdolli-
suuksien tarjoajina erilaisissa kehittämisprojekteissa.  

”Ei sitä pysty mihinkään kehittämistoimintaan, jos ei ole näkemystä siitä, 
mihin suuntaan mennään, missä tällä hetkellä ollaan, ja jos joku muukin 
on menossa samaan suuntaan, niin silloin pitää hankkia kaikki tieto ja vii-
saus tästä asiasta mitä on olemassa, ja ottaa oppia. Sit tietää ottaa oikeita 
askelia.”(1/16) 

”Tilanteet oli semmosia, kun yritti hankkia kirjoja, ei löytynyt määräraho-
ja. Tai halus tilata lehtiä sivistääkseen itseään että työtovereitaan, niin se 
tahto törmätä muiden yksiköiden kateuteen, että ei sinne voi, kun meillä-
kään ei ole. Vaikka kuitenkin tämmösen kehittämistoiminnan rooli on eri-
lainen kuin hallintoyksikön, joka edusti ja pyöritti sitä päivittäistä rutii-
nia.”(6/16) 

”Mä olen tyytyväinen, kun mulla on aina ollu sellasia pomoja, jotka on 
ollu suopeita ja innostavia kun on ehdottanut jotain uutta, ja on sitten saa-
nu toteuttaa sen oman ajatuksensa ja kokeilla, miten se toimii käytännös-
sä. Vaikka joskus on kyllä tullu luntakin tupaan.”(6/16) 

Haastateltavat katsoivat, että ammattitaidosta nouseva aloitteellisuus, innovatiivisuus, 
yrittämishenkisyys, ennakkoluulottomuus ja aktiivinen energisyys ovat edellytys ke-
hittämishankkeiden läpiviemiselle. Pelkkä innostuneisuus ilman ammatillista osaa-
mista ei riitä, tarvitaan myös ihan puhdasta tietoa. Käytännössä kehittäjän on oltava 
valmis mahdollisen ja mahdottoman näkemiseen ja sen ääneen sanomiseen siten, että 
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ei kuitenkaan synnytä työyhteisössä riitaa, mutta keskustelu kuitenkin käynnistyy. On 
oltava henkistä valmiutta mahdottomilta tuntuvien haasteiden vastaanottamiseen ja 
asioiden yhdistelyyn hullultakin vaikuttavalla tavalla, pelkäämättä sitä, mitä muut 
sanovat tai ajattelevat. 

”On kuunneltava, oltava innovatiivinen, luova, itse ajatteleva, pitkäjäntei-
nen, viimeistelevä, markkinoinnin hallitseva, hallinnon kokonaisprosessin 
hahmottava, tajua minkälaisia vastavoimia asioilla on, kykyä ottaa tarvit-
taessa myös askeleita taaksepäin ja panna asiat hautumaan, kun haluaa 
viedä ideoitaan läpi hallinnossa.”(10/16) 

”Olen miettinyt sitä, että eikö Suomesta löydy, tavallaan ei uskalleta, että 
jos joku virasto jää jälkeen hallinnon kehityksestä, niin muut ei uskalla 
sanoa sitä ääneen, että teidän pitäs tehdä jotakin. Meillä ei ole semmosta 
avointa keskustelu ilmapiiriä.”(7/16) 

”Näissä uudistuksissa on aina ollut, jos ilkeästi sanotaan, pelko, että joku 
loukkaantuu ja kokee virkansa olevan uhattuna. Niin ne uudistukset on 
sitten kiinni siitä virasta ja virkamiehestä. Odotetaan vaan sen eläkkeelle 
lähtöä, että voitas tehdä jotakin.” (3/16) 

Haastateltavien mielestä on kyettävä luomaan ja ideoimaan uusia näkökulmia van-
hoihin asioihin, ja osattava rakentaa vaihtoehtoisia, toteuttamiskelpoisia kehittämis-
suunnitelmia ja uskallettava olla joskus oikeassa paikassa tottelematon. On osattava 
tehdä myös vaikeita kehittämisratkaisuja, ei voi toimia siten, että tavoitteena olisi 
kaikkien miellyttäminen. Poliittiset ilmastotkin muuttuvat ja synnyttävät erilaisten 
asioiden painottamista, jotka joudutaan huomioimaan kehittämistyössä. On kyettävä 
hyväksymään ja kestämään ne tunteet, mitä syntyy, kun tehdään ei-toivottuja ratkai-
suja. Eli on omattava luova, ja jatkuvasti uusia näkökulmia havainnoiva ja kehittelevä 
perusasenne omaan työkenttään, jotta paikalleen pysähtyneisyyttä ja samoihin ajatuk-
siin urautumista ei pääse kehittymään. 

”Tämmösessä kehittämistyyppisessä tehtävässä, jossa on tarkoituksena 
arvioida teemmekö me oikein, mitä mieltä ihmiset on ja miten tätä poli-
tiikkaa tulis kehittää, niin tässä täytyy ajatella niin laajasti ja asiat täytyy 
oikeasti käsittää, jotta pystyy kehittämään.”(2/16) 

”Huomas kuitenkin, että on toiminta mahdollisuudet tehdä, että vaikka it-
se kulki pikkusen ehkä sitä kulttuuria muuttaen, niin oli kuitenkin kiitol-
lista huomata, että asiat voi edetä ja saa positiivista palautetta pitkällä ai-
kavälillä, vaikka hetkellisesti saakin kuraa silmille.”(15/16) 

Kehittämistoimintoihin on hakeuduttava haastateltavien mielestä oma-aloitteisesti. 
On turha jäädä odottamaan, että tilaisuuksia tullaan kädestä pitäen tarjoamaan. On 
oltava valmis oman mielipiteen avoimeen, suoraan ja selkeään ilmaisemiseen, on ol-
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tava valmiutta asettaa kokemansa paras vaihtoehto testattavaksi, ja palautteen ja kri-
tiikin alaiseksi. Hallinnon mahdollisuuksien todellinen havainnoiminen ja mahdolli-
suuksien hyödyntäminen on omasta aloitteellisuudestakin paljolti riippuvaista. 

”Välillä olen väkisin tuuppinut itseni johonkin, käynyt sanomassa esimie-
helle, että eikö tämä kuuluis mulle, mähän vastaan tästä alueesta. Ei mulle 
tule kukaan tarjoamaan, että olisiko susta kiva tulla, se on omaa aktiivi-
suutta.”(3/16) 

”Pitää olla erittäin aktiivisia, eikä epäillä omaa osaamistaan. Ei pidä pelä-
tä tulla kysymään, että tää on uus homma, pääseks mä siihen, tai, että mä 
en ota tota hommaa, siihen ei tarvita tällästä koulutusta, tai maksetaanko 
siitä.”(3/16) 

Haastateltavien näkemysten mukaan myös epäonnistumisen hyväksyminen, tai vain 
osatavoitteiden saavuttaminen kehittämisprojekteissa, on opeteltava asia. On kyettävä 
hyväksymään myös yrityksen ja erehdyksen kautta tapahtuva oppiminen, ja tarvitta-
essa on osattava astella myös taaksepäin. Epätoivon ja toivottomuuden ajoittaisia tun-
teita on kyettävä sietämään ja silti on osattava kunnioittaa muutokseen liittyvän voi-
man ja vastavoiman periaatetta muutosta läpivietäessä. Henkinen vahvuus kehittämis-
toiminnassa jää kehittymättä ilman epäonnistumisia, ja epäonnistumisia on osattava 
hyödyntää omassa kasvussa. 

”Semmosiakin hetkiä oli, jolloin koki, että voi taivas, ei tästä uudistusten 
läpiviennistä tule mitään, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että olisi lähte-
nyt vaihtamaan hallinnosta pois.”(6/16) 

Hallinnon prosessitaidot 

Kehityksellisen yksilötodellisuuden sisällöllisesti laajin alakategoria on hallinnon 
prosessitaidot. Hallintotyön prosessi tarkoittaa tämän tutkimuksen perusteella neli-
vaiheista ajattelu- ja toimintaprosessia, jonka hallinnan ja osaamisen seurauksena 
työn lopputulos on kokonaisvaltainen ja kattava. Hallintotyön prosessin eri vaiheiden 
omaksuminen ja taito käyttää prosessia apuvälineenä päivittäisessä työssä, on yksilöl-
listä ja persoonakohtaista, ja edellyttää taitoa systemaattiseen ja loogiseen toimintaan.  
Hallintotyön prosessin hallinta mahdollistaa työtehtävien joustavan suorittamisen ja 
vuorovaikutuksen ja yhteistyön asiakeskeisen, rakentavan, luontevan ja tarkoituk-
senmukaisen toteutumisen erilaisten sidosryhmien ja verkostojen kanssa. Hallinto-
työn prosessin osaaminen auttaa henkilöä kehittymään vuorovaikutustaitojen osalta 
itsetietoiseksi, ja toiminnan osalta itseohjautuvaksi ja luovaksi. 

Hallintotyön prosessin neljä vaihetta ovat toimintatarpeen määrittäminen, tavoitteen 
täsmentäminen ja toimintaprosessin suunnittelu, toimintaprosessin suorittaminen ja 
arviointi. Hallintotyön prosessi etenee loogisesti vaiheesta toiseen, tarpeen vaatiessa 
voidaan joutua palaamaan uuden asian tai ongelman ilmaannuttua kolmannesta vai-
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heesta ensimmäiseen ja miettimään esimerkiksi tavoitteita uudestaan. Seuraavassa on 
esitetty hallintotyön prosessi kuvion muodossa. 

Tämän tutkimuksen perusteella hallinnon toimintatarpeen määrittäminen edellyt-
tää hyvää yhteistyötä ja tarkoituksenmukaista vuorovaikutusta asiaankuuluvien sidos-
ryhmien ja verkostojen kanssa, valmiutta työskennellä joustavasti kaikentyyppisissä 
työtehtävissä ja laaja-alaisen tiedon keruun osaamista. Seuraavassa on käsitelty toi-
mintatarpeen määrittämisen osatekijöitä siten, että ensin esitellään haastateltavien 
näkemyksiä yhteistyön ja vuorovaikutuksen olemuksesta ja esiintymisestä, sitten tar-
kastellaan joustavuuden edellytyksiä ja viimeisenä ennen prosessin seuraavaa vaihet-
ta tiedon keruun ominaisuuksia. Haastateltavien näkemyksen mukaan tietojen keruu 
ja tausta-aineiston hankinta hallinnossa työskenneltäessä on ylivoimainen tehtävä il-
man yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Toimintatarpeen määrittämisen lopputulokse-
na on kyetty keräämään tarvittava taustamateriaali varsinaisen tavoitteen määrittämis-
tä varten. 

Hyvän yhteistyön ja vuorovaikutuksen lähtökohtana on haastateltavien mukaan taito 
sopeutua työskentelemään osana isoa koneistoa, ja joskus hyvinkin anonyymilla ta-
valla. 

”Hallinnossa ihmiset ei ole ollut yksilöitä vaan tää on niinku koneisto, ja 
sä oot sen koneiston osa. Hallinnossa minä-sana on aika outo vielä-
kin.”(11/16) 

Asioiden personifioinnin taso on hallinnossa pääsääntöisesti matala. Vuorovaikutuk-
sen ja yhteistyön kannalta on omattava taitoa ja nöyryyttä toimia alaisena, ja kyettävä 
tottelemaan tilanteissa, joissa itse saattaa olla käsiteltävästä asiasta eri mieltä. Ryh-
mässä työn tekeminen ilman yksilölle myönnettävää sädekehää, ja erilaisiin työryh-
miin sitoutumisen, on tunnuttava luontevalta ja hyvältä.  

”Jokaisen täytyy pitää nöyrä asenne työntekoon nähden. Maailma muut-
tuu niin nopeasti. Jos nöyryys puuttuu, niin ei opi enää mitään, tai sitten 
toimii kuin xxx.”(4/16) 
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”Virkamiehillä on tietysti oma henkilökohtainen näkemyksensä asioista, 
mutta silloin kun hän tekee työtä, jonka palkka maksetaan julkisista va-
roista ja yhteisillä verovaroilla, silloin hän on lojaali.”(8/16) 

”Sitä oppi tekemään eleettömästi yhteistyötä. Kenenkään ei tarvinnut käs-
kyttää ketään, vaan homma hoitui.”(10/16) 

Haastateltavat katsoivat. että toinen yhteistyön tekemisen lähtökohta on yhteistyön 
merkittävyyden ja vaikuttavuuden ymmärtäminen hallinnonalojen välisten ja hallin-
non sisäisten raja-aitojen vähentämisessä ja kaatamisessa. Yhteistyön onnistumisen 
katsottiin edellyttävän organisaatiossa oman aseman asettamien tarpeiden, odotusten 
ja vaatimusten tiedostamista, ja taitoa nähdä  oma roolinsa työyhteisön kokonaisuu-
dessa ja osana avaintehtäviä. Näin yhteistyösuhteet syntyvät ja toimivat realistisella 
tasolla ja kyetään välttämään turhia reviiririitoja vaikkapa omien esimiesten kanssa. 

”Asenne tulee olla hallinnossa yhteistyökykyinen, jossain määrin tämmö-
nen uhrautuva, ei sellanen, että panttaa tietoja, perusahkera.”(5/16) 

”Sitä pyritään saamaan aikaan enemmän hallinnonalojen yhteisvaikutuk-
sia, synergiaa, ja sen tietoista hakemista eri hallinnon alojen kesken on 
nyt olemassa, ja se on sen ymmärtäminen, että esim. köyhyyden vähen-
tämisessä tarvitaan monenlaista yhteistyötä eri hallinnonalojen kes-
ken.”(13/16) 

Yhteistyön tekemisen katsottiin edellyttävän myös halua sopeutua perinnerikkaaseen, 
hierarkkiseen ja konservatiiviseen työyhteisöön, hallinnon pelisääntöjen tunnistamista 
ja hyväksymistä, hallinnon ajattelun yhdenmukaisuuden vaalimista yhteistyön helpot-
tamiseksi, ja oikeaa nöyryyttä ja eleettömyyttä yhteistyön tekemisessä muiden ihmis-
ten kanssa. On tunnettava hallinnon sosiaalisten suhteiden, kommunikoinnin ja työ-
taitojen ominaislaatu, ja kyettävä havainnoimaan sisällöllisen yhteistyön ja sitä sääte-
levien tekijöiden mekanismeja. 

”Meidän alalla on tarvetta kyetä analysoimaan se yhteistoiminta osapuoli, 
sen hallintokulttuuri. Ja kun tuntee oman hallintokulttuurinsa, niin ym-
märtää minkälaista välikappaletta siinä tarvitaan, että se yhteistoiminta 
sitten pelaa.”(1/16) 

”Ei nykyisin valintoja tehtäessä enää kiinnitetä niin paljon huomiota sii-
hen, miten hyvin sen substanssin hallitsee, vaan yhä korostetummin ote-
taan esille hänen yhteistyötaidot, miten se saa ihmiset pelaamaan yhteen 
ja niiden kanssa. Se on semmonen yleinen mukaan saamisen kyky.”(5/16) 

Yhteistyön toteutumista helpottaa positiivinen ja riittävän pitkäjänteinen asennoitu-
minen yhteistyön aikaansaamista kohtaan, ja aito halu kehittää omaa ihmistuntemus-
taan tekemällä yhteistyötä erilaisia kykyjä ja motiiveja omaavien ihmisten kanssa, ja 
halu oppia sopeuttamaan oma toiminta tilanteen vaatimuksia vastaavaksi. 
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”Mutta siihen yhteistyöhön pitää lähteä oikealla asenteella, ja riittävän 
pitkäjänteisellä asenteella, niin kyllä onnistuu.”(16/16) 

”Ei saa aina katsoa kelloa, eikä sanoa, että tää ei kuulu mulle. On oltava 
valmis tekemään kaikenlaista yhteistyötä, vaihtamaan tehtäviä, laajenta-
maan omaa osaamistaan, eikä saa katkeroitua kohtaamistaan asiois-
ta.”(3/16) 

”Näillä silloin rakennetuilla ihmissuhteilla on ollut erittäin suuri merkitys 
myöhemmissä tapahtumissa, ja on edelleenkin. Paljon tapaa erilaisia ih-
misiä, ja ihmistuntemus kehittyy ihan oikeasti.”(11/16) 

Käytännön tasolla yhteistyön nähtiin toteutuvan verkostojen avulla ja niiden kautta. 
Kyky rakentaa ja ylläpitää laajoja ja toimivia verkostoja edellyttää sidosryhmien, niin 
kotimaisten kuin ulkomaisten organisaatioiden, hallintokulttuurien tuntemusta ja tai-
toa sopeuttaa omaa toimintaansa muiden kulttuureihin. 

”Yhteistyötä eri tahojen kanssa pitää arvostaa. Että kyllä se johtava ja 
päättävä virkamies on aina aika yksinäinen, ei sulla oo muuta ku se viras-
to. Että se on tärkeetä, että sulla on se laaja kontaktiverkosto koko yhteis-
kuntaan. Sieltä tulee myöskin se tieto, pitäs myös pikkusen tietää, mihin 
yhteiskunta on menossa.”(10/16) 

Sidosryhmät, joiden kanssa verkostoidutaan ja tehdään yhdessä työtä, voivat olla 
ammattijärjestöjä, yksityisen sektorin edustajia, asiakkaita, paikallisia viranomaisia, 
muiden hallinnonalojen edustajia, oman työyhteisön jäseniä tai muita, joiden kanssa 
on tarve tai halu tehdä yhteistyötä. Oman työyhteisön muodostama verkosto on 
yleensä toiminnaltaan suppeaan alueeseen keskittyvä. 

”Tänä päivänä näkyy, että hallinto joutuu verkottumaan yhteiskunnan 
kanssa, ja me tukeudutaan enenevässä määrin yhteiskunnan tuotteisiin. 
Että useimmat palvelut alkaa olla liikelaitospohjalta, ne on yhtiöitet-
ty.”(1/16) 

”Mutta meidän etu kansallisella tasolla hallinnossa on aivan ehdottomasti 
se, että henkilökohtaiset suhteet pelaa hyvin kansallisella tasolla.”(7/16) 

Verkostot voivat olla luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan tukiverkostoja, informaatio-
verkostoja, suhdeverkostoja tai muita tarpeita palvelevia riippuvuussuhteita. Verkos-
ton katsottiin uusiutuvan ja muuttuvan jatkuvasti, ja verkoston jäseniltä odotetaan 
aktiivisuutta ja halua toimia uusien verkostojen ja toimintojen ”modeemeina”, väli-
kappaleina. Verkostossa toimittaessa oli  huolehdittava todellisten vaikuttamismah-
dollisuuksien toteutumisesta, yhteistyön laadun ennustettavuudesta, tiedon esteettö-
mästä kulusta, ja niiden todellisuuden realiteettien hyväksymisestä, jotka liittyvät yh-
teistyöhön verkostossa. 
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”Tässä työssä sidosryhmät näkyy siten, että kun ehdotus on valmis, heille 
järjestetään kuuleminen, lähetetään asia lausunnolle ja pidetään heihin 
muutenkin yhteyttä.”(9/16) 

”Verkostot syntyy sidosryhmiin itsekseen hoidettavien asioiden pohjalta. 
Sidosryhmiltä pyydetään lausuntoja, tai ne voi antaa lausuntoja niitä kiin-
nostavasta asiasta, kummin päin vaan. Ja sitten kulkee palautetta meidän 
välillä.”(10/16) 

Verkostojen yhteistyön onnistumisen katsottiin olevan riippuvainen siinä toimivien 
ihmisten vuorovaikutustaidoista. Vuorovaikutuksen toimivuuden lähtökohtana oli 
halu kehittää jatkuvasti inhimillisiä ajattelurakenteita hallinnon sisällä, ja halu kehit-
tää itseään ja muita työyhteisön jäseniä itsetietoiseksi omista ajattelu- ja tunneraken-
teistaan, jolloin vilpitön, rehellinen, avoin, tiivis ja luottamuksellinen vuorovaikutus 
mahdollistuu.  

”Asioista ei kauhean paljon keskustella, ja se on meillä julkishallinnossa 
aika yleinen vika, että samalla tasolla olevien kesken ei tämmöstä keskus-
telukulttuuria ole tai yhteistyötä tehdä. Verkostumiskulttuuria ei ole. On 
pyritty tulemaan omillaan toimeen.”(6/16) 

”Mä teen joskus ihan tahallaan sitä, että mä provosoin ihmisiä, väitän ihan 
huuhaata, että saan muut puhumaan. Ethän sä muuten tiedä, että nukkuu-
ko ne, vai jotain muuta.” (6/16) 

”Useimmiten, kun ihminen avaa suunsa, niin sillä kertoo paljon enemmän 
itsestään kuin monessa muussa tapauksessa. Vaikeneminen on kul-
taa…”(13/16) 

Suhteessa itseen hyvien vuorovaikutustaitojen arveltiin tulevan esille hyvänä itsetun-
tona, omien kykyjen ja ominaisuuksien tiedostamisena ja arvostamisena, uskallukse-
na jakaa omia tietojaan, kokemuksiaan ja näkemyksiään, taitona nähdä ja myöntää 
omat virheet, uskalluksena kohdata vastoinkäymisiä ja niistä opiksi ottamisena, epäit-
sekkyytenä, avarakatseisuutena ja hyvänä huumorintajuna. Edelleen hyvä vuorovai-
kutus edellytti ”iskunkestävyyttä”, taitoa toimia malttiaan menettämättä, taitona olla 
katkeroitumatta tai muuttumatta kyyniseksi ja eristyneeksi, taitona välttää asioiden 
töykeää esittämistä ja taitona välttää sosiaalisen miellyttävyyden ansoja. 

”Jos tulee hallintoon vastuulliselle paikalle, niin aika nöyrällä mielellä pi-
tää tulla. On oltava valmis opiskelemaan, mitä tää hallinto ja poliittinen 
kulttuuri on, koska muuten menee nopeasti muutamaan miinaan.”(6/16) 

”Tässä joutuu monenkaltaisten ihmisten kanssa tekemisiin. Ei voi aina 
ilmoittaa, mikä on väärin ja mikä oikein, vaan pitää pystyä kuuntelemaan. 
Huomaa, että omakin käsitys kypsyy.”(11/16) 
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Suhteessa toisiin ihmisiin vuorovaikutustaitojen nähtiin konkretisoituvan kykynä 
nauttia aidosti toisten ihmisten läsnäolosta ja heidän kanssaan ”seurustelemisesta”, ja 
taitona havainnoida, arvostaa ja nauttia erilaisuuden ja persoonallisuuden ilmentymis-
tä. Positiivisen perusasenteen myötä kehittyy taito huomioida muiden tunteita, tarpei-
ta ja mieltymyksiä siten, että se ei loukkaa toista ihmistä, ja tyydyttää niitä vastavuo-
roisuus periaatteella, jolloin toinen myös tulee vakuuttuneeksi minun omien tarpeiden 
tyydyttämisen välttämättömyydestä. 

Valmius toimia korkealuokkaisena ymmärtäjänä ja kuuntelijana, ja tämän viestiminen 
vilpittömästi faktojen, ilmeiden ja eleiden avulla, rohkaisee haastateltavien mielestä  
ihmisiä ilmaisemaan oman mielipiteensä, synnyttää monipuolista keskustelua , jolloin 
leppoisan ja toimivan työilmaston rakentuminen mahdollistuu. 

”Että se kuuntelu ei lähde siitä, että on epävarma ja tietämätön, ja antaa 
sen takia toisen puhua, vaan että tietäen jaksaa kuunnella ja mielessään 
hakea ratkaisua, että miten tästä voitais päästä pois.”(12/16) 

”On kyettävä kuuntelemaan ja samaistumaan tähän asiakkaaseen, kyettä-
vä erottelemaan, mutta ilman ykseyttä asiakkaan kanssa. Asioita ei voi 
katsoa pelkästään asiakkaan kannalta. Täytyy pitää se oma rooli ja muis-
taa, mitä varten on olemassa.”(8/16) 

Inhimillisen vuorovaikutuksen ylläpidon katsottiin vaativan uskallusta olla kasvok-
kain ja taitoa arvioida ja analysoida yhteistyön toista osapuolta. On osattava havain-
noida toimintatavat, jotka saattavat johtaa konflikteihin ja ongelmiin, on hyväksyttävä 
ihmisten ”huonot päivät”, on tultava toimeen myös ihmisten kanssa, jotka haluavat 
ymmärtää asiat väärin ja prosessoida niitä, on hillittävä halunsa olla herättämättä vää-
riä odotuksia katteettomilla lupauksilla hyväksynnän toivossa, käsitysten antamisessa 
ja luomisessa on noudatettava varovaisuutta ja on hillittävä omien mieltymysten voi-
makasta julkista esittämistä. 

”Tää hallinto on kuitenkin sellasta ihmisten välistä toimintaa. Se vaatii 
hyviä ja joustavia ihmissuhteita. Faktoilla ja ruumiin kielellä pitää pyrkiä 
vakuuttamaan toinen, että mä olen vilpitön ja se mitä esitän, on todella 
tarpeen ja hyödyllistä tulevaisuuden kannalta.”(10/16) 

”Mä olin ulkomailla yhdessä kokouksessa, jossa esiteltiin hienoa suoma-
laista tietotekniikkaa ja miten se mahdollistaa etätyöskentelyn, niin yks 
hollantilainen sano, että joo,joo, mutta mitäs ne ihmiset, ja inhimillinen 
kontakti…niiden pitää olla vastakkain. Hän ei koskaan tule suosittele-
maan sellaista mallia, että ihmiset ajetaan jonnekin yksin koneen kans-
sa.”(3/16) 

”Voi olla hirveen hankala tyyppi, joka on kuitenkin silleen tehokas, vaik-
ka olis kuinka vmäinen toisille ihmisille, jos se vaan hyväksytään. Se hy-
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väksyntä siinä pitää hakea. Ei se poikkea lastentarhasta, jossa jotkut lapset 
rakentaa ympärilleen toimivia kuvioita ja niinku selkeän roolin, jonka he 
itse tietävät ja muut tietävät.” (10/16) 

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että taito erilaisten roolipelien hallintaan, taito hah-
mottaa eri tilanteissa toimivat pelisäännöt, uskallus kuunnella omaa sisäistä intuitii-
vista ääntä näiden rooli- ja valtapelien suhteen ja valmius hyväntahtoiseen pieneen 
juonittelun ja suostutteluunkin, auttaa säilyttämään oman paikkansa vaikeissakin ti-
lanteissa, ja kehittää taitoa harkita ennalta omaa toimintaansa vaativissa ja haastavissa 
vuorovaikutustilanteissa. 

”Piti niinku koko roolipeli käydä läpi, vastustajien maailmankuvatkin. Si-
tä pystyi etukäteen kehittelemään itselleen tollasen keskustelun, jossa oli 
monta osapuolta. Ja sun piti miettiä kaikki siirrot etukäteen ja mitä 
teet.”(10/16) 

”Tää on tietyllä tavalla peliä koko tää hallinto. Sä pelaat sitä niillä sään-
nöillä, mitä sillä pelillä on. Ja sä pelaat sitä peliä hyvin tai huonosti riip-
puen siitä, miten kunnollisesti sä oot sisäistänyt pelin logiikan ja ajatte-
lun.”(2/16) 

”Voi olla monella tavalla ja monella pelityylillä hyvä.”(10/16) 

”Se on niinku semmosta taitoa…vanha metsämies tietää varmasti parem-
min mistä saalista saa…se on täällä hallinnossa sama juttu.”(10/16) 

Neuvottelutaitoja katsottiin tarvittavan etenkin silloin kun joudutaan keskustelemaan 
rahasta ja sen jakautumisesta. Neuvottelutilanteisiin tulee valmistautua ennakkoon 
valitsemalla näkökulma, jota aikoo puolustaa ja asettamalla itselleen selkeä tavoite, 
jonka neuvottelun tuloksena haluaa saavuttaa. Tavoitteen saavuttaminen neuvotteluti-
lanteessa edellyttää taitoa saada muut vakuuttuneeksi argumenttien, tiedon ja peruste-
luiden avulla tavasta hoitaa asia. 

”Se herättää jostain syystä uskottavuutta tai pelkoa, kun tän näköinen jät-
kä tulee, ja käyttää aika ronskia kieltä, kiroilee vähän…Se on varmaan se 
ulkoinen puoli. Ja sitten kun osoittautui, että ne ratkaisutkin oli oikei-
ta…”(10/16) 

”Siinä oppi väittelemään, koska rahanpuute on ikuinen ongelma, ja siinä-
kin tuppaa parhaiten pärjäämään ne, jotka pystyy parhaiten argumentoi-
maan, tuomaan tietoa ja perusteluita.”(10/16) 

”Neuvottelutilanteissa on pystyttävä myös manipuloimaan. Se tarkoittaa 
sitä, että pystyy viemään asioita eteenpäin, osaa erottaa olennaisen epä-
olennaisesta.”(10/16) 
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Todisteluprosessien hallinta monesta eri näkökulmasta käsin, asioiden ”myynnin” 
osaaminen, viestinnän ja ulkoisen olemuksen uskottavuuden lainalaisuuksien tunte-
minen, taito arvioida mitä voi puhua ja mitä ei voi kertoa rehellisyydestä tinkimättä, 
kyky säilyttää tietoja ja salaisuuksia ja taito löytää jokaiseen argumenttiin vasta-
argumentti, olivat keskeisiä taitoja neuvottelutilanteissa. Simultaani vuorovaikutus-
harjoitusten avulla voi harjoitella ja pohtia ennakkoon neuvottelu osapuolen mahdol-
lisia vasta-argumentteja ja niihin vastaamista.  

”Ei silloin mikään ollut pyhää. Sulla piti olla argumentit ja laskelmat 
kunnossa, ja perustelut sille, mitä esitti. Piti olla kivikova, piti pystyä pe-
rustelemaan kaikki, ja jokaiseen selitykseen sulla oli vasta-argumentti. Ei 
se sen kummempaa. Jos sä olisit jäänyt kerrankin kiinni siitä, että sä yrität 
sumuttaa, tai et todella tiedä asioita, niin sun uskottavuus olis men-
ny.”(10/16) 

”Ei se tarkota sitä, että osaa puhua ihmisten kanssa, että sä löpöttäisit 
kaikki valtakunnan salaisuudet niille, vaan että tulee toimeen. Että ne ko-
kee, että toinen on ystävällinen eikä vihamielinen.”(3/16) 

”Sitten mä jouduin kansainväliseen toimintaan mukaan,ja tuli se, että mi-
täs tämmönen virkamies saa kertoa ulkomaisille ja mitä ei. Joskus sitä 
ajatteli, että en kai mä oo puhunut mitään, mistä tulee valtiopetossyyte. 
Että se on vaikea joskus tietää  missä ne rajat menee.”(3/16) 

Vuorovaikutukseen katsottiin kuuluvan vielä yleisen käytöksen hioutuneisuuden, mi-
kä näkyy taitona olla vaatimaton, vaikka tietäisikin käsiteltävästä asiasta eniten, tai-
tona tunnistaa ihmisten pelkoja hallinnossa ja antaa ja vastaanottaa lohtua ja tukea 
eleettömän luontevasti, taitona saada ihmiset havainnoimaan ja oppimaan tekemisis-
tään ilman tuntemusta ”opettamisesta”, valmiutena ottaa vastaan ja antaa palautetta 
asiaperusteisesti, taitona ja haluna ihmisten kanssa seurusteluun vapaamuotoisesti 
asioiden käsittelyn lomassa, ja taitona olla joskus kertomatta aivan kaikkea, vaikka 
toimiikin rehellisesti. 

”On oltava malttia kuunnella toisten mielipiteitä. Vaikka tietäisikin, miten 
se asia on, niin pitää olla varmuutta ja malttia kuunnella, ja koettaa hakea 
ratkaisuja kuulemansa perusteella.”(7/16) 

Yhteistyötaitojen ja vuorovaikutusosaamisen katsottiin olevan yhteydessä joustavuu-
teen siirtyä työtehtävistä toisiin. Enenevässä määrin hallinnon prosessitaidoissa pai-
nottui taito irtautua pysyvästä työskentely ympäristöstä ja työskennellä ohjelmatyyp-
pisesti tai projektinomaisesti eri pituisia ajanjaksoja.  

”Jos lähdettiin liikkeelle 40-vuoden takaa tämmösestä suunnittelu-
uskomuksesta, se on tässä pikku hiljaa jalostunut ohjelmatyyppiseksi pro-
jektityöskentelyksi.” (5/16) 
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Haastateltavien näkemyksen mukaan työskentely hallinnossa on muuttunut siten, että 
nykyään on omattava valmius ottaa vastaan hyvin erityyppisiä toimeksiantoja, on ol-
tava taito hyödyntää työympäristön tarjoamia synergiaetuja, hallinnon kannalta olen-
naisten asioiden hoitamiseen ja kehittämiseen tulee kyetä keskittymään. Edelleen 
vaatimuksena on valmius siirtyä uusiin työtehtäviin ja asioihin hyvin lyhyellä varoi-
tusajalla, yhteistyön lisääntymisen myötä yksin puurtamisen ja sinnittelyn osuus työs-
sä on vähentynyt, vaatimus resurssien tehokkaasta käytöstä lisääntynyt. Lisäksi on 
hallittava laadun varmistus, kriisien hallinta ja ratkaisu ja hallinnon rakenteiden kehit-
tämiseen liittyvät toiminnot. 

”Hallintoon tulevilla ihmisillä pitää olla tänä päivänä loistavat paperit, 
kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa käytännössäkin, perustietoa suoma-
laisesta yhteiskunnasta, hyvää selityskykyä, maan politiikan tuntemusta 
pääpiirteittäin, oman maan tuntemusta, kosketuspintaa arkipäivään ja käy-
tännön työtaitoja. Monilla eri tutkinnoilla selviää hallinnossa.”(11/16) 

”Tää resurssisuunnittelu on kasvanut. Kaikilla asioilla mitä tehdään on 
hintalappu. Nykyisin ollaan jo aika hintatietosia. Kun halutaan jotain, 
joudutaan katsomaan, että tää on meidän kokonaispotti, mitä sitten jäte-
tään vähemmälle, rahat ei riitä kaikkeen.” (7/16) 

Kansainvälisyyden vaatimusten lisääntyminen ja niiden ymmärtäminen ja niihin vas-
taaminen, on tullut osaksi hallinnon työtaitoja. 

”Niin hitaasti menee läpi tämä kansainvälistyminen. Me saarnataan ja 
meillä on kansainvälisyys ja globalisaatio kaikenmaailman muistioissa, 
mietinnöissä ja vaikka missä kirjoituksissa, mutta kukaan ei oo miettinyt 
mitä se tarkoittaa käytännössä.” (3/16) 

”Kansainvälisissä asioissa on oppinut, että se ei menettele, että me suo-
malaisina tunnetaan meidän tapa hoitaa asioita. Vaikka se onkin maail-
man paras ja järkevin, niin se ei heilauta yhtään meidän kanssakumppa-
neita.”(7/16) 

Hallinnon toimintatarpeen määrittelylle oli edelleen luonteenomaista asiaorientoitu-
neisuus. Asioita ja näkökulmia on kyettävä kuuntelemaan, harkitsemaan, mietiskele-
mään, punnitsemaan, niistä keskustelemaan, analysoimaan ja arvioimaan ilman suuria 
ja dramaattisia tunne-elämyksiä, mutta kuitenkin toiset ihmiset huomioivalla tavalla, 
lojaalisti ja palveluhenkisesti.  

”Substanssin ja hallinnon tasapaino on tärkeää, jotta se hallinto pyörii 
kunnolla, ja toisaalta, että se pyörii sillä tavalla kuin sen substanssin hoi-
tamisen kannalta tarvitaan.”(4/16) 

”Hallinnossa työskennellessä ei saa kovin helposti polttaa päreitään. Saa 
esiintyä tiukasti, ja sanoa tiukasti, mutta sen on kuitenkin jollain lailla ol-
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tava johdonmukaista. Sellanen ailahteleva räjähteleväisyys ei oikein so-
vellu hallintoon.”(2/16) 

Oman ajattelun taakse on osattava kerätä laaja-alaisesti useista lähteistä faktoja ja tie-
toja. Katsottiin, että faktat on osattava hahmottaa ja löytää isoistakin asiakokonai-
suuksista,  tutkimustietoa on osattava aktiivisesti hyödyntää, ja oma asia on kyettävä 
liittämään osaksi muiden tehtäviä ja kokonaisuutta. Taito käyttää epäilyn metodia 
päivittäisessä työssä helpottaa faktojen seulonnassa. 

”Välttämättä on oltava kyky todella perehtyä asioihin syvällisesti, muuten 
on heikoilla.”(1/16) 

”Tietoa pitää kerätä ja käyttää maksimaalisesti hyväksi.”(10/16) 

Hallintotyön prosessin seuraava vaihe on tavoitteen täsmentäminen ja toiminta-
prosessin suunnittelu. Tavoitteen täsmentäminen on mahdollista vasta toimintatar-
peen määrittämisen jälkeen, koska tarvittavat tausta- ja nykytiedot käsittelyssä ole-
vasta asiasta kerätään ja kootaan prosessin ensimmäisessä vaiheessa. Täsmennettävi-
en tavoitteiden on perustuttava näihin yhteistyön ja vuorovaikutuksen avulla koottui-
hin tietoihin. Tavoitteiden täsmentämisen jälkeen voidaan lähteä suunnittelemaan 
keinoja, joilla tavoitteet on mahdollista saavuttaa.  

Hallinnossa on kyettävä luottamaan itse tekemiinsä arvioihin, asetettava tavoitteet,  
kannettava vastuu ja seistävä tavoitteiden  takana perusteellisen selvitystyön jälkeen. 
Itseensä ja omaan näkemykseensä luottamisen katsottiin perustuvan taitoon arvioida 
oman osaamisensa rajoja, ja valmiuteen ilmaista avoimesti, jos jotakin asiaa ei kyke-
ne hoitamaan, ja uskallukseen kieltäytyä tällaisesta työtehtävästä. Vaikeat asiat voi 
ottaa myös haasteina, joiden avulla oman osaamisen alue laajenee. 

”Tämän ajattelun läpikäy kaikki asiantuntija virkamiehet, mikä tää on, 
mitä mä voin tehdä, mitä mä uskallan, mitä mä en uskalla tehdä. Se uskal-
lus on persoonatekijä.”(6/16) 

”Hallinnossa vastuuta pyöritetään , se on niinku semmonen möhkäle, joka 
ei tahdo löytää osoitetta. Täällä on vaan sitä, että ministeriö tekee sitä, 
ministeriö on sitä mieltä. Tähän on helppo sopeutua, koska sä pääset kar-
kuun sinne jonnekin koneiston taa.”(4/16) 

”Se on hyvä silloin kun vastuuta halutaan pakoilla, ihmiset on voinu työs-
kennellä siellä harmaana massana, sun ei oo tarvinnu tulla esiin, panna it-
teäs likoon, niinku jossain yksityisellä puolella.” (14/16) 

Kolmantena vaiheena hallintotyön prosessissa on toimintaprosessin suorittaminen. 
Toimintaprosessi pyritään viemään läpi täsmennettyjen tavoitteiden ja suunniteltujen 
keinojen osoittamalla tavalla. Prosessin tässä vaiheessa korostuu muotomääräysten 
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noudattaminen, laillisuuden varmistaminen, taloudellisten näkökohtien huomioimi-
nen ja asiasta viestiminen. Uutena työskentelymallina on tulossa tiimityöskentely. 

Haastateltavien näkemyksen mukaan käsittelyssä olevat asiat on muokattava toteut-
tamiskelpoiseen muotoon, jolloin pienet ja suuret asiat on erotettava toisistaan, on 
rakennettava erilaisia strategioita, on ymmärrettävä tavoite-keino rationaalisuus ja 
osattava valita oikeita keinoja niiden vaikuttavuuden perusteella ja siten löydettävä 
tehokkaimmat mahdolliset tavat toteutukselle. 

”Mä usein koen itseni sellaisena palapelin kokoojana. Mulla on hirveä 
määrä paloja tässä mun pöydällä, joita mä oon saanu eri paikoista eri ai-
koina, eri tavoilla, ja sitten mä yritän hahmottaa, että mikähän se kokonai-
suus on, mihin nää palat istuu.”(6/16) 

”Keinoista keskustellaan, että miten se pitää tehdä, niistä ollaan eri mieltä. 
Mutta vaikka me oltais mitä mieltä, me toteutetaan hallitusohjelmaa. Kes-
kustelu käydään keinopuolella.”(11/16) 

”Virkamiesten on totuttava siihen, että kun ne tulee esittämään asioita, ne 
esittää kokonaiskustannukset, seurannaisvaikutukset ja kertovat, mistä ra-
hat otetaa.”(7/16) 

Muotorakenteiden ja –sidonnaisuuden oppimisen ja hallinnan katsottiin olevan  käy-
tännön työtä ohjaavan hallintometodiikan ja –teknologian keskeisintä  sisältöaluetta. 

”…että piti opetella kaikki asiat, miten kirjataan, miten se lähetetään, mit-
kä on leimaverot…Mua peloteltiin aina, että jos sä et osaa oikein määri-
tellä niitä, niin palkasta vähennetään. Se oli aika pelottavaa.”(3/16) 

Haastateltavien mielestä hallinnon määrämuotoisuuden tarkoitus tulee ymmärtää ja 
hyväksyä arvo- ja tavoiteperusteista käsin, jotta sen mielekkyys ja merkitys arkipäi-
vän rutiinien ja käsittelyketjujen hallinnassa avautuu.  

”Kun tuli tänne hallintoon ja oli ollut jo muualla töissä, niin oli sen oppi-
minen, että täällä on asiakirjan kaari, elinkaari, että asia tulee vireille vi-
ranomaiseen, ja sitten se siellä kulkee oman aikansa ja lähtee sieltä ulos, 
ja sitten toisaalta viranomainenkin voi aloittaa jonkin asian vireillepa-
non.”(13/16) 

Taito noudattaa lakisääteistä muotomenettelyä vähensi haastateltavien mielestä  työs-
kentelyn sattumanvaraisuuksia ja tuki toiminnan loogisuuden ylläpitoa. 

”Ei voida tehdä ratkaisuja, jotka kompastuvat johonkin muotovirheeseen. 
Tämän laillisen perustan täytyy kestää.”(9/16) 
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Haastateltavat olivat sitä mieltä, että tilannekohtaisesti on kuitenkin kyettävä arvioi-
maan inhimillisten komponenttien ja muotosidonnaisuuden vaatimusten tärkeysjär-
jestystä, ja tarvittaessa on uskallettava olla noudattamatta formaaleja malleja. 

”Hallinnon pyörittäminen voi olla aika paljon itsetarkoituksellista. Muo-
dotkin on tärkeitä, mutta sitä ei saa koskaan unohtaa, mutta ne ei saa olla 
itsetarkoitus.”(4/16) 

”Hallinnossa työskenneltäessä formaaliset tekijät on niin kauan määrää-
viä, kunnes se asiantuntemus lisääntyy. Mitä suurempi on asiantuntemus, 
sitä enemmän on varaa yksilölliselle ajattelulle ja persoonallisille tekijöil-
le.”(6/16) 

”Meillä ei niin hirveesti noudateta muodollisia reittejä, vaan kun on koh-
tuullisen pieni perhe, niin sovitaan asioista suoraan ja sen jälkeen lähete-
tään kirje, ja asia on sillä selvä.”(7/16) 

Muotosidonnainen ja hallinnon pelisääntöjä noudattava asioiden hoitaminen ei sulje 
pois työskentelyn luovuutta ja vuorovaikutteisuutta, sen toteuttamismahdollisuudet 
vain on opittava hahmottamaan ja löytämään. Muotojen merkityksen  asettaminen  
oikeaan suhteeseen toiminnan sisällön kanssa koettiin merkittäväksi askeleeksi opit-
taessa hallinnossa työskentelyä. 

”Ne pelaa hyvin, joilla on mielikuvitusta. Mielikuvitus ei oo irti siitä pe-
listä vaan se on pelin logiikan mukaista mielikuvitusta.”(10/16) 

”Mulla hallinnolliset taidot kehittyy. Tulee niinku sellasta pelisilmää, tie-
tää miten asiat saa sujumaan, tietää mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kanna-
ta tehdä.”(12/16) 

Taito toimia ristiriidattomasti lainsäädännön kanssa edellytti omaa alaa ja hallintoa 
ohjaavan lainsäädännön tietämistä ja tuntemista.  

”Hallintomenettelylaki oli jo silloin, se koski kaikkia viranomaisia, kir-
jaamis järjestelmiä, arkistointilaki, julkisuuslaki jne…” (9/16) 

”Näkee usein näistä valtiotieteilijöistä ja yhteiskuntatieteilijöistä, huma-
nisteista, että kun he ei lakia tunne, niin kyllä heitä juristit saattaa naraut-
taa aika raskaasti tämmösestä osaamattomuudesta.”(1/16) 

Haastateltavien näkemyksen mukaan lain tuntemus auttaa tiedostamaan, mitkä asiat 
on pakko tehdä, miksi ne on tehtävä joskus byrokraattisesti ja miksi asioita on hallin-
nossa aina tarkasteltava tasapuolisesti, kaikki näkökohdat ja osapuolet huomioiden. 
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”Laillisuusvalvonnassa valvotaan sitä, että pysytään toimivallan ja budje-
tin puitteissa. Ei tehdä semmosta, johon ei ole laissa säädettyä valtuutta, 
ja menettelyt on hyvän hallinnon vaatimusten mukaisia.”(9/16) 

”Lähtökohtaisesti on selvä, että hallinnon lainalaisuus täytyis tuoda niinku 
ihmisille oikein kunnolla selväks. Se on asia, jota ei pitäs niinku kanta-
pään kautta kenenkään joutua opiskelemaan.”(9/16) 

Lakisääteisten toimintavaltuuksien tietäminen ja noudattaminen nopeuttaa asioiden 
käsittelyprosesseja, kun asiat voidaan sopia ja hoitaa heti organisaation oikeilla tasoil-
la, eikä turhia toimintavaltuuksien ylittämisiä tapahdu. 

”Mutta sittenhän on toimivaltuusasioita, jotka on lakisääteisiä. Niissähän 
on totta kai noudatettava muotomenettelyä. Semmosissa asioissa ei voi 
oikoa hallinnon mutkia.” (8/16) 

”Perusrakenne lähtee siitä, että viranomaisella on toimivalta, jonka puit-
teissa hän on oikeutettu ja velvollinen toimimaan.”(5/16) 

”Hellästi, mutta päättäväisesti on asiakkaalle kerrottava, että tämä ei ole 
meidän tahdon asia, vaan nämä asiat kuuluvat toiselle viranomaiselle. Ja 
sitten yksinkertaisesti tehdään siirtopäätös.”(8/16) 

”Jos on joku lupa-asia, niin ei riitä mitenkään, että virkamies sanoo, että 
paragrafien mukaan tää asia ei kuulu meille vaan jollekin muulle. Sen 
virkamiehen pitää osata niinku osoittaa se asia oikeelle virkamiehel-
le.”(15/16) 

Hyvän hallinnon menettelytapojen tietäminen, asetettujen menettelyohjeiden tunte-
minen ja kulloisenkin hallitusohjelman sisällön ja painopisteen tunteminen auttaa 
haastateltavien mielestä oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan toimimista, lisää val-
miutta toimia julkisuutta säätelevien ohjeiden mukaisesti ja mahdollistaa toiminnan 
vajavaistenkin ohjesääntöjen, toimenkuvien ja tehtäväksi antojen tilanteessa. 

”Kussakin yksikössä on ne omat työjärjestyksensä ja hallintoasetukset. 
Niissä on tarkkoja ohjeita siitä, miten asioita hoidetaan, mikä on asian-
mukainen tapa viedä asioita eteenpäin, kenelle esitellään, kenen kanssa 
otetaan esille, mitä kanavia käytetään, mitä lomakkeita jne…Se on sisään-
rakennettu, nämä on opittava.”(2/16) 

Lainalaisuuteen perustuva työtapa ohjaa asioiden hoitamista määräysten mukaisesti ja 
kehittää taitoa ymmärtää lain kirjoittamisen seurausvaikutuksia laaja-alaisesti käytän-
nön elämässä. Toisaalta sen nähtiin  myös opettavan asettamaan lainsäädäntöä painot-
tavan hallinnon työtavan omaan merkitykseensä. 



 100 

”Pitäis aina muistaa jokainen pykälä miettiä, että mitää oikeasti tarkoittaa 
siellä käytännössä. Niin jokainen tällänen sana, hienot sanat, ne pitää aina 
purkaa.”(3/16) 

”…rupesin kirjoittamaan lainsäädäntöä, niin havaitsin itse asiassa, että 
lainvalmistelutyö Suomessa on kyllä hyvin sattumanvaraista. Sieltä vaan 
tulee yksi esittelijä keskushallinnosta, ei kukaan kato minkälainen maail-
mankuva sillä on, minkälaista kokemusta. Onhan ne esimiehet jotain ar-
vioinut, mutta..”(3/16) 

”Juristin näkemys on, nyt puhutaan yleistyksistä, legalistinen, eli aina 
mietitään mitä laki sanoo…Minä joka olen tullut ulkopuolelta, ja jolle 
hallinto oli outoa, mulla oli semmonen terve suomalainen ajattelu, että 
byrokratia on pahasta. Niin, ei mun näkemyksissä ja lähestymistavoissa 
ole juurikaan tapahtunut muutoksia, mitä nyt ulkoiset tekijät ovat vaikut-
taneet.”(6/16) 

Haastateltavien mielestä etenkin ryhmä- ja tiimityötä tehtäessä on kyettävä tunnista-
maan oma tahtotila, tiedettävä mitä on tekemässä ja tuotava tämä tieto ryhmään siten, 
että ei tule ryhmässä tyrmätyksi vaan kykenee herättämään luottamusta ja uskoa 
omiin taitoihin ja osaamiseen.  

”Tiimityöskentelyssä asiantuntijat istuu saman pöydän ympärillä, ongel-
ma heitetään pöydälle, ja jokainen lausuu mielipiteensä siitä aivan va-
paasti ja kriittisesti ja viimesen päälle. Sitten siitä puristetaan se pää-
tös.”(1/16) 

Haastateltavien näkemyksen mukaan tiimityössä on oltava valmis ja halukas  teke-
mään kaikenlaisia ja erilaisia, myös muille varsinaisesti kuuluvia tehtäviä, ja pystyt-
tävä tekemään myös sellaiset tehtävät, joista ei välttämättä kovasti pidäkään. 

”Tiimityö on yleistynyt. Meilläkin se on melkein vallitseva. Sellasten yk-
sinäisten ratsastajien ja sankari virkamiesten aika on ohi. Asiat on menny 
niin monimutkaisiksi, että kukaan ei saa hyvää lopputulosta aikaiseksi, jos 
ei testaa ajatuksiaan ulkopuolella.”(4/16) 

”Tämä on tiimityötä. Se on keskimäärin järkevin ja toimivin tapa. Eihän 
se tarkoita, etteikö tiimissä olisi nokkimajärjestystä ja hierarkiaa. Aina 
isommat asiat on palaverin arvoisia.”(6/16) 

”Mä opin tietynlaisen tiimityöskentelymallin. Se oli epämuodollinen ja 
epäorganisoitu yksikkö, toisaalta se koostu yksinäisistä ratsastajista, jotka 
kuitenkin muodostivat tiiviin työyhteisön ulospäin.” (10/16) 

Työskentelylle oli ominaista myös, että aina ei kaikkia työtehtäviä pysty itse saamaan 
valmiiksi, ja silloin on kyettävä luottamaan siihen, että muut osaavat jatkaa jo aloitet-
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tua työtä oikean suunnan mukaisesti. Asioista toisiin on kyettävä siirtymään jousta-
vasti ja luontevasti tilanteen vaatimusten osoittamalla tavalla. 

”Harvat on ne hommat, että voin sanoa, että sainpas valmiiksi. Kyllä se 
yleensä on seuraaja, jos hänkään, kun voidaan sanoa, että nyt tää homma 
on kunnossa. Tässä vain pitää hyväksyä, että tekee oikeaan suuntaan rat-
kaisuja.”(7/16) 

”Joihinkin asioihin haluais paneutua silleen kunnolla, mutta se tahtoo vä-
liin olla sellasta pintaliitoa, että joutuu niin laajalla skaalalla liikkumaan, 
ja se on aina henkisesti raskasta hypätä asiasta toiseen, kun ei edellistä-
kään ole saanut valmiiksi.”(6/16) 

Haastateltavien mielestä aito sisäinen halu antaa taitonsa ja osaamisensa yhteiseen 
käyttöön synnyttää ahkeruutta, aikaansaavuutta, taitoa saada asioita tapahtumaan ja 
viemään niitä eteenpäin siten, että tavoitteet kyetään saavuttamaan. Erityistilanteissa 
on kyettävä venymään jopa huipputehokkaisiin saavutuksiin. Vaikka työskentelyä voi 
hallinnossa leimata pakkotahtinen kiire, on vauhtia tarvittaessa osattava hillitä ja vie-
dä asioita rauhallisen tehokkaasti eteenpäin. Aloitetut asiat on hoidettava loppuun 
asti. 

”On paljon vapaampaa olla työssä sellasessa hallinnossa, jossa työt teh-
dään tehokkaasti. Siitä alkaa vapaus, jos täällä jotain vapautta 
on…”(4/16) 

On pyrittävä säilyttämään avoin ja vilpitön pyrkimys asioiden joustavaan hoitoon ja 
niiden ripeään käsittelyyn. Kuitenkin tilanteissa, joissa asiat eivät etene toivotulla ta-
valla, on osattava olla hakkaamatta päätään seinään liian kauan, kyettävä kääntämään 
toiminnan suuntaa tilanteen niin vaatiessa, siirrettävä asia toisen asiantuntijan käsitel-
täväksi tai haudattava asia toistaiseksi odottamaan tulevaa käyttöä. Vastoinkäymiset 
on aidosti opittava kokemaan haasteina ja omista kantapää kokemuksista on osattava 
ottaa oppia. 

”Hallinnossa on oltava sisäistetty asiat, mikä on mahdollista ja mikä ei ole 
mahdollista, ja ne pitäs osata automaattisesti ottaa asioiden valmistelussa 
huomioon, ja tehdä kansanomaisesti ja perustellen selväksi ihmisille.” 
(8/16) 

”Ei liian tottelevainenkaan saa olla. Jos kaikki levittää pöydälle, eikä sit-
ten toivetta toteuteta, vaikka kaikki seuraamukset on esitetty, niin hyvä 
sitten. Silloin vastuu siirtyy tämän päätöksen tekijälle.”(1/16) 

”Hallinnossa on opittava hoitamaan asioita niin, että ei tuu törmäyksiä. 
Joustamattomuus aiheuttaa näitä tyrmäyksiä, vaikka hyvin tiedetään, että 
elämässä on paljon eri mahdollisuuksia, kun vaan nähdään vaivaa.” (5/16) 
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Haastateltavien näkemyksen mukaan taito markkinoida työn alla olevia asioita ja ide-
oita, taito hyödyntää verkostojen ihmissuhteita pitkälläkin aikavälillä, uskallus tarvit-
taessa ylittää rakenteiden asettamia rajoja, taito työskennellä ilman suurempia kon-
flikteja ja törmäilyjä, oman roolin tiedostaminen ja kyky viestittää asioista siten, että 
saa muut vakuuttuneeksi omasta osaamisen tasosta, on keskeinen osa ammattitaidon 
hallintaa hallinnossa. Hyvä substanssin osaaminen yksinään ei anna valmiuksia kirja-
viin odotuksiin ja toiveisiin vastaamiselle työyhteisössä. 

”Kyllä oman työn tulosten myynti on ollut merkittävää. Tärkeintä on, että 
asiat on tehty, mutta kyllä ne pitää pystyä myös myymään; Tää on paras-
ta, näin pitää tehdä, ja kyetä perustelemaan joka ikinen argument-
ti.”(10/16) 

”Toisaalta, vaikka sä olisit kuinka hyvä myyntimies, mutta sulla ei ole 
kunnon kamaa, ei se kumminkaan onnistu.”(10/16) 

Haastateltavien mielestä luonteva, sujuva ja ystävällinen kommunikointi työyhteisön 
esimiesten, alaisten, työtovereiden, verkoston jäsenten ja tuntemattomien kanssa, on 
osoitus toisaalta vuorovaikutustaitojen kehittyneisyydestä, mutta myös kielellisten 
taitojen osaamisesta ja käsitteellisten taitojen omaamisesta, jotka puolestaan ovat 
edellytys toimintaprosessien suorittamiselle ja siitä ympäristölle viestimiselle.   Läh-
tökohtana kommunikoinnille on taito ja halu kuunnella, kuulla, ymmärtää ja analy-
soida kuulemaansa oikein, siten kuin toinen ihminen on sen tarkoittanut ymmärrettä-
väksi. Kuulemisen osatekijä on non-verbaalisten viestien havainnoiminen ja yhdistä-
minen kuulemaansa. Tämän merkityksen katsottiin korostuvan käytännön työtilan-
teissa. 

”Hallinnossa täytyy tietää, miten ihmisten kanssa tullaan toimeen, kuinka 
keskustellaan ja millä argumentaatiolla saa asioita etenemään, ja sitten pi-
tää pystyä toimimaan aika monenmuotoisella käsitteistöllä.”(13/16) 

”Hallinnossa pitäs pystyä asiat keskustelemaan asiakkaitten kanssa, sitten 
työyhteisössä esimiesten, alaisten ja työtovereiden kanssa, miksi koneisto 
toimii näin ja pitäiskö sen toimia toisella tavalla. Ei todellakaan riitä, että 
sanoo, että tää ei toimi, ei oo koskaan toiminu, eikä tuu toimimaan-
kaan.”(8/16) 

”Se oli haaste tämmösen porukan kanssa istua iltapäivä ja yrittää saada 
nää puhumaan keskenään, se oli metkaa puuhaa. Sitä on niinku hyvä ope , 
joka saa oppilaat puhumaan vierasta kieltä, vaikka ne eivät oikein osaa-
kaan, jopa vitsailemaan.”(10/16) 

Taito kommunikoida kielellisesti ymmärrettävällä tavalla kaikkien ihmisten kanssa 
siten, että tulkinnat ovat yksiselitteisiä asian käsitteellisestä tasosta (abstrakti – konk-
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reettinen) riippumatta, edellyttää laajan sanavaraston hallintaa, ja taitoa käyttää kus-
sakin tilanteessa niiden ihmisten ymmärtämää kieltä, joihin on vaikuttamassa.  

”Mua herätti kerran yksi ihminen, joka soitti. Meidän talossa oli tehty lu-
papäätös, ja tää ihminen oli saanut sen. Hän soitti minulle ja kysyi, oliko 
lupa myönnetty vai ei, kun hän ei osannut lukea sitä siitä päätökses-
tä.”(6/16) 

Erityisen merkittäväksi koettiin oman hallinnonalan ammattikäsitteistön, kommuni-
kaatiomallien ja retoriikan osaaminen, koska se on perusedellytys työyhteisöön so-
peutumiselle ja siihen sitoutumiselle.  

”Muistan kun jouduin kirjoittamaan ensimmäisiä hallintopäätöksiä, niin 
vanha hallintojuristi neuvo, että sinne pitää kirjottaa se alkulause, oliko-
han muistaakseni kymmenen riviä. Se muodostu monesta lauseesta, ja sii-
tä ei tahtonut kukaan saada selvää, mitä päätettiin.”(3/16) 

Toisaalta jokaisen hallinnossa työskentelevän tehtäväksi nähtiin koko ajan kehittää 
hallinnon kieltä tavallisemman arkikielen suuntaan. Vaikeidenkin asioiden avoin, 
ymmärrettävä, selkeä ja suora esittäminen, ja uskallus kysyä, on ainoa keino keskus-
telukulttuurin ylläpitämiselle ylös, alas ja sivulle organisaatiossa. Elävä ja innostava 
esittämistaito auttaa sanoman perille menoa. 

”Ensimmäinen mihin mä törmäsin, oli kieli. Mähän en osannut sitä hal-
linnon kieltä, vaan mä puhuin ihan tavallista kieltä. Ja siinä mä jouduin 
antamaan periksi. Annoinko liikaa periksi? Että on vaikeampi palata sii-
hen normaalimpaan kieleen, jota nyt hallinnossa haetaan.”(6/16) 

Taito ja halu paneutua tosissaan viestintään, tiedottamisosaaminen, näkyy aktiivisena 
oman hallinnonalan asioista informoimisena julkisuudelle, muille hallinnonaloille ja 
oman hallinnonalan sisälle. 

”Hallinnon pitää toimia niin, että tieto kulkee molempiin suuntiin, ja sit-
ten pitää saada riittävästi sitä palautetietoa.”(15/16) 

”Tää on aspekti, jonka merkitys koko ajan korostuu. Eli se, että ne asiat 
hallinnollisesti kulkee, mutta ne pitää myös raportoida hallinnon sisällä 
kuin myös enenevässä määrin yleisölle, asiakkaille.”(8/16) 

Osa tiedottamisosaamista on valmius keskustella kaikista omaan hallinnonalaan liit-
tyvistä asioista yleisellä ja tilanteen edellyttämällä’ tasolla, salassapitosäännökset 
mielessä pitäen. 

”Mä rupesin aika pian miettimään viestintää. tiedottamisesta tehtiin oma 
pieni tiedotuslehti. Aina sitä sitten kuuli kritiikkiä, että ei täällä tämmöstä 
tarvita, että mitä ne turhaan tekee..”(6/16) 
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”Me tehtiin tiedotteita kovasti melkein kaikista asioista, jotta ei syntyisi 
sitä vaikutelmaa, että viranomaiset koittavat peitellä asioita. Mutta kyllä 
julkisuus joskus tempaa jonkun asian ihan eri mittaluokkiin kuin mitä se 
on tarkoitettu…Tää oppi on tullut niin kantapään kautta.”(13/16) 

Taito laatia ymmärrettäviä tiedotteita, raportteja, tutkimuksia, toimintakertomuksia, 
esityksiä ja muita kirjallisia tuotoksia, edellyttää hyvää, virheetöntä ja sujuvaa kirjoi-
tustaitoa ja ymmärrystä muuntaa abstraktioita luettavaksi tekstiksi. 

”Näissä töissä pitää osata kirjoittaa niin, että kaikki ymmärtää, miksi jo-
tain asiaa tai muutosta ehdotetaan.” (11/16) 

”Jos on papereissa kirjoitusvirhe, niin mä paan sen heti syrjään. Pitää osa-
ta keskittyä oikeinkirjoittamiseen.”10/16) 

”Meidänkin pitäs ottaa vähän tiukempi ote siihen, että saatais ne lait kir-
joitettua niin, että ihmiset ymmärtäis mistä niissä on kysymys.”(3/16) 

Kansainvälistymisen myötä suullinen ja kirjallinen viestiminen tapahtuu useammilla 
kielillä, ja kielitaito on edellytys useimmissa viroissa toimimiselle.  

”Eihän täällä ennen englantiakaan osattu, eihän nää edes tienny, mitä 
maailmalla tapahtuu.” (3/16) 

”Tänä päivänä pitäs ihmiseltä edellyttää, että pitäs vähintään yksi vuosi 
olla jossakin maassa, joko töissä tai opiskelemassa vieraassa yliopistossa. 
Että ihminen saa sen näkemyksen, missä maailmassa me eletään ja oppis 
vieraita kieliäkin. Sitä ei saa siellä kirjoituspöydän päällä vaikka kuinka 
lukis.”(5/16) 

Neljäntenä vaiheena hallintotyön prosessissa on arviointi. Arviointi voidaan suorittaa 
erilaisilla aikajänteillä, mutta aina kuitenkin tavoiteperusteisesti. Arvioinnin katsottiin 
voivan kohdentua myös hallintotyön prosessin eri vaiheisiin. Hallinnon prosessissa 
työskentelyn katsottiin vaativan tekijältään pitkäjänteistä, kärsivällistä, harkitsevaa ja 
päättäväistä otetta, jotta työn lopputulokseksi voidaan saada korkealaatuinen, luotet-
tava, viimeistelty ja palveluhenkinen ratkaisu. 

”Hallinnossa työskentely vaatii kolmenlaisia taitoja; ammattitaitoa, sosi-
aalisia taitoja ja vaaditaan käsitteellisiä taitoja.”(13/16) 

”Kaikki opiskelu, elämä ja käytännön asioitten hoito opettaa siihen, että 
miten joustavasti, kuitenkin sääntöjä noudattaen hallinnossa asioita voi-
daan hoitaa, silittää myötäkarvaan niitten toivomusten mukaisesti, mitä 
ihmiset ovat esittäneet.”(8/16) 
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Hyvä lopputulos hallinnossa edellyttää valmiutta tehdä paljon henkisesti, ja joskus 
fyysistikin, raskasta työtä pitkiäkin aikoja vuorokaudessa ja optimaalisen tehokkaasti 
pienillä resursseilla. 

”Työtaakka on kasvanut täällä niinku muillakin aloilla. Nyt lähdetään sii-
tä, että kun tulee lisää hommia, pitää lisätä strategista ajattelua ja priori-
soida paremmin.”(7/16) 

”Jos mä en olis huomannu, että täähän on ihan mielenkiintoista ja haasta-
va ja elävää työtä, mä olisin lähtenyt 3-4 vuodessa. Vaikka tää työ on 
rankkaa, niin se on älyllisesti äärimmäisen haastavaa, koska koko ajan tu-
lee uutta, sä oot koko ajan kehityksen kärjessä, näkee kauas, pystyy enna-
koimaan asioita, ja sitten miettii, että miten tässä mennään eteen-
päin.”(6/16) 

”Lähtökohta aloittaessa oli, kun ei millään viitsinyt sanoa, että mä en 
osaa, enkä mä voi, ja muutenkin vaan mua itkettää, että oli otettava toinen 
lähtökohta. Oli otettava selvää, mitä ne tehtävät oli, kyselemällä ja tutki-
malla ja lukemalla alan säännöksiä.”(4/16) 

Haastateltavien mielestä hallinnossa joudutaan usein työskentelemään sellaisten asi-
oiden parissa, joissa tuloksen mittaus ja evaluointi on vaikeaa tai lähes mahdotonta. 
Oman työn analysointi ja arviointi esimerkiksi perustehtävän hallinnan, yhteistyön, 
ajankäytön, palvelun laadun, järjestelmällisyyden, suunnitelmallisuuden, ahkeruuden, 
tulosten määrän, oikeellisuuden ja virheettömyyden, työajan ja sääntöjen järkevän 
noudattamisen ja substanssin osaamisen tason suhteen on kiinteä osa hallinnon työtai-
toja. Tulos voi sitten olla niin monimuotoinen tai niin pitkän ajan kuluttua saavutetta-
vissa oleva, että siihen on vaikuttanut jo muutkin tekijät, jolloin arviointi on vaikeaa. 

”Hallinnossa on selvästi oma kulttuuri. Tässä on selvä ero yksityiseen 
sektoriin, missä asiakas on selvä, seurataan myyntilukuja jne…Mutta hal-
linnon tuloksellisuuden mittaaminen ei olekaan niin selvä. Se keskeinen 
haaste onkin, että sä saat säilytettyä sen, mikä on hyvää ja tervettä ja toi-
mivaa.”(2/16) 

”On se niin, että hallinto vaikuttaa myös lainsäädäntöön. Hallinnossa saa-
daan koko ajan kokemuksia, että miten lait toimii. Että ne ei olekaan niin 
hyviä kuin luultiin, ei saavuteta sitä mitä luultii, niin sitten se laki tulee 
korjauskierrokselle.”(9/16) 

   ******** 

Tässä tutkimuksessa poliittisen ajattelun ja yhteiskunnan ajallisen suuntautuneisuu-
den vaikutukset tulevat selkeimmin esiin hallinnossa juuri siinä, mitä pitää kunakin 
aikana kehittää, miten pitää kehittää ja kuka kehittää. Osa haastateltavista kuvasi ke-
hittämisen syklisyyttä, joka on selkeästi yhdistettävissä yhteiskunnassa tapahtuviin 
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poliittisiin muutoksiin. Se, miten poliittiset virtaukset vaikuttavat hallinnossa tapah-
tuviin muutoksiin, on yhteydessä sisäistettyyn politiikkakäsitykseen. Oman sisäiste-
tyn politiikkakäsityksen mukaiset kehittämisohjelmat koettiin tarkoituksenmukai-
sempina ja toimivampina kuin toisenlaista poliittista näkemystä edustavat ohjelmat. 
Haastateltavat kyllä korostivat voimakkaasti neutraliteetin ja asiapainotteisuuden 
merkitystä tällaisessa tilanteessa. 

Hallinnon prosessitaitojen merkitys organisaation kehittämis- ja muutostoiminnoissa 
tuli selkeästi esille useampaan otteeseen. Jo pelkästään ongelman määrittäminen, jota 
korjaamaan kehittämistoimenpiteet käynnistetään, edellyttää kehittäjältä hyviä yhteis-
työtaitoja ja vuorovaikutustaitoja, jotta hän oikeasti saa tarvittavat ja asianmukaiset 
perustiedot kehittämisen lähtökohdaksi. Kehittäjän on tiedettävä ja tunnettava organi-
saatio niin hyvin, että hän tietää mistä tieto löytyy. Siinä vaiheessa kun henkilöstöä 
sitoutetaan kehittämisprosessiin mukaan, on kehittäjän omattava neuvottelu – ja suos-
tuttelutaitoja. Itse kehittämisohjelma on vietävä organisaation hallintoprosessin peri-
aatteiden mukaisesti läpi, jotta suurempia törmäilyjä ei pääse syntymään. Organisaa-
tion toiminnan ja mahdollisuuksien tietäminen on osa hallinnon prosessitaitoja, jonka 
myös kehittäjänä toimivan odotettiin hallitsevan. 

Edelleen kehittämis- ja muutostoiminnoilla oli yhteyttä tieto – ja oppimiskäsityksen 
kanssa. Tämä yhteys tuli esille siten, että haastateltavat mainitsivat useaan otteeseen, 
että ilman riittävää teoriaperustaa, taitoa hyödyntää tutkimustuloksia käytännön työs-
sä ja tiedon hankinnan osaamista, ei kehittämistoiminta tule onnistumaan. Kehittä-
misprosessin edetessä tulee kaikkia henkilöitä, joita muutos koskettaa, kohdella hyvi-
en toimintaperiaatteiden mukaisesti, rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimuutta 
noudattaen. Kehittäjän odotettiin myös olevan valmis kantamaan vastuun kehittämis-
prosessin onnistumisesta ja seurauksista.    
  *******          
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Kuvio 5. Hallinnollisen ajattelukyvyn ydinkategoriat ja neljä alakategoriaa. 
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Käsitys arkielämästä 

 

Tietoperusteisen kokemustodellisuuden neljäntenä alakategoriana on käsitys arkielä-
mästä. Käsitys arkielämästä oli tässä tutkimuksessa koko aikuisiän kestävä ja muoto-
aan muuttava käytännön oppimisprosessi, jonka avulla ihminen tulee tietoiseksi ym-
päröivästä yhteiskunnasta ja jonka avulla hän integroituu yhteiskuntaan eri asteisesti.  
Arkipäivän oppiminen tapahtuu ihmisen jokapäiväisen elämän piirissä ja ihmiselle 
läheisissä ja tutuissa toimintaympäristöissä. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, 
että hallinnossa ei voi työskennellä jollei omaa riittävää taitoa hahmottaa ympäröivää 
yhteiskuntaa ja ihmisten arkipäivän elämää mahdollisimman realistisesti. Ilman arjen 
hallintaa hallinnon katsottiin palvelevan itseään, ei kansalaisia, joita varten hallinto 
on olemassa. 

Arkielämän tietämisen ja tuntemisen kautta on mahdollista toteuttaa hallinnon perus-
tehtävää, suomalaisten valitseman yhteiskuntamallin ylläpitämistä ja sen toteutumista 
tarkoitetulla tavalla. Arkipäivän tuntemus heijastuu haastateltavien näkemyksen mu-
kaan hallinnossa työskentelevän asenteessa peruskansalaisia ja heidän ongelmiaan 
kohtaan, kykynä käyttää ihmisten ymmärtämää kieltä heidän kanssaan asioidessa ja 
haluna seurata aktiivisesti kaikkia yhteiskunnassa esiintyviä ilmiöitä. Haastateltavat 
katsoivat, että ilman arkielämän tietämistä ja hallintaa on lähes mahdotonta kyetä asi-
allisesti arvioimaan lakien ja päätösten seurausvaikutuksia arkielämälle ja tavallisten 
ihmisten mahdollisuuksiin selvitä arjessa. Arkielämän tietämisen katsottiin olevan 
perusta taidolle tarkastella elämää kokonaisuutena, jossa perheellä ja läheisillä ihmis-
suhteilla on merkittävä vaikutus yksilöön, ja miten yksilön arjen tapahtumat, läheiset 
ihmissuhteet ja tilanteet aina vaikuttavat myös työhön. Ihminen ei haastateltavien 
mukaan kykene irrottamaan itsestään arki- ja kotiminää, vaan se on aina mukana 
myös työssä eri asteisesti. 

Haastateltavat katsoivat, että arkielämän ymmärrys tarkoittaa sitä, että tavallisen kan-
salaisen elämän arkipäivä on todella tuttua ja ainakin jossain määrin jo itse koettua ja 
elettyä erilaisista rooleista käsin. Arjen tuntemuksesta ja kokemisesta katsottiin nou-
sevan kyvyn ymmärtää peruskansalaista ja hänen tarpeitaan suhteessa hallintoon, ja 
se antaa valmiuksia ymmärtää ihmisten kokemia arjen ongelmia todella syvästi ja 
aidosti. 

”Pitää olla tervettä järkeä ja realistinen suhde olemassa olevaan todelli-
suuteen ja elämään, siitä viime kädessä on kysymys ja sillä pärjää hallin-
nossakin aika pitkälle.”(1/16) 

”Ei oikein tajuta, että niitten ihmisten, jotka ei kyenneet varmistamaan 
toimeentuloaan ja tulevaisuuttaan, on aika vaikea perustaa perhettä, ostaa 
asuntoa ja rakentaa tulevaisuutta, elää normaalia elämää ja olla osa yh-
teiskuntaa.”(11/16) 
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Arjen ymmärtämisen kautta hallinnon perussuhtautumisen kansalaisia kohtaan katsot-
tiin muotoutuvan inhimillisen ymmärtäväksi, kunnioittavaksi ja myönteiseksi. Arjen 
ymmärrys auttaa hallinnossa työskentelevää huomaamaan, että jokainen ihminen on 
omassa roolissaan yhteiskunnassa tarpeellinen. Arjen hallinta auttaa tiedostamaan ja 
näkemään hallinnon roolia ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä, ja lisää tahtoa toimia 
hallinnossa ihmisten toiveiden mukaisella ja parhaalla mahdollisella tavalla. 

” Omien kokemusten kautta tulee malttia kuunnella ja samaistua tähän 
asiakkaaseen, kykenee erottelemaan asiat, mutta ilman ykseyttä asiakkaan 
kanssa.”(6/16) 

”…mutta kaikki opiskelu ja elämä, käytännön elämän asioitten hoito, 
opettaa siihen, että millä tavalla joustavasti, noudattaen kuitenkin sääntö-
jä, asioita voidaan hoitaa, silittää myötäkarvaan niitten toivomusten mu-
kaisesti, mitä ihmiset ja asiakkaat on esittänyt.” (8/16) 

Taito ymmärtää ja käyttää itse hallinnossa tavallisen ihmisen käyttämää arkikieltä ja 
jokapäiväistä puhetta, on yhteydessä haastateltavien näkemyksen mukaan arkipäivän 
elämän kosketuspinnan laajuuden kanssa. Jos arkikieltä ei hallitse, on mahdotonta 
saada kontaktia tavalliseen ihmiseen, tai ymmärtää hänen tarpeitaan suhteessa hallin-
toon. Hyvän hallinnollisen ajattelukyvyn katsottiin edellyttävän, että osaa toimia mo-
nenmuotoisella käsitteistöllä ja tuntee monen eri elämän alueen terminologiaa. Tilan-
teenmukaisesti on aina kyettävä käyttämään sen ihmisen käsitteistöä, jonka kanssa on 
tekemisissä, tai jonka maailmaan jotain asiaa on viemässä, muuten ei vuorovaikutusta 
ja yhteistä ymmärrystä synny. 

”Yhä oleellisempi merkitys on käytännön käsitteellisillä taidoilla, pystyy 
toimimaan monimuotoisessa maailmassa, ymmärtämään toisten ihmisten 
puheita, siitä huolimatta, että ne tuntuu puhuvan aivan eri kieltä, vaikka 
ne puhuukin suomea.”(13/16) 

Haastateltavat katsoivat, että arkimaailman hyvä tunteminen ja tietäminen edellyttää 
jatkuvaa yhteiskunnassa tapahtuvien oman aikansa asioiden ja tapahtumien intensii-
vistä seuraamista, ja ihmisten näkemysten ja mielipiteiden herkkää kartoittamista ja 
”haistelua radion, tv:n, lehtien ja muun median avulla. Itse on koko ajan opiskeltava 
arkea, pysyttävä mukana uusissa virtauksissa, mutta kriittisesti ja arvioiden niitä rea-
listisesti. 

”Kotimatkalla mä luen aina kaikkia mainoksia ja ilmaislehtiä. Silleen mä 
tiedän koko ajan, miten ihmiset oikeasti tässä yhteiskunnassa elää ja mis-
sä ollaan menossa. Minusta on tärkeätä tietää paljonko vaikka litra maitoa 
maksaa.”(11/16) 

Hallinnossa työskentelevän kiinnostuksen tulee haastateltavien mielestä kohdentua 
yhteiskunnassa ilmeneviin kaikkiin asioihin, jotta hallinnossa työskentelevä kykenee 
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tunnistamaan suomalaisen yhteiskunnan ajattelun, ja vertailemaan ja peilaamaan hal-
linnossa tehtäviä päätöksiä tätä ajattelutapaa vasten.  

” Meillä oli valittu EU:hun harjoittelijoita, ja mä sitten juttelin niiden 
kanssa. Niillä oli loistavat paperit, kansainvälistä kokemusta, mahtava 
kielitaito jne…Mä pyysin niitä nimeämään kolme keskeistä asiaa liittyen 
Suomen eläkepolitiikkaan. Kukaan ei osannut mainita mitään, selitellä 
kylläkin. Oman maan tuntemusta pitää hallinnossa olla.”(10/16) 

Peruskansalaisen arjen tuntemuksen katsottiin olevan edellytys myös kyvylle arvioi-
da, miten tehdyt päätökset tai valmisteltavana olevat lait tulevat vaikuttamaan ihmis-
ten arkeen kaikkine seurausvaikutuksineen. 

” Aina pitää miettiä käytännön kautta jokainen pykälä, että mitä tää oike-
asti tarkoittaa siellä käytännössä, ihmisten elämässä.”(3/16) 

Taito neuvoa ihmisiä asianmukaisesti oikean viranhaltijan luokse, onnistuu luonteik-
kaasti, kun hallinnon palveluluonne on ymmärretty ja sisäistetty oman arkielämän 
kokemusten kautta. 

” Huomasin, että lainvalmistelutyö on hyvin sattumanvaraista Suomessa. 
Ei sulta kukaan tuu kysymään, että mikä sun maailmankuva on tai koke-
mus, jos et arkea tunne, niin et kyllä pysty selvittämään mikä vaikutus 
lailla on niihin ihmisiin, joihin se kohdistuu. Ja aika vaikea on järkeviä 
perusteitakaan löytää, jos et arkea tunne.”(3/16) 

”…ja tehdä kansanomaisesti ihmisille selväksi, mikä on mahdollista ja 
mikä ei ole mahdollista, ja se, että ne pystytään asiallisesti perustelemaan, 
ja ymmärretään, miten hyvä tapa vaatii, että asioita hoidetaan.”(8/16) 

Arkielämän tuntemus heijastuu haastateltavien mielestä hallinnolliseen ajatteluky-
kyyn myös siten, että arjen hallinnan kautta kyetään huomioimaan ihmisten perheti-
lanteiden vaikutuksia työyhteisön toimintaan, puolison vaikutusta omaan työhön, su-
kupuolen merkitystä uran kannalta, ja jopa ohjaamaan ihmisiä tekemään perheen 
kannalta positiivisia ratkaisuja elämässään. Jos elää arjesta vieraantunutta elämää, voi 
seurauksena olla, että ihan oikeasti alkaa uskomaan, että perhe ja arkielämän tapah-
tumat ovat ihmisen kohdalla erotettavissa täysin omiksi lohkoikseen, ja, että niillä ei 
olisi vaikutusta työn laatuun ja työssä koettuun tyytyväisyyteen. 

”Mulla on onneksi ollut puoliso, joka on aina ymmärtänyt tätä minun työ-
tä. Se on toinen asia, jos sulla on semmonen puoliso, että se lisää sun 
taakkaa kotona.”(14/16) 

”Mulle on työn tekemisen kannalta aina ollut tärkeätä tää lähiympäristö. 
Perhe ja muut sukulaiset, ystävät. Mitä vanhemmaks tulee, niitä arvostaa 
aina enemmän.”(12/16) 
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”Kyllä tässä hallintokulttuurissa jotain on, mikä ei naista kannusta, vaikka 
siitä paljon puhutaankin.”(6/16) 

”Naisten pitäis olla erittäin aktiivisia, eikä epäillä sitä omaa osaamistaan. 
Ei täällä pätevöidy muuten kuin osallistumalla erilaisiin valmistelueli-
miin. Olen välillä tuuppinut naisia pois rutiinitehtävistä erilaisiin komite-
oihin."(3/16) 

”Mä tiedän, että tää ei ole yleistä, mutta täällä on yritetty miehillekin sa-
noa, että se on hieno asia, kun miehestä tulee isä, yhtä hienoa kun naisesta 
tulee äiti. Me on sanottu miehille, että ne voi jäädä hoitamaan lasta, se ei 
ole mitään negatiivista. Vaikka käytännössä naisilla on tänä päivänä edel-
leenkin ne lapset ja koti vastuullaan”(3/16) 

Esimiehisyys 

Suoriteperusteisen toimintatodellisuuden neljäs alakategoria oli esimiehisyys. Käsit-
teenä johtamisen koettiin kuvaavan liian etäistä suhdetta alaisiin, ja suurin osa haasta-
teltavista käytti johtajan sijasta käsitettä esimies, tai kuvasi esimiehen toimintoja oh-
jaamista ja opastamista kuvaavilla sanoilla. Eräs haastateltava selitti tätä siten, että 
aikakausi, ja alaisten odotukset, ovat niin erilaiset kuin kaksikymmentä vuotta sitten, 
jolloin hallinnossa oltiin vielä suhteellisen muodollisia keskenään, ja johtajatkin oli-
vat suuria auktoriteetteja. 

Tämän tutkimuksen mukaan esimiehisyys osana hallinnollista ajattelukykyä painottaa 
taitoa tarkastella asioita kokonaisvaltaisesti, jopa yhteiskunnalliset vaikutukset tiedos-
taen, taloudellisen ajattelun sisäistyneisyyttä, arkipäivän hallinnan edellyttämiä aja-
tus- ja toimintataitoja, ja esimies-alainen suhteen merkityksen, ja siihen vaikuttavien 
tekijöiden, tunnistamista ja hyviä sosiaalisia taitoja. 

Haastateltavien näkemyksen mukaan kaikkien asioiden kokonaisvaltaisen tarkastelu-
tavan koettiin olevan kaikkein vaikuttavin esimiehisyyttä luonnehtiva tekijä. Jos esi-
mies ei kokonaisvaltaista tarkastelutapaa hallitse, hän näpertelee toisarvoisten asioi-
den kanssa, eikä kykene saavuttamaan asetettuja tavoitteita, eikä kykene koskaan 
olemaan oikea esimies. Haastateltavien mukaan esimiehen taito tarkastella asioita 
kokonaisvaltaisesti tulee näkyviin oman hallinnonalan tarpeellisuuden, ja sen yhteis-
kunnalle tuottaman lisäarvon, tiedostamisena, valmiutena toimia yhtenä osana valtion 
hallintokoneistoa, ja siitä roolista käsin toimia valtioneuvoston resurssina ja kansa-
laispalvelujen jatkuvana tuottajana ja kehittäjänä 

”Kyllä roolit hallinnossa on muuttumassa siten, että valtioneuvosto näh-
dään kokonaisuutena, ja vähennetään ikään kuin sen oman hallinnon alan 
merkitystä yhteiseksi hyväksi.”(5/16) 

”Tärkeää on myös se, että jos on esimies, niin ei toimi kuten alaisensa te-
kemällä jotain osatehtävistä ja esimieshommat jää niinku vähälle, vaan on 
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niinku kykyä nousta sen kokonaisuuden yläpuolelle ja hallitsee koko ken-
tän, eikä niin, että iso osa onkin rempallaan ja hoitaa vaan jotain nurk-
kaa.”(4/16) 

Hallinnossa esiintyvien monimuotoisten tilannekokonaisuuksien hallinta edellyttää 
esimieheltä kykyä käyttää valtaa oman toimivallan ja tarkoituksenmukaisuuden vaa-
timusten mukaisesti, linjaorganisaatiota kokonaisuutena oikealla tavalla hyväksi käyt-
täen.   

”On oppinut kantapään kautta luottamaan siihen, että kokeneen esimiehen 
kokonaistietämys asiasta on parempi kuin yhdenkään osapelaajan. Vaikka 
pelaaja voikin muuten olla taitava. Mutta esimiehellä on se kokonaisnä-
kemys. ”(7/16) 

Haastateltavien mukaan esimiehen on yhä enenevässä määrin omattava kykyä  tie-
dostaa oman hallinnonalan riippuvuus muista kansallisista , ja jopa kansain-välisistä, 
organisaatioista, ja tästä riippuvuudesta syntyvän yhteistyön vaatimus on  kyettävä 
hyväksymään ja ymmärtämään, ja yhteistyötä on osattava tehdä suomalaisten ja ul-
komaalaisten kanssa. 

”Tosiasia on se, että meillä ei ole enää mahdollista olla tämmönen erilli-
nen ja itsenäinen kansallisvaltio. Yhteiskunnan pystyssä pysyminen, tieto-
tekniikka, kaupallinen yhteistyö ja kaikki muuttuu yhä enemmän riippu-
vaiseksi tästä verkottuneesta Euroopasta, jopa Euroopan ulkopuolisistakin 
yhteyksistä.”(7/16) 

Taito nähdä ja ottaa hallinnon prosessit kokonaisvaltaisesti haltuun, edellyttää esi-
mieheltä kokemusta oman tai vastaavan organisaation eri portailla toimimisesta ura-
kehityksen eri vaiheissa, ja julkisen hallinnon kulttuurin tunnistamista ja omaksumis-
ta. 

”Ellei ole ollut sellaisissa hallinnollisissa tehtävissä, joissa on ollut toisten 
johdettavana, ei voi myöskään ymmärtää johtokoneiston vaatimuksia. Se 
on osa hallinnollista ajattelua. Jos on useammalla eri tasolla töissä, niin 
pystyy hahmottamaan koko koneiston.”(4/16) 

”Ei voi ymmärtää sitä, mitä osastopäällikön ohje merkitsee, ellei ole ollut 
jossain sen tyyppisessä hommassa, jossa niitä on tullut vastaan, ja joita on 
silmät pystyssä kattonut, että onpas pöljää, kuka näin pöljää voi kirjoittaa. 
Toinen puoli on siinä, että toimimalla vaan kenttätyössä ei voi myöskään 
ymmärtää miten on pakko toimia, että systeemit saa kulkemaan.”(6/16) 

Haastateltavat kokivat, että hallinto-organisaation kulttuurin tunnistaminen, ja sen 
viisas hyväksikäyttö ja ohjaaminen, on edellytys tavoitteen mukaisen toiminnan to-
teutumiselle, kokonaisuudessa toimivien eri roolien hahmottamiselle ja organisaa-
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tiomuutosten läpiviemiselle. Hallinnossa ei toimi samanlaiset mekanismit kuin liike-
elämässä. 

”Nää on loppujen lopuks hyvin yksinkertaisia asioita. Kuinka tehokkaasti 
työyksikkö toimii, kuinka hyvä siellä on olla, miten esimies, jolla on vas-
tuu, organisoi työt, pitää huolta alaisistaan, on esimerkkinä.”(12/16) 

Käytännön tulosten aikaansaaminen edellyttää esimieheltä myös hallinnon kulttuurin 
mukaisten ohjausmenetelmien ymmärtämistä ja hallintaa, ja tämä hallinta on edelly-
tys hallinnon rikkeettömälle ja törmäilemättömälle  jatkuvuudelle. 

”Mikään organisaatio ei mene käskyttämällä tekemään mitään. Jos meet 
mimmoseks päälliköks tahansa johonkin organisaatioon ja alat antaa mää-
räyksiä, jotka on vieraita sen organisaation kulttuurille, niin ei onnis-
tu.”(3/16) 

”Mutta onneksi ei ole itse joutunut näkemään sitä, että lähdetään arvoval-
tataistelun kautta tekemään jotakin. Esimieshän voittaa aina. Järjestelmä 
on rakennettu sillai, että esimies aina voittaa tappelun.”(10/16) 

”Uuteen aikaan ei enää sovi…pitää olla yhteistyökykyä. Se on se tuloksen 
saavuttaminen tärkeää, ei pomottamalla lannistamaan, vaan se, että saa 
puhuttua porukan mukaan, keskusteleva, innostava tyyppi.”(5/16) 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on haastateltavien mielestä hallinnossa  tapah-
tunut muutos, joka on pakottanut jokaisen esimiehen opiskelemaan talouden lainalai-
suuksia, ja muuttamaan ajatteluaan siten, että jokaisessa asiassa  on rutiininomaisesti 
aina ajateltava, mitä maksaa. Taloudellisen ajattelun sisäistyminen tulee esimiehellä 
tulee näkyviin  tulosohjausjärjestelmän toteuttamiskykynä ja taitona havainnoida re-
surssien riittävyys kokonaisvaltaisesti. 

”Vaikka meillä on tulosjohtamista, tulossuunnittelua ja mitä tahan-
sa…niin valitettavasti se budjetti on kauhean tiukka, ja sitten on se lain-
säädäntö.”(16/16) 

Vaikka tiukka budjettisidonnaisuus koettiin ajoittain hankalana ja toiminnan jousta-
vuutta hidastavana tekijänä, niin budjettisidonnaisuuden ja sen merkityksen tiedosta-
minen kannustaa haastateltavien mielestä  esimiestä kehittämään mielikuvitusta ja  
kykyjä, joiden avulla voimavaroja ja resursseja saadaan ohjattua omalle toimialalle 
säännösten ja talousarvion laadintaa ohjaavien ohjeiden mukaisesti.  

”Ongelma on se, että me ollaan niin budjettivuoteen sidottuja. Jos aika-
taulusta myöhästyy, niin on turha haikailla ens vuoden budjetin perään, 
vaikka tulis kuinka hyviä uusia tehtäviä ja tarvittais resursseja.”(12/16) 
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Talouden lainalaisuuksien ymmärtäminen on edellytys talouden hyvälle hoidolle ja 
taidolle pitää kulut pienenä, riittävän kasvupohjan olemassaolon varmistamiselle ko-
neiston toimintaa varten ja taidolle yhdistää etiikka tehokkuusmittareihin. 

”Jos ei ymmärrä näistä talousasioista riittävästi, niin usein niitä tulee vas-
taan, ja niin kyllä menee, että kolisee ja pieleen, tai sitten ei ole vaikutus-
valtaa, koska pelkillä tarinoilla ei näitä rahoista päättäjiä vakuute-
ta.”(7/16) 

Haastateltavien näkemyksen mukaan esimiehen taloudellinen taitavuus tulee näkyviin 
myös kyvyssä vertailla resurssien ja tehtävien suhdetta, ja taidossa säätää tätä suhdet-
ta tarpeen ja tilanteen mukaan. Taito käyttää resursseja ja henkilöstöä maksimaalisesti 
annettujen tehtävien ja odotusten mukaan ilman, että henkilöstö palaa loppuun ja mo-
tivaatio sammuu, on optimaalista taloudenhoitoa. Tämä pitää sisällään myös uskal-
luksen tarvittaessa laskea tehtävien suoritustasoa resurssien niukkuuden vuoksi. 

”Kun hallinto on aika tehtäväsidonnaista ja raharesurssisidonnaista, ja sitä 
kautta myös ihmisresurssisidonnaista, niin sitä pitää nähdä tarpeeksi kau-
as, että saa sovitettua nämä kaikki tasapainoon.”(7/16) 

Arkipäivän toiminnan esimiehelle asettamat vaatimukset ja vastuun kanto, edellyttää 
taitoa pitää samanaikaisesti ”monia lankoja” käsissään, ja työtaidot pitää kyetä yhdis-
tämään ohjaamistaitoihin. Tämän taidon nähtiin olevan yhteydessä kokonaisvaltai-
seen asioiden hahmottamiseen. 

”Kukaan ei synny hallintoihmiseksi, se täytyy oppia ja opiskella. Sitä ei 
voi myöskään kirjoista oppia, eikä sitä voi kunnolla oppia, että vaan on 
tehtävissä. Teoria ja käytäntö tukee niinku toisiaan.”(2/16) 

Haastateltavien mielestä esimiehen on kyettävä olemaan etääntymättä hallinnon pe-
rustoiminnoista, ja hänen on kyettävä viestimään siitä todellisuudesta, missä hallin-
nonala elää. Jos esimies etääntyy liikaa arjen todellisuudesta, ei hänen toimintansa 
enää ole realistista. Esimiehen on kyettävä ennakoimaan  tulevia tapahtumia ja tehtä-
vä oikeita ratkaisuja tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. Jos on irtaantunut arjen todelli-
suudesta, ei kykene havainnoimaan tukevia, koska oletukset eivät perustu todellisuu-
teen. Erilaiset hallintotoimet on saatava pelaamaan yhteen ja on kyettävä toimimaan 
monella eri sektorilla ja alueella yhtäaikaisesti. 

”Kun ihminen tulee, nuori tai vanha, ulkopuolelta valtionhallinnon, silloin 
se tarvitsee sitä ohjausta ja ohjaamista. Jos ihmisille ei kerrota, niin ei ne 
tiedä, miten kirjataan, mitä tietoja saa levitellä ja mitä ei, ja mitä nää pe-
rustehtävät on.”(3/16) 

”Mitä ylemmille tasoille mennään, sitä valmiimpi pitää olla keskustele-
maan, tukemaan ja auttamaan oikean ratkaisun löytämisessä, tai työtavan 
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löytämisessä. Organisaatio odottaa, että esimies antaa ohjeita ja saa kaikki 
pelaamaan yhteen.”(1/16) 

Esimiehen toiminnan on oltava tilanteen edellyttämää, joustavaa, jämäkkää, arvosta-
vaa ja tilanteeseen sopeuttavaa. Hänen on osattava ohjata asioiden kautta ja niiden 
avulla, kyettävä paneutumaan strategiatyöskentelyyn ja suunnitteluun, ja hänen on 
osattava luottaa kaikkien työntekijöiden tietämiseen ja osaamiseen. Jos esimies jättää 
jonkun huomiotta, niin työyhteisöön alkaa kehittyä joidenkin työntekijöiden eristäy-
tymistä työryhmästä, vieraantuneisuutta ja ajan myötä tyytymättömyyttä lähes kaik-
kia asioita kohtaan.   

Haastateltavien mukaan esimiehen on kyettävä laatimaan ohjeita, sääntöjä ja opastei-
ta hallitusti, itsensä kurissa pitäen. Työryhmien kautta esimies vaikuttaa jatkuvasti 
ajankohtaisiin asioihin ja yhteistyökyky, terve järki, säyseä perusluonne ja taito il-
maista oma toive asiallisesti siitä, miten haluaa asioiden hoituvan, joustavoittaa ja 
nopeuttaa arkipäivän asioiden hoitumista. 

”Jos esimies törmäilee paljon, saattaa menettää alaistensa kunnioituksen, 
koska esimiehen on nykyisin ansaittava arvostus, komentelu ei toi-
mi.”(1/16) 

”Mulla vain on sattumalta ollut hyviä esimiehiä. Mutta kyllä on hirveän 
paljon tosi huonoja, lähes mahdottomia, jotka yksityissektorilla lentäis 
ensimmäisen tilaisuuden tullen ulos, tää on yks hallintokulttuurin heikko-
us.”(6/16) 

Erityisen haastavaksi koettiin asiantuntijaorganisaatiossa työskentely, jossa esimiehen 
on kyettävä hyväksymään itselleen substanssiosaamisen merkityksen pienentyminen 
omassa tehtäväkentässä, ja siirrettävä oman työnsä painopistettä sellaisiin toimintoi-
hin, joissa edellytetään asioiden ja toimintaympäristön kokonaisvaltaista näkemystä 
ja hallintaa organisaatiossa.  

”Olen oppinut luottamaan siihen, että esimies ei koskaan tiedä alaisiaan 
enempää. Kokonaisuuden hallitsee paremmin kuin alaisensa. Mutta kun 
työskentelee asiantuntija organisaatiossa, niin on oppinut keräämään oi-
kean asiantuntija porukan kasaan, kuulemaan heitä ja tekemään vasta sit-
ten päätöksen.”(7/16) 

”…täytyy lähteä siitä, että asiantuntijat osaavat sen paremmin kuin minä. 
He eivät taas näe sitä koko ministeriön toimivuutta ja miten eri osaset sit-
ten täydentävät toisiaan, niin kuin minä kansliapäällikkönä näen.”(13/16) 

Organisaation mataloittaminen, yhteisten asioiden hoitotavoista sopiminen, organi-
saation eri osien yhteensovittaminen, työyhteisön laadullisten, ja ilmapiirin kehittä-
miseen liittyvien tekijöiden ohjaaminen, ja hallintokoneiston toiminnan jatkuvuuden 
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turvaaminen, oli haastateltavien näkemyksen mukaan edellytys käytännön esimies-
työn ja hallinnoinnin onnistumiselle asiantuntijaorganisaatiossa. 

”Se toiminta pelkistyy aika pitkälle sen yksikön strategiaan, toimintalinjo-
jen tiivistämiseen, ja semmosen yhteisen vision tai päämäärän hakemi-
seen, johon kaikki voivat samaistua.”(5/16) 

Esimiehen suhde alaisiin perustuu huolenpitämiseen, välittämiseen, tuen antamiseen 
ja etiikan sääntöjen mukaiseen kohtelemiseen, ja hyviin tapoihin. Haastateltavien 
mielestä sellainen   esimies, joka  ei aidosti pidä ihmisistä ja yhdessä tekemisestä, ei 
koskaan kykene kasvamaan hyväksi johtajaksi, vaikka hän istuisi kerran vuodessa 
opiskelemassa esimiestoimintoja.  

”Toisista, jotka ei paljon välitä toisista ihmisistä, ei koskaan tuu mitään 
hyviä henkilöstöhallinnon hoitajia. Siinä pitää aina olla vähän tämmöstä 
inhimillistä vinkkeliä.”(7/16) 

”Mä olen kohtuullisen ehdoton siinä asiassa, että johtamista ei voi oppia. 
Johtamista voi oppia enemmän ja siinä voi tulla taitavammaksi, mutta jos 
ei ole edellytyksiä, niin ei ne tule vaikka mitä tekis.”(4/16) 

Haastateltavien mielestä edellytys sille, että esimiestä arvostetaan, kunnioitetaan, hä-
neen luotetaan ja hän kykenee hankkimaan ja säilyttämään vaikutusvallan organisaa-
tiossa, on kaikkien alaisten tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohteleminen, puolu-
eettomuus ja laadullisesti hyvin eri tasoisten, ja persoonina erilaisten alaisten, hyväk-
syminen. Esimiehen on omattava valmius tulla toimeen myös hitaasti oppivien ja eri-
lailla asioita ymmärtävien alaisten kanssa, asiapohjalta ja tosiasioihin yhteistyön pe-
rustaen. Jos esimiehellä on suosikkeja, tai vain yhdenlaiset työntekijät ovat hyviä ja 
osaavia, on työyhteisössä paljon konflikteja, ja tällainen esimies ei juurikaan saa to-
dellista arvostusta alaisiltaan, vaikka liehittelyn erilaisia muotoja saattaakin ilmetä.  

”Ja mulla on ollut onni ja ilo työskennellä aina semmosten esimiesten 
kanssa, jotka ei ole lyöneet päähän, kun on esittänyt uusia ajatuksia ja eh-
dotuksia.” (10/16) 

”Tämä esimiesjärjestelmä on kyllä semmonen, että se yksilöressukka ei 
voi kyllä kovin paljoa vaikuttaa muuta kuin tekemällä työnsä parhaan ky-
kynsä mukaan, ja toivomalla, että esimies tajuaa sen, että hänestä löytyy 
kykyjä.”(4/16) 

Suhteen alaisiin katsottiin edellyttävän esimieheltä myös pitkäjänteisyyttä yhteyksien 
ylläpitoon organisaation ihmisten kanssa, halua tutustua heihin, ajan antamista tasa-
puolisesti sitä tarvitseville, kykyä olla puuttumatta tarpeettomasti alaisten tekemisiin 
ja taitoa olla neuvomatta liikaa. Esimiehen on löydettävä tasapaino läheisyyden ja 
etäisyyden välillä suhteessa alaisiin ja työtovereihinsa. Liiallinen läheisyys rajoittaa 
objektiivista päätöksentekoa. 
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”Esimiehestä on oltava jotain lisäarvoa. Ja se ei ole helppoa. Ei se tule 
mielistelemällä, vaan silleen, että sä todella osaat, sulla on jokin panos, 
minkä sä voit tuoda työyhteisöön ja siihen kulttuuriin niille ihmisil-
le.”(11/16) 

”Mä oon itte joutunut käymään läpi sen, että ensin meni liian syvälle mu-
kaan ihmisten ongelmiin, ja mä oon joutunut kehittämään sitä omaa suh-
tautumistani, enkä mene ihmisten ongelmiin kovin syvälle, jos ne johtuu 
työelämän ulkopuolisista jutuista.”(6/16) 

”Olen joutunut olemaan erittäin tarkka siitä, että kun olen tullut jostain 
yksiköstä, niin otan etäisyyttä siihen yksikköön ja siellä käsiteltäviin asi-
oihin, joita olen aikaisemmin hoitanut.”(7/16) 

”Ei pidä mennä alaisten hommia tekemään, riittää kun antaa selvän käs-
kyn.”(1/16) 

Halu kasvattaa alaisia luottamaan omiin taitoihinsa ja osaamiseensa näkyy haastatel-
tavien mielestä avoimen keskusteluilmapiirin rakentamisena, valmiutena keskustella 
kaikista eteen tulevista asioista, auttamisena ja neuvomisena oikean ratkaisun tai työ-
tavan löytämisessä, ja kykynä jättää alaiselle vapaat kädet asioiden toteuttamista var-
ten. Jos alaisille ei jää tarpeeksi tilaa ja itsenäisyyttä arkisen työn tekemiseen omista 
lähtökohdistaan käsin, ei heiltä sitten muutostilanteissakaan voi odottaa luovaa ja in-
novoivaa aktiivisuutta. 

”Alaiselle voi sanoa, että mä haluaisin tämmösen hoitotavan, ja kattoo sit-
ten, että se lähtee menemään. Tämä perustuu siihen, että alainen luottaa, 
että esimies tietää oikean hoitotavan, ja esimies luottaa siihen, että alainen 
tän asian nyt hoitaa, ja voi siirtyä seuraavaan asiaan.”(12/16) 

”Kun annetaan liian vapaat kädet; Tässä on homma, hoida niinku par-
haaks näet, niin jää semmonen tunne, että eikö tuolla esimiehellä ole lain-
kaan omaa mielipidettä tän asian hoitamisesta. Tällänen esimies on kuin 
ameeba, aina saa vastaukses, että tee mitä haluat. pitää löytää hyvä tasa-
paino ohjaamisen ja itse tekemisen välillä.”(3/16) 

Konsultoivan hallintomenettelyn oppiminen ja omaksuminen tukee alaisten itseohjau-
tuvuuden kehittymistä, ja lisää esimiehen valmiutta tavoite- ja kehityskeskustelujen 
todelliseen hyödyntämiseen systemaattisena osana päivittäistä toimintaa.  

”On osattava olla semmonen esimies, että ihminen itse oppii havainnoi-
maan, mikä työtehtävä hänelle sopii ja mikä taas ei. Että alainen kokee 
tekevänsä itseään koskevat päätökset itsenäisesti. On osattava johdatella 
hyvin.”(7/16) 



 118 

”Ei alaisia tukevaa ja toisaalta esimiehiä konsultoivaa hallintotyyliä mis-
sään opeteta. Se pitää jokaisen vaan oma kemiansa sopeuttaa tähän ympä-
ristöön, ja lähteä siitä, että silloin tällöin kävelee peilin eteen ja katte-
lee.”(5/16) 

Esimiehen ja alaisen suhdetta säätelee myös esimiehen kyky motivoida ihmisiä luon-
nollisesti, luontevasti ja jatkuvasti omassa työssään. Haastateltavien mielestä moti-
vointia voi oppia, vaikka se ei kaikilla aivan itsestään tulisikaan. Motivoinnin nähtiin 
tuottavan tuloksia vain silloin, kun se on jatkuvaa, todenmukaista ja asenteeltaan in-
nostavaa. Tekemisen tarkoituksen korostaminen nähtiin tehokkaana motivointikeino-
na. Esimiehen laiskuuden motivoida alaisiaan koettiin johtavan rutiininomaiseen ja 
ikävään työilmapiiriin, jossa mielellään korostetaan toiminnan virheettömyyttä ja kir-
jaimellisuutta. 

”Olennaista on se, että ihmiset pitää sada motivoitua työhön. Pitää olla 
hyvä työilmapiiri, ja miettiä miksi ollaan olemassa. Me ollaan jotakin var-
ten, eikä olemista varten, vaan edistämme jotakin hyvinvointia, joka voi-
daan ymmärtää hyvin laajasti.”(14/16) 

”Arvostusta näissä tehtävissä on riittävästi, vaikka ei kukaan mitään san-
karityötä hallinnossa teekään. Perusetuja pitäis saada hallintoon, ja sel-
lasia houkuttimia, jotka motivois ihmisiä.”(3/16) 

Esimiehen aito halu viedä alaisiaan eteenpäin, kannustaa, vahvistaa, antaa uskoa ja 
luottamusta, antaa vastuuta, ja taito saada ihmiset työskentelemään innostuneesti ja 
kokemaan työpaikka omakseen, on haastateltavien mielestä edellytys ihmisten sitou-
tumiselle hallintoon, ja siten parhaan työpanoksen antamiseen organisaatiolle.  

”Mulla on ollut esimiehet, jotka ovat aina kannustaneet, aina antaneet ti-
laa. Yleensähän sitä on sitten aina lyöty sivusta, kun ollaan oltu kateelli-
sia.”(6/16) 

Motivoinnissa merkityksellistä on myös sillä, että esimies oivaltaa oman roolinsa 
suhteessa alaisten ammatissa ja uralla etenemiseen. Esimiehen ei pidä aina odottaa, 
että alainen ilmaisee tahtonsa uralla etenemiseen, aloitteen ja kannustuksen pitää tulla 
esimieheltä. Esimiehen on myös annettava alaisilleen sellaisia tehtäviä, joissa heidän 
on mahdollista pätevöityä uralla etenemistä ajatellen. 

”Esimiesten on kyettävä poimimaan joukosta sellaset ihmiset, joilla on 
pitkäjänteisyyttä, kykyä visioiden näkemiseen, kyky ennakoivaan työs-
kentelyyn ja suunnitteluun ja määrätietoiseen, päättäväiseen työskente-
lyyn. Karsiutuminen ja karsiminen on aika rankaa.”(11/16) 

”Vanha totuus hallinnossa on, että ei virkoja hakemalla saa, varsinkaan 
korkeita virkoja. Onnea pitää olla mukana, ja esimiehen näke-
mys…Esimiehen on pidettävä huolta siitä, että virkakoneistolla on riittä-
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västi kasvupohjaa, että ne ihmiset, joilla on ansioita ja kykyä, myöskin 
pääsee eteenpäin sen mukaisesti.”(4/16) 

Kyvykkäiden, ansioituneiden ja lahjakkaiden kannustaminen ja rohkaiseminen, tie-
toinen tukeminen, kykyjen mukainen vastuiden lisääminen ja uralla eteenpäin viemi-
nen, ovat erittäin tehokkaita ja toimivia motivointikeinoja, ja siten myös tapa edistää 
hallinnossa viihtymistä ja pysymistä. Samanaikaisesti on huolehdittava siitä, että tä-
mä ei tapahdu työmoraalin kustannuksella tai tasapuolisuutta loukkaamalla. 

”Esimiehen merkitys on kyllä aika suuri. Mä oon aina saanut asiallista ja 
kannustavaa kohtelua. Se on kai sattumaa, että joittenkin kohdalle on tul-
lut hyvät esimiehet, ja ne ihmiset on sitten päässeet eteenpäin, ja monta 
hyvää ihmistä ne on sitten latistanut.”(6/16) 

”Kun on hakijoita oman hallinnon alan piiristä, ja sitten on ulkopuolisia, 
niin pääsääntönä on ollut, että esimiehet pyrkis oman hallinnon piiristä tu-
levia hakijoita suosimaan, joilla jo on kokemusta hallinnon alasta. On hy-
vä, että hallinnossa toimivilla on tämmönen näkemys siitä, että on mah-
dollista uralla nousta eteenpäin, jos hyvin tekee työnsä.”(1/16) 

”Eikä saa suosia ketään alaista niin, että se näkyy läpi. Kyllä sitä kannus-
tusta voi antaa muutenkin. Jos joku on hyvä tyyppi, niin kyllä kaikki hy-
väksyy sen, että se menee muita nopeammin.”(10/16) 

”Pitäskin miettiä, että kun ihmiset tulee tiettyyn ikään, ja jos niistä tuntuu, 
että voimat lähtee, niin olis hyväksytty ja luvallinen tapa siirtyä syrjään 
vetotehtävistä, ja ruveta vaikka avustavaksi virkamieheksi, asiantuntijaksi 
samaan organisaatioon.”(3/16) 

Haastateltavien mielestä ajan myötä esimiehen on opittava havaitsemaan minkälaisil-
la motiiveilla eri ihmiset toimivat.  Erilaiset nöyristelyn ja nuoleskelun, ja sosiaalisen 
miellyttävyyden muodot on esimiehen opittava tunnistamaan, eivätkä ne voi olla ural-
la etenemisen perusteita, edes tiedostamattomina. 

”Herkät tuntosarvet pitää olla , että havaitsee millasilla motiiveilla ihmiset 
toimii. Sen näkee silmistä, sen näkee esiintymisestä ja miten se vaihtaa 
jalkoja, korvien punastumisesta. Pitää osata kuunnella omaa sisäistä intui-
tiivista ääntä, ja sitten tarvittaessa tarkistaa asiat muuten.”(15/16) 

Esimiehen on oltava valmis, ja omattava uskallusta, myös karsimaan anonyymiuteen, 
vastuun pakoiluun ja latistamiseen liittyviä ominaisuuksia hallinnossa työskentelevil-
tä ihmisiltä. Eettisesti vahvat toimintaperiaatteet työn johtamisessa toimivat haastatel-
tavien mielestä pitkän aikajänteen motivointikeinoina ja herättävät yleistä luottamusta 
työyhteisössä. 
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”Esimiehen on opittava erottamaan mikä on totta ja mikä ei ole. On osat-
tava valikoida ja arvioida ihmisiä ja tietoja niiden totuudellisuuden perus-
teella. On osattava kohdata hankaliakin ja epärehellisiä ihmisiä.”(11/16) 

”Esimiehen on osattava valita hyviä alaisia. Sellaisia, joiden kanssa tulee 
faktapohjalta toimeen ja jotka antaa jotain päätöksentekoon. Ei välttämät-
tä mukavia, mutta myös mukavia.”(1/16) 

Haastateltavien mielestä esimiehellä on oltava itsetunto ja itsetuntemus kunnossa. 
Esimiehen itsetunnon on kestettävä alaisen parempi asiantuntijuus jonkin substanssin 
suhteen, arvostettava tätä ominaisuutta alaisessa, ja mahdollistettava sen näkyminen. 
Kaikkien osaamiselle on annettava tilaa, ei pelkästään esimiehisyydelle, ja siten esi-
merkiksi asiantuntijoiden on sallittava tulla aktiivisesti viestimään omaan asiantunti-
juuteensa sitoutuvista asioista julkisuudessa. 

”Asiantuntijoiden pitää päästä enemmän esiin, heidän tulee saada toimia 
itse, ja esitellä asiat. Se on asiantuntijoiden motiivin kannalta keskeinen 
asia. Täytyy kouluttaa asiantuntijat esiintymään säädyllisesti.”(13/16) 

”Kun on paljon hallinnossa asiantuntijoita, niin eihän asiantuntija siitä 
tykkää, että heidän asioista tiedottaa joku muu, joka tietää vähem-
män…Se on edelleen olemassa se ministeriön linja, mutta sen linjan puit-
teissa he voi itse harkita, mitä sanovat. Eikä niin, että joka sana pitää sen-
suroida.”(6/16) 

Haastateltavien mielestä oma esimerkki on tehokkain opetusmenetelmä työyhteisös-
sä. Myös motivointia ajatellen esimiehen on omattava valmiutta omassa työyhteisös-
sään mallina ja esimerkkinä toimimiselle. Omalla käyttäytymisellään ja toiminnallaan 
esimies kykenee luomaan turvallisuutta, työniloa ja onnellisuutta työyhteisöönsä, ja 
sen kautta saamaan alaisensa tuottaviksi ja tehokkaiksi työntekijöiksi. Varovaisuutta 
esimiehen on noudatettava etenkin oman aseman mukanaan tuomien etuisuuksien 
käytössä. Hyviä tapoja on pidettävä yllä kaikissa työtilanteissa. Toisaalta esimies voi 
omalla käyttäytymisellään luoda työyhteisöön kireän, epäystävällisen ja epämiellyt-
tävän ilmapiirin. Esimiehen vastuu ilmapiiristä on suurempi kuin alaisen. 

”Esimiehen pitää olla esimerkkinä. Pitää tulla töihin silloin kun pitää, ja 
jos siitä poikkeaa, järjestelmä tietää miksi siitä poiketaan. Ja virka-autoa, 
edustustiliä jne…tulee käyttää aina vaan todelliseen tarpeeseen. Ettei ku-
kaan pääse sanomaan, että siellä se vaan rehvastelee luottokortilla.” (7/16) 

”Sitten nuorelle on tärkeää, että se esimies on esimerkki. Sä saat siltä opin 
ja katsot miten hän käyttäytyy.  Siitä saa evästä matkan varrelle, ja se on 
vahvistusta omille hiljaa kasvaville käsityksille.”(14/16) 

Esimiehen suhdetta alaisiin ohjaa myös työnjaon toimivuus. Ammattiosaamiseen pe-
rustuva rekrytointi, taito organisoida ja jakaa työtehtävät oikein, päätöksenteon ja teh-
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tävien delegointi ja siinä oman toiminnan suunnitteluun rohkaiseminen ja vallan ja-
kaminen kaikille oikeassa suhteessa, ovat haastateltavien mielestä keskeisiä työnjaon 
toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä. Esimiehellä on oltava herkkyyttä hoitaa vain 
omalle hallinnon tasolle kuuluvat asiat, vaikka olisi kuinka kiinnostunut ja pätevä 
hoitamaan jotain alaiselle kuuluvaa työtehtävää. Alaisen päätösvaltaan kuuluvan asi-
an tulee oikeasti olla hänen päätettävissään. Jos päätökset eivät ole kovin hyviä, esi-
miehen tulee ohjausmenetelmien avulla opettaa alaista päätöksenteossa. 

”Mä kyllä sanoisin, että ihan nuoria ei kannata ministeriöön ottaa, koska 
se, että sä oot nuori ja innokas, niin sulla puuttuu se näkemys, ei oo tullu 
vielä näkemystä. Että mikä se onkaan se ministeriön rooli ja tehtävä niin-
ku ministeriöiden yhteisössä, ja mikä se on se kansalainen siellä, tai yhtei-
sö tai yritys. Siinä on hirveä riski, että nuorena tekee semmosia poikki-
päätöksiä.”(6/16) 

Haastateltavien mielestä esimiehisyyteen liittyy oleellisesti myös hallinnon toiminnan 
kokonaisvaltainen ja aktiivinen seuranta ja valvonta tuloskeskeisesti. Esimiehen on 
jatkuvasti arvioitava hallinnon laillisuutta, hyvyyttä, huonoutta, jäykkyyttä ja jousta-
mattomuutta. On kyettävä herkästi ja nopeasti havainnoimaan hallintokoneiston tak-
kuaminen, ja siitä syntyvät muutostarpeet, ja kyettävä arvion perusteella muuttamaan 
omaakin toimintaansa nopeasti, jopa räväkästi.  

”Tämmösistä jatkuvista seurantatarkistuksista on päästy ATK:n avulla 
siihen, että seurataan tehtävien, resurssien ja aikoinaan hyväksyttyjen 
suunnitelmien toteutumista. Asioihin puututaan vaan silloin, kun joku ei 
menettele annettujen ohjeiden mukaisesti.”(12/16) 

Esimiehen suorittaman arvioinnin koettiin kohdistuvan myös ydinprosesseihin ja nii-
den synnyttämään henkilöstön, rakenteen ja kuormittavuuden suhteen oikeellisuu-
teen.  

”Hallintoihmisenkin on kyettävä ajatteluun; Best value for money. Eli on 
käytettävä hallinnon alan resursseja ja henkilöstöä niin järkevästi, että sii-
tä saadaan maksimaalinen tuotos ilman, että henkilöstöä tai resursseja 
poltetaan loppuun, ja että se kokonaistulos vastaa hallinnon alalle annettu-
ja tehtäviä tai odotuksia.”(7/16) 

Esimiehen on tiedettävä oma tilansa ja kestokykynsä. Hänen on kyettävä kuormitta-
maan itseään ja alaisiaan oikeassa suhteessa työllä, ja oltava kykenevä ajoissa ha-
vainnoimaan milloin joku ei jaksa ja puututtava siihen rohkeasti ja tarpeeksi ajoissa. 
Haastateltavien mielestä esimiestyössä on epäonnistuttu, jos jonkun on työyhteisössä 
pakko lähteä burn out – lomalle työstä johtuvien seikkojen vuoksi. 
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”Pomon pitää huomata, että tuo ei enää jaksa. Jos sitä vastuuta ei kykene 
jakamaan siellä osaston sisällä, silloin tulee vahventaa organisaatiota tai 
jättää joku osa sitä työprosessia pois.”(13/16) 

Henkilöstön laatua, määrää, ominaisuuksia, oppimismahdollisuuksia ja pätevyyspro-
sesseja esimies arvioi säännönmukaisesti. Silloin esimies tietää, missä työyhteisössä 
ollaan menossa, ja esimies kykenee ajoissa varmistamaan esimerkiksi esitysten ja 
aloitteiden asiantuntijuuden laadullisen tason, kokonaisvaltaisuuden ja kattavuuden. 
Haastateltavien mielestä esimiehen on myös opittava hyväksymään hyvä tulos par-
haan mahdollisen tuloksen sijasta ja osattava havainnoida erilaisia ajan tuhlaamisen 
mekanismeja, jotka heikentävät tuloksia. 

”Kaikki ei tätä hallintoa koskaan opi. Ja mitä tarkemmin takertuu präntät-
tyyn sanaan ja pykälillä kikkailuun, sen varmemmin tulee isoja törmäyk-
siä. Niin esimiehet vetää johtopäätöksen, että tulee enempi häiriöitä kuin 
asioitten myönteistä hoitopalautetta.”(2/16) 

”Tässä on tietenkin nähnyt sen yhden lähtökohdan, että kun on pitänyt 
silmänsä auki, niin on ihan selvä, että on ihmisiä, joista ei tule hallinnolli-
sia virkamiehiä vaikka niiden päälle kaatais vettä taikka hunajaa.”(6/16) 

”Kun siellä on iso porukka tulossa, niin kyllä siinä matkassa alkaa näke-
mään keillä on kykyä ajatella laaja-alaisemmin ja löytyy tämmösiä visioi-
ta. Ja sitten semmosia ihmisiä, joilta on mahdollista, että heiltä löytyy, ja 
sitten semmosia, jotka ei ole toivottomia, mutta joilla ylöspäin kiipeämi-
nen on syytä pitää muita hitaampana. Ja sitten on niitä, jotka ei kerta 
kaikkiaan tajua, miksi hän ei pääse eteenpäin, vaikka on maailman paras 
ja terävin. Niitten kanssa vaan pitää tulla toimeen niinku kaikkien ihmis-
ten kanssa.”(14/16) 

 

 

Itsehuoltotaidot  

Itsehuoltotaidot tarkoittavat sellaisia itseen kohdistuvia ajatuksellisia ja toiminnallisia 
toimintoja, jotka mahdollistavat ihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvin-
voinnin tasaisen ylläpitämisen, arjesta tyydyttävästi selviämisen ja kyvyn nauttia sii-
tä, mitä kulloinkin tekee. 

Haastateltavien näkemyksen mukaan hallinnollisen ajattelukyvyn kehittyminen edel-
lyttää aktiivista, ja jatkuvaa, itsestään huolta pitämistä. Itsestään huolta pitäminen 
edellyttää valmiuksia ajoittain pysähtyä ja pohtia oman ammatillisen kunnianhimon 
ja urakehityksen vastaavuutta, ja sitä, tuottaako nykyinen työ riittävästi tyydytystä. 
Huolenpito kohdistuu myös omaan henkiseen kehittymiseen ja henkiseen hyvinvoin-
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tiin, ja sen mahdollistumiseen nykyisen työn välityksellä. Edelleen haastateltavat kat-
soivat perheen ja työn välisen suhteen toimivuuden ja tasapainottamisen olevan yksi 
keskeisiä itsehuoltoon liittyviä taitoja. 

Uran luomisen hallinnossa katsottiin edellyttävän ihmiseltä valmiutta ja halukkuutta  
työskennellä älyllisesti haastavissa tehtävissä, joissa on hyvin vähän fyysisiä haasteita 
sinällään, paitsi joissain kriisitilanteissa, joissa yöuni saattaa jäädä vähäiseksi. Hallin-
toon hakeutuvan on koettava työn ominaispiirteet sisäisesti mielenkiintoisena, moti-
voivana ja elävänä, antoisana ja voimia antavana. Työn miellyttäväksi kokemisesta 
huolimatta on vaatimattomasta palkkauksesta kyettävä nauttimaan ja olemaan siihen 
tyytyväinen, on hyväksyttävä hidas uralla eteneminen ja kyettävä näkemään sen tar-
koitus ja mieli, ja on kyettävä sietämään joskus ongelmallisiakin työyhteisöjä, joissa 
esiintyy kateutta ja jopa ”sivuilta lyömisestä”. 

Uralla etenemisen lähtökohtana on, että itse on selkiyttänyt jollain tasolla itselleen 
mitä työssään ja työstään haluaa, että kykenee näkemään toiminnan ja ajattelun sykli-
syyden ja osaa sovittaa oman toimintansa näiden syklien mukaan, omaa aktiivisuutta 
ja uskallusta oman uran edistämiseen, kykenee huolehtimaan oman roolin tietoisesta 
ja halutunlaisesta ylläpitämisestä ja on valmis luopumaan uran vuoksi joistain tär-
keiksi kokemistaan asioista. 

”Elämä on kokonaisuus, johon kuuluu työ ja muu elämä, eikä sitä saa ko-
kea raskaana. Ja työ ja vapaa-aika ei aina oikein selvästi erotu toisistaan. 
Jos sen kokee raskaana, niin on mahdottomuus tehdä tätä työtä.”(11/16) 

”Mä tiedän paljon sellasia lahjakkaita ihmisiä, jotka ovat kuitenkin sitten 
jääneet, syystä tai toisesta, paikallensa, ja kaikki ei halua markkinoida it-
seensä vaan tehdä työnsä kunnollisesti. Tää järjestelmä ei keskity palkit-
semaan keskeisiä työntekijöitään, vaan uraputkiin valikoidutaan muilla 
perusteilla.”(4/16) 

Haastateltavien mielestä valtasuhteiden hahmottaminen ja toiminnan ymmärtäminen 
vallan näkökulmasta käsin auttaa välttämään suurten erehdysten tekemisen urallaan, 
jotka sitten myöhemmin saattaisivat olla todellisina esteinä uralla etenemisessä. Taito 
hahmottaa valtakuvioita helpottaa myös oman ”kemian” sopeuttamista tietoisesti kul-
loiseenkin hallintoympäristöön, opettaa hyödyntämään eteen tulevia tilaisuuksia ja 
sattumia, ja lisää valmiutta kompromisseihin ja ristiriitojen näkemiseen ja sietämi-
seen. 

”Se joka ylenee, on ylenemisensä ansainnut. Mutta joskus voi sitten ta-
pahtua virheitä, jos ei tuu esimiehen kanssa toimeen, on eri uskontokun-
taa, tapailee yhteistä naista, sukupuoli haitta, eri harrastukset, sukset me-
nee ristiin. Elämässä on tämmöstä.”(10/16) 
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”Mutta ei sitä sulle kuitenkaan koskaan kerrota kun tulet aloittelijana, että 
kaikki tekee kaikilla tasolla virheitä, lakikirjassa on virheitä, säädöksissä 
on virheitä, eduskunta tekee virheitä, ja sitä varten on oikaisumenettely. 
Mutta kulttuuri on semmonen, että mokia ei saa tehdä, ja se on kyllä ikä-
vää, koska niitä ei sitten myöskään koskaan analysoida. Tää on ihmisten 
toimintaa ja ihmisille sattuu aina.”(3/16) 

Vaikutusvallan hankinnan ja säilyttämisen katsottiin viimekädessä perustuvan kui-
tenkin hyviin työtuloksiin, asiaosaamiseen ja käytännön hallinnollisten taitojen, reto-
riikkatason ja arvotason tasapainottamisen kykyyn, eli kokonaisuuden hallintaan.  

”Miten näkee kokonaisuuden, miten saa lankoja vedettyä yhteen ja ver-
koston toimimaan, keskustelutaito, esittämistaito, ulosanti, avoimuus, 
asiaosaaminen…Näihin kiinnitetään huomiota.”(13/16) 

”Energisyys, kyky katsoa asioita laajemmin, ihmissuhdepuolen osaami-
nen, ja sellanen maine, että ei ole kovin paljon semmosia rikkeitä ja tör-
mäyksiä taustalla. Niissä suhteissa paha kello kyllä kuuluu kauas. Niihin 
kyllä ura katkeaa.”(4/16) 

”Pitää osata kirjoittaa, pitää olla esittelykykyä, hyvä koulutus ja ammatti-
taito, neuvottelutaitoja, huumorintajua, käytöstapoja.”(14/16) 

Haastateltavat pitivät erittäin merkittävänä monipuolisen elämän- ja työkokemuksen 
hankintaa. Monipuolisen kokemuksen kautta katsottiin saatavan taitoa uusien asioi-
den ja tilanteiden pelottomaan ja halukkaaseen kohtaamiseen. Haastateltavien mieles-
tä on turha jäädä odottamaan, että joku tulee ja keksii sen, miten hyvä ja pätevä minä 
olen. On oltava henkistä valmiutta itsensä ja ideoidensa aktiiviseen markkinointiin ja 
myyntiin erilaisiin työryhmiin ja komiteoihin, jotka pätevöittävät uralla, ja on omat-
tava halua olla millään lailla rajaamatta omaa kokemuspiiriään ammatillisesti. Tällä 
haastateltavat tarkoittivat sitä, että ei kannata olla turhan tarkka siitä, mikä on juuri 
minun työtäni ja mikä jonkun toisen, kaikenlaisesta työstä on mahdollista oppia, jos-
kin itse on huolehdittava siitä, että tietoisesti hakeutuu aina vaativimpiin tehtäviin. 
Erilaiset ja monenlaiset työtehtävät kypsyttävät vuosien myötä uralla etenemisen 
edellyttämiä ominaisuuksia, ja auttavat myös oman lisäarvon tiedostamisessa uraa 
ajatellen. 

”Itse mä olen aikoinaan tehny vähän kaikenlaisia töitä, siivoamista, ravin-
tolassa, pankissa ja vaikka missä, siitä on hyötyä, kun ymmärtää muitten 
ihmisten käyttäytymistä, kun on tämmönen laaja-alainen pohjakoke-
mus.”(3/16) 

”Monipuolisen kokemuksen hankkiminen on tärkeää. Kaikista uusista 
ympäristöistä kuitenkin oppii, oppii hyvää ja pahaa, täytyy sitten vain 
suodattaa.”(5/16) 
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Haastateltavat katsoivat, että jos jää vain yhteen toimipaikkaan, siinä on lähes mahdo-
tonta edetä uralla kovin korkealle. Jos haluaa päästä eteenpäin, on oltava valmiutta 
hakea muissa organisaatioissa olevia virkoja rohkeasti. Valmius lisätä omaa osaamis-
taan ja kokemustaan edellyttää hallinnon eri sektoreilla, ja sisällä, erilaisissa hallinto-
tehtävissä työskentelyä, kokemuksen hankkimista useammasta työpaikasta kotimaas-
sa, ja halua ja valmiutta käydä myös ulkomailla katsomassa toisenlaisia hallinnoinnin 
malleja ja innokkuutta työskennellä kansainvälisissä tehtävissä.  

”Siellä vanhassa paikassa ei ole tapahtunut mitään kehitystä. Eli jos olisin 
jäänyt sinne, niin en varmaan olisi päässyt yhtään uralla eteenpäin. Tää on 
ihan selkee meillä täällä, että virkamiehiä ei saada liikkumaan, kun niitä 
ei saada liikkumaan, ne ei etene urallaan. Mutta sitten toisaalta ei aina 
osata tarpeeksi arvostaa sitä osaamista mitä liikkumisesta tulee.”(3/16) 

”Ihmisten vaihtaminen paikasta toiseen olis ihan välttämätöntä. Se on tu-
hosaa koko ihmisen luovuudelle ja ajattelukyvylle semmonen ajatusmaa-
ilma, että tässä ollaan ja 35-vuoden kuluttua käyn kuittaamassa eläk-
keen.”(16/16) 

Kokemukset erilaisista työyhteisöistä ja ympäristöistä kasvattavat haastateltavien 
mielestä sopeutumis- ja muuntumiskykyä, ja auttavat tarkastelemaan asioita aina laa-
jemmasta näkökulmasta. Työkierron nähtiin olevan erittäin tärkeä työssä kehittymi-
sen menetelmä, ja jos oli ollut jo 5-7 vuotta samassa työpaikassa, oli ylioppinut tehtä-
vään nähden. 

”Pitää olla kokemusta, pitää olla pitempään täällä hallinnossa, ja mielel-
lään eri kaltaisissa tehtävissä, joissa joutuu eri kulmilta kattoon niitä asioi-
ta. Vuodet tuo kypsyyttä tullessaan ja näkemystä, edellyttäen, että on 
niinku valmiutta ja avoimuutta ottaa vastaan näitä havaintoja.”(2/16) 

Haastateltavien mielestä taito ottaa oppia esikuvista uran eri vaiheissa, omaksua itsel-
leen hyviä työskentelymalleja, ja välttää huonoihin esimerkkeihin samaistumista ja 
onni työskennellä hyvien esimiesten alaisuudessa, vähentää itsetunnon ja urakehityk-
sen kannalta haittaavien tunneperäisten esteiden syntymistä ja kehittymistä, nostaa 
luottamusta omaan osaamiseen ja haluun olla luottamuksen arvoinen, lisää luottamus-
ta systeemiä kohtaan ja antaa valmiuksia antautua systeemin eteenpäin vietäväksi. 

”Minulla on henkilökohtaisesti ollut ihan loistavia esimiehiä oman urani 
aikana. Kannustavia, vastuuta antavia, eteenpäin vieviä. Monelta esimie-
heltä olen oppinut sen, miten asia voidaan hoitaa hyvin ja siististi. On kyl-
lä ollut sitten esimiehiä, joilta on oppinut tekemään asioita toisin kuin he 
tekevät.”(6/16) 
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”Sitten mulla oli semmonen päällikkö, että se oli potenssiin kaksi kaikki 
hyvät ominaisuudet, ammattitaito, päällikkötaito, johtamistaito. Ne vuo-
det oli hyvin jännittävät ja rikkaat ja mä opin todella paljon.”(14/16) 

Uran eteen työskentelyn on haastateltavien mielestä oltava pitkäjänteistä, ja uran 
eteen on oltava valmis näkemään vaivaa, työ on aina tehtävä kunnolla, on oltava hyvä 
maine ja on osattava esittää ympäristölle ja omille esimiehilleen omia toiveitaan 
oman työnsä suhteen. On omattava valmiutta luoda onnenpotkuja, ja on oltava valmis 
tekemään raskasta pohjatyötä onnenpotkuja varten. 

Oman uudistumisen ja kehittymisen varmistamiseksi on kyettävä säilyttämään elä-
mässään taito selkiyttää säännöllisin väliajoin mistä saa tyydytyksen ja tarpeellisuu-
den kokemista elämälleen, mitkä ovat omat arvostukset ja miten niitä on kyennyt yl-
läpitämään omassa toiminnassaan.  

”Hallinnossa on vaikea toimia, jos on joitakin sellaisia henkilökohtaisia 
arvotavoitteita tai lähtökohtia, jotka on ristiriidassa tällasen melko tym-
peänkin neutraliteetti – objektiivisuus ajattelun ja arvomaailman kans-
sa.”(5/16) 

Haastateltavien näkemyksen mukaan itselleen tärkeäksi koetut asiat on hahmotettava 
itsetutkiskelun, ”peiliin katsomisen” avulla, ja on oltava valmis hyväksymään, että 
oman muuttumisen ja kehittymisen myötä myös motiivit ja toimintamallit voivat 
muuttua. Toimintaa ohjaavista arvoista käytävä dialogi itsensä kanssa auttaa hahmot-
tamaan sisäistä motiiviaan; Onko se sitoutunut työn sisältöön vai ulkoiseen statuk-
seen. 

”Mä olen sisäistänyt muutamia ajatuksia, miten suomalaisten on hyvä ol-
la. Mutta en mä ole tietoisesti miettinyt, mitä mä aion omana aikanani 
saada aikaan. Tää paikka on kuitenkin huippukunnossa mun lähdön jäl-
keen.”(10/16) 

”Ehkä se, miten mä hahmotan maailmaa ja mitä mä pidän arvokkaana, on 
semmosta, että niitä voi parhaiten hoitaa täällä julkisella puolella. Niinku 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta, sitä, että ihmiset tulee kohtalaisen tasa-
arvoisesti kohdelluks. Niin, jos sitä pitää arvokkaana, niin hallinto tarjoaa 
siihen mahdollisuuden.”(10/16) 

On miellettävä, mikä on oma suhde rahaan, palkkaan, palkkioihin, uraan, valtaan ja 
pätemiseen. Miten suuri näiden henkilökohtainen merkitys on, ja miten on omasta 
mielestään kyennyt saavuttamaan niihin asettamiaan tavoitteita. Tämä analyysi on 
perustana taidolle rakentaa oma visio tulevaisuuttaan varten. 

”Mä en koskaan oo oikein suunnitellu uraa tai muuta, enkä mä oo kokenut 
itseäni myöskään karriääri ihmiseksi. Mua on aina työn sisältö kiinnosta-
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nut, mua ei oo kiinnostanut asema tai valta, enkä mä edes arvosta ase-
maa.”(6/16) 

Haastateltavien mielestä eräs keskeisiä opittavia taitoja on itsetutkiskelu. Itsensä  
kriittisen ja rehellisen tarkastelun avulla kykenee säilyttämään nöyryytensä oman 
kasvunsa suhteen ja käsittelemään vaikeiksi kokemiaan tunteita rakentavalla tavalla.  

”Sitten totta kai, itselleen pitää sallia se, että kaikki päivät eivät ole sa-
manlaisia. Nöyryys oman kasvun suhteen. On oppinut huomaamaan, että 
yksin taistelemalla, eli tämmöinen ritari Rohkea-tyyli, siinä tarttuu tuuli-
myllyn siipiin turhan monta kertaa.”(6/16) 

Omien pelkojensa, neuvottomuuden, riittämättömyyden, voimattomuuden, turvatto-
muuden, haavoittuvuuden, vanhoihin kaavoihin sitoutuneisuuden ja vallan käytön 
osaamattomuuden arvion, analyysin ja myöntämisen kautta oppii haastateltavien mie-
lestä vastaisuudessa kestämään paremmin tappioita, ikäviä asenteita ja pettymyksiä 
lannistumatta, hyväksyen todellisuuden realiteetit ja raadollisuuden, luottamaan 
omaan selviytymiseensä ja tuntemaan aitoa osaamisen ja työn iloa.  

”Voi sanoa, että hallinto on harvoja asioita, jossa voi todeta, että vuodet 
tuovat tullessaan yhä parempaa tulosta, edellyttäen, että jaksaa pysyä 
elämässä kiinni, ettei turhaudu työssään tai ettei innostus mene.”(13/16) 

”Itsestäni voin sanoa, että itseluottamus on kasvanut. Se on kasvanut sitä 
myöten, että ne on ollut oikeita ne ratkaisut, ja oon uskaltanut siirtyä 
eteenpäin vastoin sitä yleistä ajattelua, muuten olisin jäänyt paikoille-
ni.”(3/16) 

”Tällänen sapattivuosi tekee hyvää, koska aivoissa tulee helposti sem-
mosia luuppeja, jotka alkaa kiertää samaa ympyrää. Oma ajattelu ei uu-
siinnu, ei jaksa innostua enää samalla tavalla.”(5/16) 

Haastateltavien mielestä kodin ja työn välinen tasapaino on elämässä hyvin keskeinen 
hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Jos tasapainoa ei ole, näkyy se työssä ja kotona. 
Haastateltavat katsoivat myös, että tasapaino voi vaihdella ajan ja tilanteen mukaan. 
Välillä on tilanteita, jolloin työ vaatii enemmän ja toisaalta taas koti ja perhe on ajoit-
tain osattava asettaa etusijalle. Taito olla ajatuksellisesti ja käytännössä tasapainossa 
kodin ja työn välillä, on edellytys sille, että kykenee huolehtimaan terveydestään ja 
hyvinvoinnistaan osana työssä jaksamista.  

”On harrastukset, vapaa-aika, perhe, työ, kaikki vähän eri rooleissa. Ja 
tämän hallitseminen oikeastaan niinku ajatuksellinen tasapaino, pitäs aina 
olla niissä kentissä missä sä toimit.”(14/16) 

Kodin ja työn välisen ristiriidan hallinta edellyttää taitoa priorisoida perhe ja työ ajal-
laan ja tilanteiden mukaan oikein. Tämä vaatii kompromissi-, sovittelu- ja sopimuk-
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senteko taitoja. Uralla etenemistä ajatellen on omattava sellainen asenne, että elämä 
on kokonaisuus, jota ei voi jyrkkärajaisesti jakaa työ- ja vapaa-aikaan, ajoittain ne 
voivat sekoittua keskenään ja painopiste vaihtelee ajan ja tilanteen mukaan perheen ja 
työn välillä. Puolisoiden käsitys uran merkityksestä on oltava suhteellisen samanlai-
nen, jotta joustot puoleen ja toiseen ovat mahdolliset. 

”Mä olen yrittänyt kehittämis keskusteluissa sanoa meidän miespuolisille 
ihmisille, että jää nyt ihmeessä hoitamaan niitä lapsias sinne kotiin, että ei 
se vaimo vaan pelkästään. Että se on hienoa kun miehestä tulee isä, yhtä 
hienoa kuin naisesta äiti.”(3/16) 

”Mulle on tärkeetä tää lähiympäristö, perhe ja muut sukulaiset, ystävät ja 
sosiaalinen. Ja mitä vanhemmaksi on tullut, niitä arvostaa enemmän. Se 
on aina ihmiselle olemassa, vaikka muuten kävis mitenkä. Se on ainut mi-
tä jää.”(4/16) 

   ********* 

Tässä tutkimuksessa esimiehisyyden koettiin olevan käytännönläheistä ja arkista 
toimintaa hallinnossa. Esimiehisyyden taitovaatimukset kiteytyivät taitoon tulla 
ihmisten kanssa toimeen, oman tehtäväalueensa hallintaan ja taitoon pitää itses-
tään niin hyvää huolta, että itse jaksaa työssä, jolloin myös alaisilla on mahdolli-
suus jaksaa. Ihmisten kanssa toimeen tulemisen perustan esimies – alainen suh-
teessa katsottiin olevan riippuvainen kahdesta tekijästä. Ensinnäkin se, miten hy-
vin esimies, esimerkiksi oman kokemuksen kautta, todella tietää ja ymmärtää ar-
kielämän kulun ongelmineen tavallisessa suomalaisessa perheessä, vaikuttaa sii-
hen, miten hyvin esimies kykenee näkemään työn ja kodin välisen keskinäisen 
vaikutuksen alaisten päivittäisissä työsuorituksissa, ja tukemaan havainnoimisensa 
perusteella alaistaan tämän tarvitsemalla tavalla. Toinen esimiehen ja alaisen toi-
meen tulemista edistävä tekijä oli vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot erilaisten ja 
monenlaisten ihmisten kanssa. Hyvien vuorovaikutus- ja neuvottelutaitojen katsot-
tiin jossain tapauksessa olevan jopa peruste antaa esimiehelle anteeksi muut tai-
dolliset tai tiedolliset puutteellisuudet. 

Esimiehen odotettiin myös hallitsevan hyvin hallinnon prosessitaidot. Hallinnon 
prosessitaitojen hallinta on lähtökohtana sille, että esimies kykenee ohjaamaan 
alaisiaan päivittäisissä toiminnoissa ja tukemaan heidän ammatillista kehittymis-
tään. Esimiehen odotettiin hallitsevan etenkin laillisuuteen ja muotomääräyksiin 
liittyviä asioita, hänen odotettiin omaavan taidon hahmottaa hallinnon toimintatar-
peen erilaisia ongelmia kohdattaessa ja olevan valmis auttamaan alaisiaan tällai-
sissa tilanteissa. Hallinnon prosessitaitoihin kuuluvan arvioinnin koettiin olevan 
ajoittain niin vaikeaa, että esimieheen kohdistettiin suuria odotuksia evaluointitai-
tojen osalta. 
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Esimiehen työssään jaksamisen edellytyksenä haastateltavat katsoivat olevan alai-
silta ja omalta esimieheltä tulevan positiivisen palautteen ja taidon huolehtia 
omasta jaksamisestaan. Etenkin oma jaksaminen oli perusta sille, miten jaksaa olla 
hyvä esimies omille alaisilleen. Jos itse on väsynyt, turhautunut, kyllästynyt ja pet-
tynyt työhönsä, heijastuu tämä suoraan työyhteisöön. Perheen ja työn välisen tasa-
painon katsottiin olevan pääsääntöisesti ehkä keskeisin jaksamista ylläpitävä voi-
ma. Myös tyytyväisyyden omaan työhön sisällöllisesti ja urakehitykseen koettiin 
olevan jaksamisen tunteeseen merkittävästi vaikuttava tekijä. Sellaisten vaiheiden, 
jolloin itse oli harkinnut alan vaihtoa, kerrottiin koetelleen myös jaksamista esi-
miehenä. 

   ********* 
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Kuvio 6.  Hallinnollinen ajattelukyky alakategorioineen. 
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Poliittinen ohjaus 

Suoriteperusteisen toimintatodellisuuden viimeinen alakategoria on poliittinen ohja-
us. Poliittinen ohjaus – alakategoria on luonteeltaan erilainen kuin muut tämän ydin-
kategorian osat. Muissa alakategorioissa painopiste on itsenäisessä työskentelyssä 
hallinnon sisällä ja sitä ohjaavissa todellisuuskäsityksissä, tässä alakategoriassa pai-
nottuu yhteistyö ja suora vuorovaikutus poliittisen päättäjän kanssa, ja tätä yhteistyötä 
ohjaavat mekanismit. Poliittinen ohjaus tässä tutkimuksessa koskee myös lähinnä hal-
linnon ylimmillä portailla työskenteleviä virkamiehiä, jotka tekevät välitöntä ja suo-
raa yhteistyötä politiikkojen, esimerkiksi ministerin, kanssa. 

Tämän tutkimuksen mukaan poliittiselle ohjaukselle on luonteenomaista vaihtele-
vuus. Hallintoa ohjaavien politiikkojen tiedon taso, ohjaustaidot ja itsenäisyyden aste 
vaihtelevat henkilöstä toiseen. Mitä pätevämpi ja osaavampi ministeri taidoiltaan on, 
sitä vahvempaa on myös poliittinen ohjaus. Toisaalta, mitä heikommat ministerin tie-
dot ja taidot ovat, sitä merkittävämmäksi nousee hallinnon ohjaava rooli käytännössä. 
Toisaalta voimassa oleva lainsäädäntö toimii kaikissa tapauksissa poliittisen ohjauk-
sen vaikuttavuuden rajana, ja hallinnon nähdään olevan varmistamassa, että poliitti-
nen ohjaus toteutuu lain säätämissä rajoissa. Poliittinen ohjaus kuitenkin hyväksytään 
hallinnossa osana hallinnon itsensä legitimiteettia. Poliittisen päätöksentekijöiden 
tarpeisiin vastataan asiapainotteisesta tutkimustietoihin ja – menetelmiin perustuvilla 
argumenteilla neutraliteetti säilyttäen, vastuu tiedostaen ja yhteisiä pelisääntöjä nou-
dattaen, ja oma politiikka käsitys taustalle asettaen. 

Käytännön työskentelyn tasolla hallinnossa virkamiehen poliittinen taitavuus tulee 
esiin taitona toimia neutraalisti ja puolueettomasti kaikkien puolueiden edustajien 
kanssa, valmiutena kohdella eri puolueiden edustajia, omista mieltymyksistään huo-
limatta, tasapuolisesti, ja kykynä hyväksyä ja toimeenpanna parhaalla mahdollisella 
tavalla ratkaisut ja päätökset, jotka poikkeavat omista poliittisista näkemyksistä. 

”Yhteistyö politiikkojen kanssa vaatii ehdotonta puolueettomuutta ja 
asiapohjalta liikkumista. Poliitikkojen kanssa on esitettävä vain faktoja, 
kun toimii eri elimissä asiantuntijana.”(1/16) 

”Se, että on ollut tämmönen sitoutumaton virkamies, se on antanut tiettyjä 
vapauksia sanoa ja ajatella niinku itse oikeaksi havaitsee eikä ole tarvin-
nut olla jonkin ryhmän asialla.” (10/16) 

”Usein on ollut sääli se, että se asia saattaa liueta toisarvoiseksi, ja poliit-
tinen tarkoituksenmukaisuus pääsee ohjaamaan.”(6/16) 

Kyky huomioida automaattisesti asioiden valmistelussa poliittisesti mahdollinen, tu-
lee haastateltavien mielestä näkyviin taitona laatia poliittisesti hyväksyttäviä asiakir-
joja ja lakiesityksiä, jotka on perusteltu tutkimustietoon ja  / tai tutkimus- menetel-
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miin pohjautuvilla argumenteilla. Tähän liittyy myös taito hillitä ja hallita poliittista 
toimintaa hallinto-organisaation sisällä, ja painottaa sitoutumattomuuden ja poliitti-
sesti neutraalin toiminnan merkitystä, esimerkiksi vastustamalla puhtaasti poliittisiin 
meriitteihin perustuvia virkanimityksiä. 

”Usein ne ministerit sanoo, että ei ole poliittisesti mahdollista tai, että he 
eivät muuten vain halua tehdä jotain, jonka virkamiehet näkee mahdolli-
seksi ja tarpeelliseksi. Kolme kertaa pitää kuitenkin aina yrittää, se on se 
sitkeyden vaatimus, että ei pidä heti luopua.”(1/16) 

”Pitää pystyä tekemään sellaisia lakiesityksiä, jotka sitten täyttävät poliit-
tisia pyrkimyksiä ja tavoitteita, ja jotka poliittisesti saadaan vielä hyväk-
syttyäkin.”(7/16) 

”…ja poliittisista virkanimityksistä ei pidetä hallinnon sisällä, se heiken-
tää työmoraalia, ja sitten ne joutuu vielä aina voittamaan sen ennakkoluu-
lon, mitä niitä kohtaan tunnetaan.”(1/16) 

Haastateltavat kokevat, että kyky hahmottaa oma vastuualueensa hallinnossa suhtees-
sa politiikkaan, tuo mukanaan velvollisuuden ottaa käsiteltävänä oleviin asioihin kan-
taa, taidon vaikuttaa poliittisiin päätöksentekijöihin onnistuneesti saamalla oman 
työnsä tulokset ”myytyä” poliitikoille, mutta myöskin taidon olla eri mieltä, perustel-
len, päätöksentekijän kanssa, ja valmiutena siirtää vastuu päätöksestä päätöksenteki-
jälle, jos oma näkökulma ei ole tullut hyväksytyksi. 

”Lainsäädäntöä tapahtuu poliitikkojen ja puolueiden kanssa yhteisvaiku-
tuksessa, mutta kumminkin virkamiehellä on oma näkökulma, mitä pitää 
painottaa, lainsäädännössä kaiken pitää olla myös toteutettavissa. Sem-
mosia yleviä lakeja, joita ei pystytä toteuttamaan, vaikka rahaakin olisi, 
niin virkamiehen on kyettävä sanomaan, että ei toimi.”(11/16) 

”Lainvalmistelijan on toteltava sellaisessakin tilanteessa, että hän on po-
liittisen päätöksentekijän kanssa eri mieltä. Oman eriävän näkemyksen 
saa kirjattua kuitenkin näkyviin.”(4/16) 

”Sulla pitää olla hajuaistia, kun asioita myydään poliittiselle koneistolle. 
Sulla on oltava argumentit ja laskelmat kunnossa, ja perustelut sille mitä 
esität, ja jokaiseen selitykseen sulla pitää vielä olla vasta-argumenttikin jo 
etukäteen selvitettynä, ei sen kummosempaa ole.”(10/16) 

”Poliittisesti ei aina kaikki ole mahdollista, mutta jos olet kolme kertaa 
yrittänyt, sen jälkeen voi panna paperit laatikkoon ja säilyttää todistusai-
neiston vastaisen varalle, mitä on yrittänyt, jos sitten käy hullusti.”(1/16) 
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”Niin kaikki asiat ei aina politiikkoja kiinnosta, mutta ne saattaa olla kui-
tenkin niinku tasavallan kannalta tärkeitä, ja silloin pitää virkamiesten 
paikata sitä.”(4/16) 

Toisaalta nähtiin, että virkamiesten on kyettävä tukemaan poliittisia päätöksentekijöi-
tä parhaalla mahdollisella tavalla, jopa niin pitkälle, että  kun hallinnossa kyetään nä-
kemään jonkin poliittisen päätöksen vaikutukset pitkällä aikavälillä politiikkaan it-
seensä, ja politiikan vaikuttavuuteen ja uskottavuuteen, on hallinnon kyettävä teke-
mään poliitikot tästä tarvittaessa tietoiseksi. 

”Selvästi ministereillä tää vastuu ja pitkäjänteisyys on niinku vähän lyhy-
empää luokkaa. En nyt sano, että pelkästään vaaleihin saakka, mutta on 
aivan selvä perspektiiviero virkamiesjohdolla ja poliittisella johdol-
la.”(13/16) 

”Mutta kyllä mä siitä pidän kiinni, että niin kauan kuin tässä yhteiskun-
nassa tarvitaan politiikkaa, tarvitaan sitä politiikkaa toteuttamaan hallin-
tokoneistoa.”(12/16) 

Vaikka käytännön yhteistyössä virkamiesten mielestä politiikkojen kanssa joudutaan 
ajoittain pelaamaan tietynlaista peliä, niin hallinnollinen ajattelukyky tulee kuitenkin 
aina esille perimmäisten, niin sanottujen ”reilun pelin- pelisääntöjen” sisäistämisenä 
ja noudattamisena. Reilun pelin-periaatteiden ydin on luontevassa suomalaisessa vuo-
rovaikutuksessa, joka ilmenee asiapainotteisuudessa, ammattitaito vaatimusten täyt-
tymisessä substanssin hallinnan osalta ja puolueista riippumattomasta poliittisesti 
neutraalista kohtaamisesta. 

”Jos ministeri ei mulle kerro, miten hän haluaa tän asian hoidettavan, niin 
aika vaikea tätä organisaatiota on ministerin tahdon mukaan ohjata. Läh-
tökohta on se, että kun hän tarvitsee tietoa, niin se on aina kaksisuuntais-
ta.”(7/16) 

”Sulla pitää olla hajuaistia, kun asioita myydään poliittiselle koneistolle. 
Sulla on oltava argumentit ja laskelmat kunnossa, ja perustelut sille mitä 
esität, ja jokaiseen selitykseen sulla pitää vielä olla vasta-argumenttikin jo 
etukäteen selvitettynä, ei sen kummosempaa ole.”(10/16) 

”Yhteistyön poliitikkojen kanssa tulee olla avointa. Meidän tulee kyetä 
myöntämään myös omat virheet ja viestittää selvästi, että me halutaan uu-
distua.”(1/16) 

”…ja asioiden esittäminen poliitikoille riittävän kirkkaasti ilman ammat-
tikieltä tai vieraita sanoja.”(6/16) 
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Erityisen merkittävänä koettiin, että vuorovaikutusta politiikkojen kanssa leimaa vii-
me kädessä ehdottoman rehellisyyden vaatimus, asioiden esittäminen kielellisesti 
ymmärrettävästi ja yksiselitteisesti, ja avoimuus. 

”Kuuluu hyvään virkamiestoimintaan tuoda havaintonsa rehellisesti esille. 
Sen voi tehdä aiheuttamatta riitaa.”(4/16) 

 4.3    Yhteenveto tutkimustuloksista 

Hallinnollisen ajattelukyvyn muotoutumiseen vaikuttaa kolme tekijää; Omaksuttu 
tieto, hallinnon tehtävissä hankittu kokemus ja yksilöllisistä lähtökohdista kehittyneet 
persoonalliset ominaisuudet. 

Hallinnolliseen ajattelukykyyn vaikuttava omaksuttu tieto on luonteeltaan teoreettisen 
ja käytännön tiedon kaltaista, ja tiedon omaksumisen yhteydessä oppimisprosessiin 
on vaikuttanut myös opitusta asiasta koetut ja saadut omakohtaiset kokemukset, ym-
päristön tärkeiden ihmisten käsitykset opittavasta asiasta ja yleiset asenteet opittavaa 
asiaa kohtaan. Hallinnollisen ajattelukyvyn kannalta tämä tarkoittaa sitä, että tietope-
rusteinen ymmärrys asiasta sisältää myös kokemuksellisia aineksia, asenteita ja jopa 
samaistumisen perusteella omaksuttua oppiainesta.  

Pelkistetyimmillään hallinnolliseen ajattelukykyyn vaikuttava tieto omaksutaan kou-
lutuksen ja organisoidun oppimisen välityksellä. Oppiaineksen sisällöllinen painottu-
neisuus (tieteenala) heijastuu myös omaksuttuun hallintokäsitykseen painottaen siinä 
oppialan tietoainesta merkityksellisimpänä vaikuttavana tekijänä. Tieteenala näyttäisi 
tämän tutkimuksen perusteella jossain määrin ohjaavan tutkimuksellisen tiedon han-
kintaa ja hyväksikäyttöä jo hallinnossa työskenneltäessä. Taito ottaa vastaan tutki-
muksellisia, tiedollisia ja koulutuksellisia haasteita hallinnossa, on yhteydessä tie-
donhankinta- ja tiedonprosessointitaitoihin, ja laaja-alaiseen ja ennakkoluulottomaan-
tieteen alojen ylittävään ajattelutapaan. 

Uuden tiedon ja tutkimuksen hyödyntäminen omassa työssä on yhteydessä yleiseen 
asenteeseen uusia ja vieraita asioita kohtaan, ja siihen, miten vastuulliseksi ja merkit-
täväksi kokee itse tekemänsä hallinnollisen työn suhteessa kansalaisiin. Oman työnsä 
merkityksellisyyden ja vaikuttavuuden kokemisessa korostui tieto arkipäivän elämäs-
tä. Mitä parempi teoreettinen tieto, esimerkiksi sosiaalipoliittinen, sosiologinen, tai 
tilastollinen, ja omaan elämänkokemukseen perustuva tieto hallinnossa työskentele-
vällä on arkielämästä, sitä tärkeämmäksi koettiin uuden tiedon merkitys päivittäisessä 
työskentelyssä. Arkielämän tiedon hallinta heijastui hallintokäsitykseen siten, että 
kansanvaltaiset ja demokraattiset näkemykset painottuivat hallinnon roolia yhteis-
kunnassa arvioitaessa niillä, jotka korostivat arkielämän hallinnan ja osaamisen mer-
kitystä. Arkielämän tieto vaikutti myös politiikkakäsitykseen samansuuntaisesti. 

Politiikka käsityksen muotoutumiseen vaikuttivat oman elämän ja historian kautta 
koetut tapahtumat, tiedot arkielämästä ja tietopainotteisen opiskelun rakentama ym-
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märrys poliittisen järjestelmän toiminnasta, rakenteesta ja vaikuttavuudesta, ja erityi-
sesti politiikan suhteesta hallintoon. Yksilöllisesti omaksutut poliittiset arvostukset ja 
asenteet vaikuttivat myös omaksuttuun politiikkakäsitykseen, mutta tässä tutkimuk-
sessa ei tullut ilmi niiden syntyhistoriaa. Hallintokäsitykseen omaksuttu politiikkakä-
sitys heijastui hallinnon erilaisten yhteiskunnallisten roolien ja tehtävien painottami-
sena. 

Politiikkakäsitys muotoutuu hallinnossa jatkuvasti, ja mitä läheisempää yhteistyö po-
litiikkojen kanssa konkreettisesti on, sitä yksityiskohtaisempia ja selvempiä omaksu-
tut politiikkakäsitykset ovat. Yhteistyössä politiikkojen kanssa politiikan prosessit ja 
vaikuttamismekanismit tulevat tutuiksi, kokemukset yhteistyöstä erilaisten poliittisten 
ajattelutapojen ja ideologioiden kanssa lisääntyvät ja tieto erilaisten ajattelutapojen 
hallinnollisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista ja seurauksista kasvaa. Näin poli-
tiikkakäsitys muuttaa muotoaan ja elää jatkuvasti ja vaikuttaa myös hallintokäsitystä 
muuttaen. 

Teoreettiseen tietoon perustuva käsitys hallinnosta oli lähtöisin organisoidun oppimi-
sen vaiheesta, jossa hallinnon yhteiskunnallisen tarkoituksen tietäminen ja ymmärtä-
minen, hallinnon ja ympäröivän yhteiskunnan arvojen vuorovaikutuksen ja yhteyden 
oivaltaminen ja hallinnon rakenteiden ja prosessien tietoperusta muotoutui ja selkey-
tyi. Hallintokäsitykseen asenteellisella tasolla vaikutti omaksuttu politiikkakäsitys ja 
omat kokemukset arkielämästä ja kokemukset hallinnon kanssa asioinnista. Myös 
median välittämän hallintokuvan katsottiin vaikuttavan omiin käsityksiin hallinnosta, 
etenkin työn arvon kokemisen kautta. Yllättäen hallintokäsityksen muotoutumiseen 
tämän tutkimuksen perusteella vaikutti myös hallintouran jossain vaiheessa merkittä-
väksi koettu mentor - tyyppinen henkilö, jonka toimintatapoihin ja –malleihin oli ha-
luttu tietoisesti tai tiedostamatta samaistua, ja jota arvostettiin huomattavasti hallinto 
osaamisen ja asennoitumisen näkökannalta. 

Hallinnolliseen ajatteluun vaikuttava ja omaksuttu teoreettinen ja käytännöllinen tie-
to, jossa on mukana vaikutteita omista kokemuksista, omaksutuista asenteista ja sa-
maistumisen kautta opituista asioista, nimettiin tässä tutkimuksessa tietoperusteiseksi 
kokemustodellisuudeksi. Tietoperusteisessa kokemustodellisuudessa hallintokäsitys, 
tieto- ja oppimiskäsitys, politiikkakäsitys ja käsitys arkielämästä ovat jatkuvassa vuo-
rovaikutuksessa keskenään, ja erilainen ja erilaisista lähteistä tuleva tietoperusteinen 
aines muuttaa tietoperusteista kokemustodellisuutta jatkuvasti. 

Hallinnolliseen ajattelukykyyn vaikuttava hallinnon käytännön tehtävissä hankittu 
kokemus muotoutuu toimintamalleiksi toiminnan havainnoimisen, omien kokemusten 
analysoinnin ja onnistumisen kokemusten myötävaikutuksella. Toimintamallien muo-
toutuminen tapahtuu konkreettisten ja käytännöllisten työssä saatujen kokemusten 
välityksellä. Tämän tutkimuksen perusteella hallinnollisen ajattelukyvyn kannalta 
merkittävimmät konkreettiset toiminnot ovat päätöksenteko, ongelmahallinta, kehit-
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täminen ja muutosten aikaansaaminen, esimiehenä toimiminen ja poliittiseen ohjauk-
seen sopeutuminen.  

Hallinnon käytännön tehtävissä hankittu osaaminen ja kokemus perustui toimintamal-
lien omaksumiseen joko yritys – erehdys – periaatteella, havainnoimalla, miten joku 
kollega tehtävän suorittaa ja tekemällä samalla lailla, asiakirjoja tutkimalla ja selvit-
tämällä, miten vastaava tehtävä on aiemmin suoritettu, kysymällä neuvoa esimieheltä 
tai kollegalta tai kehittämällä oman mallin tehtävän suorittamista varten. Omaksutun 
toimintamallin käytöstä saatu palaute auttoi sisäistämään tai uudistamaan toiminta-
mallia. 

Hallinnon ajattelukyvyn kannalta keskeisissä hallinnon toimintamalleissa yhteisiä 
piirteitä olivat pyrkimys avoimeen ja osallistavaan yhteistoimintaan, luovuuden ja 
innovatiivisuuden tukeminen perinteitä kunnioittavalla tavalla, toiminnan syklisen 
luonteen havainnoiminen ja huomioonottaminen käytännön työskentelyssä, ennakoi-
misen merkityksen ymmärtäminen koko yhteiskunnan kannalta ja oman toiminta-
alueen rajojen tunnistaminen.  

Avoin ja osallistava yhteistoiminta oli keskeistä etenkin päätöksenteon valmistelu-
vaiheessa, vaikka vastuu päätöksestä sinällään onkin kohdennettu yhdelle henkilölle. 
Kehittämiseen ja muutokseen liittyvät toiminnat olivat mahdollista toteuttaa vain yh-
teistoiminnassa, muuten ne jäävät käytännössä ”kuolleiksi kirjaimiksi”. Ongelmahal-
linnan näkökulmasta avoimuus ja yhteistoiminnallisuus toimivat ongelmia ehkäise-
vänä toimintamallina, joskin myös kahdenvälinen toiminta on ajoittain tarpeen on-
gelmia ratkottaessa. Esimiehisyydessä ja poliittisessa ohjauksessa ei yhteistoiminnal-
lisuus tullut merkittävästi esille, avoimuus kylläkin. 

Luovuuden ja innovatiivisuuden merkitys korostui etenkin kehittämisen ja muutoksen 
läpiviemiseen liittyvissä toiminnoissa. Samoin ongelmahallinta kokonaisuutena toimi 
parhaiten, kun luovuutta käytettiin ratkaisujen etsinnän apuvälineenä. Sekä kehittämi-
sen että ongelmahallinnan osalta korostettiin taitoa kunnioittaa ja huomioida perinteet 
ja vallitseva kulttuuri. Esimies – alainen suhteessa luovuus ja innovatiivisuus saivat 
kahdenlaisen merkityksen. Toisaalta esimiehen alaisia ohjatessaan on kyettävä itse 
toimimaan luovasti ja innovatiivisesti, ja toisaalta esimiehen on osattava kehittää näi-
tä ominaisuuksia alaisissaan. Päätöksentekoon tai poliittiseen ohjaukseen ei luovuu-
den ja innovatiivisuuden toimintamallia varsinaisesti liitetty muuten kuin detaljin 
omaisesti. 

Hallinnon syklisen luonteen havainnoimisen koettiin edesauttavan kaikkea työskente-
lyä hallinnon piirissä. Syklisyyden koettiin ulottuvan suurista yhteiskunnallisista il-
miöistä pieniin ihmisten välillä oleviin toimintamalleihin. Päätöksentekotasot ja – 
alueet eri asioiden suhteen vaihtelevat, ja päätöksissä painotetaan erilaisia asioita yh-
teiskunnassa vallitsevien syklien mukaisesti. Ongelmien katsottiin kuuluvan normaa-
liin työkulttuuriin ja niiden esiintyminen tapahtuu syklisesti. Myös hallinnon kehit-
tämisen ja muutosten katsottiin seuraavan syklejä, joilla on yhteys erilaisten uusien 



 137 

oppien ilmaantumiseen tieteessä. Esimiehisyydessä syklisyys näkyi painopisteiden 
vaihtumisena esimerkiksi asiapainotteisuudesta ihmissuhdepainotteisuuteen. Poliitti-
sen ohjauksen osalta syklisyys on rakenteellista, ja yhteydessä hallituksen ja ministe-
rien vaihtumiseen. 

Ennakoinnin merkitys hallinnon toimintamalleissa tuli esille kaikissa hallinnolliseen 
ajattelukykyyn vaikuttavissa käytännön toiminnoissa. Ennakoinnin koettiin saaneen 
erityistä painoarvoa 90 – luvun laman synnyttämien seurausten hoitamisen jälkeen, ja 
halu ennakoinnin avulla kyetä vastaisuudessa ehkäisemään mainitunlaisten tilantei-
den synty koettiin tärkeäksi toimintamalliksi. Ennakoinnin katsottiin olevan peruste-
kijä kaikessa kehittämiseen ja muutoksiin liittyvissä toiminnoissa, kuten myös on-
gelmahallinnassa. Hyvä ongelmahallinta kykenee ennakoimaan ongelmien synnyn ja 
ehkäisemään niiden puhkeamisen. Esimiehen on osattava lukea sekä organisaation 
ennusmerkkejä että työntekijöihin liittyviä ennusmerkkejä, ja ohjattava toimintaansa 
näiden viestien mukaan. Politiikkojen kanssa yhteistyötä tekevät kykenevät ennakoi-
maan tulevia suuntauksia ministerivalintojen mukaan, mutta yhteiskunnallisten tapah-
tumien ennakoiminen on epävarmaa ja yllätyksellistä. 

Ennakoinnin yhteydessä tuli esille myös rajojen tunnistamisen merkitys osana hallin-
non käytännön toimintamalleja. Rajojen tunnistamiseen sisältyi sekä positiivinen että 
negatiivinen ulottuvuus; Rajoittavana ja mahdollistavana tekijänä. Toisaalta rajat 
määrittävät selkeästi toiminta alueen esimerkiksi päätöksenteossa ja poliittisessa oh-
jauksessa, toisaalta kehittämistoiminnot ja ongelmahallinta sisäisen luonteensa mu-
kaisesti tarvitsevat mahdollisuuden jopa rakenteellisten rajojen ylittämiseen. Esimie-
hisyydessä ei rajojen merkitys tullut juuri lainkaan esiin muuten kuin mahdollisissa 
kurinpidollisissa toimenpiteissä. 

Hallinnolliseen ajattelukykyyn vaikuttava hallinnon käytännön työskentelyn välityk-
sellä kehittyvä ominaisuus nimettiin tässä tutkimuksessa suoriteperusteiseksi toimin-
tatodellisuudeksi. Hallinnollisen toiminnan seurauksena syntyneet suoritteet jakaan-
tuivat päätöksenteon, ongelmahallinnan, kehitys- ja muutostoiminnan, esimiehisyy-
den ja poliittisen ohjauksen alueelle. Hallinnossa työskentelevä joutuu työssään koh-
taamaan uransa jossain vaiheessa nämä käytännön toiminta alueet, joista syntyvät 
kokemukset rakentuvat ajan myötä toimiviksi työskentelymalleiksi, joita voidaan so-
veltaa laajasti erilaisissa työtilanteissa. Käytännön työssä syntyvät havainnot ja käy-
tännön kokemukset muuttavat ja kehittävät näitä toimintamalleja jatkuvasti. 

Hallinnolliseen ajattelukykyyn vaikuttavat yksilöllisistä lähtökohdista kehittyneet 
persoonalliset ominaisuudet ovat luonteeltaan geneettiseen tai sosiaaliseen perimään, 
olosuhteisiin ja vuorovaikutukseen ympäristön kanssa sidoksissa olevia, yksilön si-
säisiä ja ulkoisia tekijöitä, jotka ohjaavat yksilön tekemiä valintoja pitkällä ja lyhyellä 
aikavälillä elämässä. Osaa valinnoista ohjaa tietoiset ajatteluprosessit, osaa tiedosta-
mattomat impulssit. 
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Yksilön omaksumiin arvoihin vaikuttavat perusperheen omaksumat arvot, johon ar-
vomaailmaan ihminen tahtomattaan aina jossain määrin samaistuu. Arvoilla tässä tut-
kimuksessa tarkoitettiin yksilön sisäistettyä motiiviperustaa, joka on ihmisen elämää 
ohjaava ja valintoihin keskeisesti vaikuttava tekijä. Motiiviperustansa toteuttamisen 
kautta ihminen saa elämäänsä tarkoituksellisuuden kokemuksen. Näin motiiviperusta 
toimii esimerkiksi ammatillista suuntautuneisuutta ohjaavana tekijänä, ja hallinnon 
ammattiurakseen valitseva kokee hallinnon tarjoavan parhaan mahdollisuuden oman 
motiiviperustan toteuttamiselle. 

Motiiviperustan toteuttamisen ja hallinnossa työskentelyn tarjoamien mahdollisuuk-
sien vastaavuus on havaittavissa yksilön kokemuksessa hallinnon työnä tuottaman 
tyydytyksen määrässä ja laadussa. Motiiviperustan toteuttamisen mahdollisuus on 
yhteydessä myös valmiuteen omaksua hallinnon prosessitaidot. Vaikka iso osa hal-
linnon prosessitaidoista on yhteydessä vuorovaikutuksellisiin taitoihin, joiden omak-
suminen on yhteydessä ihmisen taustalla vaikuttaviin perhe – ja ympäristötekijöihin, 
niin vahvan motiiviperustan avulla vuorovaikutuksellisetkin esteet ovat hallittavissa. 
Tällaisia vuorovaikutuksellisia taitoja ovat tämän tutkimuksen perusteella esimerkiksi 
yhteistyötaidot, kommunikaatiotaidot ja neuvottelutaidot. Hallinnon prosessitaidot 
edellyttävät myös loogista ajattelua ja päättelytaitoja, jonka avulla kyetään yhdiste-
lemään useita yksittäisiä asioita kokonaisuuksiksi. Näin hallinnossa työskentelevältä 
edellytetään myös tiettyjä älyllisten ominaisuuksien hallintamekanismeja, joiden läh-
tökohdat ovat nykykäsityksen mukaan perimässä siirtyviä ominaisuuksia. Vaikka hal-
linnon prosessitaidot päällisin puolin tarkasteltuna vaikuttavat asioilta, jotka on mah-
dollista omaksua teoreettisen oppimisen avulla, niin motiiviperusta ja yksilölliset 
ominaisuudet ovat kuitenkin hallinnollisten prosessitaitojen hallinnan kannalta kes-
keiset. Hallinnon prosessitaitojen hallitsemattomuus tulee näkyviin vaikkapa hallin-
nollisen työskentelyn painopisteen olemisena pelkästään laillisuus- ja muotomääräyk-
sien noudattamisessa. 

Edelleen persoonallisiin ja yksilölähtöisiin ominaisuuksiin kuuluvat itsehuoltotaidot. 
Itsehuoltotaitojen merkitys korostuu silloin, kun ihminen kokee tehneensä motiivipe-
rustansa mukaisen valinnan esimerkiksi työskennellessään hallinnossa, hän hallitsee 
hallinnon prosessitaidot, mutta kuitenkin kokee tyytymättömyyttä työssään. Itsehuol-
totaitojen avulla ihminen kykenee palaamaan motiiviperustaansa, vertailemaan ny-
kyistä tilannettaan motiiviperustaan ja tekemään tarvittavat muutokset tyytyväisyyden 
tilan uudelleen saavuttamiseksi. Itsehuoltotaidot ylläpitävät henkistä ja fyysistä hy-
vänolontunnetta, ja ylläpitävät aktiivista ja jatkuvaa itsestään huolehtimista. Itsestään 
huolenpito todentuu taitona tehdä tietoisia uravalintoja ja hahmottaa valintojen to-
dennäköisiä seurauksia, henkisen hyvinvoinnin ylläpidon edellyttämien taitojen hal-
lintaa ja taitoa tasapainottaa perhe, vapaa-aika ja työ mielekkääksi kokonaisuudeksi. 

Hallinnolliseen ajattelukykyyn yksilöllisistä lähtökohdista vaikuttavat persoonalliset 
ominaisuudet nimettiin tässä tutkimuksessa kehitykselliseksi yksilötodellisuudeksi. 
Kehityksellinen yksilötodellisuus vaikuttaa hallinnolliseen ajattelukykyyn motiivipe-
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rustan, toimintaperiaatteiden, hallinnon prosessitaitojen ja itsehuoltotaitojen välityk-
sellä. Vaikka kehityksellisen yksilötodellisuuden perusta on ihmisen ainutlaatuisessa 
elämänprosessissa, ja joiltain osin jo ennakolta määriteltykin, kehitystä ja muutosta 
kuitenkin tapahtuu koko ihmisen eliniän ajan koettujen sisäisten kriisien ja henkilö-
kohtaisten elämänhallinta ongelmien välityksellä. 

Tämän tutkimuksen mukaan hallinnollinen ajattelukyky on tietoperusteisen kokemus-
todellisuuden, suoriteperusteisen toimintatodellisuuden ja kehityksellisen yksilötodel-
lisuuden muodostama kokonaisvaltainen yksilöllisesti konstruoitu, homeostaattinen 
ajattelukehikko, joka ohjaa hallinnossa työskentelevän havainnointia, toimintaa ja 
kehittymistä. Ajattelukehikon yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että jokaisella hallinnossa 
työskentelevällä on käytössään erilainen tietoperusta, erilaisiin kokemuksiin perustu-
vat yksilölliset toimintamallit ja ainutlaatuinen elämänhistoria yksilöllisine ominai-
suuksineen. Homeostaattisuus tarkoittaa tässä tutkimuksessa sitä, että hallinnollisen 
ajattelukyvyn muodostama ajatuksellinen kokonaisuus eri ominaisuuksineen on aina 
tietynlaisessa tasapainotilassa tietoperusteisen kokemustodellisuuden, suoriteperustei-
sen toimintatodellisuuden ja kehityksellisen yksilötodellisuuden osalta. Uuden asian 
omaksuminen vaikuttaa kaikkien kolmen tilaan erikseen, ja niiden väliseen tasapai-
noon aiheuttaen siinä muutoksen. Hallinnollinen ajattelukyky pyrkii löytämään aina 
uuden tasapainotilan muutosten jälkeen, ja uusi tila on aina hieman erilainen kuin ai-
kaisempi tasapainotila.  

Hallinnollisen ajattelukyvyn muodostaman tietoperusteisen kokemustodellisuuden, 
suoriteperusteisen toimintatodellisuuden ja kehityksellisen yksilötodellisuuden keski-
näinen toiminta on luonteeltaan limittäistä, päällekkäistä ja keskenään vuorovaikut-
teista ajatteluprosessia. Tämä ajatteluprosessi on välillisesti havainnoitavissa tiedolli-
sen osaamisen, omaksuttujen toimintamallien ja yksilökohtaisten persoonallisten 
ominaisuuksien välityksellä. Seuraavassa kuviossa on havainnollistettu hallinnollisen 
ajattelukyvyn muodostamaa kokonaisuutta edellä esitettyjen tutkimustulosten mukai-
sesti.      
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Kuvio 7.  Hallinnollinen ajattelukyky alakategorioineen. 
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5.  TUTKIMUSTULOSTEN YHTEYS OLEMASSAOLEVAAN  

     TEORIAPERUSTAAN 

 

  5. 1   Tutkimustulosten vertailua hallintotieteen teoriaperustan kanssa 

 

Tässä luvussa on vertailtu hallinnollisen ajattelukyvyn mallia olemassa olevaan hal-
lintotieteen yleiseen teoriaperustaan. Vertailu on suoritettu siten, että hallintotieteen 
teorioita on lähestytty ja analysoitu tämän tutkimuksen tuottaman hallinnollisen ajat-
telukyvyn mallin rakenteen ja ydinkategorioiden mukaisesti, ja vertailussa käytetyt 
käsitteet ovat hallinnollisen ajattelukyvyn mallin käsitteistöä. Eli hallintotieteen teo-
rioita on analysoitu ja vertailtu tietoperusteisen kokemustodellisuuden, suoriteperus-
teisen toimintatodellisuuden ja kehityksellisen yksilötodellisuuden rakenteiden ja si-
sältöjen mukaisesti. Vertailtavia hallintotieteen teorioita on analysoitu ja tarkasteltu 
siltä osin, kuin yhtäläisyyttä tai eroavaisuutta tämän tutkimuksen tuottaman mallin 
kanssa esiintyy. Vertailussa mukana olevia hallintotieteen teorioita ei siis ole esitelty 
tässä yhteydessä kokonaisuudessaan ja täysin kattavasti. Vertailtavia teorioita on 
myös useita, ja tämä on vaikuttanut siten, että vertailu ei ole niin syvällistä, kuin jos 
olisi tarkasteltu hallinnollisen ajattelukyvyn ja yhden hallintotieteen teorian eroja ja 
yhdenmukaisuuksia. Tarkoituksena on ollut verifioida olemassa olevan hallintotie-
teellisen tietoperustan avulla hallinnollisen ajattelukyvyn mallin pätevyyttä ja yleis-
tettävyyttä. Toisena tarkoituksena on ollut saada selvyys siitä, miten hallinnollisen 
ajattelukyvyn malli sisällöllisesti ja rakenteellisesti sijoittuu eroavuuksien ja yhtäläi-
syyksien osalta hallintotieteen teoriaperustaan. Kolmantena tarkoituksena on ollut 
verifioida vertailussa olevia hallintotieteen teorioita siltä osin, kuin tässä tutkimuk-
sessa on yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia noussut esille.  

Vertailussa mukana olevat hallintotieteen teoriat on valittu kolmen kriteerin perus-
teella. Ensinnäkin valitut teoriat edustavat hallintotieteen kehittymisen kannalta kol-
mea keskeistä selittämisen tasoa ja näkökulmaa; Yksilötasoa, yhteisötasoa ja järjes-
telmätasoa. 

Hallintotieteen yksilötasoa edustavat teoriat korostavat Denhardtin (2004, 16-17, 51, 
67-68) mukaan yksilön käyttäytymistä, käyttäytymisen merkityksen ymmärtämistä ja 
käyttäytymisen erityistä tarkoitusta ihmiselle itselleen. Yksilötasoa kuvaavat ja selit-
tävät teoriat selvittävät myös ihmisen herkkyyttä aistia ja havainnoida vakaissa tai 
muuttuvissa organisaatioissa tapahtuvia muutoksia, ja kykyä vastata näihin muutok-
siin asianmukaisesti organisaation rakenteet ja vuorovaikutussuhteet huomioiden. 
Yksilötasoa edustavat teoriat painottavat tieteen merkitystä ja objektiivisiin menetel-
miin perustuvaa havainnointia ja tiedonhankintaa. Arvot on yksilötason teorioissa 
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yleensä eriytetty työtä nouseviin arvoihin ja yksilön omiin henkilökohtaisiin arvoihin. 
Arvoja ei periaatteessa tulisi sotkea keskenään. Yksilötason teoriaa edustaa tässä ver-
tailussa F Taylorin tieteellisen liikkeenjohdon teoria ja H Fayolin ja L Urwickin hal-
linnollinen koulukunta. 

Hallintotieteen yhteisötasoa edustavat teoriat korostavat Denhardtin (2004, 36-37, 68-
69) mukaan yksilön käyttäytymisen ja hänen toimintaympäristönsä yhteyttä ja sään-
nönmukaisuuksia. Näiden sosiaalisten prosessien selvittämisen tarkoituksena on ollut 
tuottaa sellaista tietoa, jonka avulla yksilön omaksumien toimintamallien suhdetta 
hänen todellisiin tarpeisiinsa ja intresseihinsä voidaan vertailla ja arvioida suhteessa 
toimintaympäristön vastaaviin ominaisuuksiin. Hallintotieteen yhteisötasoa edusta-
vissa teorioissa on käytetty apuna sosiologian, psykologian, sosiaalipsykologian ja 
politiikan tutkimuksen tietoperustaa. Näillä hallintotieteen teorioilla on yleensä käyt-
täytymistieteellinen ulkonäkö. Johtavana tausta-ajatuksena on näkemys, että ihminen 
käyttäytyy samalla lailla perusominaisuuksiensa suhteen erilaisissa konteksteissa 
(esim. vallankäytön malli on yksilöllä yhtäläinen kotona, töissä tai harrastusten paris-
sa). Yhteisötason teoriaa edustaa tässä vertailussa E Mayon ja M P Follettin ihmis-
suhteitten koulukunta ja H Simonin päätöksentekoteoria. 

Hallintotieteen järjestelmätasoa edustavissa teorioissa korostuu Denhardtin (2004, 
25-27, 35) mukaan yksilön ja koko yhteiskunnan välinen suhde, ja yksilön mahdolli-
suudet selvitä laajoissa ja kompleksisissa organisaatioissa ja ympäristöissä. Järjestel-
mätasoa edustavissa teorioissa on kuvattu, ja taustalla vaikuttaa, arvoista nouseva yh-
teiskuntajärjestelmä. Järjestelmätason teoriaa edustaa tässä vertailussa M Weberin 
byrokratiateoria ja NPM-teoria.  

Toisena valintakriteerinä vertailtavaksi teoriaksi on ollut se, että valitut teoriat sisäl-
tävät mahdollisimman kattavan ja kokonaisvaltaisen olettamuksen ja kuvauksen hal-
linnollisen toiminnan käytännön todellisuudesta ja olemuksesta. Tämän kriteerin joh-
dosta joidenkin hallintotieteilijöiden esittämät yksittäiset hypoteesit tai metateoreetti-
set ajatukset ovat jääneet vertailun ulkopuolelle, vaikkakin niissä on sisällöllisesti 
ollut joitain yhdenmukaisuuksia tämän tutkimuksen esittämän mallin kanssa. Nämä 
ovat kuitenkin sisällöllisesti edustaneet liian suppeaa osaa hallinnollisen toiminnan 
olemuksesta tai olleet olemukseltaan niin filosofisesti ja abstraktisti painottuneita, 
että vertailu näin käytäntölähtöisen tutkimuksen kanssa ei ole asianmukaista. Kol-
mantena valintakriteerinä on ollut se, miten hallintotieteen teoria on yhteydessä käy-
täntöön, eli miten teoria ja käytäntö teoriassa yhdistyvät, ja kuinka paljon teorialla on 
tutkimuksen perusteella näyttöä yleistettävyydestä hallinnollisen toiminnan käytän-
nön todellisuuteen. 
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5.1.1 Max Weberin byrokratiateoria 

 

Hallinnollinen ajattelukyky käsitteenä, tai toiminnan taustalla vaikuttavana ajatuksel-
lisena mallina, ei ole löydettävissä Max Weberin esittämistä teorioista suoraan, tai 
samanlaisten käsitteiden avulla, mitä tässä tutkimuksessa on käytetty. Kuitenkin by-
rokratiateoriasta on implisiittisesti johdateltavissa Weberin näkemyksen mukaisen 
hallinnollisen ajattelukyvyn näkökulmat ja painotukset. Seuraavassa tarkastellaan 
Weberin esittämää byrokratiateoriaa tämän tutkimuksen hallinnollisen ajattelukyvyn 
ydinkategorioiden näkökulmasta, ja vertaillaan tämän tutkimuksen ja byrokratiateori-
an mukaisten käsitysten yhteneväisyyttä ja erilaisuutta. 

Tässä tutkimuksessa ydinkategoria tietoperusteinen kokemustodellisuus kattoi sisäl-
löllisesti hallintokäsityksen, tieto- ja oppimiskäsityksen, politiikkakäsityksen ja käsi-
tyksen arkielämästä. On huomioitava, että tässä tutkimuksessa hallintokäsitys kattoi 
myös laajemman näkemyksen valtiosta ja hallinnosta osana yhteiskunnallista järjes-
telmää.  

Weber (1947a, 339) selittää byrokraattisen hallinnon tarkoittavan tietoon perustuvaa 
valvonnan mekanismia. Tietoon perustuessaan valvonta on olemukseltaan rationaalis-
ta. Valvonnan välineenä käytettävä tieto on sekä teknistä tietoa että kokemukseen pe-
rustuvaa tietoa. Tiedon kontrollointi on organisaation vallan käytön keskeisin väline.  

Max Weberhän oli saksalainen sosiologi, taloustieteilijä, oikeustieteilijä ja hallintotie-
teilijä. Weberin esittämä hallintokäsitys oli osa laajempaa teoria- kokonaisuutta, jossa 
hän käsittelee sosiologian näkökulmasta yhteiskunnan taloudellista ja sosiaalista jär-
jestystä. Tähän teoriaan liittyvän hallintoa käsittelevän ja kuvaavan, byrokratiateori-
an, Weber toi julki teoksessaan ”Wirtschaft und Gesellschaft” osana yhteiskunnallista 
hallitsemista käsittelevää teoriaansa. Weberin hallintokäsitykselle on ominaista se, 
että hänen mielestään byrokratian synty ja kehitys on ymmärrettävä, ja sitä on tarkas-
teltava, loogis-historiallisena ilmiönä. Weber (1947b, 109-110) erittelee markkinata-
loutta, sen organisaatioita ja ominaispiirteitä huomioiden yhteiskunnan rakenteen ja 
muodon kehittymisen, ja teknisen kehityksen vaiheet. Kapitalismi sallii pääomien 
vapaan liikkuvuuden, edellyttää vapaasti liikkumaan kykenevää työvoimaa, ja kehit-
tynyttä rahapolitiikkaa. Protestanttisuus puolestaan opettaa arvostamaan työntekoa, 
vaatii tunnollista ja ahkeraa työskentelyä ja maallisista nautinnoista kieltäytymistä. 
Protestanttisuus antaa kapitalismille hengen. Kapitalismin kehitys puolestaan vaatii 
rationaalista oikeusjärjestelmää säätelemään kaupankäyntiä ja talouden toimintaa, ja 
toisaalta järjestämään valtioelinten suhteita, ja kansalaisen asemaa suhteessa valtioon. 
Yhteiskunnassa tulee olla rationaalis-legaalinen hallitsemisjärjestelmä. Kapitalismin 
voittokulku vaatii myös ennustettavissa olevaa ja hallitsijoita tottelevaa hallintojärjes-
telmää. Weber on huomioinut myös organisaation taloudellisen, poliittisen ja kulttuu-
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rijärjestelmän kokonaisvaikutukset yhteiskunnassa, ja organisaatioiden merkitykset ja 
vaikutukset yhteiskuntakerrosten ja intressipiirien välisissä vuorovaikutussuhteissa. 
Kapitalismi ja rationaalis-legaalinen hallitsemisjärjestelmä yhdessä synnyttävät histo-
rian näkökulmasta rationaalisimman ja tehokkaimman hallinnon muodon, eli byro-
kratian. (Weber 1966, 78-86; Vartola 1979, 123-124); Salminen 1993, 56; Stenvall 
ym. 1995, 168-171,) 

Tämän tutkimuksen hallintokäsityksen yhteydessä tuli esille yhteiskunnassa vallitse-
vien arvojen vaikutus ja yhteys hallintojärjestelmään. Saman ajatuksen yhteiskunnan 
arvojen vaikutuksesta hallintojärjestelmään Weber (1947b, 123-125) toi esille katso-
essaan kapitalismin ja protestanttisuuden arvojen olevan lähtökohtana rationaalisesti 
toimivalle byrokraattiselle hallintojärjestelmälle. Vaikka käsitteitä kapitalismi tai pro-
testanttisuus ei tässä tutkimuksessa mainittu suoraan, puhuttiin kuitenkin uskonnosta, 
sosiaalisista, psykologisista ja inhimillisistä tekijöistä hallintoon vaikuttavina ja hei-
jastuvina arvoina. Hallinnon katsottiin legitimoivan roolinsa yhteiskunnassa Montes-
queien vallan kolmijako-opin esittämien perusteiden mukaan ja demokratian periaat-
teiden toteutumisen mahdollistajana. Markkinatalouden mekanismien kautta tulevaa 
hallinnon aseman valtuutusta yhteiskunnassa ei kukaan maininnut. Hallinnossa tapah-
tuvien asioiden ymmärtämisen katsottiin tämän tutkimuksen mukaan edellyttävän 
yhteiskunnan ja hallinnon historian tuntemusta, mitä seikkaa Weberkin omassa teo-
riassaan korosti. Kokonaisuutena ottaen tässä tutkimuksessa yhteiskuntateoreettinen 
näkökulma tuli hallintokäsityksen yhteydessä esille lähinnä toteavana, ja hallintoa 
sivuavana, ja joiltain osin hallinnon olemusta selittävänä tekijänä, ei syvemmin tai 
laajemmin analysoituna, teoriasta nousevana kokonaisvaltaisena yhteiskuntakäsityk-
senä, jollainen Weberin esittämä hallintokäsitys on luonteeltaan. 

Weberin (1947a, 338; 1966, 152-157) ajattelun mukaiselle hallintokäsitykselle on 
leimaa antavaa myös hallinto-organisaation hierarkkinen rakenne, jolloin organisaati-
on tehtävät on jaettu eri toimiyksiköille, näiden alayksiköille ja yksittäisille viranhal-
tijoille sen mukaan, minkälaista asiantuntemusta, päätöksentekoa tai ohjaamista kun-
kin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Weberin teorian mukaisen or-
ganisaatiorakenteen muotoutumisen lähtökohtana oli selkeästi määritelty, erikoistu-
miseen perustuva, työnjako, joka legitimoitiin virallisten säännösten avulla. Toimi-
vallan avulla määritellään se, mitä kukin yksikkö tai virkamies on oikeutettu organi-
saation nimissä tekemään. Toimivallan määrittäminen perustui Weberin käsitykseen 
vallasta, ja organisaatiossa tapahtuvan vallan käytön eriyttämisestä erilaisten ominai-
suuksien ja toteuttamistavan mukaan. Weberin mukaan valta on todennäköisyyttä 
saada tahtonsa ajetuksi läpi organisaatiossa, toimivalta on määritelty toiminnan alue, 
jota tehtävien suorittaminen edellyttää, ja millä alueella valtaa on oikeus käyttää, käs-
kyvalta on todennäköisyyttä, millä ihmiset noudattavat tietynsisältöisiä käskyjä, kuri 
on käskyvallan noudattamista itsestään selvyydeksi kehittyneen tavan mukaisesti, ja 
järjestys tarkoittaa sitä, että käskijällä ja käsketyllä on yhteinen ymmärrys käskijän 
oikeudesta käskyvallan käyttöön. Tästä järjestyksestä Weber käyttää käsitettä legitii-
mi järjestys tai legitiimi hallinta, johon hierarkkisen organisaation toiminta perustuu.   
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Tässä tutkimuksessa, hallintokäsitykseen liittyvän organisaatiorakenteen yhteydessä, 
tuli esille hallinnon rakenteiden ja prosessien tuntemisen merkitys välttämättömänä 
taustatietona hallinnon arkipäiväisten käytäntöjen ymmärtämiselle ja toiminnan jous-
tavalle sujumiselle, ei niinkään työnjaon tai erikoistumisen ilmentymänä. Erikoistu-
miseen perustuvat rakenteet koettiin enemmänkin haittana kokonaisvaltaiselle ja 
joustavalle yhteistyölle eri hallinnonalojen välillä. Tämän tutkimuksen tuloksissa tuli 
esille Weberin esittämä sekä vertikaalinen että horisontaalinen organisaatiorakenne, 
työnjaon ja erikoistumisen mukanaan tuomat erityispiirteet organisaatiorakenteeseen, 
ja toimivallan vaikutus suhteita selittäviin, muodollisiin rakenteisiin. Sen sijaan We-
berin kuvaamaa vallan jaottelua toimivaltaan ja käskyvaltaan, tai kuria ja sen merki-
tystä organisaation toiminnan kannalta, ei tämän tutkimuksen hallintokäsityksen yh-
teydessä tullut esille. Tässä tutkimuksessa useassa eri yhteydessä mainittua hallinnon 
prosessien havainnoimista ja ymmärtämistä, ei Weberin hallintokäsityksessä varsi-
naisesti tule esille, vaan Weber puhuu lähinnä yksittäisten tehtävien suorittamisesta.  

Edelleen tässä tutkimuksessa hallintokäsitykseen liittyi hallinnon toiminnan perus-
luonteen ymmärtäminen. Hallinnon perusluonnetta tarkasteltiin ensisijaisesti käytän-
nön toiminnan ja keskeisten sisältöjen näkökulmasta, ja niinpä hallinnon perusluon-
teen katsottiin muodostuvan yhteiskunnan eri järjestelmien ja sektoreiden toiminnan 
jatkuvuuden mahdollistamisesta, demokratian periaatteiden toteutumisen mahdollis-
tamisesta ja tämän seurannasta ja yksilön lainmukaisten perusoikeuksien toteutumi-
sen valvonnasta. Weber (1947a, 115) tarkastelee hallinnon perusluonnetta toiminnan 
motiiveista käsin, ja kuvaa hallinnon toimintaa eri lailla painottuneen rationaalisuus 
käsitteen avulla. Rationaalisuutta Weber tarkastelee suhteessa markkinatalouden te-
hokkuuteen, ja niihin yhteiskunnallisiin edellytyksiin, jotka mahdollistavat tehokkuu-
den. Weberin (1966, 115-118) mukaan kaikki sosiaalinen toiminta on jaettavissa nel-
jään osa-alueeseen, joissa rationaalisuuden aste vaihtelee. Nämä rationaalisuuden 
vaihtelua kuvaavat osa-alueet ovat seuraavat: 

1. Muodollinen eli tarkoitusrationaalinen toiminta, joka tarkoittaa sellaista taloudel-
lista toimintaa, jossa tarpeiden tyydytys voidaan määritellä täsmällisin ja mitattavissa 
olevin suurein, kuten rahassa. Tämä ajattelumalli perustuu keskenään kilpailevien 
liikeyritysten toimintaan vapailla markkinoilla. Tarkoitusrationaalisen taloudellisen 
toiminnan ensisijainen tavoite on organisaation voimavarojen lisääminen, ja välineet 
tämän tavoitteen saavuttamiseen löydetään punnitsemalla ja vertailemalla eri vaihto-
ehtoja ja keinoja keskenään. Vaihtoehtoja, keinoja ja myös haittavaikutuksia tarkas-
tellaan ja arvioidaan suhteessa päämääriin ja tavoitteisiin. Toimintaa ohjaa taloudelli-
sen vaihdon mahdollistava kysyntä, joka edellyttää riittäviä taloudellisia voimavaroja 
olemassa olevien tarpeiden lisäksi.  Yhteiskunnalta tarkoitusrationaalisen toiminnan 
toteutuminen edellyttää markkinoiden vapautta, sopimusvapautta, julkisen hallinnon 
toiminnan johdonmukaisuutta, sopimusten täytäntöönpanon varmistamista, ja julki-
sen ja yksityisen talouden selkeää toisistaan erottautumista. 
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2. Sisällöllinen rationaalisuus eli arvorationaalinen toiminta tarkoittaa sellaista toi-
mintaa, jossa tarvetta ei voida operationalisoida rahassa mitattavissa oleviksi sum-
miksi, vaan toiminta sisältää uskomuksen käyttäytymisen itseisarvosta. Toimintaa 
ohjaavat ensisijassa moraaliset, eettiset ja esteettiset arvot, kuten elämisen oikeus, 
oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, ja näiden tarpeiden tyydyttäminen olemassa olevien 
voimavarojen avulla. 

3. Affektiivinen eli tunneperäinen toiminta on olemukseltaan tarkoitusrationaalisen 
toiminnan vastakohta. Tarkoitusrationaalinen toiminta voi ajoittain joutua ristiriitaan 
arvorationaalisen toiminnan kanssa, jolloin tunteet sekaantuvat taloudelliseen, tai by-
rokraattisen organisaation, tarkoitushakuiseen toimintaan aiheuttaen sekaannusta. 

4. Traditionaalinen toiminta perustuu piintyneisiin tapoihin tai toimintamalleihin, 
eikä niillä välttämättä ole mitään toiminnan kannalta rationaalista perustetta tai mer-
kitystä. (Vartola 1979, 84-87); Salminen 1993,56-57;) 

Hallinnon toiminnan perusluonteen määrittelyn yhteydessä mainittiin tässä tutkimuk-
sessa myös rationaalisuuskäsite yhdessä formaalikäsitteen kanssa, ja pohdittiin sen 
vaikutusta hallinnolliseen ajattelukykyyn kokonaisuutena. Myös erot hallinnon, ja 
ylipäätään julkisen sektorin rationaalisuusajattelun, ja liike-elämän rationaalisuusajat-
telun välillä nähtiin toisistaan poikkeaviksi erilaisten tavoitteidensa ja käytettyjen 
menetelmien vuoksi. Weberhän ei tehnyt eroa rationaalisuusajattelussa liike-elämän 
ja hallinnon välillä, vaan hän katsoi rationaalisen toiminnan ylipäätään edustavan te-
hokkainta mahdollista toimintamuotoa. Byrokratia on ominaisuudeltaan universaali, 
joten se voi toteutua kaikenlaisissa yhteiskunnallisissa järjestelmissä, niin julkisissa 
kuin yksityisissäkin. Byrokratia on Weberin mukaan teknisesti niin ylivoimainen ver-
rattuna muihin organisointimalleihin, että se väistämättä tulee laajenemaan vallitse-
vaksi malliksi kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Rationaalisuus käsitettä tarkasteltiin 
tässä tutkimuksessa voimakkaasti arvoja painottaen, arvojen kautta ja arvoihin yhdis-
tellen.  Tämä sama ajatus tulee Weberillä esille arvorationaalisena toimintana. Tässä 
tutkimuksessa haastateltavien arvorationaalinen ajattelu tuli esille hallintokäsityksen 
pohtimisena perusoikeuksien, perusturvan, oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja mo-
tiivien merkityksen näkökulmasta. Vertailtaessa tämän tutkimuksen hallintokäsityk-
sen vastaavuutta Weberin teorian näkemysten kanssa, voidaan todeta, että yhtäläi-
syyksiä on huomattavan paljon, etenkin rakenteellisten tekijöiden osalta, vaikka mo-
nen muun asian kohdalla painopisteet ovatkin erilaisia.  

Edelleen Weber (1966, 186-192) esitti taloudellisen rationaalisuuden kaksi toisistaan 
poikkeavaa muotoa; budjettitalouden ja voiton tavoittelun. Weberin mukaan budjetti-
talouden perustana on yhteiskunnan jäsenten tarpeiden tyydyttäminen riippumatto-
mana yksittäisen yksilön maksuvalmiudesta. Budjettitaloudessa voimavarojen jakoa 
ohjaa yhteiskunnallisesti asetetut tavoitteet ja päämäärät. Budjettitaloudessa myös 
talousjärjestelmä ja poliittis-hallinnollinen järjestelmä ovat keskinäisessä riippuvuus-
suhteessa, taloutta ohjataan säännöin ja normein, ja sen olemusta leimaa jatkuvuus ja 
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pysyvyys. Voiton tavoittelussa rationaalisuuden astetta mitataan toiminnan tehok-
kuudella, ja tuloa tuottavan liikevaihdon määrällä.  (Salminen 1993, 56-58) Taloudel-
lisen rationaalisuuden osalta Weberin käsitys hallinnon roolista oli suhteellisen yh-
teneväinen tämän tutkimuksen tuloksen kanssa, mutta hallinnon toiminnan tulokselli-
suuden mittaamisen kompleksisuuden ja monimuotoisuuden katsottiin asettavan ra-
joituksia myös taloudellisuus rationaaliselle ajattelulle hallinnossa. 

Tämän tutkimuksen alakategoria, tietoperusteinen kokemustodellisuus, ja Weberin 
teorian tarkoitusrationaalinen näkökulma ovat joiltain osilta yhteneväisiä. Weber ko-
rosti tarkoitusrationaalisuudessa järjen ja tiedon merkitystä sosiaalisen järjestyksen 
parhaana toteuttamistapana, ja myös tässä tutkimuksessa tiedolla on merkittävä osuus 
hallinnollisen ajattelukyvyn muotoutumisessa. Tosin tässä tutkimuksessa tietoon aina 
sisältyy myös kokemusperusteista ja asenteellista olemusta. Tätä ominaisuutta Weber 
kuvaa käsitteellä affektiivinen, tunneperäinen toiminta. Weberin kuvaama sisällölli-
nen rationaalisuus/arvorationaalisuus tulee esille tämän tutkimuksen ydinkategoriassa 
kehityksellinen yksilötodellisuus, ja siinä etenkin tarkasteltaessa valintoihin vaikutta-
via tekijöitä. 

Tämän tutkimuksen toinen ydinkategoria oli suoriteperusteinen toimintatodellisuus, 
jonka keskeiset vaikuttavat tekijät olivat päätöksenteko, ongelmahallinta, kehitys ja 
muutos, esimiehisyys ja poliittinen ohjaus. Tämän tutkimuksen suoriteperusteisen 
toimintatodellisuuden lähtökohta on toiminnan sisältöä kuvaava, ja Weberin tarkaste-
lukulma toiminnan mallia kuvaava, joten keskinäinen vertailu on suhteutettava tähän 
eroon. Ydinkategoriassa suoriteperusteinen toimintatodellisuus, on tässä tutkimukses-
sa painopiste toiminnallisessa ja aktiivisessa yhdessä tekemisessä, osallistumisessa, 
optimaalisten ratkaisujen etsimisessä ja monimuotoisuudessa jäykkienkin rakenteiden 
sisällä. Weberillä puolestaan toiminnalle on luonteenomaista asemaperusteinen eriy-
tyneisyys, vallan käytön yksilökeskeisyys ja rajojen ja vastuiden tiedostamisen ja 
noudattamisen merkittävyys. Tosin Weber edustuksellisuuden olemusta käsitelles-
sään tuo esille neuvottelun ja kompromissien merkityksen osana päätöksentekoa. 

Weberin näkemyksen mukainen suoriteperusteinen toimintatodellisuus perustuu by-
rokratiaan sitoutuneeseen virkaan, virkahierarkiaan, viran hoitoa ohjaaviin oikeudelli-
siin normeihin ja teknisiin normeihin. Weberin suoriteperusteinen toimintatodellisuus 
keskittyy hallinnon toiminnan rakenteiden, organisaatiomallin ja sääntöjen määrittä-
miseen. Tässä tutkimuksessa tarkastelun painopisteeksi muodostui hallinnon toimin-
nan ja prosessien keskeiset sisältöalueet, jotka määrittivät muuttuvia ja joustavia toi-
mintamalleja, joita sovelletaan tilannekohtaisesti.   

Keskeisinä ja hallitsevina käsitteinä Weberillä hallinnon käytännön toimintaa tarkas-
teltaessa ovat valta, toimivalta, käskyvalta, kuri ja järjestys, jotka muodostavat legi-
tiimin järjestyksen ja hallinnon toiminnan perustan. Legitiimi hallinta eli legitiimi 
järjestys voi perustua Weberin (1966, 328-329) mukaan kolmeen eri lähtökohtaan, 
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joille on ominaista yhtäaikaisen esiintymisen mahdollisuus, tai vaihtuminen hallinta-
mallista toiseen organisaation sisällä: 

1. Rationaalisiin perusteisiin nojaava legitiimi hallinta lähtee siitä ajatuksesta, että 
vallan käyttö on oikeutettu, henkilöstä ja ryhmistä riippumattomiin, lakeihin, asetuk-
siin, sääntöihin ja menettelytapoihin perustuvilla tekijöillä, ja nämä lait on säädetty 
rationaalis-laillisin menetelmin. 

2. Traditionaalisiin perusteisiin nojaava hallinta lähtee siitä ajatuksesta, että vallan 
käytön lähtökohtana ovat perinteet ja menneisyydessä omaksutut tavat ja menetelmät. 
Traditionaalinen legitiimi perustuu patriarkaaliseen ja perinteitä noudattavaan toimin-
tatapaan ja hallintamalliin. 

3. Karismaattisiin perusteisiin nojaava hallintamalli lähtee siitä ajatuksesta, että val-
lankäyttöä ohjaa johdettavien usko johtajan hyvyyteen, sankarillisuuteen ja esimerkil-
lisyyteen. ( Vartola 1979, 93-105; Dunsire 1973, 83-84; Runciman 1979, 59-66; Sal-
minen 1993, 59) 

Weberin näkemyksen mukainen suoriteperusteisen toimintatodellisuuden lähtökohta 
on rationaalinen, lakiin perustuva hallintatyyppi. Hallinta tarkoittaa Weberillä mah-
dollisuutta saada tietty ihmisryhmä ihmisiä tottelemaan tiettyä käskyä. (esim. Vartola 
1979, 90-94) Yleispätevien ja velvoittavien lakien soveltamisen on tapahduttava eri-
tyisessä hallinnollisessa järjestelmässä, jossa käskyvalta on yhdistetty asemaan tai 
virkaan, ei henkilöön. Kun henkilö noudattaa saamiaan käskyjä, hän ei silloin nouda-
ta kenenkään yksittäisen henkilön määräyksiä, vaan yhteisön jäsenenä yleispätevän 
lain käskyä. Myös tässä tutkimuksessa lakien ja säännösten noudattaminen hallinnon 
toiminnassa koettiin keskeisenä toimintaa ohjaavana lähtökohtana. Sen sijaan monet 
traditiosta ja karismasta nousevat, jossain määrin edelleen käytössä olevat, hallinta-
mallit katsottiin esteeksi joustavalle hallinnon toiminnalle, ja tällaisten mallien vaiku-
tus oli todellista ja aitoa yhteistyötä hankaloittava. 

Tämän Weberin (1966, 329-333) kuvaaman rationaalisen käskyvallan keskeiset pe-
russäännöt on kuvattu seuraavan luettelon avulla: 

1. Virallisten asioiden hoito tapahtuu sääntöjen ohjaamalla tavalla. 

2. Toimivallan alue on selkeästi rajattu ja viran tai aseman haltija on velvollinen 
suorittamaan osoitetut tehtävät. Toimivallan tulee olla suhteessa tehtävään, ja 
mahdollisia pakotteita säädellään yksityiskohtaisesti. 

3. Organisaatio on järjestetty sisäisen hierarkian periaatteella siten, että ylemmän 
aseman haltija kykenee valvomaan ja kontrolloimaan alemman aseman halti-
jaa. 
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4. Toimintaa ohjaavat tekniset säännöt ja normit, joita sovelletaan rationaalisesti. 
Soveltaminen edellyttää aseman haltijalta hallintohenkilöstön erikoiskoulutusta 
ja pätevyyttä. 

5. Hallinnossa työskentelevä henkilökunta ei voi omistaa hallinnon tai tuotannon 
välineitä, koska yhteisön ja yksilön omaisuus on pidettävä toisistaan erillään. 

6. Viran tai aseman haltija ei voi omistaa virka-asemaansa, ja jos jossain tapauk-
sessa oikeus asemaan on annettu, on asemanhaltijan toimittava riippumatto-
muuden ja objektiivisuuden periaatteita noudattaen ja selkeiden normien mu-
kaisesti. 

7. Hallinnon toimenpiteet, päätökset ja säännöt laaditaan kirjallisina. (Vartola 
1979, 94-95;  Salminen 1993, 60; Dunsire 1973,84)  

Weberin näkemyksessä hallinnollisen ajattelukyvyn suoriteperusteinen toimintatodel-
lisuus onkin tiukasti sidottu lakeihin ja säännöksiin, ja virkamiehen mahdollisuus 
käyttää harkintakykyään tilannekohtaisesti on lähes olematon. Hallinnollisen toimin-
nan luovuus ja innovatiivisuus on Weberillä sidottu hierarkiaan ja valta-asemaan, ei 
niinkään tarpeisiin, ja esille tuleviin toiminnallisiin haasteisiin kuten tässä tutkimuk-
sessa oli. Organisaation vallankäytön kannalta Weberin näkemys on hyvin suoravii-
vainen, monimutkaisia ihmissuhteita yksinkertaistava ja auktoriteettilähtöinen. Tässä 
tutkimuksessa valtaa osana hallinnollista ajattelukykyä tarkasteltiin eri yhteyksissä 
lähinnä välillisesti, vastuun näkökulmasta. Weberin tarkoittaman vallankäytön peri-
aatteiden katsottiin olevan mahdollista soveltaa ainoastaan hyvin poikkeuksellisissa 
konfliktitilanteissa, eikä sitä pidetty niissäkään suotavana, lähinnä osoituksena am-
mattitaidottomuudesta. Tässä tutkimuksessa hallinnon toimintaa ohjaavina näkökul-
mina painottui yhteistyö, luonteva vuorovaikutus, joustavuus ja kehittyminen. Hallin-
non toiminnan olemuksen erilaisuus Weberin näkemyksessä ja tämän tutkimuksen 
esille tuomassa näkemyksessä lienee selitettävissä erilaisella historiallisella ajanjak-
solla. 

Laillisen hallinnon rationaalisin hallintamuoto on Weberin mukaan byrokratia. Webe-
rin malli byrokratiasta on ideaalimalli, ja se perustuu ajatukselle ylimmän käskyval-
lan käyttämisestä alempana olevaan hallinnolliseen henkilökuntaan, eli virkamiehiin. 
Virkamiehet on valittu tehtäviinsä ja he hoitavat niitä Weberin (1966, 333-336) mu-
kaan seuraavia periaatteita seuraten: 

• Virkamies on aina henkilökohtaisesti vapaa, ja auktoriteetin ja käskyvallan 
alainen vain persoonattomien virkavelvollisuuksien osalta. 

• Virat on organisoitu selvän virkahierarkian mukaan, ja jokaisen viran toimival-
ta on määritelty selkein säännöin. 
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• Virka täytetään vapaan sopimuksen perusteella siten, että nimitettävä voi aina-
kin periaatteessa itse valita, ottaako viran vastaan vai ei. 

• Virkaan valinta tapahtuu ammatillisen pätevyyden perusteella, joita arvioidaan 
tutkintojen ja kokemusten mukaan. 

• Virkamiehellä on oikeus palkkaan ja eläkkeeseen. Palkka määräytyy aseman 
mukaisesti hallintohierarkiassa. Virkamies on aina vapaa eroamaan virastaan, 
mutta työantaja voi päättää työsuhteen vain erikseen määritellyissä tapauksissa. 

• Virka on hoitajansa päätyö. 

• Virkauralla on mahdollista edetä virkavuosien ja ansioiden perusteella. Vir-
kauralla eteneminen perustuu esimiehen arvioon pätevyydestä. 

• Virkamies ei voi omistaa virkaansa eikä siihen liittyviä resursseja. 

• Viranhaltijan tulee noudattaa kuria ja hänen toimintaansa kontrolloidaan. (Var-
tola 1979, 95-96; Dunsire 1973, 84-85) 

Weberin (1966, 392-395) mukaan myös byrokraattista hallinto-organisaatiota kont-
rolloimaan on asetettava siitä riippumatonta käskyvaltaa käyttävä elin, joka valvoo 
sääntöjen noudattamista, laatii sääntöjä, jotka määrittelevät virkamiehen itsenäisen 
toimivallan rajat, ja myöntää hallinnon toiminnan ylläpitämiseen tarvittavat varat. 
Tällaista ajatusta ei tässä tutkimuksessa tullut esille. 

Weberin näkemyksen mukaan virkamiehen asema ja toiminta byrokratiassa on tar-
koin määritelty, ja virkamies on jatkuvasti tarkan kontrollin alaisena tekemisistään. 
Virkamiehen tehtävä on suorittaa hänelle annetut työtehtävät tehokkaasti ja sääntöjä 
noudattaen, toiminnan tavoitteet ja päämäärät asettaa poliittinen taho, eikä virkamie-
hen tehtävä ole näitä päämääriä kyseenalaistaa. Tämän tutkimuksen perusteella vir-
kamiehen työn kontrolli toteutuu ensisijaisesti toiminnalle asetettujen tavoitteiden 
seurannan välityksellä, joista siis virkamiehen on oltava tietoinen, ja joiden asettami-
seen hän usein myös osallistuu, ei yksittäisten tehtävien suorittamista valvomalla. 
Muilta osin virkamiehen aseman katsottiin tässä tutkimuksessa olevan edelleen hyvin 
samankaltainen, miksi Weber sen aikanaan kuvasi. 

Hallinnon toimintaprosessien osalta Weber kuvasi esimerkiksi päätöksentekoa mel-
koisen suoraviivaisena ja yksioikoisena toimintana, tässä tutkimuksessa päätöksente-
ko oli ulottuvuuksiltaan monipuolisempaa, laaja-alaisempaa ja yhteistyöhön perustu-
vaa toimintaa. Edelleen ongelmanratkaisu ja kehittämistoiminnot ovat Weberin teori-
assa enemmän asemaan ja vastuuseen liittyviä ongelmia kuin inhimillisen kanssa-
käymisen haasteita, kuten tässä tutkimuksessa oli asiantila. Esimiehisyys on Weberil-
lä ominaisuudeltaan hierarkiaan ja sääntöihin sitoutunutta toimintaa. Tässä tutkimuk-
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sessa esimiehisyydessä korostui ymmärtäminen, tukeminen, kannustaminen, ohjaus 
ja itseohjautuvaksi kasvaminen, Weberillä hierarkiasta nouseva käskytyssuhde. 

Weber teki selvän eron politiikan ja hallinnon välillä. Puheessaan, joka käsitteli poli-
tiikkaa kutsumuksen näkökulmasta, Weber (1947c, 80-83) tarkasteli politiikan ole-
musta ja sivusi myös hallinnon ja politiikan suhdetta. Politiikka oli hänen näkemyk-
sensä mukaan olemassa yhteiskunnallisten arvojärjestelmien asettamista varten. Ana-
lysoidessaan eri maiden poliittisia järjestelmiä ja niiden eettisiä paradokseja, Weber 
totesi, että hallinto on poliittisen päätöksenteon liittolainen ja väline. Poliittisten arvo-
järjestelmien asettaminen on luonteeltaan valtaan ja legitiimiin tähtäävää toimintaa, ja 
olemukseltaan subjektiivista, satunnaista ja osin irrationaalista toimintaa, kun sitä 
verrataan Weberin esittämän rationaalis-legaalisen valtion toimintaan. Myös tässä 
tutkimuksessa tuli esille käsitys tietynlaisesta epävakaudesta, joka liittyy poliittiseen 
toimintaan, ja tulee näkyviin etenkin poliitikkojen henkilökohtaisten taitojen kirjona 
heidän hoitaessaan omia vakanssejaan.  

Poliittisten arvojen myllerryksessä hallinto edustaa Weberin (1947c, 80-83) mukaan 
yhteiskunnassa pysyvyyttä, persoonattomuutta, suunnitelmallisuutta ja rationaalisuut-
ta. Hallinnossa työskentelevät virkamiehet ovat riippuvaisia poliittisista päätöksente-
kijöistä legitimiteettiin liittyvien näkökulmien lisäksi materiaalisten palkkioiden ja 
sosiaalisen arvostuksen vuoksi. Samoin ovat poliittiset päätöksentekijät riippuvaisia 
virkamiehistä päätösten toimeenpanon toteuttamisessa.(Vartola 1979, 120) Weber 
katsoi myös virkamiehen kykenevän toimimaan neutraalisti siten, että hänen oma va-
kaumuksensa ei vaikuta tehtävien suorittamiseen. Myös tässä tutkimuksessa hallin-
non katsottiin edustavan neutraalia, omat mieltymykset syrjäyttävää toimintamallia. 
Lainsäädännön nähtiin asettavan rajat toiminnalle, ja virkamiesten tulee valvoa, että 
poliitikot eivät myöskään toimi lainvastaisesti. Virkamiehen passiivisen roolin vaati-
mus suhteessa politiikkoihin ei tullut tässä tutkimuksessa esille. Virkamiehen velvol-
lisuudeksi katsottiin kannanottaminen sellaisissa asioissa, joiden asiantuntija hän on, 
asioita hänen on perusteltava tiedolla ja tutkimuksilla ja virkamiehen on myös osatta-
va aistia asioita esittäessään, mikä on poliittisesti mahdollista. Weber korosti arvojen 
ja poliittisen karisman merkitystä yhteiskunnassa siinä mielessä, että poliittinen ka-
risma kykenee hänen mielestään ehkäisemään politiikan teon muuttumisen rationaali-
seksi hallintotoiminnaksi, ihmisten hallitsemisen pelkän rutiinin voimalla ja koko yh-
teiskunnan muuttumisen rationaalis-legaaliseksi järjestelmäksi. Tässä tutkimuksessa 
virkamiehen vastuuseen katsottiin kuuluvan poliittisen päätöksentekijän tukemisen ja 
rehellisyyden häntä kohtaan, mikä toiminta osaltaan helpottaa poliitikon karismaattis-
ta toimintaa. 

Tämän tutkimuksen kolmas ydinkategoria oli kehityksellinen yksilötodellisuus, jonka 
lähtökohta ja perusta, on ihmisen ainutlaatuisessa fyysisessä, psyykkisessä, sosiaali-
sessa ja henkisessä kehitysprosessissa, joka vaikuttaa keskeisesti hallinnollisen ajatte-
lukyvyn muotoutumiseen niin arvoperustan kuin käytännön toiminnankin kannalta.  
Vaikka Weber ei varsinaisesti kovin paljon suunnannut mielenkiintoaan yksilöön, ja 
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yksilönäkökulmaan teorioissaan, tarkasteli hän kuitenkin yksilöä ryhmän jäsenenä, ja 
yksilön käyttäytymistä ja intentioita järjestelmän luoman ja antaman merkityksen nä-
kökulmasta.  

Weberin näkemyksen mukaan kehityksellinen yksilötodellisuus rakentuu sidosten 
perusteella, ja ihmisten väliset keskinäiset sidokset perustuvat joko yhteisiin materi-
aalisiin, arvostuksellisiin, maailmankatsomuksellisiin, tunneperäisiin tai tiedostettui-
hin valtasuhteisiin. Tunneperäiset yhteisyyden tunteet liittyivät Weberin mukaan lä-
hiympäristön ihmissuhteisiin, kuten perheeseen, sukuun, ystäviin ja jopa naapureihin. 
Weber painotti voimakkaasti valtasuhteen merkitystä sidoksien perustana.(Weber 
1964, 130-134) Tässä tutkimuksessa esille tullutta lähiyhteisön ihmisten arvojen 
merkitystä ihmisen omaksumaan motiiviperustaan, ja motiiviperustan vaikuttavuutta 
aikuisena tehtäviin valintoihin, ei Weber samanlaisessa ajatuksellisessa kehyksessä 
esittänyt. Weber tarkasteli asiaa vallan näkökulmasta, ja hän katsoi, että koska perhe 
ja suku ovat lähtökohtana elämyksellisille tunnekokemuksille, jotka vaikuttavat ihmi-
seen siten, että hän ei kykene rationaalisesti arvioimaan tarkoituksia, tavoitteita ja 
keinoja, niin hallinnon näkökulmasta kyseessä on enemmänkin haitta kuin potentiaa-
linen hyötytekijä. 

Weberin näkemys on tältä osin hyvin erilainen tämän tutkimuksen tuloksen kanssa, 
koska ihmisen sisäistetty arvomaailma toimii tämän tutkimuksen mukaan motiivipe-
rustana, ja ohjaa ihmisen toimintaa ja valintoja hyvin rationaalisesti ja loogisesti ar-
vojen saavuttamisen suuntaan koetuista tunteista huolimatta, tai juuri niiden vuoksi. 
Tässä tutkimuksessa painottui yksilöä tarkasteltaessa subjektinäkökulma, eli ihminen 
valitsee ja vaikuttaa, kasvaa lapsuutensa yli ja ohi, kun Weberillä yksilö on enem-
mänkin objekti, johon vaikutetaan ja johon käytetään valtaa, ja joka toimii tämän vai-
kutuksen mukaisesti. 

Toisaalta Weber (1964, 134-136) puhui samassa yhteydessä myös elämän merkityk-
sen menettämisestä rationaalisuuden seurauksena. Jos ihminen ei omaa uskomuksia, 
asenteita ja ennakkoluuloja, niin jonkin asian kokeminen henkilökohtaisesti mielek-
käänä ja tärkeänä jää Weberin mielestä tapahtumatta, ja ihminen jää rationaalisten 
rutiinien toistajaksi. Ainoastaan karisman avulla ihminen kykenee ylittämään rutiinit, 
ja kokemaan ihmisenä olon eheyttä ja ykseyttä rationaalisessa maailmassa. 

Yksilön toimintaa hallinnossa Weber tarkasteli tietoisen persoonattomuuden näkö-
kulmasta. Ihminen hallitsee työtä tehdessään tunneilmaisunsa, eikä ilmaise kiihty-
myksen, innostumisen, ärtymyksen tai paheksumisen tunteitaan. Hallinnossa työsken-
televän ihmisen työtä ohjaa oikeusturva, tasa-arvo ja neutraalisuus.(Vartola 1979, 
137-140) Weberin hallinnon toimintaa ohjaavissa periaatteissa ja tämän tutkimuksen 
esille nostamissa toimintaperiaatteissa on paljon yhtäläisyyttä., mikä onkin johdon-
mukaista, koska demokratia on myös tämän ajan hallintoa ohjaava perusta. Yhteis-
kunnassa tapahtuneet muutokset Weberin ajan jälkeen tulevat toimintaa ohjaavissa 
periaatteissa tässä tutkimuksessa esille siten, että Weberin ilmaisemien periaatteiden 
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lisäksi korostui avoimuuden. läpinäkyvyyden ja palvelun periaatteet hallinnon toi-
mintaa ohjaavina näkökulmina. Weberin ilmaisemat käsitykset hallinnon salassapi-
don, laillisuuden ja muotomääräysten noudattamisen suhteen, olivat tässä tutkimuk-
sessa yhteneväiset Weberin käsitysten kanssa.  

Tämän tutkimuksen ydinkategorian, kehityksellinen yksilötodellisuus, kuvaama mer-
kitys ja vaikutus hallinnon organisaation toimintaan ei tule esille Weberin teoriassa. 
Weberin lähtökohtana on virkamiehen sopeutuminen sääntöjen ja ohjeiden määritte-
lemään asemaan, ei niinkään hänen yksilöllisten ja ainutlaatuisten ominaisuuksien 
hyödyntäminen ja kehittäminen virka-aseman avulla, saatikka yksilön, muiden kuin 
palkkaan ja muodolliseen virka-asemaan liittyvien, tarpeiden tyydyttämisen mahdol-
listaminen ja edistäminen organisaatiossa, mikä ajatus tuli tässä tutkimuksessa voi-
makkaasti esille. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Weber pyrkii teoriassaan kuvaamaan hallinnon 
todellisuutta rationaaliseen käskyvaltaan perustuvana toimintana, jossa uskomukset ja 
perinteet korvataan järkiperäisellä tiedolla ja asiantuntemuksella. Järkiperäisyydellä 
Weber tarkoittaa vertailua nykyhetken ja yhteiskunnan historiallisen kehityksen ai-
empien vaiheiden kesken. Weberin teorian merkitys valtionhallinnon toiminnan or-
ganisoinnissa on merkittävä, ja edelleenkin ajankohtainen ja käytännössä elävä. We-
berin kuvaamat byrokratian perussäännöt, ja niiden vaikutukset, ovat edelleen havait-
tavissa hallinto-organisaatioissa. Toisaalta näiden Weberin byrokratia teorian perus-
sääntöjen esiintyvyys on luonnollista, koska hallintoympäristö on rakennettu näiden 
periaatteiden mukaisesti. Näin ollen Weberin byrokratian perussäännöt pitkälti muo-
dostavat sen kontekstin, jossa hallinnollinen ajattelukyky toteutuu ja kehittyy tänäkin 
päivänä. Weberin teoria on ainutlaatuinen parlamentaarisen demokratian toteutusta 
hallinto-organisaation avustamana kuvaava teoria. (Virkkunen ym. 1981, 66)  

Vertailtaessa tämän tutkimuksen tuloksia Max Weberin esittämän teorian kanssa, 
voidaan todeta, että keskeinen ero näillä kahdella on erilaisessa näkökulmassa. Weber 
tarkastelee hallintoa ja organisaatiota historian ja yhteiskunnan näkökulmasta, ja ob-
jektina, jota voidaan muokata hyvin yksinkertaisin menetelmin. Tämän tutkimuksen 
näkökulmassa painottuu subjektilähtöisyys, jossa yksilön merkitys osana hallinnon 
muutoksia ja kehittymistä on ratkaiseva. Näkökulmien erilaisuudesta johtuen Webe-
rin teorian tarkastelu ja arvioiminen tämän tutkimuksen ydinkategorioiden käsitteillä, 
on jossain määrin keinotekoista, mutta näin toimien on pyritty saamaan näkyviin niitä 
ajatuksellisia eroja, joita Weberin teoriassa ja tämän tutkimuksen tuloksissa on. 
Kummassakin teoriassa keskeiset peruskäsitteet ovat erilaiset, vaikka sisällöllistä sa-
manlaisuutta onkin olemassa. Weberin mielenkiinto on sisällöllisesti kohdentunut 
yhteiskunnan organisoitumisen prosessin ymmärtämiseen kokonaisuutena, ja tässä 
tutkimuksessa kohteena on ollut yksilön hallinnollisen ajatteluprosessin ymmärtämi-
nen. 
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Weberin teoria on luonteeltaan hierarkiaa ja pysyvyyttä korostava, kun tämän tutki-
muksen tuloksissa korostuu enemmän vaikuttavien muuttujien toiminnan samanaikai-
suus, samantasoisuus ja yhteisvaikuttavuus ja muutokset, joskin tapahtumapaikkana 
on hierarkkisesti organisoitunut ja rationaalisin perustein legitimoitunut ympäristö. 

 

5.1.2 Tieteellinen liikkeenjohto 

 

Frederick Taylorin 1900-luvun alussa kehittämän tieteellisen liikkeenjohdon teorian 
käsitteistöstä ei ole löydettävissä hallinnollista ajattelukykyä, eikä myöskään tämän 
tutkimuksen mukaista ajatuksellista hallinnon toimintamallia. Taylorin (1972c, 25-
33) tarkoitus oli muodostaa yleistä, lähes kaikkiin elämänalueisiin sovellettavaa teo-
riaa, mutta käytännössä hän ajatteli teollisuustuotantoa. Niinpä Taylorin kehittämä 
tieteellisen liikkeenjohdon teoria oli sovellettavissakin lopulta lähinnä kehittyvää te-
ollista tuotantojärjestelmää varten. Varsinainen laaja yhteiskuntateoria Weberin ta-
paan tieteellinen liikkeenjohdon teoria ei ole. Seuraavassa tarkastellaan Taylorin esit-
tämää tieteellisen liikkeenjohdon teoriaa tämän tutkimuksen hallinnollisen ajattelu-
kyvyn ydinkategorioiden näkökulmasta, ja vertaillaan tämän tutkimuksen ja Taylorin 
teorian mukaisten käsitteiden yhteneväisyyttä ja erilaisuutta. 

Frederick Taylorin kehittämää teoriaa Tieteellisen liikkeenjohdon periaatteista, on 
tarkasteltava historiallisessa kontekstissaan, ja teoria on yhteydessä sen ajan vallitse-
vaan mekanistiseen ja yksipuoliseen käsitykseen työstä pelkästään laskennallisen tuo-
toksen aikaansaavana toimintana. Taylorin teoria ja käsitykset on ymmärrettävissä 
myös teollisen tuotannon kehittymisen alkuvaiheiden näkökulmasta tarkasteltuna. 
(mm. Morgan, 1986, 280-288; Dunsire 1973, 91-92; Salminen 1993, 34-35; Virkku-
nen ym. 1981, 39)  Taylor (1972b, 122) toteaakin, että hänen teoriansa kaksi keskeis-
tä elementtiä ovat työtehtävä (task) ja siitä saatava palkkio (bonus). Massatuotanto oli 
käynnistymässä, ja tarvittiin selkeitä ja ymmärrettäviä suunnittelu- ja ohjausmeka-
nismeja uuden tuotantotavan hallintaan. Tieteellinen liikkeenjohdon teoria on luon-
teeltaan ensisijaisesti johtamisjärjestelmä, jonka tavoitteena on varmistaa maksimaa-
linen ja pysyvä vaurauden tila työnantajalle ja työntekijälle. Maksimaalinen ja pysyvä 
vauraus on Taylorin (1972, 9-14) mukaan saavutettavissa työnantajan ja työntekijän 
saumattoman yhteistyön avulla, ja tämä hyvin organisoitu yhteistyö on tehokkuuden 
välttämätön ehto, ja perusta yrityksen kilpailukyvylle. Työprosessien osittamisen ja 
niiden ominaisuuksien tarkalla tutkimisella uskottiin voitavan hallita yritysten tehok-
kuutta ja kannattavuutta, ja työprosessien tehokkuutta, kokonaisvaltaisesti.  

Lähtökohtaisesti tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, minkälaiset in-
himilliset tekijät vaikuttavat hallinnolliseen ajattelukykyyn, ja sitä kautta käytännön 
työskentelyyn hallinnossa, ei rakentaa mallia, jolla hallinnon toiminta saataisiin mah-
dollisimman tehokkaaksi. Taylorin teoria pyrkii nimenomaan tarjoamaan mallin, jolla 
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tehokkuus ja kilpailukyky saadaan maksimoitua, selvittämättä taustalla vaikuttavia 
inhimillisiä tekijöitä ja niiden vaikutuksia työprosesseihin. Taylor (1972b, 137-138) 
lähtee oletuksesta, että työskentelyyn vaikuttaa ihmisen ominaisuuksista ensisijaisesti 
ruumiilliset ominaisuudet, tieto, älykkyys ja oppineisuus. Taylor (1972b, 96) sivuaa 
hyvin ohuesti sosiaalisten suhteiden, yksilöllisten mekanismien tai vuorovaikutuksen 
merkitystä työprosesseissa, ja kilpailukyvyn ja tehokkuuden osatekijöinä. Tämän tut-
kimuksen mukaan juuri edellä mainituilla tekijöillä on varsin merkittävä rooli hallin-
non työprosesseissa. Tämä lähtökohtien erilaisuus on osin johdettavissa myös siitä, 
että työskentely hallinnossa ja teollisessa tuotannossa on perusteiltaan erilaista, ja 
Taylor tarkoitti teoriaan sovellettavan teolliseen tuotantoon, ei julkiseen hallintoon. 
Hallinnon työprosessit ovat lähtökohtaisesti, ja eri asteisesti, käsitteellisiä ja komp-
leksisesti hahmotettavissa olevia kokonaisuuksia, ja niitä on osin vaikea arvioida pä-
tevästi, kun taas teollisen tuotannon prosessit ovat luonteeltaan konkreettisia, helposti 
laskettavissa ja arvioitavissa olevia toimintoja. Lähtökohtien erilaisuus tämän tutki-
musten tulosten ja Taylorin teorian periaatteiden kohdalla on huomioitava yhtäläi-
syyksiä tai erilaisuuksia pohdittaessa. 

Tämän tutkimuksen ydinkategorian, tietoperusteisen kokemustodellisuuden, näkö-
kannalta tarkasteltuna, Taylorin hallintokäsitys implisiittisesti tulkittuna sisältää sel-
laisen yhteiskunnallisen näkemyksen, että kapitalismi ja markkinamekanismit talou-
dellisine arvoineen ovat keskeiset yhteiskunnalliset arvot, ja kaiken toiminnan on pe-
rustuttava vaurauden ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Hallinto eriytetään omaksi, hyvin 
tutkituksi ja systemaattiseksi järjestelmäksi, joka osaltaan tuottaa sellaisia kilpailuky-
kyä ja tehokkuutta lisääviä palveluja, joiden avulla maksimaalinen vaurauden tila yh-
teiskunnassa on saavutettavissa. Taylorin yhteiskunnallisen näkemyksen lähtökohtana 
on talouselämä, ja sen arvot. Tässä tutkimuksessa hallintokäsityksen lähtökohtana 
ovat demokraattisen yhteiskunnan periaatteet, joiden täytäntöönpanosta hallinto huo-
lehtii, ja turvaa samalla yksittäisten kansalaisten oikeuksien toteutumisen. 

Erityisen merkittävänä Taylor näkee tieto- ja oppimiskäsityksen roolin tehokkuutta ja 
kilpailukykyä ylläpitävänä ja lisäävänä tekijänä tuotannossa. Taylorin (1972b, 100-
104) mielestä ”näppituntumaan” tai traditioon perustuvat työmenetelmät ovat tehot-
tomia ja aikansa eläneitä. Tuotannon tehottomuuden, ja kilpailukyvyn ongelmien rat-
kaisuksi Taylor (1972b, 105-120) esitti, että työprosessin kaikki eri vaiheet tulee 
koodata, kuvata ja analysoida systemaattisesti tieteellisten menetelmien avulla. Aja-
tuksena Taylorilla on, että tehottomuuden ongelmien ratkaisun perustana on työn eri 
vaiheiden tarkka tutkimus, ja tällaisen tutkimuksen tuottaman tiedon perusteella sel-
laisten työmenetelmien kehittäminen, jotka mahdollistavat maksimaalisen tehokkuu-
den. Työn tutkimuksen avulla voidaan määrittää mahdollisimman tarkasti tuottavin ja 
tehokkain tapa työprosessin suorittamiseksi, ja laatia selkeät säännöt, joissa kuvataan 
työnjako, työhön käytettävä aika, työn suorituspaikka, työmenetelmät, työvälineet ja 
muut työolosuhteet.(Taylor 1972a, 112-121) Taylorin kehittämä tieteellisen liikkeen-
johdon teoria käynnistikin työprosessien ja niiden rakenteiden tutkimuksen hallinto-
tieteessä, ja loi perustan käsitteiden ja menetelmien kehittämiselle työntutkimuksen, 



 156 

työnsuunnittelun ja rationalisoinnin alueille. (Morgan 1986, 280-288; Virkkunen 
ym.1981, 39-42) 

Tämän tutkimuksen tieto- ja oppimiskäsityksessä koulutuksen ja tutkimuksen kautta 
saatu tieto muodostaa perustan omaksuttaville käsityksille, ja tällä opitulla tiedolla on 
huomattava vaikutus hallinnollisen ajattelukyvyn rakenteeseen kokonaisuutena. Sa-
malla tavoin Taylor korosti teoriassaan sitä, että työntekijöiden perusteellinen koulut-
taminen on työprosessien tehokkaan suorittamisen edellytys, ja vaikuttavin tekijä 
työvaiheen tavoitteenmukaista saavuttamista ajatellen.  Tässä tutkimuksessa opittu 
tieto muokkaantui yksilölliseksi tietokokonaisuudeksi tietoon liittyvien omakohtais-
ten kokemusten, tietoon yhdistyvien arvojen ja omaksuttujen asenteiden välityksellä, 
ja heijastui sitten työprosesseihin. Taylor puolestaan odotti, että koulutuksessa tuleva 
tieto omaksutaan sellaisenaan, koska se perustuu tutkimuksen avulla saatuun tietoon, 
ja on siten oikeata ja pätevää. Taylorin näkemyksen mukaan inhimilliset tekijät vai-
kuttavat tiedon omaksumiseen ainoastaan älyllisten tekijöiden kautta. Arvo - tai asen-
netekijöitä Taylor ei korostanut osana oppimisprosessia muuten kuin siten, että kun 
työnjohto edelleen opastaa työntekijöitä, on opastuksen oltava ystävällistä ja kannus-
tavaa. 

Tämän tutkimuksen toinen ydinkategoria, eli suoriteperusteinen toimintatodellisuus, 
kuvaa niitä hallinnon käytännön toimintaprosesseja, joista kokemuksia keräämällä 
muokataan ja kehitetään hallinnollista ajattelukykyä. Suoriteperusteisen toimintato-
dellisuuden lähtökohta tässä tutkimuksessa on sisällöllinen, muodostuen päätöksente-
osta, ongelma hallinnasta, kehityksestä ja muutoksesta, esimiehisyydestä ja poliitti-
sesta ohjauksesta, kun Taylor omassa teoriassaan lähestyy työprosessia rakenteelli-
sesta näkökulmasta. Tämän tutkimuksen perusteella suoriteperusteinen toimintatodel-
lisuus muotoutuu hallinnossa henkilön omien havaintojen, työstä saatujen kokemus-
ten ja yksilöllisesti omaksuttujen työmallien perusteella. Taylor (1972b, 85) periaat-
teissaan katsoi, että työvaiheen tehokkain mahdollinen suoritustapa on tutkimuksen 
avulla selvitettävissä, tämän tutkimuksen suorittaa joku muu kuin varsinainen työnte-
kijä, ja työntekijän tehtävä on oppia työvaihe siten, kuin se hänelle opetetaan. Omak-
suttavat työvaiheet sisältöineen eivät perustu yksilöllisiin valintoihin tai kokemuksiin, 
vaan työntutkimuksen perusteella luotuihin sääntöihin, jotka maksimoivat tehokkuu-
den. Tämän ydinkategorian osalta on olemassa periaatteellinen eroavaisuus tämän 
tutkimuksen ja Taylorin esittämän teorian välillä. Toki Taylorin mukaan esimiehet 
keräävät työntekijöiltä kokemukset työvaiheiden toimivuudesta, mutta tavoitteena on, 
että joku muu kehittää tähän kokemukseen perustuen työvaiheen entistä tehokkaam-
maksi, ei yksilölle sopivan työmallin kehittyminen. 

Taylorin (1972b, 37-39) teoria painottaa edelleen työnjaon merkitystä kaikissa työ-
prosesseissa. Työnjako on tehokkuusajattelun peruselementti. Taylor jakaa työn sel-
keästi suorittavaan, suunnittelevaan ja johtavaan/ohjaavaan portaaseen. Kaikki hen-
kistä toimintaa edellyttävä suunnittelu- ja ohjaamistoiminta organisaatiossa tulee kes-
kittää esimiehille, johdolle ja asiantuntijoille. Taylor kiinnitti huomiota johdon kont-
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rollitehtävän merkittävyyteen tuloksen tehokkuuden kannalta, ja painotti yhteistyön 
merkitystä alaisten kanssa. Taylorin (1972b, 128) yhteistyön, ystävällisyyden ja roh-
kaisun välityksellä kyettiin ohjaamaan ja opettamaan alaisia, mutta myös keräämään 
palautetietoa työprosessin toimivuudesta ja mahdollisista ongelmista. Taylorin 
(1972a, 95-100) teorian mukaisesti eri alojen asiantuntijat myös johtivat omaan asian-
tuntemukseensa kuuluvia asioita, ratkaisivat omaan asiantuntemukseensa kuuluvia 
ongelmia ja opettivat ja ohjasivat työntekijöitä omaan alaansa liittyvissä asioissa jat-
kuvasti. Ruumiillista ja konkreettista käsillä tehtävää työtä puolestaan tekivät työteki-
jät, jotka oli koulutettu ja harjaannutettu perusteellisesti oman työvaiheensa hallitse-
miseen. Suorittavan portaan työntekijöiden ei ole tarpeellista edes tietää organisaation 
kokonaisprosesseja, koska tieto saattaa haitata keskittymistä oman työvaiheen suorit-
tamiseen. Tällaista työnjakoon ja erikoistumiseen perustuvaa johtamismenetelmää 
kutsutaan myös funktionaaliseksi johtamiseksi. (Taylor 1972a, 102-110; Virkkunen 
ym. 1981; 39-42, Morgan 1986, 29-33, 280-288)  

Tässä tutkimuksessa ei työnjako tullut esille suorittava/johtava periaatteen mukaan, 
vaan ensisijaisesti asiantuntemuksen ja tavoitteen mukaan. Organisaation keskeisim-
mät työprosessit odotettiin tiedettävän kokonaisuutena kaikilla organisaation tasoilla 
ainakin siinä määrin, että oma tehtävä osataan linkittää koko organisaation tavoittei-
siin ja päämääriin. Tämän kokonaisnäkemyksen ja tiedon odotettiin ohjaavan myös 
yksittäistä työvaihetta. Yhden henkilön suorittaman työvaiheen tarkkarajainen määrit-
täminen koettiin joustavuutta ja liikkuvuutta työtehtävien mukaisesti rajoittavana te-
kijänä. Esimiehen toimenkuvaan katsottiin kuuluvan alaisten ohjaamisen ja opettami-
sen tilannekohtaisesti, ei systemaattisena ja jatkuvana osana esimiehen toimintapro-
sessia. 

Taylorin (1972c, 42) teorian mukaan työprosessien tutkimuksen, työmenetelmien ke-
hittämisen ja työnjaon selkeyttämisen jälkeen, valitaan työntekijät huolellisesti jokai-
seen työvaiheeseen huomioiden kunkin työvaiheen tekijälleen asettamat vaatimukset. 
Taylorin (1972a, 96) mukaan tavoitteena on, että työvaiheen vaatimukset ja työnteki-
jän taidot kohtaavat toisensa. Työntekijät koulutetaan tehtävään perusteellisesti, ja 
heille opetetaan tutkimuksen perusteella tehokkaimmiksi osoittautuneet työmenetel-
mät, joita käytännön työssä on myös tiukasti noudatettava. Työntekijät saavat pereh-
tyä, ja heitä perehdytetään, työvaiheen suorittamiseen tehokkaimmalla mahdollisella 
tavalla. Taylor (1972c, 77) katsoo, että ne työntekijät, jotka eivät kykene oppimaan ja 
suoriutumaan työtehtävistä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, siirretään toisiin, 
heille sopivimpiin tehtäviin, tai heidät erotetaan. Työntekijöiden suoriutuminen 
omasta työvaiheesta tietyt vähimmäisvaatimukset täyttäen varmistetaan siten, että työ 
ositetaan erillisiin vaiheisiin, ja jokaiselle vaiheelle määritellään suoritusstandardit ja 
– normit (Taylor 1972b, 83), joiden saavuttamisen aste on yhteydessä palkkakehityk-
seen. Taylor otti ensimmäisenä käyttöön suoritepalkkajärjestelmän eli urakkapalkka-
uksen, joka on ollut ajatuksellisena perustana myöhemmin kehitetylle kannustinpalk-
kajärjestelmälle, kuten bonuspalkkioille ja tulossidonnaisille optiojärjestelmille. Kes-
keisimpänä motivointikeinona Taylor (1972b, 39, 76, 93-96) esitti suoritukseen sido-



 158 

tun palkkausjärjestelmän, mutta myös ylenemismahdollisuuksia, lyhyempiä työpäi-
viä, parempia työolosuhteita tai erityispalkkioita voitiin käyttää motivoinnin apuväli-
neinä. Työntekijöiden työn laatua, ja työntekijöitä, valvotaan tehokkaasti ja jatkuvas-
ti, jotta aikaa ja materiaaleja ei turhaan tuhlattaisi ja tuotteiden laatu pysyisi tasaisena 
ja suunniteltuna.(Taylor 1972a, 95-100).  

Tämän tutkimuksen mukaan myös hallintoon tulevat työntekijät valitaan huolellisesti. 
Valintaperusteina ovat virkaan määritellyt pätevyysvaatimukset, jotka yleensä ovat 
koulutukseen ja työkokemukseen liittyviä kriteerejä. Työntekijää ei valita työvaiheen 
mukaan, vaan yleensä ajatellaan, että työntekijä muokkaa työtehtävänsä itsensä nä-
köiseksi, ja on monta oikeaa tapaa saavuttaa asetettu tavoite. Työntekijöitä ei hallin-
nossa myöskään kouluteta systemaattisesti työtehtävien suorittamiseen. Ajatuksena 
on, että viran pätevyysvaatimuksissa määritellyt koulutukselliset valmiudet ovat riit-
tävät työtehtävästä suoriutumiseen, ja työ on jo omaksuttujen tietojen soveltamista ja 
muokkaamista. Myös hallinnossa työntekijä perehdytetään työhön. Perehdytys pai-
nottaa organisaation kokonaisuuden ymmärtämistä, tavoitteita ja päämääriä, ja työn-
tekijän keskeisimpiä vastuualueita. Työtehtävät on pyritty muokkaamaan vastuualu-
eiksi, jotka muodostuvat erilaisista kokonaisuuksista. Työn osittamista pyritään tie-
toisesti välttämään ja perehdytyksessä yksittäisen työtehtävän suorittamismallin opet-
taminen on harvinaista ja satunnaista. Jos työntekijä ei hallinnossa työskennellessään 
kykene selviytymään tehtävistään, yleensä vastuualuetta muokataan taitoja vastaavik-
si, häntä ei eroteta työstä, kuten Taylor teoriassaan esittää. Hallinnossa työskentelevät 
ovat kuukausipalkkaisia, urakkapalkkaa ei käytetä. Sen sijaan hallinnossakin voidaan 
jonkin erityistehtävän suorittamisesta maksaa kannustinpalkkiota tai antaa jotain 
muuta ylimääräistä etuutta. Työntekijöitä ei hallinnossa kontrolloida Taylorin esittä-
män teorian mukaan, vaan painopiste on työn tulosten seurannassa. Hallinnon ja teol-
lisen tuotannon erilaisuus työnä, on keskeinen syy edellä mainittuihin eroihin vaikut-
tava tekijä.   

Tämän tutkimuksen ydinkategorian, kehityksellinen yksilötodellisuus, ajatus perustuu 
ihmisen synnynnäisiin, kehityksellisiin ja vuorovaikutuksellisiin ominaisuuksiin, jot-
ka ohjaavat ja vaikuttavat työn suhteen tehtäviin valintoihin, ja ovat perustana tehtä-
vissä selviytymiselle. Taylorin esittämässä teoriassa on keskeisessä asemassa ihmisen 
ruumiilliset ominaisuudet ja älykkyys, joka määrittelee sen, mitä ihminen kykenee 
oppimaan, ja välillisesti sen, minkälaista työtä hän kykenee tekemään. Keskeisenä 
näkökulmana ihmiseen onkin Taylorilla ihmisen ominaisuuksien ja työn yhteensovit-
taminen, eli ”Oikea mies oikeaan paikkaan” – periaate, jolloin on mahdollista saavut-
taa maksimaalinen henkilökohtaisen tehokkuuden ja vaurauden tila. Ensisijaisesti työ 
asettaa vaatimukset, jotka työntekijän on kyettävä täyttämään, tai hänen on vaihdetta-
va työtehtäviä. Ei niin, kuten tässä tutkimuksessa, että työtä voitaisiin muokata työn-
tekijöiden ominaisuuksien mukaan. Yksilöllisyyden merkityksen oivaltaminen työtä 
tehtäessä, tai työvaiheiden suorittaminen valinnaisten menetelmien avulla, ei ole 
Taylorin (1972b, 140) mukaan merkityksellistä,  
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Valinta työtehtäviin on Taylorilla (1972a, 96) työvaiheen ohjaama ja tiettyjen kritee-
rien mukaan tapahtuva. Tämän tutkimuksen mukaan hallinnon tehtäviin valikoitumi-
nen tapahtuu sattumanvaraisemmin, tehtävä usein muokkautuu tekijänsä näköiseksi, 
kunhan tietyt perusvaatimukset esimerkiksi koulutuksen ja työkokemuksen mukaan 
täyttyvät. Hallinnossa työskentely on yleensä myös yksilöllinen valinta, jota ohjaa 
ihmisen omaksuma motiiviperusta.  

Ihmisen tunteita ja niiden vaikutusta työhön, Taylor käsitteli teoriassaan ainoastaan 
tehokkuuden näkökulmasta. Taylorin (1972, 15-24) teorian lähtökohtana oli ajatus, 
että työtekijät olivat luonnostaan laiskoja, he eivät kyenneet arvioimaan tehtäviään 
oikein, pyrkivät tietoisesti jarruttamaan tuotannon lisäystä väärän solidaarisuuden 
tunteen takia, koska pelkäsivät sen aiheuttavan työttömyyden uhkaa, ja pyrkivät pin-
naamaan töistään mahdollisimman paljon huonojen esimiessuhteiden seurauksena. 
Taylorin (1972b, 21) teorian mukaan myös ryhmässä työskentely sinällään synnytti 
irrationaalisia ilmiöitä suhteessa tehtävään työhön. Taylorin mukaan esimiehet ja joh-
to puolestaan eivät hallinneet työprosessien kokonaisuuksia, eivät kyenneet organi-
soimaan työprosessien kulkua tehokkaaksi ja heillä ei ollut käsitystä toimivista joh-
tamismenetelmistä. Taylor myös katsoi, että työntekijän erottaminen sellaisesta teh-
tävästä, josta hän ei kyennyt suoriutumaan, oli työntekijälle hyvä asia. Tilanteen syn-
nyttämiä tunteita, tai niiden käsittelyä Taylor ei teoriassaan sivunnut, muuten kuin 
toteamalla, että empatia tällaisessa tilanteessa oli väärä reaktio. (Taylor 1972,b, 124) 
Tässä tutkimuksessa ihmisen motiiviperusta, ja mahdollisuus sen toteuttamiseen 
omassa työssään, oli keskeinen työn synnyttämiin tunteisiin ja käyttäytymiseen vai-
kuttava tekijä. Motiiviperusta synnytti myös halun tehdä työtä, tehdä se hyvin ja yh-
teistyössä sellaisten ihmisten kanssa, joilta on mahdollisuus oppia lisää tärkeäksi ko-
kemaansa asiaa. Tässä tutkimuksessa työttömyyden uhan koettiin tulevan ensisijai-
sesti valtion taholta, ei työtovereiden taholta. 

Kehityksellisen yksilötodellisuuden alakategorioiden osalta voidaan todeta, että jotain 
yhtenevyyttä Taylorin teorian kanssa on hallinnon prosessitaitoihin lukeutuvilla lailli-
suus ja muotosidonnaisuustaidoilla, jotka olemukseltaan ovat mekaanisia, ja saman-
suuntaisia Taylorin esittämien tiukkojen työvaiheiden kanssa, mutta näissäkin tarkoi-
tukset eroavat toisistaan siten, että Taylor painottaa tehokkuutta, kun hallinto koros-
taa oikeusturvaa ja tasavertaisuutta. Niin teollisen tuotannon työvaiheissa kuin hallin-
non muotosidonnaisissa tehtävissä, on harkinnanvaraisuus olematonta, ja sisäinen ja 
ulkoinen kontrolli voimakasta, mutta peruslähtökohdat ovat kuitenkin erilaiset, joten 
niiden vertaaminen keskenään on erittäin tulkinnanvaraista.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhtymäkohtia tämän tutkimuksen ja Taylorin teo-
rian periaatteiden kanssa on lähinnä tietoperusteisen kokemustodellisuuden osalta, ja 
tämäkin yhteys on hyvin ohut erilaisen tarkastelu näkökulman vuoksi. Taylor koros-
taa voimakkaasti tiedon ja tutkimuksen merkitystä, ja tässä tutkimuksessa se on oma-
na alakategorianaan tietoperusteisessa kokemustodellisuudessa. Toisaalta Taylor ei 
pidä merkityksellisenä työntekijän tarvetta hahmottaa koko työprosessia, joka taas 
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tässä tutkimuksessa tulee esille tietoperusteisen kokemustodellisuuden muodostamien 
alakategorioiden kokonaisuudessa, jotka mahdollistavat eri tyyppisestä tiedosta ra-
kentuvan hallinnon kokonaisvaltaisen näkemyksen, ja oman roolin hahmottamisen 
tässä kokonaisuudessa.  

Taylorin kehittämän funktionaalisen johtamisjärjestelmän myötä tuli erikoistumisen 
ja asiantuntijuuden merkitys organisaatioissa ja niiden johtamisessa tarkastelun ja 
tutkimuksen kohteeksi hallinnon piirissä. Hallinnossa työskentelee paljon oman alan-
sa asiantuntijoita, mutta heidän roolinsa ja toimenkuvansa ovat tämän tutkimuksen 
mukaan kuitenkin erilaiset kuin Taylorin kuvaamassa teoriassa. Vaikka Taylorin kä-
sityksiä on monilta osin moitittu epäinhimillistäviksi ja alistaviksi, ja ne eivät hallin-
toon toimintaprosessien erilaisuuden vuoksi ole sovellettavissa kuin hyvin rajoitetus-
ti, ovat useat hänen esittämistään periaatteista edelleen näkyvissä tämän ajan teollisis-
sa tuotanto-organisaatioissa.(Morgan 1986, 280-288; Virkkunen ym. 1981, 39-42) 

 

5.1.3 Ihmissuhteiden koulukunta 

 

Ihmissuhteiden koulukunnan varsinaisena edustajana pidetään amerikkalaista profes-
soria Elton Mayoa työryhmineen ja Mary Parker Follett`a. Mayon USA:ssa Hawthor-
nessa Western Electric Companyssa johtamansa tutkimukset ja niiden tulokset muo-
dostavat ajatuksellisen ja teoreettisen perustan ihmissuhteiden koulukunnalle. Ihmis-
suhteiden koulukunnan edustajana voidaan pitää myös Mary Parker Follettia, joka 
uskoi työntekijöiden ja työnantajien muodostamaan yhteiseen prosessiin, jossa toimit-
tiin aina tilanteen edellyttämällä tavalla. Tämä tilanteen mukainen toiminta konkreti-
soituu työntekijöiden osallistumisessa, vastuun jakamisessa ja konfliktien ja ristiriito-
jen yhteisessä käsittelyssä.  

Ihmissuhteiden koulukunnan ajatukset perustuvat siis Elton Mayon johtaman tutki-
musryhmän tutkimuksiin ja Mary Parker Follett`n näkemyksiin. Mayon (1945, 10-25) 
tarkastelun lähtökohtana oli alun perin yhteiskunnan muuttuminen ja yhteisöjen pe-
rinteiden rapautumisen havainnoiminen, jonka seurauksena työpaikan ihmissuhteiden 
merkitys korostuu ja tulee entistä merkittävämmäksi ihmisten elämässä. Tutkimus-
asetelmassaan Mayolla (1949, 60-64) oli aluksi hyvinkin taylorilainen lähtökohta sen 
selvittämiseksi, miten työhön oleellisesti liittyvät ulkoiset ympäristötekijät vaikutta-
vat työntekijöiden laiskotteluun ja kyllästyneisyyteen, ja siten saavutettavaan työtu-
lokseen. Ensimmäiseksi ulkoiseksi ympäristötekijäksi Mayo valitsi valaistusolosuh-
teet, joita säätelemällä hän halusi tutkia työtehossa ja työn tuloksissa tapahtuvia muu-
toksia. Tutkimustulokset olivat yllättäviä, koska huomattiin, että valaistuksen lisää-
minen tai himmentäminen ei sinällään vaikuttanut työn tuloksiin, vaikka työteho pa-
ranikin jokaisen testikerran jälkeen. Johtopäätöksenä oli, että jokin muu kuin ulkoi-
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nen ympäristötekijä vaikutti tutkimustuloksiin ja työtehon lisääntymiseen.( Dunsire 
1973, 102-106;  Virkkunen ym. 1981, 42-45) 

Tutkimuksen edetessä Elton Mayo (1945, 40-46, 111) laajensi taylorilaista, kapea-
alaista tarkastelu näkökulmaansa siten, että hän otti huomioon myös muita työhön 
vaikuttavia tekijöitä, kuten työntekijöiden asenteet ja näkemykset omasta työstään ja 
työn ulkopuolisen sosiaalisen ympäristön vaikutukset. Näkökulman laajetessa Elton 
Mayo kykeni tutkimuksillaan osoittamaan sosiaalisten tarpeiden tyydytyksen merki-
tyksen työyhteisössä, ja sen, että työntekijät säätelevät työprosessia saadakseen nämä 
tarpeet tyydytettyä, ja että tuottavuus ja organisaatiossa viihtyminen korreloivat kes-
kenään.( Dunsire 1973, 102-106) 

Vertailtaessa tämän tutkimuksen tuloksia kokonaisuutena käsitteellisellä tasolla ih-
missuhteiden koulukunnan edustamien teoreetikkojen esittämiin periaatteisiin, voi-
daan todeta, että näissä on ajatuksellisesti sekä yhtenäisyyksiä ja eroavaisuuksia. Täs-
sä tutkimuksessa tuli esille, että hallinnollinen ajattelukyky on yksilöllinen ja koko-
naisvaltainen ajattelurakennelma, jota eri osiin jaettu kokemustodellisuus muokkaa 
ainutkertaisella tavalla. Samansuuntaisen ajatuksen on Elton Mayo ilmaissut siten, 
että organisaation muodollisten rakenteiden lisäksi inhimilliset tekijät ja tarpeet vai-
kuttavat työn suorittamiseen ja työn tuloksiin. Eroa on siinä, että Mayo korosti 
enemmän työyhteisön merkitystä vaikuttavana tekijänä, kun tässä tutkimuksessa yksi-
lön merkitys ja ominaisuudet on painottunut voimakkaammin. 

Follett`n (1941, 198-200) ajattelussa painottuu prosessinomaisuus ja sosiaalisten pro-
sessien ominaisuudet, joita ovat vuorovaikutuksellisuus, yhdistyminen ja laajentumi-
nen. Kehittyvä prosessi on kaikkien siinä mukana olevien yhteistoiminnan tulos. Pro-
sessin kehittymistä ohjaa organisoituminen eri ulottuvuuksissaan ja prosessia kontrol-
loi osallistujien keskeinen vuorovaikutus. Hallinnon näkökulmasta tämä tarkoittaa 
sitä, että hallinto sinällään on yksi prosessi, jossa vaikuttavina tekijöinä ovat asiantun-
tijat, virkamiehet ja kansalaisten mielipiteet. Jokainen taho omaa erilaisen tiedon, ja 
tilanteet yhdistävät nämä tiedot kokonaisuudeksi. Hallintoa ajatellen kaikki yhdessä 
opettelevat luomaan uutta tietoa, tarkastelemaan tietoa uudella tavalla ja kehittämään 
uusia tapoja arvioida tiedon pätevyyttä. (Follett 1924, 27-30)Tässä tutkimuksessa tuli 
esille nämä Follett`n kuvaamat eri tahot, mutta eivät samalla lailla yhteen suuntaan 
pyrkivinä prosessinomaisina toimijoina, vaan yksilöllisinä, tilannekohtaisina ja yksit-
täisinä tapahtumina ja kohtaamisina. Nämä eri tahojen vaikutukset kyllä yhdistyivät 
hallinnollisessa ajattelukyvyssä ihmisen mielessä vaikuttaviksi tekijöiksi. 

Edelleen kokonaisuutena tämän tutkimuksen tuloksia ja ihmissuhteiden koulukunnan 
näkemyksiä vertailtaessa voidaan todeta, että tämän tutkimuksen mukaan hallinnolli-
sen ajattelukyvyn kehittyminen, ihmisen oppiminen ja uralla eteneminen on riippu-
vaista sosiaalisista ja psykologisista tekijöistä. Ihmissuhteiden koulukunnan mukaan 
sosiaaliset, sosiaalipsykologiset ja psykologiset tekijät vaikuttavat merkittävästi ih-
misten kokemaan työtyytyväisyyteen ja tehokkuuteen. Erona kuitenkin on, että tämä 
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tutkimus tarkastelee sosiaalista ja psykologista vaikutusta yksilön, ja hänen tiedolli-
sen, kokemuksellisen ja kehityksellisen taustan näkökulmasta, kun ihmissuhteiden 
koulukunta painottaa ryhmää ja yhteisöä, ja näiden vaikutuksia käyttäytymiseen ja 
työskentelyyn. Huomattavaa on myös, että kun seuraavassa suoritetaan ihmissuhde-
koulukunnan näkemysten vertailua tämän tutkimuksen kategoriajaon mukaan, kate-
gorioiden sisällöt eivät ole aina kovin selkeästi ja yksiselitteisesti hahmotettavissa, 
vaan niissä on sisällöllisiä ja ajatuksellisia päällekkäisyyksiä ja limittäisyyksiä johtu-
en erilaisista tutkimuksellisista lähtökohdista ja ongelman asettelusta. 

Vertailtaessa tämän tutkimuksen eri ydinkategorioiden tuloksia ihmissuhteiden kou-
lukunnan periaatteisiin voidaan tietoperusteisen kokemustodellisuuden osalta todeta, 
että kokonaisuutena tämän ydinkategorian edustama ajatus tiedon merkityksestä ja 
vaikuttavuudesta ajattelurakenteen muotoutumiselle tulee Follett`n ajattelussa esille 
samantapaisena kuin tässä tutkimuksessa. Follett (1941, 117-122) erotti toisistaan 
teknisen tiedon, joka oli tuotantoon ja tuotannonprosesseihin liittyvää tietoutta vuo-
rovaikutukseen liittyvästä tiedosta, mikä koostui pääsääntöisesti tiedosta siitä, miten 
kanssaihmisiä tulee kohdata ja kohdella. Follett (1941, 125-131) korosti lisäksi tut-
kimuksen, tietojen luokittelun ja tieteellisen tiedon merkitystä. Hän katsoi, että tutki-
mukseen perustuvan tiedon käyttö ilmentää vastuuntuntoa, ja on tulevaisuudessa 
edellytyksenä kaikelle oppineisuudelle. Myös tässä tutkimuksessa tieto- ja oppimis-
käsitys alakategoriassa tuli esille erilaiseen substanssiin ja hallintoon liittyvän tiedon 
omaksuminen ja tutkimuksen merkityksen ymmärtäminen osana hallinnon päivittäis-
tä toimintaa. Follett (1949, 85-88) korosti myös kokemusten merkitystä oppimispro-
sessissa. Omaksuttujen asenteiden merkitystä ja vaikutusta työprosessin toimivuuteen 
ja tehokkuuteen eivät Mayo tai Follett juurikaan käsitelleet. Follett (1949, 29) tosin 
sivuaa asenteita, mutta lähinnä yhteydessä määräysten antamiseen.  

Tietoperusteiseen kokemustodellisuuteen kuului tässä tutkimuksessa myös hallinto-
käsitys Ihmissuhteiden koulukunnan näkemyksen mukainen implisiittisesti ajateltu 
hallintokäsitys tarkastelisi hallintoa elävänä organismini, jossa niin virallisella kuin 
epävirallisellakin organisaatiolla on yhtä merkittävä rooli hallinnon käytännön toi-
mintaa ajatellen. Hallintokäsityksessä yhdistyy asiantuntijoiden, virkamiesten ja kan-
salaisten näkemykset yhdeksi kokonaisuudeksi. Organisaatiota tarkasteltaisiin sekä 
sosiaalisena että teknistaloudellisena järjestelmänä, ja sosiaalinen ympäristö pyritään 
luomaan sellaiseksi, että se tekee ihmiset tyytyväiseksi ja kannustaa heitä saavutta-
maan yhteiset tavoitteet. Organisaation vertikaalisten tasojen lukumäärä olisi mini-
moitu, ja koordinoinnin mekanismeina toimisi yhteisvastuullisuus, integraatioproses-
sien ymmärtäminen ja funktion perusteella rakennettu organisaatio. (Follett 1949, 71-
74) 

Mayo (1945, 43) tosin tarkasteli asiaa päinvastaisesta näkökulmasta, eli mitä tapah-
tuu, kun sosiaaliset suhteet eivät toimi. Tämän tutkimuksen hallintokäsityksessä pai-
nottui enemmänkin sen pohdinta, miten hallintojärjestelmä kokonaisuutena sijoittuu 
yhteiskuntaan, ja miten yhteiskunta vaikuttaa hallinnon eri olemuspuoliin ja heijastuu 
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hallinnon arvoissa ja toimintaprosesseissa. Ihmissuhteiden koulukunnan mukaisessa 
hallintokäsityksen tulkinnassa hallintojärjestelmä, ja sen ulkopuolinen yhteiskunta, 
voisivat toimia erilaisilla periaatteilla, ja nämä periaatteet integroituisivat hallinnolli-
sen toiminnan prosesseissa. Tässä tutkimuksessa hallintokäsitys ja yhteiskunta toimii 
samojen periaatteiden mukaisesti. Samoin kuin Follett (1949, 38-43) on todennut or-
ganisaation auktoriteetteja pohtiessaan niin organisaatioiden tasoja toivottiin tässäkin 
tutkimuksessa saatavan pienemmiksi, jotta kanssakäyminen ja yhteistyö kokonaisuu-
dessaan saataisiin toimimaan joustavammin.  

Politiikkakäsitys osana tietorakennetta ei tullut ihmissuhteiden koulukunnalla selke-
ästi esille samanlaisesta näkökulmasta kuin tässä tutkimuksessa, mutta tämä johtui 
siitä, että ihmissuhteiden koulukunnan edustajat tekivät työtään hyvin pitkälti teolli-
suuden ja liike-elämän puitteissa.  Follett (1909, 302-310) tosin korosti jo yhtenäi-
syyttä,  aktiivista osallistumista ja poliittisen ja jaetun vastuun merkitystä teoksessaan 
Speaker. Demokratian Follett (1918, 156-159) näkee olevan ihmisen luonnollinen 
olotila, ja tämä tila on mahdollista saavuttaa yhteisöllisyyttä tukevien prosessien avul-
la. Demokratiassa yhdistyvät erilaiset näkemykset, tarpeet ja olotilat vuorovaikutuk-
sen avulla, ja näin demokratia toimii ihmisen todellisen luovuuden vapauttajana. Fol-
lett (1918, 192-194) korosti myös lähidemokratian merkitystä käsitellessään naapu-
reiden verkottumista toimiviksi pienyksiköiksi. Follett (1949, 7-8) rinnastaa myös 
poliittisen ja liike-elämän toiminnot toisiinsa esimerkiksi auktoriteettikäsityksen ja 
valvonnan osalta. Johdatellen voidaan ajatella, että osallistuminen edellyttäisi tietope-
rustan, myös poliittisen, hallintaa, ennen kuin se olisi edes mahdollista. Mayo (1913, 
170-180) on myös todennut, että niin poliittisten kysymysten kuin yhteiskunnan val-
tasuhteidenkin kannalta sosiaaliset ongelmat ja vaikutukset ovat taloudellisia merkit-
tävämpiä, ja painopisteen tulisi yhteiskunnan tasolla ollakin näissä sosiaalisissa on-
gelmissa esimerkiksi taloudellisten ongelmien pohdinnan sijaan. 

Toisen ydinkategorian, eli suoriteperusteisen toimintatodellisuuden, osalta yhteneväi-
syyttä tämän tutkimuksen ja ihmissuhteiden koulukunnan periaatteiden kanssa ilme-
nee siltä osin, että tässä tutkimuksessa koettu toimintatodellisuus, ja tämän kautta 
työprosessiin sitoutuminen, perustui työprosesseista saatujen havaintojen, työstä saa-
tujen omakohtaisten kokemusten ja omaksuttujen mallien muodostamaan kokonai-
suuteen. Follett (1924, 113, 133, 149-152) on kuvannut, miten tarkoitus, tahto, aja-
tukset ja ideat yhdistyvät kokemuksessa, ja miten tämä kokemuksen ja olosuhteiden 
välinen vuorovaikutus muovaa ja jalostaa yksilön käsityksiä todellisuudesta. olosuh-
teen ja kokemuksen kohtaaminen näkyy aina myös toiminnan tasolla, ei pelkästään 
ajatteluna. Tämä sama mekanismi oli havaittavissa tämän tutkimuksen toisen ydinka-
tegorian kohdalla, jossa kokemukset vaikuttivat toimintaan ja muokkasivat hallinnol-
lista ajattelukykyä. Myös Follett (1924, 85-90) katsoo havaintojen, kokemusten ja 
toiminnan muodostavan ihmisellä kokonaisuuden, joka ilmenee yksilöllisenä tapana 
tehdä työtä. Tässä tutkimuksessa työyhteisö toimi perustana, josta tämä koettu toi-
mintatodellisuus muodostuu. Samaa asiaa on kuvannut Follett (1941, 297) koor-
dinoinnin käsitteen avulla. Tässä tutkimuksessa työyhteisön merkitys todentuu työyh-
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teisössä vallitsevien tapojen ja käsitysten ja sosiaalisten normien ja roolien kautta, ja 
ne vaikuttavat tehtyjen havaintojen laatuun, koettuihin tunteisiin ja sisäistettyjen 
työmallien ominaisuuksiin. Follett (1941, 297- 301) katsoo yksilön olevan koor-
dinoinnin välityksellä yhteydessä työyhteisöön, ja siten muodostavan käsityksiään. 

Mayon (1949, 128) käsitys yritysorganisaation velvollisuudesta luoda olosuhteet, 
joissa työntekijät voivat kokea yhteisöön kuulumisen tarvetta ja tyydyttää sosiaalisia 
tarpeitaan, tuli esiin tässä tutkimuksessa laadullisina odotuksina työ- ja suoriteproses-
seja kohtaan siten, että niiden rakenne on sellainen, että niissä toimimalla kykenee 
nämä tarpeet tyydyttämään. Tässä tutkimuksessa tuli lisäksi esiin myös tiedollisten ja 
yksilöllisesti omaksuttujen ominaisuuksien ja arvojen merkitys osana työprosessiin 
kohdennettuja odotuksia. Näitä ei Mayo omassa teoriassaan niinkään tuo esille. 

Mayon (1945, 79) tutkimusten mukaan aikuisten sosiaalinen maailma kanavoituu en-
sisijaisesti työelämän toimintojen välityksellä, ja työ sinällään on olemukseltaan 
ryhmätoimintaa. Tämän työhön sitoutuneen ryhmätoiminnan välityksellä ihminen 
tyydyttää yhteenkuulumisen, turvallisuuden ja tunnustuksen saannin tarpeitaan. Näi-
den tarpeiden tyydyttyneisyys on riippuvuussuhteessa työntekijän moraalin ja tuotta-
vuuden kanssa. Työn sisällölliset ominaisuudet tulevat Mayon teoriassa esille pelkäs-
tään sosiaalisten tarpeiden näkökulmasta, ei työn sisällöllisistä vaatimuksista käsin, ja 
työn  sisällön edellyttämien erilaisten sosiaalisten mallien soveltamisen näkökulmasta 
käsin,   mikä näkemys tässä tutkimuksessa painottui.  

Tässä tutkimuksessa korostui osallistumisen merkitys ja vastuunjako osana tarpeen 
tyydyttämistä tässä ydinkategoriassa. Sama ajatus esiintyy ihmissuhteiden koulukun-
nan periaatteissakin, joissa kuvataan työprosessien suunnittelua ja toteutusta siten, 
että mahdollisimman monet asianosaiset voivat osallistua työprosessin eri vaiheisiin, 
ja jakavat myös vastuuta päätöksenteosta. Follett (1941, 212-221) on kuvannut tätä 
osallistumista siten, että sen mahdollistaa organisaatio omalla toiminnallaan ja päivit-
täinen johtaminen eroavuuksia tasoittamalla, madaltamalla ja yhteen sovittamalla. 
Osallistuminen tapahtuu kunkin yksilön oman kapasiteetin mukaan ja ominaisuuksien 
ehdoilla. Tämän tutkimuksen tulokset ja Follett`n käsitykset ovat hyvin lähellä toisi-
aan. 

Työtehoon vaikuttivat Mayon (1945, 70-75) tutkimusten mukaan ulkoisia ympäristö-
tekijöitä voimakkaammin työryhmissä vallitsevat sosiaaliset normit, miten tyytyväi-
nen yksittäinen työntekijä oli omaan rooliinsa työryhmässä ja miten työntekijät asen-
noituivat työryhmän sisällä omaan työhönsä. Sosiaaliset pienryhmät ovat Mayon tut-
kimuksen mukaan työntekijän sitoutumisen ja motivoitumisen kannalta keskeinen 
vaikuttava tekijä. Tunteenomaisten tarpeiden aiheuttamat jännitystilat voidaan kana-
voida ryhmässä. Yksilön on sopeuduttava pienryhmään. Sopeutumattomuus on oire 
henkisen tasapainon häiriöstä, ja jos sitä ilmenee, on se pyrittävä hoitamaan keskuste-
lemalla ryhmän ja sen jäsenten kesken. Eli jos haluttiin tutkia työtehoa, niin Mayon 
saamien tulosten perusteella tuli tutkimuksen lähtökohtana pitää yhteisöä, ja sen jä-
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senten uskomusten ja tapojen tutkimista, ei yksittäisiä ulkoisia ympäristötekijöitä. 
Mayon tutkimukset osoittivat, että työn suorittamiseen ja työn tuloksiin vaikuttaa or-
ganisaatioissa muodollisten rakenteiden lisäksi inhimilliset tekijät ja – tarpeet, ja nä-
mä tulee ottaa huomioon työyhteisöjä suunniteltaessa. Yritysorganisaation tehtävä on 
luoda olosuhteet, joissa työntekijät voivat kokea yhteisöön kuulumisen tunnetta ja 
tyydyttää sosiaalisia tarpeitaan. Jos ongelmia työntekijöiden kanssa ilmenee, ovat nii-
den lähtökohdat ensisijassa sosiaalisia, ei taloudellisia, ja valtaa pitävien tulee pitää 
tämä päätöksiä tehdessään mielessään. (Dunsire 1973, 102-106; Virkkunen ym. 1981, 
42-45) 

Tässä tutkimuksessa erityisesti eri suoritteiden sisällölliset ulottuvuudet ja laadulliset 
ominaisuudet vaikuttavat siihen kykeneekö ihminen kokemaan työnsä positiivisia 
tunteita synnyttävänä ja omia tarpeitaan tyydyttävänä, ja suostuuko hän näin ollen 
sitoutumaan työyhteisöön ja sen normeihin, vai katsooko hän, että työyhteisön normit 
eivät koske häntä, eikä hänellä ole velvollisuuksia työyhteisöä kohtaan sosiaalisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna. Erityisesti positiivisesti koetut tunteet synnyttivät työyh-
teisöön sitoutumisen tarvetta. Mayo ei omissa periaatteissaan käsitellyt niinkään tun-
teiden merkitystä yhteisön rakennetta kiinni pitävänä voimana, vaan hän tarkasteli 
työntekoa tarve- näkökulmasta lähtien, mutta Follett toi tämän tunneaspektin esille 
korostamalla alaisten kokemien tunteiden merkitystä osana työprosessien toimivuut-
ta. 

Vertailtaessa tämän tutkimuksen päätöksenteko alakategorian yhteneväisyyttä ihmis-
suhteiden koulukunnan periaatteisiin, voidaan todeta, että etenkin Follett (1941, 30-
36) korosti työntekijöiden osallistumista päätöksenteon ja ongelman ratkaisun eri 
vaiheisiin, erilaisten näkemysten arvostamista ja huomioimista, ja jyrkkien määräys-
ten ja auktoriteetti ilmaisujen välttämistä työyhteisössä. Tämän tutkimuksen päätök-
senteko, ongelmahallinta ja esimiehisyys alakategorioissa tulevat nämä samat Fol-
let`n esittämät periaatteet näkyviin ja niiden sisäistämisen koettiin olevan osa hallin-
nollista ajattelukykyä. 

Mayo (1945, 5-15) esittää, että organisaatiossa ilmenevien ongelmien lähtökohdat 
ovat ensisijassa sosiaalisia, ei niinkään taloudellisia, ja ongelmia ratkottaessa näkö-
kulman tulee aina olla yhteisöllinen. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan ongelmien 
lähtökohtana voivat olla myös puutteet tiedollisissa ominaisuuksissa, taloudellisissa 
tekijöissä, rakenteellisissa piirteissä, lainsäädännössä tai vuorovaikutuksellisissa teki-
jöissä, jotka kylläkin aktivoituvat ja näkyvät sosiaalisella tasolla, mutta missä niiden 
lähtökohta ei välttämättä ole. Tunteiden ilmaisu keskittyi tässä tutkimuksessa ongel-
mahallintaan ja kehittämis- ja muutostoimintoihin, ja esimiehen odotettiin ymmärtä-
vän, jos työntekijällä oli vaikeaa ja tämä vaikeus ilmeni tunnepurkauksina. Ongelmia 
käsiteltäessä tunneilmaisut hyväksyttiin ja niiden sietämistä pidettiin ongelmien rat-
kaisun näkökulmasta tarpeellisinakin. Ongelmien ei katsottu olevan yhteydessä orga-
nisaatiorakenteisiin, vaan asioista omaksuttuihin erilaisiin näkökantoihin. Myös tässä 
tutkimuksessa korostettiin yhteistyön ja ryhmätyön merkitystä osana työprosessia, ei 
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kuitenkaan motivaation kannalta vaan työn laadun ja tuloksellisuuden näkökulmasta. 
Motivaatiota odotettiin saatavan työstä sisällöllisesti, ja esimiehen antaman palaut-
teen kautta. 

Edelleen Mayon (1945, 5-15, 43) tutkimusten mukaan yhteisön rakenne sinällään 
muodostuu tavoista ja uskomuksista, ja ne ovat organisaation rakennetta ylläpitävä 
tekijä. Jos työteho laskee tai työmoraali huononee, on tämä merkki yhteisön raken-
teen höltymisestä, ja se vaikuttaa puolestaan yksittäiseen työntekijään siten, että hä-
nen toimintansa ja itsekurinsa yhteisöllinen perusta heikkenee, yksilö vieraantuu yh-
teisöstään, eivätkä yhteisön tavat ja uskomukset enää sido häntä. Tapojen ja usko-
musten muodostaman sosiaalisen rakenteen särkyessä alenee työteho ja häiriökäyt-
täytyminen lisääntyy.  (Dunsire 1973, 102-106 )  Tässä tutkimuksessa tuli esille hy-
vin samanlainen näkemys työyhteisön ilmapiirin vaikutuksesta yksilöiden työtehoon, 
työryhmästä vetäytymiseen ja vieraantumisen tunteisiin. 

Follett`n (1941, 30-49) mukaan ristiriidat ovat luonnollinen ja jatkuva olotila organi-
saatiossa ja ne kehittävät organisaatiota, jos ne kyetään ratkaisemaan yhteistyön ja 
kompromissien avulla. Ristiriitoja on organisaatiossa pohdiskeltava yhdessä jo asioi-
den valmisteluvaiheessa kaikkien asiaan liittyvien tahojen kanssa, ja tämä edellyttää 
toimivia yhteistyö- ja koordinaatiojärjestelmiä organisaation sisällä. Follett (1941, 
30-36) on kuvannut mahdollisia konfliktin käsittelyn mekanismeja kolmella ajatuk-
sella. Hänen mukaan konfliktit voidaan yrittää ratkaista suoralla vallan käytöllä, 
kompromissien avulla tai integroidun ratkaisun löytämisellä. Integroidun ratkaisun 
löytäminen edellyttää yhteistä keskustelua ja välitöntä yhteydenpitoa, toisten tuntei-
den huomioon ottamista, kaikkien osallistumista ja jaettua vastuuta yhteisestä ratkai-
susta. Follett`n käsitys ongelmien luonteesta, esiintyvyydestä ja hallinnasta on hyvin 
samanlainen kuin tämän tutkimuksen tulos ongelma hallinnan osalta, jossa kuvataan 
ongelman ehkäisyn ja ratkaisun eri vaiheita haastateltujen näkemyksen mukaisesti. 
Edelleen Follett (1949, 22) korostaa tilanteenmukaisuuden lain noudattamista kon-
flikteja ratkaistaessa kuin myös esimiehen toiminnassa yleensäkin. Tilanteenmukai-
suuden laki etenee käsiteltävän asian depersonalisoinnista tilanteen kaikkien vaikut-
tavien tekijöiden yhdistämiseen, ja edelleen tilanteen synnyttämien vaatimusten sel-
vittämiseen ja sen havainnoimiseen, miten tilanteessa on toimittava. Kun edellytettä-
vän toiminnan malli, tilanteenmukaisuuden laki, on selvinnyt, on sitten toimittava sen 
mukaan. Samantyyppinen ajatus tuli myös tässä tutkimuksessa esille konfliktein rat-
kaisuja käsiteltäessä. 

Esimiehisyydessä ihmissuhdekoulukunta painottaa Follett`n (1941, 50-58) mukaan 
sitä, että organisaatioissa tuli välttää suoraa määräilemistä, henkilökohtaisen auktori-
teetin ilmaisuja ja käyttöä ja ristiriitatilanteiden kärjistämisiä. Jos esimiehen on annet-
tava määräyksiä, tulee sen tapahtua tietoisena tilanteesta ja käytettävistä periaatteista, 
vastuun ottamisena toiminnasta ja kokeilevan asenteen vallitessa, jolloin voidaan 
harkita erilaisia tilanteeseen sopivia vaihtoehtoja. Tavoitteena tulee aina pitää sitä, 
että työntekijät itse oivaltavat tilanteen synnyttämät vaatimukset ja yhdessä löytävät 
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toimivat ratkaisut. Tavoitteena on, että tilanne itsessään määrittää tavan ratkaista syn-
tyvät ongelmat. Esimiehellä on merkittävä rooli siinä, että hän saa työntekijät tunte-
maan itsensä arvostetuksi ja joukkoon kuuluvaksi ja kokemaan olonsa turvalliseksi. 
Esimiehen on omattava sosiaalisia taitoja, teknistä tietämystä, hänellä on oltava visi-
oita ja hänen on kyettävä toimimaan viisaana opastajana. Esimiehen on myös ymmär-
rettävä, että sosiaaliset tarpeet ovat yhtä merkittävät kuin taloudelliset tarpeet organi-
saatiossa.(Mayo 1945, 50, 108-109; Dunsire 1973, 97-101) Tämän tutkimuksen esi-
miehisyys näkemyksessä painottui esimiehen rooli sellaisena ohjaajana, joka kykenee 
auttamaan ihmistä kasvamaan omalle optimaaliselle suorittamisen tasolleen, ja kas-
vamaan kokonaisvaltaiseksi toimijaksi. Tämän tutkimuksen näkökulmalla ja Follet`n 
käsityksellä on huomattavaa yhdenmukaisuutta, joskaan tässä tutkimuksessa esimie-
hen ei odotettu toimivan samalla intensiteetillä ryhmässä kuin ihmissuhdekoulukunta-
laiset katsovat olevan välttämätöntä. 

Follett (1941, 260-269) on kuvannut hyvän esimiehen ominaisuuksia ja taitoja. Esi-
miehen on hänen mukaansa omattava yhteistyötaitoja, kyettävä jatkuvaan tavoitteiden 
määrittelyyn arvot huomioiden ja osattava ennakoida tulevaisuuden suuntalinjoja. 
Lisäksi esimiehen on kyettävä hahmottamaan toiminnallisia kokonaisuuksia ja liittä-
mään organisaation osatoiminnot osaksi tätä kokonaisuutta, kasvamaan organisaation 
vaatimusten mukaisesti ja kontrolloimaan tilanteita. Tässä tutkimuksessa esimiehen 
taitojen odotettiin olevan hyvin samanlaisia kuin Follett on kuvannut. Tosin tässä tut-
kimuksessa painotettiin enemmän esimiehen osaamista taloudellisissa asioissa, esi-
miehen valmiutta ottaa ohjat käsiinsä tarpeen niin vaatiessa ja esimiehen taitoa välit-
tää aidosti alaisistaan, ja tämän välittämisen eri ilmenemismuotoja. 

Follett (1941, 253-257) on kuvannut myös esimiehen ja asiantuntija alaisen suhdetta. 
Hän toteaa, että asiantuntijatiedon hyödyntäminen päätöksentekoprosessissa on luon-
nollista, eikä asiantuntijan tuottamaa tietoa voi käsitellä vain neuvoa antavana ele-
menttinä päätöksentekoprosessissa. Toisaalta asiantuntijoiden tuottama tieto ei voi 
myöskään yksin olla päätöksenteon perusta. Esimiehen tehtävä arvioida ja pohtia asi-
antuntijoiden tuottaman tiedon luonnetta ja osattava yhdistää se kokonaisuuden ja 
tavoitteiden kannalta mielekkäällä tavalla. Tässä tutkimuksessa tuli esille myös esi-
miesten ja asiantuntija alaisten keskinäiset roolit. Tämän tutkimuksen mukaan asian-
tuntijat saavat toimia omaan substanssiinsa liittyvissä asioissa esim. mediassa suh-
teellisen itsenäisesti, mutta lopullisessa päätöksenteossa esimies kuitenkin yhdistää 
asiantuntijatiedon osaksi sitä kokonaisuutta, jota päätös edellyttää. Ja päätöksessä 
esimies joutuu huomioimaan organisaation kokonaisuuden toisin kuin asiantuntija, 
joka keskittyy suppeampaan alueeseen. 

Kolmannen ydinkategorian, eli kehityksellisen yksilötodellisuuden, osalta yhteneväi-
syyttä ihmissuhteiden koulukunnan periaatteiden kanssa kokonaisuutena on olemas-
sa. Follett (1941, 295-304) määrittelee yksilöllisyyttä suhteiden kautta. Hänen mu-
kaansa yksilöllinen vapaus on mahdollista vain suhteiden välityksellä yhteisöön, ei 
suhteista ulkopuolella olemisena. Suoraan kontaktiin perustuvien suhteiden kautta ja 
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avulla yksilön ominaisuudet rikastuvat ja yksilön kasvu mahdollistuu, ja samalla yk-
silö ilmentää yhteisöään ja integraatiotaan yhteisöönsä. Nämä suhteet ovat luonteel-
taan jatkuvia ja alkavat ihmisen varhaisessa vaiheessa. Tässä tutkimuksessa tuli esille 
myös ihmissuhteiden merkitys itseksi kasvamisessa hyvin samaan tapaan kuin Follet 
kuvaa asiaa. Tosin tässä tutkimuksessa korostui myös ihmisen omat tietoiset ja yksi-
lölliset valinnat, jotka voivat olla erilaisia ympäristön ja yhteisön näkemysten kanssa. 
Tässä tutkimuksessa korostuivat myös taustalla vaikuttavat motiivit, jotka voivat olla 
erilaiset kuin sen ympäristön motiivit, johon yksilö on suhteessa.  

Ihmissuhteiden koulukunnan edustajat katsovat, että yksilöä motivoi taloudellisten 
tekijöiden ohella myös sosiaaliset ja psykologiset tekijät, jotka tulevat näkyviin asen-
teina ja tunteina, ja nämä vaikutukset voivat olla myös työn ulkopuolisia vaikutteita. 
(Follett 1924, 65-68) Samoin ihmissuhteiden koulukunta painottaa epävirallisten 
ryhmien merkitystä osana yksilökäyttäytymistä. Ihmissuhteiden koulukunta tarkaste-
lee näitä tekijöitä kuitenkin pääasiassa suhteessa työhön ja työssä ilmeneviin ihmis-
suhteisiin. Tässä tutkimuksessa tämä ydinkategoria painottaa erityisesti yksilön ainut-
laatuista kehitysjatkumoa, ja sen merkittävää vaikutusta hänen tekemiinsä valintoihin 
ja sitoumuksiin ja sopeutumiseen, ei niinkään suoraa vaikutusta tilannekohtaiseen 
työkäyttäytymiseen.  

Ihmissuhteiden koulukunnan mukaan ryhmätyön ja yhteistyön mallit on organisaati-
ossa rakennettava tietoisesti, jotta ryhmän koheesio muotoutuu tarpeeksi voimak-
kaaksi. Koheesion muotouduttua myös ryhmän kommunikaatiojärjestelmä ja palaute-
järjestelmä toimii. (Mayo 1945, 112) Tässä tutkimuksessa tuli esille kyllä yhteistyön 
merkitys osana hallinnon prosessitaitoja, ja edellytyksenä esimerkiksi verkostossa 
toimimiselle ja hyvälle asiakaspalvelulle. Kuitenkin varsinainen ryhmätyö koettiin 
satunnaiseksi ja tilannekohtaiseksi työmuodoksi, eikä sen katsottu olevan edellytys 
toimivalle kommunikaatiolle ja viestinnälle. Hallinnon prosessitaitojen osalta vuoro-
vaikutustaidot ja taito yhteistyön tekemiseen, olivat myös Follett`n esittämissä peri-
aatteissa lähtökohtana osallistumisen onnistumiselle ja asioiden yhteiselle käsittele-
miselle, kuten tässäkin tutkimuksessa. 

Hallinnon prosessitaidoissa tuli tässä tutkimuksessa esille lainsäädännön merkityksen 
ymmärtäminen hallinnollisessa toiminnassa. Follett (1924, 50-52, 284-290) on selit-
tänyt lainsäädännön tarkoituksen olevan oikeudenmukaisuuden toteuttamisen, erilais-
ten vaatimusten tyydyttämisen ja omapäisyyden ja mielijohteisiin perustuvan toimin-
nan minimoimisen. Hänen mukaansa lainsäädännön tulee olla luonteeltaan luovaa, 
myötäillä elämää ja kyetä yhdistämään erilaisia yhteisön tarkoituksia; Tavoitteena 
aina laajempien ja suurempien tarkoitusten luominen. Tässä tutkimuksessa lainsää-
dännön merkitys nähtiin ensisijassa oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisen kohtelun 
toteuttamisen välikappaleena. Vain kaksi haastateltavaa toi esille lainsäädännön luo-
van käyttämisen mahdollisuuden. 



 169 

Elton Mayon johtaman tutkimusryhmän tutkimukset laajensivat teollisuuden tutki-
muksen näkökulmaa kattamaan myös yhteiskunnalliset ja sosiaaliset rakennelmat 
työhön vaikuttavina tekijöinä. Mayon tutkimukset ja Follettin ajatukset ovat toimi-
neet perustana interaktionistisen koulukunnan synnylle ja kehittymiselle. Interaktio-
nistinen koulukunta painottaa vuorovaikutuksen tutkimusta tunteiden esiintyvyyden 
näkökulmasta lähtien, käyttäytymisen selittämistä tilanteessa havaittavissa olevien 
tekijöiden avulla ja vuorovaikutuksen tarkastelua kontekstista riippumattomana il-
miönä. Interaktionistisen koulukunnan periaatteisiin pohjautuu sellainen työyhteisön 
kehittämisen malli, jossa ei puututa virallisen organisaation rakenteisiin, ainoastaan 
yhteistyökäytäntöihin, ilmapiiriin ja ryhmätyötaitoihin.(Virkkunen ym. 1981 ,44) In-
teraktionistinen vaikutus tulee esille tässä tutkimuksessa  ensisijaisesti alakategorian 
kehitys ja muutos kohdalla, jossa keskeistä on yhteistyökäytäntöjen ja ilmapiirin ke-
hittämisessä, ja rakenteiden hitaan muutoksen merkityksen ymmärtämisessä.    

Yhteenvetona ihmissuhteiden koulukunnan näkemysten ja tämän tutkimusten näke-
mysten yhteneväisyydestä ja erilaisuudesta voidaan todeta, että ihmissuhteiden laa-
dun merkitys työprosessissa tulee kummassakin tutkimuksessa suhteellisen samalla 
tavalla esille. Kuitenkin on huomioitava, että Follettin ajatukset ovat osin niin yleisel-
lä ja tulkinnanvaraisella tasolla esitettyjä, että vaikka vertailussa esille tulee yh-
teneväisyyksiä, niin käytännön hallinnollista toimintaa ajatellen, käytetyt näkökulmat 
ovat erilaiset tämän tutkimuksen kanssa, ja siten keskenään vaikeasti vertailtavissa. 
Follettin käsitykset ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä voidaan soveltaa lähes mihin 
tahansa ilmiöön. Follettin ja tämän tutkimuksen yhteneväisyydet tulivat esille proses-
sinomaisessa lähestymistavassa, kokemuksen ja toiminnan samanlaisessa yhdistämi-
sessä, yhtenevissä käsityksissä osassa alakategorioiden sisältöjä ja samantyyppisessä 
filosofiassa, joka tuli esille myös tämän tutkimuksen tuloksissa. Eroja Follettin käsi-
tyksen kanssa tuli ensisijassa yksilön ja yhteisön roolin ja merkityksen erilaisessa ko-
rostumisessa. Follett ei myöskään käsitellyt arkitiedon omaamisen merkitystä, kehi-
tyksen ja muutoksen konkreettista ilmentymää, arvoja tai periaatteita tai esimerkiksi 
tässä tutkimuksessa esille tullutta itsehuollon käsitettä. Follett selittää lähes kaiken 
yhteisyyden prosessin avulla. 

Mayon mukaan ihmissuhteiden motivoiva vaikutus on kaiken kattava, ja ulottuu 
kaikkiin toimintoihin organisaatiossa. Tässä tutkimuksessa korostui ihmissuhteiden 
lisäksi työn sisällölliset tekijät motivaatiota ylläpitävänä tekijänä, mahdollisuus kokea 
uusia haasteita työssä ja mahdollisuus työskennellä omasta yksilöllisestä motivaa-
tioperustasta lähtien. Työryhmän merkitystä ei myöskään koettu tässä tutkimuksessa 
niin merkittävänä kuin Mayo teoriassaan esittää. Tässä tutkimuksessa painottui asi-
akkaiden palvelu ja tyytyväisyys merkittävämpänä tekijänä kuin työryhmän tyytyväi-
syys. Keskeisenä erona tämän tutkimuksen ja ihmissuhdekoulukunnan näkemysten 
välillä on yksilön ja ryhmän merkityksen erilaisessa painottamisessa organisaatiossa. 
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5.1.4 Klassinen organisaatioteoria eli hallinnollinen koulukunta 

 

Vertailtaessa tämän tutkimuksen tuloksia ja hallinnollisen koulukunnan ajattelua on 
huomioitava, että hallinnollinen koulukunta tarkastelee organisaatiota makrotasolla, 
kun tämän tutkimuksen lähtökohta on hallinnossa työskentelevä ihminen, eli lähinnä 
mikrotaso. Hallinnollisen koulukunnan tavoitteena on ollut rationaalisen organisaa-
tioteorian luominen, jonka avulla organisointia voidaan tarkastella yleistettävällä ta-
solla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää hallinnolliseen ajatteluky-
kyyn vaikuttavat osatekijät, eli lähtökohtaisesti tämän tutkimuksen ja hallinnollisen 
koulukunnan tarkoitukset ovat erilaiset. Tämä tulee pitää mielessä, kun vertaillaan 
hallinnollisen koulukunnan periaatteita tämän tutkimuksen tuloksiin, ja etenkin kun 
vertailu suoritetaan tämän tutkimuksen kategoria jaottelun mukaisesti. 

Klassisen organisaatioteorian keskeisten periaatteiden edustaja on ranskalainen Henri 
Fayol. Fayolin näkemyksiä ovat edelleen kehittäneet mm. Luther Gulik ja Lyndall 
Urwick. Klassisen organisaatioteorian kehittämisen taustalla vaikutti teollisuuden no-
pea kehittyminen suuriksi monitoimiala organisaatioiksi, joissa erilaisten asiantunti-
joiden, toimihenkilöiden ja johdon suhteellinen osuus kasvoi suuremmaksi kuin työn-
tekijöiden määrä. Organisaatioiden koon kasvu synnytti tarpeen toimintojen jakami-
seen hallittavissa ja ohjattavissa oleviin, tehokkaasti toimiviin ja koordinoituihin osa-
kokonaisuuksiin.( Urwick 1929, 13-27; Dunsire 1973, 94-97) 

Tämän tutkimuksen ensimmäinen ydinkategoria, tietoperusteinen kokemustodellisuus 
pitää sisällään omaksutun hallintokäsityksen, johon liittyy myös laajempi yhteiskun-
nallinen näkemys, käsityksen tiedosta ja oppimisesta, politiikkakäsityksen ja arkitie-
don merkityksen. Hallinnollisen koulukunnan ajatuksista tulkiten johdettavissa oleva 
yhteiskunnallinen näkemys voisi olla seuraavanlainen. Ensinnäkin yhteiskunta toimii 
hyvin rationaalisesti, järjestäytyneesti ja kurinalaisesti. Työt ja erilaiset vastuualueet 
yhteiskunnassa on suhteellisen tarkkarajaisesti määritellyt ja jokaisella sektorilla on 
selkeä, havaittavissa oleva organisaatio, joka määrittää myös auktoriteettisuhteet. 
Niinpä yhteiskuntaa johdetaan tarkan hierarkian mukaisesti, kaikkia tasa-arvoisesti 
kohdellen. Ihmisten väliset suhteet yhteiskunnassa ovat harmoniset ja kanssakäymistä 
leimaa yhteisyyden kokeminen. Yhteinen tavoite, ja tietoinen toiminta tavoitteen saa-
vuttamiseksi, on yhteisöä sisäisesti eteenpäin vievä voima.   

Hallinnollisen koulukunnan mukainen hallintokäsitys puolestaan keskittyy yksilöi-
mään hallinnon lainalaisuudet tieteellisesti perustelluiksi periaatteiksi, jotka osoitta-
vat miten organisaation perustoiminnot yleensä jakautuvat, mitä ovat hallinnon tehtä-
vät organisaation kokonaisuudessa ja mitkä ovat hallinnon yleiset toimintaa ohjaavat 
periaatteet.( Urwick 1943,16 ; Dunsire 1973, 94-97; Virkkunen 1981, 18)  

Fayolin (1950, 15) mukaan kaikki organisaation toiminnat voidaan jakaa ryhmiin ja 
luokkiin ja työnjako on oleellinen organisaation toiminnan perusta. Fayol jakaa orga-
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nisaation perustoiminnot taloudellisiin-, kaupallisiin-, teknisiin-, laskentatoimen-, 
turvallisuus- ja hallintotoimintoihin. Hallintotoiminnot, tai johtamistoiminnot kon-
tekstista riippuen, puolestaan jakautuivat seuraaviin tehtäväalueisiin: 

1. Suunnittelun avulla voidaan osoittaa, mitä organisaation tavoitteiden saavutta-
minen edellyttää, ja millaisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan. 

2. Organisoinnin tehtävä on sujuvan työnjaon mahdollistaminen. Organisoinnin 
avulla jaetaan toimivalta ja määritellään tavoiteperusteisesti työtehtävät, ja 
huolehditaan eri työtehtävien yhteensovittamisesta toimivaksi kokonaisuudek-
si. Eli muodollisen hallinto- ja toimivaltarakenteen vahvistaminen. 

3. Henkilöstön hankinnan ja kouluttamisen avulla pyritään kokonaisuudessa työ-
olojen kehittämiseen ja henkilöstöhallinnon hyvään hoitamiseen. 

4. Johtaminen, päätösten tekeminen, toimintojen ohjaaminen ja yleisten ja erityis-
ten määräysten antaminen, on suhteessa vastuuseen. Auktoriteettia ja vastuuta 
ei voi erottaa toisistaan. 

5. Yhteensovittaminen ja koordinoiminen työn ja toimintojen eri vaiheissa ehkäi-
see epäjärjestyksen syntymisen organisaation eri tasoilla. 

6. Taloussuunnittelu, tilinpito ja taloudellinen kontrolli mahdollistavat organisaa-
tion tuottavuuden seurannan. (Urwick 1943, 15-19; Dunsire 1973, 95, 121-122, 
) 

Urwickin ja Fayolin hallintokäsitys on hyvin käytäntölähtöinen, ja sivuaa monelta 
osin tämän tutkimuksen suoriteperusteisen toimintatodellisuuden osa-alueita. Hallin-
tokäsityksen lähtökohtana on selkeä toiminnallinen työnjako, yhteiskunnallinen tai 
arvopohdinta on toissijaista. Tämän tutkimuksen hallintokäsityksessä painottui 
enemmän yhteiskunnallinen näkökulma, ja sen pohtiminen osana hallinnon legitimi-
teettiä, arvojen merkitys hallinnon kokonaisuudessa ja hallinnon prosessit. Urwick ja 
Fayol on kuvannut hyvin selkeästi organisaation ja hallinnon prosessit. Myös tässä 
tutkimuksessa tulivat vastaavat prosessit näkyviin, mutta eivät yksittäisinä ja erillisi-
nä työprosesseina, vaan osana laajempaa hallintotyön prosessia, esimerkiksi vaikka 
päätöksentekoa, joka sisälsi kaikki edellä luetellut Fayolin nimeämät hallintotoimin-
not.   

Lyndall Urwick korosti tieteellisen tiedon ja tutkimuksen merkitystä osana organisaa-
tion tehokasta toimintaa. Myös tässä tutkimuksessa tiedon ja tutkimuksen merkitys 
tuli esille samannimisessä alakategoriassa. Samassa alakategoriassa tuli esille myös 
jatkuvan koulutuksen merkitys osana työprosessia, ja tätä samaa esitti hallinnollinen 
koulukunta periaatteissaan osana henkilöstön kehittämistoimia. Lyndall Urwick ke-
hitti Fayolin ajatuksia eteenpäin korostaen asioiden tieteellisen tutkimuksen merkitys-
tä osana organisaation suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseja. Urwick (1929, 28-32; 
1943, 20-25) esitti, että hallinnon kyky ennakoida tulevan kehityksen suuntalinjoja, 
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on yhteydessä kykyyn soveltaa tieteellisen tutkimuksen periaatteita hallinnollisessa 
toiminnassa. Vaikka Urwickin (1943, 24) mukaan käytännön kokemukseen perustuva 
tieto ja taito saattaa riittää ylläpitämään rutiininomaisia toimintoja organisaatiossa, 
niin toiminnan kehittäminen ja tehostaminen edellyttää kuitenkin tieteellisen tutki-
muksen mukaista tiedon hankintaa, käsitteiden käyttöä ja toiminnan vastaavuutta tut-
kitun todellisuuden kanssa.  

 Näiksi periaatteiksi Urwick (1943, 20) esitti seuraavat: 

• Determinismin periaate, eli jokainen sosiaalinen ilmiö on seurausta jostain 
syystä. 

• Keskinäisten suhteiden periaate, eli toiminnan perustana olevat tosiasiat ovat 
aina lähtöisin siitä ympäristöstä, missä myös toiminta tapahtuu. 

• Analysoinnin periaate, eli luokittelun ja tutkittavan toiminnan tulee olla luon-
teeltaan yhteneväiset ja yhteensopivat. 

• Määrittelyn periaate, eli käytettyjen käsitteiden tulee olla kyseessä olevan tie-
teenalan mukaisia. 

• Mittaamisen periaate, eli tosiasiat ilmaistaan vakiintuneiden käsitteiden tai 
standardien avulla. 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat painottivat tieteellisen tiedon merkitystä hallinnol-
lisen toiminnan lähtökohtana, kuten Urwick. Kuitenkin tulevien tapahtumien enna-
koinnin katsottiin edellyttävän myös aktiivista tiedotusvälineiden seurantaa ja yleisen 
ilmapiirin intuitiivista aistimista. Tieteellinen tieto yksin ei mahdollista tämän tutki-
muksen mukaan ennakointia. Hallinnon kehittämistoimien lähtökohdan katsottiin 
myös tässä tutkimuksessa olevan tieteellisessä tiedossa. Hallinnossa käytetyn kielen 
odotettiin olevan kansalaisten ymmärrettävissä, ja tätä perusteltiin hallinnon palvelu-
tehtävällä yhteiskunnassa. Joten tieteellinen kieli ei asiakkaiden kohtaamistilanteissa 
ollut asiallista tämän tutkimuksen perusteella. 

Vertailtaessa tämän tutkimuksen tieto- ja oppimiskäsityksen sisältöjä hallinnollisen 
koulukunnan näkemyksen kanssa, voidaan todeta, että ajatuksellisesti näissä on yh-
teneväisyyttä tiedon merkityksen painottamisessa organisaatiota kehitettäessä ja toi-
mintaa kehitettäessä ja tehostettaessa. Tässä tutkimuksessa tiedon merkitys, etenkin 
tieteellisen tiedon, korostui jokapäiväisen hallintotyön elementtinä ja peruslähtökoh-
tana valmistelussa ja päätöksenteossa. Toisaalta tässä tutkimuksessa tuli esille myös 
arkitiedon hallinnan merkitys, ja samaa asiaa sivusi Urwick siten, että hän katsoi käy-
täntöön perustuvaa tietoa tarvittavan arjen toimintojen hallinnassa ja ylläpitämisessä. 

Tämän tutkimuksen seuraava ydinkategoria oli suoriteperusteinen toimintatodelli-
suus, joka muokkaa hallinnollista ajattelukykyä havainnoinnin, kokemusten ja toi-
mintamalleihin samaistumisen välityksellä. Tässä tutkimuksessa painottuivat hallin-
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non sisällölliset toimintaprosessit, kun hallinnollinen koulukunta painottaa toiminta-
prosessien rakenteellisia ja organisatorisia elementtejä.  Hallinnon yleisinä toimintaa 
ohjaavina periaatteina Urwick (1943, 35-55) on Fayolia mukaellen  esittänyt seuraa-
vat näkemykset ja periaatteet, joissa erityisesti esimiehen rooli ja toiminta, alaisen 
toimivalta ja tottelevaisuus sekä yhteistyötä määrittelevä työskentelyilmapiiri painot-
tuvat: 

• Yhden esimiehen periaate, eli alaisen tulee saada ja ottaa vastaan määräyksiä 
vain yhdeltä esimieheltä, jotta ristiriitatilanteita ei pääse kehittymään. 

• Yhdelle esimiehelle raportoivien alaisten määrän on pysyttävä sellaisella tasol-
la, että kommunikaatio- ja koordinaatio-ongelmia ei pääse kehittymään. 

• Organisaation kommunikaatiota ja päätöksentekoa ohjaa yhtenäinen esimies-
alaisketju organisaation koko hierarkian läpi, ja lopullinen päätösvalta on kul-
lakin tasolla yhdellä vastuullisella esimiehellä. 

• Työntekijät voivat neuvoa ja opastaa, mutta on huolehdittava siitä, että kukaan 
ei ylitä oman toimivaltansa rajoja loukkaamalla esimiehen toimivaltaa. 

• Aloitteellisuutta tuetaan kaikilla organisaation tasoilla. 

• Organisaation johdon on huolehdittava siitä, että työnjako ja erikoistuminen to-
teutuvat tavoitteen saavuttamisen kannalta tehokkaimmalla mahdollisella taval-
la. Johdon antamien ohjeiden tulee olla keskenään sopusoinnissa. Työtä koske-
vien sopimusten on oltava selkeitä, ja johdon on valvottava sopimusten noudat-
tamista. 

• Toimivallan ja vastuun kesken on oltava organisaatiossa tasapaino, kuten myös 
oikeudessa antaa määräyksiä ja niiden tottelemisessa. 

• Organisaatiossa keskittämisen on palveltava optimaalista henkilöstön ja voi-
mavarojen käyttöä. 

• Yhteisten sääntöjen ja tapojen mukaista kuria, tottelevaisuutta, käyttäytymis-
sääntöjä ja ulkoisia kunnioituksen osoituksia on noudatettava.   

• Kokonaisuuden etu asetetaan yksityisen ja yksilöiden edun edelle esimerkkien 
voimalla, sopimusten avulla ja jatkuvan valvonnan avulla. 

• Oikeudenmukaisuutta, ystävällisyyttä ja kohtuutta noudatetaan tarkoituksena 
rohkaista ja motivoida ihmisiä työntekoon. Työstä maksetaan kohtuullista kor-
vausta ja muita palkkioita siten, että ne tukevat moraalin ylläpitoa eivätkä syn-
nyttä ylipalkkaus tilannetta. 
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• Työn ja työpaikkojen pysyvyyttä tuetaan, jotta henkilöstön taitoja ja kykyjä 
kyetään jatkuvasti kehittämään. 

• Organisaation vahvuutena on yhteenkuuluvuuden tunteeseen perustuva harmo-
nian kokemus. (Fayol 1950, 39-75) 

Suoriteperusteisen toimintatodellisuuden ja Urwickin esittämien periaatteiden välillä 
on yhteneväisyyttä siten, että hänen esittämänsä periaatteet tulevat jossain muodossa 
esille vieläkin organisaatioihin sisäänrakennettuina toimintamalleina, myös tässä tut-
kimuksessa, ja työntekijöiden odotetaan kykenevän havainnoimaan ja omaksumaan 
niitä osaksi omaa hallinnossa työskentelyn todellisuuttaan ja toimintamalliaan. Tässä 
tutkimuksessa ei esimiehisyys kuitenkaan painottunut vastaavassa määrin kuin 
Fayolilla, vaan yksittäisten työntekijöiden itseohjautuvuus ja yhdessä tekeminen näh-
tiin tavoiteltavana lopputilana suhteessa esimieheen. Tässä tutkimuksessa painottui-
vat yhteistyö, kanssakulkeminen ja  mentor - tyyppiset toiminnot, kun Fayolilla esi-
mies on enemmän auktoriteetti, joka pelaa säännöillä, kurilla ja tottelevaisuuden yllä-
pitämisellä. Kuitenkin yhteneväistä löytyi esimiehen roolista siinä, että viime käden 
päätöksentekijä ja kurin ylläpitäjä työyhteisössä on kummassakin tapauksessa esi-
mies.   

 Toisaalta mikään Urwickin ja Fayolin yllä esittämä periaate ei varsinaisesti ole risti-
riidassakaan tämän tutkimuksen tuloksien kanssa, mutta osa näistä periaatteista koe-
taan hallinnon sisällä historiallisena rasitteena, josta pyritään tietoisesti luopumaan, 
kuten tiukat toimivaltarajat, kommunikaation keskittyneisyys esimiehelle ja vanha-
kantaiseen kuriajatteluun liittyvät manööverit.  

Päätöksenteon osalta Urwickin (1943, 65-68) ja Fayolin (1950, 39-75) periaate yhte-
näisestä esimies-alaisketjusta ja päätäntävallan keskittämisestä yhdelle vastuulliselle 
esimiehelle, on esimies-alaisketjun osalta yhteneväinen tämän tutkimuksen tulosten 
kanssa ja kuvaa hallinnon olemassa olevaa tilaa pääpiirteittäin tällä hetkellä. Kuiten-
kin päätöksenteon delegointi ja tiimivastuiden kehittäminen tuli esille haastatteluissa 
kehittyvinä hallinnon suuntauksina tulevaisuudessa. Päätöksenteon osalta tässä tut-
kimuksessa tuli esille ajattelu, että vaikka tietyt päätökset ovatkin sidottu virka-
asemaan, niin päätösprosessin yhteistyön ja yhdessä tekemisen merkitys koettiin tär-
keänä työyhteisön dynaamisuutta ja kehittymistä ajatellen. Urwickin ja Fayolin esit-
tämä päätöksenteko on hyvin esimies keskeistä, kun tässä tutkimuksessa painottui 
toiminnallisesti osallistava päätöksenteon malli. Positiivinen suhtautuminen aloitteel-
lisuuteen tuli myös tässä tutkimuksessa esille, etenkin kehitys ja muutos osiossa, ja 
samaa painotti myös Fayol periaatteissaan. 

Kolmantena ydinkategoriana oli tässä tutkimuksessa kehityksellinen yksilötodelli-
suus, joka perustuu jokaisen ihmisen ainutlaatuiseen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaa-
liseen elämänhistoriaan, ja vaikuttaa olennaisesti tehtyihin valintoihin ja kokemuk-
siin. Hallinnollinen koulukunta tarkastelee ensisijassa organisaatiota, ei yksilöä ja 
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hänen kehityskaaren aikana oppimiaan asioita ja niiden vaikutuksissa työhön. Koko-
naisuuden etu asetetaan yksityisen ja yksilöiden edun edelle. Vuorovaikutuksellinen 
elementti tulee Fayolilla esille ainoastaan siten, että työyhteisön toimintaperiaatteiksi 
hän määrittelee oikeudenmukaisuuden, kohtuuden ja ystävällisyyden, joiden seurauk-
sena saavutetaan yhteenkuuluvuuden tunteeseen perustuva harmoninen koke-
mus.(Urwick 1943, 128-129) Urwick tai Fayol ei käsittele yksilöllisen kokemisen 
vaikutuksia työyhteisöön, työmotivaatioon, työssä pärjäämiseen tai uralla etenemi-
seen lainkaan siten, kuin tässä tutkimuksessa on käsitelty. Hallinnollisen koulukun-
nan näkemyksiä tulkiten voidaan todeta, että motiivia ylläpitävinä tekijöinä ovat koh-
tuullinen työstä saatu palkkio, työpaikan pysyvyyden luoma turvallisuuden tunne ja 
hyvä kohtelu. Sisäisen motivaatioperustan merkitys, joka korostui tässä tutkimukses-
sa, ei tule Urwickilla ja Fayolilla lainkaan esille. Kokonaisuudessaan ajatuksellisten 
lähtökohtien erilaisuus tuo vertailuun merkittäviä virhemahdollisuuksia kehitykselli-
sen yksilötodellisuuden kohdalla. 

Vertailtaessa tämän tutkimuksen tuloksia kokonaisuutena klassisen organisaatioteori-
an periaatteiden ja näkemysten kanssa voidaan todeta, että perusteellista eroa on löy-
dettävissä kontekstin erilaisuudessa. Klassinen organisaatioteoria on kehitetty erilai-
sia liiketoiminnallisia organisaatioita varten, ja tämä tutkimus on tehty julkisen hal-
linnon organisaatioissa, ja siten hallinnollinen toiminta voi luonteeltaan ja muodol-
taan olla hyvin erilaista eri organisaatioissa. Klassinen organisaatioteoria rajaa ja 
määrittää hallinnon osaksi organisaation toimintakokonaisuutta, kun tässä tutkimuk-
sessa hallinto muodostaa koko toimintatodellisuuden, ja tutkimus kohdentuu taval-
laan siihen, miten hallinnossa työskentelevät mieltävät ajatuksen ja kokemuksen ta-
solla hallinnon olemuksen julkisella sektorilla. Lähtökohtien erilaisuus tekee vertai-
lun vaikeaksi. Hallinnollinen koulukunta teorioissaan määrittelee hallintoa rakenteel-
lisista ja organisaatioteoreettisista lähtökohdista käsin, tässä tutkimuksessa hallintoa 
lähestytään yksilö näkökulmasta lähtien. Hallinnollisen koulukunnan periaatteet ku-
vaavat ja selittävät hallintoa makrotasolta, kun tämän tutkimuksen tulokset kuvaavat 
hallintoa mikrotasolta käsin. Toisaalta kuten edellä on todettu, monet koulukunnan 
esittämät periaatteet elävät edelleen hallinnon organisaatiossa ja vaikuttavat käytän-
nön työprosesseihin esimerkiksi työnjaon ja organisoitumisen osalta. 

Hallintotieteen näkökulmasta klassinen organisaatioteoria rajasi selkeästi hallinnon 
tehtävä- ja ongelma-alueen tutkittavaksi kokonaisuudeksi, ja teoria loi perustan erilli-
selle ja erottuvalle hallintotoiminnalle. Vaikka hallinnollisen koulukunnan periaatteet 
olivatkin ns. ideaaliteorian tyyppisiä, eikä periaatteita ollut tieteen metodein empiri-
assa todennettu, tarjosi se kuitenkin selkeän ajatuksellisen työvälineen hallinnon 
hahmottamiselle toimintojen kokonaisuudesta organisaatiossa. (Virkkunen ym. 1981, 
47, Vartola 1975)  
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5.1.5 Päätöksentekoteoria hallinnossa 

 

Vertailtaessa tämän tutkimuksen tuloksia Herbert Simonin päätöksentekoteorian 
kanssa on huomioitava, että ajatukselliset lähtökohdat molemmissa ovat jossain mää-
rin yhtenevät. Simonin (1977, 35) teorian kehittäminen perustui ajatukseen, että ihmi-
sen mieli, inhimillinen ajattelu ja luovuus ja päätöksenteko eivät ole mysteereitä, 
vaan tutkittavissa olevia ilmiöitä, ja tutkimuksen välityksellä myös ymmärrettävissä 
olevia asioita. Hallinnollinen ajattelukyky on Simonin (1979, 290-291) mukaan ihmi-
sen mielen ominaisuus, ja samoin tutkittavissa ja tutkimuksen kautta ymmärrettävissä 
oleva ilmiö. Herbert Simonin teorian painopiste on tiedossa, ja tiedonkäsittelyn 
kompleksissa prosesseissa ihmisen mielessä, ja näiden prosessien vaikutuksissa eten-
kin päätöksentekoon. Tässä tutkimuksessa tiedon lisäksi hallinnolliseen ajatteluky-
kyyn vaikuttavina tekijöinä ovat kokemukset, kehitykselliset tekijät ja tunneperäiset 
elämykset, joita kyllä Simonkin teoriassaan sivuaa.  

Tässä tutkimuksessa ensimmäisen ydinkategorian, tietoperusteisen kokemustodelli-
suuden, ensimmäinen alakategoria oli hallintokäsitys, joka muodostui hallinnon ja 
yhteiskunnan välisestä suhteesta. Päätöksentekoteorian kehittäjä Herbert Simon 
(1979, 51, 248-250, 255-260) painottaa hallintoa tarkastellessaan toimintaprosessien 
näkökulmaa, ja hän on tutkinut näitä prosesseja käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen 
lähtökohdista käsin.  Simon (1979, 273-277, 291-294) selittää organisaatioissa ha-
vaitsemiaan ilmiöitä kausaalisesti. Simonin mukaan hallinto on päätöksentekoa, jossa 
erikoistuneet ja toisistaan riippuvaiset organisaation päätöksentekijät muodostavat 
järjestelmän, jossa yksilöt ja ryhmät tekevät yhteistyötä ja noudattavat päätöksiä saa-
dakseen itselleen etuuksia. Simonin teoriaa tulkiten hänen yhteiskuntakäsityksensä 
todennäköisesti painottaa tietoyhteiskunnan ja sen elementtien hallintaa siten, että 
yhteiskunnallisen päätöksenteon rationaalisuuden ja tietoisuuden aste nousee, ja teh-
tävät päätökset ovat enenevässä määrin mahdollisimman monen etujen mukaiset.  
(Dunsire 1973, 115-119) 

Simonin näkemys hallinnosta ei ole ristiriidassa tämän tutkimuksen hallintokäsityk-
sen kanssa, joskin tässä tutkimuksessa painottui asiakkaiden palvelu ennen omia 
etuuksia. Simon ei myöskään analysoi hallintojärjestelmää osana yhteiskuntaa ja sen 
historiallista kehitystä, hänen näkökulmansa keskittyy toiminnan luonteen tarkaste-
luun hallinnossa tässä ja nyt, ja on sovellettavissa laajemminkin erilaisiin organisaati-
oihin.  

Tietoperusteisen kokemustodellisuuden toinen alakategoria oli tieto - ja oppimiskäsi-
tys. Tieto- ja oppimiskäsitys tuli tässä tutkimuksessa esille sekä koulutuksen että 
työssä tarvittavan tiedon kannalta. Tämän tutkimuksen tieto- ja tutkimuskäsitys ko-
rostaa tiedon merkitystä osana ymmärryksen muotoutumista ja siten osana hallinnol-
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lista ajattelukykyä. Simonin teoriassa tieto on päätöksenteon pätevyyden ja laadun 
keskeinen vaikuttava tekijä. Ajatuksellista yhteneväisyyttä näillä käsityksillä on, 
vaikka käsitteet ja tilanne eroavatkin toisistaan. 

Tiedolla ja sen ominaisuuksilla on keskeinen rooli Simonin teoriassa, joskaan hän ei 
käsittele sitä koulutuksen kannalta, vaan tiedonprosessoinnin näkökulmasta. Simon 
(1979, 50-51, 79-80, 106-108)  yhdistää teoriassaan tiedon ja päätöksenteon ja esittää, 
että päätöksenteon tasoa voidaan organisaatiossa nostaa kehittämällä tiedon kulkua ja 
tiedonkulun käsittelyprosesseja, kuten kokous- ja keskustelumenetelmiä. Ongelmana 
organisaatioissa on suuri tiedon määrä, josta tulisi pelkistää oleellisin sisältö päätök-
sentekijöiden käyttöön. Ratkaisuna voidaan koko organisaation tietomäärä pilkkoa 
pienemmiksi tekijöiksi päätöksenteon tavoitteenmukaisuus vaatimusten mukaan, ei 
organisaation erikoistumiseen perustuvien toiminnallisten yksikköjen mukaan. Simo-
nin (1954, 139-140) mukaan organisointi ja koordinointi toteutetaan siis tiedon ko-
koamisen, käsittelyn ja säilyttämisen asettamien kriteerien mukaisesti, jolloin ongel-
manasettelu, oikeat käsitteet ja tiedon pelkistäminen käyttökelpoiseen muotoon hel-
pottuu, ja rationaalisen toiminnan aste hallinnossa kasvaa. Simonin tiedon ja tiedon-
kulun merkityksen painottaminen on ajatuksellisesti yhteneväinen tämän tutkimuksen 
kanssa siten, että omaksuttu tieto vaikuttaa tavoitteiden mieltämiseen, ja sitä kautta 
myös toimintaan. Eroa on siinä, että tässä tutkimuksessa on mukana myös tietoon yh-
distyneinä kokemukset ja asenteet, jotka vaikuttavat tiedon omaksumiseen, ja välilli-
sesti käyttäytymiseen. Simon käyttää tässä yhteydessä rajoitetun rationaalisuuden kä-
sitettä selittämään kokemusten, tunteiden ja asenteiden vaikutuksia omaksuttavaan 
tietoon.   

Suoriteperusteinen toimintatodellisuus ydinkategorian sisällön muodostavat tässä tut-
kimuksessa hallinnon keskeisimmät toiminta- ja työprosessit, joista päätöksenteko on 
eräs laajimmista. Tämä toimintaprosessien erittely on yhteneväinen Simonin teorian 
kanssa, joskin Simon sisällyttää päätöksentekoon kaikki hallinnon toiminnot, kun täs-
sä tutkimuksessa päätöksenteko oli yksi hallinnon työprosesseista.  Simon erittelee ja 
analysoi päätöksentekoa tiedon näkökulmasta, tässä tutkimuksessa on toimintapro-
sesseja tarkasteltu myös havainnoinnin, kokemuksen ja malliin samaistumisen näkö-
kulmasta. Huomattavin yhteneväisyys tämän tutkimuksen ja Simonin esittämän teori-
an välillä, olikin alakategorian päätöksenteko kanssa.  Simonin esittämät päätöksen-
teon vaiheet tulevat myös tässä tutkimuksessa näkyviin. Samoin käytettävissä olevan 
tiedon laatu, oikeellisuus, tulkinta ja käyttö osana päätöksentekoa tulevat tässä tutki-
muksessa esille hyvin samanlaisena kuin Simonilla.  

Päätöksenteossa on Simonin (1979, 48-58) mukaan löydettävissä erilaisia vaiheita. 
Johdon vastuulla on kartoittaa päätökseen vaikuttavat taustatiedot tilanne- ja ympäris-
tötekijöistä niin hyvin, että päätöksenteko mahdollistuu. Näiden tietojen tulee kattaa 
kaikki taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset tekijät, jotka voivat vaikuttaa päätöksen-
tekoon. Päätöksiä tekevän johtajan on Simonin (1979, 167-168, 175-177) kyettävä 
tekemään sellaisia päätöksiä ja löydettävä sellaisia ratkaisuja ongelmiin, että päätös 
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on sen alueen sisällä, millä esimies koetaan auktoriteetiksi, ja, että jokainen jäsen 
päätöksen perusteella katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi vaihtoehdoksi yhteistoi-
minnan jatkamisen. Päätöksentekijällä on Simonin mukaan oltava päätettävästä asias-
ta riittävän yksityiskohtaista taustatietoa ja organisaation tavoitteen mukainen koko-
naisnäkemys päätökseen vaikuttavista tekijöistä. Toisaalta Simonin (1979, 49-50) 
mukaan ihminen ja organisaatio ovat valmiita tyytymään ratkaisujen suhteen tyydyt-
täviin optimaalisten sijasta.(Dunsire 1973, 105-109) 

Simonin (1979, 161-162) esittämä näkemys johtajan keskeisestä roolista päätöksen-
tekoprosessissa on toisaalta mukana myös tässä tutkimuksessa siten, että viimekädes-
sä johtaja kantaa vastuun virka-asemaansa kuuluvista päätöksistä, kuitenkin tässä tut-
kimuksessa painottui enemmän delegoinnin, yhteistyön ja yhteisesti kannetun vas-
tuun merkitys päätöksentekoprosessissa. Päätöksentekoon osallistuminen koettiin en-
neminkin motivaatiokeinoksi kuin etujen vertailun lopputulemaksi, kuten Simon esit-
tää. 

Simonin (1979, 243-244) esittämä periaate käytettävissä olevan tiedon laadun riippu-
vuudesta yksilön asemaan organisaatiossa tulee myös tässä tutkimuksessa esille ala-
kategoriassa esimiehisyys. Esimiehisyys alakategoriassa esimiehen tiedon on oltava 
luonteeltaan kokonaisvaltaisempaa ja kattavampaa kuin alaisilla tai asiantuntijoilla 
oleva tieto on. Tässä tutkimuksessa esimieheltä odotettiin myös taitoa koordinoida 
tietoja, minkä Simon näkee tavoitteiden kannalta merkittävänä tekijänä. 

Seuraavassa vaiheessa Simonin (1979, 101-106, 253-255) mukaan päätöksentekopro-
sessissa hahmotetaan erilaiset toimintavaihtoehdot, joita etsitään, analysoidaan ja ke-
hitetään tilanteen vaatimusten mukaisesti. Toimintavaihtoehtoja kehitettäessä on 
huomioitava, että organisaatiossa eri asemassa olevilla ihmisillä voi olla hyvin erilai-
nen käsitys organisaation tehtävästä ja toimintaympäristöstä. Tähän toimintaympäris-
töön kuuluu Simonin mukaan sidosryhmät, joiden kanssa tehtävä yhteistyö on ratkai-
sevaa organisaation jatkuvuuden kannalta, ja joiden etuudet ja heille asetettavat rasit-
teet on oltava kohtuullisia ja keskenään tasapainossa, jotta yhteistyö voidaan kokea 
mielekkääksi. Toimintavaihtoehtoja hahmoteltaessa on myös huomioitava, että 
ylemmän organisaatiotason päätökset määrittävät alemman tason päätöksenteon rajat. 
Lopuksi käytettävissä olevista toimintavaihtoehdoista valitaan toimivin ja sopi-
vin.(Dunsire 1973, 115-119; Virkkunen ym. 58-60) Simonin esittämä käsitys päätök-
sentekoprosessin etenemisestä on yhteneväinen tässä tutkimuksessa esiin tulleen pää-
töksentekoprosessin kanssa.  

Päätöksentekoon liittyen Simon (1979, 119-122) on edelleen todennut, että ihminen 
ei itse asiassa koskaan kykene tekemään parasta mahdollista päätöstä. Tehdyt päätök-
set ovat aina ainoastaan tyydyttäviä. Päätöksentekoa helpottamaan Simon (1977, 45-
49; 1979, 132-134) on jakanut päätökset ohjelmoituihin pysyväismääräyksiin ja me-
nettelytapoihin, jotka ovat luonteeltaan rutiininomaisia ja toistuvia päätöksentekoti-
lanteita, ja ohjelmoimattomiin päätöksiin, jotka edellyttävät luovaa ongelmanratkai-
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sua ja perusteellista harkintaa. Ohjelmoitujen päätösten tekemiseen soveltuviksi tek-
niikoiksi Simon (1979, 137-142, 316-318) esittää vakiintuneiden tapojen hyväksikäy-
tön, standardoitujen menettelytapojen ja toimistorutiinien käytön, organisaatioraken-
teen, jossa on tarkoin määritellyt informaatiokanavat ja vakiintuneet odotukset, ma-
temaattiset ja simuloidut mallit ja elektroniset tiedonkäsittelyprosessit. Ohjelmoidut 
päätökset koordinoivat eri osayksiköiden toimintaa ja lisäävät organisaation tehok-
kuutta siten, että ne jättävät aikaa luovalle ongelmanratkaisulle ja harkintaa edellyttä-
ville päätöksille.  

Ohjelmoimattomien päätösten ainutkertaisuus synnyttää ennen kokemattomia päätök-
sentekotilanteita, jolloin päätöksenteko tekniikoiden tulee luonteeltaan vastata on-
gelmien olemusta. Ohjelmoimattomien päätösten tekniikoiksi Simon (1977, 62-68; 
1979, 312-313) esittää käytettäväksi luovuutta, intuitiota, analyysia ja arviointia, 
nyrkki- ja peukalosääntöjä, aiheeseen kouluttautumista ja heuristisia tietokoneohjel-
mia. Edelleen Simonin mukaan päätösten tasoa voidaan nostaa laatimalla ATK-
perusteisia inhimillisiä heikkouksia kompensoivia matemaattisen päätöksenteon mal-
leja, ja parantamalla organisaation tietoa säilöviä järjestelmiä, kuten arkistoja, tiedos-
toja, sääntökirjoja ja muita.(Salminen 1993, 85)  

Tässä tutkimuksessa ei tullut päätöksenteon yhteydessä erikseen esille ohjelmoidut tai 
ohjelmoimattomat päätökset. Ohjelmoituja päätöksiä ajatellen hallinnollisen toimin-
nan, ja hallinnollisten päätösten luonteeseen kuuluu muotomääräisyys ja tiukka lailli-
suusvaatimus, joten päätöstoiminta on tältä osin pitkälti Simonin määrittelemän oh-
jelmoidun päätöksen mukaisia. Mutta Simonia tulkiten voidaan ajatella, että tässä 
tutkimuksessa, ongelmahallinnan ja kehitys ja muutos alakategorioiden, toimintapro-
sessien luonne on olemukseltaan ohjelmoimattomien päätösten mukaista toimintaa, 
koska näissä prosesseissa luovuudella, intuitiolla ja analyysilla on keskeinen rooli, 
eikä lopputulosta voida ennakkoon määritellä. 

Tässä tutkimuksessa kolmas ydinkategoria, kehityksellinen yksilötodellisuus, on in-
himillinen voimavara, josta hallinnossa työskentelyyn ammennetaan uusia tarkoituk-
sia. Simon (1979, 108-110, 112-122, 129-130) tarkastelee inhimillisiä tekijöitä lähin-
nä parhaiden mahdollisten päätösten esteinä ja häiriötekijöinä, joiden vaikutusta voi-
daan kompensoida esimerkiksi tietokoneen ja matemaattisten mallien avulla. Inhimil-
linen näkökulma tulee esille Simonin teoriassa ja tässä tutkimuksessa, mutta erilaisin 
painotuksin. Kehityksellinen yksilötodellisuus ydinkategorian osalta voidaan edelleen 
todeta, että Simon ei tarkastele organisaation toimintaa niinkään yksilön näkökulmas-
ta muuten kuin etujen hankkimisen kannalta. Etu-näkökulma tulee tässä ydinkatego-
riassa esille lähinnä siten, että hallinnon organisaatiossa työskentely tarjoaa tekijäl-
leen sopivimman tilaisuuden omien sisäistettyjen arvojen ja intressien toteuttamiseen 
ja eteenpäin viemiseen. Tätä voitaneen pitää myös etuutena, jolloin tiettyä ajatuksel-
lista yhteneväisyyttä on löydettävissä tältä osin. 
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Simon (1996, 310) tarkastelee ihmisen alitajuntaa ja tiedostamatonta olemusta edel-
leen tiedon prosessoinnin näkökulmasta, ja motivaatiota tarveteorioista lähtien. Alita-
junta ilmenee esimerkiksi intuitiona, joka Simonin mielestä on rationaalinen, joskin 
tiedostamattomalla tasolla tapahtuva analyyttinen päätöksenteon muoto, jossa myös 
tunteilla on oma roolinsa. Intuitio on Simonin mukaan ihmisille hyödyllinen ominai-
suus, yhtä lailla älykkyyden ilmentymä kuin logiikka, ominaisuus, jota käytetään pal-
jon, vaikka siitä ei puhuta, erittäin hyvin lyhyisiin työprosesseihin soveltuva ja konk-
reettinen tapa tehdä päätöksiä.   

Tässä tutkimuksessa, hallinnon prosessitaidot alakategoriassa, hallinnollisen toimin-
nan keskeisenä muotona oli tietoinen työskentely. Hallinnon prosessitaitojen osiossa 
tulee tässä tutkimuksessa esille Simonin esittämä käsitys rutiiniasioita ohjaavista me-
nettelytapaohjeistuksesta esimerkiksi muotosidonnaisuuden, laillisuusvaatimusten ja 
menettelytapasäännösten osalta. Toisaalta vuorovaikutus, yhteistyö ja verkostointi 
vaativat ihmiseltä myös Simonin kuvaamaa intuitiivista päätöksenteon osaamista. 

Motivaation tekemiselleen ihminen löytää Simonin (1979, 287-289) mukaan tyydyt-
tämättömistä tarpeistaan. Tarvetason ihminen asettaa itselleen ongelman ratkaisupro-
sessin ja päätöksenteon avulla. Ympäristön tarjoamista lukemattomista vaihtoehdois-
ta ihminen näiden prosessien avulla valitsee tarpeitaan parhaiten tyydyttävän vaihto-
ehdon, joka olemukseltaan on aina kuitenkin rajoitetusti rationaalinen vaihtoehtojen 
runsauden ja ihmisen kognitiivisten ominaisuuksien puutteellisuuksien vuoksi. (Si-
mon 1982, 408-423)Arvoperustaa, joka tässä tutkimuksessa oli keskeinen motivaati-
on lähde ei Simon teoriassaan tuo esille. 

Hallinnon prosessitaidot alakategoriassa tässä tutkimuksessa tuli esille viestintä ja 
tiedotus. Simon (1979, 189-194) on todennut, että organisaation sisäisellä tiedonväli-
tys prosessilla on keskeinen merkitys siinä, miten oikeellisia päätöksen perustana 
olevat tiedot ovat. Mitä paremmin tieto yleensä kulkee organisaatiossa, sen luotetta-
vimpia tiedot yleensä ovat, ja mitä paremmin organisaation eri yksiköt ovat tietoisia 
yksityiskohtaisista tavoitteista, sitä yhteneväisempää tiedon prosessointi- ja tulkitse-
mistapa on, ja sitä laadukkaampaa tieto päätöksenteon kannalta on. Tämän tutkimuk-
sen tulos liittyen tiedonkulkuun ja kommunikointiin on hyvin yhteneväinen Simonin 
esittämän periaatteen kanssa. Tämän tutkimuksen ja Simonin teorian näkökulmissa 
on kuitenkin erona, että Simon tarkastelee tietoa ja sen kulkua suhteessa päätöksente-
koon, kun tässä tutkimuksessa näkökulma on yleisempi ja yhteydessä enemmän yksi-
lön valmiudessa sitoutua organisaatioon. 

Vertailtaessa tämän tutkimuksen tuloksia kokonaisuutena Simonin esittämän päätök-
sentekoteorian periaatteiden kanssa, voidaan todeta, että ajatuksellista yhteneväisyyt-
tä on etenkin eri tekijöiden muodostamassa vuorovaikutuksellisessa kokonaisraken-
teessa. Simon kuvaa päätöksentekoon liittyvää yhteis- ja vuorovaikutusta tiedon 
muodostamien rakenteiden, prosessien ja lopputuleman näkökulmasta. Tässä tutki-
muksessa yhteis- ja vuorovaikutuksia on kuvattu yksilön hallinnollisen ajattelukyvyn 
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muotoutumisen näkökulmasta, ja vaikuttavina tekijöinä ovat muutkin kuin tiedolliset 
prosessit. Käsitteellinen ero tulee siitä, että Simon tutkii päätöksentekoa, johon hän 
sisällyttää kaikki toimintaprosessit, sekä tietoa ja tiedonkäsittelyä. Tässä tutkimukses-
sa mielenkiinnon kohteena on ollut ajatteluprosesseihin vaikuttavan tiedon lisäksi 
tunteisiin liittyvät kokemukselliset, kehitykselliset ja arvostusperusteiset tekijät. Si-
mon kohdentaa teoriansa makrotasolle, koko organisaatioon, tässä tutkimuksessa on 
tutkittu mikrotason ilmiötä, eli yksilön ajattelun rakennetta ja toimintaa hallinnossa. 

Tämän tutkimuksen ja Simonin teorian välillä on löydettävissä yhteneväisyyttä seli-
tysmallien luonteessa. Simonin teorian selitysmalli on kausaalinen, samoin on laita 
myös tämän tutkimuksen kohdalla. Simon erittelee ja analysoi organisaation toimin-
taprosesseja, ja selittää niiden muotoutumista ja kehittymistä tavoitteiden lisäksi ra-
kenteiden ja toimintaprosessien synnyttämillä vaikutuksilla. Samanlainen asetelma on 
löydettävissä tästä tutkimuksesta, jossa hallinnollinen ajattelukyky on kolmen ydinka-
tegorian muodostama toimintaprosessi, johon vaikuttaa myös muut tekijät kuin hal-
linnolle asetetut tavoitteet. 

Hallintotieteen näkökulmasta Herbert Simonin kehittämä teoria on kiinnittänyt huo-
miota inhimilliseen päätöksentekoon vaikuttaviin tekijöihin osana organisaation ra-
kenteita ja prosesseja, ja tehokkaan päätöksenteon rajoitteisiin menettelytapojen ja 
sisältöjen näkökulmasta tarkasteltuna. Simonin teorialla on ollut vaikutusta myös tie-
toteknologian kehittymiseen etenkin tietojärjestelmätieteen näkökulmasta tarkasteltu-
na.(Salminen 1993, 75-85)   

 

5.1.6 New Public Management – teoria 

 

Vertailtaessa New Public Management - teoriaa ja tämän tutkimuksen tuloksia kes-
kenään, on huomioitava, että nämä edustavat lähtökohtaisesti erilaisia näkökulmia 
hallinnon toimintoihin. Kun tässä tutkimuksessa on keskitytty selvittämään hallinnol-
liseen ajattelukykyyn vaikuttavia tekijöitä yleisellä tasolla, keskittyy NPM- teoria 
manageristisen ja taloudellisia arvoja painottavan näkemyksen markkinointiin ylei-
seksi hallintomalliksi julkiselle sektorille, ja kuvaa niitä toimenpiteitä ja vaiheita, joi-
ta tämä muutos edellyttää. NPM – teoria on myös käsitteistöltään erilainen kuin tä-
män tutkimuksen edustama hallinnollisen ajattelukyvyn malli.  

Headyn (2001, 4) mukaan NPM - teorian katsotaan lähteneen liikkeelle anglosaksisis-
ta maista noin kaksikymmentä vuotta sitten, ja levinneen hiljalleen ympäri maailman. 
Teorian taustalla vaikuttaa voimakkaasti uusliberalistinen talousajattelu, kansainvälis-
tyminen, individualistisen ideologian leviäminen yleensä yhteiskunnassa ja yhteis-
kunnallinen kritiikki, joka on kohdentunut julkisen sektorin jatkuvan kasvun synnyt-
tämien kustannusten aiheuttamaa taloudellista rasitetta kohtaan. 
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Hallinnon näkökulmasta tarkasteltuna Lane (2001, 1-3) sanoo NPM-teorian edusta-
van paradigman muutosta tieteen sisällä ja teorian arvioidaan vaikuttavan voimak-
kaasti hallinnon rooliin yhteiskunnassa. Hallinnon rooli muuttuu annettujen tehtävien 
suorittajasta aktiiviseksi vaikuttajaksi yhteiskunnassa, ja painopiste tulee olemaan 
kehittävässä ja tutkivassa toiminnassa.  NPM- teoriassa on vaikutteita pääasiallisesti 
hallintotieteestä, etenkin taylorismista, oikeustieteestä, taloustieteestä ja politiikkaa 
tutkivista tieteenaloista. Näiden tieteenalojen teorioiden ja analyysimenetelmien ke-
hittyminen on yhteydessä NPM:n kehittymiseen 

Tämän tutkimuksen ydinkategoria, tietoperusteinen kokemustodellisuus, käsittelee 
hallintokäsitystä ja sen taustalla vaikuttavaa yhteiskunnallista näkemystä pääpiirteis-
sään, tieto- ja oppimiskäsitystä, politiikkakäsitystä ja arkielämäkäsitystä. Hallintokä-
sityksen taustalla oleva yhteiskunnallinen NPM – teorian mukainen näkemyksen on 
Pollit (1993, 2-3) kiteyttänyt seuraavien periaatteiden avulla, joita voidaan kutsua 
myös NPM - teorian taustalla vaikuttaviksi perusolettamuksiksi: 

• Havainnoitavin ja merkittävin sosiaalinen kasvu ja kehitys yhteiskunnassa 
perustuvat jatkuvaan taloudellisin kriteerein määriteltyyn ja mitattavissa ole-
vaan tuottavuuden kasvuun. 

• Taloudellisin kriteerein määritelty tuottavuuden kasvu on pääasiassa saavu-
tettavissa vain kehittyneintä mahdollista teknologiaa soveltamalla. 

• Kehittyneimmän teknologian käyttö on toteutettavissa vain siten, että työ-
voimaa kyetään käyttämään tuottavuuden kasvun ideaalin mukaisesti. 

• Johtaminen on erillinen ja itsenäinen organisaation toiminto, jolla on keskei-
nen merkitys ja rooli suunnittelussa, toteutuksessa ja tuottavuuden välttämät-
tömän kasvun mittauksessa. 

• Kyetäkseen toteuttamaan tätä organisaation kannalta keskeistä rooliaan, joh-
tajille täytyy antaa tarpeeksi väljät toimintaedellytykset ja heidän on omak-
suttava tähän liittyvä vastuuvelvollisuus.  

Ajattelussa korostuu taloudellisuuden, tehokkuuden ja jatkuvan kasvun ideologia yh-
teiskunnan peruspilareina, ja toiminnan ohjausmekanismien markkinariippuvuus, ja 
näiden paremmuuden perusteluna toiminnan tehostaminen, parempi palvelu ja tulok-
sellisuus. Headyn (2001, 4) mukaan keskeisenä tavoitteena NPM-teorialla on valtio-
vallan vaikutuksen vähentäminen yhteiskunnassa, julkisten palvelujen yksityistämi-
nen, hallinnon toimintayksiköiden desentralisointi, sopimusperusteisen toiminnan 
ensisijaisuus ja tuloskeskeisen arviointijärjestelmän käyttöönotto kaikissa hallinnon 
toiminnoissa. 

Edelleen NPM - teorian mukaista yhteiskuntanäkemystä selventää käsitys poliittisesta 
päätöksenteosta, ja politiikan ohjausjärjestelmien motivaatioista, joita kuvaa NPM - 
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teorian kehittymisen taustalla vaikuttanut julkisen valinnan (public choice) talousteo-
ria. Summan (1993, 50-53) mukaisesti tämän teorian hallinnon ja politiikan päätök-
sentekijöitä ohjaa pyrkimys oman hyödyn maksimointiin ja asemansa turvaamiseen. 
Poliitikot tavoittelevat oman kannatuksensa lisäämistä ja virkamiehet lisää resursseja 
omalle hallinnonalalleen. Seurauksena on kustannusten kasvu ja toiminnan tehotto-
muus. Ratkaisuna tähän ongelmaan on oman edun tavoittelun rationaalinen hyödyn-
täminen markkinamekanismeja apuna käyttäen, jolloin taloudellisten resurssien ohja-
us ja organisointi on mahdollista toteuttaa tehokkaasti ja tuottavasti. Myös julkisen 
hallinnon toiminnot on organisoitava markkinamekanismien mukaisesti. 

Tässä tutkimuksessa yhteiskunnallinen näkemys, osana hallintokäsitystä, painotti 
demokratian arvoja, vallan jakoa yhteiskunnassa selkeästi lainsäädäntövaltaan, lain-
käyttövaltaan ja toimeenpanovaltaan. Markkinamekanismien katsottiin olevan näille 
järjestelmille alisteiset, ja ero julkisen hallinnon organisaatioiden ja yritysten toimin-
taperiaatteiden välillä haluttiin pitää selkeästi erossa toisistaan. Tätä eroa perusteltiin 
erilaisilla tehtävillä yhteiskunnassa; Julkinen sektori huolehtii kaikkien kansalaisten 
oikeuksien ja etuuksien toteutumisesta, ja liike-elämä ja yksityinen sektori ajaa aino-
astaan  omistajiensa taloudellisten etujen toteutumisesta.  NPM – teoria puolestaan 
katsoo yhteiskunnan olevan alisteinen markkinamekanismeille ja talouden lainalai-
suuksille, ja ihmisen rooli tässä näkemyksessä on lähinnä olla yksi tuotannontekijä 
muiden joukossa. Tässä tutkimuksessa tuli merkittävää eroa NPM – teoriaan myös 
näkemyksessä poliitikkojen toimintamalleista ja suhteesta omaan etuun. Hallinnon ja 
poliittisen järjestelmän, yhä läpinäkyvämmäksi käyvine toimintamalleineen, katsot-
tiin yhdessä muodostavan toisiaan kontrolloivan järjestelmän, joka sulkee oman edun 
suoraviivaisen tavoittelun pois toiminnasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että 
poliitikko ei olisi ajanut eteenpäin itselleen tärkeäksi kokemia asioita ja virkamiehet 
pitäneet omien virastojensa puolta esimerkiksi resursseja jaettaessa. Kyse oli lähinnä 
kollektiivisen edun toteuttamisesta. Tässä tutkimuksessa ei tullut esille käsitystä 
oman edun ensisijaisuudesta ihmistä motivoivana tekijänä. 

Osbornin ja Gaeblerin (1992, 280-282) mukaan hallinto muokkautuu NPM – teorian 
mukaisesti toiminnaltaan markkinaorientoituneeksi organisaatioksi. Hallinnollisen 
toiminnan tavoitteena on markkinavoimien toiminnan mahdollistaminen kaikkialla 
ympäristössä. Markkinavoimien edustajina toimivat niin valtiota kuin kuntiakin edus-
tavat yhteisöt, joiden toimintaa ohjaavat ihmisryhmien ominaisuudet, mielenkiinnon 
kohteet ja sosiaaliset ja taloudelliset voimat. Kun hallinto aiemmin pyrki keskitty-
mään kaikkien asioiden kokonaisvaltaiseen ja kattavaan hallintaan, uuden ajattelun 
mukaisessa toiminnassa painopiste on sellaisten innovatiivisten strategioiden kehit-
tämisessä, jotka mahdollistavat markkinavoimien vapaan toiminnan, luovat rakentei-
ta, jotka tukevat markkinoiden mitattavissa olevaa tehokkuutta ja näin toteutuessaan 
kohottavat kansalaisten elämisen laatua ja taloudellisten mahdollisuuksien lisäänty-
mistä.  
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Tämän tutkimuksen mukaisen hallintokäsityksen näkökulmasta tarkasteltuna New 
Public Management – teoria käsittelee sisällöllisesti niitä hallinnon toiminta-alueita, 
tehtäviä ja erilaisia mahdollisuuksia, joihin aikaisemmatkin hallinnon teoriat ovat 
pyrkineet löytämään vastauksia. Keskeisimpiä näistä kysymyksistä on ollut julkisen 
sektorin tuottamien palvelujen ja hyödykkeiden rahoittamisen ongelma. Eli missä 
määrin palveluja tulisi yhteiskunnassa rahoittaa julkisen sektorin toimesta, ja mitkä 
palvelut, ja miltä osin, kansalaisten tulisi rahoittaa omista varoistaan. 

Edelleen Lanen (2001, 4-6, 212-225) mukaan teorioiden lähtökohtana on ollut palve-
lujen ja hyödykkeiden tuottajan ongelma. Eli mitkä ovat sellaisia palveluja ja hyö-
dykkeitä, joiden osalta julkinen sektori toimii itse tuottajana, ja minkälaiset palvelut 
voidaan kansalaisille hankkia yksityisen sektorin tuottamana. Palvelujen ja hyödyk-
keiden tuottamiseen on liittynyt kiinteästi myös se, millä kriteereillä palvelujen ja 
hyödykkeiden tuottaja tulisi valita, ja millä menetelmillä tämä valinta suoritetaan. Eli 
ohjaako valintaa vapaa tarjouskilpailu, vai perustuuko valinta lakeihin, asetuksiin, 
säännöksiin, lisensseihin tai vastaaviin, joita kilpailu ei ohjaa. Palvelujen tuottami-
seen liittyy myös omistajuuden ongelma. Eli kenellä on oikeus omistaa kansalaisille 
palveluja tai hyödykkeitä tuottava organisaatio; Valtiolla, valtiota lähellä olevilla or-
ganisaatioilla vai yksityisellä sektorilla? Julkisten palvelujen ja hyödykkeiden tuot-
tamiseen liittyy myös sääntelyn ongelma. Eli missä määrin julkinen sektori säätelee 
palvelujen ja hyödykkeiden tuotantoa vai onko tuotanto sääntelystä vapaa.  

Tässä tutkimuksessa tuli esille, edelleen osana hallintokäsitystä, selkeän eron tekemi-
nen julkisen ja yksityisen sektorin kesken, ja perustuen toiminnan erilaisiin tavoittei-
siin, kuten edellä on kuvattu. Julkisen sektorin roolin katsottiin yhteiskunnassa var-
mistavan kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun, oikeusturvan ja tasa-arvon toteutumi-
sen hallinnossa asioitaessa ja etuuksia jaettaessa. Yksityisen sektorin tuottamien hyö-
dykkeiden ja palvelujen saatavuuden, oikeudenmukaisen jakautumisen ja asiakkaiden 
tasavertaisen kohtelun toteutumisen valvonnan katsottiin olevan ongelmallista, jos 
hallinnon rooli on pelkästään tuotannon ohjaajana toimimista ja valvontaa. Samoin 
kilpailuttamisen katsottiin helposti johtavan siihen, että pelkästään raha nousee mää-
rääväksi tekijäksi, jolloin laatu ajan oloon joutuu väistymään. 

Vanhasta hallintojärjestelmästä uuteen NPM - teorian mukaiseen hallintoon siirtymi-
nen on kompleksinen ja monivaiheinen prosessi, jossa on huomioitava sekä sosio-
ekonomiset tekijät, vallitseva poliittinen järjestelmä ja olemassa oleva hallintojärjes-
telmä. Pollit (2000, 25-30) on kuvannut sitä, miten sosio-ekonominen vaikutus hal-
linnon muutoksessa tulee esille siten, että jokaisessa maassa on omanlaisensa väestön 
rakenne ja muut demografiset tekijät ja ominaisuudet, jotka muovaavat toteutettavaa 
sosio-ekonomista järjestelmää. Valtiot ovat riippuvaisia myös globaalin talouden jär-
jestelmistä ja voimista, jotka vaikuttavat kansallisesti käytössä oleviin resursseihin, ja 
nämä käytössä olevat resurssit yhdistettyinä väestön rakenteeseen ja demografisiin 
tekijöihin muodostavat kansallisesti toteutettavan sosio-ekonomisen järjestelmän pe-
rustan ja laadun. 
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Hallintojärjestelmän muuttuminen NPM – teorian mukaiseksi edellyttää ennen kaik-
kea valtaeliitin sitoutumista näihin vaadittaviin muutoksiin. Pollitin (2000, 30-38) 
mukaan poliittisen järjestelmän perusta on kansalaisten ilmaisemissa näkemyksissä ja 
arvostuksissa, jotka puolue tasolla tulevat esille erimuotoisena painostuksena puoluei-
ta kohtaan. Politiikan edustajilla on myös oma näkemyksensä ja tietonsa NPM - teo-
riasta. Poliittisen järjestelmän ideologia- ja puolueperusteinen käsitys hallinnosta 
muotoutuu näiden kahden tekijän yhteisvaikutuksesta, eli kansalaisten näkemyksistä 
ja tiedosta NPM - teoriasta. Seuraavassa vaiheessa sekä sosio-ekonomisen järjestel-
män että poliittisen järjestelmän taholta tulevat vaikutukset hallinnon uudistamiseksi 
siirtyvät yhteiskunnalliseen päätöksentekoon keskeisesti vaikuttavien henkilöiden, eli 
”eliitin” käsittelyyn, johon kuuluu myös hallinnon edustajia, ja joka vertailee toivot-
tavien ja mahdollisten uudistusten vaikutuksia yhteiskunnan eri sektoreille, ja tekee 
lopulta viime kädessä päätöksen uudistusten toteuttamisesta. Uudistukset tulevat nä-
kyviin hallinnon eri tasoilla ja prosesseissa muuttuneina käytäntöinä ja uudistuneina 
järjestelminä ja rakenteina.  

Keskeisimpinä menetelminä NPM - teorian mukaiseen hallintoon siirryttäessä, käyte-
tään Pollittin (1993, 55-86) mukaan  ; 

• Laskentatoimen ja budjetoinnin menetelmiä siten, että kustannuksia leikataan, 
budjeteissa olevia ”aukkokohtia” ja epämääräisiä menoeriä karsitaan ja saate-
taan ajan tasalle, resurssien allokointi pyritään saamaan mahdollisimman lä-
pinäkyväksi ja tulosperusteisuutta lisätään. 

• Traditionaalisten byrokraattisten organisaatioiden hajauttaminen ja jakaminen 
toiminnoiltaan ja asiakkailtaan erillisiksi pienemmiksi yksiköiksi, kuten vas-
tuukeskuksiksi, julkisen sektorin omistamiksi liiketaloudellisilla periaatteilla 
toimiviksi yrityksiksi tai liikelaitoksiksi, joiden toiminta perustuu markkina-
mekanismeihin tai kvasimarkkinamekanismeihin. 

• Desentralisaatioprosessin ja hierarkian mataloittamisen edistäminen julkisella 
sektorilla siten, että toimivaltaa ja päätösvaltaa siirretään mahdollisimman pal-
jon varsinaisen toiminnan tasolle, lähelle kansalaisia. 

• Palvelujen tuottamisesta siirrytään palvelujen tuotannon ohjaamiseen, ja nämä 
toiminnot erotetaan selkeästi toisistaan. 

• Henkilöstöön kohdistetaan odotuksia ja vaatimuksia asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, tavoitteiden saavuttamisen astetta mitataan erilaisilla indikaat-
toreilla ja objektiivisilla mittareilla, ja henkilöstön vastuuvelvollisuutta kehite-
tään. 

• Virkamiesten palvelussuhteiden muuttaminen enenevässä määrin sopimuspe-
rusteisiksi, määräaikaisiksi, tulosperusteisiksi, projektikohtaisiksi ja paikalli-
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sesti määräytyviksi työsuhteiksi, valtakunnallisesti säädeltyjen vakinaisten vir-
kasuhteiden sijaan. 

• Asiakaspalvelun ja palvelun laadun merkityksen korostaminen palveluja suun-
niteltaessa tai palveluja hallinnon sisällä standardoitaessa.  

Tässä tutkimuksessa tuli esille Suomessa etenkin 1990- luvulla hallinnon organisaati-
oissa tapahtuneet NPM – teorian mukaiset muutokset, joita kuvailtiin organisaatiora-
kenteiden muuttumisen, laskentatoimen ja budjetoinnin muuttumisen, liikelaitostami-
sen ja henkilöstön näkökulmasta. Tapahtuneet muutokset olivat osin edellä kuvatun 
teorian mukaisia. Hallinnon organisaatioiden uudistumista sinällään pidettiin hyvänä 
ja toivottavana ilmiönä, sen sijaan käytännön toteutusta moitittiin huonosti suunnitel-
luksi ja kömpelösti toteutetuksi, ja uudistusten taustalla katsottiin eniten vaikuttaneen 
pelkän rahapulan. Näkemys oli, että organisaatioita oli lakkautettu ilman syvällisem-
pää pohdintaa siitä, miten jäljellä olevat tehtävät saadaan hoidettua. Organisaatioiden 
lakkauttamisen yhteydessä oli osa henkilöstöstä saanut lopputilin, ja heidän muka-
naan lähti suuri määrä hallinnollista osaamista. Kuitenkaan tehtävät eivät sinällään 
vähentyneet, niitä vain alkoi tehdä sellaiset henkilöt, jotka eivät niitä välttämättä hal-
linneet, ja aikaa ja energiaa meni hukkaan heitä opetettaessa. Jäljelle jääneessä henki-
löstössä lisääntynyt työnmäärä, epävarmat työolosuhteet ja turvattomuuden ilmapiiri 
hankaloittivat hallinnollisten prosessien läpiviemistä. Kustannustietoisuuden koko-
naisvaltaista lisääntymistä hallinnon organisaatioissa pidettiin hyvänä asiana, ja sen 
katsottiin osaltaan tehostavan suunnittelua ja tehtävien organisointia. Hallinnon orga-
nisaatioiden liikelaitostamiseen suhtauduttiin kahtalaisesti. Joidenkin toimialojen kat-
sottiin jo alun perin olleen sopimattomia julkisen hallinnon organisaatioihin, tällaisi-
na pidettiin esimerkiksi suoraan hyvinvointipalveluja tuottavia organisaatioita. Toi-
saalta ydinhallinnon toimintojen katsottiin olevan olemukseltaan sellaisia, että niitä ei 
voida missään olosuhteissa muuttaa liikelaitoksiksi, tällaisina pidettiin esimerkiksi 
lainsäädäntöön liittyvää valmistelua ja oikeusturvaa sivuavia asioita. Ongelmaksi 
nähtiin myös tulevaisuuden virkamiehistön rekrytointi. Kun yksityinen sektori kyke-
nee tarjoamaan korkeampia palkkoja ja muita etuuksia, on julkisen sektorin valttina 
ollut työpaikan jatkuvuus ja turvallisuus, nyt tapahtuneiden muutosten myötä ei vir-
kamiehiä ole kovin paljon palkattu vakituisiin virkoihinkaan, joten tämä nähtiin lähi-
tulevaisuuden merkittävänä ongelmana.  Eli näitä NPM - teorian mukaisia hallinnon 
siirtymävaiheen muutoksia tuli esille myös tässä tutkimuksessa.   

Tässä tutkimuksessa esille tullut tieto- ja oppimiskäsitys ei tule NPM – teoriassa esil-
le kuin välillisesti, ja oletuksena, että asiantuntijat toteuttavat teorian mukaista hallin-
toa. Arkielämän käsityksen voidaan tulkita tulevan esiin siinä, että paikallisen tason 
toimintaa palvelujen tuottamisessa ja käyttämisessä korostetaan, ja siten voisi ajatella, 
että tämä ei ole mahdollista muuten kuin siten, että omaa vankan tiedon arkielämän 
laadusta.  
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Tämän tutkimuksen toinen ydinkategoria oli suoriteperusteinen toimintatodellisuus, 
ja se kuvasi hallinnon toimintaprosesseja, eli niitä asioita, joita hallinnossa tehdään. 
Kun hallinnon nykyinen toiminta-alue, NPM-teorian perusolettamukset ja edellä ku-
vatut NPM-teorian mukaiset menetelmät päätöksentekoprosessissa yhdistyvät, hallin-
non uudet toimintaprosessit tulevat Osbornen ja Gaeblerin (1992, 35) mukaan näky-
viin muuttuneina toimintoina siten, että ensinnäkin hallinnon rooli yhteiskunnassa 
muuttuu pieniin kokonaisuuksiin keskittyneestä tekijän ja suorittajan roolista koko-
naisuuksia ohjaavaksi, tulevaisuuteen suuntautuneeksi innoittajan ja aktivoijan roo-
liksi. Hallinnon uusi tehtävä on hahmottaa ja etsiä laaja-alaisesti erilaisia ja uusia 
mahdollisuuksia yhteiskunnassa, ja toimia sovittelijana resurssien ja tarpeiden väli-
sessä ristiriitatilanteessa. Hallinto pyrkii aktiivisesti määrittelemään itse omaa tule-
vaisuuttaan perinteisiin malleihin sitoutumisen sijasta. 

Tämän tutkimuksen mukaan hallinnollinen toiminta pyrkii jatkuvasti jo nykyisessä-
kin tilanteessa etsimään uudenlaisia tapoja tyydyttää kansalaisten tarpeita ja luomaan 
erilaisia malleja tuottamaan näitä kansalaisten tarvitsemia palveluja. Samanaikaisesti 
tämän toiminnan kanssa hallinnon puolelta kulkee viesti päätöksentekijöille uusista 
tarpeista ja uusista mahdollisuuksista ja malleista näiden tarpeiden tyydyttämiseksi. 
Tätä vuorovaikutteista hallinnon ja politiikan yhteyttä kuvasi alakategoria poliittinen 
ohjaus. Eli tässä mielessä NPM - teoria on yhteneväinen jo olemassa olevan käytän-
nön kanssa. Siltä osin kuin NPM – teoria tarkastelee hallinnollista toimintaa itsenäi-
senä ja riippumattomana poliittisesta päätöksenteosta, ei tässä tutkimuksessa tullut 
esille. Resurssien ja tarpeiden yhteensovittaminen koettiin hallinnollisen toiminnan 
luontevaksi ja jokapäiväiseksi osaksi jo nytkin. 

Edelleen Osborn ym. (1992, 52) esittää, että NPM – teorian mukaisesti hallinnollinen 
toiminta keskittyy paikallishallinnon, pienten yhteisöjen ja yksilöiden oman päätös-
vallan ja osallistumisen lisäämiseen palveluja tuotettaessa ja tuotantovälineiden omis-
tamisen ja toimintavastuun siirtämiseen, mahdollisuuksien mukaan, palvelujen poten-
tiaalisille käyttäjille itselleen. Päätöksentekoon osallistumisen ja omistamisen myötä 
on mahdollista saavuttaa taloudellinen ja sosiaalinen itsenäisyys, eivätkä kansalaiset 
jää enää riippuvaiseksi hallinnon heille antamista palveluista tai hyödykkeistä, joihin 
heillä ei tosiasiallisesti nykyään ole käytännössä mitään mahdollisuutta vaikuttaa. 
Myös tässä tutkimuksessa tuli esille hallinnon hajauttaminen ja päätösvallan siirtymi-
nen lähemmäksi suorittavaa porrasta. Tästä oli sekä hyviä että huonoja kokemuksia. 
Hyvänä koettiin nimenomaan se, että se taso, joka palvelun vaikkapa tuottaa, voi oi-
keasti myös vaikuttaa valittuihin tuotannon malleihin, ja myös kantaa vastuun valin-
noistaan. Huonona puolena tuli esille mahdollinen epätasa-arvon lisääntymien, palve-
lujen saatavuuden heikkeneminen ja valtakunnallisten seuranta- ja valvonta mahdolli-
suuksien kehittymättömyys. Palvelujen käyttäjien osallistuminen, ja heille toiminta-
vastuun siirtäminen eivät tulleet tässä tutkimuksessa esille. 

Osborn ym. (1992, 81-83, 219-220) kuvaa sitä, miten hallinnollinen toiminta muuttuu 
NPM – teorian mukaan yhteiskunnassa enenevässä määrin kilpailua ja markkinoita 
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aktivoivaksi, ja innoittavaksi vaikuttajaksi. Hallinnollinen toiminta muuttuu myös 
toteavasta ja tilanneperusteisesta toiminnasta tulevaisuutta, ja sen mukanaan tuomia 
ongelmia, ennakoivaksi ja ehkäiseväksi toimintaorganisaatioksi. Sen sijaan, että hal-
linto nykyisenlailla keskittää toimintansa ja voimavaransa esiin tulevien ongelmien 
käsittelyyn ja ratkaisuun, painopistettä siirretään ongelmia ennakoivaan ja analysoi-
vaan toimintaan. Monimuotoisen ja yhä kompleksisemmaksi muuttuvan yhteiskun-
nan ongelmien ennalta ehkäisyn avulla on löydettävissä sekä tehokkuutta että vaikut-
tavuutta hallintoon. Hallinto ei enää pyri myöskään tuottamaan kaikkia palveluja itse, 
koska julkisen sektorin menojen suora kasvattaminen on osoittautunut yhteiskunnalle 
kestämättömäksi taloudelliseksi rasitteeksi, ja koska oma tuotanto on monilta osin 
osoittanut lisäävän kustannuksia julkisen sektorin tehottomuuden ja laadullisten on-
gelmien vuoksi. Hallinto pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin rohkaisemaan kil-
pailua julkisten, yksityisten ja valtion omistamien yritysten kesken. Kilpailun kautta 
hallinto kykenee saamaan aikaan paremman vastaavuuden tuotettujen palveluiden ja 
tarpeiden kesken, työympäristönä hallinnosta tulee innovatiivisuutta tukeva ja inspi-
roiva, ja tehokkuuden aste nousee.  

Tämän tutkimuksen alakategoria ongelmahallinta oli sisällöllisesti ja ajatuksellisesti 
hyvin lähellä tätä NPM – teorian mukaista ongelman lähestymistä. Ongelmien ennal-
taehkäisyä painotettiin, ja siinä koettiin tärkeäksi taito lukea ongelmia ennakoivia 
merkkejä ympäristöstä. Varsinainen ongelman käsittely ja ratkaisu kuvasivat enna-
koinnin epäonnistumista. Edelleen tässä tutkimuksessa tuli esille hallinnon muuttuva 
rooli palveluja tuottavasta organisaatiosta palvelujen tuotantoa ohjaavaksi vaikutta-
jaksi. Tutkimukseen osallistujat jopa totesivat, että osa sellaisista palveluista, jotka 
nyt on siirretty joko kunnan tai yksityisen hoidettavaksi, ovat alun alkaenkin olleet 
huonosti soveltuvia hallinnon toimintaprosesseiksi. Tällaisista mainittiin esimerkkinä 
vaikkapa terveydenhuoltopalvelujen tuottaminen. Erilaisten lupamenettelyjen lak-
kauttamisen ja sääntelyjen purkamisen koettiin lisänneen kilpailua julkisen ja yksityi-
sen sektorin kesken, ja saaneen myös kustannuskehityksen paremmin hallinnon sisäl-
lä hallintaan. 

Edelleen NPM – teorian mukaan hallintoa alkaa enenevässä määrin ohjata sisäistetty 
ja tiedostettu missio sääntöjen ja ohjeiden sijasta. Osbornin ym. (1992, 110, 140-141) 
katsovat, että byrokraattisissa organisaatioissa säännöillä ja ohjeilla on taipumus tu-
kahduttaa luovuus ja innovatiivisuus. Säännöt myös pyrkivät tukemaan jäykkää ja 
yksityiskohtaista budjetointimallia ja sitovat inhimillisiä voimavaroja toisarvoisiin 
tehtäviin. Kun hallintoa sääntöjen sijaan ohjaa missio, joka sisältää sen vision ja ne 
tavoitteet, joiden saavuttamiseen organisaatio sijoittaa sisäiset ja ulkoiset voimava-
ransa, niin silloin budjetti, inhimilliset voimavarat ja toimintajärjestelmät kyetään 
suuntaamaan, tietoisesti ja tavoitteellisesti, mission saavuttamiseen. Hallinto alkaa 
kehittyä enenevässä määrin tuloskeskeiseksi järjestelmäksi. Hallinnon vanha ajattelu 
painottaa voimakkaasti julkisten varojen käytön kontrollia annettua tehtävää suoritet-
taessa, ja harvemmin pysähdytään tarkastelemaan suoritettujen tehtävien todellista 
vaikuttavuutta. Vanha hallinto myös palkitsee kontrollin onnistuneisuudesta. NPM - 
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teorian mukaan hallinnon tulisikin keskittyä, ja pitää tuloksia arvioidessaan kriteerinä 
sitä, miten hyvin on omistauduttu, ja kyetty saavuttamaan todellisia yhteiskunnan 
asettamia tavoitteita tai lopputiloja. Tavoitteiden saavuttamisen aste ja lopputilat ovat 
toiminnan arvioinnin keskeisin sisältö, ei kontrollin tehokkuus.  

Tässä tutkimuksessa tuli esille, että kun hallinnon organisaatioissa alettiin siirtyä tu-
losjohtamisjärjestelmään, niin siinä vaiheessa on tietoisesti yritetty sääntöjen ja oh-
jeiden määrää purkaa, ja hallinnollisen toiminnan sisäistä joustavuutta ja luovuutta 
lisätä. Toisaalta myös katsottiin, että tietyt säännöt ja ohjeet nopeuttavat ja tekevät 
toiminnan joustavaksi hallinnossa. Toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin koettiin 
olevan erittäin haastavaa ja vaikeaa, koska monet hallinnon toimintaprosessit tuotta-
vat sellaisia lopputuloksia, joiden vaikutukset voivat tulla näkyviin vasta vuosien ku-
luttua yhteiskunnassa. Silloinkin saattaa olla lähes mahdotonta eritellä yksittäisten 
toimintojen vaikutuksia kokonaismuutoksista näkyviin. 

Hallinnon toimintaa ohjaavat asiakkaan tarpeet. Osbornin ym. (1992, 166-167) mu-
kaan yksityisen sektorin kokemuksista on opittu, että jos organisaatio ei kykene tyy-
dyttämään asiakkaittensa tarpeita, ei tyytyväisiä asiakkaita ole, eikä toiminta silloin 
kokonaisuudessaan vastaa tarkoitustaan. Tällä hetkellä hallinnon kansalaisille organi-
soimista palveluista suuri osa on määriteltyjen organisaatioiden tuottamia, ja nämä 
tuottajat pyrkivät kirjaimellisesti noudattamaan hallinnon antamia ohjeita, ja käytän-
nössä hallinnon tarpeita priorisoiden suhteessa kansalaisiin. NPM-teoria painottaa 
kansalaisten tarpeiden ensisijaisuutta tarkoituksenmukaisimpana toimintaa ohjaavana 
periaatteena. Tässä tutkimuksessa tuli esille niin alakategoriassa päätöksenteko, on-
gelmahallinta ja kehitys ja muutos, että ensisijaisesti hallinnossa kyllä pyritään teke-
mään kansalaisten kannalta mahdollisimman myönteisiä ja anomusten mukaisia rat-
kaisuja, mutta lainsäädäntö ja käytössä olevat resurssit asettavat ne rajat, joiden sisäl-
lä on mahdollista toimia joustavasti. Asiakaskeskeisyys ja palvelu koettiin hallinnol-
lista toimintaa ohjaavaksi periaatteeksi.  

NPM – teorian mukaan hallinnossa kehitetään yrittäjyyttä korostavia asenteita ja toi-
mintaperiaatteita. Osbornin um. (1992, 204-206) mukaan yrittäjyyttä korostavassa 
hallinnossa pyritään jatkuvasti löytämään keinoja saada enemmän aikaiseksi vähem-
millä resursseilla. Hallinto joutuu jatkossakin kohtaamaan verotuloihin perustuvan 
rahoitusongelman, mutta ongelmaa ei ratkaistakaan enää verotusta kiristämällä tai 
toimintoja supistamalla vaan uusilla innovaatioilla. Tällaisena innovaationa voi hal-
linnon tuottamien palvelujen ja hyödykkeiden hinnoittelu siten, että hallinnosta tulee 
voittoa tuottava ”yritys”, jolla on varoja investointeihin taloudellisesti heikkoinakin 
aikoina. Hinnoittelun ja tuotteistuksen avulla hallinnon yhteiskunnalle tuottama lisä-
arvo saadaan näkyviin ja mitattavissa oleviksi tuloksiksi.  

Tämän tutkimuksen mukaan erilaisia malleja ja järjestelmiä työyhteisössä sovelta-
malla, esimerkiksi laatimalla toimenkuvat laaja-alaisiksi, projektityöskentelyä sovel-
tamalla, työkierron toteuttamisella ja koordinoinnin mekanismien avulla on mahdol-
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lista tehostaa hallinnollista toimintaa, ja lisätä toiminnan luovuutta ja innovatiivisuut-
ta. Hallinnollisen prosessin tuottamien suoritteiden tuotteistaminen ja hinnoittelu ei 
tullut tässä tutkimuksessa esille muuten kuin vaikuttavuuden arvioinnin yhteydessä. 
Vaikutusten monikerroksisuus, laaja-alaisuus ja yhteisvaikutukset vaikeuttavat mitat-
tavuutta ja hinnoittelua.  

NPM – teorian mukaan hallintoa pyritään hajauttamaan hierarkian mataloittamiseksi 
ja yhteistyön lisäämiseksi eri osapuolten välillä. Osborn y. (1992, 250-252) on sitä 
mieltä, että informaatio teknologian kehittyminen, parantuneet kommunikaatiojärjes-
telmät ja työvoiman laadun huomattava kehittyminen mahdollistavat myös hallinnos-
sa joustavat, muuntuvat ja tiimiperusteiset organisaatiot. Päätösvaltaa hajautetaan läpi 
organisaation niille tasoille, jotka kykenevät innovoimaan ja suuntaamaan organisaa-
tion toimintaa yhä korkeammalle tehokkuuden ja vaikuttavuuden tasolle. Keskitetty-
jen organisaatioiden katsotaan NPM - teorian mukaan ilmentävän hyvin teollistumi-
sen aikaa, ja edustavan sellaisenaan hallinnon professionaalistumisen ensimmäisiä 
askeleita. Jälkiteollinen yhteiskunta ei enää tarvitse hierarkiaa ja keskittämistä, vaan 
laaja-alaista osallistumista ja päätösvallan hajauttamista.  Tässä tutkimuksessa tuli 
alakategoriassa päätöksenteko esille päätöksenteon hajauttaminen ja delegoiminen, ja 
päätöksiin liittyvän selvitys- ja alustavan työn tekeminen ryhmänä, ja yhteistyössä 
työyhteisöissä ja verkostoissa. Näiltä osin tämän tutkimuksen tulos on saman suun-
tainen kuin NPM – teorian periaate. 

Tämän tutkimuksen alakategoria esimiehisyys ja NPM – teorian mukainen johtajuus-
käsite ovat toisistaan poikkeavat. Pollittin (1993, 4-6) mukaan NPM - teorian teoreet-
tiset lähtökohdat ovat taylorismista johdetussa managerialismissa, joka painottaa 
voimakkaasti johtajan roolia ja merkitystä organisaation kyvyssä toimia tehokkaasti, 
tuottavasti ja taloudellisesti. Johtajan on kyettävä ohjaamaan organisaation käytössä 
olevia resursseja siten, että asetetut tavoitteet kyetään saavuttamaan. Johtajalla on 
merkittävä rooli tavoitteiden asettamisessa ja niiden viemisessä organisaation kaikille 
tasoille. Resurssien tarkoituksenmukainen allokointi ja kustannusten kontrolli ovat 
johtajan vastuulla, ja henkilöstön motivointi siten, että asetetut tavoitteet kyetään saa-
vuttamaan mahdollisimman tehokkaasti, tuottavasti ja taloudellisesti. Edelleen johta-
jan vastuulla katsotaan olevan aktiivisen sidosryhmä yhteistyön ylläpitäminen ja or-
ganisaatiokulttuurista huolehtimisen ja kehittämisen. 

Tässä tutkimuksessa esimiehisyydessä painottui kokonaisvaltainen tilanteiden hah-
mottaminen ja tavoitteellisuus, kuten NPM – teoriassakin. Ajatuksellisesti roolit kui-
tenkin poikkeavat huomattavasti toisistaan. Tässä tutkimuksessa esimies kannustaa 
yhdessä tekemiseen, vastuun jakamiseen, alaisten kehittymisen tukemiseen ja itseoh-
jautuvaksi kasvamiseen delegoimalla valtaa ja huomioimalla hyvin pitkälti alaisten 
yksilöllisiä tarpeita. Esimies on ihmisten johtaja ensin, ja sen välityksellä asioiden ja 
talouden johtaja. NPM – teorian mukainen esimiehisyys painottuu taloudellisten ta-
voitteiden ensisijaisuuteen johtamistoiminnoissa, ja ihmiset ovat talouden ja tuloksen 
tekemisen välineitä. Esimiehen vastuu taloudesta on myös tämän tutkimuksen esi-
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miehisyys käsitteessä mukana, mutta erilaisella painotuksella suhteessa toiminta - 
alueen kokonaisuuteen. 

Tämän tutkimuksen kolmas ydinkategoria oli kehityksellinen yksilötodellisuus. Kehi-
tyksellinen yksilötodellisuus kuvaa niitä yksilön ainutkertaisia ominaisuuksia, ja ke-
hityshistoriaa, jotka toimivat hallinnollisen ajattelukyvyn muotoutumiseen vaikutta-
vina tekijöinä. NPM – teoria ei varsinaisesti tarkastele yksilöä erillisenä ja vaikutta-
vana tekijänä, vaan näkee ihmisen yhtenä tuotannontekijänä. Yksilön toimintaa ohjaa 
tulos, ja sen saavuttamisesta seuraava palkkio on keskeinen motivaatiotekijä. Se, että 
ihminen saa itse löytää parhaat keinot asetetun tuloksen ja tavoitteen saavuttamisessa, 
lisää innovatiivisuutta ja luovuutta. Yksilö yrittäjänä - näkökulma kuvaa ehkä parhai-
ten NPM – teorian mukaista yksilökäsitystä. NPM – teoria ei tarkastele arvolähtökoh-
tia ihmisen toiminnan motivaatioperustana muuten kuin talouden arvojen näkökul-
masta. Muilta osin teoria ei yksilöä käsittele. Sellaiset yksilöllisyydestä nousevat teki-
jät, ja niiden vaikutus, kuten omat kokemukset, sisäistetyt arvot, havainnointitaidot, 
perinnölliset ominaisuudet ja tietoiset valinnat, joita tässä tutkimuksessa tuli esille 
ajatteluun ja toimintaan vaikuttavina ominaisuuksina, ei ollut NPM – teoriassa lain-
kaan.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän tutkimuksen tulosten ja NPM – teorian kes-
kinäinen vertailu on ongelmallista erilaisten tutkimuksellisten lähtökohtien ja tarkas-
telukulman vuoksi. Tässä tutkimuksessa on selvitetty niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 
yksilötasolla hallinnolliseen ajattelukykyyn, ja NPM – teoria tarjoaa mallia oikeas-
taan koko toimeenpanovallan roolin muuttamiselle yhteiskunnassa. NPM – teoria on 
myös selkeästi yhtä arvoa toteuttava teoria, mikä hankaloittaa vertailua, koska arvo 
on aina valinta. Mitään ristiriitaa sinällään ei ole olemassa siihen, että hallinnollisen 
ajattelukyvyn mallin peruselementit voisivat toimia myös NPM – teorian mukaisessa 
hallintojärjestelmässä, mutta alakategorioiden sisällölliset painotukset kylläkin muut-
tuisivat taloudellisten arvojen mukaisiksi. Muutokset koskisivat etenkin hallintokäsi-
tystä ja sen taustalla vaikuttavaa yhteiskuntanäkemystä, politiikkakäsitystä ja poliitti-
sen ohjauksen roolia. Samoin esimiehisyys alakategoria olisi sisällöllisesti erilainen 
tämän tutkimuksen kanssa. Ydinkategoria kehityksellinen yksilötodellisuus poikkeaa 
ajatuksellisesti myös huomattavasti NPM – teorian näkemyksestä siinä suhteessa, 
mikä arvo ja merkitys yksilöllä on suhteessa työhön, ja miten työ palvelee yksilön 
tarpeita ja tavoitteita. 

NPM – teoria tarkastelee hallinnollisia toimintaprosesseja erilaisesta tarkastelukul-
masta kuin tämä tutkimus. NPM – teoria tarkastelee ja kuvaa hyvin yleisellä tasolla 
hallinnon toimintaprosesseja, kuten uusien tapojen etsimiseen tyydyttää kansalaisten 
tarpeita, päätöksenteon hajauttamiseen, kilpailua ja markkinointia aktivoivaan toimin-
taan, mission ohjaavan vaikutuksen tehostamiseen, asiakaskeskeisyyteen, yrittäjyy-
teen ja johtajan vastuun korostamiseen. Tällaiset hyvin yleisellä tasolla olevat periaat-
teet ovat sinällään sisällöllisesti löydettävissä myös tästä tutkimuksesta, mutta varsi-
naista teoreettista tai tutkimuksellista yhtenevyyttä niillä ei keskenään ole. Vertailta-
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vuutta hankaloittaa myös se, että hallinnon uudistuksia on toteutettu tämän teorian 
mukaisesti etenkin 90-luvulla, ja nämä kokemukset tulevat esille tämän tutkimuksen 
tutkimusaineistossa tunnepainotteisesti ja arviointeja painottaen. 

Denhardt (2004, 140-144) on arvioinut NPM – teoriaa siitä, miten liike-elämän ar-
voilla ja mekanismeilla toimiva järjestelmä soveltuu julkisten palvelujen tuottami-
seen, joiden arvoperusta on perinteisesti ollut hyvin erilainen, ja tämä tuli esille myös 
tämän tutkimuksen aineistossa. Pohdintaa on kohdistettu myös siihen, että miten 
NPM – teorian mukaan toimivassa järjestelmässä toteutuu ihmisten mahdollisuus 
tehdä valintoja palvelujen ominaisuuksien ja laadun suhteen. Tämän tutkimuksen ai-
neistossa painotettiin myös yhteiskunnallisten arvojen merkitystä suhteessa yksilöön. 
Edelleen NPM - teoriaa on kritisoitu siitä, että julkisen sektorin tuottamien palvelujen 
validi mittaaminen on lähes mahdotonta niiden moniulotteisen ja kompleksisen vai-
kuttavuuden vuoksi toisin kuin liike-elämässä, ja tämä pitkällä aikavälillä ohjaa yh-
teiskunnan toimintoja ei - toivottuun ja valittujen arvojen vastaiseen suuntaan. Tämä 
sama pelko tuli esille myös tässä tutkimuksessa.   

 

5.1.7 Yhteenveto 

 

Seuraavassa taulukossa on vedetty yhteen tässä luvussa käsitellyn hallinnollisen ajat-
telukyvyn mallin ja vertailtavana olevien hallintotieteellisten teorioiden yhtymäkoh-
tia. Taulukkoa tarkasteltaessa on huomioitava, että vaikka vertailtavassa teoriassa on 
mainittu tai käsitelty esimerkiksi tieto- ja oppimiskäsityksen merkitystä, niin sisällöl-
lisesti tieto – ja oppimiskäsitys ei välttämättä ole yhteneväinen tämän tutkimuksen 
vastaavan alakategorian kanssa. Yhteneväisyys kattaa alakategorian nimenä olevan 
käsitteen. Kyseessä on siis lähinnä rakenteellinen samanlaisuus. Jos vertailtavassa 
teoriassa on sivuttu vain jotain osaa alakategorian sisäisestä rakenteesta, on teoreeti-
kon kohdalle laitettu sulkuihin (osin). Sisällöllinen ja tarkempi vertailu on suoritettu 
jo edellä olevassa luvussa. 
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Taulukko 1. Hallinnollisen ajattelukyvyn ja vertailtavien teorioiden rakenteelliset yh-
täläisyydet. 

                                HALLINNOLLINEN AJATTELUKYKY 

TIETOPERUSTEINEN 
KOKEMUSTODELLISUUS 

SUORITEPERUSTEINEN 
TOIMINTATODELLISUUS 

KEHITYKSELLINEN 
YKSILÖTODELLISUUS 

 
Hallintokäsitys 
- Max Weber 
- Mary P Follett (osin) 
- Henry Fayol (osin) ja  
  Luther Urwick (osin) 
- NPM-teoria 

 
Päätöksenteko 
- Herbert Simon 
- Max Weber 
- Mary P Follett 
- Frederick Taylor 
- Henry Fayol ja Luther 
  Urwick 
- NPM-teoria 

 
Motivaatioperusta 
- Max Weber 
- Mary P Follett ja Elton 
  Mayo 
- Herbert Simon 
- NPM-teoria 

 
Tieto- ja oppimiskäsitys 
- Frederick Taylor 
- Mary P Follett 
- Max Weber 
- Henry Fayol ja Luther 
  Urwick 
- NPM-teoria (osin) 

 
Ongelmahallinta 
- Max Weber 
- Frederick Taylor 
- Henry Fayol ja Luther  
  Urwick 
- Herbert Simon 
- Npm-teoria 

 
Toimintaperiaatteet 
- Max Weber 
- Henry Fayol ja Luther 
  Urwick  
- NPM-teoria 

 
Politiikkakäsitys 
- Mary P Follett (osin) 
 

 
Kehitys ja muutos 
- NPM-teoria 
- Mary P Follett 
- Herbert Simon (osin) 

 
Hallinnon prosessitaidot 
- Mary P Follett ja Elton        
   Mayo 
- Herbert Simon (osin) 
- Frederick Taylor (osin) 
- Henry Fayol ja Luther 
  Urwick (osin) 
- Npm-teoria (osin) 

 
Käsitys arkielämästä 
- Mary P Follett (osin) 
- NPM-teoria (osin) 

 
Esimiehisyys 
- Max Weber 
- Frederick Taylor 
- Herbert Simon 
- Mary P Follet 
- Henry Fayol ja Luther 
  Urwick 
- NPM-teoria 
 

 
Itsehuoltotaidot 

 
 

 
Poliittinen ohjaus 
- Max Weber 
- NPM-teoria 

 

 

   ********* 
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5. 2    Alakategorioiden suhde teoreettiseen tietoperustaan 
 

Etnografisen tutkimusstrategian mukainen tutkimustulosten raportoiminen tapahtuisi 
periaatteessa siten, että kunkin alakategorian raportoinnin yhteydessä käsiteltäisiin ja 
esiteltäisiin myös sitä teoriaperustaa, jota on käytetty aineiston sisällöllisen vertailun 
apuvälineenä alakategorioita muodostettaessa. Grounded theory – menetelmään sisäl-
tyy teoreettisen sensitiivisyyden idea, vaikka mitään viitekehystä ei empirian tuotta-
mien tulosten käsittelyn lähtökohtana olekaan. Kun tämän tutkimuksen tulos oli sel-
keästi rakenteellisesti systeemiteoreettinen hallinnollisen ajattelukyvyn malli, jonka 
eri elementit (ydinkategoriat ja alakategoriat) ovat suhteessa toisiinsa, olisi mallin 
luettavuutta ja ymmärrettävyyttä vaikeuttanut ja haitannut mallin kokonaisuuden ha-
jottaminen erillisillä teoriaosuuksilla, etenkin kun alakategoriat sisältävät hyvin run-
saasti aineistosta noussutta dataa. Alakategorioihin liittyvä aineisto on esitelty tässä 
luvussa seuraten samaa raportointijärjestystä kuin tuloksia esiteltäessä.  

Seuraavassa on esitelty ydinkategorioiden tietoperusteinen kokemustodellisuus, suo-
riteperusteinen toimintatodellisuus ja kehityksellinen yksilötodellisuus alakategorioita 
yksittäin, irrotettuna ajatuksellisesta yhteydestään hallinnolliseen ajattelukykyyn, mi-
kä seikka on huomioitava seuraavaa lukua luettaessa. Tässä esitetty tutkimuksellinen 
ja teoreettinen materiaali on ollut vertailumateriaalina kategorioita muotoiltaessa, ja 
edustaa lähinnä samankaltaista ajattelua tämän tutkimuksen tulosten kanssa.    

5.2.1   Hallintokäsitys   

Tämän tutkimuksen tietoperusteisen kokemustodellisuuden ensimmäinen alakatego-
ria on hallintokäsitys. Tässä tutkimuksessa hallintokäsitys rakentuu tiedon, arvojen 
ja asenteiden muodostamasta ajatuksellisesta kokonaisuudesta, jonka kehittymiseen 
ja muuttumiseen ja kokonaisvaltaistumiseen vaikuttaa yhteiskunnassa tapahtuvat 
muutokset ja hallinnossa työskentelevän henkilökohtaiset kokemukset työympäristös-
tään. Hallintokäsityksen muotoutumiseen vaikuttaa Hoodin ja Jacksonin (1991) mu-
kaan se, millaiset vastaukset ihminen kehittää hallintoa pohtiessaan seuraaviin kysy-
myksiin; Kuka tekee, mitä tekee ja miten tekee parhaalla mahdollisella tavalla, ja 
parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi kulloisessakin, ainutlaatuisessa 
tilanteessa. Hallinto tieteenalana pyrkii tutkimuksen avulla antamaan näihin samoihin 
kysymyksiin vastauksia erilaisten menetelmien ja tutkimusasetelmien avulla eri ajan-
jaksoina. Omaksumansa tieteellisen tiedon lisäksi ihminen käyttää omaa hallintokäsi-
tystä muotoillessaan apuna sellaisia ajatusmalleja, joiden hän katsoo tarjoavan par-
haan organisoitumisen mallin hallinnon tarkoituksen toteuttamista varten. Nämä mal-
lit voivat painottaa militaristista, uskonnollista tai liike-elämän tyyppistä järjestelmää, 
tai näiden kolmen muodostamaa yhdistelmää. Muodostuva hallintokäsitys ei siis pe-
rustu pelkästään teorioiden ja tutkimusten tuottamaan tietoon, vaan käsitykseen vai-
kuttaa omaksutut arvot ja asenteet, jotka hallintokäsitystä määriteltäessä voivat retori-
selta voimaltaan olla erittäin vaikuttavia.(Hood ym. 1991, 3-6, 9-12) Tämän tutki-
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muksen hallintokäsityksen avulla haastateltavat pyrkivät löytämään vastuksia samoi-
hin kysymyksiin, joita Hood edellä kuvasi. Tosin tämän tutkimuksen hallintokäsityk-
sessä ei niinkään painotettu sotilaallisia, uskonnollisia tai liiketaloudellisia näkökul-
mia, enemmänkin korostuivat yhteiskuntajärjestelmää ja demokratiaa kuvaavat nä-
kemykset. Kuten Hood kuvasi, myös tässä tutkimuksessa hallintokäsitykseen yhdistyi 
tiedon lisäksi arvo- ja asennenäkökulma. Tässä tutkimuksessa hallintokäsityksen ja 
sen mukaisen toiminnan organisoitumisen perusteena käytettiin omaksuttua yhteis-
kunnallista näkemystä, jota pyrittiin perustelemaan tiedon avulla. Arvot ja asenteet 
tulivat esille lähinnä välillisesti.  

Muodostuvalle hallintokäsitykselle on Hoodin  ym.(1991, 16-19) mukaan ominaista, 
että se sisällöllisesti perustuu niin kutsuttuun pehmeään tietoon ja pehmeään logiik-
kaan. Pehmeä tieto tarkoittaa tarkoitushakuisten ja valikoitujen esimerkkien käyttöä 
näkemysten perusteluina tieteellisen tiedon sijaan. Pehmeä logiikka taas tarkoittaa 
sellaista argumentointia, jossa tieteen näkökulmasta keskeiset sisällöt saavat vähän 
huomiota, ja näkemystä pyritään perustelemaan erilaisten analogioiden ja vastakoh-
taisuuksien avulla. Hallintokäsityksen rakentumisen kannalta myös sosiaalisilla pro-
sesseilla on merkittävä rooli. Yhteiskunnassa ajankohtaiset ja vallitsevat näkemykset 
omaksutaan sosiaalisten prosessien avulla, ja vallitsevan näkemyksen vastaiset aja-
tukset leimataan vanhanaikaisiksi ja asiaankuulumattomiksi. Sosiaaliset prosessit si-
vuuttavat hallintokäsityksen omaksumisessa objektiivisen ja johtopäätöksiin perustu-
van tieteellisen tutkimuksen ja arvioinnin tuottaman tiedon. Omaksuttu hallintokäsi-
tys on luonteeltaan yleensä sellainen, että se on aina joltain osin ristiriidassa jonkin 
toisen käsityksen kanssa, eli hallintokäsitys voi saada hyvin erilaisia muotoja, ja käsi-
tys saattaa muuttua ajan myötä. hallintokäsityksessä tapahtuvat muutokset voivat 
kiertää ajallista kehää, eli tämän päivän uusi ajatus on elänyt jo aikaisemmin historian 
kulussa kukoistuskauttaan  

Tässä tutkimuksessa hallintokäsitystä kuvattiin pehmeän tiedon ja pehmeän logiikan 
avulla, tieteellistä argumentaatiota ei juurikaan käytetty. Hallinnon merkitystä ja roo-
lia pohdittaessa apuna käytettiin vastakohtia, vertailtiin eri maiden käytänteitä ja hal-
linnon toimintaa erilaisissa historiallisissa konteksteissa. Yhteiskunnassa vallitsevien 
arvojen koettiin olevan merkitseviä hallintokäsityksen muotoutumisen kannalta, ja 
arvojen muotoutumiseen vaikuttivat sosiaaliset prosessit. Näissä merkitsevissä sosi-
aalisissa prosesseissa painottuivat sekä yhteiskunnan valtapolitiikan tuottamat arvot, 
median huomion kohteena olevat arvot ja sellaiset hallinnon eri sektoreiden yhteis-
työn tekemiseen liittyvät kokemukset, jotka olivat opettaneet sen, miten asiat saa par-
haiten hoidettua käytännön toimintatilanteissa.  

Hallintokäsityksen syklisyyden haastateltavat olivat havainnoineet, ja pohtivat sen 
vaikutusta omaan hallintokäsitykseen. Syklisyyden havainnoiminen lisäsi historialli-
sen näkökulman painottamista, ja toisaalta se synnytti tiettyä kriittisyyttä ajan virrassa 
syntyviä uudelleen lämmitettyjä doktriineja kohtaan. Syklisyyden ilmenemistä histo-
rian kulun, taloudellisten mallien ja poliittisen ajattelun muutoksissa on selvittänyt 
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myös Pekonen (1986, 2-13). Pekonen on pohtinut taloudellisten ja poliittisten syklien 
yhteyttä, esiintymisen ensisijaisuutta ja vaikutuksia toisiinsa yhteiskunnassa. Pekosen 
mukaan yhteiskunnassa ilmenevät syklit ovat esimerkiksi politiikan sektorilla havait-
tavissa siten, että kun yhteiskunnassa tapahtuu jotain uutta ja odottamatonta, niin en-
simmäisessä vaiheessa pyritään tiedostamaan tämä uuden tilanteen merkitys. Merki-
tyksen tiedostamisen jälkeen uutta tilannetta kuvataan ja määritellään uusien symbo-
lien ja uusien käsitteiden avulla, jotka sitten sivuuttavat vähitellen vanhat symbolit ja 
kielen, ja muodostavat uuden poliittisen näkemyksen.  

Swieringa (1994, 10-13) on myös käsitellyt hallintokäsitystä. Hänen näkemyksensä 
mukaan hallintokäsityksen voidaan katsoa sisällöllisesti muotoutuvan neljän erilaisen 
ja erillisen tekijän vuorovaikutteisesta yhteisvaikutuksesta; Organisaation kulttuurin, 
rakenteen, strategian ja toimintajärjestelmien eli prosessien muodostamasta kokonai-
suudesta. Kulttuuri, rakenne, strategia ja prosessit yhdessä määrittävät, kuvaavat, 
määräävät ja ennustavat organisaatiossa tapahtuvaa toivottavaa ja odotettua käyttäy-
tymistä, ja organisaation käyttäytyminen konkretisoituu tavoitteissa, periaatteissa, 
säännöissä ja yhteisesti omaksutuissa näkemyksissä. 

Swieringan kuvaamat hallintokäsityksen osatekijät tulivat esille myös tässä tutkimuk-
sessa. Hallinnon kulttuuri oli haastateltavien näkemyksen mukaan yksi merkittävä 
osa hallintokäsitystä. Tässä tutkimuksessa hallinnon kulttuuria kuvattiin hallinnon 
toteuttamien arvojen, ja omaksuttujen asenteiden, välityksellä, ja haastateltavat pai-
nottivat yhteiskunnan arvojen ja hallinnon arvojen välistä vuorovaikutusta hallinnon 
kulttuuria muokkaavana tekijänä. Eri hallinnonaloilla vallitsi haastateltavien mielestä 
vielä toisistaan poikkeavat kulttuurit, ja tämän katsottiin johtuvat erilaisista sisältö-
alueista ja erilaisesta lainsäädännöstä. Jreisat (1997, 175-176) on määritellyt hallin-
non kulttuurin, hyvin samantapaisesti kuin tämän tutkimuksen haastateltavat, kollek-
tiiviseksi ymmärrykseksi, joka muodostuu yhteisesti jaetuista arvoista ja uskomuksis-
ta, jotka rakentavat hallinnollisen identiteetin työntekijöilleen. Hallinnon kulttuurille 
on ominaista, että siihen vaikuttaa ympäröivän yhteiskunnan kulttuuri, mutta viime-
kädessä hallinto kuitenkin itse määrittelee ja hakee toimivimman kulttuurin muodon. 
Omaksutun kulttuurin malli voi poiketa huomattavastikin ympäristön kulttuurista, 
mutta monenlaisella ja erilaisella kulttuurilla on mahdollista toimia tehokkaasti ja 
saavuttaa asetettuja tavoitteita.  

Tämän tutkimuksen haastateltavien kokemukset hallinnon kulttuurin omaksumisesta 
vaihtelivat siten, että jollekin se oli ollut suhteellisen kivuton ja jopa helppo prosessi, 
toiset olivat joutuneet yrityksen ja erehdyksen kautta löytämään kulttuurin asettamat 
rajat. Eikä vallitsevassa hallinnon kulttuurissa kaikkea oltu välttämättä vieläkään 
valmiit hyväksymään. Erilaiset pettymyksen ja ahdistuksen tunteet liittyivät erityises-
ti hallinnon kulttuurin sellaisten piirteiden omaksumiseen, jotka koettiin toimintaa 
jollain lailla hankaloittavana. Jreisatin (1997, 177-178) mukaan kulttuurille on omi-
naista myös tunteiden kautta vaikuttaminen. Tunnevaikuttavuuden kautta yksilöt ja 
ryhmät sosiaalistuvat organisaation kulttuuriin. Ihmisten toimintaa hallinnon organi-
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saatioissa, ja heidän organisaatiota kohtaan osoittamiaan tuntemuksia, on mahdollista 
ymmärtää vain tuntemalla organisaation kulttuurin. Kulttuuri on olemukseltaan muut-
tuvaa ja symbolista, ja se siirtyy sosiaalisten oppimisprosessien ja kommunikaatio-
mallien avulla uusille työntekijöille, jotka omaksuvat kulttuurin sosialisaatioprosessin 
kautta. Nikkilän (1986, 38) mukaan sosiaalistumisprosessilla tarkoitetaan sitä proses-
sia, jonka aikana yksilö omaksuu organisaatiossa vallitsevan kulttuurin, ja oman ase-
mansa siihen liittyvine työtehtävineen. Myös tässä tutkimuksessa tuli esille käsitys, 
että hallintoa voi ymmärtää kunnolla vain hallinnon kulttuurin tietämisen, hyväksy-
misen ja omaksumisen kautta, ja tämä prosessi on jatkuva ja muuntuva prosessi. 
Haastateltavat painottivat sitä, että hallinnon uudistaminen ja kehittäminen on yhtey-
dessä hallinnon kulttuurin tietämiseen ja tunnistamiseen. 

Kulttuuri muodostuu Jreisatin (1997, 178-179) mukaan hyväksyttyjen normien muo-
dostamasta kokonaisuudesta, jotka hallinnon organisaatiossa ilmenevät seuraavilla 
tavoilla: 

• Arvo- ja uskomusperusta, joka tulee kulttuurissa havainnoitavaksi toiminnan 
prioriteetteja asetettaessa, innovatiivisuudessa, riskinsietokyvyssä, työn etii-
kassa, keskinäisessä kunnioittamisessa ja myötäelämiskykynä. Tätä haastatel-
tavat korostivat etenkin kuvatessaan hallinnon eri organisaatioiden erilaisia 
kulttuureja. 

• Käyttäytymisnormit, jotka osoittavat organisaation toivotun ja ei-toivotun 
käyttäytymisen mallit ja toimintatavat. Käyttäytymisnormit lisäävät organi-
saatiossa ennustettavuutta. Kuten edellä, myös käyttäytymisnormien koettiin 
vaihtelevan eri hallinnon aloilla melko paljon tämän tutkimuksen haastatelta-
vien mukaan. 

• Organisaation rakenteet, jotka määrittävät päätöksentekoon osallistumisen, 
koordinoinnin ja kommunikaatiomallit. Tämä koettiin tässä tutkimuksessa yh-
teistyön ja kulttuurien yhdenmukaistumisen esteenä. 

• Fyysiset tunnusmerkit, jotka viestivät organisaatioon kuulumisesta, kuten yh-
denmukaiset asusteet, nimineulat, tunnukset, logot ja huonekalut. 

• Tiedostamattomat odotukset joiden mukaan toimitaan, mutta joita ei osata 
välttämättä nimetä. Tässä tutkimuksessa nämä mainittiin kulttuurin yhteydes-
sä sellaisina tekijöinä, jotka aiheuttavat eniten tietämättömyydestä johtuvia 
ongelmia työyhteisöissä.  

Kulttuurille on edelleen ominaista toleranssi. Kulttuurinen toleranssi vaihtelee huo-
mattavasti maittain ja organisaatiosta toiseen, ja ääripäätä edustaa hallinnon kulttuuri, 
joka mahdollistaa korruption, nepotismin ja erilaiset tuhlailun muodot ilman, että 
toimintaa kontrolloitaisiin tai toiminnasta olisi rangaistusseuraamuksia. Kulttuuri 
määrittelee toimintaa ja suhteita ohjaavat normit, ja yleensä myös sanktiot ja rangais-
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tukset, jotka seuraavat normien rikkomisesta. (Jreisat 1997,188) Suomalaisen hallin-
tokulttuurin totesivat kaikki haastateltavat olevan eettisesti korkeatasoista, ja tole-
ranssin olevan erittäin matalan väärinkäytösten suhteen. 

Tässä tutkimuksessa tuli esille myös organisaatioon ja organisaatioteoriaan liittyvien 
peruskäsitteiden tietäminen osana hallintokäsitystä. Organisaatiota kuvattaessa haas-
tateltavat tarkoittivat lähinnä organisaatiorakenteen ja hallinnon prosessien tietämistä. 
Haastateltavien näkemyksen mukaan organisaation tunteminen on perusasioita hal-
linnosta puhuttaessa, ja ilman organisaation tuntemusta aikaa kuluu hukkaan, kun ei 
tiedetä kenelle mikin asia kuuluu. Hallintotieteen kirjallisuudessa organisaatiolla tar-
koitetaan tiettyä tarkoitusta ja tehtävää varten muodostettua ihmisten ja ryhmien yh-
teistyön järjestelmää, ja niitä yhteistyön muotoja ja malleja, joiden avulla tarkoitus ja 
tehtävä on mahdollista suorittaa. Organisaation ympäristön ominaispiirteet määrittä-
vät organisaation ominaisuuksia, ja organisaation ja ympäristön vuorovaikutus heijas-
tuu organisaation rakenteeseen. Organisaatio pyrkii sopeutumaan ympäristöönsä et-
simällä tasapainon työnjaon erikoistuneisuuden ja toiminnan yhtenäisyyden välillä. 
Organisaatiota voidaan kuvata myös yhteistoiminnan ohjausjärjestelmäksi, joka 
muodostuu päätöksentekojärjestelmästä, yhteistyön mekanismeista, toimivallan mää-
rityksistä, tehtävien jaosta ja henkilöstön sijoittamisesta. (Hood ym. 1991, 71-79, 
Morgan 1986, 25-29) 

Organisaatiota kuvataan organisaatiomallin avulla. Hoodin ym. (1991, 101-127) mu-
kaan organisaatiomalli sisältää periaatteellisesti kaksi erilaista lähestymistapaa orga-
nisaatioon; Staattisen, organisaation pysyviä rakenteita kuvaavan rakennemallin, ja 
toiminnallisen, organisaation prosesseja ja strategioita kuvaavan toimintamallin. Ra-
kennemalli ja toimintamalli ovat käytännössä limittäisiä ja vaikuttavat toisiinsa mo-
nella tasolla, joten niiden erotteleminen on lähinnä teoreettista. Rakennemallin avulla 
määritellään organisaation koko, organisaation tasojen määrä ja yhdenmukaisuus, 
yhteistyö- ja alistusjärjestelmä, työnjakojärjestelmä eli vertikaalinen ja horisontaali-
nen erilaistuminen, päätösvallan ja vastuun jakautuminen organisaatiossa, eli keskit-
tämisen ja hajauttamisen aste ja organisaation kommunikaatiojärjestelmä. Organisaa-
tion rakennemallia voidaan kuvata organisaatiokaavion, toimenkuvien, ohjausjärjes-
telmien, säännöstön, työjärjestyksen tai pysyväismääräysten avulla. Organisaation 
toimintamallin välityksellä pyritään kuvaamaan organisaation perustehtävää. ja niitä 
toimintoja, joiden avulla perustehtävä on mahdollista saada toteutetuksi. Organisaati-
on perustehtävä toimii tavoitteiden ja päämäärien määrittelyn lähtökohtana, joiden 
perusteella esimerkiksi käytössä olevien resurssien määrä päätetään. Toimintamallien 
avulla kuvataan sitä, minkälaisia hallinnollisia prosesseja organisaatiossa tarvitaan, ja 
niitä strategioita, joita hallinnon prosesseissa sovelletaan, jotta perustehtävä saadaan 
toteutetuksi. Toimintamalli selventää myös sen, miten erilaiset hallinnon prosessit 
liittyvät toisiinsa, ja minkälaisin metodein tarvittavat vaikutukset saadaan aikaiseksi. 
Tässä tutkimuksessa haastateltavat kuvasivat hyvin samantapaisten asioiden avulla 
organisaation rakenteita ja prosesseja. 
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Yhteenvetona tämän tutkimuksen esittämästä hallintokäsityksestä voidaan todeta, että 
näkemys on lähes kaikilta osin yhteneväinen hallintotieteen kirjallisuuden esittämien 
näkemysten kanssa, eikä alakategorian muotoutuessa tämän tutkimuksen aineisto 
tuottanut merkittävästi erilaista tietoa hallintokäsityksen sisällöstä. Hallintotieteen 
kirjallisuudessa esiintyviä käsityksiä korostuneemmin tässä tutkimuksessa tuli esille 
tiedotusvälineiden muovaaman hallintokäsityksen vaikutus hallinnossa työskentele-
vän omaan hallintokäsitykseen. Tiedotusvälineiden kritiikki synnytti jossain määrin 
epäröintiä oman työn merkityksestä ja arvosta yhteiskunnassa. 

5.2.2  Päätöksenteko  

Tämän tutkimuksen ydinkategorian suoriteperusteinen toimintatodellisuus laajin ja 
vaikuttavin alakategoria on päätöksenteko. Päätöksentekoon liittyvää Herbert Simo-
nin teoriaa on tarkasteltu jo aiemmin tässä tutkimuksessa, ja todettu, että teorialla ja 
tämän tutkimuksen päätöksenteko alakategorialla on yhteneväisyyttä keskenään. Pää-
töksenteon muodostuttua niin laajaksi ja vaikuttavaksi alakategoriaksi, tarkastellaan 
sitä tässä vielä hieman laajemmin. Tässä esitellyt periaatteet ja mallit ovat yhteneväi-
siä tämän tutkimuksen tulosten kanssa, ja nämä periaatteet ja mallit, joita on vertailtu 
tämän tutkimuksen tulosten kanssa, perustuvat Herbert Simonin, Max Bazermanin ja 
Charles Lindblomin näkemyksiin.  

Tässä tutkimuksessa tuli esille, että hallinnon päätöksenteossa joudutaan tekemään 
päätöksiä asioista, jotka ovat hyvin moniulotteisia ja kompleksisia, ja joihin vaikuttaa 
usea sellainen asia, jota ei voida ennustaa tai kontrolloida. Päätökset voivat käsitellä 
lähes mitä tahansa aluetta hallinnon organisaatiossa, mutta yleisimmin niitä joudutaan 
tekemään toimintapolitiikkaa, suunnittelua, toimeenpanoa, arviointia tai muutoksia 
käsittelevien asioiden yhteydessä. Jokaisen tehdyn päätöksen tulisi perustua resurssi-
en tehokkaaseen hyödyntämiseen ja laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseen. 
Niinpä jokaisen päätöksen kohdalla joudutaan arvioimaan mahdollisuuksia ja teke-
mään valintoja. Jreisat (1997, 131-132) on kuvannut näitä päätöksentekoon liittyviin 
valintoihin vaikuttavia tekijöitä seuraavasti; Päätöksen rationaalisuuden aste, eettisen 
näkökulman valinta ja päätettävästä asiasta hankittu tieto. Mahdollisuuksia arvioita-
essa joudutaan luovalla ja intuitiivisella tavalla visioimaan ja ennustamaan tulevai-
suuden mahdollisia kehityssuuntia. Päätöksiä tekevien henkilökohtaisilla taidoilla ja 
kyvyillä on ratkaiseva vaikutus mahdollisuuksien arvioinnissa. Jokainen hallinnossa 
tehty päätös vaikuttaa kumulatiivisesti organisaatioon ja sen tuottamiin palveluihin. 
Tässä tutkimuksessa rationaalisuuden aste tuli esille siten, että ensin huomioidaan 
lain asettamat rajoitukset ja muotomääräykset, joita ei voida jättää huomioimatta, sit-
ten asiaan liittyvät seikat selvitellään perusteellisesti ja harkinnanvaraa käytettäessä 
pyritään aina tekemään ensisijassa asiakkaalle myönteinen päätös, kuitenkin hallin-
non toimintaperiaatteet huomioiden. Haastateltavat totesivat myös, että mitä kauem-
min päätöksiä tekee, sitä paremmiksi ne laadullisesti myös muuttuvat. Haastattelussa 
tuli esille myös näkemys, että mitä korkeammalla tasolla virheellinen päätös syntyy, 
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sitä laajemmat vaikutukset sillä on. Eli käsitykset tässä tutkimuksessa olivat yh-
teneväiset Jreisatin näkemysten kanssa. 

Päätöksentekoa voidaan tarkastella osallistujien määrän näkökulmasta. Tässä tutki-
muksessa tuli esille näkemys, että päätöksentekoon halutaan sitouttaa mahdollisim-
man monta työntekijää, mutta toisaalta sitten tosiasiana todettiin, että lopullinen vas-
tuu päätöksestä on sillä, kenen vastuualueeseen päätöksen tekeminen kuuluu. Dunsire 
(1973, 123-124) onkin todennut, että yksilöllisen päätöksenteon rajoitteena ovat aina 
ympäristön asettamat normit, rajoitteet ja ihanteet. Yksilöllinen päätöksenteko on in-
himillisen toiminnan perusta. Valintojen, ja niitä seuraavien päätösten sarja kattaa 
päivittäisen toiminnan. Päivittäinen päätöksenteko on kuitenkin suurelta osin rutii-
ninomaista toimintatapojen toistamista, ja harvemmin, merkittävien päätösten osalta, 
harkittua ja tavoitteellista tulevaisuuteen suuntautunutta kehityslinjojen kartoitusta ja 
visiointia. Myös tässä tutkimuksessa haastateltavat toivat esille näkemyksen päätös-
ten erilaisesta luonteesta. Toisaalta joudutaan tekemään hyvin kauaskantoisia ja vai-
kuttavia päätöksiä, ja toisaalta sellaisia rutiinipäätöksiä, joita ei enää edes päätöksen-
teoksi tunnista. 

Dunsiren näkemyksen (1973, 211-213) mukaani interaktiivinen päätöksenteko on 
tietoista vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa, ja siinä on tavoitteena päätöksen 
sisältöön ja ominaisuuksiin vaikuttaminen. Tässä tutkimuksessa interaktiivisen pää-
töksenteon mekanismit tulivat esille lähinnä sellaisten päätösten yhteydessä, jotka 
edellyttivät useiden sidosryhmien välistä yhteistyötä, esimerkiksi työntekijäjärjestö-
jen ja työnantajajärjestöjen kanssa, ja joissa oli kyseessä erilaisia eturistiriistoja. In-
teraktiivisessa päätöksenteossa argumentoinnin, strategian ja vallankäytön eri muodot 
ovat käytössä tavoitteiden saavuttamisen apuvälineinä. Oman näkemyksen mukaisen 
tavoitteen edistäminen ohjaa toimintaa interaktiivisessa päätöksenteossa.   

Jreisat (1997, 133-134) on kuvannut kollektiivista päätöksentekoa, jonka mukaisesti 
päätöksiä voidaan tehdä monenlaisissa organisaatioissa, ja päätökset voivat perustua 
sopimukseen, auktoriteettivaltaan, kilpailuun, markkinoihin, äänestykseen tai vaalei-
hin. Tässä tutkimuksessa kollektiivinen päätöksenteko tuli esille eri hallinnon organi-
saatioiden välisessä yhteistyössä, ja yleisimmin tämä yhteistyö liittyi budjetin laadin-
taan. Mitä merkittävämmästä ja laajakantoisemmasta päätöksestä on kysymys, sitä 
parempi on, kun mahdollisimman usea henkilö osallistuu organisaatiossa päätöksen-
tekoon. Laajat ja muutoksia aiheuttavat päätökset saattavat herättää organisaatiossa 
pelkoa päätöksen mahdollisista seurauksista, koalitioiden muodostusta, avoimia risti-
riitatilanteita ja epävarmuutta. Resurssien jakautuminen ja niistä neuvotteleminen eri 
hallinnonalojen kesken koettiin tällaiseksi ristiriitoja ja epävarmuutta herättäväksi 
päätöksentekotilanteeksi tässä tutkimuksessa. Mitä suurempi ryhmä päätöksentekoon 
osallistuu, ja on tietoinen tosiasioista, sitä vähemmän organisaatioissa koetaan epä-
varmuuden sävyttämiä tunnereaktioita, ja sitä helpompaa on päätöksen toimeenpano.  
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Jreisat (1997, 135) tarkastelee päätöksentekoa neljästä erilailla painottuneesta näkö-
kulmasta käsin. Rationaalisen päätöksenteon mallin mukainen prosessi edellyttää sel-
keätä arvojen ja tavoitteiden määrittelyä, joita päätöksellä halutaan saavuttaa. Tässä 
tutkimuksessa todettiin, että poliittinen taho ensisijassa määrittelee ne arvot ja tavoit-
teet, jotka esimerkiksi tulevat näkyviin budjettineuvotteluissa hallinnon sisällä. Hal-
linnon taholta voidaan nostaa asioita esille, mutta lopullinen päätös on politiikan 
edustajilla.  Päätösten valmistelu on hallinnon tehtävä, ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
luodaan ja rakennetaan useita erilaisia päätösvaihtoehtoja, ja kaikkien vaihtoehtojen 
osalta kartoitetaan mahdolliset toivotut ja ei-toivotut seurausvaikutukset. Rationaali-
sen päätöksentekoprosessin analysointivaihe on monipuolinen, yksityiskohtainen ja 
moniulotteinen.  Rationaalisen päätöksentekoprosessin vaiheet ovat Jreisatin (1997, 
135-136) mukaan seuraavat: 

1. Määritellään ja täsmennetään päätöstä vaativa asia selkeästi ja tarkasti. Asete-
taan tavoite. 

2. Etsitään ja kehitetään kaikki mahdolliset päätösvaihtoehdot. 

3. Jokaisesta vaihtoehdosta kerätään tietoa laaja-alaisesti ja moniulotteisesti. 

4. Laaditaan kriteerit kustannusten, ajoituksen ja muiden ehtojen osalta. 

5. Jokaista kriteeriä arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 

6. Valitaan optimaalisin päätösvaihtoehto. 

Vaikka rationaalisen päätöksenteon malli soveltuu erityisen hyvin taloushallinnon 
työvälineeksi, niin malli mahdollistaa myös innovatiivisen ja uudistavan toiminnan, 
ja tässä tutkimuksessa päätöksenteon vaiheiksi tulivatkin hyvin samankaltaiset vai-
heet edellä kuvatun mukaisesti. Joskin tässä tutkimuksessa päätöksentekoprosessi 
jatkui vielä seurausvaikutusten selvittämiseen ja hoitamiseen saakka.  

Jreisat (1997, 137-138) on edelleen kuvannut rajoitetusti rationaalisen päätöksenteon  
periaatteita, jotka ovat hyvin samanlaisia kuin rationaalisen päätöksenteon malli, mut-
ta rajoitetusti rationaalisen päätöksenteon malli pyrkii lisäksi huomioimaan päätök-
sentekotilanteen todellisuuden. Päätöksiä tehdessään ihmiset eivät erittele kaikkia 
päätökseen vaikuttavia tekijöitä, vaan päätös tehdään yleensä vaillinaisten ehtojen 
vallitessa aikaa, kustannuksia ja resursseja säästäen. Tämän tutkimuksen haastatelta-
vat totesivat tämän saman asian. Päätökset ovat joskus niin laajoja ja pitkän aikajän-
teen omaavia, että kaikkia väliin tulevia muuttujia ei millään kyetä ennakkoon havait-
semaan, ja silloin on hyväksyttävä tietyt epävarmuustekijät osaksi päätöksentekopro-
sessia. Päätöksen arvoja ei välttämättä määritellä, tai arvoja voi olla useita, jotka ovat 
keskenään ristiriidassa, ja silloin tavoitteen asettelusta tulee myös ristiriitaista. Tällai-
sessa tilanteessa useimmat haastateltavat asettivat asiakas näkökulman päätöstä oh-
jaavaksi kriteeriksi. Päätöksen perustana oleva tieto voi olla suppeaa, epätäydellistä 
tai puuttua jopa kokonaan.   
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Tässä tutkimuksessa päätöksenteon yhteydessä korostui päätöksentekijän tietoperus-
tan laaja-alaisuuden merkitys. Jotta päätöksentekijä kykenee hankkimaan ja lukemaan 
erilaista tietoa, on omattava asenteellista valmiutta käyttää hyödykseen monen alan 
tietoa ja yhdistellä tietoja luovasti. Jos tätä ei kykene tekemään, päätösperusteet voi-
vat jäädä puutteellisiksi. Tätä samaa asiaa on sivunnut esimerkiksi Paloheimo ym. 
(1997, 266-267) ja todenneet, että vaihtoehtojen hahmottaminen ja arvioiminen voi 
olla puutteellista tausta-aineiston vajavuuden vuoksi, tai sitten päätöksentekijältä it-
seltään voi puuttua tietoa, taitoa ja kykyä tehdä järkeviä päätöksiä. Käytettävissä ole-
van tiedon valintaan ja hyödyntämiseen, päätösten seurauksia arvioitaessa, ei välttä-
mättä omata riittävän analyyttista ja loogista ajattelukykyä. Rajoituksia voi tulla myös 
organisaation itsensä taholta. Päätöksentekotilanteen kokonaishahmottaminen voi olla 
vaikeaa työnjaon tai erikoistumisen vuoksi. Myös organisaation historialla, kulttuuril-
la ja nykytilanteella on vaikutusta päätöstilanteeseen. Organisaation ja kulttuurin vai-
kutus päätöksentekotilanteeseen ja päätösten laatuun tuli myös tässä tutkimuksessa 
esille esimerkiksi käytetyn kielen muodollisuusasteena, päätöksiin käytetyn ajan 
vaihteluina ja suhtautumisena asiakkaaseen.  

Jreisatin (1997, 135-137) mukaan inkrementaliselle päätöksenteolle on ominaista 
pienten päätösten tekeminen. Inkrementalisella päätöksenteolla ei muuteta suuria 
toimintakokonaisuuksia, vaan tarkoitus on korjata pienillä päätöksillä suuressa koko-
naisuudessa esiintyviä epäkohtia. Inkrementalinen päätöksenteko on luonteeltaan säi-
lyttävää ja jo käytössä olevia menetelmiä hyödyntävää. Innovatiivisen elementin 
osuus on tässä mallissa suhteellisen vähäinen. Inkrementalinen päätöksenteonmalli ei 
edellytä tarkkaa tavoitteen määrittelyä heti alkuvaiheessa. Tavoitteena on ensisijaises-
ti saada aikaan sellainen päätös, johon kaikki osapuolet, joita asia koskee, voivat yh-
tyä. Tässä tutkimuksessa etenkin hallinnon sisäistä toimintaa käsittelevä päätöksente-
ko oli luonteeltaan inkrementalistista, ja sen tavoitteena oli useinkin ratkaista pieniä 
eteen tulevia ongelmia käsiteltävän asian laatu ja käytettävissä olevat keinot huomi-
oiden. Inkrementalisen päätöksenteon lähtötilanne jo pitää sisällään monenlaisia kei-
noja ja lopputuloksen. Päätöksenteon välineet tässä mallissa ovat luonteeltaan kau-
pantekoa ja tinkimistä muistuttavia, samantapaisia kuin politiikassakin. Välineenä voi 
olla myönnytykset esimerkiksi toimintapolitiikan suhteen, taivuttelu ja suostuttelu, 
rajoitetun informaation käyttö tai oheishyötyjen tarjoaminen. Tässä tutkimuksessa 
haastateltavat kuvasivat arkipäivän päätöksentekoon liittyviä keinoja ja tilanteita hy-
vin samankaltaiseksi kuin Jreisatkin. Inkrementalinen päätöksenteko voi saada sellai-
siakin muotoja, että manipulaatiota ja yhteenliittymiä käytetään edistämään oman nä-
kemyksen eteenpäin ajamisessa, ja saattaa jäädä kokonaan huomioimatta se, sovel-
tuuko päätös tilanteeseen ja onko se tarkoituksenmukainen. Tässä tutkimuksessa pää-
töksenteon yhteydessä syntyvät liittoumat koettiin ongelmallisena. Inkrementalista 
päätöksentekomallia käytetään paljon myös julkisessa hallinnossa, ja se toimii hyvin, 
kun ei ole olemassa suuria paineita toimintatapojen muuttamiseksi.  

Neljäntenä päätöksentekomallina on konsensusmalli. Jreisatin (1997, 138-139) mu-
kaan päätöksenteon konsensusmallissa voidaan soveltaa useita päätöksenteon strate-
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gioita ja monia päätöksenteon sääntöjä. Yhtenä strategiana voidaan käyttää äänestä-
mistä. Äänestystä voidaan käyttää erilaisten työryhmien, komiteoiden tai johtokunti-
en päätöksenteossa. Äänestys on mahdollista vasta sitten, kun kaikilla on riittävästi 
tietoa päätöstä koskevasta asiasta, asiasta on oikeasti keskusteltu ja vaihdettu mielipi-
teitä ja kaikki hyväksyvät äänestyksen päätöksenteon mekanismiksi. Äänestyksellä 
syntyvät päätökset asettavat tietyn vaihtoehdon toista paremmaksi, ja äänestyspäätös 
on yleensä sitova. Tässä tutkimuksessa ei äänestyspäätös tullut esille päätöksenteko-
mallina hallinnossa, vaikka muutama haastateltava mainitsikin sen mahdollisuuden 
olemassaolosta. Konsensus sen sijaan tuli, mutta lähinnä siitä näkökulmasta, että pää-
tettävää asiaa pyritään käsittelemään niin kauan, että se saadaan sellaiseen muotoon, 
että kaikki asianosaiset sen voivat hyväksyä. 

Toinen paljon käytetty strategia konsensusmallissa on Jreisatin (1997, 138-143) mu-
kaan rajoitetun asiantuntijajoukon tekemä päätös. Ministeriöissä, joissa tämäkin tut-
kimus on tehty, työskentelee huomattava määrä asiantuntijoita, ja tämän koettiin tuo-
van päätöksentekoon omat erikoispiirteensä ja ongelmansa. Päätöksentekotilanteessa 
asiantuntijoiden kyseessä ollessa esimiehen rooli korostuu tämän tutkimuksen mu-
kaan. Esimiehen tulee osata toisaalta antaa tilaa ja luottaa asiantuntijoiden osaami-
seen, mutta samanaikaisesti sovittaa asiantuntijoiden näkemys organisaation koko-
naistilanteeseen ja vallitsevaan poliittiseen ajatteluun. Tasapainoilua päätöksentekoti-
lanteessa edellyttää myös asiantuntijan roolin huomioiminen ja hänen esille nostami-
sensa päätöksen yhteydessä. Päätöstä edeltää erilaisia vaihtoehtoja tukevien argu-
menttien ja perusteluiden esittäminen joiden todistusvoimaisuudesta pyritään löytä-
mään yksimielisyys. Kun yksimielisyys on saavutettu, voidaan tehdä päätös tai antaa 
suositus päätöstä varten. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän tutkimuksen tulokset ovat suurelta osin hy-
vin yhteneväiset hallintotieteen kirjallisuuden päätöksenteosta esittämien periaattei-
den kanssa. Ainoina eroina voidaan mainita päätöksen ennakoinnin merkityksen ko-
rostuminen tässä tutkimuksessa, joka osittain on yhteydessä lähihistorian talousla-
maan, jota ei osattu hallinnon taholta ennalta tarpeeksi hyvin ennakoida, ja päätöksen 
jälkeisten seurausvaikutusten hoitamisen merkitys seuraavaa päätöksentekotilannetta 
ajatellen. 

5.2.3  Motiiviperusta 

Kehityksellisen yksilötodellisuuden ensimmäinen alakategoria on motiiviperusta. 
Historian eri aikakausina virkamiesten motiiviperusta, joka on lähtöisin sisäistetyistä 
arvoista ja moraalista, on vaihdellut huomattavasti. Huonoimpina esimerkkeinä voi-
daan pitää II maailmansodan aikaisten Saksan virkamiesten toimintaa natsien ollessa 
vallassa, ja toisaalta samaan aikaan Tanskassa työskennelleitä virkamiehiä, jotka kai-
kin käytössä olevin keinoin siviilirohkeutta osoittaen yrittivät pitää kiinni juutalaisten 
ihmisarvoista yhteiskunnassa.(Frederickson 1997, 197-199) 
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Erilaiset tutkimukset osoittavat, että ihmiset valitsevat työnsä pitkälti oman persoo-
nallisuutensa ja sisäistettyjen arvojensa perusteella. Tämä sama ilmiö tuli esille myös 
tässä tutkimuksessa. Vaikka jotkut haastateltavat ensin sanoivat tulleensa hallintoon 
sattumalta, haastattelun edetessä tuli ilmi, että julkinen sektori on kuitenkin tarjonnut 
omien arvojen toteuttamisen kannalta parhaan työympäristön, paremman kuin esi-
merkiksi talouselämä. Hallintoon valikoituvilla, usein oman alansa asiantuntijoilla, on 
keskimääräistä korkeampi empatian, oikeudenmukaisuuden, innovatiivisuuden ja yh-
teisöllisyyden taso kuin esimerkiksi politiikoilla, (Esimerkiksi: Holbrook & Meier 
1993; Overman & Foss 1993; Nalbandian & Edwards 1983) tai henkilöillä, jotka ha-
keutuvat liike-elämän palvelukseen. Toisaalta hallintoon hakeutuvilla on voimak-
kaampi tarve turvalliseen työpaikkaan ja vähemmän halua riskinottoon kuin liike-
elämään hakeutuvilla.(Frederickson 1997, 162-163) Nämä samat suuntaukset tulivat 
esille myös tässä tutkimuksessa. Haastateltavien arvoperustassa painottui yhteisölliset 
arvot, isänmaallisuus ja yksilön arvojen kunnioittaminen.  

Fredericksonin (1997, 2) mukaan persoonallisuus ja sisäistetyt arvot ohjaavat ihmistä 
hakeutumaan työskentelemään hallintoon. Hallinnossa työskentelevien virkamiesten 
eettistä perustaa rakentaa edelleen, ja vahvistaa, opetussuunnitelmat ja pedagogiset 
näkemykset, joita hallintoon kouluttavat instituutiot omaavat, hallinnossa työskente-
levien asiantuntijoiden kollektiiviset käsitykset arvoista ja moraalista ja hallinnon 
omasta historiasta ja perinteistä nouseva kulttuuri kaikkine ominaisuuksineen. Tässä 
tutkimuksessa koulutuksen merkitys etenkin yhteiskunnan ja sen järjestelmien ole-
massaolon merkityksen suhteen ja yhteiskunnan tavoitteiden tietämisen suhteen ko-
rostui. 

Virkamiesten ja kansalaisten välillä oletetaan olevan erityinen suhde, jota tulisi ohjata 
moraalinen totuus, ja ne arvot, jolle kukin kansakunta on yhteiskuntansa rakentanut. 
Fredericksonin (1997, 196-197) mukaan länsimaisissa kulttuureissa yhteiskunnan ar-
vot perustuvat demokratiaan, ja demokratian arvoja odotetaan myös virkamiesten 
työssään toteuttavan. Kansalaiset odottavat virkamiesten toimivan vapautta, tasa-
arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta edistäen ja lakia ja oikeutta noudattaen. Mutta 
lisäksi kansalaiset odottavat virkamiesten aidosti välittävän kansalaisten hyvästä ja 
toimivan hyväntahtoisesti, ja tämän edelle eivät yksityiset intressit saisi toiminnassa 
nousta. Tämä hyväntahtoisuuden idea tuli tässä tutkimuksessa esille ensisijassa toi-
mintaa ohjaavina periaatteina. Periaatteissa korostui asiakasmyönteisyys, jolla tarkoi-
tettiin sellaista toiminnan lähtökohtaa, että aina pyritään ensisijassa tekemään asiak-
kaan toiveiden mukaan. Jos tämä ei ole mahdollista, kieltokin pyritään selittämään ja 
perustelemaan siten, että asiakas ymmärtää sen taustan ja tarkoituksen. 

Politiikan tai hallinnon kirjallisuudessa on hyvin vähän viittauksia hyväntahtoisuuden 
merkitykseen osana hallinnollista työskentelytapaa. Fredericksonin (1997, 200-203) 
mukaan tämä on sinällään erikoista, koska virkamiesten odotetaan toimissaan noudat-
tavan demokratian periaatteita, jotka perustuvat ja nousevat hyväntahtoisuudesta ja 
toisen ihmisen auttamisesta. Tämä sama ajatus tuli hyvin painokkaasti esille tässäkin 
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tutkimuksessa. Ihmisen toimintaa motivoivina arvoina hyväntahtoisuus ja itsensä ra-
kastaminen ovat ensisijaisia. Itsensä rakastamista tässä yhteydessä ei tule ymmärtää 
hedonistisesta näkökulmasta, vaan perusedellytyksenä kyvylle rakastaa muita ihmisiä 
ja toimia epäitsekkäästi ja hyväntahtoisesti muita ihmisiä kohtaan, ja yhteisön hyvää 
edistäen. Virkamiehille asetetaankin kovat vaatimukset ylläpitää toiminnassaan jat-
kuvasti idealistista perustaa, ja taitoa ulottaa hyväntahtoisuus kaikkien yhteisön jäse-
nien oikeudeksi. Tämän lisäksi virkamiehen odotetaan olevan kykeneviä yhdistämään 
idealismin ja käytännön toiminnan joustavaksi kokonaisuudeksi.    

Kuten hyväntahtoisuudella on myös isänmaallisuudella juurensa demokratiassa. 
Isänmaallisuus on usein merkittävä motiivi kun ihminen hakeutuu työskentelemään 
hallintoon. Isänmaallisuus käsitteen sisältö saattaa vaihdella jossain määrin yksilö-
kohtaisesti ja maittain, mutta länsimaissa isänmaallisuuden katsotaan toteutuvan de-
mokratian hengen ja periaatteiden mukaisesti. Fredericksonin (1997, 200-202) mu-
kaan isänmaallisuus virkamiesten motiiviperustana tulee näkyviin haluna toimia kan-
salaisten etujen ja oikeuksien mukaisesti. Isänmaallisuuteen voidaan katsoa liittyvän 
myös kansalaisten yhteiskunnallisten oikeuksien suojeleminen ja lisääminen, ja täl-
löin isänmaallisuus yhtyy hyväntahtoisuuteen virkamiehen tahtotilassa. Tässä tutki-
muksessa isänmaallisuus ilmeni haluna puolustaa ja kunnioittaa suomalaisuutta ja 
suomalaisen yhteiskunnan toimintamallia, joka takaa haastateltavien mielestä ihmis-
arvoisten periaatteiden toteutumisen myös yksilöiden kohdalla. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että virkamiesten tulee olla sekä moraalifilosofeja että 
moraaliaktivisteja virkaa hoitaessaan. Fredericksonin (1997, 205-206) mukaan nämä 
roolit edellyttävät virkamieheltä taitoa ymmärtää yhteiskunnan keskeiset arvot ja us-
komukset, ja yhdenmukaista ajattelua näiden arvojen kanssa. Edelleen virkamiesten 
tulee tuntea hyväntahtoisuutta kansalaisia kohtaan ja halua toimia isänmaallisesti. 
Näin toimiessaan virkamies toteuttaa, seuraa ja valvoo kansalaisten hyväksymien 
demokraattisten arvojen toteutumista yhteiskunnassa. Edelleen virkamiehen toimin-
nan tulisi perustua näiden demokratiasta nousevien arvojen suojelemiseen yhteisössä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että virkamiehen on täysin tietoisesti kyettävä myös 
kieltäytymään tehtävästä ja toiminnasta, joka loukkaa näitä arvoja. Tässä tutkimuk-
sessa tuli esille, että jostain työtehtävästä kieltäytyminen koettiin todella hankalaksi. 
Perusteena voitiin käyttää omaa osaamattomuutta, mutta kukaan ei tuonut esille arvo-
perustaa kieltäytymisen kriteerinä. Ja sittenkin kieltäytymiseen katsottiin olevan us-
kallusta vasta uran siinä vaiheessa, kun ei enää ole riippuvainen esimiehen arvioin-
neista. 

Demokratian arvoista nousevien yhteiskunnallisten arvojen valvonnan voidaan katsoa 
kuuluvan virkamiehen velvollisuuksiin, ja vaikka erilaiset poliittiset suuntaukset ja 
virtaukset vaihtelevat, kuten kansalaisten mielipiteetkin, niin demokratian arvot ovat 
suhteellisen pysyviä kuten virkamiesten asema ja työ. Tämän pysyvyyden johdosta 
virkamiesten vastuu näiden arvojen toteutumisen valvonnasta on suurempi kuin poli-
tiikkojen. Tässä tutkimuksessa haastateltavat korostivat erityisesti oikeusvaltion pe-
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rusarvojen sisäistämisen merkitystä, ja demokratian periaatteista nousevien arvojen 
kunnioittamista arjessa. Arvojen kunnioittamisen arjessa katsottiin olevan keskei-
sempää kuin arvojen ylistäminen juhlapuheissa.  

Frederickson (1997, 205-207) esittää, että jos käytännön tarpeisiin tai taloudellisiin 
intresseihin perustuvat vaatimukset syrjäyttävät demokratian arvot hallinnossa, on 
ajauduttu tilanteeseen, jossa yhteiskunnan ja sen toimeenpanevan elimen, hallinnon, 
idealismi on sammunut, ja samalla länsimaisen demokratian perusteet ollaan syrjäyt-
tämässä. Tämä tuli haastattelijoiden keskuudessa esille etenkin kun puhuttiin hallin-
non uudistuksista. Useampi haastateltava totesi, että siinä on aikamoinen ristiriita, jos 
toisaalta annetaan arvot ja periaatteet miten toimia, ja sitten ei sitä varten saada re-
sursseja.  Ja toisaalta, kun virkamiesten toimintaa ohjaa demokratian arvoista nouseva 
kunniallisuus ja hyväntahtoisuus, koko kansa hyötyy. Jos toimintaa ohjaavat jotkut 
muut, yksityisiin intresseihin perustuvat periaatteet, kansalaiset vieraantuvat hallin-
nosta, ja virkamiehet koetaan yhteiskunnan ylimääräisenä painolastina. Eettisesti 
korkeatasoisen virkamiehen odotetaan kykenevän yhdistämään demokratian arvot 
tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Tämän asian haastateltavat toivat tässä tutkimuk-
sessa esille siten, että kun itse on tietoinen omasta päämäärästään ja tavoitteistaan 
elämässä, sen jälkeen tietää myös työssä, mitä haluaa jälkeensä jättää. Aito halu työs-
kennellä kaikkien hyväksi on mahdollista vasta tiedostamisen jälkeen. Tässä tutki-
muksessa useammassa yhteydessä myös haastateltavat myös vertailivat liike-elämän 
ja hallinnon arvojen erilaisuutta ja tarkastelivat eroja suhteessa omaan työkenttäänsä.  

On huomioitava, että virkamiesten eettisyyden aste ja sen määritteleminen on voi-
makkaasti yhteydessä myös yhteiskunnallisiin ympäristötekijöihin ja tilannetekijöi-
hin. Fredericksonin (1997, 162, 182) mukaan ihmiset eivät sinällään ole hyviä tai pa-
hoja, ainoastaan erilaisia, ja yhteiskunnallinen konteksti määrittelee pitkälti sen, mikä 
esimerkiksi katsotaan virkamiehen kohdalla korruptioksi. Tähän yhteiskunnalliseen 
kontekstiin vaikuttaa olosuhteet, ammattiryhmien perinteet, ammattiryhmän rooli ja 
asema yhteiskunnassa ja kulttuuri ylipäätään. Länsimaisen demokratian nimeen van-
novissa länsimaissa hallinnossa on käytössä kaikkein tiukimmat säännöt ja odotukset 
eettisessä mielessä. Tässä tutkimuksessa haastateltavat vertailivat Suomen järjestel-
mää muun maailman hallinnollisten järjestelmien kanssa niin nykytilan kuin histo-
riankin valossa. Oma järjestelmä koettiin puolustamisen arvoisena, ja järjestelmän 
arvot oltiin valmiit allekirjoittamaan myös henkilökohtaisella tasolla. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että motiiviperustan merkitys hallinnolliseen ajattelu-
kykyyn on sekä suoraan että välillisesti hyvin vaikuttava. Tässä tutkimuksessa tuli 
esille, että motiiviperustan selkiytymisen jälkeen on mahdollista aidosti nauttia hal-
linnollisesta työstä, kokea toteuttavansa oman elämänsä tarkoitteita ja kokea hallin-
non palveluperusteinen luonne itseä tyydyttävänä toimintana. Motiiviperustan selkiy-
tymisen avulla hallinnossa työskentelystä tulee osa elämää, eikä se ole enää työtä sen 
raskaassa merkityksessä.  



 207 

5.2.4   Tieto – ja oppimiskäsitys 

Tietoperusteisen kokemustodellisuuden toinen alakategoria on tieto- ja oppimiskäsi-
tys. Ammatissa kehittyminen on mahdollista ainoastaan oppimisen kautta. Oppimi-
nen tapahtuu yhdistelemällä kokemuksia tietoihin, ja muodostamalla näin aina laa-
jempia ja syvempiä osaamisen ja ymmärtämisen alueita. Oppimista säätelee ihmisellä 
konkreettinen - abstraktinen ulottuvuus, joka käytännössä tarkoittaa oppimisen ete-
nemistä esimerkiksi hallinnossa sääntöjen oppimisesta ja omaksumisesta taustalla 
vaikuttavan tiedon hallintaan, ja tästä edelleen oppimisen jatkuessa aina laajempien 
ohjaavien periaatteiden ja arvojen ymmärtämiseen.(Swieringa ym. 1994, 12-15)Tämä 
näkemys on kaikelta osin yhteneväinen tämän tutkimuksen tulosten kanssa. 

Oppimisessa yleensä voidaan erottaa toisistaan sekä tietoinen että tiedostamaton op-
piminen, ja oppimista yleensä tapahtuu jatkuvasti kummallakin menetelmällä, tietoi-
sella ja tiedostamattomalla. Swieringan (1994, 19-22) mukaan metodisella oppimisel-
la tarkoitetaan tietoista oppimista, jolle on ominaista valinnaisuus ja työnomaisuus. 
Tietoista oppimista voi tapahtua hyvin monella tavalla, esimerkiksi luokkahuoneissa 
tekemällä, luennoilla, seminaareissa ja erilaisilla kursseilla. Tietoisen oppimisen me-
netelmiä ovat myös erilaiset keskustelut tai väittelyt, kirjeenvaihto tai vaikka jonkin 
laitteen käyttöohjeen lukeminen. Tietoisen oppimisen avulla ja seurauksena on mah-
dollista lisätä ammatillista pätevyyttään jatkuvana ja kumuloituvana prosessina. Tämä 
on mahdollista, koska tietoinen oppiminen sisältää tarkan tiedon siitä, mitä asioita ja 
miten on opittu, ja näin ollen ihminen tietoisen oppimisen avulla kehittää oppimispo-
tentiaaliaan kontrolloimalla itse omaa oppimistaan. Metodisen oppimisen merkitys 
tuli tässä tutkimuksessa esille niiden valintojen kautta, joita oli tehty omaa teoreettista 
koulutuspohjaa valittaessa. Jatkuvan, ennakkoluulottoman ja kiinteän yhteyden tut-
kimusmaailmaan katsottiin olevan välttämätön osa ammattitaidon ylläpitoa, ja asenne 
jatkuvaan ja tietoiseen oppimiseen oli positiivinen.  

Muodollisella (formal) oppimisella Swieringa (1994, 20-21) tarkoittaa palkkioiden ja 
rangaistusten avulla tapahtuvaa oppimista. Erilaisina palkkioina ja rangaistuksina 
voivat toimia kohteliaisuudet, kiitokset, bonukset, optiot tai vastaavasti kiellot, tor-
junnat ja muut rangaistuksen muodot. Oppimismenetelmänä muodollinen oppiminen 
edustaa osittain tiedostamatonta ja kehityksellisesti varhaista oppimismenetelmää. 
Varhaisinta oppimismenetelmää edustaa matkimiseen (informal) perustuva menetel-
mä, jonka arvellaan olevan kaikkein varhaisin tapa ihmisellä oppia uusia asioita, jos-
kin tämä menetelmä on käytössä myös muissa ikävaiheissa. Matkiminen kohdistuu 
ihmisiin, joita pidetään kyvykkäinä, pärjäävinä ja osaavina, joita ihaillaan ja joista 
pidetään. Toisaalta ihmiset, jotka koetaan osaamattomiksi, epäpäteviksi, epämiellyt-
täviksi tai muuten torjuttaviksi, heitä ei haluta matkia. Sekä muodollinen että matki-
miseen perustuva oppimismenetelmä toimii pitkälti tiedostamattomalla tasolla ihmi-
sen mielessä, ja oppimisen lähtökohtana on kokemus ja siihen yhdistyvä tunnetila, 
etenkin kun oppimiseen yhdistyy palkkio tai rangaistus. Matkimisessa ei tunteilla ole 
yhtä suurta merkitystä, ihminen voi periaatteessa matkia myös sellaisia asioita, jotka 
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tuntuvat epämiellyttäviltä. Tässä tutkimuksessa muodollinen oppiminen tuli esille 
lähinnä hallinnon kulttuuriin liittyvien asioiden oppimisessa, ja sellaisissa normipe-
rusteisissa asioissa, joita ei ole kirjattu mihinkään. Matkimiseen perustuvaa oppimista 
tapahtui lähinnä työkäytänteiden ja toimintatapojen oppimisen yhteydessä. Kun haas-
tateltavat havainnoivat erityisen hyvän tai huonon toimintamallin, he tietoisesti joko 
matkivat sitä tai torjuivat sen käytön kokonaan omassa toiminnassaan valintansa mu-
kaan. Yleensä sellainen toimintamalli, joka oli koettu huonoksi, torjuttiin.  

Kolbin (1984) käsityksen mukaan ihmisen oppimisen katsotaan kokonaisuutena ta-
pahtuvan siten, että arjen tapahtumat ja kokemukset muodostavat keskeisen osan op-
pimisprosessia. Nämä arjen ja käytännön elämän synnyttämät oppimistilanteet yhdis-
tyvät tiedostamattomalla tasolla ajatteluprosessien avulla opittuun tietoon ja muodos-
tavat johtopäätöksen, joka nousee tiedostetulle tasolle oppimisen muodossa. Ihmisen 
oppiminen muodostaa kehän, jossa tekeminen, kokeminen, pohdinta ja reflektointi, 
ajatteleminen ja omaksuttu tieto ja johtopäätösten tekeminen vuorottelevat ja seuraa-
vat toisiaan jatkumona, jossa sekä metodinen, muodollinen ja matkimiseen perustuva 
oppimismenetelmä aktivoituvat tarpeen mukaisesti. Tässä tutkimuksessa tuli esille, 
että oppiminen muodosti ajatuksellisen kokonaisrakenteen ihmisen mieleen, ja siinä 
yhdistyi objektiivinen ja muodollinen tieto, omaan kokemukseen perustuva tieto ja 
tietoa ja oppimista kohtaan muotoutunut asenne. Tämä tiedon muodostama ajatuksel-
linen kokonaisrakenne elää ja kehittyy koko ajan dynaamisella tavalla. Tässä tutki-
muksessa etenkin tieto arkielämästä katsottiin merkittäväksi näkemänsä ja kokeman-
sa ymmärtämisen kannalta. Oppimiskehän läpikäymiseen käytetty aika voi vaihdella 
minuuteista vuosiin. Keskeistä oppimisessa on kokemuksen ja tiedon yhdistyminen 
kokonaisuudeksi, ja tämän prosessin ongelmaorientoituneisuus. Eli käytännössä koet-
tu ongelma käynnistää ja aktivoi oppimiskehää. (Swieringa ym.1994,22-25) 

Kokemuksellisen oppimisen mallissa jonkun asian tekeminen synnyttää välittömän 
kokemuksen, joka on kaiken oppimisen perusta. Kaikki kokemukset eivät kuitenkaan 
synnytä oppimista, ja tämä voi johtua välinpitämättömyydestä tai torjunnasta. Tässä 
tutkimuksessa tuli esille, että myös tätä ilmiötä on jossain määrin hallinnon sisällä 
havaittavissa, mutta syiden nähtiin olevan työryhmän sisäisissä ihmissuhteissa, ja 
niissä syntyneissä ongelmissa Isokorven (2001, 219-227) mukaan oppimiseen johtava 
kokemus on ominaisuuksiltaan välitön, avoin, tunnepainotteinen, luova ja intuitiivi-
nen. Kokemista seuraa kokemusten jakaminen pohdinnan avulla yleensä yhden ihmi-
sen tai ryhmän kanssa, jolloin ihminen palaa kokemuksen synnyttämiin ajatuksiin ja 
tunteisiin, ja tutkii niitä mahdollisimman monesta näkökulmasta lähtien. Kokemuk-
sen tarkastelu ja pohdinta tapahtuu yleensä useamman ihmisen kanssa, ja näissä syn-
tyneet havainnot ja jännitteet ovat perustana kokemuksen käsitteellistämiselle ja teo-
reettiselle yleistämiselle. Tässä tutkimuksessa painottui oppimisesta saatujen koke-
musten reflektointi lähinnä yksin. Ryhmässä tapahtuvaa pohdintaa ei tullut oikeastaan 
lainkaan esille. Tähän oppimisvaiheeseen liittyy oleellisesti myös tunteet ja ristiriidat. 
Lopputuloksena tämän oppimisvaiheen läpikäymisestä on koetun asian mallintami-
nen. Tämä tarkoittaa sitä, että oppija kykenee mielessään rakentamaan kokemastaan 
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asiasta mallin, jota voidaan siirtää ja soveltaa muihin samankaltaisiin tilanteisiin. 
Mallintaminen on koetun asian käsitteenmuodostusta, yleistystä ja uuden tiedon 
omaksumista. Mallintamisen jälkeen ihminen on valmis aktiivisesti soveltamaan käy-
täntöön oppimaansa uutta asiaa uusiin tilanteisiin, joista taas puolestaan syntyy ja ke-
hittyy uusia kokemuksia, jotka pitävät oppimisen kehää jatkuvasti yllä.   

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa painottui voimakkaasti positii-
vinen asenne kaikkea oppimista ja uuden omaksumista kohtaan. Oma aktiivinen rooli 
nähtiin merkittävänä tekijänä tiedon hankinnan ja uuden oppimisen kannalta. Merkit-
tävää oli myös positiivinen suhtautuminen tieteen rajat ylittävän tiedon hankintaan, 
kaikenlaisen tiedon katsottiin olevan käyttökelpoista. Kaikki nämä edellä mainitut 
tekijät ovat löydettävissä kasvatustieteen kirjallisuudesta ja tutkimuksista, joten sinäl-
lään mitään uutta tietoa ei tämä tutkimus tältä osin tuottanut. 

5.2.5   Ongelmahallinta 

Suoriteperusteisen toimintatodellisuuden toinen alakategoria on ongelmahallinta.  
Tässä tutkimuksessa ongelmahallinnan keskeiseksi osaamisen edellytykseksi painot-
tui ongelmien ennakoiva havainnointi ja toiminta jo siinä vaiheessa, kun ongelma 
vasta on kehittymässä. Tilanne, jossa ongelma jo vaikeuttaa organisaation toimintaa, 
kertoo ongelman ennakoinnin epäonnistuneen. Joycen (1999, 123-127) mukaan on-
gelmaa voidaan määritellä siten, että ongelma on olemassa organisaatiossa siinä vai-
heessa, kun toiminnan kontrolli on kadonnut ja toiminnan seuraukset ovat ei-
toivottuja, eivätkä seuraukset enää ole tavoitteenmukaisia. Ongelmien ratkaisua voi-
daan lähestyä erilaisista näkökulmista käsin, ja kaikilla näkökulmilla on omat vah-
vuutensa ja heikkoutensa. Oleellista on, että kun organisaatiossa tehdään valintoja 
ratkaisumallien kesken, niin valittava vaihtoehto on yhteneväinen organisaation oman 
voimassa olevan ja toteutettavan toimintastrategian kanssa.  

Tässä tutkimuksessa haastateltavat kuvasit kokemuksiaan ongelmahallinnasta eri hal-
linnon organisaatioissa, ja kertoivat suhtautumisen ongelmiin olevan hyvin erilaisen 
organisaatiosta toiseen siirryttäessä. Esimiesten taitojen katsottiin vaikuttavan merkit-
tävästi siihen, miten ongelmiin asennoidutaan ja miten niitä hoidetaan. Joyce (1999, 
127-129) on todennut, että erilaisten hallinnollisten organisaatioiden välillä on eroja 
siinä, miten kehittyviin tai jo havaittuihin ongelmiin suhtaudutaan. Eroja käsityksissä 
syntyy jo siitä, minkälaisten asioiden ja ilmiöiden tulkitaan ennakoivan ongelmia. 
Tulkinta erimielisyydet johtavat erilaisiin toimintamalleihin ongelmien alkuvaiheessa 
johtuen organisaatioiden erilaisista toimintastrategioista ja tavoitteista. Yksi organi-
saatio saattaa toimia lyhyellä aikajänteellä tuottaen nopeasti ja paljon kustannuste-
hokkaita palveluja, kun samanaikaisesti toinen organisaatio tuottaa huomattavasti vä-
hemmän palveluja, mutta etsii ja kehittää koko ajan uusia palvelun muotoja ja uusia 
asiakasryhmiä. Erilaiset tavoitteet ja toimintastrategiat tuottavat erilaisia vasteita on-
gelmiin.  
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Organisaatioissa on eroja myös sen suhteen, mitä ongelman katsotaan merkitsevän 
toiminnalle. Joycen (1999, 129) mukaan toinen organisaatio kohtaa ongelman peri-
aatteella, että ongelma ratkaistaan mahdollisimman nopeasti, jotta pystytään palaa-
maan normaalitilaan takaisin ja jatkamaan toimintaa entisen mallin mukaisesti. Toi-
nen organisaatio saattaa puolestaan tarkastella ongelmaa mahdollisuutena, jonka rat-
kaisemisen myötä ja avulla voidaan lähteä suorittamaan laajoja muutoksia ja uudis-
tuksia organisaation sisällä. Tässä tutkimuksessa painottui enemmän jälkimmäinen 
näkemys. Ongelmien katsottiin asenteellisella tasolla olevan osa normaalia elämää 
työelämässä ja niiden katsottiin aina ilmentävän jotain sellaista asiantilaa, joka vaatii 
lähempää tarkastelua ja mahdollisia kehittämistoimenpiteitä. Toisaalta myös ensim-
mäinen näkemys ongelmien mahdollisimman pikaisesta käsittelystä tuli myös tässä 
tutkimuksessa esille. Haastateltavat totesivat, että jos ongelmiin ei puututa heti, niistä 
kasvaa lopulta sellaisia ongelmakokonaisuuksia, joiden perussyykin on jo unohtunut.  

Tässä tutkimuksessa tuli esille, että ongelmahallinnan kannalta keskeisessä roolissa 
toimijan on kyettävä sovittamaan yhteen ja ymmärtämään erilaisia näkökulmia on-
gelmaa lähestyttäessä. Hänen on erotettava olennaisuudet epäolennaisuuksista ja ky-
ettävä työskentelemään erimielisyyksien viidakossa. Joycen (1999, 129-130) mukaan 
näkökulmien erilaisuus aiheuttaa ongelmaratkaisutilanteessa erilaiset tavoitteet, ajoi-
tuksen ja menetelmät. Organisaation päätöksentekojärjestelmällä on vaikutusta myös 
ongelmanratkaisussa. Jos päätöksenteko on organisaatiossa keskitetty vain harvoille 
organisaation johdossa olevalle, yleensä ongelmanratkaisunkin suorittavat nämä sa-
mat henkilöt, ja ongelmanratkaisun painopiste on todennäköisesti organisaation etu-
jen suojelemisessa. Tässä tutkimuksessa ongelmahallinta oli selkeästi keskittynyt 
esimiesten tehtäväalueeksi, ja ongelmahallinnan katsottiin olevan edellytys työtehtä-
vien laadukkaalle suorittamiselle Jos taas päätöksenteko on hajautettu useille henki-
löille ja tasoille organisaatiossa, suorittavat nämä henkilöt myös ongelmanratkaisun, 
ja ratkaisuprosessiin osallistuu useampia henkilöitä. Tämän tutkimuksen mukaan on-
gelmanratkaisuun osallistuvat ne henkilöt, joita ongelma koskettaa. Yleensä ongel-
manratkaisun painopiste on tällöin asiakkaiden etujen parantamisessa ja palvelujen 
laadun parantamisessa. Eroja organisaatioiden kesken syntyy myös siitä, otetaanko 
ongelmanratkaisuun mukaan muita organisaatioita, joita ongelma sivuaa, vai ratkais-
taanko ongelma yksin yhden organisaation sisällä.  

Etenkin hallinnon prosessien monimutkaisuuden, laaja-alaisuuden ja pitkäkestoisuu-
den katsottiin tämän tutkimuksen mukaan vaikeuttavan palautetiedon saamista teh-
dyistä päätöksistä ja toimenpiteistä. Koska palautetiedon saaminen on hankalaa, on 
todellisten ongelmienkin havainnoiminen organisaation toiminnassa ajoittain vaikeaa. 
organisaation sisäiset ongelmat kyllä havaitaan ja niihin puututaan. Joycen 
(1999,123-125) mukaan organisaatioiden kesken on eroja ongelman hahmottamises-
sa, ja keskeisesti näihin eroihin vaikuttaa organisaation rakenne, strategia ja tavoit-
teet. Ongelmanratkaisun lähtökohdankin organisaatio valitsee toimintansa perusteel-
la. Ongelmien voidaan organisaatiossa katsoa johtuvan joustavuuden puutteesta. 
Joustamattomuus voi olla seurausta organisaation tai yksilön kyvyttömyydestä muut-
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tua yhdessä ja yhtä aikaisesti ympäristön muuttumisen kanssa. Seurauksena jousta-
mattomuudesta on, että organisaatio on kyvytön vastaamaan yleisön tarpeisiin, ja or-
ganisaation toimintaan kohdistetaan arvostelua, kritiikkiä, valituksia ja huonoa palau-
tetta.  

Onnistuneen ongelmahallinnan katsottiin tässä tutkimuksessa edellyttävän toimijoilta 
aitoa ihmisestä välittämistä ja vilpitöntä halua pitää huolta alaisista ja työyhteisöstä. 
Teoreettinen tieto ja kokemukselliset taidot ongelmahallinnasta antavat konkreettisia 
välineitä ongelmien ratkaisuun. oleelliseksi nähtiin myös taito tyytyä kompromissei-
hin täydellisten ratkaisujen sijaan. Joycen (1999, 123-126) mukaan arvosteluun, vali-
tuksiin ja huonoon palautteeseen ei organisaatiossa kyetä vastaamaan toimintaa kor-
jaamalla, jos kaikki mahdollinen toiminta organisaation sisällä on säännöin säädeltyä 
tai jos päätöksentekijällä ei ole mahdollista kohdata kasvokkain sitä tahoa, jota kos-
kevan päätöksen hän tekee, eikä hänellä ole myöskään mahdollista saada tietoa asian-
tilasta suoraan asianomaiselta päätöksensä perusteeksi. Toiminnan korjaus on vaikeaa 
myös jos organisaatiorakenteen toimimattomuuden vuoksi organisaatioon on muo-
dostunut keskenään kilpailevia ryhmiä, jotka eivät kommunikoi keskenään eivätkä 
toimi yhteisen tavoitteen suuntaisesti. Huonosti toimiva organisaatiorakenne voi syn-
nyttää tilanteen, jossa yksittäisen virkamiehen päätösvalta kehittyy hänen osaamisen-
sa tai asemansa vuoksi liian itsenäiseksi ja etuoikeutetuksi, ja häneen ei enää kyetä 
organisaation taholta vaikuttamaan. Tämän tutkimuksen mukaan ongelmaan välittö-
mästi tarttuminen ja ratkaiseminen ehkäisee kommunikaatio-ongelmien kehittymisen 
ja eristäytymisen työyhteisössä klikeiksi tai yksinäisyyteen.   

Tässä tutkimuksessa haastateltavat kuvasit hallinnon organisaatiouudistusten aiheut-
taneen merkittävässä määrin ongelmia työyhteisöissä. Ongelmalliseksi oli koettu ta-
pa, jolla uudistukset toteutettiin eri tasoillaan. Samoin median ajoittain hallintoon 
kohdistama asiaton kritiikki synnytti konflikteja työyhteisöissä. Joycen (1999,127) 
esittämän toisenlaisen lähestymistavan mukaan organisaation ongelmat aktivoituvat 
jonkin ulkoa tulevan syyn takia. Organisaatiossa aktivoituvat ongelmat voivat olla 
lähtöisin toimintamallista, omaksutusta kulttuurista tai strategisesta tilanteesta. Edel-
leen ongelmien syntyä voi edistää johtajien omaksumat arvot ja uskomukset, organi-
saation kommunikaatioprosessit tai päätöksentekojärjestelmä. Ongelmien ratkaisun 
lähtökohtana on organisaation vahvistaminen ja muuttaminen sellaiseksi, että se on 
paremmin valmistautunut ongelmien kohtaamiseen ja kykenee paremmin vastaamaan 
ulkoisiin vaikutteisiin.  

Ongelmien ennaltaehkäisyä ja varhaista havainnoimista varten hallinnollisilla organi-
saatioilla voi olla käytössä erilaisia seuranta- ja kontrollimekanismeja. Joycen (1999, 
127-130) mukaan seuranta- ja kontrollimekanismit perustuvat organisaation strategi-
an mukaisten tavoitteiden saavuttamisen asteen mittaamiseen, ja mittaustuloksen pe-
rusteella tehtävään strategian suunnan ennallaan pitämiseen, korjaamiseen tai koko-
naan uudelleen suuntaamiseen. Myös tässä tutkimuksessa korostettiin seurantajärjes-
telmien merkittävyyttä osana ongelmien ennakointia. Toisaalta hankaluutta aiheutti 
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sen arvioiminen, missä vaiheessa esiin tulevaan asiaan tulisi aktiivisesti puuttua, ja 
onko asiaan puuttumisella vaikutusta havaittavissa olevaan kehityssuuntaukseen.   

Joycen (1999, 130-131) mukaan ongelmien ennaltaehkäisyä voidaan harjoitella myös 
erilaisten skenaarioiden avulla. Skenaarioiden avulla hahmotetaan erilaisia tulevai-
suudentiloja organisaatiossa erilaisella aikajänteellä, ja analysoidaan minkälaisia on-
gelmia, mahdollisuuksia ja tilanteita organisaatioon kehittyy erilaisten skenaarioiden 
seurauksena. Ennalta pohdittujen seurausten perusteella voidaan laatia erilaisia stra-
tegisia linjauksia ja toimintavaihtoehtoja ongelmien kohtaamiseksi.  Tämän tutki-
muksen mukaan arviointikriteerien laadinnan yhteydessä hahmotellaan jonkin verran 
mahdollisia ongelma-alueita. Kuitenkin ongelmien ennakoiminen on pitkälti työko-
kemuksen, tiedon hankinnan, intuition ja havainnointikyvyn herkistymisen seurauk-
sena kehittyvä ominaisuus, joka ei missään olosuhteissa toimi takuuvarmasti. 

Ongelmien ennaltaehkäisyä voidaan opetella myös kontingenssi suunnittelun avulla. 
Joyce (1999, 130-134) kuvaa, että kontingessi suunnittelussa pyritään hahmottamaan 
ja tunnistamaan sellaisia kehityksellisiä suuntaviivoja, jotka voivat aiheuttaa ongel-
mia parhaillaan toteutettavalle strategialle. Ongelmallisista kehityssuuntauksista hae-
taan ja tunnistetaan sellaisia ongelmia laukaisevia tekijöitä, joiden ilmaantumista voi-
daan seurata ja tarkkailla jatkuvasti, ja ongelman tullessa esiin tiedetään miten toimi-
taan. Oleellista ei ole se, mitä menetelmää ongelmien ennaltaehkäisyssä käytetään, 
vaan se, että ongelmat kyetään ennaltaehkäisemään, tai ainakin havaitsemaan ja tun-
nistamaan varhaisessa vaiheessa. Tämän tutkimuksen mukaan etenkin taloudenhoi-
toon liittyvissä asioissa käytetään ongelmien ennaltaehkäisyssä kontingenssi suunnit-
telun tyyppisiä menetelmiä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän tutkimuksen tuottama tieto ongelmahallin-
nasta on pääpiirteittäin yhtenevä hallintotieteen tutkimusten ja kirjallisuuden kanssa. 
Erilaista painotusta tuli lähinnä siitä, että tässä tutkimuksessa ongelmien ennakoinnin 
ja ennaltaehkäisyn katsottiin olevan merkittävin ja vaikuttavin osa ongelmahallintaa, 
kun kirjallisuus painottaa enemmän ongelmaratkaisun erilaisia lähestymistapoja ja 
tekniikoita. Samoin erilaista näkökulmaa ongelmahallintaan toi haastateltavien asen-
ne ongelmiin. Ongelmat koettiin normaaliksi osaksi työprosesseja, ei ”ongelmiksi”.    

5.2.6   Toimintaperiaatteet 

Kehityksellisen yksilötodellisuuden toinen alakategoria on toimintaperiaatteet. Tä-
män tutkimuksen toimintaperiaatteet ja motiiviperusta ovat yhteydessä toisiinsa siten, 
että kun motiiviperusta ilmentää välillisesti havainnoitavaa ja hyvin syvällisistä tar-
koituksista lähtevää toimintaa, niin toimintaperiaatteissa motiiviperusta tulee konk-
reettisesti havainnoitavaksi ja arvioitavaksi käytännön toiminnaksi. Tämän tutkimuk-
sen toimintaperiaatteille oli ominaista, että ne ovat vain osittain lainsäädännön oh-
jaamia toimintamalleja. Toimintaperiaatteiden katsottiin kuuluvan virkamiehen itse-
näisen päätösvallan alueeseen, ja siten periaatteet ovat vain osittain ja välillisesti lain-
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säädännön avulla mahdollista saada elämään käytännön työssä. Ratkaisevaa on vir-
kamiehen oma valinta. 

Heurun (2003, 75, 154-157) mukaan hallinnossa on paljon sellaisia tehtäväalueita, 
joilla lain säännöstö ohjaa toimintaa hyvinkin yksityiskohtaisesti, eikä virkamiehellä 
ole mahdollisuuksia soveltaa harkintaa tapauskohtaisesti. Lain säädellessä toimintaa, 
tulee virkamiehen noudattaa ratkaisuissaan legaliteettiperiaatetta, eli toiminta tapah-
tuu lainmukaisin muodoin ja lopputulos on oikeusjärjestyksen mukainen. Sellaisten 
hallintotoimintojen alueella, joissa lain säännöstö on yleisluontoista, jää virkamiehel-
le joskus hyvinkin laaja harkinnan alue. Virkamiehen käyttämää harkintaa voidaan 
tarkastella laillisuusharkinnan ja tarkoituksenmukaisuusharkinnan näkökulmasta. 
Laillisuusharkinta on kyseessä silloin, kun virkamiehen ratkaisun perusteena on pää-
asiallisesti oikeussäännöstö, ja tarkoituksenmukaisuusharkinta silloin, kun ratkaisun 
perusteena ovat muut, kuin oikeussäännöstöstä nousevat määräykset. Tässä tutkimuk-
sessa haastateltavat olivat hyvin tietoisia hallintotoiminnan erilaisista lähtökohdista. 
Suoraan lakiin perustuvien hallintotoimien muotomääräysten noudattamisen ja pää-
tösten laillisuuden katsottiin olevan osa hallinnon prosessitaitoja. Tarkoituksenmu-
kaisuusharkinnan osalta painotettiin hyvän hallinnon periaatteiden merkittävyyttä, 
asiakasmyönteisyyttä ja talousarvion antamia mahdollisuuksia harkintaa ohjaavina 
tekijöinä. 

Toisaalta hyvän hallinnon periaatteita pohtiessaan haastateltavat nostivat esille myös 
sen, että aina on huomioitava useamman tahon intressit ratkaisuissa, ja pyrittävä va-
litsemaan sellaiset periaatteet, jotka toteuttavat useamman tahon etuja. Hyvää hallin-
toa määriteltäessä onkin aina kysyttävä samalla, että kenen näkökulmasta hallinnon 
hyvyyttä halutaan arvioida. Heurun (2003, 149-151) mukaan voidaan kysyä, onko 
määrittelyä hyvästä hallinnosta ohjaamassa valtion intressit, oikeusjärjestelmän in-
tressit, hallintojärjestelmän omat intressit, yhteisöjen intressit, kansalaisten intressit 
vai yksilöiden intressit. Hyvän hallinnon määrittämisen lähtökohtana voidaan nyky-
ään pitää sellaista määritelmää, joka painottaa valtion tarkoituksen toteutumista siten, 
että se on hyvä suhteessa yksilöihin ja yhteisöihin. Tätä laajaa, periaatteenomaista 
määritelmää voidaan soveltaa hyvin joustavasti eri intressitahoihin nähden.  

Tässä tutkimuksessa esiin tulleet toimintaperiaatteet olivat yhteneväiset hyvän hallin-
non periaatteiden kanssa, jotka on ilmaistu perustuslain perusoikeus luvussa oikeute-
na hyvään hallintoon, virkamiesoikeuteen ja virkarikosoikeuteen sisältyvissä periaat-
teissa ja säännöksissä, yleisissä hallinto-oikeuden periaatteissa ja hyvän hallintotavan 
mukaisessa menettelyssä ja virkamiesmoraalissa. Konkreettisten toimintaperiaattei-
den taustalla on näkemys virkamiehen tehtävistä yleisen ja edun ja julkisen intressin 
toteuttajana, ja jonka toiminta perustuu lainalaisuuteen ja palveluperiaatteeseen. 
Myös Virkamiesetiikka (2000, 48) muistio on yhdensuuntainen tämän tutkimuksen 
tulosten kanssa. Edellä mainitussa tutkimuksessa virkamiehet toivat esille laillisuu-
den, palveluperiaatteen, asiantuntijuuden, puolueettomuuden, oikeudenmukaisuuden 
ja avoimuuden periaatteet. 
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Hallinto-oikeuden yleisillä periaatteilla ja tämän tutkimuksen toimintaperiaatteilla oli 
keskinäistä yhteneväisyyttä. Hallinto-oikeuden yleiset periaatteet ovat objektiviteetin 
periaate, yhdenvertaisuuden periaate, suhteellisuusperiaate ja tarkoitussidonnaisuuden 
periaate. Nämä periaatteet tulivat myös tässä tutkimuksessa esille. Koskisen  ym. 
(1995, 19) mukaan objektiviteetin periaate tarkoittaa sitä, ettei hallintoelinten ja vir-
kamiesten päätöksen tekoon vaikuta asiaankuulumattomat tekijät, vaan päätös perus-
tuu sisällöllisesti ristiriidattomaan aineistoon, ja että päätöksentekijä on esteetön pää-
töstä tehdessään. Yhdenvertaisuuden periaate tarkoittaa kansalaisten yhdenvertaista 
kohtelua siten, että tehdyt ratkaisut ovat johdonmukaisia ja niiden perusteella edut ja 
rasitukset tulevat jaetuksi kaikille kansalaisille samalla mitalla. Yhdenvertaisuuden 
periaate tarkoittaa myös sitä, että oikeudellisesti katsoen samanlaisissa tapauksissa 
annetaan samanlaiset ratkaisut. Yhdenvertaisuuden periaate sisältää myös syrjintä-
kiellon. Suhteellisuusperiaate tarkoittaa sitä, että tehtyjen päätösten ja asetettujen pa-
kotteiden on oltava suhteessa tarvittavan vaikutuksen aikaansaamiseen, ja pakotteet 
on porrastettava kevyemmistä raskaimpiin. Tarkoitussidonnaisuuden periaate tarkoit-
taa sitä, että harkintavaltaa käyttävä viranomainen ei saa toiminnassaan edistää muita 
tarkoitusperiä kuin niitä, jotka kuuluvat hänen tehtäviensä piiriin. (Isaksson 1997, 62-
64; Bruun ym. 1995, 149-154) 

Virkamieslain ja virkamiesmoraalin mukaiset toimintaperiaatteet ovat virkatehtävien 
asianmukainen hoitaminen, velvollisuus käyttäytyä virka-aseman edellyttämällä ta-
valla, velvollisuus pidättäytyä luottamusta vaarantavien etuuksien vastaanottamisesta, 
yleinen palveluperiaate, kansalaiskeskeisyys, luotettavuus, riippumattomuus ja puo-
lueettomuus. Virkatehtävien asianmukainen hoito tarkoittaa sitä, että käsiteltävää asi-
aa koskevia säännöksiä noudatetaan, eli hallinnossa toimitaan lainalaisesti, ja asiat 
pyritään käsittelemään huolellisesti, moitteettomasti, aloitteellisesti, tehokkaasti ja 
viivytyksettä. Virkamiehen odotetaan myös käyttäytyvän asemansa ja tehtäviensä 
mukaisesti. Tämä käyttäytymisodotus koskee vuorovaikutusta sekä asiakkaiden että 
viraston sisällä olevien henkilöiden kesken. (Virkamieslaki 1994, 8-9; Bruun 
ym.1995, 141-143; Koskinen ym. 1995, 96-102) 

Tässä tutkimuksessa virkamiesten tehtävien asianmukaista hoitamista arvioitiin eten-
kin siinä suhteessa, miten kauan asiakas joutuu odottamaan päätöstä, ja sitä miten hy-
vin tieto kulkee ja miten ymmärrettävää se asiakkaan kannalta on. Virkamiesten vel-
vollisuus pidättäytyä luottamuksen vaarantavien etujen vastaanottamisesta tuli esille 
myös tässä tutkimuksessa, joskin lähinnä yleisellä tasolla. Haastateltavat korostivat 
erityisesti korruption haitallisia vaikutuksia hallinnon organisaatioille. Virkamiehen 
luottamuksen vaarantava etuus voi olla luonteeltaan monentasoinen. Toisaalta etuus 
voi olla suoranaisesti yhteiskunnalle vahingollinen tai vain moraalisesti moitittava, 
luottamuksen kannalta ero ei ole merkittävä. Moilanen (1997, 96-101) ja Isaksson 
(1997, 38-39, 50-53) ovat arvioineet, että ainakin lahjat, sivutoimet, omistukset, pe-
tokset, väärennökset, aseman väärinkäyttö ja muu moitittava viran ulkopuolinen toi-
minta ovat tekoja, jotka heikentävät koettua luottamusta. Yhteiskunnalle vahinkoa 
tuottavien etuuksien vastaanottaminen on yleensä kielletty rikoslaissa, ja tällainen 
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etuus on esimerkiksi lahjuksen vastaanottaminen. Lahjukseksi tulkittavan etuuden 
määrittely on hallinnossa tullut yhä vaikeammaksi, kun liike-elämän taloudellisen 
hyödyn ja rationaliteetin periaatteet ovat siirtymässä hallinnon toimintaperiaatteiksi 
tulosohjauksen, yksityistämisen, yhtiöittämisen ja liikelaitostamisen myötä, ja talou-
dellisen hyödyn arvostaminen sivuuttaa moraaliperiaatteille alistetun taloudenhoidon. 
Liike-elämän harjoittama lahjojen jako käytäntö on siirtymässä hallintoon toiminnan 
samankaltaistumisen myötä, ja yhä useammin luottamuksen vaarantava etuus joudu-
taan määrittelemään tuomioistuimen avulla. 

Muita virkamiehen luottamuksen vaarantavia etuuksia ovat intressikonfliktitilanteet, 
valtiollisen lahjonnan muodot, poliittiset virkanimitykset, niin kutsuttu laillinen lah-
jonta ja Hyvä Veli verkostot. Intressikonflikti tarkoittaa sellaista tilannetta, jossa jul-
kinen ja jokin erityisintressi ovat keskenään ristiriidassa, ja tilanteessa yritetään to-
teuttaa keskenään vastakkaisia tavoitteita. Tällaisia tilanteita arvioitiin syntyvän tä-
män tutkimuksen mukaan etenkin silloin, kun valtion organisaatioita yhtiöitetään, ja 
hallinnon näkemykset törmäävät liike-elämän intressien ja periaatteiden kanssa vas-
takkain. Isakssonin (1997, 91-116) mukaan intressikonflikti yleensä on julkisen ja 
yksityisen edun välillä, ja julkista virkaa yritetään käyttää yksityisiin tarkoituksiin. 
Valtiollisen lahjonnan muotoja ovat esimerkiksi julkisen omaisuuden valvonnan vää-
rinkäytökset, poliittinen syrjintä valtionhallinnossa, tai poliittisia tarkoituksia palve-
levat väärinkäytökset tai äänestyksiin jollain lailla vaikuttaminen. Poliittiset vir-
kanimitykset puolestaan perustuvat poliittisten puolueiden haluun säilyttää asema ja 
valta julkisessa hallinnossa, ja samalla poliittiset virkanimitykset toimivat puolueen 
kannustus- ja palkkiojärjestelmänä. Myös tässä tutkimuksessa haastateltavat pohtivat 
suhteellisen paljon poliittisten virkanimitysten aiheuttamia seurausvaikutuksia hallin-
non toimintaperiaatteisiin.  

Isakssonin (1997, 116-117) mukaan laillisella lahjonnalla tarkoitetaan tilannetta, jos-
sa poliittis–hallinnolliseen järjestelmään on muodostunut pysyviä erityisintressien 
liittoumia. Tällaisten liittoutumien toiminta tulee esille ja näkyväksi yritysten ja julki-
sen hallinnon välisissä sopimuksissa, työsuorituksissa, omaisuuden vuokrasopimuk-
sissa, kiinnityksissä, takauksissa, välitys-, myynti- ja suhdetoimintapalkkioissa, kaa-
voituksessa ja aluerakentamissopimuksissa ja pankkitalletuksissa. Lailliselle lahjon-
nalle on ominaista se, että se ei ole varsinaisesti ja suoraan osoitettavissa laittomaksi, 
moraalisesti arveluttavaksi kylläkin. Tämän tutkimuksen mukaan hallintoon sisälle 
rakennetut tarkastusorganisaatiot pyrkivät tehokkaasti huolehtimaan siitä, että tällai-
sia sopimuksia ei synny. Toisaalta hallinnon katsottiin aina joutuvan tekemään valin-
toja, ja käytettyjen kriteerien avoimuuden katsottiin ehkäisevän epäilyjä laillisen lah-
jonnan olemassaolosta.  

Tässä tutkimuksessa ei  tullut esille varsinaisen hyvä veli -verkoston toimintaa, mutta 
henkilökohtaisten suhteiden merkitystä kaikessa kanssakäymisessä pidettiin luonnol-
lisena asiantilana.  positiiviset kokemukset yhteistyöstä synnyttivät valmiuden myös 
jatkossa tehdä yhteistyötä. Toisaalta haastateltavat korostivat sitä, että kun joku tuttu 
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tai sukulainen on hakemassa jotain virkaa, itse pyrkii vaistomaisesti toimimaan ko-
rostuneesti siten, että ei millään lailla puutu asiaan. Isakssonin (1997, 121-123) mu-
kaan hyvä veli – verkostoilla tarkoitetaan henkilökohtaisiin ja tunnesuhteisiin perus-
tuvia ystävyyssuhteita, jotka voivat olla syntyneet ammatillisen toiminnan, yhdistys-
toiminnan, harrastustoiminnan, perheyhteyksien tai kaupankäynnin perustalta. Hyvä 
Veli – verkoston toiminnalle on ominaista kiitollisuuden velkasuhteet, joiden hoita-
minen edellyttää vastavuoroisia palveluksia. Hyvä Veli – verkoston toiminta ei pää-
sääntöisesti ole osoitettavissa laittomaksi toiminnaksi, vaan kyseessä on vallankäyttä-
jien ja ”eliitin” keskinäissuhde, jonka avulla asioista sovitaan halutulla tavalla ilman 
ulkopuolisia häiriötekijöitä. Hyvä Veli – verkosto kuvaa yhtä vallankäytön muotoa, 
joka vähentää virkamiesten luotettavuutta ja on moraalisesti tuomittavaa.    

Tämän tutkimuksen toimintaperiaate osiossa haastateltavat toivat esille avoimuuden 
ja läpinäkyvyyden periaatteiden merkityksen hallinnossa. Haastateltavien käsitys oli 
yhteneväinen 1999 annetun lain kanssa, joka koskee viranomaisten toiminnan julki-
suutta. Lain tavoitteena on ollut avoimuuden lisääminen hallinnossa ja kansalaisten 
tiedonsaannin parantaminen viranomaisten käsittelyssä olevista asioista. Tiedon 
saannin avulla on mahdollistettu kansalaisten osallistuminen entistä paremmin ylei-
seen keskusteluun ja yhteisten asioiden hoitamiseen. Tiedon saannilla on katsottu 
olevan keskeinen merkitys demokratian periaatteiden toteutumisen kannalta yhteis-
kunnassa ja kansalaisten mahdollisuudelle muodostaa itsenäisesti mielipiteitään. 
Suomessa julkisen hallinnon tiedon käsittelyä ohjaava periaate on julkisuusperiaate, 
joka voidaan rajoittaa vain erikoistapauksissa laissa määritellyillä perusteilla. (Hallin-
tomenettely 1999, 139-142)   

Hallinnon toimintaperiaatteina tuotiin tässä tutkimuksessa esille myös toiminnan 
asiakaslähtöisyys useamman alakategorian yhteydessä, mutta mainintana myös toi-
mintaperiaatteissa. Asiakaslähtöisyys ja palveluperiaate koettiin toisiaan täydentäväk-
si hallinnon periaatteeksi. Hyvin samanlaista asiakkaan kohtaamiseen liittyvää asen-
netta ja periaatetta on julkisen sektorin laatulinjauksissa. Valtiovarainministeriön 
(1998, 27) julkaisemien laatulinjausten mukaan asiakkaiden tasapuolinen ja yhden-
vertainen kohtelu, asiakkaalle annettavan tiedon tarkkuus, ajantasaisuus ja ennakoita-
vuus, palvelusuhteen luottamuksellisuus ja riippumaton ja asiallinen kohteleminen 
ovat keskeisiä asiakkaan palvelutilanteessa. Asiakkaan on hallinnon kanssa asioides-
saan koettava, että saadulla palvelulla on ollut hänelle merkitystä ja hyötyä, eli hallin-
to on tuottanut lisäarvoa. Palvelujen asiakaslähtöisyys toteuttaa asiakkaan oikeustur-
vaa ja on oikeudenmukaista asiakasta kohtaan. Toisaalta asiakaslähtöinen palvelu 
huolehtii myös siitä, että asiakasta ei kuormiteta turhilla ja asiaan kuulumattomilla 
tiedoilla, jotka saattavat hämmentää asiakasta. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän tutkimuksen hallinnon toimintaperiaatteet 
olivat hyvin yhtenäiset hallintotieteen ja lainsäädännön ilmaisemien toimintaperiaat-
teiden kanssa. Tässä tutkimuksessa tosin painottui virkamiehen oman sisäisen vas-
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tuuntunnon ja oikeiden valintojen tekemisen merkittävyys sellaisissa hallinnollisissa 
asioissa, joissa harkintaa on käytettävissä.  

5.2.7   Politiikkakäsitys 

Tietoperusteisen kokemustodellisuuden kolmatta alakategoriaa politiikka käsitystä, 
voidaan tarkastella poliittisen osallistumisen elinikäisen oppimisen mallin näkökul-
masta. Vaikka malli onkin kehitetty kuvaamaan ja selittämään ensisijaisesti poliitti-
sen osallistumisen aktiivisuutta ja suuntautuneisuutta, ja näihin vaikuttavia syntyteki-
jöitä, mallissa on kuitenkin samanlaisia elementtejä tämän tutkimuksen politiikka kä-
sityksen kanssa. Voidaan olettaa, että malli joka selittää, poliittista osallistumista ja 
aktiivisuutta, selittää osaltaan myös politiikka käsityksen muotoutumista. Politiikka 
käsitys on oltava olemassa ennen poliittista osallistumista, koska osallistumisen voi-
daan edellyttää sisältävän politiikka käsityksen mukaista valintaa puolueiden kesken.  
Mallin ovat kehittäneet Richard Rose ja Ian McAllister 1990. 

Paloheimon (Paloheimo ym.1997, 211-215) mukaan poliittisen osallistumisen mallin 
mukaan lapsuus- ja nuoruusiän sosialisaatio kodin poliittisiin näkemyksiin jättää jäl-
kensä jokaiseen ihmiseen. Tämä sosialisaatio tapahtuu kodissa toteltaessa vanhempi-
en antamia määräyksiä, ja havainnoitaessa vanhempien kuuluvan tiettyyn yhteiskun-
taluokkaan ja kannattavan tiettyä puoluetta. Tässä tutkimuksessa tämä tuli esille siten, 
että haastateltavat tarkastelivat oman kotinsa antamia arvolähtökohtia, ja niiden yhte-
yttä ja vaikuttavuutta yhteiskunnallisessa toiminnassa. Varsinainen samaistuminen 
tuli esille omaksuttujen arvojen samankaltaisuutena, tai joissain tapauksissa täysin 
erilaisina käsityksinä kuin mitä koti oli tarjonnut. Koulussa lapsille muotoutuu sekä 
annetun teoreettisen tiedon opetuksen että koulun organisoitumisen perusteella alus-
tava käsitys yhteiskunnasta. Perhetaustalla on huomattava vaikutus siihen, miten ih-
miset kouluttautuvat, ja minkälaisiin ammatteihin nuorina aikuisina hakeutuvat. Kou-
lutuksen vaikutus poliittisen näkemyksen muotoutumiseen tuli esille myös tässä tut-
kimuksessa. Koulutuksen avulla oli saatu tietoon perustuvaa näkemystä erilaisten po-
liittisten suuntauksien arvoista ja lähtökohdista. Myös 60- ja 70-luvun poliittisesti 
aktiivisen yhteiskunnallisen ajan katsottiin muokanneen omaa poliittista näkemystä. 
Erilaisiin ammatteihin liittyy erilaisia taloudellisia ja sosiaalisia etuuksia, jotka vai-
kuttavat ihmisten poliittisten näkemysten muotoutumiseen ja politiikkaan osallistumi-
seen. Työyhteisöt ja ammattijärjestöt sosiaalistavat ihmisiä vasemmistolaiseen, kes-
kustalaiseen tai oikeistolaiseen politiikka käsitykseen. 

Paloheimon ym. (1997, 211-215) mukaan edelleen poliittisten arvojen ja näkemysten 
muotoutumiseen eivät enää vaikuta taloudellinen tai sosiaalinen asema yhteiskunnas-
sa yhtä voimakkaasti kuin aikaisemmin. Arvojen vaikutus politiikka käsityksen muo-
toutumiseen ja osallistumisen asteeseen on kylläkin kasvanut, mutta valintaa ohjaa 
esimerkiksi yksilökeskeisyyden arvostus, näkemys kansalaisten vapausoikeuksista, 
ympäristön suojelu tai hyvinvointivaltion perusteiden säilyttäminen. Myös tässä tut-
kimuksessa omien näkemysten perusteluina käytettiin Paloheimon kuvaamia argu-
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mentteja; Yksilön oikeuksia halutaan suojella ja kunnioittaa, hyvinvointivaltio näh-
dään demokratian ja kansalaisten tasavertaisuuden kannalta parhaana vaihtoehtona ja 
ympäristön kasvavaa merkitystä korostettiin. Myös alueellisilla ympäristötekijöillä on 
vaikutusta poliittisen käsityksen muototutumiselle. Poliittiset käsitykset ovat maaseu-
dulla erilailla painottuneet kuin teollistuneessa kaupunkiympäristössä. 

Politiikka käsitys vaikuttaa siihen, mihin poliittiseen puolueeseen ihminen samaistuu. 
Mutta kuten puolueeseen samaistuminen on ajan myötä vähentynyt ja liikkuvien ää-
nestäjien määrä lisääntynyt, voi politiikka käsityskin ajan mittaan yksilöllä muuttua. 
Käsityksen muuttumiseen voivat vaikuttaa ajankohtaiset tapahtumat ja puolueiden 
toiminta. Ajankohtaiset tapahtumat voivat nostaa tarkastelun kohteeksi asioita, joita 
omaksuttu politiikka käsitys ei ennestään ole sisältänyt, ja näin käsitys muuttuu ja 
rikastuu. Toisaalta uusia puolueita voidaan perustaa ja vanhoja hajoaa, jolloin puolu-
eissa tapahtuneet muutokset aiheuttavat myös politiikka käsityksen uudistumis-
ta.(Paloheimo ym.1997, 211-215) Tässä tutkimuksessa ei tullut esille varsinaista puo-
luepolitiikkaa sinällään. Puolueita haastateltavat tarkastelivat lähinnä siitä näkökul-
masta, että hallinnossa työskenneltäessä on oltava tietoinen erilaisten poliittisten nä-
kemysten perusteista ja arvoista, jotta yhteistyö kaikkien kanssa toimii. Omaa poliit-
tista näkemystään ei kukaan ilmaissut. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa esiin noussut havainto yksilön 
politiikka käsityksen muotoutumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, on yhteneväi-
nen Rosen ja McAllisterin 1990 kuvaaman poliittisen osallistumisen mallin kanssa, 
vaikka tässä tutkimuksessa ei poliittisesta osallistumisesta ollutkaan kyse. Tätä johto-
päätöstä tukee myös se havainto, että haastateltavat kertoivat tämän asian yhteydessä, 
että heidän käsityksensä eivät huomattavassa määrin ole perusteiltaan muuttuneet hal-
linnossa työskentelyn seurauksena ja vaikutuksesta. Kertynyt tieto ja kokemus on en-
sisijassa syventänyt ja laaja-alaistanut omia näkemyksiä. Muutokset näkemyksissä 
ovat perustuneet kokemuksiin poliittisten päätösten toimeenpanon yhteydessä synty-
neissä tilanteissa, ja päätösten seurausvaikutusten kanssa toimittaessa.  Näin ollen 
kodin ja koulutusinstituutioiden vaikutus politiikka käsityksen muotoutumisessa on 
merkittävä, kuten Rose ja McAllister ovat esittäneet, joskin vaikutusta on myös jul-
kishallinnolla työympäristönä, jossa poliittiset päätökset konkretisoituvat toiminnak-
si. Tutkimuksen tuottama tieto on yhteneväinen kirjallisuuden ja tutkimuksen tuotta-
man tiedon kanssa. 

5.2.8   Kehitys ja muutos 

Tämän tutkimuksen suoriteperusteisen toimintatodellisuuden kolmas alakategoria on 
kehitys ja muutos. Kehitys ja muutos liittyvät käsitteellisesti ja toiminnallisesti yh-
teen, koska kehitystoimintaa seuraa yleensä muutos, mutta muutos voi tapahtua 
muunkin kuin kehitystoiminnan seurauksena. Tässä yhteydessä tarkastellaan muutos-
ta osana kehitysprosessia, joka tämänlaisena osoittautui hallinnollisen ajattelukyvyn 
osatekijäksi. Pakarisen (1999, 173-175) mukaan muutos voi tapahtua ihmisen sisäi-
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sissä toiminnoissa tai ihmisen toimintaympäristössä tai molemmissa. Muutos voi olla 
laadultaan pintatason muutos tai syvätason muutos. Tämän tutkimuksen muutoskäsi-
tys oli yhteneväinen tämän näkemyksen kanssa. 

Gordonin (1996, 664-665) mukaan organisaatiossa kehitystoiminta voi kohdentua 
käyttäytymis- ja toimintamallien, rakenteiden tai teknologian uudistamiseen. Käyttäy-
tymis- ja toimintamallien kehittäminen voi sisältää tiedon, taitojen, vuorovaikutuksen 
tai asenteiden muuttamista, ja muutokset tulevat konkreettisesti näkyviin kehit-
tyneempinä kommunikointi malleina, toimivampana ryhmä käyttäytymisenä, johta-
mistaitoina, valtasuhteissa tai organisaatiokulttuurin laadussa. Rakenteita uudistetta-
essa muutoksia tehdään organisaation valtarakenteissa, työnjaossa tai työprosesseissa. 
Teknologian kehittäminen aiheuttaa muutoksia laitteistojen, menetelmien, materiaali-
en tai tekniikoiden käytössä. Tässä tutkimuksessa painottui erityisesti hallinnon kehit-
tämisen osalta sellainen kulttuurinen näkemys, että hallinnon rakenteiden hitaiden 
muutosten merkityksen ymmärtäminen on oleellista hallinnon kehittämisessä ja 
muuttumisessa. Tähän kulttuuriseen ymmärrykseen on kyettävä vielä sovittamaan sen 
hetkisen poliittisen syklin vaikutukset ja mahdollisuudet. 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat katsoivat edelleen, että periaatteessa mikään orga-
nisaation toiminnan osa-alue ei ole suljettu kehitystoiminnan ulkopuolelle, vaan 
kaikkia asioita voidaan tutkia ja arvioida kehittämisen näkökulmasta. Haastateltavat 
eivät eritelleet kehittämisen kohteita kirjallisuudessa esitetyllä yksityiskohtaisella 
tarkkuudella, vaan kokivat kaiken toiminnan kuuluvan kehittämisen alueeseen. Siten 
kirjallisuuden käsitys ja tämän tutkimuksen käsitys ovat yhtenäiset kehittämisen 
mahdollisista kohteista organisaatiossa, määrittelyn tarkkuus oli erilainen.   

Gordonin (1996, 668-669) mukaan kehittämis- ja muutostarpeita organisaatiossa syn-
nyttävinä tekijöinä voivat olla sisäiset tai ulkoiset vaikutukset. Nämä vaikutukset voi-
vat olla luonteeltaan ratkaisuja edellyttäviä ongelmia tai uusia sopeutumistarpeita. 
Organisaation sisäistä kehittymistä käynnistyviä tekijöitä voivat olla kommunikaation 
tai tiedonkulun katkokset, organisaation vaikeudet vastata muuttuneisiin odotuksiin ja 
vaatimuksiin, ongelmat työtoiminnoista selviämisessä, työntekijöiden lisääntyneet 
väsymys- ja stressioireet, tai muut, esimerkiksi henkilösuhteisiin liittyvät ongelmat ja 
niitä seuraavat valitukset. Ulkoisia kehitystä käynnistäviä tekijöitä voivat olla muu-
tokset lainsäädännössä, poliittisten muutosten synnyttämät uudet odotukset, muuttu-
nut taloudellinen tilanne, yhteiskunnassa tapahtuvat kriisit, uudet asiakasryhmät, kan-
sainvälistyminen tai kilpailutilanteiden muutokset. Tässä tutkimuksessa esille tulleet 
kehittämistarpeita synnyttävät tekijät olivat hyvin yhteneväiset kirjallisuudessa esiin-
tyvien näkemysten kanssa. Periaatteessa kaikki organisaatiossa olemassa oleva voi-
daan muuttaa, ja sitä voidaan kehittää. 

Juha Vartola (1995, 182-183) on määritellyt kehitystä käynnistävinä tekijöinä seuraa-
vat tekijät: 
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• Kokonaan uudet poliittiset tilanteet, esimerkiksi yhteiskunnan rakenteiden 
muuttuessa. EU:n roolin katsottiin tämän syyn vuoksisynnyttäneen tämän tut-
kimuksen mukaan muutoksia hallintoympäristöön. 

• Uudet poliittiset vaatimukset, jotka voivat kohdentua julkisiin palveluksiin tai 
elämisen laatuun. Näitä uusia vaatimuksia koettiin etenkin 90-luvulla kohden-
tuneen hallinnon organisaatioihin ja toimintaan, kun hallinnon organisaatioita 
uudistettiin ja käyttöön otettiin uusia toimintamalleja esimerkiksi talousarvion 
kohdalla. 

• Puolueiden ja ammattijärjestöjen institutionalisaatio. Tällaisen vaikutuksen 
haastateltavat kertoivat kohdentuneen hallintoon lähinnä 60- ja 70 lukujen ai-
kana. 

• Professionalisoituminen, erikoistuminen, differentaatio ja integraatiokehitys, 
esimerkiksi uudet ammatit ja erikoistumisen uudet alueet. Tässä tutkimuksessa 
erityisesti tekniikassa tapahtunut kehitys on tuonut sekä organisaatioiden että 
toimintojen tasolla uusia kehittymis- ja muutosvaatimuksia hallintoon näistä 
syistä johtuen.  

• Toiminta-alueen laajentuminen tai organisaatioiden toiminnan alan jatkuva 
kasvu yhteiskunnassa. 

• Uudet arvot ja asenteet, kuten osallistuminen ja konfrontaatio.  

Tämän tutkimuksen haastateltavat painottivat kuitenkin vastauksissaan sisäisen kehit-
tämisen merkitystä ulkoisia tekijöitä voimakkaammin. Tämä tuli esille siinä, miten 
merkittäväksi koettiin oman hallinnonalan kulttuurin, historian, vuorovaikutuksen ja 
toimintatapojen tunnistaminen edellytyksenä onnistuneille kehittämistoiminnoille. 
Ulkoisten kehittämistä käynnistävien tekijöiden osalta huomion arvoiseksi katsottiin 
vallitseva poliittinen ilmapiiri ja yhteiskunnallinen suuntautuneisuus. Ulkoisten teki-
jöiden vaikutuksen katsottiin joko edistävän tai estävän erilaisia näkemyksiä edusta-
vien kehittämisnäkemysten toteutumista hallinnon sisällä. 

Gordonin (1996, 670-671) mukaan käytännön kehittämistoimintojen käynnistyminen 
organisaatiossa edellyttää muutosagentin olemassaoloa. Muutosagentti on henkilö, 
joka kykenee havainnoimaan uusia mahdollisuuksia arjen toiminnoissa, ja on valmis 
pitkäjänteiseen toimintaan näiden mahdollisuuksien todellistamiseksi. Muutosagentti 
tekee yhteistyötä niin johdon kuin työntekijöidenkin kanssa muutosten aikaansaami-
seksi. Muutosagentti voi tulla organisaation sisältä tai olla organisaation ulkopuolinen 
taho, joka tekee kehittämistyötä ammatikseen. Lähes kaikki tämän tutkimuksen haas-
tateltavat olivat uransa jossain vaiheessa työskennelleet kehittämistehtävissä, muu-
tosagentteina. He myöskin kokivat tämän tehtävän antaneen huomattavassa määrin 
näkemystä ja varmuutta uraa ajatellen. 
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Uusikylän ym. (1999, 12-14, 95) mukaan muutosagenttina toimimisen edellytyksenä 
pidetään luovuutta. Luovuuden yksiselitteinen määritteleminen on erittäin vaikeaa, 
mutta kolmea tekijää pidetään kuitenkin edellytyksenä luovuuden ilmentymiselle. 
Ensimmäinen näistä tekijöistä on persoonallisuus. Luovan persoonallisuuden kehit-
tymiseen vaikuttaa sekä perinnölliset että ympäristötekijät. Luovien henkilöiden per-
soonallisuutta tutkittaessa on todettu, että heitä yhdistäviä persoonallisuuden piirteitä 
ovat uteliaisuus, joustavuus, itsekuri, mielikuvitus, määrätietoisuus, itsepäisyys, intui-
tiivisuus, riskinottokyky ja aggressiivisuus. Nämä persoonallisuuden piirteet muok-
kaavat ihmistä myös itseohjautuvuuden suuntaan. Toisena luovuuden edellytyksenä 
on jokin erityisala, jolla luovuus voi ilmetä. Ala voi olla periaatteessa mikä vaan ja 
edustaa tiedettä, taidetta tai käytännön ammattia. Kolmantena luovuuden edellytyk-
senä on kentän olemassaolo, jossa on alan ihmisiä, jotka kykenevät arvioimaan luo-
vuuden tuloksia. Tässä tutkimuksessa esille tulleet muutosagenttia kuvaavat ominai-
suudet olivat yhteneväisiä edellä kuvatun määritelmän kanssa. Uteliaisuus, uskallus ja 
aktiivisuus nousivat erityisesti sellaisiksi ominaisuuksiksi, joita kehittämistoiminnois-
sa hallinnossa tarvitaan. 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat keskittyivät tarkastelemaan vain organisaation 
sisäistä muutosagenttia, koska tämän tutkimus kohdentui hallinnolliseen ajatteluky-
kyyn, jonka katsottiin olevan hallinnossa työskentelevän ominaisuus.  Organisaation 
ulkoinen muutosagenttius koettiin jossain määrin vieraana organisaatiossa, ja sen 
toiminnan katsottiin jopa haittaavan organisaation sisäistä kehittämistoimintaa, koska 
ulkoiset kehittämisideat edustavat usein ajan hengen ja tyylin mukaisia ismejä ja 
doktriineja, joilla ei ole välttämättä soveltuvaa kulttuurista kasvualustaa hallinnossa, 
vaan paremminkin liike-elämässä. Gordonin (1996, 670-677) mukaan sisäisellä muu-
tosagentilla voi olla monenlaisia rooleja. Hän voi ominaisuuksiltaan olla muutostar-
peiden julkipuhuja, muutosten toimeenpanija tai työyhteisöä muutoksiin sopeuttava 
henkilö. Yksi muutosagentti voi periaatteessa olla kehittämisprosessin eri vaiheissa 
myös näitä kaikkia, mutta koska muutos yleensä edellyttää monella organisaatiotasol-
la tehtäviä päätöksiä, muutosagenttius voi jakaantua useampien henkilöiden kesken. 
Sisäisen muutosagentin käyttö on organisaation kannalta edullista. Ylimääräisiä palk-
kakustannuksia ei periaatteessa synny, organisaatio ja sen toimintaperiaatteet ovat 
muutosagentille tutut, joten erityistä perehdyttämistä ei tarvita ja hän on nopeasti ta-
voitettavissa tarvittaessa. Toisaalta sisäinen muutosagentti voi olla osa ongelmaa, 
jonka ratkaisemiseksi kehittämistoiminta on käynnistynyt, ja siten hänen tapansa lä-
hestyä asioita ei ole välttämättä riittävän objektiivinen. 

Sisäistä muutosagenttia käytettäessä on otettava huomioon muutosagentin motiivit. 
Brunssonin ym. (1993, 190-202) mukaan muutosagenttina toimimisen taustalla voi 
olla halu muuttaa pelkästään vallitsevia hierarkioita, normeja ja toimintamalleja 
oman, tai jonkin ryhmän (esimerkiksi poliittisen), käsityksen mukaisiksi, ja samalla 
kohottaa omaa asemaansa organisaatiossa tekemällä itsestään muutoksen asiantunti-
jan, ja siten korvaamattoman voimavaran muutoksen läpiviennissä, ja sen jälkeen. 
Tavoitteena voi olla myös muutoksen varjolla uudelleen organisoida henkilöstöä tai 
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johtoa, siirtää hankalaksi koettuja henkilöitä sivuun, ja halutumpia tilalle, ja muuttaa 
näin toimintamalleja. Tässä tutkimuksessa haastateltavat kokivat erittäin merkittävä-
nä muutosagenttina toimimisen. Muutosagenttina toimimista tarkasteltiin lähinnä it-
sen näkökulmasta, ei niinkään organisaation näkökulmasta. Muutosagenttiudesta syn-
tyviä hyötyjä kuvattiin henkisten ominaisuuksien kasvuna, organisaation toiminnan 
ymmärtämisenä, suhdeverkostojen kehittämisen perustana, oman ammatti-identiteetin 
kasvuna ja itseluottamusta rakentavana tekijänä. Kukaan haastateltavista ei tuonut 
esille motiivina itselle tai organisaatiolle syntyvää taloudellista hyötyä.   

Tässä tutkimuksessa painottui hallinnon historian, kulttuurin, yhteiskunnallisen roolin 
ja poliittisten tavoitteiden tuntemisen ja tietämisen merkitys osana hallinnon kehittä-
misprosesseja. Samoin toimintatapojen ja työprosessien hallinnan katsottiin antavan 
kehittämistyön edellyttämää valmiutta muutoksen aikaansaamiseksi. Lisäksi muutos-
agentiksi ryhtyvän odotettiin omaavan tietoa kehittämiseen sinänsä liittyvistä ilmiöis-
tä ja prosesseista. Kosonen ym.(1999, 9) ovat todenneet, että kehittämistyön ja muu-
toksen aikaansaamisen edellytyksenä on, että muutosagentti ymmärtää, miksi ja mi-
hin suuntaan pitäisi muuttua, hän tietää kehittämisprosessin eri vaiheet tavoitteineen 
ja odotuksineen, hän omaa riittävästi sisäistä halua, innostuneisuutta ja pitkäjäntei-
syyttä muutoksen läpiviemiseen, hän kykenee toimimaan suhteellisen itsenäisesti, 
hän osaa muotoilla muutoksen sisällön siten, että se on kaikkien hyväksyttävissä, hän 
osaa käyttää perusteina rationaalisuutta, selkeyttä ja yksinkertaisuutta, kykenee aisti-
maan ne kulttuuriset olosuhteet, rajat ja arvot oikein, jonka puitteissa hallinto toimii 
ja kykenee muutokseen, muutosagentille on annettu realistiset mahdollisuudet organi-
saatiossa toteuttaa muutos ja muutosagentin asiantuntijuus, tietotaso ja taidot ovat 
kehittämisprosessin edellyttämällä tasolla.   

Kehittämis- ja muutosprosessin vaiheita ovat esitelleet myös esimerkiksi Edgar 
Schein 1992, jonka mukaan muutosprosessi koostuu sulatusvaiheesta, muutoksen ta-
pahtumisvaiheesta, toiminnan jäädyttämisvaiheesta ja kristallisoitumisen vaiheesta. 
Jouko Arvosen 1991 mukaan muutosprosessin vaiheet ovat diagnoosivaihe, kehittä-
misalueiden kartoitusvaihe, toteuttamisvaihe ja vakiinnuttaminen ja vahvistaminen. 
Viitamaa-Tervonen Outi ja Mietala Outi ovat 1994 esittäneet muutosprosessin vai-
heiksi Kubler-Rossin esittämää surutyön vaiheita mukaellen shokkivaiheen, reaktio-
vaiheen, työstämisvaiheen ja vakiinnuttamisvaiheen. Seuraavaan esitykseen on  valit-
tu Kososen ym. 1999 kirjassa Muutoksen etulinjassa esittelemä kehittämis- ja muu-
tosprosessi, joka pitää sisällään aineksia kaikista edellä esitellyistä muutosprosesseis-
ta ja on lähinnä tässä tutkimuksessa esille tullutta kehittämisprosessia.  

Kehittämis- ja muutosprosessin vaiheet voidaan karkeasti Kososen (1999) mukaan 
jaotella seuraavalla tavalla: 

1. Kehittämis- ja muutostarpeen tiedostaminen. Kehittämis- ja muutostar-
peen tiedostaminen voi nousta organisaation sisällä koetuista asioista tai 
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ongelmista, tai sen voi synnyttää jokin organisaation ulkopuolinen tekijä 
(Kosonen ym. 1999, 11) 

2. Karkean vision rakentaminen huomioiden organisaation muutostarve, 
toiminta-ajatus ja strategia. Vision rakentamisella määritellään kehittä-
mistoiminnan suunta ja tavoitteet. Visiota määriteltäessä on pohdittava, 
miten tarkka vision on oltava, miten se on selkeintä ja ymmärrettävintä 
esittää, kuka rakentaa vision, ketkä ovat mukana tässä luomisprosessissa 
ja miten henkilöstö saadaan sitoutumaan vision toteuttamiseen. Yhteinen 
visio kehittämis- ja muutosprosessin lähtökohtana mahdollistaa eheän ja 
yhdensuuntaisen näkemyksen kaikille prosessiin osallistujille, ja voima-
varoja ei tuhlata kilpailevien visioiden kehittämiseen ja suunnitteluun. 
(Kosonen ym.1999, 14-25) 

3. Kehittämissuunnitelman ja kehittämisorganisaation rakentaminen. Ke-
hittämissuunnitelmassa esitetään, miten visio kyetään konkreettisesti 
saavuttamaan. Kehityssuunnitelma sisältää yleensä kehittämistoiminnan 
visiosta johdetut tavoitteet, kehittämistoiminnan rajauksen, kehittämis- 
ja muutosprosessin aikataulun ja vaiheet, tiedottamisen mallit, käytettä-
vät kehittämismenetelmät, käytettävissä olevat voimavarat,  selvityksen 
kehittämisprosessiin osallistuvista henkilöistä ja heidän roolinsa visiota 
kohti edettäessä. (Kosonen ym. 1999, 26-30) 

4. Uuden toiminnan kokeileminen. Uutta toimintaa kokeiltaessa joudutaan 
miettimään missä laajuudessa kokeileminen on mielekkäintä. Pilottipro-
jektin avulla voidaan toimintoja ja resursseja keskittää, ja saada konk-
reettisia tuloksia aikaan nopeasti. Palautetiedon avulla toimintaa voidaan 
muokata ja kehittää edelleen tarpeen mukaisesti. (Kosonen ym. 1999, 
31-33) 

5. Uuden toiminnan käytäntöön saattaminen ja vakiinnuttaminen. Uuden 
toimintatavan tai –mallin  käyttöönotto vaatii muutosagentilta pitkäjän-
teistä ja perusteellista henkilöstön kouluttamista ja jatkuvaa tiedottamis-
ta. Se, miten paljon henkilöstö kokonaisuutena on osallistunut kehittä-
misprosessiin, on yhteydessä aikaan ja työmäärään, joka tarvitaan uuden 
toimintamallin käyttöönottoon ja muutosvastarinnan esiintymiseen. (Ko-
sonen ym.1999, 34-38, 55-59) 

6. Tulosten arvioiminen. Kehittämisprosessin etenemistä ja toteutumista 
seurataan ennalta asetettujen arviointikriteerien avulla. Arviointikriteerit 
ovat johdettu asetetuista tavoitteista, ja ne voivat olla ominaisuuksiltaan 
laadullisia tai määrällisiä. Kehittämisprosessin kohteena ollut työyhteisö 
on tietoinen arviointikriteerien sisällöstä, ja ne ovat yhteisesti hyväksy-
tyt. Arvioinnin yhteyteen voidaan liittää erilaisia palkitsemisen mene-
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telmiä nopeuttamaan kehittämisprosessin etenemistä. (Kosonen 1999, 
72-75, 91-96) 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat korostivat sitä, että vaikka kehittämistoimintoihin 
kannattaa aina mennä mukaan ja osallistua siihen täysipainoisesti, on kuitenkin omat-
tava ammatillista tietoa ja taitoa riittävästi, jotta kykenee kehittämisprosessin muu-
toksineen viemään läpi. Kehittämisprosessi eri tekijöineen sisäistyy vetäjälleen kui-
tenkin vain kokemuksen kautta, pelkällä tiedolla kehittämisprosessin etenemisen vai-
heista ei voi hallita inhimillisiä tekijöitä, jotka nousevat esiin prosessin kuluessa. 
Haastateltavat katsoivat, että kehittämisprosessin rakentuminen luovaksi ja innovatii-
viseksi kokemukseksi, on yhteydessä muutosagentin tiedon ja taidon tasoon. Ilman 
tietoa ei voi olla luova. Haastateltavat eivät varsinaisesti suoraan tuoneet esiin kehit-
tämisprosessin teorian osaamista osana kehittämistoimintoja, vaan he korostivat 
enemmän käytännön eri vaiheiden ohjaamisen hallinnan merkitystä sekä kehittämis-
prosessin oppimisessa että sen ohjaamisessa. 

Kehittämis- ja muutosprosessin eri vaiheissa muutosagentti joutuu kohtaamaan muu-
tosvastarintaa. Muuttuminen, kasvu, vastuun ottaminen ja sisäisestä kaupankäynnistä 
luopuminen edellyttää uskaltamista, ja sellaisten ratkaisujen tekemistä, joihin voi 
myöntyä vain osittain. Se osa, mihin ei voi myöntyä, ilmenee muutosvastarintana. 
Muutosvastarinta on olemukseltaan kaksitahoinen. Toisaalta muutosprosessi hidastuu 
ja komplisoituu muutosvastarinnan seurauksena, toisaalta muutosvastarinta kertoo 
muutosagentille, että kehittämisprosessiin sitoutuminen on vielä kesken ja henkilöstö 
odottaa parempia perusteluja vakuuttuakseen kehittämisen tarpeellisuudesta, henki-
löstöllä on vielä käsittelemättömiä pelkoja muutoksen vaikutuksesta omaan tilaan ja, 
että muutoksen vauhti on liian nopea muutokseen sitoutumista ajatellen. (Blanck 
ym.1979,143-149, Taskinen ym.1995,76-81) Tässä tutkimuksessa muutosagentin 
odotettiin olevan valmis kohtaamaan ja ottamaan vastaan positiivisella asenteella ja 
tavalla kaikki ne tunteet ja reaktiot mitä ihmisissä kehittämisprosessin kuluessa herää. 
Haastateltavat katsoivat, että reaktioiden vastaanottamista helpottaa muutosvastarin-
nan olemuksen tietäminen ja tunnistaminen sekä kyky hallita omia vastareaktioitaan. 

Muutosvastarinnan kehittymiseen työyhteisössä voivat olla syynä pelot omien etujen 
tai aseman menettämisestä ja epäonnistumisen pelko uuden tehtävän hallinnassa ja 
siihen liittyvän uuden tiedon omaksumisessa. Kososen ym. (1999, 62) mukaan muu-
toksen tarvetta ei kyetä välttämättä näkemään koko organisaation toiminnan näkö-
kulmasta käsin, vaan käsitystä saattaa ohjata oma työnkuva ja omat rutiinit. Kehittä-
misprosessin toteuttaessa sellaista muutosta, joka on ristiriidassa henkilöstön moraa-
likäsitysten ja arvojen kanssa, on muutosvastarinta osoitus perustavaa laatua olevien 
näkemyserojen olemassaolosta organisaatiossa. Toisaalta organisaation kulttuuri voi 
olla tiukasti normeihin ja vakiintuneisiin tapoihin sitoutunutta, jolloin kehittämispro-
sessin koetaan uhkaavan turvalliseksi koettua vakautta arjen työskentelyssä. Tiedon 
puute ja väärinkäsitykset kehittämisprosessin tarkoituksesta ja tavoitteista voivat syn-
nyttää tuntemattoman pelkoa, joka tulee näkyviin muutosvastarintana. Tässä tutki-



 225 

muksessa tuli esille muutosagentin herkkyys havainnoida niiden ihmisten reaktioita ja 
pelkoja muutosprosessin eri vaiheissa, joita muutos koskee, ja taito toimia siten, että 
ihmiset voittavat pelkonsa ja haluavat sitoutua osaksi muutosprosessia. Taskisen 
ym.(1995, 41-44) mukaan kokonaisuutena muutosvastarinnan syitä voidaan tarkastel-
la yksilötason psykologisina, kulttuurisina, viralliseen organisaatioon ja johtamiseen 
perustuvina ja valta-asemien ja valtarakenteiden synnyttäminä esteinä ja syinä. 

Muutosvastarinta voi kehittämisprosessin kuluessa ilmetä hyvin monilla erilaisilla 
tavoilla. Muutosvastarinta voi olla aktiivista tai passiivista, äänekästä tai hiljaista. Ak-
tiivinen ja äänekäs muutosvastarinta voi ilmetä suorana kritiikkinä, yrityksenä siirtää 
asian käsittelyn painopistettä olennaisuuksista epäolennaisuuksien käsittelyyn, epä-
asiallisina kysymyksinä tai kommentteina, äkillisinä muutoksina puheenaiheessa, 
vuolaana selittelynä ja kertomisena, tai jopa muutosagentin arvon, osaamisen ja mer-
kityksen vähättelynä. Passiivinen ja äänetön muutosvastarinta voi esiintyä hiljaisuu-
tena, muistamattomuutena, unohteluna, myöhästelynä, sopimusten vesittämisenä, 
ikävystymisenä ja sen osoittamisena esimerkiksi haukottelemalla asioita käsiteltäessä 
ja ylenpalttisena kohteliaisuutena. Muutosvastarinta on yleensä voimakkainta silloin, 
kun uudistukset ovat pääsemässä todelliseen vauhtiin. (Taskinen ym.1995, 134, 
Blanck ym.1979, 150-163) Tämän tutkimuksen mukaan muutosagentin on omattava 
vuorovaikutuksellista herkkyyttä aistia muutosprosessissa mukana olevien ihmisten 
valmiudet edetä ja omaksua asioita. Ihmisiltä ei voi vaatia sellaisia asioita, joihin he 
eivät vielä ole valmiit. Muutosagentin on osattava hallita myös aikaa, jonka muutos 
vaatii. 

Tässä tutkimuksessa muutosagentin keskeisimmiksi tehtäviksi nähtiin jatkuva tiedot-
taminen muutoksen etenemisestä ja eteen tulevien ongelmien välitön käsittely. Tie-
don katsottiin vähentävän muutosvastarintaa ja lisäävän halua sitoutua muutoksen 
läpiviemiseen työyhteisössä, ja ongelmien käsittelyn katsottiin ehkäisevän väärinkäsi-
tysten syntymistä. Raatikaisen ym.(1988, 78-81) ja Kososen y. (1999, 59-61) mukaan 
muutosvastarintaan tulee tarttua ja se tulee käsitellä heti sen ilmettyä työyhteisössä, 
jotta ilmiö ei pääse laajenemaan. Muutosvastarinnan käsittelyä helpottaa avoimuus, 
rehellisyys, peloton asioihin tarttuminen ja valmius hyväksyä ja ottaa vastaan ahdis-
tuksen tunteet, joita henkilöstöllä esiintyy. Henkilöstön aktiivinen mukaan ottaminen 
kehittämisprosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, muutoksen etenemisestä 
ja sisällöstä jatkuvasti tiedottaminen, kehittämisen tarkoituksen ja tavoitteen ymmär-
rettäväksi tekeminen kaikille asianosaisille, tarvittavan koulutuksen järjestäminen, 
kärsivällinen keskusteleminen, tutkimuksen ja kokeilutoiminnan yhdistäminen kehit-
tämisprosessiin ja muutosta seuraavien hyötyjen painottaminen, ovat keskeisiä keino-
ja muutosvastarinnan hallinnassa. Muutosvastarinnan käsittelyssä muutosagentin roo-
li on keskeinen. Muutosagentin on kyettävä havainnoimaan ja tunnistamaan vastarin-
nan erilaiset ilmenemismuodot, kyettävä kärsivällisesti keskustelemaan samoistakin 
asioista useaan otteeseen henkilöstön kanssa, kyettävä joustamaan kehittämisproses-
sin ajoituksessa, jotta henkilöstö kykenee seuraamaan mukana, kestettävä ja otettava 
vastaan muutosvastarintaan liittyvät erilaiset, negatiivisestikin koettavat tunteet, ja 



 226 

jaksettava esteistä huolimatta viedä kehittämisprosessi muutoksineen loppuun saakka. 
Nämä periaatteet ja näkemykset ovat yhteneväisiä tämän tutkimuksen tulosten kans-
sa.   

Tässä tutkimuksessa kaikki haastateltavat toivat esille muutosvastarinnan merkityk-
sen kehittämistoiminnoissa. Osa haastateltavista kuvasi vastarinnan ilmenemisen 
muotoja, mutta pääsääntöisesti painotettiin taitoa havaita muutosvastarinta ja taitoa 
toimia vastarinnan asettamien ehtojen mukaisesti, sopeuttaen omaa toimintaa muu-
tosagenttina työyhteisön ominaisuuksiin ja henkisiin resursseihin. Merkittäväksi koet-
tiin myös omien tunteiden hallinta ja valmius sietää oikeutettua ja epäoikeutettua pa-
lautetta itselle työyhteisöstä. Muutosvastarinnan luonnolliseksi ja hyväksi asiaksi ko-
kemiseen pystyi kasvamaan haastateltavien mielestä vain kokemuksen kautta. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kokonaisuutena tarkasteltaessa kehitys ja muutos 
osana hallinnollista ajattelukykyä painottui toimintaympäristön herkkään havain-
noimiseen ja analyysiin, toimintaprosessien syvälliseen tuntemiseen, ajan yhteiskun-
nallisen ja poliittisen syklin tunnistamiseen, omasta persoonasta nousevaan haluun ja 
motivaatioon muuttaa ja kehittää toimintaa paremmaksi, haluun kehittää itseään ja 
osaamistaan, ja tämän jälkeen vasta kehittämistoimintojen käytännön keinojen hallin-
taan ja osaamiseen. Tämän tutkimuksen tulos on yhteneväinen tutkimusten ja kirjalli-
suuden näkemysten kanssa. Kirjallisuudessa tosin painotetaan enemmän ehkä käy-
tännön menetelmien osaamista ja kehittämisprosessin vaiheiden tietämistä. Tässä tut-
kimuksessa painottui kokonaisvaltainen havainnoiminen, intuitio ja aistiminen, ja ha-
vaintoihin pohjautuvien tilannekohtaisten toimintamallien luova ja innovatiivinen 
soveltaminen.  

5.2.9   Hallinnon prosessitaidot 

Tämän tutkimuksen kehityksellisen yksilötodellisuuden kolmas alakategoria oli hal-
linnon prosessitaidot. Hallinnon prosessitaidoilla on vahva ajatuksellinen yhteys 
käsitteeseen ammatillinen pätevyys tai kompetenssi, joilla tarkoitetaan niitä tietoja, 
taitoja, ymmärrystä, tahtoa, uskallusta, asennetta ja persoonallisuuden piirteitä, jotka 
heijastuvat arjen työprosesseissa ja ammatillisessa käyttäytymisessään, ja jotka ovat 
ominaisuuksiltaan yksilöllisiä.  

Tämän tutkimuksen mukaan hallinnossa kuten muuallakin työskenneltäessä työnteki-
jöiltä odotetaan enenevässä määrin monipuolisia kommunikaatiovalmiuksia, uuden 
tietotekniikan hallintaa, ongelmanratkaisutaitoja, ryhmä- ja tiimityön osaamista ja 
vahvaa sitoutumista työhön. Samanaikaisesti kun hallinnossa odotetaan sitoutumista 
työhön, työntekijöiden odotetaan sopeutuvan epäsäännöllisiin ja joustaviin työaikoi-
hin, osa-aikatyöhön ja määräaikaisiin työsuhteisiin. Aittolan (2001, 70-72) mukaan 
teollisen yhteiskunnan työprosesseille tyypilliset ulkoisen kontrollin mukaiset toimin-
tatavat, kuten sitoutuminen työaikaan, työpaikkaan ja toimintarutiineihin, on enene-
vässä määrin muuttumassa henkilökohtaista sitoutumista edellyttävillä toimintakom-
petensseilla. Niinpä työprosessin hallinnan kannalta yhä merkittävämpää on taito ha-
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vainnoida omaa työskentelytapaansa ja omata valmiuksia oppia tekemistään virheistä, 
taito oppia uusia työprosessin hallinnan mekanismeja sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 
työtovereiden kanssa käytyjen keskustelujen seurauksena, valmiudet omaksua näky-
vän ja vaistonvaraisen suunnitteluprosessin edellyttämiä taitoja, oppia johtamaan ja 
ohjaamaan työhön liittyviä projekteja ja hallitsemaan erilaisia laadunarvioinnin me-
todeja. Tämän tutkimuksen mukaan odotukset ovat hallinnossa kohdistuneet pääsään-
töisesti vielä siihen, että työntekijä asennoituu työsuhteeseen liittyviin joustoihin 
suostuvaisesti. Työn tekemiseen sisällöllisesti reflektoivammalla otteella ei tässä tut-
kimuksessa tullut kovin paljoa viitteitä esille.  

Hallinnon prosessitaitojen ensimmäinen osa-alue, ja uuden toimintaprosessin käyn-
nistämisen ensimmäinen vaihe, oli tässä tutkimuksessa toimintatarpeen tai ongelman 
määrittäminen. Toimintatarpeen tai ongelman määrittämisen onnistumiseen vaikuttaa 
merkittävästi vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Hallinnossa on perinteisesti kiinnitet-
ty huomiota siihen, miten hyvin työntekijät selviävät ammattitehtävistään. Tunteiden 
ja vuorovaikutuksen merkitys on alkanut korostua vasta aivan viime aikoina, kuten 
tässäkin tutkimuksessa tuli esille. Isokorven (2001, 102-104) mukaan peruslähtökoh-
tana niin hallinnollisissa työtehtävissä kuin muissakin on, että laadullisesti hyvää työ-
tä ei ole mahdollista saavuttaa ilman ihmisten välisten suhteiden hallintaa ja onnistu-
nutta vuorovaikutusta. Vaikka työprosessit olisi teknisesti kehitetty ja viritetty vii-
meiseen saakka, saattaa hyväkin työprosessi jäädä vaillinaiseksi huonosti toimivien 
ihmissuhteiden vuoksi. Ihmissuhteissa toimii toisenlaiset lainalaisuudet ja logiikat 
kuin työprosessien ohjaamisessa. Työprosesseja voidaan ohjata järkiperäisten laskel-
mien ja menetelmien avulla, mutta ihmisten välillä tapahtuu aina ainutlaatuisia koh-
taamisia, joissa tunnekentät erilaisine vaikutuksineen aktivoituvat. Ihmisten välisille 
kohtaamisille on tyypillistä, että ne eivät perustu ihmisen perittyihin ominaisuuksiin, 
vaan ihmisten ainutkertaisuus kohtaamisissa muodostuu toisten ihmisten kanssa ta-
pahtuvissa kanssakäymisprosesseissa, joissa tunteilla ja kokemuksilla on merkittävä 
rooli. 

Tässä tutkimuksessa tuli esille, että yhteistyön merkittävyyden ja vaikuttavuuden 
ymmärtäminen hallinnonalojen välisessä kanssakäymisessä, oman aseman asettamien 
tarpeiden, odotusten ja vaatimusten tiedostaminen ja halu sopeutua perinnerikkaa-
seen, ja hierarkkiseen työyhteisöön, vaikuttaa merkittävästi taitoon sitoutua työhön 
hallinnossa. Edelleen katsottiin, että aito halu kehittää omaa ihmistuntemustaan työs-
kentelemällä erilaisten ihmisten kanssa on osa sitoutumista ja sopeutumista hallinnon 
työympäristöön. Isokorven ym. (2001, 104-105) mukaan tunteilla on merkittävä rooli 
myös siinä, miten ihmiset kykenevät sitoutumaan työhön ja työyhteisöön. Työhön 
sitoutuminen voi olla luonteeltaan laskelmoivaa, normatiivista tai omistautuvaa. Las-
kelmoiva työhön sitoutuminen perustuu odotettavissa olevaan palkkaan ja muihin 
saavutettavissa oleviin aineellisiin hyötyihin. Normatiivisesti työhönsä sitoutunut ih-
minen pitää työstään, ja tuntee tarvetta velvollisuuksiensa huolelliseen täyttämiseen. 
Omistautuvalle työhön sitoutumiselle on ominaista työn kokeminen elämän kannalta 
merkittäväksi, ja tämän kokemisen myötä syntyy voimakas halu olla osa työyhteisöä. 
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Omistautuvalla tavalla työhön sitoutuneiden työpanos on keskimäärin parempi kuin 
laskelmoivasti tai normatiivisesti suhtautuvien. Tämän tutkimuksen kaikki haastatel-
tavat olivat omistautuneesti työhönsä sitoutuneita virkamiehiä. 

Tämän tutkimuksen mukaan työntekijöiltä odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja, jot-
ka tulevat näkyviin hyvänä itsetuntona, omien kykyjen ja ominaisuuksien tiedostami-
sena ja arvostamisena. edelleen uskallus kohdata vastoinkäymisiä, huumorintaju, 
maltti ja epäitsekkyys katsottiin toivottaviksi ominaisuuksiksi. Tätä sosiaalisten taito-
jen korostamista osana työkulttuuria on kuvannut Goleman. Golemanin (1999,26) 
mukaan työkulttuurin muutoksen myötä myös työnantajien odotukset ovat muuttu-
neet. Aiemman teknisiä valmiuksia korostavan näkemyksen sijaan uusilta työnteki-
jöiltä on alettu odottaa enenevässä määrin sosiaalisia taitoja. Työntekijöiden odote-
taan olevan halukkaita oppimaan jatkuvasti uutta, heidän odotetaan omaavan hyvät 
suullisen ilmaisun taidot ja viestintätaitojen katsotaan kuuluvan perusosaamiseen. 
Edelleen työntekijöiden odotetaan olevan sopeutuvaisia ja heidän odotetaan suhtau-
tuvan epäonnistumisiin ja takaiskuihin luovasti ja joustavasti. Peruskäyttäytymisen 
tulisi olla itsevarmaa, motivoitunutta, yhteistyötaitoista ja neuvottelutaidot hallitse-
vaa. Työntekijän on tunnettava ammattiylpeyttä ja hänen on toimittava tehokkaana 
työyhteisön jäsenenä ja annettava oma panoksensa yhteiseksi hyväksi ja oltava kiin-
nostunut oman uransa edistymisestä. 

Osa tässä tutkimuksessa esille tulleista toimintatarpeen tai ongelman määrittämiseen 
liittyvistä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista on yhteneväistä Daniel Golemanin 
esittämän tunneäly- teorian kanssa. Persoonalliset ominaisuudet, kuten taito toimia 
osana isoa koneistoa, tehdä yhteistyötä omaa osuuttaan korostamatta, sopeutumisky-
ky ja positiivinen asennoituminen ovat seurauksia hyvin kehittyneestä tunne-älystä. 
Goleman (1999, 40-45) on teoriassaan esittänyt viisi tunneälyn osa-aluetta; Itsetun-
temuksen, motivaation, itsehallinnan, empatian ja ihmissuhteiden hoitamisen. Tun-
neälyn osa-alueet ovat sinällään toisistaan riippumattomia ominaisuuksia, mutta ne 
ovat ihmisessä kuitenkin jatkuvasti keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tunneälyn 
osa-alueet, vaikka ovatkin riippumattomia toisistaan, ovat kuitenkin keskenään hie-
rarkkisessa suhteessa siten, että yhden ominaisuuden kehittyminen on edellytyksenä 
seuraavan ominaisuuden kehittymisen mahdollistumiselle. Yhden ainoan osa-alueen 
hallinta ei vielä yksin myöskään takaa sitä edustavan ominaisuuden kehittymistä, 
vaan aina tarvitaan eri ominaisuuksien välistä vuorovaikutusta, jotta kehittyminen 
pääsee tapahtumaan. Tunneälyn osa-alueet ovat toiminnallisesti yleistettävissä eri 
ammatteihin, joskin painotukset voivat vaihdella hyvinkin paljon. 

Seuraavassa on esitelty tunneälyn osa-alueet lyhyesti. Kolme ensimmäistä osa-aluetta 
edustaa niin kutsuttuja henkilökohtaisia taitoja ja kaksi viimeistä sosiaalisia taitoja: 

1. Itsetuntemus on tietoa omista tunnetiloista, mieltymyksistä, voimavaroista ja 
omien vaistojen toiminnasta. Itsetuntemuksen määrää voidaan arvioida sen pe-
rusteella, miten hyvin ihminen on tietoinen omista heikoista ja vahvoista puo-
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listaan, omien tunteidensa liikkeistä ja siitä, miten ne vaikuttavat itseen ja mui-
hin ihmisiin. Osa itsetuntemusta on myös oma tietoisuus pätevyydestään ja ar-
vostaan. (Goleman 1999, 42, Isokorpi ym.2001, 63-64)Itsensä tuntemisen ja 
omien tunteidensa tiedostamisen katsottiin olevan edellytys hyville vuorovai-
kutustaidoille ja positiivisen yhteistyön tekemisen lähtökohta tämän tutkimuk-
sen mukaan. 

2. Itsensä hallinnalla tarkoitetaan omien tunnetilojen, mielihalujen ja voimavaro-
jen säätelyä, ja taitoa käsitellä tunteitaan, ja ilmaista niitä tilanteeseen kulloin-
kin sopivalla tavalla. Tämä tunneälyn osa-alue tulee konkreettisesti näkyväksi 
siinä, miten hyvin kykenee hallitsemaan tilanteita tai ihmisten kannalta haital-
listen tunteiden tai mielihalujen ilmaisua, miten valmis ja kykenevä on kanta-
maan vastuun omasta toiminnastaan todellisuudessa, ja miten kykenee noudat-
tamaan ammattietiikkaa yleensä ja toimimaan rehellisesti ja aidosti. Voimava-
rojen säätely on yhteydessä taitoon sopeutua muuttuviin tilanteisiin, ja siihen, 
miten luontevasti ja avoimesti suhtautuu uusiin ideoihin, ajatuksiin, näkökul-
miin ja tietoihin. (Goleman 1999, 42, Isokorpi ym. 2001, 64-66)Tässä tutki-
muksessa nämä ominaisuudet tulivat esille etenkin vuorovaikutustaidoissa, 
verkostoissa työskentelyssä ja neuvottelutaitojen yhteydessä. 

3. Motivoituneisuudella tarkoitetaan omien tunteiden käyttämistä tuottavasti si-
ten, että kykenee saavuttamaan omia ja yhteisiä päämääriä ja tavoitteita. Moti-
voituminen tulee konkreettisesti näkyviin haluna kehittyä jatkuvasti, ja pyrki-
myksenä yhä parempiin työsuorituksiin, taitona sitoutua organisaation tavoit-
teisiin ja tavoitteiden kannalta mielekkääseen toimintaan. Motivoituneisuus an-
taa ihmiselle myös valmiuksia havainnoida mahdollisuuksia ja tarttua kiinni 
eteen tuleviin tilaisuuksiin. Motivoitunut ihminen jaksaa ja haluaa, esteistä ja 
ongelmista huolimatta, pyrkiä tavoitteitaan kohti lannistumatta.(Goleman 
1999, 42, Isokorpi ym 2001, 67) Motivoituneisuus nousi tässä tutkimuksessa 
ensisijassa omaksutusta motivaatioperustasta.  

4. Empatialla osana tunneälyä tarkoitetaan taitoa aistia muiden ihmisten tunteita, 
tarpeita ja ongelmia sanattomasti. Empatiataito tulee esille palvelualttiutena 
asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisen suhteen, ja empaattinen ihminen kykenee 
tunnistamaan, ennakoimaan ja täyttämään asiakkaan toiveita ja tarpeita onnis-
tuneella tavalla. Empaattinen ihminen kykenee aistimaan toisten ihmisten tun-
teita ja on siten kykenevä ymmärtämään aidosti heidän näkökulmiaan käsitel-
tävään asiaan, ja hän suhtautuu ihmisiin vastuullisesti ja välittäen, ihmisten ke-
hitystarpeet huomioiden. Empaattinen ihminen on myös herkkä aistimaan 
ryhmän tunnetiloja ja erilaisia valtasuhteita, ja niiden muutoksia työyhteisössä. 
(Goleman 1999, 43, Isokorpi ym. 2001, 67-68) Tässä tutkimuksessa nämä 
ominaisuudet tulivat esille yhteistyötaitojen, vuorovaikutustaitojen ja verkos-
toissa toimimisen yhteydessä. 
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5. Viidentenä tunneälyn osa-alueena on sosiaaliset taidot, joilla tarkoitetaan ih-
missuhteiden käsittelyä ja hallintaa siten, että kykenee saamaan aikaan haluttu-
ja reaktioita muissa ihmisissä. Sosiaaliset taidot tulevat konkreettisesti näky-
viin taitona suostutella ihmisiä onnistuneesti, taitona lähettää vuorovaikutusti-
lanteissa vakuuttavia ja uskottavia viestejä, avoimena kuuntelemisena ja kuu-
lemisena, valmiutena sovitella ja ratkaista ongelmia, haluna ihmisten ja ryhmi-
en innostamiseen ja motivointiin ja valmiutena toimia muutosagenttina. Edel-
leen hyvät sosiaaliset taidot omaava ihminen kykenee rakentamaan tarkoituk-
sen mukaisia ja hyödyllisiä ihmissuhdeverkostoja niin työssään kuin vapaa-
aikanaankin, ja hän on valmis tekemään työtä ja antamaan itsensä, jotta yhtei-
set tavoitteet ja päämäärät kyetään saavuttamaan. Yhteisiä tavoitteita varten 
työskenneltäessä sosiaalisia taitoja omaava ihminen kykenee käyttämään kaik-
kien osaamista ja taitoja hyödyksi, ja hän osaa luoda synergiaa hyvinkin hete-
rogeenisista ryhmistä. (Goleman 1999, 43, Isokorpi 2001, 69-70) Tässä tutki-
muksessa keskeisin vaikuttamisen keino oli itsensä tunteminen ja sen kautta 
omana itsenään rehellisesti toimiminen. Verkostojen ja roolipelien hallinta aut-
toivat osaltaan omien tavoitteiden toteutumista, mutta taustalla vaikuttamisessa 
ja tavoitteiden saavuttamisessa on kuitenkin aina myös asiaorientoituneisuus. 
Asiat oli myös osattava ”myydä” työryhmälle tai päätöksentekijöille.   

Haastateltavat toivat tässä tutkimuksessa esille osana vuorovaikutustaitoja myös roo-
lipelien hallinnan merkityksen ja hyväntahtoisen manipulaation käytön tavoitteisiin 
pyrittäessä. Virtasen (1994, 177) mukaan roolipelien ja manipulaation ilmeneminen 
vuorovaikutussuhteissa sisältää aina tietynlaisen valta-asetelman muodostumisen. 
Roolipelin tai manipulaation kohde ei välttämättä tiedä olevansa valtasuhteen osapuo-
li, eikä hän näin ollen kykene harkitsemaan tällaisen suhteen hyväksyttävyyttä ja vai-
kutusta omaan päätöksentekoon. Tosiasiassa kuitenkin hänen vapaasti valittavana 
oleviaan aikomuksia, tavoitteita tai toiminta-aluetta rajataan roolipelin tai manipulaa-
tion avulla. 

Virtasen (1994, 178-182) mukaan roolipelin tai manipulaation onnistuminen edellyt-
tää luottamussuhteen olemassaoloa osapuolten kesken, ja sitä, että roolipeliä pelaava 
tai manipulaatiota harjoittava kykenee peittämään manipulaation jäljet niin hyvin, 
että hän ei jää tästä toiminnasta kiinni. Luottamussuhteen rakentamisessa voi käyttää 
hyödyksi arvojärjestelmää, jolloin manipuloija viestittää olevansa samanlaisen arvo-
järjestelmän kannattaja kuin manipuloinnin kohdekin on, jolloin yhteinen ajattelutapa 
luo luottamusta. Toisaalta manipuloija voi muuntaa omaa kielijärjestelmäänsä mani-
puloinnin kohteen käyttämän kielen mukaiseksi, ja tavoitella läheisyyden ja luotta-
muksen ilmapiiriä kommunikoinnin avulla. Tutustumalla manipuloitavan henkilön 
heikkouksiin ja vahvuuksiin, voi manipuloija itsestään ja muista sopivia paljastuksia, 
sopivissa tilanteissa, tekemällä, rakentaa näennäisläheisyyden ilmapiiriä, ja lisätä si-
ten luottamussuhteen kiinteyttä. Organisoidumpi manipulointi on kyseessä silloin, 
kun työyhteisöön hyväksyttyä käsitejärjestelmää tietoisesti aletaan muuttaa manipu-
loijan haluamalla tavalla ja hänen valitsemaansa suuntaan, jolloin muunlainen kuin 
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yhteisen doktriinin mukainen ajattelu työyhteisössä leimataan petturuudeksi, ja sitä 
sanktioidaan. Tällaista organisoitua manipulaatiota ei tässä tutkimuksessa tullut esil-
le. Lähinnä kyseessä oli hyväntahtoinen suostuttelu. 

Tässä tutkimuksessa tuli esille osana vuorovaikutustaitoja neuvottelutaidot. Neuvotte-
lutaidoissa haastateltavat korostivat etenkin ennakkoon valmistautumisen merkitystä 
neuvottelutilanteissa. Muiltakin osin käsitykset olivat hyvin samanlaisia kirjallisuu-
dessa esitettyjen näkemysten kanssa. Esimerkiksi Hakkarainen ym.(1999, 87-88) ovat 
tarkastelleet neuvottelutaitoja erilaisista lähtökohdista käsin. Ensinnäkin neuvotteluti-
lanteeseen valmistauduttaessa tarvitaan ennakointi – ja suunnittelutaitoja. Ennen neu-
vottelun alkua on mietittävä mitä itse neuvottelulta odottaa ja asetettava selkeät ta-
voitteet neuvottelulle. Etenkin hallinnossa on huomioitava tavoitteisiin mahdollisesti 
vaikuttavat lait, asetukset ja säännökset. Omaa toimintaansa neuvottelutilanteessa voi 
ennakoida suunnittelemalla etukäteen oman toimintastrategiansa ja arvioimalla realis-
tisesti omia vaikuttamismahdollisuuksiaan neuvottelutilanteessa.  

On hyvä olla myös tietoinen neuvotteluprosessin yleisestä etenemisestä. Neuvottelun 
aluksi määritellään ja rajataan asia tai ongelma, josta aiotaan keskustella. Asian tai 
ongelman tarkemmassa analyysissa esitellään taustalla vaikuttavat muuttujat, ja ne 
tosiasiat, jotka vaikuttavat loppuratkaisuun, kuten lait, säännökset, talous ja aikarajat. 
Taustalla vaikuttavien ehtojen selvennyksen jälkeen käsitellään erilaisia vaihtoehtoja 
ja niiden potentiaalisia seurauksia. Tässä vaiheessa voidaan luovasti yhdistellä eri 
ehdotuksia keskenään ja tavoitteena on toimivimman vaihtoehdon löytäminen, joka 
tyydyttää neuvotteluun osallistuvia. Parhaan lopputuloksen löydyttyä, keskustelun, 
arvioinnin, vertailun ja sovittelun jälkeen, tehdään lopullinen ratkaisu neuvottelun 
lopputuloksesta. Lopputuloksen valintaa ja päätöstä seuraa toteutustavasta päättämi-
nen. (Hakkarainen ym.1999, 90) 

Tässä tutkimuksessa korostui etenkin todisteluprosessien hallinta neuvottelutilantees-
sa. Hakkaraisen ym. (1999, 91-92) mukaan varsinaisen neuvottelun aikana on oltava 
aktiivinen, joustava ja osattava käyttää neuvotteluvaraa sopivasti tuloksen aikaan-
saamiseksi. Neuvottelun aikana kannattaa viedä asioita eteenpäin esittämällä kysy-
myksiä, pohtimalla vaihtoehtoja, yhdistelemällä eri ehdotuksia ja selkiyttämällä ajoit-
tain koko ryhmälle sen hetkistä tilannetta. Neuvottelutilanteessa on osattava kuunnel-
la, mitä toisilla on sanottavana, koska on mahdollista, että jollain toisella on kokonai-
suuden kannalta parempi vaihtoehto esitettävänään. Kannattaa asettua toisten neuvot-
telukumppaneiden asemaan ja tarkastella asiaa heidän näkökulmastaan käsin, selkiyt-
tää ääneen havaintojaan ja rakentaa monenlaisia näkökulmia yhdistäviä ehdotuksia 
yhteisen ratkaisun löytämiseksi.  

Hakkaraisen (1999, 89-90) mukaan omat tunnereaktiot kannattaa hallita neuvottelun 
aikana ja oma näkemys kannattaa esittää selkeästi, yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi 
perustellen. Itsestään on kyettävä antamaan neuvottelukumppaneille luotettava ja va-
kuuttava kuva. Neuvottelun päätteeksi kannattaa olla tarkka siitä, että sovitut asiat 
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kirjataan yksityiskohtaisesti ylös, ja asioista myös sovitaan niin perusteellisesti kuin 
se on mahdollista. Ainakin tehtävien jako, vastuualueet, määräajat, seuranta, aikatau-
lut, sopimusehdot ja muut neuvottelussa sovitut asiat on kirjattava mahdollisimman 
tarkasti, jotta myöhemmin asiaa toteutettaessa ei synny väärinkäsityksiä ja ongelmia. 
Tämä näkemys oli yhteneväinen tämän tutkimuksen tulosten kanssa.   

Tässä tutkimuksessa tuli esille hallinnon prosessitaitojen yhteydessä henkilökohtais-
ten verkostojen ja verkostoitumisen merkitys hallinnon sektorilla. Tutkittavat tarkoit-
tivat ensisijaisesti epämuodollisia ja epävirallisia verkostoja, eivät organisaation ta-
holta perustettuja muodollisia verkostoja. Tässä yhteydessä käsitellään ainoastaan 
epämuodollisten verkostojen toimintaa. Övretveitin (1995, 105-106) mukaan vuoro-
vaikutustaidot ja ryhmätyötaidot ovat ihmisen persoonallisten ominaisuuksien osalta 
hyvin samanlaiset, mitä verkostoituminenkin edellyttää. Verkostolla tarkoitetaan va-
paaehtoista, ja usein epävirallista yhteenliittymää tai ryhmittymää, jonka jäsenet ovat 
yhteydessä toisiinsa verkoston sisällä edistääkseen yhteistyön avulla tavoitteidensa 
saavuttamista. Verkoston toimintaperiaatteille on luonteen omaista vapaaehtoisuus, 
toiminnalle ei ole määritelty mitään selkeitä muotoja ja verkoston tapaamiset ovat 
satunnaisia ja jäsenistöltään vaihtelevia. Verkoston toiminta perustuu pitkälti sanat-
tomiin sopimuksiin ja yhteisesti tiedostettuihin käytäntöihin. Minkäänlaista toimintaa 
ohjaavaa säännöstöä ei ole. Verkostolla ei ole määriteltyä johtajaa, eivätkä jäsenten 
suhteita säätele organisaatiot tai hierarkiat. Verkoston jäsenet tiedostavat olevansa 
lojaaleja ensisijassa omalle organisaatiolleen. 

Tässä tutkimuksessa verkostojen ominaisuuksien katsottiin vaihtelevan aina tilanteen 
ja kulloisenkin tarpeen mukaan. Kuvaavaa tällaisille verkostoille on toiminnan jous-
tavuus. Övretveitin (1995, 105-107) mukaan verkosto voi tarvittaessa laajentua, so-
pimuksia voidaan tehdä tilanteen ja ajan mukaisesti, tavoitteita ja päämääriä voidaan 
muuttaa ja jäsenet voivat vaihtua ongelmattomasti. Haittapuolena tällaisella verkos-
tolla on jatkuvuuden puuttuminen ja jäsenten välisen sanattoman luottamuksen ja 
vastavuoroisuuden joutuminen ajoittain koetukselle. Mutta kun verkoston toimintaa 
ohjaa ensisijaisesti tietoisuus yhteisistä intresseistä ja tavoitteista, niin jäsenten väli-
nen kunnioitus ja luottamus pyritään vakaasti säilyttämään verkostossa.   

Tässä tutkimuksessa verkostotyöskentelyssä merkittäväksi koettiin todellisista vaikut-
tamismahdollisuuksista huolehtimisen, tiedon kulusta huolehtimisen ja todellisuuden 
realiteettien hyväksymisestä, jotka liittyvät verkostotyöskentelyyn. Luottamus onkin 
keskeinen käsite verkostoajattelussa. Uusikylän(1999, 48-57) mukaan verkoston 
muodostavien ihmisten keskinäisen luottamuksen varaan rakentuu koko toimiva suh-
dejärjestelmä, koska hyvin harvoin verkoston toimijoiden transaktiot ovat samanai-
kaisia ja molemminpuolisia, ja jokainen transaktio sisältää odotuksen myöhemmin 
saatavasta vastapalvelusta. Palveluja toisilleen tekemällä ihmiset ja organisaatiot luo-
vat julkilausumattomia sitoumuksia, tulevaisuuden optioita. Luottamuksen lisäksi 
verkoston toimijoiden määrä on merkittävä tekijä silloin, kun apua tai tukea tarvitaan. 
Mitä suurempi verkosto, sitä varmemmin apua ja tukea on tarvittaessa mahdollista 
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saada. Verkoston toimintaa ohjaa käytännössä jäsenten yhteiset tilannearviot käsitel-
tävänä olevasta asiasta, eivät hallinnon rutiinit tai hierarkiat. Verkoston toiminnan 
seuranta ja kontrolli perustuu keskinäiseen sosiaaliseen kontrolliin ja jäsenten haluun 
säilyttää oma maineensa verkostossa. Verkosto on toiminnallisesti yleensä hyvin 
joustava, spontaani ja avoin, eivätkä hierarkialle tyypilliset määräykset ja säännökset 
ohjaa vuorovaikutusta ja kontaktien laatua.  

Uusikylän (1999, 57-61) mukaan vaikka verkoston toiminta perustuu vapaaehtoisuu-
teen ja luottamukseen, esiintyy epämuodollisissa verkostoissa myös ongelmia. Pro-
fessionaalis – kulttuuriset erot verkoston jäsenten välillä voivat synnyttää ennusta-
mattomia ja hallitsemattomia tilanteita esimerkiksi informaatiokatkosten muodossa. 
Verkoston toimintaa voi heikentää resurssien vähäisyys, joka heijastuu toiminnan jat-
kuvuuden epävarmuutena. Jos verkoston jäsenenä on sellaisia henkilöitä, joiden työn 
luonteeseen kuuluu salaisiksi luokiteltujen aineistojen käsittely, voivat tietosuojaon-
gelmat aiheuttaa häiriöitä verkoston toimintaan. Myös verkostossa toimivien yksilöi-
den persoonalliset ominaisuudet voivat synnyttää oman edun tavoittelua verkoston 
kustannuksella tai toiminnallista laiskuutta ja tehottomuutta verkoston toimintaa koh-
taan. Tässä tutkimuksessa verkostojen toiminnan kannalta keskeiseksi tekijäksi nousi 
verkoston jäsenten vuorovaikutustaidot.  

Yhtenä vaikuttavana tekijänä hallinnon prosessitaidoissa tässä tutkimuksessa oli 
haastateltavien näkemyksen mukaan myös viestintä ja sen osaaminen. Viestintäosaa-
misen katsottiin tulevan esille mm. aktiivisena oman hallinnonalan asioiden infor-
moimisena julkisuudelle, muille hallinnonaloille ja oman hallinnonalan sisälle. Åber-
gin (1997, 30-35) mukaan viestinnän tarkoituksena organisaatiossa on ensisijaisesti 
tavoitteiden toteutumisen mahdollistaminen ja edistäminen. Viestinnällä voidaan 
myös profiloida työyhteisöä, sitouttaa työntekijöitä organisaatioon jakamalla työn 
tekoa tukevaa tietoa työyhteisöön niin strategiselta, taktiselta kuin operationaaliselta-
kin tasolta, tyydyttää ihmisten sosiaalisia tarpeita viestinnän vuorovaikutuksellisuu-
den avulla ja ylläpitää työntekijöiden motivaatiota.  

Tässä tutkimuksessa tuotiin esille viestinnän kielellisen selkeyden merkitys hallin-
nossa. Viestinnän tulee kohdentua myös kaikkiin asianosaisiin. Gordonin (1996, 261-
269) mukaan tehokas ja hyvin toimiva viestintä organisaatiossa on aina monensuun-
taista ja muodostaa linkin tai kehän, joka rakentuu viestin lähettäjästä, viestin vas-
taanottajasta ja palautteesta. Viestin häiriöttömään kulkuun voidaan vaikuttaa selkeäl-
lä ja harkitulla kielenkäytöllä viestiä laadittaessa, toisaalta viestin vastaanottajan on 
todella keskityttävä kuuntelemaan viestiä virheiden ja väärinymmärrysten välttämi-
seksi. Viestin lähettäjän on myös huolehdittava siitä, että kerralla ei lähetetä liian 
montaa ja vaikeaselkoista viestiä, ja siitä, että viestiin yhdistyvät eleet ja ilmeet ovat 
loogiset ja johdonmukaiset viestin sisällön kanssa.  

Organisaatiossa viestintää tapahtuu ainakin kolmeen suuntaan. Alaspäin tapahtuva 
viestintä matkaa esimieheltä alaiselle, ja viesti on yleensä kohdennettu useammalle 
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henkilölle. Ylöspäin suuntautuva viestintä kulkee alaisilta esimiehille ja sisältää usein 
organisaatioon ja sen toimintoihin liittyviä ajatuksia ja esityksiä. Lateraali- eli vaaka-
tason viestinnässä viesti kulkee työntekijältä toiselle, osastojen välillä, muiden työn-
tekijäryhmien välillä tai eri organisaatioiden välillä. Yhden organisaation sisällä ta-
pahtuvaa viestintää kutsutaan sisäiseksi viestinnäksi ja organisaatioon ulkopuolelta 
tulevaa tai ulos lähtevää viestiä kutsutaan ulkoiseksi viestinnäksi. (Gordon 1996, 270-
274; Åberg 1996, 158-168, 178-180) Tämän tutkimuksen tulokset olivat yhteneväiset 
edellä esitetyn käsityksen kanssa. 

Hallinnon prosessitaitojen kolmannessa vaiheessa, eli toimintaprosessien suorittamis-
vaiheessa haastateltavat toivat esille näkemyksensä laillisuuden ja muotomääräysten 
noudattamisen merkityksestä osana hallinnon prosessitaitoja, ja tiimityön. Haastatel-
tavat katsoivat, että mitä paremmin hallitsee hallintoa säätelevän lainsäädännön, sen 
suurempi liikkumavara henkilöllä hallinnossa työskennellessä on. Hallintomenettely 
tarkoittaa kaikkia niitä menettelytapoja, jotka säätelevät asioiden käsittelyä julkisessa 
hallinnossa siten, että kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet tulevat huomioonote-
tuksi. 1.1 2004 voimaan astunut hallintolaki on keskeisin hallintomenettelyä ohjaava 
säädös. Laissa on säädetty hallinnon prosessien julkisuudesta ja salassapidosta, asioi-
den käsittelyn vireillepanosta ja etenemisestä, esteellisyydestä, mahdollisuudesta tulla 
kuulluksi asian käsittelyn eri vaiheissa, päätöksen tekemiseen ja antamiseen liittyvistä 
seikoista, tiedoksiannoista ja mahdollisuuksista valittaa tehdystä päätöksestä. Hallin-
tolaki ohjeistaa virkamiehiä toimimaan asioiden käsittelyn eri vaiheissa siten, että 
kansalaisten oikeudet toteutuvat hallintoprosessin eri vaiheissa hyvin, ja toiminta ko-
konaisuudessaan on mahdollisimman oikeudenmukaista ja asiallista. Uusi hallintolaki 
korvaa hallintomenettelylain, asiakirjain lähettämisestä annetun lain ja tiedoksiannos-
ta hallintoasioissa annetun lain.(Hallintomenettely 1999, 7-10; Hallintolaki 2003.) 

Hallintomenettelyn lisäksi hallinnon prosessitaitoihin voidaan katsoa kuuluvan myös 
sellaisten julkisen hallinnon toimintaa säätelevän säännöstön, kuten kuntalaki, läänien 
toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja hallinto – oikeuksien toimintaa ohjaava säännöstö. 
Hallinnossa työskenneltäessä joutuu kohtaamaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä 
kansalaisia, ja kielilainsäädännöstä löytyy määräykset oikeudesta käyttää omaa äidin-
kieltään hallinnossa asioitaessa. Sellaiset lait, kuten laki määräaikojen laskemisesta, 
tiedoksiantoa koskeva säännöstö ja hallinnon toiminnan julkisuutta säätelevät määrä-
ykset vaikuttavat hallinnon prosesseissa jokapäiväiseen työskentelyrutiiniin, joten 
niiden hallinnan voidaan katsoa olevan osa hallinnon prosessitaitoja. Virkamiehen 
vastuita säätelevän lainsäädännön tunteminen antaa toimintavapautta arkipäivän on-
gelmatilanteita hallinnossa kohdattaessa. (Hallintomenettely 1999, 34-135) Haastatel-
tavat toivat esille myös oman erikoisalan lainsäädännön osaamisen ja hallinnan mer-
kitystä osana hallinnon prosessitaitoja. Tosin he myös totesivat, että tätä tarkoitusta 
varten on joka virastossa omat asiantuntijansa, ja asiasta myös järjestetään sisäistä 
koulutusta. 
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Tässä tutkimuksessa haastateltavat korostivat yhteistyön tekemisen merkitystä, jonka 
he katsoivat kiteytyvän tiimityöskentelyssä. Ryhmässä työskentely edellyttää ihmisel-
tä sosiaalisia taitoja, ja tiimityö, joka haastateltavien näkemyksen mukaan on hallin-
nossakin enenevässä määrin yleistyvä työmuoto, asettaa sosiaaliset taidot koetukselle. 
Tiimillä tarkoitetaan pientä ryhmää henkilöitä, jotka usein edustavat erilaista ammat-
tiosaamista (voivat tosin olla samankin ammattiryhmän edustajia, mutta silloin työ-
muoto on ryhmätyön kaltaista) ja joiden keskinäinen yhteys perustuu yhteisen tavoit-
teen tai päämäärän saavuttamiseen. Övretveitin (1995, 110-111) mukaan tiimillä on 
yleensä vakiintunut kokoonpano ja yhdessä sovitut ja selkeästi määritellyt toiminta-
periaatteet. Tiimin toiminnalle on ominaista myös selkeät rooli- ja tehtäväjaot, jäsen-
ten väliset suhteet on määritelty ja päätöksenteko menetelmät ennalta sovittu. Integ-
raation aste voi tiimin sisällä vaihdella. Tiimin jäsenet voivat toimia ydinjäsenenä, 
jolloin heillä on virallinen äänioikeus tiimissä ja heitä koskee tiimin toimintaperiaat-
teet. Tiimin työskentelyyn osallistuva voi olla myös avustajajäsen, jolloin hänellä ei 
ole äänioikeutta tiimin päätöksenteossa, tiimin esimies ei välttämättä ole hänen esi-
miehensä ja tiimin kaikki toimintaperiaatteet eivät koske häntä.  

Tiimin toiminnan kannalta on tiimin vetäjällä keskeinen merkitys. Tiimin vetäjän 
rooli vaihtelee velvollisuuksien, vastuiden ja toimivallan osalta tiimissä. Tiiminvetä-
jän rooli sovitaan ennakkoon ja hän voi toimia esimerkiksi tiimin puheenjohtajana, 
jolloin hänellä on velvollisuus johtaa tiimin kokouksia, hän on vastuussa toiminnas-
taan ensisijassa tiimin jäsenille, ja hänellä ei ole toimivaltaa tiimin ulkopuolella. 
Usein puheenjohtaja – tyyppistä tiimin vetäjyyttä kierrätetään tiimissä työn kuormi-
tuksen tasapainottamiseksi.(Övretveit 1995,181-186) Tässä tutkimuksessa ei tiimin 
vetäjän rooli tullut lainkaan esille. Haastateltavien kuvauksen mukaan tiimit ja ryh-
mät eivät hallinnossa vielä työskentele kovin tiiviinä tiiminä, tai systemaattisesti. 
Ryhmänä tai tiiminä työskentely keskittyy ensisijaisesti jonkin asian hoitamiseen tai 
ongelman ratkaisuun. Työskentely hallinnossa on tämän tutkimuksen mukaan vasta 
hiljalleen kehittymässä tiimityön suuntaan ja kokemuksia tiimeistä kerätään satunnai-
sesti. Työyhteisöllä on aina mahdollisuus itse määritellä oman tiiminsä toimintaperi-
aatteet hallinnossa sen mukaan, mikä parhaiten palvelee tavoitteiden ja päämäärien 
saavuttamista. 

Tässä tutkimuksessa tiimien toimintatapaa kommentoitiin hyvin niukasti. Lähinnä 
käsiteltiin oman roolin muotoutumiseen liittyviä näkökulmia. Övretveitin (1995, 213-
218) mukaan tiimin toimintaan vaikuttavana tekijänä voidaan mainita vielä tiimin 
käytössä oleva päätöksentekomalli. Tiimin toimintaperiaatteissa on ennakolta määri-
telty, miten päätöksenteko tiimissä tapahtuu. Perusperiaatteena tiimissä on, että oike-
us tehdä päätöksiä on sidottu velvollisuuksiin. Yleisimmin tiimeissä käytetään viittä 
erilaista päätöksentekomenetelmää. Ammattikohtainen päätös on yhden asiantuntijan 
yksin tekemä päätös, joka sisällöllisesti kuuluu hänen asiantuntijuutensa kenttään. 
Päätös voi olla luonteeltaan konsultoinnin jälkeen tapahtuva ammatillinen päätös, jol-
loin tiimin jäsen on päätöstä varten tarvinnut tiimin, tai sen jonkun jäsenen, työpanos-
ta, ennekuin päätös on ollut mahdollista tehdä. Kolmantena päätöksentekomenetel-
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mänä on tiimin toimintaperiaatteita noudattava ammatillinen päätös, jolloin päätöksen 
tekee joku tiimin jäsenistä, mutta tiukasti tiimin ohjauksessa toimintaperiaatteiden 
välityksellä. Tiimissä voidaan joutua turvautumaan myös enemmistöpäätöksiin, var-
sinkin jos käsiteltävä asia koskettaa koko tiimiä, kuten esimerkiksi toimintaperiaat-
teiden muuttaminen. Hyvin harvoin, mutta mahdollisesti tiimi voi joutua käyttämään 
yksimielistä päätöstä, jolloin yhden jäsenen vastustaminen riittää estämään päätöksen 
syntymisen. Päätöksen tekemättä jättäminen ja toiminnan jatkaminen entiseen mal-
liin, on itse asiassa yksi esimerkki yksimielisestä päätöksestä.  

Hallinnon prosessitaitojen neljäs osa-alue oli arviointi. Haastateltavien suhtautuminen 
arviointiin oli positiivinen, joskin itse arviointiprosessi koettiin vaikeaksi arvioitavien 
asioiden pitkän aikajänteen ja moniulotteisuuden vuoksi. Virtanen (1999, 1-2) on to-
dennut, että valtionhallinnosta puuttuu arviointiosaamisen taito. Virkamiehet eivät 
hänen mukaansa hallitse arviointimenetelmiä, arvioinnin metodologiaa eivätkä osaa 
hyödyntää erilaisia aineistoja. 

Sinkkosen ja Kinnusen (1994, 24-32) mukaan arviointitoimintaa voidaan määritellä 
tarkoituksen avulla, jolloin arviointi voi olla tiedonhankintaa päätöksentekoa varten, 
vaihtoehtojen valintaa varten tai muutosten tuottamista varten. Valittu arviointipro-
sessi itsessään sisältää arvottamisperusteet, joihin vertaamalla kerättyä tietoa arvioi-
daan. Arviointiprosessia varten tapahtuva tiedonhankinta soveltaa vaihtelevassa mää-
rin tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Tieteellisen tutkimuksen menetelmien käy-
tön koettu tarve on yhteydessä siihen, mitä tarkoitusta varten arviointi suoritetaan. Jos 
kyseessä on pelkkä yksittäisen toimenpiteen, tai yksinkertaisen ja toistuvan prosessin, 
arviointi palautetiedon saamiseksi, tieteelliset menetelmät voivat olla liian monimut-
kaisia ja aikaa vieviä. Toisaalta varsinaiset arviointitutkimukset, jotka saattavat koh-
dentua hyvinkin laajoihin kokonaisuuksiin, edellyttävät tieteellisten menetelmien 
käyttöä ja soveltamista. Tämän tutkimuksen yhteydessä haastateltavat tarkoittivat ar-
vioinnilla ensisijaisesti palautteen omaista, jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettua toi-
mivaa ja helppokäyttöistä arviointimenetelmää. 

Tässä tutkimuksessa arvioinnin kriteereiksi mainittiin asian käsittelyyn käytetyn ajan, 
palveluhenkisyyden ja valitusten määrän. Nämä mainittiin eri yhteyksissä, ei niinkään 
arvioinnista puhuttaessa. Sinkkosen ym. (1994, 79-85) mukaan hallinnon prosessien 
arvioinnissa voidaan lähestymistavoiksi valita erilaisia malleja. Standardi- eli normi-
perusteinen arviointimalli perustuu tarkasti määriteltyjen arviointikriteereiden käyt-
töön. Standardiperusteisen arviointimallin kriteerit tulevat hyväksytyistä standardeis-
ta, laatuvaatimuksista, tulostavoitteista, budjetista tai asetetuista normeista ja sään-
nöistä. Tausta-ajatteluna standardiperusteisessa arviointimallissa on systeemiajattelu. 
Tavoiteperusteinen arvioinnin malli puolestaan perustuu ajatukseen, että toiminnan 
tavoitteet ovat sinällään ensisijaisia ja ne ovat aina erotettavissa muusta, toisarvoises-
ta toiminnasta. Asetetut tavoitteet muodostavat ”mitä pitää olla”- kriteeristön, johon 
todellista toiminnan tilaa verrataan. Se, miten hyvin tavoitteet on saavutettu, on arvi-
oinnin lähtökohta, ja tämän perusteella voidaan vetää johtopäätös toiminnan oikeasta 
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tai väärästä suuntautuneisuudesta. Tavoiteperusteisen arviointimallin taustalla on ra-
tionaalisen päätöksenteon malli.  

Hallinnon prosessien taloudellisessa arvioinnissa pyritään selvittämään toiminnan 
tehokkuutta, ja nämä tehokkuusmallit perustuvat systeemiajatteluun. Tehokkuusmal-
lien tavoitteena on selvittää kustannus – hyöty tai kustannus – vaikuttavuus- suhteil-
taan edullisin ja optimaalisin toimintavaihtoehto. Toiminnan tehokkuutta, eli hyvyyt-
tä ja onnistuneisuutta, voidaan mitata panos-tuotos- suhteella. Panos - tuotos- suhteita 
määriteltäessä joudutaan ottamaan huomioon pelkkien rahallisten panosten ja tuotos-
ten lisäksi myös muut vaikutukset ja hyödyt, joiden rahallinen mittaaminen on mah-
dotonta, esimerkiksi hyvinvointipalvelujen seurauksena syntyvä pahoinvoinnin ja 
tuskan väheneminen. (Sinkkonen ym. 1994, 85-88) Tässä tutkimuksessa haastatelta-
vat sivusivat tehokkuusmallien ajatuksia päätöksenteon, esimiehisyyden ja hallinnon 
prosessitaitojen yhteydessä. Ongelmallisena koettiin juuri kokonaishyödyn ja vaikut-
tavuuden arviointi. 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat viittasivat eri yhteyksissä Julkisen sektorin laatu-
linjauksiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin arvioinnin kehittämisessä hallinnon 
organisaatioissa. Maininnat olivat yleisellä tasolla. Laatustrategiat lähtevät liikkeelle 
hallinnon asiakkaiden merkityksen ymmärtämisestä osana hallinnon prosessitaitoja. 
Hallinnon on kyettävä selkeästi näkemään ja määrittelemään omat asiakkaansa, heitä 
koskevat palveluprosessit ja prosessien asiakkaalle tarjoamat vaihtoehdot. Palvelu-
prosessit ovat luonteeltaan läpinäkyvät ja niitä kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti. 
Jotta palveluprosessit toimisivat optimaalisella tavalla, on henkilöstön ammattitaidos-
ta ja osaamisesta huolehdittava jatkuvasti, ja työympäristön fyysisten, henkisten ja 
sosiaalisten tekijöiden tuettava henkilöstön hyvinvointia. Osallistuminen palvelupro-
sessin jatkuvaan kehittämiseen sitouttaa henkilöstön ja päätöksentekijät toiminnan 
tavoitteisiin, ja mahdollistaa omien työprosessien laatutavoitteiden asettamisen ja 
palvelusitoumusten käytön. Myös arvioinnin jatkuvaa toteutusta voidaan pitää yhtenä 
laatustrategiana, jota varten laaditaan arviointikriteerit. Tällöin arviointikriteerit toi-
mivat osaltaan myös seurantaa ja valvontaa korvaavina tekijöinä. (Valtiovarainminis-
teriö 1998, 50-52)  

Yhteenvetona voidaan todeta, että yksittäin ja asiakohtaisesti tarkasteltuna hallinnon 
prosessitaidoissa ei tullut esille mitään uutta näkemystä tai sisältöä, jota ei hallintotie-
teen tutkimuksissa tai kirjallisuudessa olisi sivuttu. Hallinnon prosessitaitoja ei tosin 
ole esitetty tämän tutkimuksen tuottamassa muodossa, eli prosessin omaisena koko-
naisuutena, eikä täysin samanlaisella vuorovaikutusta painottavilla sisältöalueilla, 
hallintotieteen kirjallisuudessa. 

5.2.10   Käsitys arkielämästä  

Neljäntenä tietoperusteisen kokemustodellisuuden alakategoriana on käsitys arki-
elämästä. Käsitys arkielämästä oli tässä tutkimuksessa koko aikuisiän kestävä ja 
muotoaan muuttava oppimisprosessi, jonka avulla ihminen tulee tietoiseksi ympäröi-
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västä yhteiskunnasta ja jonka avulla hän integroituu yhteiskuntaan eri asteisesti. Ih-
misen elämismaailma sosiaalisine verkostoineen, muuttuvine toimintatilanteineen ja 
vaihtuvine konteksteineen, tuottaa joka päivä uusia mahdollisuuksia oppimiselle. Ih-
misen arkipäivän tietämisen katsottiin olevan perusta hallinnolliselle toiminnalle, 
muuten ei voi ymmärtää tehtyjen päätösten seurausvaikutuksia. Aittolan (2001, 59-
66) mukaan arkipäivän oppiminen tapahtuu ihmisen jokapäiväisen elämän piirissä ja 
ihmiselle läheisissä ja tutuissa toimintaympäristöissä. Yhden ihmisen kohdalla arki-
päivän oppimiskokemusten määrä on rajoitettu, koska yhden ihmisen kokemuskenttä 
on hyvin rajallinen ajan, tilan ja paikan suhteen. Arkipäivän oppiminen ei riitä raken-
tamaan kaikkia kompleksisessa maailmassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia, 
mutta arkipäivän oppimisen avulla ihmisen elämänhallinnan alue laajenee.  

Dohmenin (1998, 224-225) mukaan arkielämän oppimiselle on luonteenomaista sa-
tunnaisuus, eriytyneisyys, suunnittelemattomuus ja omien intressien keskeisyys. Tai-
to hyödyntää satunnaisen oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia on yhteydessä ihmi-
sen peruskiinnostukseen, avoimuuteen uusia kokemuksia kohtaan, ihmisen halukkuu-
teen yrittää ymmärtää ympäristöään ja elämää ja taitoon ajatella itsenäisesti ja omape-
räisesti. Arkielämän oppimiselle on ominaista, että oppiminen tapahtuu myös muun 
toiminnan ohessa, huomaamatta ja ilman selkeää oppimistavoitetta. Arjen oppiminen 
tapahtuu erehdysten, olettamuksien, uskomuksien, arvostuksien ja toiminnan merki-
tysrakenteiden välityksellä. Tämän tutkimuksen mukaan arkielämän oppiminen ta-
pahtuu elämällä aktiivisesti arkea sen kaikissa eri ulottuvuuksissaan. 

Aittolan (2001, 72-73) mukaan arkielämän ja satunnaisoppimisen keskeisimmät op-
pimisympäristöt sisältyvät kunkin ihmisen yksilölliseen toimintaympäristöön. Vapaa-
aika on yksi merkittävä arjen oppimisympäristö. Vapaa-ajan oppimisympäristö voi 
olla jonkin muotoinen yhdistys- tai yhdyskuntatyö, joka tekee ihmisen tietoiseksi 
omasta ja lähiympäristönsä tilanteesta, ja opettaa ihmistä rakentamaan tehokkaita ja 
strategisesti mielekkäitä yhteistoiminnan muotoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tai 
vapaa-ajan oppimisympäristön voi muodostaa jokin muu harrastus tai tapa viettää 
aikaansa, ja jonka avulla voi kehittää itsessään uuden tekniikan hallintaa, keskustelu- 
ja vuorovaikutustaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja, toisten ohjaamisen taitoja, taitoa 
voittaa ja hävitä, suvaitsevaisuutta ja vastuullisuutta. Tämän tutkimuksen tulokset 
olivat tältä osin yhteneväiset yllä esitetyn käsityksen kanssa.  

Tässä tutkimuksessa median osuutta arkielämän tuntemuksen välineenä painotettiin. 
Median kautta on mahdollista saada tietoa ajankohtaisista asioista, joista keskustel-
laan tai joita kritisoidaan. Samoin median katsottiin antavan selkeän kuvan kulttuurin 
sen hetkisestä tilanteesta yhteiskunnassa. Median myös katsottiin luovan kulutustot-
tumuksia ja omalta osaltaan määrittelevän jopa tuotteiden hintatasoa. Aittolan (2001, 
73-75) mukaan media eri muotoineen muodostaa nykyään erittäin merkittävän arki-
elämän oppimisympäristön. Mediasta oppimiselle on ominaista sekundaarikokemus-
ten runsaus. Sekundaarikokemukset tarkoittavat tässä yhteydessä niitä kuvauksia, 
mielikuvia, asenteita ja elämäntapoja, joita mediat välittävät ihmisen tietoisuuteen, 
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mutta joihin ihminen itse ei kuitenkaan osallistu aktiivisesti muuten kuin havainnoi-
malla niitä mediasta. Medioiden välityksellä tapahtuva havainnoiminen laajentaa 
symbolista todellisuutta, kaukaisetkin tapahtumat sulautuvat osaksi ihmisen jokapäi-
väistä tietoisuutta, kulttuurin muutokset nopeutuvat, ja saavat yllättäviäkin käänteitä, 
ja odotukset tulevaisuuden ihmisen tarpeellisista kyvyistä ja ominaisuuksista muotou-
tuvat enenevässä määrin tietopainotteiseksi. Elokuvat, televisiosarjat ja eri tasoinen 
kaunokirjallisuus yksinkertaistavat elämäntapa- ja ihmissuhdemalleja, auttavat katso-
jaa tai lukijaa hahmottamaan syy-seuraussuhteita ja, toivottavasti, opettavat katsojaa 
tai lukijaa kriittiseen reflektioon ja sisällönanalyysiin, koska jokaisella on kuitenkin 
kokemus elämän monimutkaisuudesta ja ongelmien jäämisestä vaille lopullisia rat-
kaisuja.  

Tässä tutkimuksessa tuli esille, että hallinnon toimijan on tiedettävä tavallisen ihmi-
sen arjen kulutustottumukset, ja sen, mitä tällainen kuluttaminen maksaa. Tietoa ku-
luttamisesta saa toimimalla itse kuluttajana, mutta myös seuraamalla aktiivisesti ja 
jatkuvasti lehtiä, mainoksia ja erilaisia trendivirtauksia. Aittolan (2001, 75-76) mu-
kaan kuluttaminen ja kulutustottumukset tarjoavat myös arkielämän oppimisympäris-
tön. Kuluttaminen arkielämän toimintana harjaannuttaa ihmistä valintojen tekemises-
sä ja on tavallaan itseilmaisullista toimintaa. Kuluttaminen voi kohdentua konkreetti-
siin hyödykkeisiin, kuten autoihin, kodinkoneisiin tai ruokaan. Nykyisin kuluttamisen 
kohteet ovat enenevässä määrin palveluita, viihdetilaisuuksia tai symbolisia ilmiöitä. 
Kuluttamisen luonne on muuttunut tarpeiden tyydyttämisestä halujen tyydyttämisek-
si, jolloin valintoja on enenevässä määrin alkanut ohjata nautinnonhalu, todellinen tai 
kuviteltu arvonanto ja nuoruuden ihannointi. Esimerkiksi koulutuksesta, arvosanoista 
ja tutkinnoista on tullut tietyn statusarvon omaavia hyödykkeitä, joita myydään tiedo-
tusvälineissä.  

Tässä tutkimuksessa perheen ja työn välisen yhteyden ymmärtämistä pidettiin oleelli-
sen tärkeänä työyhteisölle ja hallinnolliselle toiminnalle. Työn laadun ja työssä koe-
tun tyytyväisyyden katsottiin olevan yhteydessä perheen, läheisten ja ystävien keski-
näiseen ihmissuhteisiin. Aittolan (2001, 77-79) mukaan perhe ja ihmissuhteet muo-
dostavat erittäin merkityksellisen oppimisympäristön ihmisen arkielämässä. Perheen 
ja ihmissuhteiden avulla on mahdollista omaksua monimutkaisia sosiaalisten taitojen, 
kommunikaation ja vuorovaikutuksen menetelmiä. Perhe välittää arvomaailmaa ja 
perinteitä seuraaville sukupolville. Perhe myös mahdollistaa vastuullisuuden, toisista 
välittämisen ja huolehtimisen, joustavuuden, työn tekemisen, erilaisuuden hyväksy-
misen ja läheisten ihmissuhteiden arvostamisen mallin oppimisen. Perheen piiriin liit-
tyy myös paljon sellaisia merkittäviä elämänkokemuksia, jotka opettavat ja kasvatta-
vat ymmärtämään ihmisen arkea ja sen vaatimuksia. Tällaisia tapahtumia ovat esi-
merkiksi avioituminen, vanhemmuus, sairastumiset, kuolemat ja erot. Muista ihmis-
suhteista etenkin vertaisryhmät (työ, vapaa-aika) muodostavat merkittävän oppi-
misympäristön ihmisen arjessa. Vertaisryhmän kanssa voidaan vaihtaa ajatuksia, kes-
kustella, väitellä ja arvioida havainnoituja asioita, ja oppia suhteuttamaan omia nä-
kemyksiään ympäröivän yhteisön tapaan tulkita todellisuutta, ja kehittää jatkuvasti 
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arjen havainnointitaitoja. Tässä tutkimuksessa osa haastateltavista katsoi jopa tarpeel-
liseksi, että hallinnontyöympäristö tukee perheen kannalta myönteisten ratkaisujen 
tekemistä esimerkiksi joustavien työjärjestelyiden muodossa.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän tutkimuksen käsitys arkielämän oppimisesta 
on yhteneväinen kasvatustieteen näkemysten kanssa, joten sisällöllisesti mitään uutta 
ei tullut esille. Uutena näkemyksenä voidaan pitää sitä, että hallinnon vaikuttavuuden 
ja toiminnan oikean kohdentamisen kannalta virkamiehen omaama tietämys arjesta 
on merkittävässä roolissa.  

5.2.11   Esimiehisyys 

Tämän tutkimuksen suoriteperusteisen toimintatodellisuuden neljäs alakategoria esi-
miehisyys sisältää vaikutteita useista erilaisista johtamisnäkemyksistä ja – malleista. 

Tässä tutkimuksessa esimiehisyydessä painottuivat asioiden kokonaisvaltainen tar-
kastelutapa, taloudellisen ajattelun sisäistyneisyys osaksi päivittäistä toimintaa, arki-
päivän edellyttämien toimintataitojen hallinta ja esimies-alais suhteen merkityksen 
ymmärtäminen, ja siihen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja sosiaalisten taitojen 
hallinta. 

Druckerin (1999, 3-17) mukaan johtamisnäkemykset voidaan periaatteellisesti jakaa 
syntyhistoriansa perusteella kahteen; Management - ajatteluun ja leadership - ajatte-
luun. Karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että management - ajattelussa painopiste ta-
voitteiden saavuttamisen keinona on asioiden johtamisessa, tehokkuudessa ja talou-
dellisuudessa, ja leadership - ajattelussa ihmisten johtamisessa, kehittämisessä ja hy-
vinvoinnista huolehtimisessa. Kummankin näkemyksen ympärille on vuosien myötä 
kehittynyt erilaisia malleja, joissa painopistealueet ovat vaihdelleet. 

Tämän tutkimuksen esimiehisyyden olemusta selvittävässä osuudessa management - 
ajattelua tuli suhteellisen vaatimattomasti näkyviin. Talouden lainalaisuuksien, bud-
jettisidonnaisuuden ja optimaalisen taloudenhoidon ymmärtämistarpeen voidaan kat-
soa kuvaavan management ajattelua. Ohjeiden, sääntöjen ja opasteidenkin laadinta 
haluttiin toteuttaa hyvin matalalla profiililla ja säästellen. Esimiehen suorittamaa ar-
viointia kuvatessaan haastateltavat ilmaisivat management tyyppisesti tuloskeskeisen 
seurannan merkityksen organisaatiolle. Esimiehen odotettiin hallitsevan myös organi-
saation ydinprosessit, jotta tuloksen arviointi olisi mahdollista. Jossain määrin poh-
dinnan tasolla haastattelussa tuli esille miten liikelaitostaminen vaikuttaisi hallintoon, 
mutta asiaa ei käsitelty johtamisen näkökulmasta. 

Drucker (1999, 3-17) laajentaa uuden management ajattelun siten, että kaikki toimin-
ta, mikä vaikuttaa organisaation aikaansaannoksiin ja tuloksiin, sisäisiin ja ulkoisiin 
saavutuksiin, on management toiminnan aluetta ja sen vastuulla kontrollin laajuudes-
ta huolimatta. Management - ajattelun katsotaan kuuluvan erityisenä ja erotettavissa 
olevana osana kaikkiin toiminnassa oleviin organisaatioihin, ei pelkästään liiketalou-
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dellisiin järjestelmiin. Management toiminta on organisaatiossa olemassa tulosten ja 
tavoitteiden saavuttamista varten, ja kaikki voimavarat järjestetään siten, että tavoitel-
tu tulos kyetään saavuttamaan. Tässä tutkimuksessa management ajattelu keskittyi 
taloudellisten prosessien seurantaan ja hallintaan hallinnon toimintaprosessien eri 
vaiheissa. Näin tulkiten myös tämän tutkimuksen mukaan management ajattelua voi-
daan sanoa olevan mukana kaikissa hallinnon toiminnoissa.  

Management - ajattelun mukainen organisaatiomuoto määräytyy tehtävän ja toimin-
nan mukaan, ja se löydetään etsimisen, tutkimuksen ja kehittämisen avulla. Ihmisiä 
management organisaatiossa johtaa sisäistetty tehtävä ja tavoite. Tavoitteen sisäistä-
misen myötä jokaisen yksilön erityisosaaminen ja tietoperusta tulee hyödynnettäväksi 
tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Koko management toimintaa ohjaa kuluttajien 
arvot ja kuluttajien ostopäätösten jakauma markkinoilla. Koko tuotanto- ja talousket-
jua, ja myös kaikkia prosesseja, ajatellaan operationaalisesti tuloksen ja tavoitteen 
näkökulmasta, ja näin löydetään toimintaa ohjaava säännöstö. Management toiminta 
on ikään kuin orgaani, jonka avulla organisaatiot kykenevät saavuttamaan itsensä ul-
kopuolella olevia tavoitteita. (Drucker 1999, 17-40)Tässä tutkimuksessa tuli esille 
hallinnossa tapahtuneet organisaatioiden uudistukset, joiden katsottiin perustuvan ta-
loudellisten arvojen tietoiseen valintaan hallintoa ohjaavina arvoina. Management 
ajattelun mukaiset hallinnon toimintaprosessit katsottiin osin soveltumattomiksi toi-
minnan sisällön ja tavoitteen vuoksi. 

Yukl`n (1998, 8-11) mukaan ihmissuhteiden merkitystä johtajuudessa painottava lea-
dership-ajattelu on ollut mukana johtamista tutkivassa piirrelähestymistavassa, asen-
nelähestymistavassa, tilannejohtamislähestymistavassa, yhdentävissä johtajuusteori-
oissa ja vallan vaikuttavuuteen liittyvissä johtajuustutkimuksissa. 

Tämän tutkimuksen esimiehisyys osiossa leadership ajattelu oli hallitseva näkökulma. 
Esimiehen odotettiin omaavan kokonaisvaltaisen näkemyksen hallintoon ja sen pro-
sesseihin ja hänen odotettiin ymmärtävän hallintokulttuurin merkityksen esimiestoi-
minnoissaan. Edelleen esimiehen edellytettiin osaavan tehdä yhteistyötä pitkäjäntei-
sesti kaikkien osapuolien kanssa, ja olevan kykenevä käsittelemään rakentavasti koh-
taamansa ongelmat. Häneltä odotettiin myös luottamuksellista läheisyyttä, taitoa hy-
väksyä erilaisuutta, ymmärtämystä ja empaattisuutta. Organisaation toiminta koettiin 
kyllä ensisijaiseksi, mutta toiminnan haluttiin toteutuvan ihmiset huomioimalla taval-
la. 

Leadership johtamisessa johtaminen keskittyy seuraavaan kuuteen suureen osa-
alueeseen Yukl`n (1998, 503) mukaan: 

1. Yhteisesti suoritettavan tehtävän onnistunut läpivieminen edellyttää, että kai-
killa on yhteiset tavoitteet ja prioriteetit. Johtajan tehtävä on yhdistää osatavoitteet 
kokonaisuudeksi, johon kaikki voivat samaistua. Johtaja luo strategian tämän koko-
naistavoitteen saavuttamiseen. Tässä tutkimuksessa esimiehen odotettiin kykenevän 
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ottamaan hallinnolliset toimintaprosessit kokonaisvaltaisesti haltuunsa ja huomioi-
maan kaikkien eri osatekijöiden vaikutukset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 

2. Vaikean ja vaativan tehtävän suorittaminen edellyttää sitoutuneisuutta ja pitkä-
jänteisyyttä vaikeuksia ja takaiskuja kohdattaessa. Leadership johtaja kykenee herät-
tämään innostusta, luomaan optimismia ja luottamusta, ja saa ihmiset energisenä ta-
voittelemaan vaikeitakin päämääriä. Myös tässä tutkimuksessa tuli esille esimiehen 
merkitys motivoijana ja alaisten kehittymistä ja oppimista tukevana henkilönä. 

3. Yhteisesti suoritettava tehtävä edellyttää yhteistyötä ja yleistä luottamuksen 
ilmapiiriä onnistuakseen. Leadership johtaja auttaa ihmisiä ymmärtämään toistensa 
erilaisuutta ja näkemään sen voimavarana, josta kaikki hyötyvät. Tämän tutkimuksen 
mukaan esimiehen rooli on keskeinen työyhteisön ilmapiiriä ajatellen. Esimies joutuu 
sovittelemaan ja yhdistelemään erilaisten ihmisten erilaiset tuotokset yhdeksi toimi-
vaksi kokonaisuudeksi, ja tällöin hänen on omattava hyväksyvä asenne ihmisten eri-
laisuuteen työntekijöinä ja heidän persooniensa monimuotoisuuteen. 

4. Ihmisten ja voimavarojen koordinointi on edellytys kompleksisen ja monimuo-
toisen tehtäväkokonaisuuden suorittamiselle. Leadership johtaja auttaa ihmisiä löy-
tämään keinoja toimintojen yhteensovittamiseksi, jotta tehokkain mahdollinen loppu-
tulos saavutetaan. Jatkuva kehittäminen ja toimintakyvyn ylläpito on elinehto kilpai-
levassa ympäristössä. Johtaja rohkaisee joustavuuteen, prosessin tavoitteiden jatku-
vaan analyysiin ja kollektiivisiin uuden oppimisen malleihin. Esimiehen kokonaisval-
taisen työskentelyotteen merkitystä on tässä tutkimuksessa tarkasteltu jo aiemmin. 

5. Organisaation on oltava hedelmällisessä vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja 
muun ympäristön kanssa. Johtaja rakentaa yhteistyötä ja verkostoa organisaatiolleen 
ja ylläpitää näin hyvää mainetta ja ulkopuolisten luottamusta toimintaa kohtaan. Esi-
mies oli tämän tutkimuksen mukaan avainhenkilö työyhteisön ulkopuolisia suhteita 
ajatellen. Hänen verkostonsa ulottuu rinnakkaisorganisaatioihin, esimiehiin ja organi-
saation ulkopuolisiin sidosryhmiin. 

6. Yhä monimuotoisemmiksi käyvissä verkostoissa johtajan tehtävä on ainutlaa-
tuisen ja yksilöllisen identiteetin luominen omalle organisaatiolle, ja auttaa ihmisiä 
ratkaisemaan ongelmia tämän konseptin mukaisesti ja sitä rakentaen. Tämä käsitys ei 
tullut aivan tässä muodossa esille tässä tutkimuksessa. painopiste oli enemmänkin 
sellaisessa näkemyksessä, että organisaatiossa työskentelevät ihmiset viime kädessä 
rakentavat organisaation identiteetin, ja esimies tukee alaisiaan tämän identiteetin ra-
kentamisessa. 

Tässä tutkimuksessa esille tullut johtamisen malli vastaa kirjallisuuden kuvaamista 
erilaisista teorioista ja malleista monelta osin empowerment/luova yhteistoiminnalli-
suus- tyyppistä johtajuutta, tai siihen siirtymisen välivaihetta, jonka perusta on lea-
dership ajattelussa. Empowerment tyyppistä johtajuutta ovat käsitelleet teoksissaan 
esimerkiksi 1991 Wellins, Byham, Wilson ja 1995 Kolb, Osland ja Rubin. Empo-
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werment – käsitteellä tarkoitetaan Heikkilän ym. (1997, 345-347) mukaan niitä ihmi-
sen tarpeiden ja työelämän tarpeiden yhteislöydöksiä, joiden avulla ihmisen oman 
sisäisen voiman kehittyminen mahdollistuu. Tavoitteena on yksilön persoonallisuu-
den perusresurssien tunnistaminen ja voimistaminen, ja näin paljastuneen ihmisenä 
olemisen ja kehittymisen ydinolemuksen integroiminen sopusointuisesti työorgani-
saatioon, ja sen laadukkaan tuottavuuden, luovuuden ja innovatiivisuuden kehitty-
misprosessiin.  

Heikkilän ym. (2001, 21-53) mukaan siirtyminen perinteisestä johtamisajattelusta 
empowerment - kulttuuriseen johtamisnäkemykseen, edellyttää esimiehiltä ajattelu-
mallien kehittymistä ja muuttumista siten, että yksittäisten tehtävien ja jäykkien ra-
kenteiden asettamista rajoista luovutaan, ja tarkastelukulma vaihdetaan suhteiden, 
prosessien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen, ohjaamiseen ja kehittämiseen. Esi-
miehen on opittava itsensä hallinnan lisäksi hallitsemaan ja ohjaamaan erilaisuudesta 
rakentuvaa yhteisöllisyyttä, jossa jaettu johtajuus ja uudistavan sisäisen voiman ko-
keminen ovat johtamista ohjaavat periaatteet. Näin esimerkiksi päätöksenteko on 
luonteeltaan yhteisten merkitysten etsintää (visionaarinen ajattelu- ja toimintakehys---
sitoutuminen---osallistuminen), jolle on ominaista yhdessä ajatteleminen, yhteistyö, 
ja jaettu vastuu. Yhteistoiminnalle on luonteenomaista holistinen ajattelu. Tämä tar-
koittaa, että kaikkia tiedossa olevia paradigmoja yhdistellään mahdollisimman luo-
vasti, lineaarinen ajattelu unohtaen ja avoimien systeemien periaatetta soveltaen, on-
gelmia ratkottaessa tai toimintaa kehitettäessä. Tässä tutkimuksessa esille tulleet nä-
kemykset esimiehen roolista olivat huomattavassa määrin edellä kuvatun kaltaisia.  

Johtamisen menetelmät ja toiminnan painopisteet empowerment - kulttuurisessa joh-
tamismallissa ovat seuraavat: 

• Dialogi. Dialogi on esimiehen kanssakäymisprosessin keskeisin toimintamalli. 
Dialogi on perusolemukseltaan kanssakäymistä ymmärtämisprosessin välityk-
sellä. Ymmärtämisprosessin perusta on ajatuksessa, että kaikissa tilanteissa on 
monia päteviä näkökulmia ja ratkaisuja, ja toisen ilmaisemaa näkökulmaa tulisi 
aina pyrkiä ymmärtämään hänen omasta tarkastelukulmastaan käsin. Tämä on 
mahdollista kuuntelun ja tutkivan kyselyn avulla. Kuuntelu perustuu ajatuk-
seen, että se mitä kukin sanoo ja ilmaisee, on koettu totuus asiasta. Asiaa käsi-
tellään reflektoinnin avulla, joka mahdollistaa oman ymmärryksen syvenemi-
sen. Tutkivan kyselyn avulla voi selventää, syventää, ymmärtää merkityksiä 
paremmin ja tutkia olettamuksia ja niiden pätevyyttä. Joskus ymmärtämispro-
sessi voi tarkoittaa myös vaihtoehtoisten näkökantojen yhdessä tutkimista tai 
oman näkemyksen esittämistä asiasta. (Heikkilä ym. 2001, 56-69)Tässä tutki-
muksessa dialogin merkitystä korostettiin avoimen keskusteluilmapiirin osate-
kijänä, jonka seurauksena työyhteisössä on valmiutta keskustella kaikista eteen 
tulevista asioista, ja jättää sitten keskustelun jälkeen alaiselle vapaat kädet asi-
oiden toteuttamista varten. 
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• Kasvatus ja koulutus. Kasvatuksen ja koulutuksen avulla voidaan lisätä työnte-
kijän voiman tunnetta. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden osallistua tiedon han-
kinta – ja muokkausprosesseihin, ja oppia käyttämään informaatiovirtoja sys-
temaattisesti omien tarpeiden tyydyttämiseen. Koulutuksessa on toteutettava 
mahdollisimman pitkälle vietyä itseohjautuvuutta, ja muun toteutuksen on ol-
tava yhdenmukainen empowerment – prosessin kanssa, jotta toimintamalli 
voidaan luontevasti siirtää erilaisiin työtoimintoihin ja työprosesseihin. Oppi-
misen avulla linkitetään sekä henkilön persoonallinen kasvu ja organisaation 
tavoitteet.(Heikkilä ym. 1997, 358-361) Tämän tutkimuksen mukaan esimie-
hen on jatkuvasti kyettävä huomioimaan alaisten kehittymistarpeita ja vastaa-
maan niihin asianmukaisesti. Tämän katsottiin olevan esimiehen keskeisimpiä 
tehtäviä. Esimiehen tulee viedä alaisiaan eteenpäin, kannustaa, vahvistaa ja an-
taa uskoa omien kykyjen kantavuuteen. 

• Struktuurin luominen. Struktuurin luomisen tavoitteena on oltava voiman tuot-
taminen sekä yksilön että organisaation tasolla. Struktuurin on tarjottava mah-
dollisuudet yksilöllisten - ja ryhmätöiden suorittamiseen, jatkuvaan maksimaa-
liseen uuden oppimiseen, ja tällöin on fyysinen liikkuminen ja spontaanit ja ai-
dot kontaktit sekä työntekijöiden että johtajien kanssa oltava mahdolliset. Kon-
taktien kehittymisen myötä muotoutuva uusi struktuuri mahdollistaa jäsentensä 
tarpeiden tunnistamisen ja toimintaympäristön uudelleenorganisoinnin muuttu-
neita tehtäviä vastaavaksi. (Heikkilä ym. 1997, 362-367) Tässä tutkimuksessa 
ei tullut esimiehen rooli rakenteiden muokkaajana oikeastaan lainkaan esiin. 
Hallinnon toiminnalliset rakenteet ovat suhteellisen pysyvät, ja esimies kyke-
nee vaikuttamaan lähinnä osastonsa sisäisiin työskentelymalleihin.  

• Huolenpito. Huolenpidolla osana johtajan toimintoja tarkoitetaan sellaisten 
fyysisten ja psyykkisten resurssien ylläpitämistä organisaatiossa, jotka mahdol-
listavat vision mukaisten tehtävien suorittamisen. Ei riitä, että tehtävät on tek-
nisesti suoritettu oikein ja moitteettomasti. Työntekijän tai tiimin on saatava 
kokea, että tehtävän suorittaminen on antanut hänelle lisää voimaa, ja hän voi 
seuraavalla kerralla ottaa entistä vaativimpia tehtäviä suorittaakseen ja haastei-
ta vastattavakseen. Tämä koskee yhtälailla yksilöityjä tehtäviä kuin projekteja-
kin ja eri tarkoituksia varten rakennettuja ryhmiä ja tiimejä. Johtajan tulee it-
sensä kasvaa siihen, että toisista ihmisistä pidetään organisaatiossa kokonais-
valtaisesti huolta, ja tämä on hänen tehtävänsä johtajana. (Heikkilä ym. 1997, 
369)Tässä tutkimuksessa painotettiin erityisesti ansioituneiden, kyvykkäiden ja 
lahjakkaiden alaisten tietoista tukemista ja kannustamista uralla eteenpäin ja 
mahdollisuudella suorittaa erityisiä tehtäviä. 

• Mentorointi. Mentoroinnilla tarkoitetaan läheistä ja yksilöllistä ohjausta. Men-
torina toimivan johtajan tehtävä painottuu työntekijän itseohjautuvuuden tu-
kemiseen, jotta hän kasvaa ottamaan vastuun omasta ja organisaation kehitty-
misestä. Mentorina toimiva johtaja vahvistaa jatkuvasti työntekijöiden itseluot-
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tamusta, kannustaa heitä ottamaan aktiivisen roolin, tekemään valintoja, ratkai-
semaan konflikteja, kehittämään itsereflektiokykyjään, kannustaa toimimaan 
tukijoina ja mahdollistajina. Johtaja joutuu aina tapauskohtaisesti miettimään, 
miten saada työntekijä ottamaan aktiivinen rooli eri tilanteissa. (Heikkilä ym. 
1997, 369-370) Tässä tutkimuksessa mentorointi tapahtui sekä käytännön työn 
tekemisen yhteydessä että kehityskeskustelujen välityksellä. 

• Itseaktualisointi. Itseaktualisoinnin avulla johtaja auttaa työyhteisön jäseniä 
tiedostamaan ja tunnistamaan, että paras auktoriteetti löytyy heistä itsestään ei-
kä suinkaan heidän ulkopuoleltaan. Itseaktualisoinnin tapahduttua yksilö ei ole 
enää niin riippuvainen ulkoisista palkinnoista kuin aikaisemmin. Yksilö roh-
kaistuu toimimaan oman oikeuskäsityksensä mukaan, hänelle kasvaa kyky kä-
sitellä omia virheitään toisten kanssa, ja oppia näistä tilanteista. Itseaktu-
alisoinnin tason saavutettuaan työntekijä kykenee toisten avoimeen kuunte-
luun, ja sellaiseen keskusteluun osallistumiseen, joka edistää tietämykseen pe-
rustuvaa kehittymistä. (Heikkilä ym. 1997, 370-371) itseaktualisoinnin käsite 
tuli tässä tutkimuksessa esille itseohjautuvuuden tukemisena ja konsultointi-
käytäntöjen oppimisena ja joustavana käyttämisenä. 

• Muut toiminnot. Johtamistoimintojen onnistumisen edellytys on, että myös 
johtaja itse tuntee voiman tunnetta, jolloin hän on kykenevä inspiroimaan mui-
ta, luomaan ja vapauttamaan energiaa, palkitsemaan ja johtamaan. Hänen pai-
nopistealueensa on organisaation kehittäminen siten, että jokaisen organisaati-
on jäsenen hyvinvointi generoituisi organisaation hyvinvoinniksi. Johtajan tu-
lee itse kasvaa ja kasvattaa muita stressin sietoon, erilaisuuden sietämiseen, 
ihmisten ainutlaatuisuuden kunnioittamiseen, kaikkien persoonallisten arvojen 
hyväksymiseen, vastuun ottamiseen ja sen jakamiseen, vaikeiden haasteiden 
ottamiseen, työn - ja vapaa-ajan välisen tasapainon löytämiseen, jatkuvaan uu-
den oppimiseen, aktiiviseen kuunteluun, itsensä tiedostamiseen, riskien ottoon, 
itsereflektointiin ja arviointiin.(Heikkilä ym. 1997, 372) Tässä tutkimuksessa 
esimiehen huolenpito itsestään on esitetty itsehuoltoa käsittelevässä osiossa. 

Tämän tutkimuksen mukaan esimiehen suhdetta alaisiin leimaa huolenpito, välittämi-
nen, tuen antaminen ja etiikan sääntöjen mukainen kohteleminen ja hyvät tavat. Esi-
miehen odotetaan pitävän aidosti ihmisistä. Heikkilän ym. (1997, 373-375) mukaan 
johtajan toiminnoissa korostuu empowerment-kulttuurisessa organisaatiossa jatkuva 
motivointi, huolimatta siitä, että muutoksen läpikäynyt organisaatio motivoikin spon-
taanisti itse itseään eli voimistaa itseään sisältä päin. Johtaja tarjoaa myös "Terveen 
ammattiylpeyden" - roolimallin. Johtaja on käytettävissä aina, kun tarvitaan ohjaajaa 
tai valmentajaa kehittämään ja rakentamaan itseohjautuvia persoonallisuuksia, tiimejä 
ja organisaatio-kulttuureja. Johtajan tulee omata myös ns. emotionaalista viisautta, 
joka ilmenee kypsyytenä kunnioittaa muita ihmisiä, kiinnostuksena muihin ihmisiin, 
kykynä käyttää mielikuvitusta ympäristöä rikastuttavasti ja kykynä rajattomaan uu-
den oppimiseen.  
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Tässä tutkimuksessa korostettiin esimiehen roolia alaisten päätöksentekokyvyn kehit-
tämisessä, ja päätöksenteon delegoinnissa alaisilleen mahdollisuuksien mukaan. 
Heikkilän ym. (1997, 380-381) mukaan Empowerment-kulttuurisessa organisaatiossa 
päätöksenteko siirretään mahdollisimman lähelle toteuttamistilannetta, jolloin vas-
tuun ja vapauden ottavat ne, jotka todellisuuden kohtaavat. Päätökseen osallistuvien 
määrä laajenee johtajasta tiimeihin ja eri tavoin osallistujien määrä kasvaa päätösti-
lanteissa. Päätöksenteon hajauttaminen pyrkii takaamaan todellisten faktojen ja todel-
listen ongelmien löytämisen ja relevanttien ratkaisuideoiden kehittämisen, sekä jous-
tavat ja muuntuvat ratkaisu-ja toimintastrategiat. 

Tässä tutkimuksessa tuotiin esille esimiehen valmiudet arvioida alaisiaan. Näkemyk-
sissä painottuivat realistisuus, uskallus tarttua epäkohtiin ja ongelmiin ja rehellisyys. 
Heikkilän ym. (1997, 377) mukaan johtaja joutuu toimiessaan kiinnittämään jatkuvaa 
huomiota myös toiminnan evaluointiin. Keskeisiä evaluoinnin kohteita empowerment 
- kulttuurisessa organisaatiossa ovat seuraavat asiat: 

-  Persoonallinen kommunikaatio 

-  Aktiivinen kuuntelu 

-  Kyky ottaa riskejä ja toimia niiden mukaisesti 

-  Oman minän kehittymisen ja työssä kehittymisen riippuvuusaste 

-  Konfliktien hallinta ja käsittely 

-  Proaktiivinen orientoituminen 

-  Ristiriitojen sietäminen ja niiden rakentava käsittely 

-  Luottamuksen ja avoimuuden kasvu 

-  Yhteistyökyvyn kehittyminen 

-  Kyky tutkia omaa etiikkaa ja arvoissa tapahtuvaa kehittymistä 

-  Halu ja kyky auttaa ja pitää huolta muista organisaation jäsenistä 

-  Luova ideointi ja ongelmanratkaisukyky 

-  Kyky verkostoitua ja arvostaa verkostoitumista 

-  Tiedostaminen, mitä seurauksia minälle on empowerment-prosessista 

-  Preskriptiivisen, konfrontoivan, katalysoivan ja hyväksyvän  

   ohjausprosessin käyttö.  

Myös tässä tutkimuksessa edellä luetellut osa-alueet katsottiin kuuluvan niihin tehtä-
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viin, joihin esimies alaisiaan kannustaa. Varsinaisina arvioinnin kriteereinä ne eivät 
kuitenkaan tulleet esille. 

Empowerment-tyyppiseen johtamiskulttuuriin siirtyminen tuli tutkimuksessa esiin 
siten, että johtamisesta ei puhuttu niinkään johtamisena, mihin käsitteeseen on sitou-
tunut mielikuva tietynlaisen hierarkian ja alistussuhteen olemassaolosta, vaan esimie-
henä toimimisesta, minkä koettiin synnyttävän tasa-arvoisemman mielikuvan. Tai 
sitten puhuttiin ohjaamisesta ja itseohjautuvuudesta. Johtajan tehtävien nähtiin olevan 
visiointia, ennakointia, työilmapiirin kehittämistä, alaisiin tutustumista, oppimismah-
dollisuuksien lisäämistä, itseluottamuksen vahvistamista, kannustamista ja uskon an-
tamista. Johtajan rooli painottui voimakkaasti mentor - tyyppisiin toimintoihin ja 
ominaisuuksiin. Tätä käsitystä tuki vielä haastateltujen näkemys oman itsen ”hoita-
misen” merkityksestä esimiehenä toimittaessa, ja itsensä tietoiseksi tekemisestä omis-
ta persoonallisuuden piirteistään ja käyttäytymismalleistaan. 

Tämän tutkimuksen esimiehisyys alakategoria sisältää aineksia myös muista johta-
misteorioista ja näkemyksistä. Johtamisen arvoja ja etiikkaa kuvaavat teoriat jaetaan 
johtajan toimintaa ja suhteita kuvaaviin, ja johtajan luonnetta ja persoonaa esittäviin 
teorioihin. Johtajan suhteita ja toiminnan laatua kuvaavat teoriat ovat periaatteiltaan 
jakautuneet kolmeen osaan; Itselleen suurimman hyödyn tuottaviin näkemyksiin, 
mahdollisimman monelle mahdollisimman suuren hyödyn tuottaviin näkemyksiin, ja 
altruistisiin, eli mahdollisimman paljon muille hyvää tuottaviin näkemyksiin. Johta-
jan persoonaa ja luonnetta kuvaavat teoriat lähtevät yleensä oletuksesta, että ihminen 
oppii ympäristöstään eettisiä ja moraalisia arvoja, ja ihmistä voidaan kasvattaa eetti-
sessä ajattelussa. Opittavia arvoja ovat esimerkiksi rohkeus, anteliaisuus, itsekontrol-
li, vaatimattomuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja sosiaalisuus. Johtamisen arvo-
ja ovat käsitelleet esimerkiksi R Heifetz, R Greenleaf ja J Burns. Arvojen pohdinnalla 
on juuret jo muinaisten kreikkalaisten filosofien teoksissa. (Northouse 2001, 249-
258) 

Edellä kuvatuista Northhousen arvoista on johdettu viisi eettisen johtajuuden periaa-
tetta, jotka ovat seuraavat: 

1. Eettisesti toimivat johtajat kunnioittavat muiden ihmisten elämää, arvoja ja 
päätöksiä. Kunnioitus näkyy yksilöllisten tarpeiden, luovuuden ja tavoitteiden kuun-
telemisena, empaattisuutena, erilaisten mielipiteiden hyväksymisenä, ja ihmisten aut-
tamisena itsestään tietoiseksi tekemisessä. 

2. Eettisesti toimivat johtajat kykenevät palvelemaan muita. Palveleminen tulee 
johtajan toiminnassa esiin pyrkimyksenä vapauttaa ihmisten voimavaroja, osaamista 
ja kehittymispotentiaalia, tahtona toimia mentorin roolissa, haluna valita eniten hyvää 
tuottava vaihtoehto ja haluna saattaa ihmisiä yhteen tiimien ja ryhmien muodossa.  
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3. Eettisesti toimiva johtaja on oikeudenmukainen. Oikeudenmukaisuus sisältää 
tasapuolisuuden, sallivan ja reilun kohtelemisen sääntöjä sovellettaessa tai työtä jaet-
taessa. 

4. Eettisesti toimiva johtaja on rehellinen. Rehellisyys on totuuden kertomista, 
avoimuutta, lupausten pitämistä, suorapuheisuutta ja vastuun kantamista. 

5. Eettisesti toimiva johtaja rakentaa yhteisyyttä. Yhteisyyden rakentaminen ta-
pahtuu yhteisiä tavoitteita yhdessä suunnittelemalla, kaikessa yhteistä hyvää edistä-
mällä, kaikkien työyhteisön jäsenien huomioimisella ja mukaan ottamisella ja koko 
ympäröivän yhteisön hyvän edistämisellä.(Northouse 2001, 258-265) 

Johtamisen arvot ja etiikka tulivat tässä tutkimuksessa hyvin painokkaasti esille 
Northousen esittämien periaatteiden mukaisesti. Kaikki viisi periaatetta sisältyivät 
tämän tutkimuksen esimiehisyys käsitteeseen, ja näiden johtamista ohjaavien periaat-
teiden sisäistäminen on osa hallinnollista ajattelukykyä. Kokonaisuutena tarkasteltuna 
tässä tutkimuksessa painottui periaate numero kaksi. Esimiehisyyden odotettiin toteu-
tuvan toisen periaatteen ilmaisemalla tavalla mentor - tyyppisenä ohjaamisena ja itse-
ohjautuvaksi kasvamista tukevana toimintana. Yksityiskohtaiset eettiset ja arvopai-
notteiset odotukset kohdistuivat niin esimiehen ja alaisen välisen suhteen laatuun, 
ohjaamistaitoihin, työnjakoon, motivointiin, seurantaan kuin arviointiinkin. 

Esimiehen odotettiin perusolemukseltaan olevan sellainen, että hän aidosti pitää ih-
misistä ja kykenee välittämään pitämisen kunnioittavana, hyväksyvänä ja arvostavana 
käyttäytymisenä, huolenpitämisenä, kun tilanne niin vaatii, ja tuen antamisena tarvit-
taessa. Esimiehen odotettiin olevan rehellinen, avoin, oikeudenmukainen ja vastuulli-
nen erilaisissa työhön liittyvissä tilanteissa. Hänen odotettiin toimivan siten, että 
myös alaiset voivat kunnioittaa ja arvostaa häntä, ja luottaa häneen kaikissa tilanteis-
sa. Arvojen merkitys tuli tässä tutkimuksessa esille Northousen kuvaamalla tavalla.  

Tämän tutkimuksen esimiehisyys käsite sisältää joitain tekijöitä, joiden voidaan kat-
soa edustavan myös kontingessi lähestymistapaa johtajuuteen. Kontingenssi eli tilan-
nejohtamista painottavia teoreetikkoja ovat esimerkiksi W Reddin, P Hersey, K Blan-
chard, M Evans ja R Housen. Kontingenssi -  teoriassaan Fred Fiedler tiivistää johta-
misen tehokkuuden olevan riippuvainen tilanteen ja  esimiehen toiminnan yhteenso-
pivuudesta. Johtamiseen vaikuttavia tilannetekijöitä ovat esimiehen ja alaisen välinen 
suhde, työtehtävien ominaisuudet ja esimiehen asemavalta. Esimiehen ja alaisen suh-
de tulee näkyviin työryhmän ilmapiirissä, luottamuksen ja lojaalisuuden asteessa ja 
esimiehen miellyttäväksi kokemisen tunteen määrässä. Työtehtävien ominaisuudella 
Fiedler tarkoittaa sitä, miten selkeä ja yksiselitteinen työtehtävä on, miten työn aset-
tamat vaatimukset on määritelty, miten nämä vaatimukset tiedetään, onko useampia 
tapoja tehtävän onnistuneeseen suorittamiseen, onko työtehtävän lopputulos mitatta-
vissa ja kuinka paljon lopputulos vaihtoehtoja on olemassa. Asemavallalla Fiedler 
tarkoittaa esimiehen asemaan sitoutuneen vallan määrää, joka on mitattavissa mah-
dollisuutena antaa palkkioita ja rangaistuksia, alaisten palkkaamisena ja erottamisena 
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ja alaisten uralla etenemiseen vaikuttamisena. (Fiedler 1967, Junnola  ym. 1997, 86-
88) 

Esimiehen ja alaisen suhdetta kuvattiin tässä tutkimuksessa huolenpidon, välittämi-
sen, tuen antamisen ja etiikan sääntöjen mukaisen kohtelun yhdistelmänä, johon sisäl-
tyi myös tarpeen mukainen ohjaus, arviointi ja palaute, joten Fiedlerin kuvaaman työ-
ryhmän ilmapiirin, lojaalisuuden ja luottamuksen asteen on mahdollista toteutua hal-
linnossa teorian kuvaamalla tavalla. Työtehtävät hallinnossa vaihtelevat korkeata asi-
antuntemusta vaativista erikoistehtävistä rutiininomaisten tehtävien suorittamiseen. 
Esimiehen mahdollisuus kontrolloida alaistaan on Fiedlerin mukaan riippuvainen teh-
tävien rakenteen selkeydestä. Mitä erikoistuneemmasta asiantuntijatehtävästä on ky-
se, sitä vähemmän esimies hallinnossa voi kontrolloida alaistaan, ja mitä rutiinin-
omaisemmasta tehtävästä on kyse, sitä paremmin kontrolli toimii, varsinkin jos esi-
mies itse hallitsee alaisen tehtäväkentän. 

Asemaan liittyvä valta on hallinnossa yleensä selkeästi määritelty. Esimies voi tie-
tyissä rajoissa antaa alaiselleen palkkioita tai rangaistuksia, mutta ne ovat yleensä 
vuorovaikutuksellisia, eli kiitoksia tai moitteita. Rahallinen liikkumavara palkitsemi-
sessa esimiehellä on julkisella sektorilla hyvin pieni. Esimies pystyy vaikuttamaan 
hallinnossa alaisen palkkaamiseen, mutta alaisen erottamista säätelee lainsäädäntö ja 
sopimukset. Asemavaltaa esimies kykenee käyttämään hallinnossa tehokkaasti alai-
sen urakehitystä tukemalla tai estämällä.    

Kontingenssi – teorian avulla voidaan kuvata hallinnollisen ajattelukyvyn esimiehi-
syys näkökulmaa yleisellä tasolla ja kehyksenomaisesti, mutta yksinään se ei ole riit-
tävän kattava tämän tutkimuksen tuloksia ajatellen. Esimerkiksi esimies-alaissuhteen 
vaikuttavat tekijät, ja niitä kuvaavat käsitteet, ovat luonteeltaan hyvin monikerroksi-
sia, moniulotteisia ja dynaamisia, ja niiden mittaaminen, ja niistä johtopäätösten ve-
täminen ei ole mahdollista yhden teorian avulla. Tässä tutkimuksessa tuli esille myös 
etiikka ja arvot osana esimiehisyyttä. Näiden vaikutusta ei kontingenssi – teoria juu-
rikaan käsittele. Kontingessi – teoria käsittelee johtamista hyvin teoreettisesta näkö-
kulmasta, jolloin sen käyttö esimerkiksi tutkimuksen viitekehyksenä on perusteltua, 
mutta tässä tutkimuksessa moni esimiehisyyteen liittyvä asia oli hyvin konkreettinen 
ja toiminnallinen, ja tämä teoria ei selitä tai ohjaa toimintaa käytännön tilanteissa.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa esille tulleet esimiehisyyttä 
käsittelevät näkemykset ja periaatteet on esitetty jo aikaisemmin hallintotieteen tut-
kimuksissa ja kirjallisuudessa, joten sisällöllisesti esimiehisyys alakategoria ei sisällä 
mitään merkittävää uutta asiaa.  

5.2.12   Itsehuoltotaidot  

Kehityksellisen yksilötodellisuuden neljäs alakategoria on itsehuoltotaidot. Itsehuol-
totaidot ovat yhteydessä ihmisen tapaan tiedostaa itsensä ja hallita omaa elämänpro-
sessiaan. Tässä tutkimuksessa itsehuoltotaidot tarkoittavat sellaisia itseen kohdistuvia 
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ajatuksellisia ja toiminnallisia toimintoja, jotka mahdollistavat ihmisen fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tasaisen ylläpitämisen, arjesta tyydyttävästi 
selviämisen ja kyvyn nauttia siitä, mitä kulloinkin tekee. 

Tämän tutkimuksen mukaan itsestään huolta pitäminen edellyttää valmiuksia pysäh-
tyä ja pohtia itseään ja omaa elämäänsä useammalta sektorilta käsin. On pysähdyttävä 
pohtimaan omaa uraansa, työn tuottamaa tyydytyksen astetta, omaa kehittymistään ja 
työn ja perheen suhdetta. Swieringan ym.(1994, 25) mukaan itsensä tiedostamisen 
katsotaan perustuvan kolmeen keskeiseen asiaan; Ensimmäisenä on tietoisuus siitä, 
mitä todellisuudessa osaa ja voi tehdä. Tämä tietoisuus sisältää tiedon ja ymmärryk-
sen siitä, mikä on mahdollista saavuttaa ja toisaalta myös tiedon siitä, mitä on parem-
pi välttää. Oman osaamisen tiedostamisen avulla on mahdollista ehkäistä omien taito-
jen yli- tai aliarvioiminen. Toisena on tietoisuus siitä, mitä todella tietää, ja etenkin se 
mitä tietämästään ymmärtää. Tämän tyyppinen tietoisuus toimii itseluottamuksen pe-
rustana. Kolmantena tietoisuuden muotona on tieto siitä, mitä itse todella on, ja mitä 
haluaisi olla. Tämän tyyppinen tietoisuus on perustana oman persoonallisuuden ja 
identiteetin tuntemiselle. Mitä suurempi itsensä tiedostamisen aste näillä kolmella 
osa-alueella on, sen suurempi on yksilön todellinen valinnanvapaus ja kehittymis-
mahdollisuudet.  

Tämän tutkimuksen mukaan itsehuoltotaidot mahdollistavat oman elämän hallinnan 
ja oman elämänprosessinsa ohjaamisen. Elämänprosessin ohjaamisen lähtökohtana 
on, että tuntee oman tilanteensa, kykenee arvioimaan tilanteessa vaikuttavia tekijöitä 
ja hahmottaa tulevaisuuden mahdollisuuksia. Kokonaistilanteen hahmottamisen jäl-
keen on omattava vielä todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristössä oleviin te-
kijöihin ja oltava kykenevä tekemään valintoja omien resurssien ja vaihtoehtojen mu-
kaan. 

Tämän tutkimuksen mukaan keskeinen itsehuoltotaitojen kehittämisen väline on it-
sensä ja omien tarpeidensa tunnistaminen hallinnossa työskenneltäessä. Golemanin 
(1999, 33-38) mukaan yleisen käsityksen mukaan työssä kehittymisen katsotaan suh-
teellisen yksipuolisesti tapahtuvan tiedon lisäämisen välityksellä, mutta pelkkä teo-
reettisen tiedon lisääminen ilman itsetuntemuksen kasvua ainoastaan kapeuttaa ihmi-
sen ajattelu- ja toimintakykyä. Teoreettinen tieto sinällään ei lisää ymmärrystä, hen-
kistä kypsyyttä, viisautta eikä liioin inhimillistä hyvinvointia ja onnellisuutta. Näiden 
ominaisuuksien kehittymiseen tarvitaan itsetuntemuksen opettelua.  

David Goleman (1997) on kirjassaan, joka esittelee tunneäly käsitteen, selvittänyt 
itsetuntemuksen opettelun menetelmiä, joita tuli yhteneväisesti esille myös tässä tut-
kimuksessa. Itsetuntemuksen opiskelu voi hänen mukaansa tapahtua itsetarkkailuna, 
jolloin tavoitteena on omien tunteiden havainnointi, tunnistaminen ja nimeäminen, ja 
edelleen ajatusten, tunteiden ja pelkojen välisen eron näkeminen. Päätöksenteon yh-
teydessä voi itsetuntemusta lisätä harkitsemalla omia toimintojaan ja motiivejaan, 
ennakoimalla mahdollisia seurauksia ja edelleen pohtimalla, ohjaako tässä päätösti-
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lanteessa enemmän tunne vai järki. Osa itsetuntemusta on myös taito pohtia, miten 
hyvin kykenee hyväksymään itsensä. Onko käsitys itsestä positiivinen vai negatiivi-
nen, miten arvostaa itseään, kykeneekö nauramaan itselleen. Itsetuntemuksen lisää-
misen avulla on mahdollista tehdä ja käydä läpi suuriakin muutoksia omassa elämäs-
sään, tietää enemmän mitä tahtoo ja kasvaa aina enemmän omaksi itsekseen. Mielen-
kiintoista on, että itsetuntemuksen lisääntyessä omien tunnereaktioiden säännönmu-
kaisuuksia ja malleja alkaa tunnistaa muissa ihmisissä, ja tämän kautta oma itsetun-
temus edelleen kasvaa. 

Tutkittavat toivat esille oman uran pohdinnan ja sen merkityksen ymmärtämisen osa-
na työssä jaksamista ja kehittymistä. Keskeiseksi uran kannalta katsottiin, että ihmi-
nen itse on jossain vaiheessa selkiyttänyt itselleen mitä uraltaan haluaa, ja sitten toi-
minut tämän asettamansa tavoitteen mukaisesti. Pakarisen ym. (1996, 10-12) Ammat-
tiuran valinta on ihmisen elämässä monien pienten valintojen ja päätösten summa. 
Uran valinta on yhteydessä yksilön elettyyn elämänhistoriaan. Murrosikään mennessä 
ihminen tulee yleensä tietoiseksi omista kyvyistään ja kiinnostuksen kohteistaan. 
Murrosiän ja varhaisaikuisuuden (14v-24v) aikana ihminen tutkii aktiivisesti erilaisia 
uravaihtoehtoja, aikuisuus (25v -45v) painottuu valitussa ammatissa aseman luomi-
seen ja uralla etenemiseen, keski-ikä ja myöhäinen keski-ikä (35 v- 65 v) ennen eläk-
keelle siirtymistä kuluu aseman ja ammattiroolin ylläpidossa ja kehittämisessä. Uran 
lopullinen valinta on kehityksen aikana muodostuneen minäkuvan ja yksilölle työstä 
tiedon perusteella muodostuneen mielikuvan summa, jonka oikeellisuutta ja toden-
mukaisuutta ihminen testaa valitsemallaan uralla elämänsä ajan. Nykyisin tosin uusi 
ammatti ja ura saatetaan valita useammin kuin yhden kerran elämän aikana.  

Keskeisimmät tekijät, jotka tuottavat tyytyväisyyttä valittuun uraan, ovat Salmisen 
(1989, 62-68) mukaan niin kutsuttuja ura-ankkureita. Se, että ihminen kokee olonsa 
turvalliseksi työpaikassaan ja työpaikan pysyväksi, mahdollistaa organisaatioon sa-
maistumisen. Tässä tutkimuksessa haastateltavat kokivat harkitsemattomien organi-
saatiouudistusten synnyttäneen turvattomuutta ja haluttomuutta enää jatkossa sitoutua 
samassa mitassa organisaatioon. Työn on ominaisuuksiltaan oltava mahdollisimman 
vapaata, itsenäistä ja autonomista, jotta se kykenee lisäämään työstä saatua tyydytys-
tä, ja mahdollistaa sisäisen yrittäjyyden ja luovuuden. Etenkin kehittämistehtävissä 
toimiminen tuotti tämän tutkimuksen haastateltavien mukaan tällaisia kokemuksia. 
Edelleen näitä ura-ankkureita ovat mahdollisuus toteuttaa ammatillista erityisosaa-
mista, mahdollisuus toimia esimiehenä, sisäinen kokemus siitä, että toimii jonkin ar-
vostetun asian hyväksi. Kaikkia näitä haastateltavat olivat jossain uransa eri vaiheissa 
kokeneet. Edelleen työn on oltava aidosti haasteellista, ja sellaista, että se mahdollis-
taa elämän eri osa-alueiden keskinäisen tasapainon. 

Haastateltavat toivat vastauksissaan esille perheen merkityksen osana jaksamista ja 
selviämistä työelämässä. Vastaajat painottivat tasapainon merkitystä työn ja perheen 
välisessä suhteessa.  Vastaajien näkemys perheen merkityksestä on hyvin yhteneväi-
nen Haavio-Mannilan tutkimustulosten kanssa. Ansiotyön yhdistäminen on naisille ja 
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miehille suomessa itsestäänselvyys. Kodin koetaan erittäin harvoin olevan este uralla 
etenemiselle, ennemminkin perhe ja työ täydentävät toisiaan. Tutkimusten mukaan 
perheellisyys jopa lisää työtyytyväisyyttä ja vähentää katkeruutta ja pessimismiä työ-
hön liittyvissä asioissa. Perheellisellä on mahdollisuus purkaa työhön liittyvät huo-
lensa ja ilonaiheensa kotona, eikä hänen tarvitse jäädä hautomaan niitä yksin. Jos asi-
at eivät kaikilta osin mene töissä hyvin, perheellisellä on toinen elämänalue tallella. 
Oma työ auttaa ymmärtämään paremmin puolison työhuolia. Perheen ja työn loke-
roiminen niin, ettei toinen vaikuttaisi toiseen on lähes mahdotonta, ja tämä tulee ottaa 
huomioon hallinnon työprosesseja kehitettäessä ja arvioitaessa. (Haavio-Mannila 
ym.1984, 184-202) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että hallintotieteen kirjallisuudesta tai tutkimuksista ei 
juurikaan löydy itsehuoltokäsitteeseen liittyvää aineistoa, joten siltä osin tämä alaka-
tegoria edustaa toisenlaista näkökulmaa hallinnolliseen toimintaan ja ajattelukykyyn. 
Psykologian piiristä on löydettävissä itsensä tiedostamiseen liittyvää tutkimusaineis-
toa ja kirjallisuutta.   

5.2.13   Poliittinen ohjaus 

Suoriteperusteisen toimintatodellisuuden alakategoria poliittinen ohjaus kuvaa hal-
linnon ja politiikan suhdetta käytännön työskentelytilanteissa. Alakategoria on luon-
teeltaan erilainen kuin muut ydinkategorian alakategoriat siinä suhteessa, että kun 
muissa alakategorioissa kuvataan yksilön toimintaa, tämä alakategoria kuvaa yhteis-
toimintaa. Alakategoria käsittelee asiallisesti myös sellaisia asioita, joiden kanssa jou-
tuvat tekemisiin vain hallinnon korkeimmat virkamiehet. Paloheimon ja Wibergin 
(1997, 162-165)) mukaan julkisen hallinnon poliittinen ohjaus toteutuu hallituksen ja 
sen ministereiden välityksellä. Julkisen hallinnon tehtävä on panna täytäntöön halli-
tuksen politiikka, valmistella hallituksessa käsittelyyn tulevat asiat annettujen ohjei-
den mukaisesti ja panna täytäntöön eduskunnan vahvistamat lait. 

Hallituksen ja hallinnon välinen yhteistyö toteutuu ihannetapauksessa sujuvasti ja 
kitkattomasti. Todellisuudessa inhimillisessä yhteistyössä esiintyy säännönmukaisesti 
ongelmia. Tämän tutkimuksen mukaan poliittiselle ohjaukselle on ominaista vaihte-
levuus, jota säätelee kulloisenkin ministerin osaamisen taso. Paloheimon ym. (1997, 
166-168) mukaan virkamiehet saattavat hallituksen politiikkaa toimeenpannessaan 
pyrkiä edistämään myös oman hallinnonalansa politiikkaa. Toissijaisia pyrkimyksiä 
voidaan edistää informaatiota rajaamalla, muuntamalla strategisia voimavaroja omien 
etujen mukaisesti tai supistamalla tarjottuja vaihtoehtoja. Toisaalta oman ministerin 
tietoisena pitäminen asioiden todellisesta tilasta ja tukeminen kaikin käytettävissä 
olevin keinoin esimerkiksi budjettineuvotteluissa, edistää samalla myös oman hallin-
nonalan asemaa ja resurssointia. Tämän tutkimuksen perusteella virkamiehen ja mi-
nisterin suhteita ohjaa rehellisyys ja reilu peli. Virkamiehen käyttämät argumentit 
perustuvat pääsääntöisesti asiantuntijoiden näkemyksiin, tutkimuksiin ja alan kirjalli-
suudesta saatuihin tietoihin, ja näissä pyritään tietoisesti pitäytymään. Ongelmallinen 
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voi olla myös sellainen tilanne, että poliittiseen käsittelyyn nousevat asiat tulevat pää-
sääntöisesti vain hallinnosta. Virkamiesten tuleekin olla aktiivisia nostamaan omaan 
alueeseensa liittyviä kysymyksiä esiin, mutta myös ministerin tulee itse aktiivisesti 
nostaa asioita käsittelyyn ja ratkaistavaksi. Ministerin aktiivisuus takaa demokraatti-
sen toiminnan toteutumisen tarkoitetulla tavalla.  

Tämän tutkimuksen perusteella virkamiehet yleensä tuntevat vastuualueensa hyvin 
tehdessään yhteistyötä poliitikkojen kanssa. Paloheimon ja Wibergin kuvaamalla ta-
valla virkamiehet pyrkivät kiinnittämään ministerin huomiota havainnoimiinsa on-
gelmiin, esittävät erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja käyttäen perusteena asialähtöisiä ar-
gumentteja ja yleensä tyytyvät ministerin päätökseen, vaikka se olisikin esityksen 
vastainen. Virkamiehet myös tiedostavat omien erilaisten politiikkanäkemystensä 
mahdolliset vaikutukset yhteistyöhön poliitikkojen kanssa, ja pyrkivät jopa korostu-
neella tavalla neutraloimaan subjektiivisuuden ja kapea-alaisuuden vaikutusta asioi-
den käsittelyssä. 

Toisaalta virkamiehille, jotka ovat pitkään tehneet yhteistyötä erilaisten poliitikkojen 
kanssa suoraan, on muodostunut käsitys siitä, milloin hallinnon on otettava aktiivi-
sempi rooli ohjauksessa ja milloin taas passiivisempi rooli on sopivampi. Ministerin 
tiedoilla ja taidoilla on merkittävä vaikutus politiikan ja hallinnon välisen suhteen 
ominaisuuksille. Paloheimon ja Wibergin esittämät näkemykset politiikan ja hallin-
non välisestä yhteistyön mekanismeista ovat suurelta osin yhteneväiset tämän tutki-
muksen tulosten kanssa, joskin tässä tutkimuksessa virkamiehet nostivat painok-
kaammin esille laillisuuden ja eettisen vastuun merkityksen yhteistyötä säätelevänä 
tekijänä.  

Yhteenvetona poliittisen ohjauksen osalta voidaan todeta, että alakategoria ei sisällöl-
lisesti tuota mitään uutta tietoa. kaikki esille tullut tieto on löydettävissä politiikan 
tutkimuksen kirjallisuudesta. 
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6. HALLINNOLLISEN AJATTELUKYVYN MALLI;  KOHTI  

    TEORIAA 

     

 6.1  Johtopäätökset 

Hallinnollisen ajattelukyvyn mallin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia hallintotieteen 
olemassa olevan teoriaperustan kanssa tarkasteltaessa, on huomioitava, että varsinai-
sia ristiriitaisuuksia teoriaperustan kanssa ei tässä tutkimuksessa tullut esille, ja, että 
tämän tutkimuksen tuottama tieto on luonteeltaan ensisijaisesti hallintotieteen teo-
riaperustaa täydentävää. Hallinnollisen ajattelukyvyn malli edustaa yksilölähtöistä 
tarkastelutapaa hallinnolliseen toimintaan, ja aivan vastaavasta näkökulmasta suori-
tettua tutkimusta, tai teoriaa, ei ollut hallintotieteen teoriaperustasta löydettävissä. 
Hallintotieteen teorioissa oli lähtökohdaksi valittu esimerkiksi yhteiskuntateoreettiset, 
organisaatioteoreettiset, johtamisteoreettiset tai taloudellisia arvoja painottavat peri-
aatteet. Niinpä hallintotieteen teoriaperustasta ei ollut löydettävissä vain yhtä teoriaa, 
joka olisi sisällöllisesti kattanut ja selittänyt hallinnollisen ajattelukyvyn mallin ole-
muksen, ja tämän tutkimuksen tulos muodostuikin kokonaisuudeksi, jossa yhdistyy 
usean hallintotieteen teorian sisältöjä ja ominaisuuksia. Uutta aineistoa hallintotieteen 
tietoperustaan tuli lähinnä arkielämä käsityksen, hallinnon prosessitaitojen ja itse-
huoltotaitojen merkityksestä hallinnolliseen ajattelukykyyn.  

Hallinnollisen ajattelukyvyn mallin vertailu olemassa olevan hallintotieteen teoriape-
rustan kanssa on ollut ongelmallista myös siksi, että vertailun mahdollistaminen hal-
lintotieteen teorioiden kanssa on edellyttänyt joidenkin teorioiden kohdalla tutkijan 
tulkintojen tekemistä, koska teorian esittäjä ei ole teoriaansa sisällyttänyt tämän tut-
kimuksen tuloksen kannalta merkittäviä periaatteita tai oletuksia.  

Edelleen vertailussa ja johtopäätöksissä on otettava huomioon, että moni hallintotie-
teen teoria on lähtökohtaisesti rakennettu yksityistä sektoria, ja liiketaloudellista toi-
mintaa varten, ja tällaisen teorian vertaaminen julkiselta sektorilta saatujen tutkimus-
tulosten kanssa, edellyttää aina tiettyä varovaisuutta. Hallintotieteen teorioissa hallin-
non rooli on myös hyvin erilainen organisaation kokonaisuutta ajatellen. Joku teoria 
tarkastelee hallintoa itseisarvoisena toimintana, ja toisessa teoriassa hallinto on liike-
taloudellisen toiminnan pieni osatekijä. Näin ollen hallintoa voidaan tarkastella eri 
organisaatioissa erilaisesta kontekstista ja suuruusluokasta käsin. 

Yksittäisten hallintotieteen teorioiden, ja hallinnollisen ajattelukyvyn mallin osalta, 
yksityiskohtainen yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien vertailu on tässä tutkimuksessa 
suoritettu jo aiemmassa osiossa (5.1), joten tässä vaiheessa pyritään yleisluonteisesti 
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kuvaamaan sitä, miten hallinnollisen ajattelukyvyn malli asettuu hallintotieteen teo-
riaperustaan rakenteensa ja sisältöjensä osalta.   

Tämän tutkimuksen tulos, eli hallinnollisen ajattelukyvyn malli, on rakenteeltaan ja 
olemukseltaan hallintotieteen systeemiteoreettisen ajattelun mukainen toiminnallinen 
kokonaisjärjestelmä. Systeemiteoreettisen ajattelun mukaisesti hallinnollinen ajatte-
lukyky muodostaa yhtenäisen ja kokonaisvaltaisen, ympäristön kanssa jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa olevan, avoimen järjestelmän. Hallinnollisen ajattelukyvyn kes-
keisimmät elementit, eli ydinkategoriat tietoperusteinen kokemustodellisuus, suorite-
perusteinen toimintatodellisuus ja kehityksellinen yksilötodellisuus, ovat keskenään 
horisontaalisesti järjestäytyneet, ja niiden keskinäiselle suhteelle on ominaista raken-
teellinen samantasoisuus, toiminnallinen limittäisyys, vuorovaikutteisuus ja dynaa-
minen muuttuvuus.  

Yksittäisen ydinkategorian muodostavat alakategoriat ovat keskenään vertikaalisessa 
suhteessa, ja niiden vaikuttavuus ja painoarvo suhteessa ydinkategoriaan on eritasoi-
nen. Eri ydinkategorioiden sisältämät alakategoriat ovat puolestaan osittain myös ver-
tikaalisessa suhteessa toisiinsa, mikä tulee esille eri alakategorioiden välisinä riippu-
vuussuhteina, joita on kuvattu mallissa nuolien avulla. 

Hallinnollisen ajattelukyvyn mallin yksittäisillä alakategorioilla on sekä ulkoisia että 
sisäisiä ominaisuuksia. Ulkoisia ominaisuuksia ovat ympäristön vaihtelevuus ja ym-
päristön ennustamattomuuteen liittyvät tekijät, sisäiset tekijät liittyvät oppimiseen ja 
organisoitumiseen. Esimerkiksi tämän tutkimuksen alakategoria hallintokäsitys, voi 
vaihdella sisällöllisesti huomattavan paljon eletyn historiallisen ajanjakson mukaan, 
erilaisten poliittisten suuntausten tai yhteiskuntaa muuten muuttavien tapahtumien 
mukaan. Hallintokäsitys myös jalostuu, muuttuu ja kehittyy kokemuksellisten teki-
jöiden, uuden tiedon ja uusien doktriinien vaikutuksesta. Tällainen ulkoisten ja sisäis-
ten ominaisuuksien dynaamisuus, mukautuvuus ja avoimuus, on ominaista kaikille 
tämän tutkimuksen alakategorioille, ja siten myös horisontaalisessa suhteessa oleville 
ydinkategorioille. 

Hallinnollista ajattelukykyä kuvaavan mallin järjestelmäteoreettisena panoksena toi-
mivat yksilön omista kehityksellisistä lähtökohdista kumpuavat impulssit (kehityksel-
linen yksilötodellisuus), hallintoon (tietoperusteinen kokemustodellisuus) ja hallinnon 
toimintaprosesseihin (suoriteperusteinen toimintatodellisuus)kohdistuvat impulssit. 
Tuotos, joka syntyy havaintojen, tietojen, asenteiden, arvojen ja kokemusten hallin-
non kontekstissa läpikäymän ajatteluprosessin seurauksena, on hallinnollisen ajatte-
lukyvyn malli.  

Seuraavaksi tarkastellaan hallinnollisen ajattelukyvyn mallia ensisijassa ydinkatego-
rioittain ja suhteessa olemassa olevaan hallintotieteen teoriaan. 

Max Weberin byrokratiateorian vaikutus tulee esille hallinnollisen ajattelukyvyn mal-
lissa etenkin ydinkategoriassa tietoperusteinen kokemustodellisuus, joka muodostui 
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alakategorioista hallintokäsitys, tieto- ja oppimiskäsitys, politiikkakäsitys ja käsitys 
arkielämästä. Aivan Max Weberin mukaisesti myös tässä tutkimuksessa hallinnon 
ymmärtämisen lähtökohtana ja perustana katsottiin olevan ympäröivän yhteiskunnan 
ja hallintojärjestelmän historian tietämisen ja tuntemisen, ja sen tiedostamisen, miten 
ympäröivän yhteiskunnan vallitsevat arvot suodattuvat ja vaikuttavat hallintojärjes-
telmässä.  

Weberin kuvaama organisaatiorakenne ja sen ymmärtämisen merkitys käytännön hal-
linnolliselle toiminnalle, oli osa myös tämän tutkimuksen hallintokäsitystä, joskin 
painotus oli tässä tutkimuksessa jossain määrin erilainen kuin Weberillä. Kun Weber 
tarkastelee hierarkkista organisaatiorakennetta tehokkaan hallinnollisen toiminnan 
edellytyksenä, niin tässä tutkimuksessa, vaikka konteksti onkin Weberin periaatteiden 
mukaisesti rakentunut, hierarkkinen organisaatiorakenne koettiin tehokkaan toimin-
nan ja eri hallinnon alojen välisen yhteistyön ajoittaiseksi esteeksi ja ongelmaksi. Vi-
rallisesti määritellystä hierarkkisesta organisaatiorakenteesta huolimatta, jonka puit-
teissa suoriteperusteisen toimintatodellisuuden kuvaamat hallinnon toimintaprosessit 
toteutuvat, pyrittiin prosessit kuitenkin hoitamaan joustavasti ja tarkoituksenmukai-
sesti yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa tehden, ja organisaatiorakenteen asetta-
mat esteet ylittäen. 

Tämän tutkimuksen alakategoria tieto- ja oppimiskäsitys on osin yhteneväinen Webe-
rin tarkoitusrationaalisuus käsitteen kanssa, jossa hän painottaa järjen ja tiedon merki-
tystä sosiaalisen järjestyksen parhaana toteuttamistapana. Tieto, ja jatkuva oppimi-
nen, olivat hallinnollisen ajattelukyvyn muotoutumisen ja kehittymisen edellytyksiä 
tässä tutkimuksessa, mutta toisin kuin Weberillä, myös tietoon liittyvien kokemusten 
ja tunteiden merkitys korostui osana muotoutuvaa tietoperustaa, ja myös omaksuttu 
poliittinen käsitys oli osa tätä tietoperustaa, vaikkakin hallinnollisen toiminnan poliit-
tinen neutraalisuus tulee niin Weberillä kuten tässäkin tutkimuksessa esille. Arkitie-
don merkitystä osana ja suhteessa hallinnolliseen ajatteluun, ei Weber tuonut oikeas-
taan esille lainkaan, jollei sitten arkitiedon voida tulkita kuuluvan esimerkiksi arvora-
tionaaliseen tai tunneperäiseen toimintaan. 

Frederick Taylorin kehittämän tieteellisen liikkeenjohdon teorian sovellusala on ensi-
sijassa teollinen tuotanto, joten on luonnollista, että teoriassa ei julkista hallintoa, sen 
vaikuttavuutta ja roolia yhteiskunnassa käsitellä. Tieteellisen liikkeenjohdon teorian 
vaikutteita ydinkategoriaan tietoperusteinen kokemustodellisuus on havaittavissa oi-
keastaan vain alakategorian tieto- ja oppimiskäsitys osalta. F Taylor katsoi, että kou-
lutus ja tieto on oleellinen elementti työprosessin tehokasta suorittamista ajatellen. 
Samoin tässä tutkimuksessa jatkuva kouluttautuminen ja tietojen ajan tasalla pitämi-
sen katsottiin olevan oleellista hallinnollisten toimintaprosessien asiallista suoritta-
mista ajatellen. 

Taylor korosti asiantuntijuutta, ja asiantuntijuuden arvostaminen tuli esille myös osa-
na ydinkategoriaa tietoperusteinen kokemustodellisuus. Asiantuntijuuden painottami-
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sessa oli eroa siten, että kun Taylor katsoi asiantuntijan toimintakentän rajoittuvan 
suppeaan osaamisalueeseen, niin tässä tutkimuksessa hallinnon asiantuntijuuden näh-
tiin olevan olemukseltaan laaja-alaista osaamista edellyttävä ominaisuus. Eli pelkällä 
suppealla substanssin hallinnalla ei hallinnollisia toimintaprosesseja kyetä suoritta-
maan, vaan asiantuntijuuden tulee olla ainakin jossain määrin poikkitieteellistä luon-
teeltaan. Taylor oletti, että kun työntekijöitä koulutetaan, he omaksuvat tiedon sellai-
senaan ja soveltavat sitä suoraan työprosessiin. Tässä tutkimuksessa tieto oli olemuk-
seltaan monitahoisempaa, ja se sisälsi aina kokemuksellisia ja tunneperäisiä element-
tejä, jotka vaikuttavat käsitykseen hallinnollisista toimintaprosesseista. Arkitiedon 
Taylor katsoi olevan vaikutuksiltaan lähinnä rutiineja säilyttävän ja kehitystä estävän, 
eikä sillä työprosessien tehokkuutta ajatellen ollut samaa merkitystä ja vaikuttavuutta 
kuin tieteellisellä tiedolla. Politiikkakäsitys ja käsitys arkielämästä eivät sisälly 
Taylorin teoriaan siinä muodossa kuin ne tulivat esille tässä tutkimuksessa. 

Ydinkategoria tietoperusteinen kokemustodellisuus alakategorioineen tulee Elton 
Mayon ja Mary Follet`n ihmissuhteiden koulukunnan esittämissä periaatteissa hyvin 
näkyviin, ja etenkin Follettilla lähes samanlaisena kuin tässä tutkimuksessa. Varsi-
naista yhteiskunnalliseen näkemykseen sitoutunutta hallintokäsitystä ei tämän tutki-
muksen tarkoittamassa mielessä tule yksiselitteisesti esiin. Follett kuvaa demokratian 
merkitystä yhteiskunnassa ja hallintoa virkamiesten, asiantuntijoiden ja kansalaisten 
yhteisprosessina hyvin ideaalisella tasolla. Tässä tutkimuksessa hallintokäsitys oli 
kuitenkin konkreettisempi ja kuvasi arkea todenmukaisemmin. Alakategorian tieto- ja 
oppimiskäsitys sisältöainesta voi tulkiten esittää olevan myös ihmissuhteitten koulu-
kunnan periaatteissa siten, että koulutusta voidaan käyttää yhtenä tarpeentyydytyksen 
apuvälineenä ja motivaatiokeinona, etenkin kun se kohdentuu koko työryhmään. Tut-
kimuksen merkitys tuli Follettin käsityksessä ja tässä tutkimuksessa samantapaisesti 
esille. Arkitieto ja sen merkitys työprosesseissa ei Mayon tai Follet`n teorioissa tule 
esille kuin välillisesti. Ongelmana esim. Follettin ja tämän tutkimusten käsitteiden 
välillä on se, että Follett esittää käsityksensä niin yleisellä tasolla, että vertailu on 
vaikeaa. Samoin Follett painottaa ryhmien yhteisyyden ja yhtymisen merkitystä hy-
vin voimakkaasti. Tässä tutkimuksessa tuli esille yksilön ryhmästä erillinen prosessi.  

Henry Fayol`n, Luther Gulickin ja Lyndall Urwickin klassisen organisaatioteorian 
periaatteiden yhdenmukaisuudet tämän tutkimuksen ydinkategorian tietoperusteinen 
kokemustodellisuus kanssa ovat lähinnä alakategoriassa tieto- ja oppimiskäsitys. 
klassisen organisaatioteorian mukainen hallintokäsitys ei tarkastele hallintoa osana 
yhteiskuntaa, vaan lähinnä osana liiketoiminnan kokonaisuutta, ja siinä kontekstissa 
toimintaprosessien ja työnjaon näkökulmasta, kun tässä tutkimuksessa painottui hal-
linnon ja yhteiskunnan riippuvuus ja vuorovaikutteisuus. Käsitys tiedon, oppimisen ja 
koulutuksen merkityksestä hallinnon toimintaprosesseissa on suhteellisen yhteneväi-
nen tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Klassinen organisaatioteoria katsoo arkitie-
don olevan merkitykseltään lähinnä rutiineja tukevan ja säilyttävän, ja tieteellisen tie-
don toimintaprosesseja kehittävän, ominaisuuksiltaan.  
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Tässä tutkimuksessa kumpikin tiedonlaji katsottiin kokonaisymmärrystä ajatellen tar-
peelliseksi. Omaksuttua politiikkakäsitystä ei klassisessa organisaatioteoriassa käsi-
tellä. 

Herbert Simonin päätöksentekoteoria painottaa tiedon ja tiedonkäsittelyn merkitystä 
päätöksenteossa. Hallinnollisen ajattelukyvyn mallin ydinkategoria tietoperusteinen 
kokemustodellisuus tarkastelee pelkästään erilaisen tiedon merkitystä ja roolia hallin-
nollisen ajattelukyvyn muotoutumisprosessissa, joten tältä osin ajatukselliset lähtö-
kohdat ovat keskenään yhteneväiset. Simonin kuvaama hallintokäsitys nojaa tietoyh-
teiskunnan periaatteisiin, historianvaiheiden merkitys ja ideologiat eivät hänen käsi-
tyksessään hallinnosta tule näkyviin samoin kuin tässä tutkimuksessa. Käsitys politii-
kasta ja arkielämästä sisältyy kyllä ainakin ajatuksellisesti Simonin tiedonkäsittely-
prosesseihin, vaikka hän ei teoriassaan niitä erityisemmin korostakaan, sen sijaan täs-
sä tutkimuksessa ne tulivat aivan omina ja merkityksellisinä tiedon alueinaan esille. 

NPA – teorian vaikutus hallinnollisen ajattelukyvyn malliin tulee selkeimmin näky-
viin alakategorioiden sisällöissä, itse hallinnollisen ajattelukyvyn mallin toimintaan 
tai rakenteeseen ei teorialla ole ollut vaikutusta. Ydinkategorian, tietoperusteinen ko-
kemustodellisuus, alakategoria hallintokäsitys eroaa sisällöllisesti huomattavasti tä-
män tutkimuksen näkökulmasta. Hallintokäsitykseen liittyvälle yhteiskunnalliselle 
näkemykselle on leimaa antavaa NPA – teoriassa historiallisten vaikutusten ja demo-
kratian periaatteiden korvautuminen taloudellisen tuottavuuden, jatkuvan kasvun ja 
tehokkuuden periaatteilla. Asiantuntijuus ja koulutus tulee teoriassa esille välillisesti 
ja suhteutettuna osaamisesta saatuun taloudelliseen hyötyyn ja lisääntyneeseen te-
hokkuuteen. Välillisesti voisi ajatella, että myös arkitieto on merkityksellistä NPA – 
teorian mukaisessa ajattelussa, koska palvelut tuotetaan juuri tavallisille kansalaisille. 
Kuitenkaan näitä ei teoriassa ilmaista suoraan. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä käsitellyistä hallintotieteen teorioista mikään 
ei sisällöllisesti yksin kata ydinkategoriaa tietoperusteinen kokemustodellisuus. We-
berin teorian mukaisessa hallintokäsityksessä on periaatteessa kaikki samat elementit, 
olemassa kuin tässäkin tutkimuksessa, eli suhde yhteiskuntajärjestelmään, arvot, ra-
kenne, prosessi ja asenne, mutta Weber tarkastelee näitä huomattavasti laajemmin ja 
sisällöllisesti erilaisista lähtökohdista käsin. Tieteellisen liikkeenjohdon ja ydinkate-
gorian tietoperusteinen kokemustodellisuus yhtymäkohta on löydettävissä alakatego-
riasta tieto- ja oppimiskäsitys. Taylor katsoi koulutuksen ja tiedon olevan oleellinen 
tekijä työprosessin suorittamista ajatellen. Sama ajatus löytyy tästä tutkimuksesta. 
Eroa tulee lähinnä asiantuntijuus käsitteen laajuuden suhteen, jota Taylor tarkasteli 
suhteellisen suppeana osaamisena. Ihmissuhteiden koulukunnan ydinkategorian tieto-
perusteinen kokemustodellisuus välillä ei yhteneväisyyksiä ollut suoraan löydettävis-
sä kuin implisiittisesti. Klassinen organisaatioteoria ja alakategoria tieto- ja oppimis-
käsitys ovat monelta osin sisällöllisesti yhteneväiset. Simonin päätöksentekoteorian 
kuvaama hallintokäsitys on lähtökohtaisesti erilainen tämän tutkimuksen kuvaaman 
hallintokäsityksen kanssa. Simonin hallintokäsityksen näkökulmana ovat tietovirrat, 
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tässä tutkimuksessa näkökulma oli toiminnallisempi ja konkreettisempi. Alakategoria 
tieto- ja oppimiskäsitys tulee Simonin teoriassa hyvin korostetusti esille ja huomatta-
vasti laajempana kuin tässä tutkimuksessa. NPA- teorian sisältämä hallintokäsitys on 
sisällöllisesti erilainen tämän tutkimuksen hallintokäsityksen kanssa, vaikka raken-
teellisia yhdenmukaisuuksia jossain määrin on olemassakin.  

Virkamiehen omaamaa politiikkakäsitystä on tutkittu paljon, mutta hallintotieteen 
teorioissa sen rooli on suhteellisen vaatimaton. Ydinkategoriassa tietoperusteinen ko-
kemustodellisuus politiikkakäsitys oli osa sitä tietoperustaa, josta hallinnollinen ajat-
telukyky muodostuu. Lähtökohtaisena olettamana teorioissa on Weberin kuvaama 
näkemys virkamiehen neutraliteetista. Samoin virkamiehen omaaman arkielämäkäsi-
tyksen merkitystä osana hallinnollista ajattelukykyä eivät hallintotieteen teoriat sivua 
kuin ohimennen. Tässä tutkimuksessa arjesta rakentuva kokemuksellinen tieto oli osa 
hallinnollista ajattelukykyä.   

Seuraavana tarkastellaan ydinkategorian suoriteperusteinen toimintatodellisuus yhte-
yttä olemassa olevaan hallintotieteen teoriaperustaan. Ydinkategoria suoriteperustei-
nen kokemustodellisuus muodostui alakategorioista päätöksenteko, ongelmahallinta, 
kehitys ja muutos, esimiehisyys ja poliittinen ohjaus. 

Weberin byrokratiateoria lähestyy hallinnollisia prosesseja ensisijassa toiminnallisista 
rakenteellisista lähtökohdista käsin. Hän määrittelee tarkasti toimivallan, vastuun, 
työnjaon, käskytyksen ja legitiimin järjestyksen osaksi hallinnon toiminnan perustaa 
ja hallinnollisen toiminnan kontekstiksi.(Weber 1966, 152-157) Tässä tutkimuksessa 
ydinkategoriassa suoriteperusteinen toimintatodellisuus, painottuivat ensisijassa hal-
linnolliset prosessit toiminnallisista ja sisällöllisistä ominaisuuksistaan käsin, ja pro-
sessien rakenteelliset ja kontekstiin liittyvät ominaisuudet olivat lähinnä sivumainin-
toja toisin kuin Weberillä, ja painottivat myös toisenlaisia toiminnan malleja kuin 
Weber, kuten yhteistyötä, jaettua vastuuta, laaja-alaisuutta ja tilanteenmukaista raken-
teellisuutta. Tosin jotkut Weberin käsitteistä, kuten toimivallan selkeys ja tietynlainen 
järjestys, nähtiin tarpeelliseksi osaksi asioiden joustavaa suorittamista ajatellen edel-
leenkin. 

Tieteellisen liikkeenjohdon teorian periaatteiden ja ydinkategorian suoriteperusteinen 
toimintatodellisuus välillä oli hyvin vähän sisällöllistä yhteneväisyyttä, eroja oli 
huomattavan paljon. Taylorin korostaessa työnjakoa ja työprosessien pilkkomista 
pieniin osiin, ydinkategoria suoriteperusteinen toimintatodellisuus painottaa kokonai-
suuksien hallintaa ja hallinnollisten toimintaprosessien suorittamista mahdollisuuksi-
en mukaan alusta loppuun yhden yksilön toimesta. Taylorin painottaessa työn tutki-
muksen merkittävyyttä työnkuvia laadittaessa ja standardisoitaessa, korostui tässä 
tutkimuksessa toimintaprosessien tarkoituksenmukaisuus ja luovuus suhteessa asiak-
kaisiin. Esimiehisyydessä Taylor painottaa kontrollia ja kuria, kun tässä ydinkatego-
riassa korostui ammatillisen kasvun tukeminen, itseohjautuvuuden kehittäminen ja 
yksilöllisten ominaisuuksien hyödyntäminen toimintaprosesseissa. Palkkauksen 
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Taylor näki keskeisimmäksi motivaatiotekijäksi työssä, ja hän katsoi urakkapalkka 
järjestelmän olevan paras vaihtoehto. Tässä tutkimuksessa koettiin säännöllinen ja 
vakaa tulo hyväksi palkkausvaihtoehdoksi, ja sitä haluttiin täydentää erityisillä kan-
nustimilla tarpeen mukaan.   

Ydinkategorian suoriteperusteinen toimintatodellisuus osalta yhteneväisyyttä ihmis-
suhteiden koulukunnan periaatteiden kanssa on etenkin niissä mekanismeissa, joiden 
välityksellä konkreettiset työssä ja työyhteisöissä syntyneet kokemukset rakentuvat ja 
muotoutuvat abstrakteiksi ajattelurakenteiksi. Yhteneväisyyttä on jossain määrin 
myös tässä tutkimuksessakin esille tulleissa työskentelymalleissa, jotka korostavat 
yhteistyötä, osallistumista, vastuun jakoa ja työssä kehittymistä. Esimiehen roolin 
osalta eroa tuli tämän tutkimuksen ja ihmissuhdekoulukunnan näkemysten välillä 
vain siinä suhteessa, että tässä tutkimuksessa esimies ei ollut intensiivisesti työryh-
män ryhmäprosesseissa mukana, vaan ennemminkin taustalla, kun Mayo ja Follett 
katsovat intensiivisen osallistumisen olevan tarpeellista esimiehelle. Tässä tutkimuk-
sessa oli myös itsenäisesti tehdyn työn näkökulma mukana tarkastelussa. Poliittista 
ohjausta ei ihmissuhteiden koulukunta käsittele, koska teoria on ensisijaisesti muo-
dostettu yksityisen sektorin näkökulmasta käsin. 

Klassisen organisaatioteorian esittämän teorian vaikutukset hallinnollisen ajatteluky-
vyn mallissa tulevat selkeimmin näkyviin tämän tutkimuksen ydinkategoriassa suori-
teperusteinen toimintatodellisuus. Tämän tutkimuksen ydinkategoria suoriteperustei-
nen toimintatodellisuus ja klassisen organisaatioteorian periaatteet ovat yhteneväiset 
siltä osin, että kummassakin on aineksia toimintaprosessien organisatorisista elemen-
teistä, mutta kun tämä tutkimus painottaa sisällöllisiä prosesseja, klassinen organisaa-
tioteoria painottaa rakenteellisia tekijöitä. Esimiehen roolissa on eroavaisuuksia siltä 
osin, että klassinen organisaatioteoria tarkastelee esimiestä auktoriteettina, kun tässä 
tutkimuksessa painottuivat esimiehen mentor – tyyppiset ominaisuudet. Poliittista 
ohjausta ei klassisessa organisaatioteoriassa käsitellä. 

Ydinkategorian suoriteperusteinen toimintatodellisuus, ja Simonin kuvaaman päätök-
sentekoteorian kesken on yhteneväisyyttä siten, että Simon sijoittaa käsitteensä pää-
töksenteko alle kaikki hallinnon toimintaprosessit. Myös tässä tutkimuksessa päätök-
senteko nousi laajimmin painottuneeksi alakategoriaksi suoriteperusteisessa toiminta-
todellisuudessa. Eroa näkemyksissä tuli siltä osin, että Simon tarkastelee päätöksen-
tekoa tiedonprosessoinnin näkökulmasta, ja tässä tutkimuksessa päätöksenteossa, ku-
ten muissakin tähän ydinkategoriaan kuuluvissa alakategorioissa, mukana olivat kä-
sitteellisesti erillisinä vaikuttavina tekijöinä havainnointi, kokemukset, tunteet ja sa-
maistuminen. 

NPA – teorian mukaiset hallinnolliset toimintaprosessit ovat luonteeltaan liiketalou-
dellisia aktioita, eli tarjousten käsittelyä, kilpailutusta, markkinoiden stimulointia ja 
uusien markkinastrategioiden kehittelyä elämän laadun kohottamiseksi kansalaisille. 
Tässä tutkimuksessa hallinnon toimintaprosessit keskittyivät päätöksentekoon, on-
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gelmahallintaan, kehittämiseen, esimiehisyyteen ja yhteistyöhön poliittisen tahon 
kanssa. Toisaalta on huomioitava, että tämän tutkimuksen hallinnolliset toimintapro-
sessit voivat toteutua myös NPA – teorian mukaisen hallinnollisen toiminnan sisällä, 
tosin erilaisilla sisällöillä varustettuina kuin tässä tutkimuksessa tuli esille. 

Eroavaisuutta sisältöjen osalta tuli tämän tutkimuksen ja NPA – teorian osalta myös 
esimiehen roolissa. NPA – teoria on perusolemukseltaan hyvin esimieskeskeinen val-
lan ja vastuun osalta, kun tässä tutkimuksessa esimiehen rooli oli enemmän mentor – 
tyyppinen suhteessa alaisiin. Sinällään kumpikin näkemys sisälsi samoja elementtejä 
vallan ja vastuun osalta, mutta taustalla vaikuttavat motiivit ja arvot ovat erilaiset. 
Edelleen eroavaisuuksia sisällön osalta tuli esille suhteessa politiikkaan. Tässä tutki-
muksessa hallinnon ja politiikan suhdetta leimasi rehellisyyteen ja asioihin painottu-
nut vuorovaikutteinen yhteistyö, jonka nähtiin olevan koko yhteiskunnan toiminnan 
perusta ja kehityksen lähtökohta. NPA – teoria tarkastelee politiikan ja hallinnon 
suhdetta ensisijassa omien etujen näkökulmasta, ja osana kilpailua taloudellisista re-
sursseista. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä käsitellyistä hallintotieteen teorioista ei mi-
kään yksin kata kokonaan ydinkategorian suoriteperusteinen toimintatodellisuus peri-
aatteita. Weberin teorian mukainen näkemys hallinnollisesta toiminnasta painottaa 
prosessien rakenteellisia ominaisuuksia, kuten hierarkiaa, sääntöjä ja valtaa. Tässä 
tutkimuksessa painottuvat hallinnollisen toiminnan sisällölliset prosessit, joissa on 
huomattavassa määrin rakenteellista väljyyttä. Tosin Weber tarkastelee myös päätök-
sentekoa, ongelmahallintaa, kehitystä ja muutosta, esimiehisyyttä ja poliittista ohjaus-
ta, mutta erilaisesta näkökulmasta käsin. Taylorin näkemys hallinnollisten toiminta-
prosessien luonteesta on hyvin erilainen tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Ihmis-
suhteiden koulukunnan periaatteiden ja tämän ydinkategorian yhteneväisyys on löy-
dettävissä toimintatapojen samankaltaisuudessa. Ihmissuhteiden koulukunta painottaa 
yhteistyötä, osallistumista, vastuun jakoa ja kehittymistä, kuten oli laita tässäkin tut-
kimuksessa toimintaprosessien kohdalla. Hallinnollisia toimintaprosesseja ei ihmis-
suhteiden koulukunta käsittele kuin ohimennen sivuten. Klassisen organisaatioteorian 
ja ydinkategorian suoriteperusteinen toimintatodellisuus eroavuudet ja samankaltai-
suudet ovat vastaavat kuin Weberin teorian kohdalla. Simonin päätöksentekoteorian 
ja tämän tutkimuksen hallinnollisten prosessien toiminnalliset ominaisuudet ovat hy-
vin samankaltaiset. Eroa on lähinnä siinä, että Simon tarkastelee prosesseja tiedon-
prosessoinnin näkökulmasta, ja tässä tutkimuksessa mukana on myös havainnointi, 
kokemus, tunteet ja mallioppiminen. NPA – teorian osalta yhdenmukaisuutta on sii-
nä, että kummassakin tarkastelukohteena ovat toiminnalliset prosessit. Hallinnollisten 
toimintaprosessien sisällölliset ominaisuudet ovat erilaiset.  

Seuraavaksi tarkastellaan ydinkategorian kehityksellinen yksilötodellisuus yhteyttä 
olemassa olevaan hallintotieteen teoriaperustaan. Ydinkategoria kehityksellinen yksi-
lötodellisuus muodostui alakategorioista motiiviperusta, toimintaperiaatteet, hallin-
non prosessitaidot ja itsehuoltotaidot. 
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Tämän tutkimuksen ydinkategoria kehityksellinen yksilötodellisuus painotti yksilön 
omaa merkitystä, hänen taustansa ja omaksumiensa arvojen vaikuttavuutta hallinnol-
lisen ajattelukyvyn muovaajana, kun Weber puolestaan sivuaa yksilön merkitystä hal-
linnossa lähinnä kategorisesti, ja yksilön kokemia tunteita ja kokemuksia tarkoitusra-
tionaalisuuden toteutumisen esteenä. Tämän ydinkategorian osalta yhteneväisyyksiä 
on löydettävissä vain alakategorioiden sisältöalueissa, ja niissäkin suppeasti. Tarkas-
telukulmat suhteessa yksilöön ovat erilaiset. 

Tieteellisen liikkeenjohdon teoria lähtee ihmisen yksilöllisyyttä tarkastellessaan siitä, 
että ihminen sovittaa toimintansa työprosessin mukaan, eikä päinvastoin kuten tässä 
tutkimuksessa. Ydinkategoria kehityksellinen yksilötodellisuus painotti valmiutta 
muokata toimenkuvaa tekijän persoonallisten ominaisuuksien mukaan, kuitenkin lain 
asettamien rajojen puitteissa ja tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Persoonallisista 
ominaisuuksista Taylor tarkasteli lähinnä älykkyyttä, ja sitäkin suhteessa työprosessi-
en tehokkuuden näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa esille tulleet ominaisuudet, kuten 
tunteet, kokemukset, sosiaalisuus, perhe ja yksityiselämä vaikutuksineen, eivät sisälly 
Taylorin teoriaan. 

Ihmissuhteitten koulukunnan edustajien Elton Mayon ja Mary Follet`n periaatteiden 
vaikutus hallinnollisen ajattelukyvyn mallissa on ehkä ajatuksellisella tasolla sel-
keimmin havaittavissa ydinkategoriassa kehityksellinen yksilötodellisuus, jossa inhi-
milliset tekijät ja ihmisen tarpeet ovat keskeisesti toimintaan ja valintoihin vaikutta-
via ominaisuuksia.  

Kolmannen ydinkategoria, eli kehityksellisen yksilötodellisuuden, osalta on havaitta-
vissa sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Keskeisin ero tulee siitä, että ihmissuhteitten kou-
lukunta tarkastelee ihmistä osana ryhmää, ja näkee ryhmäprosessien osatekijöiden 
olevan keskeinen yksilön tarpeita tyydyttävä lähde. Ydinkategoriassa kehityksellinen 
yksilötodellisuus painottuu tässä tutkimuksessa voimakkaammin yksilö, hänen ainut-
laatuinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehityshistoriansa, joka määrittelee hä-
nen tekemiään valintoja, ja jotka puolestaan toimivat sisäisten tarpeiden tyydytyksen 
lähteinä. Yhteneväisyyttä on tämän tutkimuksen ja ihmissuhteitten koulukunnan kes-
ken siinä, että psykologiset ja sosiaaliset tekijät toimivat yksilöllä motivaatiotekijöinä 
taloudellisten etuuksien lisäksi ja, että nämä vaikutteet voivat tulla myös työn ulko-
puolisista lähteistä. 

Ydinkategorian kehityksellinen yksilötodellisuus, ja klassisen organisaatioteorian nä-
kemysten välillä on periaatteellista eroavaisuutta siinä, että kun tämä tutkimus tarkas-
telee yksilöä itseisarvon omaavana ja aktiivisena toimijana, niin klassinen organisaa-
tioteoria tarkastelee yksilöä yhtenä organisaation osatekijänä, joka tulee kohdata tie-
tyn toimintaperiaatteen mukaisesti, mutta organisaation edun ensisijaisuus aina mie-
lessä pitäen.  

Ydinkategorian kehityksellinen yksilötodellisuus ja Simonin päätöksentekoteorian 
lähtökohdat yksilöä hallinnon järjestelmässä tarkasteltaessa ovat erilaiset. Simon tar-
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kastelee suhteellisen kyynisesti ihmisen inhimillisiä tekijöitä parhaan mahdollisen 
päätöksenteon esteenä, kun ydinkategoriassa kehityksellinen yksilötodellisuus yksi-
lölliset tekijät ovat luovuuden ja kehittymisen perusta hallinnon ympäristössä. Myös 
yksilöä Simon tarkastelee pelkästään tiedonprosessoinnin näkökulmasta, joskin hän 
yhdistää tarveteorioiden periaatteita selittämään sellaisia ilmiöitä, joita hän ei kykene 
selittämään tiedonprosessoinnilla. Tässä tutkimuksessa nousi vaikuttavaksi tarkaste-
lukulmaksi yksilön kohdalla sisäistetty arvoperusta, ja siitä kumpuavat yksilölliset 
valinnat. 

Ydinkategorian kehityksellinen yksilötodellisuus osalta näkökulmat tämän tutkimuk-
sen ja NPA – teorian kesken olivat periaatteellisesti hyvin erilaiset. Tässä tutkimuk-
sessa tuli esille yksilö itseisarvona sinällään ja yksilön mahdollisuus vaikuttaa valin-
toihin ja toimintoihin omien arvojensa mukaisesti, kun NPA – teoria tarkastelee yksi-
löä yrittäjyyden periaatteiden näkökulmasta, jolloin taloudelliset arvot painottuvat 
yksilöä ohjaavina periaatteina. Toiminnan motiiviperustat olivat täysin erilaiset. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että ydinkategorian kehityksellinen yksilötodellisuus ja 
hallintotieteen teorioiden näkemykset yksilöstä ovat monessa suhteessa erilaiset, eikä 
mikään teoria kattanut tämän ydinkategorian sisällöllisiä lähtökohtia sellaisenaan.  
Kun tässä tutkimuksessa yksilö on aktiivinen toimija, joka toteuttaa omaa motiivipe-
rustaansa valintojensa välityksellä, niin Weber näkee yksilön neutraalisti toimivana 
virkamiehenä, jonka toimintaa ohjaavat byrokratian periaatteet. Taylor tarkastelee 
ihmistä suhteessa työprosessiin sopeutumisen näkökulmasta. Ihmissuhteiden koulu-
kunnan näkemys on samansuuntainen tämän tutkimuksen näkemyksen kanssa. Erona 
on ryhmän roolin erilainen painottaminen. Klassinen organisaatioteoria tarkastelee 
yksilöä suhteellisen mekanistisesti, tietyn kaavan mukaan aina kohdattavana organi-
saatiotekijänä. Simonin päätöksentekoteoria painottaa tarveteoreettista näkökulmaa 
yksilöä tarkasteltaessa, kun tässä tutkimuksessa painottui motiiviperustan merkitys. 
NPA – teoria painottaa yksilöä tarkastellessaan taloudellisten arvojen ohjaavaa vaiku-
tusta toiminnalle. Sellaista hallinnon toiminnallista prosessia kuvaavaa mallia, joka 
tässä ydinkategoriassa oli hallinnon prosessitaitojen nimikkeellä, ei hallintotieteen 
teoriaperustasta ole löydettävissä. Samoin itsehuoltotaidot osana kehityksellisen yksi-
lötodellisuuden ydinkategoriaa, on hallintotieteen teorioissa vieras käsite.  

Teoriakohtaisesti tarkasteltuna voidaan todeta, että Max Weberin vaikutus näkyy hal-
linnollisen ajattelukyvyn mallissa voimakkaimmin ydinkategorian tietoperusteinen 
kokemustodellisuus hallintokäsitystä kuvaavassa alakategoriassa. Suoriteperusteisen 
toimintatodellisuuden ja kehityksellisen yksilötodellisuuden osalta on Weberin byro-
kratiateoriassa ja tässä mallissa huomattavia ajatuksellisia eroavuuksia.  Tieteellisen 
liikkeenjohdon teorian erilaiset lähtökohdat useamman tekijän osalta, esimerkiksi jul-
kinen sektori/yksityinen sektori, hallinnollinen toiminta/teollinen tuotanto ja historial-
linen ajanjakso, tuottavat keskenään hyvin vaikeasti vertailukelpoista aineistoa, ja 
monet eroavaisuudet ovatkin selitettävissä näiden erilaisten näkökulmien avulla. 
Voimakkaimmin Taylorin vaikutus näkyy hallinnollisen ajattelukyvyn mallissa alaka-
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tegoriassa tieto- ja oppimiskäsitys, ja vähiten vaikutuksia tieteellisen liikkeenjohdon 
teorialla on ydinkategorioissa suoriteperusteinen toimintatodellisuus ja kehitykselli-
nen yksilötodellisuus.  

Edelleen hallinnollisen ajattelukyvyn malli on saanut vaikutteita ihmissuhteiden kou-
lukunnan periaatteista ensisijassa psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikutuksen 
huomioimisessa hallinnon toimintaprosesseissa. Keskeisenä erona on yksilön ja ryh-
män merkityksen erilainen painottaminen. Mahdollisena, yhtenä, selittävänä tekijänä 
voi olla se, että ihmissuhteitten koulukunnan periaatteet ovat muodostuneet yksityis-
sektorin ja teollisen tuotannon piirissä, jossa tavoitteet ja työprosessit ovat erilaisia 
kuin hallinnon toimintaprosessit, ja työryhmien muodostaminen helpompaa substans-
siosaamisen erilaisuuden vuoksi.  

Klassisen organisaatioteorian ja hallinnollisen ajattelukyvyn mallin yhtäläisyyksistä 
ja eroavaisuuksista voidaan todeta, että teorian esittämät periaatteet tulevat osin nä-
kyviin myös tässä tutkimuksessa, ja etenkin suoriteperusteisessa toimintatodellisuus 
osiossa, joskin painotukset ovat erilaiset. Yhteneväisyyttä löytyi myös tietokäsityksen 
osalta. Eroavaisuuksia hallinnollisen ajattelukyvyn mallin ja klassisen organisaatio-
teorian välillä on etenkin ydinkategorian kehityksellinen yksilötodellisuus kohdalla, 
ja hallinnon ja politiikan välistä suhdetta käsittelevissä osioissa, jotka klassisesta or-
ganisaatioteoriasta puuttuvat kokonaan. Eroavaisuuksia selittänee se, että tämä tutki-
mus käsittelee julkista hallintoa, ja klassinen organisaatioteoria on tarkoitettu liike-
toiminnallisia organisaatioita varten. 

Herbert Simonin kehittämän päätöksentekoteorian vaikutus näkyy hallinnollisen ajat-
telukyvyn mallissa ensisijassa ydinkategoriassa suoriteperusteinen toimintatodelli-
suus, joskin Simonin päätöksenteko on käsitteenä niin laaja, että sen periaatteessa 
voidaan katsoa kattavan kaikki hallinnon toimintaprosessit. Hallinnollisen ajatteluky-
vyn malli eriyttää hallinnon toimintaprosessit sisältöjen ja toiminnan erikoistuneen 
luonteen suhteen viiteen alakategoriaan, jotka olivat päätöksenteko, ongelmahallinta, 
kehitys ja muutos, esimiehisyys ja poliittinen ohjaus.  Hallinnollisen ajattelukyvyn 
mallin ja Simonin päätöksentekoteorian osalta voidaan todeta, että kumpikin näke-
mys edustaa rakenteellisesti vuorovaikutukseen perustuvaa ajatuksellisten prosessien 
muodostamaa kokonaisuutta. Simonin teorian lähtökohta on päätöksenteko, ja tässä 
tutkimuksessa hallintoa tarkastellaan hallinnollisen ajattelukyvyn kautta, joten siltä 
osin sisällöt ja tarkastelukulmat ovat erilaiset, vaikka rakenteellista yhtäläisyyttä on-
kin löydettävissä. sekä hallinnollisen ajattelukyvyn malli että Simonin päätöksenteko-
teoria erittelee, analysoi ja selittää ilmiöitä kausaalisesti, joten siltäkin osin on löydet-
tävissä yhteneväisyyttä. Huomattavimmat eroavaisuudet löytyvät erilaisessa tavassa 
tarkastella yksilöä osana hallinnollista järjestelmää, ja siinä, että Simon sisällyttää 
päätöksentekoon kaikki hallinnon toimintaprosessit, kun ne hallinnollisen ajatteluky-
vyn mallissa ovat eriytyneet erilaisen sisällön ja toimintamallin mukaisesti.   
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Julkisen hallinnon organisaatioissa toteutetut, osittain NPA – teorian mukaiset, uudis-
tukset ja niiden vaikutukset tulivat tämän tutkimuksen tutkimusaineistossa näkyviin 
tunnepainotteisina ja arviointia korostavina ilmaisuina, ja tämä tutkimusaineiston 
olemus on tullut esille myös tässä vertailussa. Vertailua hankaloittaa myös tämän tut-
kimuksen ja NPA – teorian erilaiset asetelmat ja lähtökohdat, käsitteleväthän nämä 
periaatteessa eri ilmiöitä. Edelleen vertailun on tehnyt mutkikkaaksi se, että hallinnol-
lisen ajattelukyvyn malli on olemukseltaan ja toiminnaltaan käytäntökeskeinen, ja 
NPA – teorian periaatteet hyvin yleisellä tasolla esitettyjä abstrakteja ja ideaalisia ku-
vauksia paremman hallinnon todellisuudesta. Rakenteellisesti hallinnollisen ajattelu-
kyvyn mallissa ei ole vaikutteita NPA – teoriasta, ja sisällöllistä yhteneväisyyttä löy-
tyy lähinnä tulosjohtamiseen perustuvien detaljien osalta, kuten esimerkiksi ke-
hysajattelu.  

6.2 Tutkimuksen menetelmällinen arviointi  

Lähtökohtana tutkimuksen menetelmällisessä arvioinnissa on tutkijan valitsema tut-
kimusstrategia. Jos tutkimus on ominaisuuksiltaan laadullinen, on sitä arvioitava laa-
dullisten kriteerien avulla. Laadullisille tutkimusstrategioille ja lähestymistavoille on 
Eskolan ym. (1998, 146-150) mukaan ominaista tulkinnallisuus. Tulkinnallisuuteen 
liittyy oleellisesti todellisuuden ymmärtäminen havaintojen, ja havainnoista tehtävien 
tulkintojen, välityksellä. Tulkinnallisuus on tutkimuksessa seurausta aineiston ko-
koamisesta luonnollisessa tapahtumaympäristössä ihmisläheisin menetelmin ja tutki-
jan toimimisesta tutkimuksen pääinstrumenttina. 

Tämä grounded theory – menetelmällä toteutettu tutkimus on ominaisuuksiltaan laa-
dullista tutkimusta. Tutkimuksen ensimmäisen asteen tulkinnallisuus tulee esille tut-
kittavien tavassa ymmärtää tutkimuskysymys arkiymmärryksen ja asenteen lähtökoh-
dista käsin, mikä oli tarkoituskin. Tutkija on teoreettisen ja reflektoivan ajattelun 
avulla tehnyt tästä arkiymmärrykseen perustuvasta aineistosta teoreettisia tulkintoja, 
jotka ovat tutkimusta ajatellen toisen asteen tulkintoja. Tutkimusaineistoa analysoita-
essa ja tulkintoja tehtäessä, on pyritty pitäytymään tiukasti nauhoista sanatarkasti kir-
joitetussa aineistossa, mutta koska tutkijalla on itsellään teoreettista tietoa ja koke-
musta hallinnon alueelta, on tutkimusaineisto vaikuttanut tutkijan teoreettisen ajatte-
lun lähtökohtiin ja siten aineistosta tehtyihin tulkintoihin. Tulkinnallisuutta on eten-
kin siltä osin, kun aineistossa tutkittavaa ilmiötä on kuvattu tai selitetty implisiittisten 
ilmaisujen avulla. 

Laadulliselle tutkimusstrategialle on ominaista edelleen se, että aineistolla ei haeta 
tukea ennakolta laadituille hypoteeseille, vaan erilaisia abstraktiotasoja edustavista, ja 
empiirisiin havaintoihin perustuvista, aineistoista rakennetaan induktiivisesti teoriaa, 
jonka tavoitteena on kuvata ja selittää prosesseja ja merkityksiä, luoda uutta teoriaa. 
Eskolan ym. (1998, 80-84) mukaan teorian merkitys tutkimuksessa voi olla periaat-
teessa kahdenlainen; Uutta teoriaa rakentava, tai olemassa olevan teorian käyttäminen 
tutkimuksen tulosten tulkinnassa ja tieteelliseen muotoon saattamisessa. Laadullisen 
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tutkimusstrategian ja induktiivisen otteen omaavan tutkimuksen avulla löytyneitä 
prosesseja ja merkityksiä tarkastellaan ja analysoidaan tieteenalan olemassa olevan 
teoriaperustan ja empirian vuoropuheluna. 

Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on ollut toisaalta rakentaa teoriaa hallinnollisesta 
ajattelukyvystä, ja toisaalta käyttää hallintotieteessä olemassa olevaa teoriaperustaa 
tämän tutkimuksen tulosten tulkintojen selittämisessä ja tulosten tieteelliseen muo-
toon saattamisessa. Grounded theory – menetelmän mukainen, alkuasetelmiltaan vii-
tekehyksetön tutkimuksellinen lähestymistapa mahdollistaa uuden teorian rakentami-
sen etenkin sellaisesta aihealueesta, josta ei ole löydettävissä aiempaa tutkimustietoa 
tai teoriaa. Hallinnollisesta ajattelukyvystä ei ollut löydettävissä empiriaan perustuvaa 
aiempaa tutkimustietoa tai teoriaa, joten grounded theory – menetelmän valinta oli 
tältä osin hyvin perusteltua, onhan menetelmän vahvuus nimenomaan kokonaan tut-
kimattomien aiheiden tai uusien näkökulmien selvittämisessä. 

Tutkimuksessa käytettyjen tutkimuskysymysten avoin ja strukturoimaton luonne, ja 
tutkijan passiivisuus, mahdollisti tutkittaville vapaan aineiston tuottamisen käsitteestä 
hallinnollinen ajattelukyky, ja näin yllättävän ja ennakoimattoman aineiston oli mah-
dollista tulla esille, mikä teorian muodostuksen kannalta on oleellista ja merkittävää. 
Tiukan strukturoidut haastattelukysymykset harvoin kykenevät tuottamaan sellaista 
tietoa, jonka avulla olisi mahdollista rakentaa uutta teoriaa. Edelleen tämän tutkimuk-
sen induktiivinen ja aineistolähtöinen etenemistapa yksittäisistä havainnoista yleisim-
piin väittämiin, eli eteneminen alakategorioiden yksittäisistä luokista ydinkategorioi-
hin, mahdollisti teorian muodostuksen käsitteestä hallinnollinen ajattelukyky.  

Hallintotieteellisen teorian käyttö tämän tutkimuksen tulosten tulkinnassa ja tulosten 
tieteelliseen muotoon saattamisessa, oli ongelmallista. Sellaista hallintotieteellistä 
teoriaa, joka olisi kattanut kokonaisuudessa tämän tutkimuksen tulokset, perustuisi 
empiriaan ja olisi tehty samantyyppisellä tutkimusstrategialla, ei ollut löydettävissä, 
joten tutkimustulosten ennustevalidius on vaikeasti arvioitavissa. Hallintotieteen teo-
riat, joita on vertailtu tämän tutkimuksen tulosten kanssa, ja tämän tutkimuksen kate-
gorialuokituksen mukaan, ovat olleet lähtökohtaisesti erilaisia, joko laajoja yhteis-
kunnallisia teorioita, kuten Weberin periaatteet, tai johtamiseen ja organisointiin kes-
kittyviä teorioita, kuten ihmissuhde koulukunnan näkemykset tai hallinnollisen kou-
lukunnan näkemykset. Lähtökohtien erilaisuuden vuoksi on vertailussa jouduttu te-
kemään implisiittisiä oletuksia hallintotieteen teorioista, ja näin vertailu on muodos-
tunut jossain määrin keinotekoiseksi ja epäluotettavaksikin. Edelleen tässä yhteydessä 
on mainittava siitä, että kun vertailua hallintotieteen teorioiden ja tämän tutkimuksen 
tulosten kanssa suoritettiin, ongelmaksi muodostui alkuperäislähteiden saanti. Vertai-
lua suoritettaessa on jouduttu käyttämään apuna toissijaislähteitä, jotka vaikuttavat 
aina validiteettia alentavasti. Alakategorioiden muodostuksessa apuna käytetty, use-
ampaa tieteenalaa sivuava, teoria on yksittäisten kategorioiden aihealueen suppeuden 
vuoksi ollut helpommin löydettävissä, sovellettavissa ja käytettävissä kategorioita 
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rakennettaessa. Tulkintoja alakategorioiden perusteena olevien sisältöjen suhteen ei 
ole juurikaan tarvinnut tehdä.  

Grounded theory – menetelmällä tehtyä tutkimusta, ja sen arviointia, koskevat peri-
aatteessa samat säännöt ja kriteerit kuin laadullista tutkimusta yleensä. Tämän tutki-
musteorian ominaisluonteen vuoksi ovat sen kehittäjät laatineet erilliset kriteerit, joil-
la teoriaan tähtäävää aineistolähtöistä tutkimusta voidaan arvioida. Straussin ym. 
(1990, 252) mukaan nämä kriteerit ovat aineiston validiteetti, reliabiliteetti ja luo-
vuus, teorian rakentamiseen tähtäävän tutkimusprosessin arvioiminen ja tutkimustu-
losten empiirisen rakentamisen arviointi.   

Laadullisen tutkimuksen validiteetti tarkoittaa sitä, kuinka pätevästi tutkimustekstissä 
on kuvattu tutkittua kohdetta. Eskolan ym. (1998) mukaan validiteetti jaetaan sisäi-
seen validiteettiin eli pätevyyteen, ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäisen validiteetin ar-
viointi keskittyy siihen, onko valittujen menetelmien avulla ollut mahdollista tavoit-
taa tutkittava ilmiö luotettavasti, siten, että teoreettis – filosofiset lähtökohdat, käsit-
teelliset määritteet ja menetelmälliset ratkaisut ovat loogisessa suhteessa keskenään. 
Ulkoinen validiteetti tarkoittaa johtopäätösten ja tulkintojen ja aineiston välisen suh-
teen pätevyyttä. 

Sisäisen ja ulkoisen validiteetin erottaminen tutkimusta ja sen tuloksia arvioitaessa on 
osin mahdotonta, koska ne vaikuttavat toinen toisiinsa. Kuitenkin sisäisen validiteetin 
näkökulmasta tarkasteltuna tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteen määrittäminen 
tapahtui teoreettisesti ohjautuvan otannan perusteella, ja varsinainen näyte, tai otos, 
on tapahtunut valikoivana otantana. Otantaa ohjasi ensi vaiheessa pohdinta siitä, mis-
tä hallinnollinen ajattelukyky ylipäätään olisi löydettävissä. Ensimmäinen erottelu 
tapahtui yksityisen ja julkisen sektorin välillä, ja valinta päätyi julkisen sektorin puo-
lelle, koska siellä hallinnollinen toiminta muodostaa koko toiminnan perustehtävän 
erotuksena yksityisestä, jossa liiketoiminta on perustehtävänä, ja hallinnollinen toi-
minta saattaa olla supistunut yhden pienen osaston toiminnaksi. Julkisen sektorin si-
sällä otanta kohdentui lopulta hallinnon organisaatioiden korkeimmille tasoille. Taus-
ta-ajatuksena oli, että jos hallinnollista ajattelukykyä ylipäätään oli olemassa, pitkä ja 
menestyksellinen ura hallinnon organisaatiossa joltain osin korreloisi hallinnollisen 
ajattelukyvyn kanssa. Toisena vaihtoehtona ajateltiin hallinnon eri tasoilla työskente-
levien keskuudessa tapahtuvaa otantaa, ja saatujen tulosten vertailua keskenään.  

Tutkimuksen lopputuloksen kannalta tässä kuvattu hallinnollisen ajattelukyvyn malli 
edustaa siis johtavien virkamiesten tuottaman haastattelumateriaalin perusteella muo-
dostettua kuvaa. Voidaan arvioida, olisiko tutkimuksen lopputulos ollut erilainen, jos 
haastattelu olisi kohdennettu hallinnon eri tasoille. Toisaalta nämä johtavat virkamie-
het ovat omien organisaatioidensa johtajina määräävässä asemassa hallinnollista toi-
mintaa ajatellen, ja voidaan ajatella, että heidän näkemyksensä heijastuu myös koko 
organisaatioon. Tutkimusaineisto sisälsi myös muutaman organisaation alemmalla 
tasolla olevan haastateltavan näkemykset, ja nämä olivat, sisältöjen eroavuudesta 
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huolimatta, toiminnalliselta rakenteeltaan yhteneväiset organisaatioiden ylimpien joh-
tajien kanssa esittämien ajatusten kanssa. Tiettyjen alakategorioiden sisällöllinen pai-
nottuminen, esimerkiksi päätöksenteon, hallintokäsityksen, esimiehisyyden, poliitti-
sen ohjauksen ja motivaatioperustan, oli todennäköisesti yhteydessä haastateltavien 
korkeaan virka-asemaan, koska nämä alakategoriat painottuvat heidän työssään. Voi-
daan olettaa, että jos haastattelu olisi kohdentunut alemman tason virkamiehiin, vas-
tauksissa olisi saattanut painottua hallinnon prosessitaidot, ongelma hallinta ja käsitys 
arkitiedosta. 

Tutkimuksen lopullisen tuloksen näkökulmasta kumpikin vaihtoehto olisi todennä-
köisesti tuottanut saman lopputuloksen, eikä hierarkiatasolla olisi ollut vaikutusta 
lopputulokseen. Osoittautui, että hallinnollista ajattelukykyä kuvaavat kategoriat ovat 
toiminnalliselta luonteeltaan niin perustavan laatuisia, että yhteen kategoriaan mahtuu 
sisällön kannalta vaihteluväli täydellisestä osaamattomuudesta huippuosaamiseen, 
vaikka tässä tutkimuksessa onkin pyritty kuvaamaan pääasiassa osaamisen keskimää-
räistä tasoa. Eli hallinnollisen ajattelukyvyn kategoriat ovat pitkälti riippumattomia 
organisaatiotasosta, koska ne kuvaavat ikään kuin sellaisia ominaisuuksia, jotka il-
menevät kaikilla tasoilla. Kategorioiden sisällöt eroavat organisaation tason mukai-
sesti, eivät kategoriat sinällään. Luokittelu ja analyysivaiheessa vertailevaa menetel-
mää käytettiin koko ajan kategorioiden sisältöjen tason havainnoinnissa apuna.  

Koska tässä tutkimuksessa oli kyseessä teoreettisesti ohjautuva otanta, olisi ollut 
mahdollista lopettaa tutkimusaineiston kerääminen jo seitsemännen haastateltavan 
kohdalla. Aineistoa luokiteltaessa ja analysoitaessa havaittiin, että seitsemännen haas-
tateltavan kohdalla aineisto alkoi kyllääntyä, eli saavutettiin saturaatiopiste. Aineiston 
keruuta kuitenkin jatkettiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Toisaalta syynä oli 
aineiston luokittelun ja analyysin pätevyyden varmistaminen, ja toisaalta, koska haas-
tattelut oli sovittu jo ennakkoon, ja haastateltavat olivat varanneet ajan tätä varten, 
olisi peruuttaminen ollut epäkorrektia. 

Tutkimusaineiston kerääminen avoimella kysymyksellä osoittautui aineiston runsau-
desta ja työläydestä huolimatta hyväksi ratkaisuksi. Hallinnollisen ajattelukyvyn mal-
li laajentui kattamaan myös yksilöllisen aspektin, mikä strukturoidummassa asetel-
massa olisi saattanut jäädä vähemmälle huomiolle, tai jopa kokonaan pois tutkimuk-
sesta. Tutkimusaineiston nauhoittaminen ja sanatarkka paperille purkaminen ja luo-
kittelun kaikkien vaiheiden, avoimen koodauksen, akselikoodauksen ja selektiivisen 
koodauksen, kirjaaminen, vähensivät aineistosta tehtävän tulkinnan osuutta ja lisäsi-
vät tuloksen pätevyyttä, koska johtopäätösten perusteena olevat sisällöt, ja sisällöistä 
johdetut päätelmät loogisine ketjuineen ja etenemisvaiheineen olivat koko ajan tarkis-
tettavissa. Tutkimustulosten tueksi on esitetty myös suhteellisen paljon autenttista 
aineistokatkelmaa pätevyyttä lisäämään.  

Tässä yhteydessä voidaan tietysti esittää kysymys, että missä määrin vastaajat ovat 
tuottaneet omasta näkökulmastaan edullista tutkimusaineistoa haastattelutilanteessa. 
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Haastattelun kulussa oli löydettävissä tietynlainen malli. Koska haastateltavat olivat 
saaneet tutkimuskysymyksen etukäteen, olivat he jo pohtineet vastausta. Ensimmäi-
seksi he tuottivatkin tämän hyvin etukäteen ajatellun näkemyksen hallinnollisen ajat-
telukyvyn olemuksesta, joka sisällöllisesti koostui ajankohtaisista hallinnon doktrii-
neista. Vasta tämän tuotettuaan, ja haastattelijan esitettyä toisen haastattelukysymyk-
sen, he alkoivat kertoa omista kokemuksistaan ja kehittymisestään hallinnon järjes-
telmässä. Pääasiallisesti tämän tutkimuksen tulosten perustana oleva tutkimusaineisto 
onkin tästä henkilökohtaisemmasta osuudesta, jossa tietoinen aineistoon vaikuttami-
nen ei toimi samalla tavalla kuin hallinnon doktriinien kyseessä ollessa. 

Pohdittaessa edelleen haastateltavien tuottaman aineiston luotettavuutta ja pysyvyyt-
tä, voidaan todeta, että haastateltavien korkea asema ja pitkä hallinnollinen työkoke-
mus, painottaa tutkimustuloksissa osaltaan kategorioiden muotoutumista ja sisällöllis-
tä laajuutta. Pitkä ja monipuolinen kokemus luo osaamista, mikä vähemmän koke-
musta omaavalla virkamiehellä olisi vastaavassa haastattelussa näkynyt suppeampana 
asioiden sisällöllisenä hallintana, ja todennäköisenä käytännön hallinnollisten toimin-
tojen painottumisena vastauksissa. Kategorioiden rakenteeseen asioiden sisällöllinen 
hallinta ei välttämättä olisi suuremmassa määrin vaikuttanut, joskin runsaasta aineis-
tosta kategoriat olivat ehkä helpommin havaittavissa kuin mahdollisesta suppeam-
masta aineistosta. Tämän tutkimuksen haastateltavat ovat tottuneet edustamaan omaa 
organisaatiotaan ulospäin ja harjaantuneet viestittämään tietynlaista mielikuvaa sekä 
itsestään että organisaatiosta. Tällä on ollut vaikutusta välittyneeseen positiiviseen 
mielikuvaan hallinnollisesta osaamisesta. Minkälainen mielikuva hallinnosta välittyy, 
ei kuitenkaan ollut sinällään tämän tutkimuksen kohteena. Mielikuvan painottuminen 
tuli esille lähinnä silloin, kun haastateltavat vastasivat ensimmäiseen tutkimuskysy-
mykseen. Toisen kysymyksen kohdentuminen omiin kokemuksiin synnytti tunteita ja 
muistoja, jotka eivät olleet liitettävissä hallinnon ajankohtaisiin doktriineihin. Haasta-
teltavien valinnassa oli ensisijassa kyseessä tutkimusstrategian mukainen, teoreetti-
sesti ohjautuva otanta, ja tämän kriteerit täyttyivät haastateltavien valinnan osalta. 
Tämän osoittaa jo heidän tuottaman haastattelutiedon laajuus ja syvyys. Teoreettisen 
otannan kriteerit on esitelty tämän tutkimuksen sivuilla 36 - 38. 

Ulkoisen validiteetin näkökulmasta tarkasteltuna voidaan todeta, että grounded theory 
– menetelmällä toteutettu tutkimus tuotti hallinnollisesta ajattelukyvystä sellaisen 
mallin, että mallin ja todellisuuden välillä ei ole osoitettavissa merkittäviä ristiriitai-
suuksia. Samoin mallin perustana oleva tutkimusaineisto on yhdenmukaista ja loogis-
ta tehtyjen johtopäätösten kanssa. Kategorioiden, etenkin alakategorioiden, osalta 
voidaan todeta, että niitä olisi voitu supistaa, etenkin siltä osin, kun niiden sisältö ei 
tuota mitään uutta tietoa tai tuoretta näkemystä hallintotieteen näkökulmasta tarkas-
teltuna. Sisällön paljous voi joidenkin kohdalla tuottaa näin laajana turhautuneisuutta. 
Ajatuksena on kuitenkin ollut, että tutkimustuloksia voisi joku mahdollisesti käyttää 
suoraan esimerkiksi oppimateriaalina, ja sisällön karsinta voisi tapahtua tässä vai-
heessa. Ydinkategoriat ja alakategoriat toiminnallisena kokonaisuutena muodostavat 
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kuitenkin uuden tavan tarkastella hallinnollista ajattelukykyä, ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä.    

Laadullisen tutkimuksen reliabiliteetti on osa tutkimuksen luotettavuutta. Alkulan 
ym. (1995, 88-89) mukaan tutkimusaineiston tulkinnan voidaan sanoa olevan reliaa-
belia silloin, kun ristiriitaisuuksia ei tuloksissa esiinny. Reliabiliteetti kuvaa siis me-
netelmän kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tutkimustuloksia. Eli reliabiliteetti on sitä 
suurempi, mitä vähemmän tutkimustuloksissa on sattumanvaraisuuksia. Tutkimuksen 
reliabiliteettia on mahdollista nostaa käyttämällä useampia haastattelijoita tai havain-
noijia, haastattelemalla tai havainnoimalla kohdetta useamman kerran tai vaihtamalla 
indikaattoria, eli ilmiön yhdenmukaisuuden osoittamista erilaisilla tavoilla ja näkö-
kulmilla.(Eskola ym.1998, 214-216) 

Tässä tutkimuksessa tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla, ja haastattelut nau-
hoitettiin ja kirjoitettiin puhtaaksi sanatarkasti. Haastattelijan rooli oli passiivinen, ja 
ne tarkentavat kysymykset, mitä haastateltaville esitettiin haastattelutilanteessa, pe-
rustuivat jo luokiteltuun ja analysoituun tutkimusaineistoon. Kysymyksien avulla se-
kä täsmennettiin jo tehtyjen tulkintojen oikeellisuutta, että kerättiin lisää tutkimusai-
neistoa. Haastattelijan esittämien kysymysten määrä oli vähäinen, haastattelutilanteet 
olivat lähinnä kerronnan taltiointia. Useampien haastattelijoiden käytöllä olisi ehkä 
saatu aineistonkeruu menetelmää tarkemmaksi ja tutkimuskohteen kuvausta laaja-
alaisemmaksi, mutta joka tapauksessa grounded theory – menetelmä edellyttää haas-
tattelijalta suhteellisen passiivista otetta, ja tilan antamista tutkittavalle. Tarkennusky-
symykset olisivat voineet olla joltain osin erilaisia, jos useampi henkilö olisi tutki-
musaineiston luokitellut ja analysoinut, ja tarkentanut tehtyjä tulkintoja analysoidusta 
aineistosta käsin haastattelutilanteessa. Jos vielä useampi haastattelija olisi kysynyt 
hallinnollisesta ajattelukyvystä eri kysymysten avulla ja eri muodossa, olisi saatu ma-
teriaali voinut poiketa jossain määrin nykyisestä tutkimusaineistosta. Mutta tässä tut-
kimuksessa ollut runsas materiaali mahdollisti aineiston analyysin sisällönanalyysin, 
loogisen päättelyn ja havaintomatriisin avulla, ja lisäsi siten mallin kuvauksen tark-
kuutta.  

Tutkimuksen käytännön toteutusta ajatellen hallinnollisen ajattelukyvyn tutkiminen 
triangulaation avulla olisi käytännössä venyttänyt tutkimuksen valmistumisaikaa koh-
tuuttomasti. Deduktiivisesta lähtökohdasta toteutettu, ja toisenlaista tutkimusstrategi-
aa soveltava tutkimusote, olisi kyllä mahdollistanut triangulaation, mutta grounded 
theory – menetelmän yhdistäminen toiseen tutkimusstrategiaan tuottaa todennäköi-
sesti niin massiivisen aineistomäärän, että sen käsittely, luokittelu analyysi ja hallinta 
sinällään jo alentaa tutkimuksen reliabiliteettia. 

Reliabiliteettia ajatellen olisi ollut mahdollista varmistaa tehtyjen tulkintojen oikeelli-
suus tutkittavilta luokittelun ja analyysin jälkeen, mutta esimerkiksi Sulkunen (1990, 
275-276) toteaa, että kun haastattelun suorittamisesta on kulunut aikaa, on varsinai-
sessa haastattelutilanteessa vallinneet ajatus- ja tunnemallit unohtuneet, ja tutkittavat 
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yleensä yhtyvät tutkijan tekemään tulkintaan, tai kokevat tulkinnan loukkaukseksi ja 
vastustavat sitä. Tässä tutkimuksessa päädyttiin siihen ratkaisuun, että haastattelujen 
edetessä tutkittaville tehdyt tarkennuskysymykset sidottiin tiukasti edellisistä haastat-
teluista tehtyihin luokitteluihin ja analyysin perusteella tehtyihin päätelmiin, jotka 
näin seuraavien tutkittavien kohdalla tulivat vahvistetuksi, täydennetyksi tai hylätyk-
si. 

Tämän tutkimuksen reliabiliteetin osalta voidaan todeta, että koska analyysivaiheessa 
ei tullut esille erityisiä ristiriitaisuuksia, on aineistoa eri vaiheissaan tarkasteltu ja kä-
sitelty yhtenäisellä menetelmällä, ja reliabiliteetin voidaan sanoa olevan keskimäärin 
niin hyvä, kuin se yleensä laadullisissa tutkimuksissa on. 

Seuraavana vaiheena grounded theory – menetelmällä tehdyn tutkimuksen menetel-
mällisessä arvioinnissa on teorian rakentamiseen tähtäävän tutkimusprosessin arvi-
ointi. Teoriaan tähtäävän tutkimusprosessin arvioinnilla pyritään saamaan selville 
keskeisimmät ydinkategorioiden muotoutumiseen vaikuttaneet vaiheet ja tekijät. Teo-
rian rakentamiseen tähtäävän tutkimusprosessin arvioinnissa on mukana jo validitee-
tin ja reliabiliteetin arvioinnin yhteydessä käsiteltyjä asioita, kuten esimerkiksi alku-
peräisen aineiston valinnan perusteet, ja näihin ei enää tässä yhteydessä palata.  

Straussin ym. (1998, 269) mukaan ydinkategorioiden ja kategorioiden muotoutumi-
seen vaikuttaneet asiat, tapahtumat ja toimet on selvitettävä, ja kerätyn tiedon edusta-
vuus suhteessa johtopäätöksiin asetettava arvioitavaksi. Arvioinnin avulla on kyettävä 
havainnollistamaan sitä, minkälaisten vaiheiden kautta ydinkategoriat muotoutuivat, 
sattumalta vai asteittain, oliko ydinkategorioiden muotoutuminen helppoa tai vaikeaa, 
ja minkälaisiin seikkoihin lopulliset analyysit perustuivat. Jos ydinkategorioiden ra-
kentumisvaiheessa käytettiin apuna hypoteeseja, on selvitettävä millaisia nämä hypo-
teesit olivat, ja miten hypoteesit kykenivät selittämään kategorioissa esille tulleita 
asioita.  

Tässä tutkimuksessa ydinkategorioiden muotoutuminen perustui kolmivaiheiseen 
koodaukseen, joka on selvitetty tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmää, ja aineiston 
analyysia, kuvaavassa osiossa. Lopullisiin ydinkategorioihin, eli tietoperusteiseen 
kokemustodellisuuteen, suoriteperusteiseen toimintatodellisuuteen ja kehitykselliseen 
yksilötodellisuuteen, päädyttiin monivaiheisen prosessin kautta.  

Ydinkategorioiden nimikkeet muuttuivat luokittelun ja analyysin edetessä useampaan 
kertaan. Asteittain alkoi aineistosta erottua erilaisiin lähtökohtiin perustuvia ominai-
suuksia, joilla kaikilla oli oma vaikutuksensa hallinnollisen ajattelukyvyn muotoutu-
miseen. Varhaisessa luokittelun vaiheessa ydinkategorioina olivat esimerkiksi sellai-
set käsitteet kuin tunneperäiset reaktiot, asenteet, työkokemus ja osaaminen.  Vähitel-
len alkoi yksilöllisen taustan vaikutus hallinnolliseen ajattelukykyyn erottautua muus-
ta aineistosta erilliseksi ominaisuudeksi, ja ydinkategorian työnimenä oli tässä vai-
heessa yksilön sosiaaliset taidot. Hallinnon konkreettisia työprosesseja kuvasivat eri 
vaiheissaan esimerkiksi hallinnon osaaminen, hallinnon yhteisötaidot ja hallinnollisen 
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työn prosessit. Tieto ja tiedon merkitys alkoi myös erottua aineistosta omaksi alueek-
seen. Luokittelun, vertailun ja analyysin seurauksena tuli esille, että tietoon vaikutta-
vat useat tekijät ja tietoa on monenlaista. Jatkuvan vertailevan menetelmän käyttö 
aineiston analyysivaiheessa toi esille eroja ja variaatioita suhteessa tietokäsitteeseen, 
kuten oli laita myös muiden ydinkategorioiden kohdalla. 

Jatkuvan vertailun menetelmä (selitetty tutkimusmenetelmää kuvaavassa osios-
sa)kategorioita muodostettaessa toteutui tässä tutkimuksessa siten, että aineistosta 
etsittiin samaa asiaa kuvaavia vastakkaisia ja rinnakkaisia ilmaisuja, eri asteisesti ku-
vaavia ja erilaista voimakkuutta osoittavia ilmaisuja. Esimerkiksi päätöksenteon osal-
ta oli havaittavissa seuraavanlaisia variaatioita, joita vertaileva menetelmä paljasti: 
Päätöksenteko yksin ketään kuulematta, päätöksenteko perustuen pelkästään asian-
tuntijoiden näkemykseen, päätöksenteko työryhmän näkemystä mukaellen, ryhmän 
tekemä päätös, jonka taakse asettuu, kokonaan delegoitu päätöksenteko, päätöksente-
on siirtäminen, päättämättä jättäminen. Näiden vertailevan menetelmän avulla saatu-
jen erilaisten päätöksenteon ominaisuuksien rinnalla kulki päätöksenteon aikajatku-
moa kuvaavat ilmaisut ja päätöksentekoprosessin eri vaiheet. Tutkimustuloksia kirjoi-
tettaessa ei kaikkea vertailevan analyysin tuottamaa materiaalia ole ollut mahdollista 
sisällyttää tutkimusraporttiin, ne ovat toimineet lähinnä tutkijan luokittelun, ana-
lysoinnin ja johtopäätösten tekemisen apuvälineinä. Edellä mainitusta päätöksenteos-
ta, ja muistakin kategorioista, on kyllä osittaista luokittelukuvausta tämän tutkimuk-
sen liiteosassa. Pääasiallisesti tutkimustuloksissa on raportoitu kategorioiden aihealu-
eita keskimääräisestä näkökulmasta käsin, johtuen siitä, että varsinainen tutkimustu-
los on hallinnollisen ajattelukyvyn toiminnallinen kokonaismalli, jossa kategorioiden 
sisällöllinen aines vaihtelee yksilökohtaisesti.  

Kategorioita kirjoitettaessa ja raportoitaessa ensi vaiheessa, korostuivat luokat, ja 
luokkien ympärille rakennettu selostus tutkimustuloksista. Luettavuuden lisäämiseksi 
lopullisesta tekstistä poistettiin väliluokat, jotka ovat nyt liitteenä tässä tutkimuksessa. 
Varsinaista juonellisuutta, kronologisesta etenevää kertomusta, kuten esimerkiksi 
Alasuutari (1994, 106-115) on kuvannut, ei tämän tutkimuksen mallinomaisen luon-
teen vuoksi ole ollut mahdollista toteuttaa, ja  koska varsinaista ajallista jatkumoa tai 
prosessia ei mallissa ole, vaan se kuvaa hallinnollista ajattelukykyä tiettynä ajanhet-
kenä.  

Varsinaisia hypoteeseja ei aineiston luokittelun ja analysoinnin aikana ole rakennettu 
tai käytetty. Sen sijaan aineistosta nousi luokittelun ja analyysin vaiheissa erilaisia 
teemoja, joiden oikeellisuutta ja paikkansapitävyyttä sitten todennettiin haastatteluti-
lanteissa tarkennuskysymysten avulla. Alakategorioiden keskinäisten riippuvuussuh-
teiden analyysivaiheessa tutkija tosin ajatuksissaan asetti hypoteeseja. Hypoteesit oli-
vat nimenomaan ajatuksellisia, koska varsinaiset riippuvuudet selvitettiin, sisällön 
analyysin, loogisen päättelyn ja havaintomatriisien avulla. Havaintomatriisien raken-
tamisen yhteydessä tutkijaa ohjasivat nämä ajatukselliset hypoteesit. 
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Yhteenvetona tutkimusprosessin vaiheista ja muodosta voidaan sanoa, että kyseessä 
oli pitkään jatkunut ja intensiivinen tiedostettu ja tiedostamaton prosessi. Tiedosta-
mattomalla prosessoinnilla lienee iso osuus siinä, että tutkija eräänä aamuna herätes-
sään oli selvillä lopullisten ydinkategorioiden nimikkeistä, ja ainoa hätä oli niiden 
mahdollinen katoaminen päästä heräämisen myötä ennen kuin ne oli saatu kirjattua 
paperille ylös. Lopulliset ydinkategorioiden nimikkeet ovat luettavissa tässä tutki-
muksessa.  

Viimeisenä erityisesti grounded theory – menetelmää koskevana arviointikriteerinä 
on tutkimustulosten empiirisen rakentamisen arviointi. Tutkimuksen empiirisen ra-
kentamisen arvioinnin osatekijöitä on käsitelty jo osittain edellisissä kappaleissa me-
todin ja prosessin etenemisen kuvauksen yhteydessä, joten niihin ei tässä yhteydessä 
enää palata. Tutkimuksen tuloksen syntyneiden käsitteiden kokonaisvaltainen arvi-
ointi erilaisista näkökulmista käsin, on osa empiirisen rakentamisen arviointia. Käy-
tettyjen käsitteiden tulee olla tutkimuksessa perusteellisesti selvitetty, jotta niiden tar-
koitus avautuu lukijalle. Tutkimuksesta nousseiden käsitteiden on oltava myös sys-
temaattisesti yhteydessä toisiinsa, ja käsitteiden eri ulottuvuuksien on oltava loogises-
sa yhteydessä muodostettuun teoriaan. Kuten muissakin tutkimuksissa, myös groun-
ded theory – menetelmällä suoritetussa, on käsitteiden yleistettävyyttä arvioitava. Kä-
sitteiden arvioinnista empiirisen perustan rakentamisen arviointi etenee kategorioiden 
arviointiin, ovatko ne loogisesti muodostetut ja onko kategorioilla käsitteellistä herk-
kyyttä. Seuraavassa vaiheessa arvioidaan teoreettisten löydösten merkittävyyttä ja 
yhteyttä tieteen kokonaisuuteen. Rikastuttavatko tutkimustulokset tieteenalan teo-
riaperustaa, ja minkälaista kestävyyttä tutkimustulokset omaavat suhteessa olemassa 
olevaan teoriaan verrattuna. (Strauss ym. 1998, 269)  

Tässä tutkimuksessa esiin nousseet käsitteet ovat systemaattisesti yhteydessä toisiinsa 
johtuen hallinnollisen ajattelukyvyn mallinomaisesta järjestelmäteoreettisesta raken-
teesta. Käsitteet ovat hierarkkisesti rakentuneet ydinkategorioiden alle, ja muodosta-
vat ajatuksellisen yhteyden keskenään tietyn ydinkategorian ilmaiseman yläkäsitteen 
suhteen, esimerkiksi käsitteen tieto osalta. Käsitteitä on tutkimustulokset osiossa py-
ritty raportoimaan mahdollisimman monelta näkökannalta käsin, mutta esimerkiksi 
alakategorian hallintokäsitys, määrittely on suhteellisen suppea tässä tutkimuksessa 
ajatellen sen teoreettista laajuutta yleisellä tasolla. Tosin hallintokäsitys sinällään ei 
ollut tutkimuksen kohteenakaan, se oli vain yksi alakategoria muiden joukossa. Toi-
saalta tässä tutkimuksessa ei kaikkien alakategorioiden osalta aineiston määrä ollut 
yhtä suuri, vaan siinä esiintyi vaihtelua.  

Käsitteiden yleistettävyyden osalta voidaan todeta, että niiden siirrettävyys esimer-
kiksi hallinnon koulutukseen on suhteellisen helposti toteutettavissa. Hallinnollisen 
ajattelukyvyn malli käsitteineen tarjoaa ymmärrettävän ja selkeän lähtökohdan raken-
taa oppisisältöjä, sisältöjä eriyttämällä, eri koulutusasteille. Mallia soveltaen on mah-
dollista kehittää myös mittari, jolla hallinnollisen ajattelukyvyn laajuutta ja syvyyttä 
mitataan, ja kyetään tunnistamaan ne alueet, joilla mahdollisesti tietoa, harjaantumis-
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ta tai tukea tarvitaan. Mallia voi käyttää apuvälineenä myös hallinnon kehittämistoi-
minnoissa, kun mietitään sitä, mihin alueelle kehittämistä halutaan kohdentaa. Tämän 
tutkimuksen käsitteiden yleistettävyys, siirrettävyys ja sovellettavuus on ensisijaisesti 
käytäntökeskeinen, koska kyseessä on hallinnon organisaatioiden  käytännön toimin-
taympäristössä  tehty empiirinen tutkimus. 

Hallintotieteen teoriaperustan näkökulmasta ajatellen tämä hallinnollisen ajatteluky-
vyn malli mahdollistaa sen käyttämisen myös hallintotieteen teoreettisen tarkastelun 
kehikkona, kun halutaan tutkia hallinnollisen toiminnan käytännön prosesseja ja vai-
kutuksia. Hallinnollisen ajattelukyvyn malli tuo lisävalaistusta niihin hallinnon orga-
nisaatioissa vaikuttaviin tekijöihin, joihin esimerkiksi kehittämisohjelmia suunnitelta-
essa tulee kiinnittää huomiota. Mallin avulla on osittain myös ymmärrettävissä hal-
linnon organisaatioiden hitaan muutoksen mielekkyys koko yhteiskuntaa ja yksilöä 
ajatellen. Taustalla vaikuttavat arvot, demokratia ja yksilöiden, ovat hyvin sisäistetty, 
ja niiden muuttaminen hidas prosessi. Hallintotieteen näkökulmasta tulee vielä pohtia 
hallinnollisen ajattelukyvyn mallin ajallista selityskykyä ja pysyvyyttä. Ydinkategori-
at ja alakategoriat ovat rakentuneet ajanjaksona, jolloin hallinnon organisaatioissa on 
käynnissä jatkuva muutostila. Perinteinen virkamiestyö on muuttumassa enenevässä 
määrin projektinomaiseksi työskentelyksi, ura hallinnossa saattaa koostua erilaisista 
jaksoista vuoroin kotimaassa ja ulkomailla, hallintoa ohjaavaksi arvoksi ollaan voi-
malla ajamassa taloudellisten arvojen ensisijaisuutta ja kansainvälisyyden ja yhteis-
työn merkitys korostuu. Miten hyvin tämän mallin ydinkategoriat ja alakategoriat ky-
kenevät kuvaamaan ja selittämään tulevaisuudessa hallinnollisen ajattelukyvyn kes-
keisiä vaikuttavia tekijöitä. Onko mahdollista, että alakategorioiden sisältöjen muu-
tokset kattavat hallinnon todellisuudessa tapahtuvat muutokset, ja malli edelleen ky-
kenee tarjoamaan viitekehyksen tarkastella hallinnollista ajattelukykyä.   

6.3 Jatkotutkimusaiheita 

Tällaisen induktiivisella tutkimusotteella, ja käytännön teoriaa muodostavalla tutki-
musstrategialla, tehdyn tutkimuksen jälkeen mielenkiinto luonnollisesti suuntautuu 
tutkimustulosten testaamiseen. Hallinnollisen ajattelukyvyn mallia voi käyttää deduk-
tiivisella tutkimusotteella suoritettavan tutkimuksen viitekehyksenä. Alakategoriat 
voidaan operationalisoida liitteenä (1) olevan luokittelun mukaan, tai rakentamalla 
sisällöistä uusia luokkia lisäkirjallisuutta apuna käyttäen. Toisenlainen tutkimusstra-
tegia ja erilaiset tutkimustekniikat mahdollistaisivat mallin yleistettävyyden, luotetta-
vuuden ja pysyvyyden todentamisen edelleen. Hallinnollista ajattelukykyä joko in-
duktiivisesti tai deduktiivisesti tutkittaessa tutkimusasetelmaltaan monitieteinen yh-
teistyön malli voisi tuottaa mielenkiintoisia ja yllättäviäkin tutkimustuloksia hallin-
nollista ajattelukykyä ajatellen.  

Hallinnollisen ajattelukyvyn mallin jotkin alakategoriat ovat sisällöllisesti niin laajo-
ja, että niitä voidaan tutkia myös yksittäin, joskin on huomioitava, että osaa niistä on 
tutkittu jo huomattavan paljon, mutta uudenlaista näkökulmaa olisi löydettävissä esi-
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merkiksi hallinnossa työskentelevien itsehuoltotaitojen tutkimisesta erilaisista näkö-
kulmista lähtien.  

Edelleen mielenkiinto heräsi alakategorioiden välisten riippuvuuksien tarkempaa sel-
vittämistä kohtaan. Tämän tutkimuksen laajuuden vuoksi kuvatut riippuvuudet ovat 
selvitetty joltain osin vain muutamien muuttujien välisellä suhteella, mutta lisäkirjal-
lisuuden avulla muuttujien määrää voidaan lisätä, ja muuttujien välistä suhdetta tutkia 
kohdennetummin ja systemaattisemmin. Tutkimuksen lähtökohtana voisi olla kolmen 
rinnakkaisen alakategorian muodostama kokonaisuus, ja tutkia pelkästään näistä nou-
sevien muuttujien suhdetta. 

Tutkimusaineistosta oli löydettävissä yhteneväisiä havaintoja siitä, että hallinnollisen 
ajattelukyvyn kehittyminen on olemukseltaan hierarkkinen prosessi, johon ulkoisilla 
interventioilla voidaan jossain määrin vaikuttaa. Tämän prosessin selvittäminen olisi 
erinomainen apuvälinen hallinnon täydennys- ja lisäkoulutuksessa. 

   



 276 

LÄHDELUETTELO 

Aittola T (2001) Arkipäivän oppiminen arkielämän ympäristössä. 
Teoksessa Arkipäivän oppiminen. Toim. Sallila P 
ja Vaherva T. Aikuiskasvatuksen 39. Vuosikirja. 
Gummerus kirjapaino Oy. Saarijärvi 2001.   

Alasuutari P (1994) Laadullinen tutkimus. Gummerus Kirjapaino oy. 
Jyväskylä 1995.  

Alkula T & Pöntinen S & Ylöstalo P (1995) Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset 
menetelmät. WSOY. Juva 1995. 

Aronen K (1994) Kova hyvinvointiyhteiskunta - Arvokeskustelun 
aineksia. Suomen kuntaliiton painatuskeskus. Hel-
sinki 1994. 

Blanck G & Blanck R (1979) Ego psychology II. Psychoanalytic developmental 
psychology. Columbia university press. USA 
1979. 

Brunsson N & Olsen J (1993) The reforming organizations. Routledge.Chatham. 
Great Britain 1993.  

Bruun N & Mäenpää O & Tuori K (1995) Virkamiesten oikeusasema. Otava. Hel-
sinki 1995.  

Burns N (1989) Standards for qualitative research. Nursing science 
for quarterly 2. 

Denhardt R (2004) Theories of public organization. Thompson, 
Wadsworth. Canada 2004. 

Denzin N (1995) Symbolic Interactionism. Teoksessa Rethinking 
Psychology. Toimittaneet Smith J & Harre R & 
Langenhove L. Sage Publications Ltd. Great Brit-
ain 1995. 

Dohmen G (1998) Another approach to get more adults into continu-
ous learning. Teoksessa Lifelong learning and its 
impact on social and regional development. All-
heit P & Kammler E. Donat verlagt Co. Bremen 
1998. 

Drucker P (1999) Management challenges for the 21 st century. 
Biddles Ltd. Great Britain 1999. 



 277 

Dunsire A (1973) Administration, the word and the science. Western 
Printing Services Ltd. Great Britain 1973. 

Eskola J & Suoranta J (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. 
Gummerus oy. Jyväskylä 1999. 

Fayol H (1950) Industriell och allmän administration. Stockholm 
1950. 

Fiedler F (1967) A theory of leadership effectiveness. Mcgraw Hill. 
New York. USA 1967. 

Follett  M P (1909) The speaker of the house of representatives. 
Longmans, Green and co. USA 1909. 

Follett M p (1918) The new state. Group organization the solution of 
popular government. Longmans, Green and co. 
London 1918. 

Follett M P (1924) Creative experience. Longmans, Green and co. 
USA 1924. 

Follett M P (1941) Dynamic administration. The collected papers of 
Mary Parker Follett. Toimittaneet: Metcalf H & 
Urwick L. Harper & Brothers Publishers. New 
York 1941. 

Follet M P (1949) Freedom & co-ordination. Lectures in business or-
ganisation. Management publicatios trust Ltd. 
London 1949. 

Frederickson G (1997) The spirit of public administration. Jossey – Bass 
Publishers. San Francisco. USA 1997. 

Gardner H & Kornhaber M & Wake W (1996) Intelligence, multiple perspectives. 
Harcourt Brace College Publishers. USA 1996. 

Glaser  B & Strauss A (1971) The discovery of grounded theory. Strategies for 
qualitative research. Aldine & Atherton. Chicago. 
USA 1971. 

Glaser B (2001) The grounded – theory perspective. Conceptuali-
zation contrasted with description. Sociology 
Press. California. USA 2001. 

Goleman D (1997) Tunneäly, lahjakkuuden koko kuva. Otava. Hel-
sinki 1997. 



 278 

Goleman D (1999) Tunneäly työelämässä. Otava. Helsinki 1999. 

Gordon J (1996) Organizational behavior. A diagnostic approach. 
Prentiss Hall International.New Jersey. USA 1996. 

Haavio-Mannila E & Jallinoja R & Strandell H (1984) Perhe, työ ja tunteet, Risti-
riitoja ja ratkaisuja. WSOY. Juva 1984. 

Hakkarainen T & Hyvärinen M – L (1999) Puheviestintää oppimaan. Jyväskylän 
yliopisto. Jyväskylän yliopistopaino. Jyväskylä 
1999. 

Hallintolaki (2003) Hallintolaki. Oikeusministeriön julkaisuja 2003:3. 
Eripainos oy. 

Hallintomenettely (1999) Lakikokoelma. Toimittanut  J Hamari. Edita Oy. 
Helsinki 1999. 

Heady F (2001) Public administration. A comparative perspective. 
Marcel Dekker Inc. New York. USA 2001. 

Heikkilä – Laakso K & Heikkilä J (1997) Innovatiivisuutta etsimässä, irtiottoa 
keskinkertaisuudesta. Turun yliopiston kasvatus-
tieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B:57. Pai-
nosalama oy. Turku 1997. 

Heikkilä J & Heikkilä K (2001) Dialogi- Avain innovatiivisuuteen. WS Bookwell 
Oy. Juva 2001 

Heuru K (2003) Hyvä hallinto. Edita Prima Oy. Helsinki 2003. 

Hood C & Jackson M (1991) Administrative argument. Darthmouth Publishing 
Company. Vermouth. USA 1991. 

Huttunen P (1994) Johtaminen muuttuvassa julkishallinnossa. 
WSOY. Juva 1994.  

Isaksson P (1997) Korruptio ja julkinen valta. Tampereen Yliopisto. 
Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, julkaisuja 
15/1997. Tampere 1997. 

Isokorpi T & Viitanen P (2001) Tunnevoimaa. Tammer – paino Oy. Tammi. Tam-
pere 2001. 

Jon P & Guy P P (2000) Governance, politics and state. Macmillan. New 
York 2000. 



 279 

Joyce P (1999) Strategic management for the public services. 
Open University Press. Buckingham. Great Britain 
1999. 

Jreisat J (1997) Public organization management. The develop-
ment of theory and process. Quorum Books. USA 
1997. 

Kielhofner G (1995) A model of human occupation. Theory and appli-
cation. Williams & Wilkins. Maryland. USA 1995. 

Kolb D (1984) Experiental learning. Experience as the source of 
learning and development. Prentice – Hall Inc. 
New Jersey. Usa 1984. 

Koskinen S & Kulla H (1995) Virkamiesoikeuden perusteet. Lakimiesliiton Kus-
tannus. Tampere 1995. 

Kosonen K & Buhanist P & Kesäjärvi S & Kymäläinen P & Lehtonen T & Salo-
nen J & Tanskanen T  (1999) Muutoksen etulin-
jassa. Hämeenlinna. Karisto Oy 1999. 

Lane J-E (2001) New public management. Routledge. London. UK 
2001. 

Leemans A (1976) The management of change in government. Mar-
tinus Nijhof. The Hague 1976. 

Mayo E (1945) The social problems of an industrial civilization. 
New Hampshire. USA 1945. 

Mayo E (1949) The social problems of an industrial civilization. 
Routledge & Kegan Paul Ltd. Great Britain 1949. 

Mehtänen J (1992) Tiedollinen kasvatus ja ajattelun kehittäminen. 
Opetushallitus. Valtion Painatuskeskus. Helsinki 
1992.  

Moilanen T (1997) Virkamiesetiikan ajankohtaisia ongelmia. Teok-
sessa: Hallinnon historiasta hallinnon kehittämi-
seen.Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja. 
1997/23. Edita oy. Helsinki 1997.  

Morgan G (1986) Images of organization. Sage Publications Ltd. 
Great Britain 1986. 



 280 

Mykkänen J (1994) Kehysbudjetointi ja politiikan ennustettavuus. Te-
oksessa: Tutkimaton uudistus. Painatuskeskus oy. 
Helsinki 1994. 

Mäenpää O (1991) Julkisen hallinnon muutosvaiheista Suomessa. 
Helsinki 1991. 

Nikkilä J (1986) Organisaatiokulttuurin omaksuminen ja hallinta. 
Valtion koulutus-keskus B:42. Helsinki 1986. 

Nikkilä J (1994) Hallintotyön ympäristö. Painatuskeskus oy. Hel-
sinki 1994. 

Northouse P (2001) Leadership, theory and practice. Sage Publications 
Ltd. USA 2001. 

Nummela J & Ryynänen A (1996) Kansalainen ja uusi hallinto. Lakimiesliiton 
kustannus. Gummerus oy. Helsinki 1996. 

Osborne D & Gaebler T (1992) Reinventing Government. Reading. Addison- 
Wesley, Massachussets.USA 1992. 

Pakarinen T & Rati R (1996) Ihminen toiminnallisessa ympäristössään. Kirjayh-
tymä Oy. Helsinki 1996. 

Paloheimo H & Wiberg M (1997) Politiikan perusteet. WSOY. Porvoo 1997. 

Pekkarinen J & Sutela P (1993) Kansantaloustiede 1. WSOY. Juva 1993. 

Pekonen K (1983) Byrokratia politiikan näkökulmasta. Politiikan ja 
byrokratian keskinäinen yhteys valtio- ja yhteis-
kuntaprosessin kehityksen valossa. Jyväskylä stud-
ies in education, psychology and social reseach 51. 
Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä 1983. 

Pekonen K (1986) Symbols and political cycles. Jyväskylän yliopisto. 
Valtio-opin laitos. Julkaisuja 52. Jyväskylä 1986. 

Pekonen K (1987) Symbols and politics as culture in the modern 
situation. Jyväskylän yliopisto. Valtio-opin laitos. 
Julkaisuja 53. Jyväskylä 1987. 

Pekonen K (1995) Kohti uutta hallinta-ajattelua julkisessa hallinnos-
sa. Hallinnon kehittämiskeskus. Painatuskeskus 
oy. Helsinki 1995. 



 281 

Pollit C (1993) Managerialism and the public service. Basil-
Blackwell Publishers. Padstow. Great Britain 
1993. 

Pollit C & Boucaert G (2000) Public management reform. A comparative analy-
sis. Oxford University Press. Great Britain 2000. 

Raadschelders J.C.N (1998) Handbook of administrative history. Transaction 
Publishers. New Brunswick. USA 1998.  

Raatikainen H (1988) Itsetuntemus vuorovaikutustaidoiksi Kirjayhtymä. 
Helsinki 1988. 

Rosenbloom D (1989) Public administration. Understanding manage-
ment, politics and law in the public sector. Ran-
dom House inc. USA 1989. 

Runciman W. G (1979) Yhteiskuntatiede ja poliittinen teoria. Gaudeamus 
oy. Vaasa 1979. 

Salminen A (1993) Hallintotiede. Organisaatioiden hallinnolliset pe-
rusteet. Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Paina-
tuskeskus. Helsinki 1993. 

Salminen a (1994) Julkisen ja yksityisen sektorin rajapaaluja siirre-
tään – markkinaohjautuvuuden ja tuloskulttuurin 
käsitteellistä tarkastelua. Teoksessa: Tutkimaton 
uudistus. Painatuskeskus oy. Helsinki 1994. 

Salminen O (1989) Elämän ja uran ankkurit. Gaudeamus. Painokaari 
oy. Helsinki 1989. 

Savolainen R (1992) Historiallinen katsaus valtion keskushallinnon 
toimivallan ja tehtävärakenteen muutoksiin. Kes-
kushallinnon rationalisointihankkeen loppurapor-
tin liite 2. Helsinki 1992. 

Savolainen R (1999) Valta ja byrokratia Suomessa 1809 - 1998. Toimit-
tanut Jorma Selovuori. Valtioneuvoston kanslia. 
Edita oy. Helsinki 1999. 

Simon H (1954) Administrative behavior. The Macmillan com-
pany. New York 1954. 

Simon H (1977) The new science of management decision. Pren-
tice –Hall inc. Englewood Cliffs. New Yersey 
1977. 



 282 

Simon H (1979) Päätöksenteko ja hallinto. Weilin & Göös. Espoo 
1979. 

Simon H (1982) Models of bounded rationality, behavioral eco-
nomics and business organization. 2p. Cambridge. 
MIT press. U.K. 1982) 

Simon H (1996) Models of my life. Cambridge. MIT Press. U.K 
1996. 

Sinkkonen S & Kinnunen J (1994) Arviointi ja seuranta julkisella sektorilla. Kuo-
pion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 22. 
Kuopion yliopiston painatuskeskus. Kuopio 1994. 

Stenvall J (1995) Herrasmiestaidosta asiantuntijatietoon. Virkamie-
histön asiantuntemuksen kehitys valtion kes-
kushallinnossa. Hallintohistoriakomitea. Painatus-
keskus. Helsinki 1991. 

Stenvall J & Tiihonen S (1995) Julkinen hallinto menneisyyden puristuksessa. 
Tampereen yliopisto. Hallintotieteen laitos A 4. 
Tampere 1995. 

Stenvall J (2000) Käskyläisestä toimijaksi. Tampereen yliopisto. 
Väitöskirja. Tampereen yliopistopaino oy. Tam-
pere 2000. 

Stern P (1987) Grouded theory methodology; Its uses and proc-
esses. Teoksessa Nursing Science Methods. To-
imittanut Susan Gortner. UCLA. California.USA 
1987.  

Stinchcombe A (1990) Information and organizations. University of Cali-
fornia Press. USA 1990. 

Strauss A & Corbin J (1990) Basics of qualitative research. Newbury Park. 
SAGE Publications. USA 1990. 

Strauss A & Corbin J (1997) Grouded theory in practice. Sage Publications. 
California. USA 1997. 

Strauss A & Corbin J (1998) Basics of qualitative research. Techniques and 
procedures for developing grounded theory. Sage 
Publications. California. USA 1998. 

Sulkunen P (1990) Introduktion till sociologin. WSOY. Porvoo 1990. 



 283 

Summa H (1993) Julkinen toiminta ja taloudellinen vastuu. Teokses-
sa: Julkisen toiminnan eettisiä kysymyksiä. Toi-
mittanut L Oulasvirta. Valtionhallinnon kehittä-
miskeskus. Painatuskeskus Oy. Helsinki 1993. 

Swieringa J & Wierdsma A (1994) Becoming a learning organization. Addison – 
Wesley Publishers Ltd. Cambridge. Great Britain 
1994. 

Taskinen H & Sinkkonen S & Kinnunen J (1995) Sosiaali- ja terveystoimen yhdis-
tämisen alkuvaiheet Kuopiossa. Työntekijöiden 
kokemuksia ja arviointeja. Kuopion yliopiston jul-
kaisuja E. Yhteiskuntatieteet 33. Kuopio 1995. 

Taylor F (1972a) Shop management. Teoksessa: Scientific mana-
gement. Greenwood press.   USA 1972. 

Taylor F (1972b) The principles of scientific management. Teokses-
sa: Scientific management. Greenwood press. 
USA 1972. 

Taylor F (1972c) Testimony. Teoksessa: Scientific management. 
Greenwood press. USA 1972. 

Temmes M (1994) Eurooppalaiset esikuvamme. Uudistuvan hallinto-
ajattelun lähteillä. Valtionhallinnon kehittämiskes-
kus. Painatuskeskus oy. Helsinki 1994. 

Temmes M & Kiviniemi M (1995) Muutoksen mahdollisuudet. Arviointeja ja nä-
kemyksiä julkisen sektorin ja hallinnon kehittämi-
sestä 1990 –Luvulla. Helsingin yliopisto ja Valti-
onvarainministeriö. Painatuskeskus oy. Helsinki 
1995. 

Temmes M & Kiviniemi M (1997) Suomen hallinnon muuttuminen 1987-1995. 
Edita Oy.  Helsinki 1997. 

Tiihonen S (1990) Hallitusvalta. Hallintohistoriakomitea. VAPK – 
kustannus. Helsinki 1990. 

Tiihonen S (1999) Kohti uudenlaista valtioyhteisöä. Jorma Selovuo-
ren toimittama teos Valta ja Byrokratia Suomessa 
1809-1998. Helsinki 1999. 

Tiihonen S & Tiihonen P (2004) Kohti globaalivastuuta. Maailmanhallinta – poli-
tiikkaa, taloutta ja demokratiaa. Valtion taloudelli-



 284 

nen tutkimuskeskus. Gummerus kirjapaino Oy. 
Helsinki 2004. 

Tiihonen S & Ylikangas H (1992) Virka, valta, kulttuuri. VAPK-kustannus. Hel-
sinki 1992. 

Urwick L (1929) The meaning of rationalisation. Nisbet &co.Ltd. 
London 1929. 

Urwick L (1943) The elements of administration. Harper & Broth-
ers Publishers. USA 1943. 

Uusikylä K & Piirto J (1999) Luovuus, taito löytää rohkeus ja toteuttaa Se. 
WSOY. Juva 1999. 

Uusikylä P (1999) Verkosto valintana. Teoksessa Verkostoituva asia-
kastyö. Toim. Virtanen P. Kirjayhtymä Oy. Tam-
pere 1999. 

Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpiteistä keskushallinnon ja aluehallinnon 
uudistamiseksi. Helsinki 1993. 

Valtioneuvoston periaatepäätös. Taustamateriaali. (1998) Laadukkaat palvelut, 
hyvä hallinto ja vastuullinen kansalaisyhteiskunta. 
Hallintopolitiikan suuntaviivat. Oy Edita ab. Hel-
sinki 1998. 

Valtiovarainministeriö (1998) Julkisen sektorin laatulinjauksia. Tutkimukset ja 
selvitykset. Hallinnon kehittämiskeskus. Hakapai-
no oy. Helsinki 1998. 

Vartola J (1979) Valtionhallinnon rakenteellisen muutoksen on-
gelmasta. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. 
Vammalan kirjapaino oy. Tampere 1979. 

Vartola J (1995) Joitakin näkökohtia hallinnon menneisyyden tut-
kimiseen. Teoksessa: Julkinen hallinto mennei-
syyden puristuksessa. toim. J Stenvall & S Tiiho-
nen. Tampereen yliopisto. Tampere 1995. 

Vartola J (1979) Valtionhallinnon rakenteellisen muutoksen on-
gelmasta. Väitöskirja. Acta Universitatis Tampe-
rensis. ser A vol.103. Tampereen yliopisto. Tam-
pere 1979. 



 285 

Virkamiesetiikka. (2000) Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja 
kehittämisalueista. Valtionvarainministeriön työ-
ryhmämuistio 8/2000. Oy Edita ab. Helsinki 2000. 

Virkamieslaki perusteluineen (1994) Säädöstieto 7/1994. Painatuskeskus oy Hel-
sinki 1994.  

Virtanen P (1999) Valtionhallinnon arviointityöryhmän loppuraport-
ti. Valtiovarainministeriö. Helsinki 1999. 

Virtanen T (1994) Valta, sopiminen, ja moraalisuus sosiaalisessa 
toiminnassa. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Val-
tionhallinnon kehittämiskeskus. Helsinki 1994. 

Virtanen T (1994) Implementaation käsite ja implementaatio-
tutkimus. Kohden organisaatioteoriaa. Lehtiartik-
keli : Politiikka 1994/4. Julkaisija Valtiotieteelli-
nen yhdistys ry. 

Voutilainen T & Mehtäläinen J & Niiniluoto I (1989). Tiedonkäsitys. Kouluhalli-
tus. Valtion Painatuskeskus. Helsinki 1989. 

Vuori J (1994) Julkisten ja yksityisten organisaatioiden vertailu. 
Teoksessa : Tutkimaton uudistus? Hallinnon kehit-
tämiskeskus. Valtiovarainministeriö. Painatuske-
skus oy. Helsinki 1994.  

Weber M (1947a) The theory of social and economic organization. 
The Free Press. New York 1947.  

Weber M (1947b) On capitalism, bureaucracy and religion. A selec-
tion of texts. Toim. Stanislav Andreski. Georg Al-
len & Unwin. London 1947. 

Weber M (1947c) Politics as a vocation. Teoksessa Essays in sociol-
ogy. Toim. Gerth H & Mills C. Oxford University 
Press. New York 1947. 

Weber M (1966) Social and economic organization. The Free Press. 
New York. USA 1966. 

Åberg L (1996) Viestintä – tuloksen tekijä. Tammerpaino Oy. 
Tampere 119. 

Åberg L (1997) Viestinnän strategiat. WSOY. Juva 1997.  



 286 

Yukl G (1998) Leadership in organisations. Prentice Hall Interna-
tional Inc. New Yersey. Usa 1998. 

Övretveit J (1995) Moniammatillisen yhteistyön opas. SHKS. Haka-
paino. Helsinki 1995. 



Alakategoriat luokkanimikkeineen   Liite 1. 

Hallintokäsitys 

• Yhteiskuntanäkemys 

• Yhteiskunnan ja hallinnon arvot 

• Hallinnon rakenne ja prosessit 

• Asennoituminen hallintoon 

Päätöksenteko 

• Päätöstarve 

• Päätösperiaatteet 

• Päätöstaito 

• Päätös 

• Päätöksen seuraukset 

Motivaatioperusta 

• Suhde yhteiskuntaan 

• Suhde kotiin ja perheeseen 

• Palvelus ja kutsumus 

Tieto- ja oppimiskäsitys 

• Asennoituminen oppimiseen 

• Suhde tutkimukseen 

• Koulutustausta ja –tarve 

Ongelmahallinta 

• Ongelmien ennaltaehkäisy 

• Ongelmahallinnan periaatteet 

• Ongelman ratkaisu 

• Ongelman ratkaisutilanteen jälkihoito 

Toimintaperiaatteet 



• Vastuuntunto 

• Avoimuus 

• Oikeudenmukaisuus 

• Rehellisyys 

• Puolueettomuus 

• Läpinäkyvyys 

Politiikkakäsitys 

• Teoreettinen näkökulma 

• Käytännöllinen näkökulma 

Kehitys ja muutos 

• Ominaispiirteet 

• Uudistuminen 

• Kehittämistaito 

Hallinnon prosessitaidot 

1. Toimintatarpeen tai ongelman määrittäminen  
2. Tavoitteen täsmentäminen ja toiminnan suunnittelu 
3. Toimintaprosessin suorittaminen 
4. Arviointi 

Käsitys arkielämästä 

• Peruskansalainen 

• Kieli 

• Työ 

• Arjen tapahtumat 

• Arkeen vaikuttaminen 

Esimiehisyys 

• Kokonaisvaltainen hahmottaminen 

• Ohjaamistaidot 



• Esimies-alainen suhde 

• Motivointi 

• Työnjako 

• Seuranta ja arviointi 

Itsehuoltotaidot 

• Ura 

• Henkinen hyvinvointi 

• Perhe ja vapaa-aika 

Poliittinen ohjaus 

• Neutraliteetti 

• Vastuu 

• Reilu peli 
 



HAASTATTELUPYYNTÖ VÄITÖSKIRJAA VARTEN               Liite 2.  
 
Pyydän kunnioittaen, että Te, kansliapäällikkö xxx voisitte varata aikaanne 1,5-2 tun-
tia tutkimustyötä varten tehtävään haastatteluun. Yleisen valtio-opin alaan kuuluvan 
hallintotieteen väitöskirja käsittelee hallinnollisen ajattelukyvyn olemusta ja kehitty-
mistä hallinnollisen uran aikana. 
 
Väitöskirjan ohjaajina toimivat Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan 
professori Markku Temmes ja apulaisprofessori Turo Virtanen. Väitöskirjan tutki-
musstrategiana on etnografinen tutkimus, joka on induktiivista, teoriaa muodostavaa 
ja aineistolähtöistä tutkimusta, jonka tavoitteena on löytää yhteisön jäsenen näkökul-
ma tutkittavaan asiaan. Etnografisesta tutkimusstrategiasta tässä väitöskirjatutkimuk-
sessa sovelletaan erityisesti Grounded theory- menetelmän periaatteita. Tutkimustek-
niikkana on strukturoimaton avoin haastattelu, joka perustuu vapaaseen kerrontaan, ja 
jonka yhteydessä ei tehdä johdattelevia kysymyksiä. Aineiston luokittelun jälkeen 
tapahtuu haastattelutiedon oikeellisuuden ja oikean tulkinnan tarkistaminen haastatel-
tavilta. 
 
Tutkimus on luonteeltaan hallintotieteen perustutkimusta ja tutkimusprosessin kaikis-
sa vaiheissa huomioidaan tutkimuksen suorittamisen eettiset ja moraaliset velvoitteet 
niin haastateltavia, tutkimustuloksi kuin raportointiakin ajatellen. 
 
Tutkimusongelmat ja haastattelu perustuu seuraavien asioiden selvittämiseen: 
 
Mitä on hallinnollinen ajattelukyky? 
 
Miten hallinnollinen ajattelukyky kehittyy? 
 
Olen koulutukseltani terveydenhuollon maisteri ja sairaanhoidon opettaja, ja teen nyt 
väitöskirjaa Helsingin yliopistossa yllä kuvatusta aiheesta. olen työskennellyt tervey-
denhuollon lehtorina lähes 15 vuotta, kouluttaen seitsemän viimeisen vuoden aikana 
esimiehiä terveydenhuollon erilaisiin toimipisteisiin. Olen työskennellyt myös ylihoi-
tajana, osastonhoitajana ja sairaanhoitajana.  
 
Pyydän, että suhtaudutte myönteisesti haastattelupyyntööni. Hyvää talvea. 
 
 
Sinikka Tuomikorpi 
Pihapirtintie 14 
02740     Espoo 
p. 8884915 
 




