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Tiivistelmä: Tutkielmassa tarkastellaan eduskunnan kesällä 2021 hyväksymää Liikenne 12 -suunnitelmaa 

uuden julkisjohtamisen ja uuden julkisen hallinnan näkökulmista. Liikenne 12 -suunnitelma on ensimmäinen 

pitkän tähtäimen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Sen tarkoituksena on ohjata Suomen 

liikennejärjestelmän suunnittelua, ylläpitoa ja kehitystä kokonaisuutena hallituskausien yli kahdeksitoista 

vuodeksi eteenpäin. 

Tutkielmassa kysytään, ilmentävätkö Liikenne 12 -suunnitelma ja sen valmistelutyöt uutta julkisjohtamista 

(New Public Management) ja uutta julkista hallintaa (New Public Governance) sekä miten ne mahdollisesti 

suunnitelmassa ilmenevät. Aineisto koostuu pääosin Liikenne 12 -suunnitelmasta sekä muista 

valtioneuvoston hankeikkunan materiaaleista. Tutkielma on laadullinen tapaustutkimus ja tutkimusmetodina 

on käytetty sisällönanalyysiä. 

Teoreettinen viitekehys pohjaa uuden julkisjohtamisen ja uuden julkisen hallinnan teorioihin. Teorioita on 

vertailtu kuudesta näkökulmasta; käsitys kansalaisista, lainsäädännön lähtökohta, organisoitumisen rakenne 

ja tehtävä, hallinnon fokus, yhteistyön malli sekä suorituksen mittaaminen. Liikenne 12 -suunnitelmaa ja sen 

valmistelua analysoidaan tutkielmassa näistä kuudesta näkökulmasta.  

Analyysistä käy ilmi, että Liikenne 12 -suunnitelmassa on sekä uuden julkisjohtamisen että uuden julkisen 

hallinnan elementtejä. Uutta julkisjohtamista kuvastavat liikenteen toimijoiden ja organisoitumisen 

moninaisuus, kustannustehokkuuden tavoittelu, toimivien markkinoiden edistäminen ja liikennejärjestelmän 

suoritukseen keskittyminen. Tehokkuutta mitataan yleisesti suorituksen kautta ja suunnitelmassa esitetyille 

toimenpiteille on asetettu selkeitä tavoitteita. Myös lainsäädäntö perustuu kilpailuneutraliteetin ja 

markkinamekanismien edistämiselle.  

Uutta julkista hallintaa kuvaa se, että Liikenne 12 -suunnitelmassa kansalaisyhteiskunnan toimijoita ei nähdä 

uuden julkisjohtamisen tapaan vain asiakkaina vaan aktiivisina osallistujina. Myös lainsäädäntö velvoittaa 

huomioimaan eri toimijoiden näkemykset ja jakamaan tietoa. Organisoituminen ei perustu asiakkuuksille ja 

sopimuksille, vaan monipuoliselle yhteistyölle ja verkostoille sekä niiden koordinoinnille. Suoritusta mitataan 

laajemmin kuin kustannusten kautta ja suorituksen on tuettava monenlaisia yhteiskunnallisia arvoja. 

Analyysin perusteella uusi julkisjohtaminen ja uusi julkinen hallinta ilmenevät rinnakkain Liikenne 12 -

suunnitelmassa. Uuden julkisen hallinnan elementit korostuivat jonkin verran uutta julkisjohtamista 

enemmän. Kehitys myös vaikuttaisi olevan enenevässä määrin uuden julkisen hallinnan suuntaan; 

toimijoiden aktivointiin, kasvavaan verkostoitumiseen ja monitahoisten intressien yhteensovittamiseen. Jotta 

kehityskulusta liikennealalla voisi lausua yleisemmin ja varmemmin, tarvitaan lisää ja laajempaa tutkimusta. 
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1 Johdanto 
 

Liikenne ja sen kehittäminen ovat tämän tutkielman kirjoitushetkellä ajankohtaisia 

puheenaiheita Suomessa muutamastakin syystä. Näkyvimmin liikenne on noussut 

keskustelunaiheeksi Covid 19 -pandemian myötä. Pandemian vuoksi matkustajamäärät 

ovat vähentyneet merkittävästi kaikissa joukkoliiketeen kulkumuodoissa. Heinäkuussa 

2021 – yli vuosi pandemian alkamisen jälkeen – liikennemäärät eivät olleet palanneet 

missään joukkoliikenteen kulkumuodossa pandemiaa edeltäneelle tasolle (Fintraffic, 

12.8.2018). Vastaavasti yksityisautoilu vaikuttaa ainakin hetkellisesti kasvattaneen 

suosiotaan (Helsingin Sanomat, 29.10.2020). Liikenteen kehittämisen ja siihen liittyvien 

tavoitteiden toteutumisen kannalta pandemialla voikin olla pitkäaikaisia vaikutuksia. 

Sitä, missä määrin matkustus palautuu entiselleen tai miten se muuttuu, on hankala 

ennustaa. Varmaa on kuitenkin se, että ihmiset liikkuvat jatkossakin ja kaikkia 

liikennemuotoja tarvitaan. 

 

Toiseksi ilmastonmuutos on ollut yksi kesän 2021 keskeisistä uutisotsikoista. Euroopassa 

ja ympäri maailmaa on koettu ennätyksellisiä sääilmiöitä, joilla voidaan sanoa olevan 

ainakin jonkinasteinen kytkös ilmastonmuutokseen. Hallitustenvälinen 

ilmastonmuutospaneeli IPCC julkisti raporttinsa ilmaston tilasta elokuussa 2021. 

Raportissa todetaan ihmisten toiminnasta aiheutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen 

muuttaneen ilmastoa merkittävästi ääri-ilmiöiden käydessä yhä tavallisemmiksi 

tulevaisuudessa (Valtioneuvosto 2021a). Päästöjen hillinnässä liikenne onkin yksi 

avaintekijöistä. Suomen omien tavoitteiden lisäksi EU on linjannut ilmastonmuutokseen 

liittyvistä toimista, joista osa liittyykin liikenteen ja saavutettavuuden pitkäjänteiseen 

kehittämiseen. 

 

Covid 19 -pandemian mukanaan tuomat ongelmat ja ilmastonmuutoksen torjunnan 

kriittisyys alleviivaavat liikenteen jatkuvan kehittämisen tärkeyttä. Kehittäminen on 

tärkeää paitsi kansallisiin ja globaaleihin ympäristötavoitteisiin pääsyn kannalta myös 

elinvoimaisen, saavutettavan ja sosiaalisesti tasa-arvoisen Suomen kannalta. Keinot 
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palautua pandemiasta ja hillitä ilmastonmuutosta eivät kuitenkaan ole ainoat haasteet 

liikenteen kehityksessä. 

 

Joukkoliikenteen alalla on tapahtunut menneinä vuosikymmeninä hajautumista ja 

jatkuvia uudelleenjärjestelyjä, jotka edelleen leimaavat Suomen liikennejärjestelmää 

kokonaisuutena. Teiden kunnossapidon toimijoiden määrä on lisääntynyt ja valtiollinen 

kunnossapitotoiminta yksityistetty. Perinteisiä joukkoliikennemonopoleja on avattu 

kilpailulle linja-auto- ja rautatieliikenteessä ja ilmailussa kilpailu on kovaa. 

Kaupungistuminen on heikentänyt haja-asutusalueiden yhteyksiä ja määrärahojen 

puute on aiheuttanut korjausvelkaa valtion väylillä. Väylähankkeita on käytetty 

aluepoliittisina aseina, eri kulkumuodot on pyritty asettamaan kilpailuun toisiaan 

vastaan ja matkustamisen palveluiden kehittäminen on ollut hidasta kilpailuasetelman 

vuoksi. Lisäksi viranomaistoimintaa on pilkottu eri virastoihin ja monella alalla eletään 

yhä eräänlaista uudenlaisen hallinnon ja yhteistyön murrosaikaa. Toisaalta yhteydet 

ovat nopeutuneet vuosikymmenten saatossa, matkustamisen hintataso on laskenut ja 

palveluita on alettu kehittää asiakasnäkökulmasta käsin vastaamaan paremmin erilaisia 

tarpeita. Nämä edellä mainitut muutokset kuvastavat uuden julkisjohtamisopin, New 

Public Managementin (NPM), mukaisia uudistuksia julkishallinnossa ja sen 

suhtautumisessa liikenteeseen ja kehittämiseen. 

 

Muutosta on kuitenkin ilmassa liikenteen saralla. Suomessa otettiin iso askel kohti 

tulevaisuutta heinäkuussa 2021, kun eduskunta hyväksyi pitkäntähtäimen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman. Liikenne 12 -nimeä kantavan suunnitelman 

tarkoituksena on ensimmäistä kertaa tuoda hallituskausien yli ulottuvaa 

suunnitelmallisuutta liikennejärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen. Suunnitelma 

kattaa valtion maantie- ja rautatieverkon, ilmailun sekä merenkulun ja 

saaristoliikenteen painopisteet, yleislinjaukset ja rahoituksen vuoteen 2032 asti. 

Suunnitelmalla on myös yhtymäkohtia muihin tärkeisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin 

kuten kaupungistumiseen, aluepolitiikkaan, tasa-arvokysymyksiin, talouden kehitykseen 

ja ilmastonmuutokseen.  

 



3 
 

Lisäksi Suomi voidaan nähdä yhtenä edelläkävijämaista liikkumisen näkemisessä 

palveluna (Mobility as a Service = MaaS) (OECD 2020, 45). Liikkuminen palveluna on 

kokonaisvaltainen katsantokanta koko liikenteen sektoriin, jossa asiakkaan vaivaton 

matka on kaiken kehityksen lähtökohta. Ideaalitilanteessa asiakas voi suunnitella, varata 

ja maksaa koko matkansa yhden ainoan sovelluksen tai alustan kautta, vaikka reitti 

sisältäisikin useiden eri toimijoiden kulkuneuvoja. Palvelun tavoitteena on yhdistää 

julkiset ja yksityiset toimijat toisiinsa avointen rajapintojen kautta sekä integroida 

palveluun myös muita uudenlaisia palveluita, kuten vuokraus- ja jakamispalveluita, 

esim. yhteiskäyttöautoja, kimppakyytejä tai vaikkapa kaupunkipyöriä tai 

sähköpotkulautoja. Kun liikkumista ajatellaan palveluna, siihen liittyvien toimijoiden 

määrä kasvaa valtavasti erityisesti teknologiayritysten tullessa mukaan kuvioon, ja 

toimijoiden määrän lisääntyminen puolestaan kasvattaa tarvetta koordinoinnille, 

kokonaisuuden hallinnalle ja toisaalta riittävälle sääntelylle, joilla taataan 

yhteiskunnallisten tavoitteiden ja intressien toteutuminen. Julkishallinnon tehtävä 

onkin tulevaisuudessa ennemminkin hallita muutosta ja mahdollistaa liikkumisen 

jatkuva kehitys kuin tuottaa itse liikenteen palveluita. Liikenteen alalla vaikuttaisikin 

olevan nähtävissä myös uuden julkisen hallinnan, New Public Governancen (NPG), 

ajattelun mukaisia elementtjä. 

 

Uusi julkinen hallinta on eräänlaista 2000-luvun jatkumoa – tai vastaisku – 1900-luvun 

loppupuoliskolla länsimaissa suosituksi tulleelle uuden julkisjohtamisen opille. 

Painopiste on siirtymässä kilpailun, kustannussäästöjen hakemisen ja yritysmaailman 

johtamistyylien ihannoinnista yhteistyötä ja verkostoja painottavampaan suuntaan. 

Uudessa julkisessa hallinnassa julkishallinnon rooli on kaventunut kaikkea toimintaa 

koordinoivaksi ja sääteleväksi, ja erilaisista verkostoista on tullut yksi keskeisimmistä 

hallinnan tavoista. Julkishallinto, sen erilaiset erityisvirastot ja yhtiö- tai 

liikelaitosmuotoiset organisaatiot eivät enää yksin pärjää nopeasti muuttuvassa 

toimintaympäristössä, vaan niiden on otettava mukaan ulkopuolisia toimijoita ja tehtävä 

yhteistyötä haasteisiin vastaamiseksi. Erilainen yhteistyö julkisen, yksityisen ja toisaalta 

kansalaisyhteiskunnan välillä onkin lisääntymään päin ja se on samalla yksi uuden 

julkisen hallinnan leimaavimmista piirteistä. Lisäksi julkiseen keskusteluun on noussut 

uusia arvoja, kuten ilmastonmuutoksen torjunta, esteettömyys, saavutettavuus ja 
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elinvoimaisuus, joiden edistäminen voi monesti olla ristiriidassa markkinatalouden 

mekanismien ja tehokkuuden tavoittelun kanssa. Tällaista kehitystä on havaittavissa 

myös liikenteen alalla Suomessa.  

 

Tässä tutkielmassa tutkin siis uuden julkisjohtamisen ja uuden julkisen hallinnan 

elementtejä Suomen liikennejärjestelmän suunnittelussa ja ohjauksessa. 

Tutkimuksessani perehdyn aiemmin mainittuun Liikenne 12 -suunnitelmaan sekä sen 

valmisteluun ja esitöihin, ja pyrin näiden avulla löytämään viitteitä molempien 

teorioiden mukaisten elementtien ilmenemisestä. Analyysissäni pyrin erittelemään 

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä sekä tekemään niiden perusteella 

johtopäätöksiä siitä, kuvastaako liikennejärjestelmäsuunnitelma uuden julkisjohtamisen 

ja uuden julkisen hallinnan ajatuksia, ja jos näin on, miten ne Liikenne 12 -

suunnitelmassa ilmenevät. 

 

Seuraavassa luvussa esittelen Liikenne 12 -suunnitelman tarkemmin sen taustoineen ja 

tavoitteineen. Luvussa kolme perehdyn aiempaan tutkimukseen aiheesta sekä esittelen 

tutkimuskysymykseni. Luvussa neljä käsittelen uutta julkisjohtamista ja uutta julkista 

hallintaa teoreettisena viitekehyksenä ja luvussa viisi tarkemmin aineistoa ja 

tutkimusmetodia. Luku kuusi on analyysiosuus, jossa perehdyn aineistoon teoreettisen 

viitekehyksen edellyttämällä tavalla. Lopulta luvussa seitsemän päätän tutkielmani 

keskeisimpiin johtopäätöksiin. 
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2 Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikenne 12 

 

Laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005) liikennejärjestelmällä 

tarkoitetaan kaikkia henkilö- ja tavaraliikenteen liikennemuotoja, niitä palvelevia 

liikenneverkkoja, viestintäyhteyksiä sekä liikennejärjestelmää koskevaa tietoa. 

Liikennejärjestelmä muodostuu erilaisista liikenteen palveluista, liikennevälineistä ja 

liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 

on osa 1.8.2018 voimaan tullutta lakia liikennejärjestelmästä ja maanteistä, jossa 

säädetään mm. liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja sen tavoitteista, valtakunnallisesta 

liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja menettelystä suunnitelmia valmisteltaessa.  

 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman pyrkimyksenä on lisätä 

kokonaisvaltaisuutta ja ennakoitavuutta liikenteen alan suunnitteluun ja 

päätöksentekoon sekä koordinoida suunnitelmallisesti liikennejärjestelmän ylläpitoa. 

Jotta liikennejärjestelmän kehitys olisi pitkällä tähtäimellä mahdollista, on tärkeää, että 

suunnitelmasta juontuvat kustannukset, vaikutukset ja rahoitus on hyvissä ajoin 

kartoitettu sekä huomioitu suunnittelussa ja päätöksenteossa. Suunnitelma sisältääkin 

myös valtion rahoitusohjelman sekä ympäristön vaikutusten arvioinnin. 

Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta käytetään myös nimeä Liikenne 

12, jota myös itse käytän synonyyminä tässä tutkielmassa. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö, 17.6.2019) 

 

Liikenne 12 -suunnitelman valmistelu alkoi huhtikuussa 2018, kun silloinen liikenne- ja 

viestintäministeri Anne Berner asetti liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua 

ohjaavan työryhmän 13.4.2018 (Valtioneuvosto, 24.1.2019). Työryhmän loppuraportti 

valmistui joulukuussa 2018 ja valtioneuvosto antoi eduskunnalle ensimmäisen 

selontekonsa 24.1.2019. Suunnittelua ohjasi sittemmin Sanna Marinin johtama 

parlamentaarinen työryhmä, jossa oli jäseniä eri eduskuntaryhmistä, ja lisäksi 

perustettiin liikenne- ja viestintäministeriön ohjaama yhteistyöryhmä, jossa olivat 

edustettuina keskeiset ministeriöt, virastot, maakuntien liitot sekä kaupunkiseudut ja 

kunnat. Uuden liikennejärjestelmäsuunnitelman oli alun perin tarkoitus valmistua jo 
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keväällä 2020, mutta eduskunnan käsittelyyn suunnitelma saatiin vasta 1.7.2021, jolloin 

eduskunta sen myös hyväksyi. Suunnitelman toimeenpano alkoi kesällä 2021. (Liikenne- 

ja viestintäministeriö, 17.6.2019) 

 

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ei ole aiemmin Suomessa tehty. 

Suunnitteluun on otettu mallia muista pohjoismaista, ja suunnittelusta vastannut 

parlamentaarinen työryhmä onkin tutustunut läheisesti esimerkiksi ruotsalaiseen 

malliin (Valtioneuvosto 24.1.2019). Liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkoituksena on 

kattaa kaikki liikennemuodot ja osallistaa suunnitteluun liikennettä käyttävät 

ihmisryhmät, elinkeinoelämän toimijat, liikennevälineet ja -infrastruktuuri, liikenteen 

ohjaus ja hallinta, liikennetieto ja -palvelut sekä viestintäyhteydet. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma onkin laadittu tiiviissä yhteistyössä kuntien, 

maakuntien, kaupunkiseutujen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa, ja 

valmistelun aikana on järjestetty useita lausuntokierroksia ja kuulemistilaisuuksia.  

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu – ja jatkossakin laaditaan – 12 vuodeksi 

eteenpäin. Sen päämääriä ovat Suomen kilpailukyvyn edistäminen, ilmastonmuutoksen 

torjunta sekä alueiden elinvoima ja saavutettavuus niiden erityispiirteet huomioiden 

(Valtioneuvosto, 24.1.2019). Liikennejärjestelmäsuunnitelman työstäminen on jatkuva 

ja vuorovaikutteinen prosessi, jossa suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti aina neljän 

vuoden välein ja joka huomioi muuttuvan toimintaympäristön tarpeet. Suunnitelmaan 

voidaan siis tehdä muutoksia, jos olosuhteet ja muuttuva toimintaympäristö niin 

vaativat, mutta sen on määrä yleisellä tasolla antaa luotettavat suuntaviivat ja raamit eri 

toimijoille siitä, miten liikennettä ja liikennejärjestelmää Suomessa kehitetään 

lähivuosikymmeninä. 

 

Seuraavaksi perehdyn tämän tutkielman kannalta keskeiseen liikenteen tutkimukseen 

ennen kaikkea uuden julkisjohtamisen ja uuden julkisen hallinnan näkökulmista. 

Erityisesti 2010-luvulta lähtien liikenteen ja sen julkisen hallinnan tutkimuksessa ovat 

korostuneet uudet liikkumisen ratkaisut ja palvelut. Toimintaympäristö on 

monimutkaistunut ja se on asettanut haasteita myös julkishallinnolle ja sen roolille. 

Lopuksi esittelen tutkimuskysymykseni, joihin pyrin tässä tutkielmassa vastaamaan.  
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3 Aiempi tutkimus ja tutkimuskysymys 

 

Liikennettä ja sen järjestämistä on julkishallinnon näkökulmasta tutkittu paljon niin 

Suomessa, Euroopassa kuin muualla maailmassakin. Tämän kappaleen tarkoituksena on 

tarjota poikkileikkaus keskeisimmästä tutkimuksesta yhteiskuntatieteiden saralla. Olen 

karkeasti jakanut tehdyn tutkimuksen kolmeen näkökulmaan; uuden julkisjohtamisopin 

ja uuden julkisen hallinnan näkökulmista tehtyyn tutkimukseen, liikkumiseen palveluna 

(Mobility as a Service = MaaS) sekä muuhun Suomea koskevaan joukkoliikenteen 

tutkimukseen, joka on merkityksellistä tämän tutkielman kannalta.  

 

Siirtymää kohti uutta julkista hallintaa (New Public Governance) on tutkittu Suomessa 

monilla aloilla kuten koulutuksessa ja terveydenhuollossa. Esimerkiksi Ari Salmisen 

tutkimus suomalaisesta hyvinvointivaltiosta ja sen hallinnasta on osoittanut, että 

Suomessa nykyinen julkinen hallinta on joustavampaa ja verkostoituneempaa ja 

vähemmän hierarkkista kuin vanhassa hallintatavassa. Keskeisiä arvoja uudessa 

hallintatavassa ovat tehokkuus, asiantuntijuus, osallistuminen, tasa-arvo ja 

yleishyödyllisyys. Suomessa julkiseen hallintaan ja palvelutuotantoon osallistuvat 

valtion lisäksi kunnat, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Lisäksi yksittäisten 

henkilöiden osallistumisen merkitys on kasvanut ja kansalaisia tietoisesti pyritään 

aktioivoimaan julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Toimijoiden määrän 

kasvettua myös erilaisten arvojen määrä on kasvanut ja julkisessa hallinnassa 

joudutaankin enenevässä määrin luovimaan erilaisten julkisten ja yksityisten intressien 

välillä. Tämän myötä hyvän hallintotavan rooli on korostunut ja hallinnan arvopohja 

monipuolistunut entisestään. (Salminen 2008; 1242, 1254-1255)  

 

OECD:n tutkimuskokoelmassa Shaping the Future of Regulators on tutkittu muun 

muassa Suomen liikenteen ja viestinnän alan hallinnon uudistuksia 2010-luvun lopulla. 

Perinteisesti liikenteen eri muotoja on hallinnoitu eri viranomaisalojen alla; 

lentoliikenne, rautatieliikenne, meriliikenne ja tieliikenne. Tällainen jaottelu on ollut 

yleinen niin kansainvälisessä yhteistyössä kuin kansallisessa ja alueellisessa 

päätöksenteossakin, ja se on ollut yleinen myös Suomessa. Matkustamisen 
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turvallisuuskysymykset, ympäristöasiat, digitalisaatio ja automaatio ovat kuitenkin 

johtaneet uusiin liikkumisen innovaatioihin ja siten tarpeeseen vastata innovaatioista 

nouseviin uusiin haasteisiin. Suomessa liikenteen ja viestinnän toimialoja 

organisoitiinkin vuonna 2019 uusiksi poikkialaisiksi kokonaisuuksiksi. Silloiset liikenteen 

turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto ja osa Liikenneviraston toiminnoista 

yhdistettiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi. Uudistuksen tarkoituksena oli 

vastata paremmin toimintaympäristön muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin. (OECD 

2020, 45) 

 

OECD:n tutkimuksessa New Approaches to Regulating Transport in Finland: Case Study 

on the Transport and Communications Agency (TRAFICOM) todettiin muutoksen 

hyödyttäneen Suomen hallintoa, sillä useilla eri aloilla vallinneita ongelmia pystyttiin nyt 

ratkaisemaan samankaltaisilla ratkaisuilla, best practices -toimintatapoja voitiin jakaa 

alojen kesken sekä tiedon käsittelystä ja ylläpitämisestä sekä kyberturvallisuusuhkiin 

vastaamisesta tuli johdonmukaisempaa ja helpompaa. Eri liikennemuotojen 

hallinnonalojen yhdistäminen oli siis paitsi laajentanut viraston sisäistä osaamista ja 

näkemystä myös tehnyt virastosta agiilimman vastaamaan nykyajan haasteisiin, kuten 

vaikkapa sähköisiin lupiin, ympäristötavoitteisiin tai esteettömyyskysymyksiin. (OECD 

2020, 45, 47-48) 

 

3.1 Julkinen hallinta ja liikenne 
 

Uuden julkisjohtamisen opista uuden julkisen hallinnan suuntaan tapahtunutta 

muutosta joukkoliikenteen alalla ovat tutkineet esimerkiksi Claus Hedegaard Sørensen 

ja Frode Longva. Vuonna 2011 julkaistussa artikkelissaan Increased Coordination in 

Public Transport—which Mechanisms Are Available? Sørensen ja Longva totesivat uuden 

julkisjohtamisen opin mukaisia muutoksia tapahtuneen 1990-luvun loppupuolelta 

lähtien eri puolilla Eurooppaa joukkoliikenteen julkisessa hallinnassa. Heidän mukaansa 

kilpailun, suorituskyvyn parantamisen, suorituksen tarkkailun ja yritysmaailmasta 

johdettujen johtamis- ja organisoitumistapojen vuoksi tarve koordinoinnille oli 

huomattavasti lisääntynyt. Tutkimuksessaan Sørensen ja Longva tutkivat koordinoinnin 

tehostamisen mekanismeja Ruotsissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. He tunnistivat 
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neljä koordinoinnin päämekanismia: organisaatiorakenteet, sopimukset, 

kumppanuudet sekä diskurssin, jolla Sørensen ja Frongva tarkoittivat yhteistyötä 

edistävää kielenkäyttöä, esim. sävyjä, ilmaisuja ja merkityksiä. Sørensenin ja Frongvan 

mukaan koordinointiin ja sen kasvavaan tarpeeseen oli alettu kiinnittää yhä enemmän 

huomiota tutkituissa maissa ja trendi vaikuttaisi liittyvän uuden julkisjohtamisen opin 

mukanaan tuomiin muutoksiin, kuten hajautumiseen ja kilpailuun. Laadukkaan ja 

toimivan joukkoliikennekokonaisuuden saavuttamiseksi koordinointi ja yhteistyö olivat 

tärkeitä ja ne tulisikin huomioida julkisessa hallinnassa paremmin. (Sørensen & Frongva 

2011; 117, 119, 124) 

 

Fredrika Wiesel ja Sven Modell ovat tutkineet julkisen sektorin siirtymää uudesta 

julkisjohtamisen opista kohti uutta julkista hallintaa ruotsalaisessa 

liikenneinfrastruktuurin hallinnassa 1980-luvun lopulta eteenpäin ja silloisten 

Vägverketin ja Banverketin toiminnassa vuosina 2004-2007. He olivat kiinnostuneita 

erityisesti konsumerismista ja hybridisaatiosta sekä siitä, miten ne ilmenivät julkisessa 

hallinnassa. Oletuksena oli, että uuden julkisjohtamisen oppia edustava konsumerismi 

ja uuden julkisen hallinnan tuloa kuvastava hybridisaatio olisivat lineaarisesti yhteydessä 

toisiinsa. Tutkimuksessaan he kuitenkin havaitsivat, että konsumerismi ja hybridisaatio 

itse asiassa vaikuttivat alkaneen varsin samoihin aikoihin ruotsalaisessa 

liikennepolitiikassa ja ne olivat edenneet vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 

Konsumerismi vaikutti jääneen kestäväksi osaksi myös uusia NPG-tyylisiä uudistuksia, 

kun taas hybridisaatio vaikutti olevan enemmän NPM-ideologisten uudistusten tulosta 

kuin seurausta monitoimijuudesta. Asiakkuus, kustannustehokkuus ja synergioiden 

hakeminen olivat siis leimaavia piirteitä uuden julkisen hallinnan aikanakin, kun taas 

kansalaisten ja laajojen verkostojen mukaan ottaminen ei julkishallinnossa onnistunut 

vieläkään kovin tehokkaasti. Näin ollen Wiesel ja Modell eivät voineet päätellä, että olisi 

tapahtunut kovin radikaalia tai nopeaa muutosta uudesta julkisjohtamisen opista kohti 

uutta julkista hallintaa. Sen sijaan he totesivat muutoksen tapahtuneen paljon odotettua 

hitaammin eikä siirtymässä ollut havaittavissa sellaista lineaarisuutta kuin siirtymän 

NPM:stä NPG:n usein ajatellaan seuraavan. (Wiesel & Modell 2014; 175, 198-200)   
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Erik Hysing on omassa tutkimuksessaan päätynyt samankaltaiseen lopputulemaan kuin 

Fredrika Wiesel ja Sven Modell. Hysing tutki ruotsalaista liikenne- ja 

metsätalouspolitiikkaa ympäristökysymysten näkökulmasta 2000-luvun puolessavälissä 

ja totesi, että valtion rooli on huomattavasti monimutkaisempi kuin yleisesti esitetään. 

Hysingin mukaan valtion rooli kyllä muuttui, muttei yksisuuntaisesti governmentistä 

governanceen kuten yksinkertaistaen oletetaan, vaan jo olemassa olevat hallintotavat ja 

-rakenteet ovat pikemminkin muotoutuneet tarkoituksenmukaiseksi yhdistelmäksi 

molemmista. Wieselin ja Modellin tavoin myöskään Hysing ei tunnistanut dramaattisia 

muutoksia vaan hallinnon kehitys voidaan nähdä loogisena jatkumona. Julkisessa 

liikenteessä Ruotsin valtion rooli oli kaventunut palveluntuottajasta pelisääntöjen 

ylläpitäjäksi ja hallinnan keinot ovat laajentuneet merkittävästi mm. erilaisten 

kannustinjärjestelmien, sääntelyn purkamisen, kaupallistamisen ja 

sopimuksellistumisen myötä. Lisäksi vastuu oli hajautunut entistä useammalle julkiselle 

toimijalle ja näistä toimijoista oli tullut pikemminkin oman alansa asiantuntijoita kuin 

perinteisiä neutraaleja viranomaisia. Samaiset toimijat olivat myös osallisina erilaisissa 

julkisissa tai julkis-yksityisissä verkostoissa ja projekteissa sekä ylikansallisessa 

toiminnassa, esimerkiksi EU-yhteistyössä. (Hysing 2009, 665-667) 

 

Pekka Leviäkangas ja Risto Öörni (2020) ovat puolestaan tutkineet julkista hallintaa 

(governance) osana joukkoliikenteen kohtaamia haasteita Suomessa ja Ruotsissa 2010-

luvulla. He tunnistivat julkisen hallinnan lisäksi haasteiksi teknologisen kehityksen, 

ympäristökysymykset ja tasavertaisten liikkumismahdollisuuksien tarjoamisen 

eriarvoistuvassa yhteiskunnassa. Julkisen hallinnan osalta haasteiksi Leviäkangas ja 

Öörni kokivat hallintorakenteiden ja hallinnon tapojen muutokset, joista yksi esimerkki 

olivat julkis-yksityisten projektien lisääntyminen niin palveluiden kuin 

infrastruktuurinkin tuottamisessa, rahoittamisessa ja operoinnissa (Leviäkangas & Öörni 

2020, 1). Teknologinen kehitys ja digitalisaatio sekä niihin liittyvät liikkumisen ratkaisut 

kansalaisille taas vaikuttivat hallinnonrakenteisiin siten, että yhä useammin linjauksia, 

päätöksiä ja ratkaisuja jouduttiin tekemään useamman eri asiantuntijatahon 

yhteistyönä ja lopulta hallinnonalojen siiloista oli alettu luopua (Leviäkangas & Öörni 

2020, 5). Leviäkangas ja Öörni (2020, 3-4) puhuivatkin arvoverkostoista, joissa eri 

organisaatiot – julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat – osallistuivat palvelun 
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tuottamiseen loppukäyttäjälle. Toimijoiden välillä voi olla rahavirtoja, sopimuksia, 

tiedonvaihtoa tai käytännössä mitä tahansa muuta sitoutumista tai vaihtoa. 

 

Hajautuminen ja verkostoituminen eivät ole kuitenkaan täysin ongelmattomia. 

Esimerkiksi Emma Ek Österberg ja Martin Qvist (2020) näkivät julkisen hallinnan – ja 

ennen kaikkea organisoitumisen – edellytyksenä uusien innovaatioiden hallinnoimiselle 

ja toteutumiselle. Samaan aikaan kun markkinoiden, verkostojen ja 

kansalaisyhteiskunnan merkitys on kasvanut, säännöt, valvonta, organisaatiot ja 

byrokratia on nähty esteinä innovaatioiden syntymiselle. Ek Österberg ja Qvist tutkivat 

Ruotsin Trafikverketin toimintaa ja tulivat lopputulokseen, että hallinnon selkeä 

organisoituminen oli Trafikverketille tärkeä keino hallita innovaatioprosesseja, jotta ne 

olisivat linjassa mm. liikennepoliittisten tavoitteiden, riskienhallinnan ja 

turvallisuussääntelyn kanssa. Ek Österbergin ja Qvistin mukaan organisoituminen on siis 

keskeistä verkostoituneessakin julkisessa hallinnassa ja kovin hajautunut yhteistyö voi 

jopa synnyttää vastareaktion, jossa vapaasta vuorovaikutuksesta siirrytäänkin takaisin 

perinteisempään, hierarkkiseen ja organisoituneeseen työskentelytapaan. (Ek 

Österberg & Qvist 2020, 312-314) 

 

Tom Rye, Jason Monios, Robert Hrelja ja Karolina Isaksson (2018) ovat lähestyneet 

joukkoliikenteen julkista hallintaa virallisten (lainsäädännön määrittelemien) ja 

epävirallisten (lainsäädännössä määrittelemättömien) instituutioiden näkökulmasta. He 

tutkivat paikallis- ja seutuliikenteen suunnittelua, operointia ja kehittämistä Iso-

Britanniassa, Alankomaissa, Saksassa ja Ruotsissa ja sitä, miten epäviralliset tahot 

vaikuttavat liikenteen suunnitteluun ja sen suorituksen parantamiseen. Tällaiset tahot 

ovat usein konsultoitavia tahoja; ne antavat kommentteja, suosituksia tai ohjeistuksia, 

mutta niillä ei ole päätäntävaltaa. Tutkimuksessa selvisi, että epäviralliset 

vaikuttajatahot toimivat merkittävänä täydentävänä tekijänä joukkoliikenteen laadun 

kehittämisessä – erityisesti silloin, kun virallinen taho yksinään alisuoriutui palvelun 

tuottamisesta. Euroopassa joukkoliikenteen toimijoilla on usein erittäin monimutkaiset 

viralliset verkostot ja epäselvät vastuut ja ne joutuvat toimimaan niukoilla resursseilla. 

Vastuiden selventämiseksi ja asioiden edistämiseksi onkin tärkeää perustaa epävirallisia 

rakenteita, joissa sidosryhmät voivat tehdä tehokkaasti yhteistyötä. Usein epävirallisilla 
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tahoilla on myös käytössään sellaista tietoa, osaamista tai resursseja, joita virallisilla 

tahoilla ei ole, mikä edesauttaa joukkoliikenteen kehittämistä kokonaisuutena. Rye et 

al. kuitenkin huomauttivat, että epäviralliset tahot usein institutionalisoituvat ja niitä 

aletaan pitää virallisina, vaikka ne eivät sitä ole, mikä puolestaan voi johtaa myöhemmin 

epäselvyyksiin vastuukysymyksissä. (Rye et al. 2018; 196, 205) 

 

Pia Bäcklund, Liisa Häikiö, Helena Leino ja Vesa Kanninen ovat tutkineet verkostojen 

julkista hallintaa Suomessa yhdyskuntasuunnittelussa, johon paikallinen ja 

seudullinenkin liikenne merkittäviltä osin kuuluvat. Heidän tutkimuksensa lähti 

ajatuksesta, että verkostot ovat hämärtäneet ennen selkeästi kuntademokratian piiriin 

kuuluneita asioita. Bäcklund et al. havaitsivat, että kuntademokratia sen perinteisessä 

merkityksessä oli heikentynyt uusien organisointitapojen myötä, mutta uudet 

verkostoitumisen tavat saivat asioita eteenpäin tehokkaammin.  Bäcklund et al. 

huomauttivatkin johtopäätöksissään, että verkostoissa ja epävirallisissa 

organisoitumisen malleissa vaarana on, että avoimuus vähenee ja läpinäkyvyys kärsii, 

kun lakeja ja sääntöjä kierretään – tietoisesti tai tiedostamatta – asioiden edistämiseksi. 

(Bäcklund et al. 2018; 309-310, 321) 

 

Wijnand Veeneman on seurannut 2000-luvun alusta säännöllisesti alankomaalaista 

joukkoliikenteen julkista hallintaa ja sen kehitystä. Alankomaissa liikenteen alalla 

kilpailuttamisesta tuli lakisääteistä 2001. Toimintaympäristö on hyvin monimutkainen ja 

se koostuu muun muassa monen eri tason julkisista päätöksentekoelimistä, 

markkinoiden sääntelyn elimistä, kotimaisista ja kansainvälisistä operaattoreista ja 

alihankkijoista sekä sittemmin myös teknologian alan toimijoista. Alasta olikin 

kilpailuttamisten jälkeen tullut pirstaloitunut, mitä oli pyritty korjaamaan syventämällä 

integraatiota, vähentämällä viranomaisten määrää sekä laajentamalla ja 

monipuolistamalla kilpailutettavia kokonaisuuksia. Lisäksi viranomaiset pyrkivät 

lisäämään kustannustehokkuuden lisäksi matkustamisen laatutekijöitä, yhteistyötä 

toimijoiden välillä sekä oman toimintansa ennustettavuutta. Vuonna 2018 julkaistussa 

artikkelissaan Wijnand Veeneman totesi, että viranomaisten toiminnasta oli 2000-luvun 

alusta lähtien tullut joustavampaa, toimijoiden välinen integraatio oli lisääntynyt ja 

paikallistason viranomaisten yhteistyö oli parantunut. Uuden julkisjohtamisen opin 
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tuoma hajauttaminen ja kilpailuttaminen eivät siten varsinaisesti olleet väistyneet, 

mutta toimintatapoja oli kehitetty selkeästi yhteistyötä suosivampaan, laatua 

korostavampaan ja verkostoituneempaan suuntaan. (Veeneman & van de Velde 2014, 

46 & Veeneman 2018; 227-228, 233) 

 

Lisäksi Wijnand Veeneman ja Corinne Mulley ovat tutkineet monitasoisen hallinnan 

(multi-level governance) vaikutuksia joukkoliikennepolitiikkaan. Tutkimuksessaan he 

tarkastelivat Alankomaita, Australiaa ja Etelä-Afrikkaa ja havaitsivat, että julkishallinnon 

ylin taso ei välttämättä ollutkaan tärkein päätöksenteon taso, vaan politiikan luominen 

ja päätökset tapahtuivat kaikissa eri kerroksissa ja eri toimijoiden välillä. Julkishallinnon 

osalta päätöksentekoon osallistuivat usein ylikansallinen, kansallinen, 

alueellinen/seudullinen ja paikallinen taso. Lisäksi kaikki nämä tahot tekivät aktiivista 

yhteistyötä muiden ei-julkisten toimijoiden kanssa. (Veeneman & Mulley 2018, 432) 

 

Alexander Paulsson, Jens Hylander ja Robert Hrelja tutkivat joukkoliikenteen hallintaa 

governance-kulttuurin (governance culture) näkökulmasta. He vertailivat 

joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvää päätöksentekoa Tukholman ja Göteborgin 

seuduilla sekä kummallakin seudulla esiintyvää tapaa tehdä yhteistyötä. Paulsson, 

Hylander ja Hrelja havaitsivat, että julkisen hallinnan kulttuurit Tukholman ja Göteborgin 

alueellisen liikenteen suunnittelussa poikkesivat merkittävästi toisistaan, vaikka 

molemmilla alueilla oli samat lakeihin perustuvat puitteet. Paulssonin, Hylanderin ja 

Hreljan tutkimus osoittikin ennen kaikkea toimijoiden merkityksen päätöksenteossa – 

toimintakulttuuri voi olla hyvinkin erilainen, vaikka raamit toiminnalle olisivatkin täysin 

samat. (Paulsson et al. 2017; 2293, 2306) 

 

3.2 Liikkuminen palveluna (MaaS) 
 

Liikkuminen palveluna – Mobility as a Service (MaaS) – on suhteellisen uusi käsite, jota 

käsittelevä kirjallisuus ja tutkimus kasvaa kovaa vauhtia. Liikkuminen palveluna -

ajattelun lähtökohtana on liikenteen alan toimijoiden saumaton yhteistyö, joka tekee 

asiakkaan matkustamisesta mahdollisimman vaivatonta ja integroi alan palveluita 

toisiinsa. Matkustamisen vaivattomuudella tarkoitetaan paitsi sujuvia ja laadukkaita 
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liikenneyhteyksiä myös matkustamiseen liittyviä muita palveluja, kuten matkan 

suunnitteluun ja lipun ostamiseen käytettäviä järjestelmiä ja applikaatioita, opastusta, 

kyydinjakamis- ja vuokrauspalveluita sekä asiakkaalle räätälöityjä palveluja. Kun 

liikennettä – tai matkustamista – ajatellaan kokonaisuutena, siihen osallistuvien 

toimijoiden määrä kasvaa valtavasti joukkoliikenneoperaattoreista viranomaisiin, IT-

alan yrityksiin, erilaisiin alihankkijoihin ja kehitykseen osallistuviin kolmannen sektorin 

toimijoihin. Liikkumisen ajatteleminen palveluna mahdollistaa myös uusien 

innovaatioiden ja yhteistyötapojen syntymisen sekä helpottaa palveluiden 

mitoittamista oikein, kun yhteistyö liikenteen alalla kasvaa ja tulee avoimemmaksi. 

Lisäksi liikkuminen palveluna edistää monia muitakin yhteiskuntaa hyödyttäviä asioita, 

kuten ilmastonmuutoksen torjuntaa, kansanterveyttä, liikennemäärien kasvusta 

koituvia ongelmia sekä esimerkiksi työvoiman saavutettavuutta. (Transit Protocol, 2019) 

 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on vuonna 2020 tehnyt selvityksen 

Shaping the Future of Regulators, jossa tutkittiin poliittista ja hallinnollista sääntelyä ja 

sen kehitystä liikkumisen palveluissa. Selvityksessä tutkittiin 14 eri tapausta yhdessä eri 

OECD-maassa (ml. Traficom Suomesta) ja selvitys käsitti mm. viestinnän, liikenteen, 

energian ja ympäristönsuojelun alojen toimijoita. Tutkimuksissa havaittiin, että 

hallitusten toiminnalla oli kasvava strateginen merkitys uusien agiilien ja koordinoitujen 

toimintatapojen kehittämisessä ja vuorovaikutuksen lisäämisessä nopeasti vaihtuvassa 

toimintaympäristössä. Yhtäältä hallitusten tulee edistää innovaatioita ja maksimoida 

niistä koituvat hyödyt ja toisaalta hallittava riskit, joita uudet innovaatiot sisältävät. 

Keskeisimmät haasteet OECD-maissa olivatkin teknologisessa muutoksessa kiinni 

pysyminen, sopivien lainsäädännöllisten raamien luominen, uusien sääntelyn 

jalkauttamismallien luominen sekä kansainvälistyminen, joka asettaa uusia vaatimuksia 

mm. globaalien yritysten suhteen. OECD:n tutkimuksista käy ilmi, että hallinnot ovat 

pysyneet melko hyvin ajan tasalla kehityksessä ja kyenneet hyödyntämään siitä saatavia 

etuja, kuten lisäämään läpinäkyvyyttä, parantamaan saatavilla olevan tiedon laatua ja 

ohjaamaan markkinoita oikeaan suuntaan. Hallitusten olisikin myös jatkossa pysyttävä 

markkinoiden kehityksessä mukana, sillä niillä on paitsi aitiopaikka kaiken kehityksen 

tarkkailuun myös mahdollisuus vaikuttaa kehityksen kulkuun. (OECD 2020, 10-11) 
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Fabio Hirschhorn, Alexander Paulsson, Claus Hedegaard Sørensen ja Wijnand Veeneman 

ovat tutkineet liikkumista palveluna julkisen hallinnan näkökulmasta. Vuonna 2019 

ilmestyneessä artikkelissaan Public Transport Regimes and Mobility as a Service: 

Governance Approaches in Amsterdam, Birmingham and Helsinki he tutkivat liikkumisen 

palveluita ja hallintaa Alankomaissa, Iso-Britanniassa ja Suomessa. Hirschhorn et al. 

tutkivat tapauksia julkishallinnon osallistumisen tavan (hands-on/hands-off) sekä 

osallistumisen voimakkuuden (suuri/vähäinen) kautta ja tunnistavat kuusi 

julkishallinnon roolia suhtautua liikkumiseen palveluna; analysoija, arkkitehti, 

koollekutsuja, kokeilija, lainsäätäjä ja palveluntarjoaja. (Hirschhorn et al. 2019, 178-179) 

 

Suomen osalta Hirschhorn et al. tutkivat Helsingin seudun liikennettä (HSL) ja 

lainsäädännön osalta Liikenne- ja viestintäministeriötä (LVM). Suomen julkishallinto 

sijoittui Hirschhornin et al. tutkimuksessa suuren osallistumisen kategorioihin. Helsingin 

joukkoliikenteen todettiin olevan vahvasti keskittynyt HSL:n ympärille, mikä johti myös 

siihen, että HSL osallistui hyvin vahvasti joukkoliikenteen kehittämiseen palveluna. Myös 

LVM:n nähtiin osallistuvan suuresti liikenteen kehittämiseen palveluna, mutta 

osallistumisen aktiivisuus jäi luonnollisestikin lainsäädäntötasolle (hands-off). 

(Hirschhorn et al. 2019, 188-189) 

 

Hirschhornin et al. mukaan aika näyttää, mikä tai mitkä edellä mainituista kuudesta 

arkkityypistä pystyvät parhaiten edistämään liikenteen kehittämistä palveluna ja siihen 

liittyviä muita arvoja, kuten ympäristöasioita. He huomauttivat kuitenkin, että 

toimijaympäristön laajuuden ja erilaisuuden vuoksi perinteiset julkishallinnon keinot ja 

hallintotavat eivät ehkä riitä tai ole sopivia vastaamaan muutoksiin. Erityisesti uuden 

julkisjohtamisen opin mukana tullut kilpailuttaminen voi osoittautua hankalaksi. 

Hirschhorn et al. ehdottivatkin, että MaaS:ia tulisikin kehittää uusien toimintatapojen 

kautta. Yhteistyötä pitäisi lisätä, vanhoja hyviä toimintatapoja yhdistää uusiin 

innovaatioihin sekä olemassa olevia uskomuksia kyseenalaistaa rohkeasti, jotta uusille 

ideoille olisi tilaa. Viranomaisten tulisikin varmistaa, että joukkoliikenteen alaa ohjaavat 

yhteiskunnalliset päämäärät eikä taloudellinen hyöty, jota kasvava tiedon määrä 

käyttäjien käyttäytymisestä lisää. (Hirschhorn et al. 2019, 188-189) 
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HSL on ollut keskiössä myös toisessa MaaS:n ensiaskeleiden tutkimuksessa, kun Maxine 

Audouin ja Matthias Finger tarkastelivat MaaS:n käyttöönottoa Helsingin seudun 

joukkoliikenteessä. Julkisen hallinnan osalta horisontaalisella yhteistyöllä oli iso 

merkitys hankkeen onnistumisessa, mutta vielä merkittävämpää oli julkisen vallan halu 

edistää liikkumista palveluna ja sitä seurannut lainsäädäntötyö, joka mahdollisti 

hankkeen etenemisen. Suomessa viranomaisilla ja poliittisilla suuntalinjoilla on siis ollut 

merkittävä edistävä vaikutus liikkumisen edistämiseen palveluna. (Audouin & Finger 

2018, 24) 

 

Dalia Mukhtar-Landgren ja Göran Smith (2019; 1-2, 9) ovat tutkineet julkisen vallan 

politiikkainstrumentteja kuten lainsäädäntöä, investointeja, rahoitusta, 

hankintamenettelyjä, sopimuksia, strategioita ja erilaisia yhteistyön tapoja MaaS:n 

hallinnassa. Sekä Suomessa että Ruotsissa oli käytetty niin pehmeitä kuin koviakin 

politiikkakeinoja MaaS:n hallinnoimiseksi. Mukhtar-Landgren ja Smith havaitsivat 

kuitenkin eroja siinä, miten erilaiset julkiset toimijat suhtautuivat MaaS:n kehitykseen. 

Suomessa oli käytetty Ruotsia enemmän kovia keinoja, esimerkiksi lainsäädännöllisiä 

uudistuksia, ja valtiotaso oli ottanut selkeän edistäjän roolin paikallisten 

joukkoliikenneviranomaisten jäädessä taka-alalle. Ruotsissa puolestaan valtio oli 

toiminut enemmänkin mahdollistajana, kun taas seudulliset ja paikalliset toimijat olivat 

voineet osallistua laajemmin kehitykseen. Ruotsissa kehitystä rajoittikin eniten 

lainsäädäntö, jota ei ollut kirjoitushetkellä 2019 uudistettu riittävästi ja jonka raameissa 

viranomaisten oli toimittava. Mukhtar-Landgren ja Smith totesivat myös, että 

liikkuminen palveluna edellyttää valtiolliselta ja seudulliselta hallintotasolta tiivistä 

yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa, mutta julkisen sektorin on samalla varmistettava 

palveluiden laatu, kohtuullinen hinta, esteettömyys sekä tasa-arvoisuus. 

 

Kate Pangbourne, Miloš N. Mladenović, Dominic Stead ja Dimitris Milakis puolestaan 

ovat tutkineet kriittisesti Maas:iin liittyviä ongelmia tapausesimerkkien kautta 

Suomessa, Belgiassa, Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa. He pyrkivät selvittämään 

MaaS:n ennalta arvaamattomia yhteiskunnallisia vaikutuksia esimerkiksi kestävään 

kehitykseen, terveyteen, hyvinvointiin ja tasa-arvoon sekä millaisia uusia haasteita 

liikkuminen palveluna tuo julkiselle hallinnalle. Yksityisten toimijoiden mukana olo 
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edellyttää toiminnan kannattavuutta, mikä taas edellyttää matkamäärien 

kasvattamista. Pangbournen et al. mukaan liikenteen määrän kasvattaminen on jo 

itsessään vastoin monien hallitusten linjauksia, mutta se voi myös lisätä liikenneruuhkia, 

ilmansaasteita, päästöjä ja epätasa-arvoa sekä hämärtää mielikuvia liikenteen haitoista. 

Erojen tasoittamiseksi tarvitaankin vahvaa julkista ohjausta ja mahdollisesti myös 

julkista rahoitusta. Lisäksi Pangbourne et al. näkivät ongelmallisena sen, että yksityiset 

toimijat enenevässä määrin hallitsevat liikkumisen palveluita ja käyttävät myös 

kertynyttä dataa taloudellisesti hyödykseen. Liikennettä palveluna ei myöskään ole 

(vielä toistaiseksi, kirj. huomio) kovinkaan hyvin integroitu julkisiin liikennetavoitteisiin 

ja -strategioihin, mikä vaikeuttaa entisestään MaaS:n yhteiskunnallisesti järkevää 

ohjausta. (Pangbourne et al. 2020, 47) 

 

Greg Marsden ja Louise Reardon (2018, 164) antavat kokoelmateoksessaan Governance 

of the Smart Mobility Transition kolme yleistä suositusta julkishallinnoille, mitä niiden 

tulisi huomioida liikkumisen kehittämisessä palveluna tulevaisuudessa. Ensinnäkin 

Marsdenin ja Reardonin mukaan julkishallinnon tulisi asettaa selkeät tavoitteet, jotka ne 

haluavat saavuttaa. Lisäksi tulisi määritellä se, missä määrin julkista valtaa ja julkisia 

palveluita halutaan siirtää yksityisten tahojen vastuulle. Toiseksi kaikkia toimijoita tulisi 

osallistaa enemmän. MaaS:n kehityksessä vaarana on, että palveluiden kehitys jää 

pienen piirin asiaksi, joten käyttäjiä, käyttämättä jättäjiä sekä päättävässä asemassa 

olevia pitäisi aktivoida palveluiden kehittämiseksi yhteistyössä. Kolmanneksi koko 

liikenteen alan julkinen hallinto voi tarvita uudelleenajattelua. Liikkuminen palveluna 

voikin johtaa niin erilaisiin lopputulemiin, että nykyisenkaltaiset hallintotavat eivät enää 

toimi tulevaisuudessa. Yhteistyötä tarvitaan enemmän, liikenteen alalla vallitsevasta 

siiloutumisesta on päästävä eroon ja verkostoja on kehitettävä ja tuettava. 

 

Valtioneuvoston kanslia on teettänyt selvityksen digitaalisten liikkumispalveluiden 

tulevaisuudesta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2021 valmistuneen 

tutkimuksen Liikkumisen kestävien palvelumarkkinoiden ohjauskeinot ovat tehneet 

Miloš N. Mladenović, Taina Haapamäki, Otto-Wille Koste, Sami Mäkinen, Aleksi 

Neuvonen ja Christoffer Weckström. Tutkimuksessa selvitettiin, miten uudet 

liikkumispalvelut kehittyvät Suomessa vuoteen 2030 mennessä, mitä vaikutuksia 
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kehityksellä on palvelujen saavutettavuuteen, liikennejärjestelmään ja ympäristöön 

sekä millaiset  politiikkatoimet, roolit ja vastuut tukevat liikennejärjestelmälle asetettuja 

tavoitteita. Mladenović et al. tulivat selvityksessä samankaltaisiin lopputuloksiin kuin 

aiemmin esittelemissäni tutkimuksissa oli tultu: nykyiset liikennesuunnittelun ja 

päätöksenteon keinot eivät riitä vastaamaan digitalisaation, teknologian ja muun 

kehityksen aiheuttamiin haasteisiin ja riskeihin. Muutoksen hallinta edellyttää uusia 

hallinnan ja yhteistyön työkaluja sekä ajattelutavan muutosta hallinnossa. (Mladenović 

et al. 2021, 7) 

 

Mladenović et al. (2021, 101-104) esittivät selvityksessään kahdeksan suositusta 

erilaisista politiikkatoimista, jotka hallinnon tulee ottaa huomioon kyetäkseen 

vastaamaan tulevaisuuden liikkumisen haasteisiin. Keskeisimmät kohdat koskivat 

horisontaalista ja vertikaalista politiikkatoimien koordinointia ja yhteensovittamista, 

vaikutusten arviointien laajentamista, verkostojen ja hierarkioiden hallintaa sekä 

sidosryhmien osallistamista synergioiden löytämiseksi, innovaatioiden edistämiseksi ja 

legitimiteetin lisäämiseksi. Lisäksi tiedon ja datan jakamisen raamit tulee määritellä. 

Myös erilaisia kokeiluja tulee lisätä uusien liikkumisen palveluiden toimivuuden ja 

vaikutusten tutkimiseksi, sosiaalisen hyväksynnän edistämiseksi ja 

ympäristövaikutuksien selvittämiseksi. Maankäyttöä ja liikenteen palveluiden 

suunnittelua tulee integroida syvemmin toisiinsa. On myös huomattava, että 

perinteisillä liikennepolitiikan toimilla on yhä tärkeä rooli muutoksen hallinnassa. 

Esimerkiksi investoinnit, hankinnat, verotus ja luvat määrittävät uusien palveluiden 

pääsyä markkinoille joko edistäen tai hilliten sitä. Kaikkien toimien onkin oltava linjassa 

liikennejärjestelmää koskevien ja yhteiskunnallisten tavoitteiden kanssa.  

 

3.3 Muu keskeinen liikennettä koskeva suomalainen tutkimus 

 

Suomessa joukkoliikennettä ja sen järjestämistä tutkittu 2000-luvulla jonkin verran 

muustakin kuin yksinomaan julkisen hallinnan, governancen, tai MaaS:n näkökulmista. 

Tehdyssä tutkimuksessa ovat kuitenkin vahvasti läsnä toimintaympäristöön liittyvät 

muutokset, teknologinen kehitys sekä ympäristökysymykset. Esimerkiksi Anu Tuominen 

ja Tomi Ahlqvist ovat tutkineet suomalaista liikennejärjestelmää 
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informaatioyhteiskunnan aikakaudella. Tutkimuksessaan vuonna 2010 he loivat sosio-

teknisen tiekartan, jonka tarkoituksena olisi kyetä auttamaan yhteiskunnallisten 

kehityspolkujen suunnittelussa liikennepolitiikassa. Tuominen ja Ahlqvist tulivat 

tutkimuksessaan johtopäätökseen, että alan toimijat ja päättäjät tulevat hajautumaan 

entisestään ja alalle tulee myös uusia toimijoita. He ennustivat liikenteen alalle syntyvän 

kokonaan uuden julkis-yksityisten tai yksityisten toimijoiden tason, joka tarjoaa 

uudenlaisia liikkumisen ratkaisuja. Tuominen ja Ahlqvist totesivatkin, että perinteisen 

liikennesuunnittelun lisäksi liikennepoliittiseen suunnitteluun tarvitaan eri toimijoiden, 

erityisesti loppukäyttäjien, näkemyksiä palveluratkaisuista sekä yhteiskunnallista 

näkökulmaa. (Tuominen & Ahlqvist 2010, 120-121, 124, 132) 

 

Jan-Erik Johansson on tutkinut Helsingin kaupungin liiketoimintoja eli liikelaitoksia ja 

kaupungin omistamia osakeyhtiöitä vuonna 2006. Johansson oli kiinnostunut 

liikelaitosten ja yhtiöiden koordinoinnista, omistajuudesta, intressien jakautumisesta 

politiikan ja talouden välillä sekä organisaatiorakenteiden kehityksestä. 

Joukkoliikenteen alalta mukana olivat Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL), joka on 

kaupungin omistama liikelaitos, sekä Suomen Turistiauto Oy, joka oli Helsingin 

kaupungin omistama osakeyhtiö. Johanssonin tutkimuksen lopputulema oli, että 

julkinen asema ja poliittinen ohjaus sekä organisaation intressit olivat monesti 

ristiriidassa keskenään tai ainakin poliittinen päätöksenteko jähmetti merkittävästi 

päätöksentekoa julkisissa organisaatioissa. Koordinaation puutteesta ja tavoitteiden 

epäselvyydestä johtuen organisaatiot olivat löytäneet uusia, epävirallisia tapoja – kuten 

verkostoja ja avainhenkilöiden sijoitteluja – kyetäkseen vastaamaan haasteisiin. 

Markkinamekanismien tultua yhä yleisemmiksi julkishallinnossa myös hallinnon tulisi 

kyetä peilaamaan omaa toimintaansa vapaisiin markkinoihin sekä niiden toimintaan ja 

löytämään sopivimmat tavat järjestää julkiset palvelut. (Johansson 2006, 73-75) 

 

Pekka Leviäkangas, Marko Nokkala ja Antti Talvitie ovat selvittäneet ja analysoineet 

erilaisia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön malleja Suomen infrastruktuurin 

omistuksessa ja hallinnassa vuonna 2015 ilmestyneessä artikkelissaan A Slice or the 

Whole Cake? Network Ownership, Governance and Public–private Partnerships in 

Finland. Toisin kuin anglosaksisissa maissa Suomessa ei kuitenkaan ole juurikaan 
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turvauduttu yksityistämiseen, vaan suurin osa infrastruktuurista on valtion tai kuntien 

suorassa hallinnassa. Leviäkankaan et al. mukaan liikenteellä, energialla, vedellä ja 

viestintäverkoilla oli silti artikkelin kirjoitushetkellä kaikilla erilainen omistaja- ja 

hallintamalli. Liikenteen alallakin oli eroja riippuen siitä, oliko kyse maanteistä, kaduista, 

rautateistä, ilmailusta tai meriliikenteestä, ja näiden alojen hallinta on perinteisesti ollut 

siiloutunutta. Kustannussäästöt, tehokkuuden hakeminen ja asiakasorientoituneisuus 

olivat kaikki nostaneet paineita löytää uusia ratkaisuja infrastruktuurin ylläpitämiseksi ja 

kehittämiseksi. Leviäkankaan et al. tarkoituksena olikin analysoida vaihtoehtoisia 

omistaja- ja hallintamalleja suomalaisen infrastruktuurin hallinnassa. (Leviäkangas et al. 

2015, 2-3) 

 

Leviäkangas et al. (2015, 3-4) jakoivat erilaiset hallintamallit kuuteen ryhmään: 1) 

Perinteinen omistus ja hallinta julkishallinnon kautta, 2) Valtion tai kunnan liikelaitos, 3) 

Valtio- tai kuntaomisteinen yhtiö, 4) Osuuskunta, 5) Yksityisyritykset sekä 6) Julkis-

yksityinen yhteistyö. Leviäkankaan et al. (2015, 9-11) mukaan organisaation 

hallintamuoto ei kuitenkaan vaikuttanut oleellisesti organisaation taloudelliseen 

suorituskykyyn. Hallintamuodolla oli silti vaikutuksia julkisen sektorin työvoiman 

määrään, kilpailussa pärjäämiseen ja jossain määrin myös tehokkuuden lisääntymiseen. 

Leviäkangas et al. muistuttivat kuitenkin, että kaikissa infrastruktuurin osa-alueissa on 

yhtä lailla rahantekopotentiaalia, jos vain julkinen omistus ja hallintamalli sen sallivat. 

He ennustivatkin johtopäätöksissään, että infrastruktuurin hallinnassa siirrytään yhä 

enemmän markkinapohjaisiin ratkaisuihin, kuten erilaisiin käyttäjämaksuihin.  Lisäksi 

erilaiset julkisen ja yksityissektorin yhteistyömallit, esimerkiksi elinkaarimalli, voisivat 

tulevaisuudessa tarjota joustavampia vaihtoehtoja palveluiden ja rahoituksen 

järjestämiselle sekä tasata riskejä osapuolten kesken.  

 

3.4 Yhteenveto ja tutkimuksen aukkokohdat 

 

Suomalaista yhteiskuntaa ja hallintatapoja koskevissa tutkimuksissa on todettu, että 

myös Suomessa on siirrytty uuden julkisjohtamisen (NPM) ideaaleista kohti uutta 

julkista hallintaa (NPG). Yhteistyön määrä on lisääntynyt, kustannustehokkuuden 

hakemisen rinnalle on tullut uusia arvoja ja tavoitteita sekä erilaisten toimijoiden 



21 
 

osallistumista päätöksentekoon on pyritty aktiivisesti lisäämään. Kuten Ruotsissa 

Fredrika Wieselin ja Sven Modellin sekä Erik Hysingin tekemistä tutkimuksista kuitenkin 

käy ilmi, kehitys uudesta julkisjohtamisesta kohti uutta julkista hallintaa ole ollut niin 

selkeää ja suoraviivaista kuin oppikirjoissa annetaan olettaa. Pikemminkin kehitys on 

ollut erilaisten poliittisten päätösten ja kehityskulkujen jatkumo, jossa uuden 

julkisjohtamisen ja uuden julkisen hallinnan ajatukset ovat sekoittuneet ja kehittyneet 

rinta rinnan. Viitteitä molempien olemassaolosta on edelleen liikenteen alallakin. Lisäksi 

eurooppalaisissa tutkimuksissa on havaittu, että toimijoiden määrän lisääntyminen on 

aiheuttanut koordinaatiovajetta. Koordinaation puuttumisen vuoksi palveluiden 

tuottamisesta kokonaisuutena on tullut vaikeammin ohjattavaa ja palveluiden laatu on 

kärsinyt. Toimijoiden osallistumista on myös voitu alkaa virheellisesti pitää 

institutionalisoituneena, mikä hämärtää vastuukysymyksiä ja mahdollistaa perinteisten 

demokraattisten prosessien kiertämisen. Kasvanut koordinaation puute saattoi Emma 

Ek Österbergin ja Martin Qvistin mukaan jopa synnyttää vastareaktion 

verkostoitumiseen perustuvalle hallintoideaalille ja siten lisätä perinteisen, hierarkkisen 

organisaation tarvetta. 

 

Viime vuosikymmenten tutkimus liikenteestä ja sen hallinnasta on perustunut pitkälti 

teknologian kehitykseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Erityisesti 

informaatioteknologian kehitys on edistänyt liikkumisen ajattelua palveluna, missä 

Suomi on ollut yksi edelläkävijöistä. Kun liikkumista ajatellaan kokonaisuutena, 

tarkoituksena tehdä liikkumisesta loppukäyttäjälle mahdollisimman yksinkertaista. 

Tällöin kokonaisuuden suunnitteluun, ylläpitoon ja kehittämiseen osallistuu valtavasti 

enemmän toimijoita kuin mitä vielä muutama vuosikymmen sitten. 

Monitoimijaympäristön toimiminen tehokkaasti edellyttää paitsi vahvaa koordinointia 

myös selkeiden tavoitteiden ja rajojen asettamista. Koordinaatiosta sekä tavoitteiden ja 

rajojen asetannasta vastaavat pitkälti viranomaiset niin kansallisella kuin seudullisella 

tasolla. Hallinnon tehtävänä onkin yhtäältä osallistua kehitykseen ja mahdollistaa 

innovaatiot ja toisaalta ohjata kehitystä oikeaan suuntaan. 

 

Suomessa myös liikenteen alan toimijoita ja viranomaisia on analysoitu jonkin verran. 

Siinä missä Jan-Erik Johanssonin tutkimuksessa vuodelta 2006 HKL:n ja Helsingin 
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kaupungin toimintaa pidettiin tottumattomana ympäröivän maailman muutoksiin, 

kuten monitoimijuuteen ja vapaan markkinatalouden johtamismalleihin, 2010-luvulla 

liikenteen kehittämisessä toimijamäärän kasvua ja yhteistyön lisääntymistä pidettiin jo 

selvinä. LVM ja HSL olivat etunenässä viemässä liikenteen digitalisaatiota eteenpäin. 

Myös hallintorakenteisiin kiinnitettiin huomiota 2010-luvulla. Yleiseurooppalaisessa 

mittakaavassa liikenteen eri aloja hallinnoitiin perinteisesti omissa siiloissaan ja näin oli 

myös Suomessa. Pekka Leviäkangas, Marko Nokkala ja Antti Talvitie havaitsivatkin 

kaikilla liikenteen aloilla Suomessa olleen erilaiset organisaatio- ja hallintamallit, mikä 

kertoo niiden pitkästä historiasta omina hallinnonaloinaan. Liikenteen ja viestinnän 

sektoria kuitenkin yhdisteltiin toiminnan koordinoimiseksi ja synergioiden hakemiseksi 

vuonna 2019 ja muun muassa OECD totesi, että muutokset olivat tehostaneet hallintoa 

ja edesauttaneet yhteistä ongelmanratkaisua.  

 

Suomessakin on siis nähtävissä kehityskulku, jossa perinteistä valtionhallintoa on ensin 

uuden julkisjohtamisen opin mukaisesti pilkottu erityisorganisaatioihin, liikelaitoksiin ja 

valtionyhtiöihin. Sittemmin 2010-luvulla ja sen molemmin puolin toimijoiden määrä on 

kasvanut niin suureksi, että koordinaation tarve on kasvanut ja erilaisia uusia yhteistyön 

malleja on otettu käyttöön. Liikennettä on alettu nähdä enemmän kokonaisuutena ja 

sen kehittämisessä on noussut kilpailevia arvoja, kuten saavutettavuus, sosiaalinen tasa-

arvo ja ilmastokysymykset. On myös selvää, että nykyiset hallinnon keinot ja rakenteet 

eivät välttämättä ole sopivia enää tulevaisuuden liikenteen suunnittelussa, vaan 

kokonaisuutta on täydennettävä uusilla innovaatioilla ja joustavilla ratkaisuilla. 

 

Suomessa ei kuitenkaan toistaiseksi ole tutkittu liikennejärjestelmän suunnittelua, 

ylläpitoa ja kehitystä varsinaisesti uuden julkisen hallinnan näkökulmasta tai 

kokonaisuutena. Tähänastiset tutkimukset ovat kyllä hyödyntäneet governance-

ajattelua, mutta pääasiassa ne ovat koskeneet jotakin tiettyä hallinnonalaa. Samalla 

tutkimukset ovat usein liittyneet myös johonkin muuhun ilmiöön, kuten liikkumiseen 

palveluna tai kestävään kehitykseen. Toisin kuin Ruotsissa, suomalaisen liikenteen alan 

kehityskulun käsittävää tutkimusta ei ole tehty. Kesällä 2021 hyväksytty Liikenne 12 -

suunnitelma on myös uusi ilmiö ja ensimmäinen pitkälle tähtäävä asiakirja, joka pyrkii 

näkemään liikenteen kehittämisen kokonaisuutena. Nämä yhdessä herättävät 
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kysymyksen, onko Suomessa nähtävissä uuden julkisjohtamisen ja uuden julkisen 

hallinnan rinnakkaiseloa tai jopa käynnissä siirtymä uuden julkisen hallinnan suuntaan 

liikenteen alalla? 

 

3.5 Tutkimuskysymys 

 

Tässä tutkielmassa tutkin uuden julkisjohtamisen opin (New Public Management) ja 

uuden julkisen hallinnan ilmenemistä (New Public Governance) Suomen 

liikennejärjestelmän suunnittelussa, kehittämisessä ja ylläpidossa. Tutkielman 

tarkoituksena on selvittää, miten joukkoliikennejärjestelmämme hallinnassa näkyy uusi 

julkisjohtaminen sekä uuden julkisen hallinnan tyyppinen ohjaus ja tukeutuuko 

liikennejärjestelmän hallinta jommankumman tai molempien varaan. 

Tutkimuskysymykseni ovatkin seuraavat: 

 

Ilmentääkö Liikenne 12 -suunnitelma ja sen valmistelu uutta julkisjohtamista tai uutta 

julkista hallintaa? 

 

Jos kyllä, miten Liikenne 12 -suunnitelmassa ja sen valmistelussa ilmenevät uusi 

julkisjohtaminen ja uusi julkinen hallinta? 

 

Tutkimuksessani pyrin löytämään vastaukset kysymyksiini tutkimalla valtakunnallista 

liikennejärjestelmäsuunnitelmaa Liikenne 12:a, sen esitöitä ja valmistelussa annettuja 

lausuntoja. Pyrin tunnistamaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja sen valmistelusta 

sellaisia piirteitä, jotka tukevat siirtymää New Public Management -teoriaa 

noudattelevasta hallinnosta kohti New Public Governance -teorian mukaista hallintaa. 
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4 Teoreettinen viitekehys 

 

Tässä tutkielmassa olen kiinnostunut uuden julkisjohtamisen opin eli New Public 

Management -ajattelun sekä uuden julkisen hallinnan eli New Public Governance -

ajattelun ilmenemisestä Suomen liikennejärjestelmän hallinnassa. Yleisesti ajatellaan, 

että uusi julkinen hallinta on eräänlainen jatkumo tai vastaisku uudelle 

julkisjohtamiselle, ja kehityskulku on tunnistettu länsimaisissa hallinnoissa. Kritiikkiäkin 

on toki esitetty, kuten edellisessä luvussa saimme huomata. 

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjaa siis ennen kaikkea uuden julkisjohtamisen 

sekä uuden julkisen hallinnan teorioihin, mutta jotta näiden oppien yhteiseloa olisi 

mahdollista ymmärtää, on tärkeää tunnistaa myös kehityskulun tärkeimmät piirteet. 

Uusi julkinen hallinta koostuu useammasta erilaisesta verkostoitumisen teoriasta, jotka 

yhdessä muodostavat erilaisia näkökulmia New Public Governance -tyyliseen julkiseen 

hallintaan. Seuraavissa kappaleissa tutustun erilaisiin julkisen hallinnon ja hallinnan 

teorioihin ja niiden kehitykseen 1990-luvulta eteenpäin aloittaen uudesta 

julkisjohtamisesta. 

 

4.1 Uusi julkisjohtaminen eli New Public Management 

 

Uusi julkisjohtaminen – New Public Management (NPM) – sai alkunsa 1970-luvun lopulla 

ja 1980-alkupuolella Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Australiassa ja Uudessa-

Seelannissa (Gruening 2001, 2). Uusi julkisjohtamisen oppi syntyi tarpeesta uudistaa 

perinteistä julkishallintoa, joka oli hyvinvoinnin, ja sitä myötä julkisten tehtävien ja 

palveluiden, lisäännyttyä kasvanut raskaaksi ja tehottomaksi (Osborne 2010, 3). 

Pyrkimyksenä oli vähentää byrokratiaa ja suoraviivaistaa julkista toimintaa sekä tuoda 

elementtejä vapaasta markkinataloudesta julkishallinnon kustannustenhallintaan ja 

johtamiseen.  NPM:n menestykseen vaikuttikin Christopher Hoodin (1991, 3-4) mukaan 

neljä ajankohtaista megatrendiä länsimaisissa yhteiskunnissa; 1) tarve valtionhallinnon 

kulujen ja henkilöstön kasvun pysäyttämiseen ja supistamiseen, 2) yksityistämisen tai 

kvasiyksityistämisen trendi sekä palveluntuotannon siirtäminen omiin 
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erityisorganisaatioihinsa, 3) automaatio- ja informaatioteknologian kehitys sekä 4) 

kansainväliset vaikutteet päätöksenteon ja julkishallinnon järjestämisessä sekä policyjen 

luomisessa.  

 

Uuden julkisjohtamisen syntyyn myötävaikutti se, että perinteinen julkishallinnon teoria 

(Public Administration Theory) ei enää kyennyt selittämään hallinnossa jo tapahtuneita 

muutoksia ja ohjaamaan uudistuksia (Xu et al. 2015, 12). Suuntaviivoja etsittiin monesta 

teoriasta, joita olivat mm. uuden julkishallinnon teoria (New Public Administration), 

julkisen valinnan teoria, klassinen ja neoklassinen julkishallinnon teoria, päämies-

agentti-teoria, omistusoikeusteoria, transaktiokustannusteoria, policy-analyysi sekä 

erilaiset johtamisteoriat (Gruening 2001, 17). Mikään näistä teorioista ei kuitenkaan 

yksinään noussut vastaavaan asemaan kuin uusi julkisjohtamisen oppi, joka omaksui ja 

yhdisteli piirteitä kaikista edellä mainituista. Vasta vuosien saatossa tutkijat ovat 

kyenneet tunnistamaan ja olemaan yhtä mieltä NPM-uudistusten piirteistä ja osasta 

niitä vallitsee nykyisinkin erimielisyyttä. (Dunsire 1995, 21).  

 

Gernod Gruening (2001, 2) on artikkelissaan Origin and Theoretical Basis of New Public 

Management koonnut yhteen tieteellisen tutkimuksen näkemyksiä NPM:n piirteistä. Ne 

ovat yhteneväisiä Christopher Hoodin tekemään luokitteluun, joka tiivistää uuden 

julkisjohtamisen opin piirteet seitsemään kohtaan. Ensinnäkin uutta julkisjohtamisen 

oppia leimaa vallan ja hallinnon jakaminen organisaatioihin, joilla on oma 

erityistehtävänsä tietyn julkisen palvelun alalla. Tarkoituksena on tehdä organisaatioista 

helpommin hallittavia ja helpottaa keskittymistä ydintehtävään. Erityisalojen 

organisaatioilla on tyypillisesti laajemmat vaikutusmahdollisuudet omaan budjettiinsa, 

resurssiensa jakoon ja toimintansa järjestämiseen kuin osana laajaa julkishallinnon 

organisaatiota.  Myös organisaatioiden työntekijöistä tulee ennen kaikkea organisaation 

työntekijöitä ja aiempi yleinen viranhaltijuus lakkaa. (Hood 1995, 95-96) 

 

Toiseksi NPM:lle on tyypillistä kilpailu – niin julkisen ja yksityisen sektorin välillä kuin 

julkisten organisaatioidenkin kesken. Perinteiseen julkishallintoon verrattuna 

organisaatiot joutuvat kilpailemaan omasta asemastaan palvelutuotannon alalla eikä 

palveluntuottajuus ole itsestään selvä yksinoikeus. Kilpailutilanne edellyttää 
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kustannustenhallintaa ja ennen kaikkea turhien kustannusten karsimista. Toisaalta 

kilpailutilanne edellyttää myös palvelun laadun huomioimista, sillä palveluiden käyttäjät 

optimoivat toimintansa suhteessa maksamiinsa kustannuksiin ja saamaansa laatuun. 

Kilpailulle tyypillistä on myös sopimuksellisuus tuottajan ja käyttäjän välillä ja 

palveluiden käyttäjistä tai saajista tuleekin käytännössä asiakkaita. (Hood 1995, 96-97) 

 

Kolmanneksi NPM tuo julkishallintoon johtamiskäytäntöjä yksityiseltä sektorilta. 

Julkishallinnossa perinteisesti ovat olleet merkityksellisiä virkavuodet, samansuuruinen 

palkka ja yhdenvertainen kohtelu. NPM:n mukaan yhdenvertainen kohtelu ei 

kuitenkaan tarkoita, etteikö julkishallinto voisi henkilöstöpolitiikassaan huomioida 

työntekijöidensä erilaisuuden ja hyväksyä erot mm. rekrytoinneissa, osaamisessa, 

kehittymisessä ja palkassa. Tuotteliasta työtä tulee voida palkita samanlaisin keinoin ja 

kannustein kuin markkinataloudessa. Julkishallinnolle tyypillistä on nimittäin ollut 

bipolaarinen palkkojen epätasapaino; suorittavalla tasolla työntekijät ansaitsevat 

suhteessa paremmin kuin yksityisellä sektorilla kun taas johtotehtävissä julkisen 

sektorin palkat ovat yksityisen sektorin palkkioita alemmat. (Hood 1995, 96-97) 

 

Neljänneksi NPM-oppia kuvastaa työn tehostaminen ja kurinalaisuus. 

Kustannustehokkuus tarkoittaa usein kustannusten jatkuvaa tarkastelemista, uusien 

toimintatapojen kehittämistä ja kustannusten karsimista. Monesti vähemmillä 

resursseilla on saatava enemmän aikaan. Rahoituksen pysymiseen samalla tasolla ei voi 

luottaa, mikä tuo epävarmuutta paitsi työn tekemisen edellytyksiin myös itse 

työsuhteisiin. Kustannustehokkuuden vaikutukset voivat näyttäytyä 

henkilöstövähennyksinä, määräaikaisina työtehtävinä tai työtehtävien muuttumisena. 

Luottamus organisaatioon työnantajana voi kärsiä ja stressi tulevaisuudesta ja 

jatkuvuudesta lisääntyy. (Hood 1995, 96-97). 

 

Viidenneksi uusi julkisjohtamisen oppi peräänkuuluttaa hands-on -tyyppistä johtamista 

julkishallintoon. Julkishallinnossa on tavattu luottaa pykälien noudattamiseen, 

sääntöihin ja policyihin. NPM:n mukaan kuitenkin esimiestyössä ja johtamisessa tulee 

käyttää enemmän harkinnanvapautta, tapauskohtaisuutta sekä selkeitä tehtävänantoja 
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ja tavoitteita. Tämä vähentää johtamiseen tarvittavaa byrokratiaa ja helpottaa tulosten 

seurantaa. (Hood 1995, 96-97) 

 

Kuudenneksi uusi julkisjohtamisen oppi korostaa selkeiden ja mitattavien kriteereiden 

ja tavoitteiden tuontia organisaation toimintaan. Vaikka luottamus poliitikkoja ja 

johtajia kohtaan voi julkishallinnossa olla matalallakin, yleensä luottamus virkamiehiä ja 

heidän asiantuntijuuttaan kohtaan pysyy korkealla. NPM:n mukaan kuitenkin vain 

konkreettisten tavoitteiden ja mittareiden avulla voidaan tosiasiassa mitata 

organisaation onnistumista ja suorituskykyä. (Hood 1995, 96-97). 

 

Viimeiseksi uutta julkisjohtamisen oppia kuvaa Hoodin mukaan pyrkimys tasaiseen ja 

johdonmukaiseen suorittamiseen (output). Organisaatioiden tulee olla tulosvelvollisia 

tekemisestään, mutta tekemisen pitää myös perustua suunnitelmallisuuteen ja 

tasapainoon. Jatkuvasta ad hoc -tyyppisestä suorittamisesta tulee pyrkiä eroon ja 

suorittamisen pitäisi pyrkiä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen eikä olla ainakaan 

ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa. (Hood 1995, 96-97) 

 

Vastaavasti David Osborne ja Ted Gaebler ovat esittäneet uuden julkishallinnon opin 

pääpiirteet teoksessaan Reform of the Government vuodelta 1993. Heidän mukaansa 

valtion tehtävänä on ohjata, ei vetää toimintaa, ja valtion toimintaan on tuotava 

markkinatalouden kaltainen kilpailumekanismi. Valtion tulee pitää kansalaisia ja muita 

toimijoita asiakkaina ja täyttää byrokratian tarpeiden sijaan asiakkaiden tarpeet. 

Hallinnon hierarkioista on luovuttava ja toiminnan tulee perustua enemmässä määrin 

yhteistyöhön ja osallistumiseen. Lisäksi valtion on kiinnitettävä enemmän huomiota 

työn tehokkuuteen ja sen kasvattamiseen julkishallinnossa (Xu et al. 2015, 12). 

 

Lisäksi samankaltaisiin tuloksiin ovat päätyneet myös Gerhard Hammerschmid, Steven 

Van de Walle, Rhys Andrews ja Ahmed Mohammed Sayed Mostafa, jotka ovat 

tunnistaneet viisi uuden julkisjohtamisen oppiin liittyvää uudistusta. Nämä ovat julkisen 

sektorin supistaminen, yhden alan erityisorganisaatioiden perustaminen, 

ulkoistaminen, asiakaslähtöisyyden tavoittelu ja työvoiman joustavuuden lisääminen. 

He ovat tutkineet näiden uudistusten vaikutuksia mm. julkishallinnon 
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kustannustehokkuuteen, julkisten palveluiden laatuun ja policyjen yhtenäisyyteen. 

Myös Hammerschmidin et al. mukaan uuden julkisjohtamisen opin teoreettinen tausta 

löytyy päämies-agentti-teoriasta ja julkisen valinnan teoriasta. (Hammerschmid et al. 

(2018, 400-401) 

 

Uusi julkisjohtamisen oppi on näin ollen hajauttanut hallintoa omiin 

erityisorganisaatioihinsa erilaisiksi virastoiksi, liikelaitoksiksi, julkisomisteisiksi yhtiöiksi 

tai palveluja on kokonaan yksityistetty. On syntynyt merkittävä määrä uusia 

erikoistuneita organisaatioita, jotka kilpailevat olemassaolostaan mutta jotka pystyvät 

keskittymään omaan agendaansa. Kilpailu on tehnyt organisaation aiemmin julkisesta 

tiedosta valttikortin ja tiedon salaaminen muilta toimijoilta on yleisempää kuin aiemmin. 

Kustannustehokkuuden vaatimus on tehnyt työn tavoista, työnkuvista ja työsuhteista 

epävarmempia ja henkilöstöhallinnosta on tullut entistä tuloshakuisempaa. 

Organisaatioiden toiminnalle on alettu asettaa sisäisesti selkeitä tavoitteita ja niitä 

mitataan säännöllisesti soveltuvin mittarein. Julkisilla organisaatioilla on lisäksi ulkoisia 

tulostavoitteita ja odotuksia, joihin niiden tulee sopeuttaa toimintansa. Keskiössä on 

ajatus siitä, että viime kädessä markkinat ja asiakkaat ohjaavat julkisen sektorin 

toimintaa optimaaliseen suuntaan; määrittävät sopivat tavoitteet, siedettävän 

kustannustason ja vaaditun laadun sekä arvioivat niissä onnistumisen (toteuman) 

käyttäytymisellään. 

 

Tämänkaltaiset uudistukset Yhdysvalloissa ja Kansanyhteisön maissa johtivat nopeasti 

siihen, että julkishallintoa alettiin kehittää NPM:n opein myös muissa länsimaissa 1980-

luvulta lähtien (Gruening 2001, 3). Suomessa NPM:n piirteitä tavoittelevia uudistuksia 

tehtiin eniten 1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvulla (Bouckaert & Pollitt 2017, 270-

280). Euroopassa uudistukset jatkuivat vielä 2000-luvun puolellakin ja ne ovat edelleen 

ajankohtaisia monissa maissa (Hammerschmid et al. 2018, 400). Uudistusten jatkuminen 

vuosikymmenten läpi kertoo siitä, että uuden julkisjohtamisen oppi ei ollut pelkkä 

muoti-ilmiö, vaan siitä on tullut yksi yleisesti omaksuttu länsimaisen julkishallinnon 

järjestämisen piirteistä (Lægreid 2015, 547). 
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Gerhard Hammerschmid et al. ovat tutkineet NPM-uudistuksia 20 Euroopan maassa. He 

ovat tutkimuksessaan todenneet, että julkisen sektorin koon supistaminen ja 

palveluiden ulkoistaminen korreloivat positiivisesti kustannustehokkuuden 

paranemisen kanssa, mutta samalla julkisen hallinnon supistaminen on yleisesti 

johtanut myös heikentyneeseen palvelutasoon. Erityisorganisaatioiden perustamisella 

puolestaan ei ole merkittävää yhteyttä julkisen hallinnon suorituskyvyn kannalta. 

Hammerschmidin et al. mukaan julkisen sektorin uudistamisessa tulisikin jatkossa 

kiinnittää enemmän huomiota johtamisen uudistamiseen kuin rakenneuudistusten 

tekemiseen. (Hammerschmid et al. 2018, 400-401) 

 

4.2 Hallinnosta hallintaan eli Managementista Governanceen 

 

Kun vanhat julkihallinnon järjestämisen ja kehittämisen teoriat eivät enää kyenneet 

vastaamaan hallinnon uudistamisen haasteisiin 1980- ja 1990-luvuille tultaessa, uuden 

julkisjohtamisen koettiin pystyneen siihen tuomalla organisaatiouudistuksia, 

supistuksia, kilpailuelementtejä ja yritysmaailman johtamismalleja. Uutta 

julkisjohtamisen oppia alettiin kuitenkin jo 1990-luvulla kritisoida siitä, että se ei 

huomioinut tarpeeksi hyvin julkishallinnon policyprosesseja eli sitä, miten päätökset, 

linjaukset ja toimintatavat muotoutuvat NPM:n oppien mukaan uudelleenjärjestetyssä 

hallinnossa. Uuden julkisjohtamisen koettiin hankaloittaneen ja jopa kyseenalaistaneen 

demokratian toteutumista policyprosesseissa sekä suhtautuneen yksioikoisesti julkisten 

palveluiden tuottamiseen ja hallintaan toimintaympäristössä, joka tosiasiassa on hyvin 

fragmentoitunut ja monitahoinen. Uuden julkisjohtamisen– ja sitä edeltäneen 

perinteisen julkishallinnon – nähtiinkin suorastaan epäonnistuneen 2000-luvulle 

tultaessa julkisten palveluiden monimutkaisen toimintaympäristön huomioimisessa. 

(Osborne 2010, 5) 

 

Reaktiona monimutkaistuvaan toimintaympäristöön yhteiskuntatieteissä ja ennen 

kaikkea julkishallinnon tutkimuksessa alettiin 2000-luvulle tultaessa puhua enenevässä 

määrin governance-käsitteestä. Terminä governance on monitulkintainen ja sen 

tarkasta sisällöstä ei ole päästy yksimielisyyteen. Sitä pidetään kattoterminä 

monenlaisille teorioille ja ilmiöille, esimerkiksi policy-verkostojen, julkisjohtamisen, 



30 
 

julkis-yksityisten hankkeiden organisoinnin ja hyvän hallintotavan yhteyksissä. Ennen 

kaikkea governance-termillä on viitattu eroon government-termistä, mikä kuvaa 

hallinnon siirtymää pois tiiviistä keskushallinnosta hajanaisempiin ja itsenäisempiin 

yksiköihin. Kenties juuri tästä syystä governance onkin ollut omiaan kuvaamaan 

julkishallinnon pirstoutunutta toimintakenttää, sen kaikkia toimijoita ja erilaisia suhteita 

toimijoiden välillä. (Katsamunska 2016, 133-134) 

 

Governance-termillä viitataan yleisesti julkishallinnon siirtymään yhteiskunnan 

hallinnoinnista yhteiskunnan hallintaan. Governance-tyyppisessä hallinnossa 

keskushallinto tekee edelleen päätöksiä ja ohjaa niillä julkishallinnon toimintaa, mutta 

ei enää käytä omaa koneistoaan päätösten toteuttamiseksi ylimmästä johdosta aina 

ruohonjuuritasolle asti, sillä muut toimijat ovat korvanneet keskushallinnon toiminnot. 

Siinä missä perinteisellä julkishallinnolla oli mahdollisuus vaikuttaa itse esimerkiksi 

päätösten taloudellisiin ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin, governance-tyyppisessä 

hallintomallissa korostuu jatkuva vaikuttaminen muiden toimijoiden ja niiden omien 

intressien kanssa. (Kjaer 2004, 10-11 & Katsamunska 2016, 133-134) 

 

Runya Xu, Qigui Sun ja Wei Si (2015, 13) ovat tunnistaneet viisi governance-ajattelun 

piirrettä, joista tutkijat ovat 1990-luvulta lähtien olleet yksimielisiä. Ensinnäkin 

julkishallinto ei keskity enää yksinomaan valtiolle (government), vaan hallintoa ja 

päätäntävaltaa on jaettu myös muille toimijoille niin julkisella kuin yksityisellä ja 

kolmannella sektorillakin. Toiseksi hallinnon rajat ovat usein epävarmoja ja alisteisia 

muutoksille ja toimijoiden vastuut siksi epäselviä. Kolmanneksi governancelle on 

tyypillistä hyväksyntä eri toimijoiden erilaisia intressejä kohtaan. Neljänneksi 

governance perustuu itseohjautuville verkostoille ja asianosaisten vuoropuhelulle näissä 

verkostoissa. Viimeiseksi governance on riippuvainen organisaatioiden ja verkostojen 

halusta tehdä yhteistyötä ja luottamuksesta toisiinsa. 

 

Governance-ajattelussa julkisen sektorin vallankäyttö yhdistyy siis yksityisen ja 

kolmannen sektorin toimintaan ja kaikilla kolmella on päätäntä- ja vaikutusvaltaa 

julkisten palveluiden tuottamisessa. Governance on se tapa, jolla kaikki sektoria 

järjestävät ja yhdistävät toimintansa niin, että palveluntuotannosta tulee koordinoitua 
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ja mahdolliset konfliktit saadaan ratkaistua. Tällaiseen koordinointiin tarvitaan paitsi 

muodollista (lainsäädännöllistä) säätelyä myös epämuodollisia toimintatapojakin. Juuri 

näiden muodollisten ja epämuodollisten koordinointikeinojen tutkiminen ja 

ymmärtäminen onkin se, mistä governancessa on kyse ja jota uusi julkisjohtamisen oppi 

ei kyennyt riittävästi selittämään. (Osborne 2010, 5 & Xu et al. 2015, 13) 

 

4.2.1 Hyvä hallintotapa eli Good Governance 

 

Termiä good governance – hyvä hallintotapa – on käytetty ennen kaikkea 

kansainvälisissä organisaatioissa mutta myös kansainvälisessä yhteistyössä. Se on 

lähtöisin Yhdistyneiden kansakuntien, Maailmanpankin ja Kansainvälisen 

valuuttarahaston termistöistä ja sillä viitataan ennen kaikkea sosiaalisiin, poliittisiin ja 

hallinnollisiin ideaaleihin, joita hyvällä hallinnolla tulisi olla (Osborne 2010, 6). Hyvän 

hallintotavan painopisteet vaihtelevat kuitenkin organisaatioittain. Maailmanpankki ja 

Kansainvälinen valuuttarahasto ovat korostaneet uuden julkisjohtamisopin mukaisia 

piirteitä kuten markkinaelementtien käyttämistä hyvässä hallintotavassa, kun taas YK on 

painottanut toimivaa demokratiaa; osallistumista, läpinäkyvyyttä, 

oikeusvaltioperiaatetta ja tehokasta hallintoa (Katsamunska 2016, 139). On kuitenkin 

huomattava, että tällaiset hyvän hallintotavan piirteet ovat aina avoimen keskustelun ja 

yhteisen sopimisen tulos eikä mitään piirrettä voi ottaa annettuna (Katsamunska 2016, 

140). 

 

Nykyisin good governancen ymmärretään viittaavan hyviin toimintatapoihin tai 

periaatteisiin valtion hallinnon organisaatioiden – olivatpa ne sitten julkisia tai 

hallintoon osallistuvia yksityisiä tai kolmannen sektorin organisaatioita – vakauteen, 

tehokkuuteen ja läpinäkyvyyteen lainsäädännössä, taloudenhoidossa ja resurssien 

jakamisessa (Katsamunska 2016, 139-140). Esimerkkinä voidaan pitää Euroopan 

neuvostoa, joka on määritellyt kaksitoista hyvän hallintatavan periaatetta. Periaatteissa 

korostuvat kansalaisten osallistuminen, hallinnon tehtävä palvella kansalaisia, 

vastuullinen yhteisten resurssien käyttö, avoimuus ja läpinäkyvyys, 

oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet sekä luotettavuus (Euroopan neuvosto, 2008). 
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4.2.2 Hyvä hallinnointi eli Corporate Governance 

 

Corporate governance -termi, suomeksi hyvä hallinnointi, alkoi yleistyä 1990-luvulla 

kuvaamaan yritysten johtajuutta ja hallintaa, mutta sen näkökulmasta voidaan tutkia 

myös julkisorganisaatioita (Brink 2011, vii). Corporate governance tarkoittaa niitä sisäisiä 

järjestelyitä ja prosesseja, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa, rakentavat luottamusta 

sekä varmistavat yrityksen elinvoimaisuuden ja jatkuvuuden (Osborne 2010, 6). 

Julkishallinnon organisaatioissa corporate governance on käytännössä keskittynyt 

päättävien luottamustehtäviä hoitavien poliitikkojen ja ylempien virkamiesten välisiin 

suhteisiin ja ennen kaikkea siihen, miten virkamiehet toteuttavat poliittisia päätöksiä ja 

suuntaviivoja (Osborne 2010, 6).  

 

Kuten governance-käsitteeseenkin myös corporate governance -termin tarkka 

määritelmä, tai sen laajuus, ovat akateemisessa keskustelussa kiisteltyjä. Alexander 

Brinkin (2011, vii-vii) mukaan tiukimmassa ekonomian käsitteen merkityksessä 

corporate governancessa on kyse päämies-agentti-teoriasta ja organisaation sääntelystä 

päämies-agentti-teorian puitteissa. Toisaalta Brink jatkaa, että corporate governance 

pyrkii huomioimaan koko organisaation olemuksen ja tarkoituksen sekä tulkitsemaan 

kaikkien sidosryhmien toimia ja pyrkimyksiä. Organisaatiot ovatkin aina monimutkaisia 

rakenteita, joissa erilaiset intressit kohtaavat myös sisäisesti. 

 

Organisaatioiden toimintaympäristöjen monimutkaistuttua corporate governance on 

yhä enemmän myös sidosryhmien tunnistamista ja niiden vaikutteiden analysointia 

(network theory). Organisaatiolla voi olla varsinaisten sijoittajien lisäksi sijoittajuuteen 

verrattavissa olevia sidosryhmiä, joilla on aineettomia intressejä organisaatiossa ja 

toimivat siksi organisaation ohjaamiseksi. Lisäksi erilaisia vastaavia sidosryhmiä voi olla 

organisaation sisällä. Siksi organisaatioita tulisikin tarkastella perinteisen päämies-

agentti-teoriaa laajemmin monimutkaisina, erilaisista sijoittajista ja sidosryhmistä 

koostuvina verkostoina, jotka yhdessä luovat organisaation agendan ja toimintatavat. 

(Brink 2011, xvii) 
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4.3 Julkinen hallinta eli Public Governance 

 

Julkinen hallinta eli public governance -termi summaa edellä käsiteltyä julkishallinnon 

paradigman muutosta uuden julkisjohtamisen opista kohti monimutkaisempaa 

organisaatioiden ja päätöksenteon hallintaa, governancea. Julkinen hallinta viittaa 

kaikenlaisiin muodollisiin ja epämuodollisiin tapoihin, joilla julkisia päätöksiä tehdään ja 

joilla julkista toimintaa toteutetaan, esimerkiksi tuotetaan julkisia palveluita. Julkinen 

hallinta huomioi uutta julkisjohtamisen teoriaa (NPM) laajemmin erilaiset hallintoon ja 

politiikkatoimiin liittyvät intressit ja näkökulmat. Ilmastonmuutos, vastuullisuus- ja 

eettisyyskysymykset sekä hyvä hallintotavan noudattaminen ovat esimerkkejä julkisen 

hallinnan laajemmasta käsityksestä siitä, mitkä ovat julkisen sektorin tehtäviä ja 

vastuita. Lisäksi julkiselle hallinnalle on keskeistä se, että julkiseen päätöksentekoon ja 

vallankäyttöön osallistuvat julkisen sektorin lisäksi myös yksityiset ja kolmannen 

sektorin toimijat, ja niiden kanssa toimitaan avoimessa vuorovaikutuksessa ja 

yhteistyössä. Yritysmaailmasta tuodut kilpailukeskeisyys, tehokkuuden tavoittelu ja 

trimmaaminen eivät enää ole päämääriä vaan julkisessa päätöksenteossa on 

huomioitava myös synergioiden hakeminen muiden toimijoiden kanssa, erilaiset 

sidosryhmät ja vaikuttajaverkostot. (Xu 2015, 13-14) 

 

Julkista hallintaa voidaan nykyään pitää eräänlaisena kattoterminä usealle eri osa-

aluetta painottavalle tutkimushaaralle. Tällaisia painotuksia ovat David Osbornen 

(Osborne 2010, 6-7) mukaan esimerkiksi sosiopoliittinen julkinen hallinta (socio-political 

governance), julkisten politiikkatoimien hallinta (public policy governance), 

julkishallinnon hallinta (administrative governance), sopimusten julkinen hallinta 

(contract governance) tai verkostojen julkinen hallinta (network governance).  Edellä 

kuvatut julkisen hallinnan tutkimushaarat eivät kuitenkaan yksinään onnistu selittämään 

ja käsittelemään kaikkia julkishallinnossa 1990-luvulta eteenpäin tapahtuneita ja 

käynnissä olevia muutoksia. Yhdessä ne silti onnistuvat tarjoamaan monenlaisia 

näkökulmia siihen, miten julkishallinto on viime vuosikymmeninä kehittynyt ja edelleen 

kehittymässä (Osborne 2010, 6-7). Samankaltaisiin yhdistelyihin päätyi 1990-luvulla 

koottu Governance Network Theory, joka painotti verkostojen merkitystä julkisen 

päätöksenteon hautomona ja foorumina. Lopulta kuitenkin Governance Network 
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Theoryakin kokonaisvaltaisempi uusi julkisen hallinnan oppi, New Public Governance, 

nousi yleisesti tunnistetuksi teoriaksi julkishallinnon muutoskehityksestä 1990-luvun 

jälkeisenä aikana. 

 

4.4 Governance Network Theory 

 

Governance Network Theory syntyi uuden julkisjohtamisen opin täydentäjäksi. Jo 1980-

luvun lopulle tultaessa oli huomattu, että päätöksenteossa ja keinoissa vaikuttaa siihen 

oli siirrytty perinteisistä linjaorganisaatioista moniulotteisempiin rakenteisiin. 

Governance Network Theoryn keskeisimpiä huomioita olikin, että julkishallinnossa olisi 

siirryttävä aktiivisesti luomaan ja kehittämään erilaisia verkostoja tehokkaan hallinnon 

ylläpitämiseksi. 

 

Jonathan S. Daviesin (2012, 2688) mukaan Governance Network Theoryyn voidaan liittää 

kuusi piirrettä. Ensinnäkin horisontaalisten kontaktien määrä valtion, yksityisten 

toimijoiden ja kolmannen sektorin välillä on lisääntynyt. Toiseksi julkisten toimijoiden 

odotetaan luovan ja ylläpitävän verkostoja hallinnon kehittämiseksi. Kolmanneksi 

verkostojen merkityksen korostumisen voidaan tulkita merkitsevän verkostoissa 

tapahtuvan julkisen hallinnan (network governance) nousua. Neljänneksi 

verkostoituminen perustuu luottamukselle ja hyväntahtoisuudelle. Viidenneksi 

perinteisten organisaatiorakenteiden merkitys pienenee ja päätökset tapahtuvat 

enenevässä määrin tapahtumien ”virrassa” eli käytännössä verkostoissa. Kuudenneksi 

organisaatioita tulee tutkia suhteessa niiden riippuvuuteen toisistansa; yksilötasolla, 

organisaatiotasolla ja instituutioina. 

 

Erik-Hans Klijn ja Joop Kopperjan (2012, 587-589) ovat tunnistaneet Governance 

Network Theorylla kolme eri tutkimussuuntaa; policy-verkostot, organisaatioiden 

välisen palvelutuotannon ja policyjen impelementoinnin sekä verkostojen hallinnan. 

Policy-verkostojen tutkimus perustuu pitkälti perinteiseen hallintotieteiden 

tutkimukseen, jonka keskiössä ovat päätöksentekoon osallistuvat, päätöksentekoon 

mukaan otettavat ja siihen vaikutusvaltansa puolesta kykenevät toimijat erilaisissa 

verkostoissa.  Organisaatioiden välisen palvelutuotannon tutkimus puolestaan perustuu 
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organisaatioiden väliselle koordinoinnille. Sen mukaan organisaatiot tarvitsevat toisten 

organisaatioiden resursseja selviytyäkseen, ja tästä syystä ne vuorovaikuttavat toisten 

organisaatioiden kanssa ja verkostoja syntyy. Viimeisenä verkostojen hallinnan 

näkökulma pohjaa perinteisen julkishallinnon tutkimukseen (public administration) ja 

keskittyy ratkaisemaan päätöksenteon ja politiikkalinjausten ongelmia verkostojen 

kautta. Sen tutkimuskohteena ovat perinteiset julkishallinnon organisaatiot ja verkostot, 

jotka tekevät linjauksia ja osallistuvat päätösten toimeenpanoon, sekä niiden 

kehittämiseen. Tutkimussuunta korostaa päätöksentekoon liittyvää monimutkaisuutta 

ja yhteisymmärryksen saavutettavuutta, deliberatiivisen demokratian näkökulmia ja 

arvokeskustelua, joka usein liittyy poliittisiin päätöksiin. 

 

Vuosikymmenten saatossa edellä mainitut tutkimussuuntaukset ovat lähentyneet 

toisiaan ja niissä on tapahtunut yhdentymistä. Vaikkakin verkostojen merkityksistä ja 

tulkinnasta on yhä erimielisyyksiä tiedeyhteisössä, Governance Network Theoryn 

voidaan sanoa käsittävän ainakin seuraavat neljä ominaisuutta: 

• Toimijat, riippuvuus ja toimintaympäristö. Julkisten palveluiden päätöksenteko 

ja tuotanto tapahtuvat itsenäisistä toimijoista koostuvissa verkostoissa. 

Verkostot ovat toisistaan riippuvaisia ja riippuvuus ylläpitää niitä. Toimijoilla on 

kuitenkin erilaisia näkemyksiä vallitsevasta toimintaympäristöstä ja sen 

ongelmista ja siksi organisaatiot valitsevat omat strategiansa niiden mukaisesti. 

• Vuorovaikutus ja monimutkaisuus. Toimintaympäristön toimijoiden välisistä 

riippuvuuksista ja erilaisista vallitsevista strategioista johtuen toimijoiden välille 

syntyy monenlaisia vuorovaikutuksen ja neuvottelun keinoja. Nämä ilmenevät 

mm. yhteisessä ongelmanratkaisussa, policyjen läpiviennissä ja palvelujen 

tuotannossa. 

• Institutionaaliset piirteet. Organisaatioiden vuorovaikutus vakiintuu toimijoiden 

väliseksi suhteeksi ja sille syntyy sääntöjä sekä voimasuhteita. Vuorovaikutus siis 

institutionalisoituu vähentäen toimijoiden välisiä vaihdantakustannuksia. 

• Verkostojen hallinta. Monimutkaisten verkostojen toimintaan liittyvät prosessit 

edellyttävät ohjausta ja hallintaa. Ohjauksen ja hallinnan tarkoituksena on 

mahdollistaa tehokas vuorovaikutus, toiminnan järjestäminen sekä uusien 

toimintatapojen löytäminen. Verkostojen hallinta on pääasiassa horisontaalista, 
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kun taas perinteisesti organisaatioiden sisällä tapahtuva hallinta on ylhäältä 

alaspäin johdettua linjamaista toimintaa. (Klijn & Koppenjan 2012, 589-591)  

 

4.5 Uusi julkinen hallinta eli New Public Governance 

 

Edellä esitellyt käsitteet ja teoriat ovat kaikki uurtaneet uraa uudelle julkiselle 

hallinnalle, New Public Governancelle (NPG). Kuten aiemmin todettu, akateeminen 

yhteisö ei välttämättä ole kovin yksimielinen kaikista käsitteistä ja niiden sisällöistä, 

mutta ainakin keskeisimmistä piirteistä ja rajoista löytyy melko kattava yhteisymmärrys. 

Lisäksi on paljon erilaisia kapea-alaisempia suuntauksia ja teorioita, joita ei kaikkia tässä 

työssä ole kyetty esittelemään.  

 

Uusi julkinen hallinta pohjaa siis kaikelle aiemmin läpikäydylle. Sen juuret löytyvät 

uudesta julkisjohtamisesta (NPM) ja sen mukanaan tuomista vapaan markkinatalouden 

ideologiasta ja elementeistä sekä julkisen vallan hajauttamisesta. Sittemmin 

governance-käsitteen kehittyminen toi uusia näkökulmia hyvän hallinnon 

järjestämiseen ja siihen, ketkä päätöksentekoon osallistuvat ja miten. Public Governance 

keskittyi uuden hallinnan teorian luomiseen ennen kaikkea julkisessa päätöksenteossa 

ja palvelutuotannossa, muttei varsinaisesti kiinnittänyt erityishuomiota yksittäisiin 

toimijoihin tai verkostoihin. Governance Network Theory puolestaan syventyi 

nimenomaisesti päätöksentekoon verkostoissa. Uusi julkisen hallinnan oppi (New Public 

Governance) ammentaa näistä kaikista laaja-alaisen tulkinnan 2000-luvun 

julkishallinnon toimintaympäristöstä (Xu et al. 2015, 14). Stephen Osbornen (2010, 7-8) 

mukaan uuden julkishallinnan opista onkin siten tullut oma teoriansa ja hallintotapansa. 

 

Gerry Stoker kokosi vuonna 1998 artikkelissaan Governance as Theory: Five Propositions 

yhteen viisi kohtaa, joita Runya Xu, Qigui Sun ja Wei Si (2015, 13) pitävät siirtymänä kohti 

uuden julkishallinnan oppia. Stokerin mukaan valtionhallinto ei enää ole ainoa julkisen 

vallan keskittymä. Valtaa on myös muilla instituutioilla, kuten yksityisillä ja kolmannen 

sektorin toimijoilla, edellyttäen että niiden valta oli yleisesti hyväksytty yhteiskunnassa. 

Vallan hajautumisen täytyy myös olla julkisen vallan itsensä tunnistamaa ja hyväksymää. 

Kolmanneksi julkisen hallinnon toimijoiden tunnistetaan olevan riippuvaisia toisistaan ja 
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neljänneksi itsenäiset, itseohjautuvat verkostot ovat se tapa, jolla toimijat koordinoivat 

päätöksentekoa ja palvelujen tuottamista. Viimeiseksi julkisen hallinnon on luovuttava 

perinteisestä auktoriteetistaan ja ylhäältä alaspäin johtamisesta ja luotettava siihen, 

että verkostot hoitavat tehtävänsä ja ottavat käyttöönsä uusia työkaluja ja keinoja 

tehtävien koordinoimiseksi. (Stoker 1998, 16 & Xu et al. 2015, 13) 

 

Runya Xu, Qigui Sun ja Wei Si (Xu et al. 2015, 14) sekä Stephen Osborne (2010; 8) 

määrittelevät uuden julkisen hallinnan opin pluralistiseksi hallintomuodoksi, jossa 

hallinto koostuu perinteisestä valtionhallinnosta, yksityissektorista, kolmannesta 

sektorista sekä erilaisista sosiaalisista ryhmittymistä ja yksilöistä. Lisäksi valtio itsessään 

on pluraali eli se koostuu monista itsenäisistä toimijoista (Osborne 2010, 9). Kaikki nämä 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään, informoivat ja konsultoivat toisiaan sekä 

neuvottelevat toimintatavoista sopeutuakseen jatkuvasti muuttuvaan 

toimintaympäristöön. (Osborne 2010, 9 & Xu et al. 2015, 14) 

 

Stephen Osbornen (2010, 10) mukaan uuden julkisen hallinnan voidaan nähdä 

tarkastelevan julkisten vallan hajautumista, päätöksentekoa ja julkisten palveluiden 

järjestämistä seitsemästä näkökulmasta, jotka ovat tyypillisiä uuden julkisjohtamisen 

jälkeiselle ajalle.  Ne voidaan esittää seuraavina kysymyksinä: 

1. Millaisina yksiköinä julkista päätöksentekoa ja julkisten palveluiden tuottamista 

tulisi tutkia? 

2. Minkälainen organisaatiorakenne on sopivin julkisten palveluiden tuottamiseen 

monitoimijaympäristössä? 

3. Miten julkisten palveluiden laatu, jatkuvuus ja vastuullisuus varmistetaan ja miten 

ne tulee määritellä? 

4. Millaiset arvot ohjaavat päätöksentekoa ja palvelutuotantoa? 

5. Millaisia taitoja tarvitaan vuorovaikutuksessa monimutkaisessa 

toimintaympäristössä? 

6. Millä tavoin eri toimijat, päättäjät ja palveluntuottajat, ovat tilivelvollisia toimistaan? 

7. Miten julkisten palveluiden laatua, vastuukysymyksiä ja organisatorista 

suorituskykyä voidaan arvioida? 
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Osbornen (2010, 10) kysymyksistä voidaan tulkita, että organisaatioiden kilpailukyky, 

hallinnon trimmaaminen ja vallan hajauttaminen erityisorganisaatioihin eivät enää ole 

keskiössä, vaan rinnalle on tullut uusia – kenties pehmeitäkin – arvoja kuten 

vastuullisuus, laatu ja yhteistyö toimijoiden välillä. 

 

Runya Xu, Qigui Sun ja Wei Si ovat koonneet kuusi kohtaa käsittävän uuden julkisen 

hallinnan mallin artikkelissaan The Third Wave of Public Administration: The New Public 

Governance vuodelta 2015. Se pohjautuu siihenastiseen tieteelliseen tutkimukseen 

uudesta julkisesta hallinnasta ja toimii yleistyksenä opin keskisimmistä piirteistä. Näitä 

piirteitä käytän myös tässä tutkielmassa analyysin pohjana ja vertailussa uuteen 

julkisjohtamiseen.  

 

1 Uusi julkinen hallinta korostaa vallan hajautumista. Julkishallinnon ja vapaiden 

markkinoiden lisäksi muillakin organisaatioilla, ryhmittymillä ja yksittäisillä 

kansalaisilla on oikeus osallistua yhteisiin asioihin ja ongelmien ratkaisemiseen. 

2 Julkisen vallan koordinointi korostuu. Julkishallintoa ei enää nähdä vallan 

keskipisteenä, joka vastaa toimenpiteistä niiden suunnittelusta toteutukseen asti. 

Julkisessa hallinnassa on kyse kevyestä keskushallinnosta, joka koordinoi intressejä, 

fasilitoi julkista keskustelua sekä ohjaa julkisia resursseja. 

3 Julkinen hallinta muodostaa monimutkaisen verkoston. Perinteisen 

linjaorganisaation ja markkinatalouden lisäksi uusi julkinen hallinta osallistaa 

päätöksentekoon muita julkisia ja yleishyödyllisiä organisaatioita, yhteisöjä ja 

yksilöitä verkostoiksi, joihin yhtäältä keskittyy valtaa ja jotka toisaalta rajoittavat 

vallankäyttöä. Näissä verkostoissa on omat toimintamallinsa ja sääntönsä, jotka 

ohjaavat yhteisten resurssien käyttöä. 

4 Julkisen hallinnan verkostot perustuvat resurssien, kuten esimerkiksi varojen, 

tiedon tai teknologian jakamiselle.  

5 Julkisen hallinnan verkostot perustuvat luottamukselle ja yhteistyösopimuksen 

pitävyydelle. Toimintaa ei siis ohjaa muodollinen sääntely vaan halu tehdä 

yhteistyötä, mikä tekee verkostoista joustavia. 

6 Palveluiden tuottamisen lähtökohtana on kansalainen ja tarkoituksena palvella 

kansalaisia ja yhteiskunnan intressejä. Uusi julkinen hallinta siis etääntyy uudesta 
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julkisjohtamisesta, jolle keskeistä on kustannustehokkuus, kansalaisten näkeminen 

asiakkaina ja markkinoiden roolin korostaminen. (Xu et al. 2015, 14) 

 

Edellisistä kuudesta uuden julkisen hallinnan (NPG) keskeisestä piirteestä, aiemmin 

tässä luvussa (4.1) esitellyn uuden julkisjohtamisen (NPM) ominaisuuksista sekä Fredrika 

Wieselin ja Sven Modellin omassa tutkimuksessaan (Wiesel & Modell 2014, 178) 

käyttämästä vertailusta on mahdollista koota taulukko, jonka perusteella tutkin 

paradigman muutosta suomalaisen joukkoliikennejärjestelmän hallinnassa. Tämä 

NPM:ää ja NPG:tä vertaileva taulukko on esitelty alla (taulukko 1). Tutkimukseni 

tapausten käsittely perustuu tähän taulukointiin.  

 

 Uusi julkisjohtaminen (NPM) Uusi julkinen hallinta (NPG) 

Käsitys 

kansalaisista 

Asiakas Osallistuja, asianosainen 

Lainsäädännöllinen 

lähtökohta 

Taloudellinen tehokkuus Toimijoiden aktivointi 

Organisoitumisen 

rakenne ja tehtävä 

Kilpailu markkinoilla ja toimivien 

markkinoiden varmistaminen 

Yhteistyöverkostot ja 

verkostojen hallinta 

Hallinnon fokus Suoritus Verkostojen prosessit ja 

lopputulemat 

Yhteistyön malli Asiakkuus ja sopimukset Yhteiset intressit, tiedon 

jakaminen ja luottamus 

Suorituksen 

mittaaminen 

Tehokkuus ja rahallinen tulos Vaikutukset, 

yhteiskunnallinen hyvä, 

asiakastyytyväisyys 

 

Taulukko 1. Vertailu uuden julkisjohtamisen (NPM) ja uuden julkisen hallinnan (NPG) 

keskeisimmistä piirteistä. 
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5 Aineisto ja tutkimusmenetelmä 
 

Keskityn tutkielmassani uuteen julkisjohtamiseen ja uuteen julkiseen hallintaan 

ilmiöinä. Olen kiinnostunut siitä, miten molempien oppien ajattelu näkyy suomalaisessa 

liikennejärjestelmän hallinnassa vuonna 2021 sekä ennen kaikkea mahdollisesta 

siirtymästä näiden oppien välillä. Aineistoni koostuu valtakunnallisesta Liikenne 12 -

liikennejärjestelmäsuunnitelmasta sekä julkisista asiakirjoista, jotka ovat osa Liikenne 

12:n valmistelua. Asiakirjojen sisältöjen analysoiminen ja niihin kytkeytyvien ilmiöiden 

ymmärtäminen edellyttävät laadullista tutkimusmetodia. Koska olen rajannut 

tutkielmani Liikenne 12 -suunnitelmaan ja sen valmistelun käsittelyyn, kyseessä on 

tapaustutkimus. Asiakirjojen analyysiin käytän teorialähtöistä sisällönanalyysiä, sillä 

analysointityötä ohjaa edellisessä luvussa laatimani taulukointi uuden julkisjohtamisen 

ja uuden julkisen hallinnan piirteistä ja eroista. 

 

Seuraavassa esittelen tarkemmin tutkielmani aineistoa ja sen perusteella valitsemaani 

tutkimusmenetelmää. 

 

5.1 Aineisto 

 

Tutkielmani aineistona käytän valtioneuvoston ylläpitämän valtakunnallisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman hankeikkunan materiaaleja. Keskeisimmät dokumentit 

ovat valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 

vuosille 2021-2032, joka kantaa nimeä Liikenne 12 -suunnitelma, sekä 

liikennejärjestelmäsuunnitelmasta Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2021 

tekemä vaikutusten arviointi. Hankeikkunan materiaaleihin liittyy myös liikenne- ja 

viestintävaliokunnan mietintö (LiVM 17/2021 vp), lausuntokierrosten materiaaleja 

vuosilta 2019-2021, lausuntoyhteenvetoja, selvityksiä, tiedotteita ja blogikirjoituksia.  

 

Olen kerännyt materiaalin elo-syyskuussa 2021. Materiaalit ovat julkisuuslain nojalla 

saatavilla valtioneuvoston, eduskunnan ja Liikenne- ja viestintäministeriön 

verkkosivuilla. Tärkeimmillä dokumenteilla on pysyväisosoitteet, joten ne ovat ainakin 

toistaiseksi helposti löydettävissä myös myöhempää tutkimusta varten. Analyysissäni 
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viittaan käytettyyn asiakirjaan, ja täydelliset lähdeviittaukset olen koonnut tämän 

tutkielman loppuun omaksi luvukseen. 

 

Liikenne 12 -suunnitelmassa on kuvattu liikennejärjestelmän nykytilaa ja 

toimintaympäristö, visio liikennejärjestelmän kehittämisestä vuoteen 2050 asti ja 

liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet. Se käsittää seuraaviksi 12 vuodeksi 

toimenpideohjelman, joka koostuu valtion ja kuntien toimenpiteistä sekä valtion 

rahoitusohjelman. Vaikutusten arvioinnin ympäristöselostuksessa puolestaan kuvataan 

myös suunnitelman tavoitteet, toimenpideohjelman sisältö sekä valmistelun aikainen 

vuorovaikutus ja viestintä. Lisäksi Liikenne 12 -suunnitelman työstöön liittyvistä muista 

materiaaleista – kuten liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnöstä sekä 

lausuntokierrosten palautteista – on mahdollista tehdä johtopäätelmiä 

suunnitelmatyöhön vaikuttamisesta, osallistuneista toimijoista ja osallistumistavoista 

sekä suunnitelman tavoitteiden määrittelystä. Koska valitsemani materiaalit ovat 

valmisteluun liittyvät viralliset asiakirjat ja ne kattavat suunnitelmatyön koko 

valmistelun ja lopputuloksen, materiaaleista on löydettävissä yleisluontoiset vastaukset 

tutkimuskysymykseeni. Liikenne 12 –suunnitelmaa ja sen valmisteluun liittyviä 

asiakirjoja voikin pitää hyvänä ja tiiviinä poikkileikkauksena siitä, mitä suomalaisessa 

liikennepolitiikassa yleisesti tapahtuu. Liikenne 12 pyrkii vastaamaan ajankohtaisiin 

ilmiöihin ja haasteisiin, se on kokonaisvaltainen ja pitkän tähtäimen yleissuunnitelma ja 

lisäksi siinä on pyritty selkeyttämään erilaisten liikenteen alan toimintaympäristöä.  

 

Materiaalien analysoinnissa on kuitenkin hyvä muistaa, että ne silti tarjoavat vain yhden 

näkökulman Liikenne 12:n valmistelutyöhön. Kun puhutaan Liikenne 12 – suunnitelman 

valmistelusta tai sen mukaisista toimenpiteistä, asiakirjat liikkuvat ideaalitasolla. Mikään 

ei esimerkiksi varsinaisesti takaa, että osallistujia kuullaan tai otetaan mukaan, tai että 

kirjattuja suunnitelmia toteutetaan sellaisenaan. On siis pidettävä mielessä, että 

Liikenne 12 - suunnitelma sekä sen valmistelutyöt kertovatkin oikeastaan vain yhdessä 

sovituista suuntalinjoista, tavoitteista sekä toimintavoista, joita kaikki sitoutuvat 

lähtökohtaisesti noudattamaan. Ja vaikka valmisteluun onkin osallistettu paljon eri 

toimijoita niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta, on kyseessä valtiollinen 

suunnitelma. 
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Toisaalta mahdolliset näkyvät muutokset suuntalinjoissa, tavoitteissa ja 

toimintatavoissa kertovat myös osaltaan paradigman kehityksestä liikennealan 

julkishallinnossa. Tutkimuksen tuloksia ei voine yleistää liikenteen alan hallintoon ja sen 

eri toimijoihin yleisesti, mutta samaan aikaan Liikenne 12 -suunnitelman tarkoituksena 

on koota erilaisia intressejä yhteen, helpottaa ja selventää eri liikenteen alojen 

yhteensopivuutta sekä määritellä selkeät tavoitteet pitkälle aikavälille. Ennen kaikkea 

suunnitelma tähtää yli hallituskausien jatkuvaan kehityskulkuun eli suunnitelmalla on 

tarkoitus olla pitkäaikaisia vaikutuksia koko liikenteen alan kehittämiseen sekä siihen, 

miten kehitystä viedään eteenpäin. Tästä syystä Liikenne 12 -suunnitelma ja sen 

valmistelutyöt eivät ole ainoastaan strateginen dokumentti, vaan koko liikenteen alaa 

koskeva merkittävä tiekartta, joka tulee vaikuttamaan eri toimijoihin kaikilla liikenteen 

sektoreilla. 

 

5.2 Laadullinen tapaustutkimus 

 

Olen valinnut laadullisen tutkimusmenetelmän tutkiakseni uuden julkisjohtamisen ja 

uuden julkisen hallinnan ilmenemistä Liikenne 12 -suunnitelman valmistelussa. 

Laadullinen tutkimus antaa minulle tutkielman tekijänä määrällisiä tutkimusmenetelmiä 

enemmän mahdollisuuksia ymmärtää tutkimuskohteeseeni liittyviä ilmiöitä, 

asiakokonaisuuksia ja merkityksiä. Laadulliselle tutkimukselle onkin tyypillistä se, että se 

tekee mahdollisimman monenlaiset tarkastelut mahdollisiksi ja auttaa ymmärtämään 

erilaisten ilmiöiden monimutkaisuutta (Alasuutari 1999, 84).  

 

Laadullista tutkimusta on mahdollista tehdä monenlaisissa erilaisissa mittakaavoissa. 

Liikenne 12 -suunnitelma ja siihen liittyvä valmistelutyö voidaan kuitenkin nähdä 

yksittäisenä tapauksena; se vastaa tehtävänantoon laatia valtakunnallinen 

liikennejärjestelmäsuunnitelma. Suunnitelma on siis laadittu kerran ja sen 

valmisteluprosessilla on ollut alku ja loppu sekä lopputulos. Liikenne 12 -hanke 

muodostaakin siten luonnollisen ja selkeän tapaustutkimuksen kokonaisuuden. 

Tapaustutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä juuri 

tapaustutkimuksen kohteena olevasta asiasta tai ilmiöstä. 
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Tapaustutkimukseen kohdistuu usein kritiikkiä siitä, että tutkittavat kohteet ovat 

yksittäistapauksia sekä että tapausten perusteella tutkimustuloksia ei voi riittävästi 

yleistää ja soveltaa muuhun ympäröivään maailmaan. Usein ajatellaankin, että 

tutkimustulosten tulisi kyetä kertomaan laajemmin käsitellystä aiheesta kuin mistä 

alkuperin tutkittavassa asiassa oli kyse. Täytyy kuitenkin muistaa, että 

tapaustutkimuksen tarkoituskaan ei ole tehdä pitkälle kantavia yleistyksiä, vaan 

kartuttaa tietoa itse tutkimuskohteesta (Alasuutari 1999, 235). Pikemminkin 

tarkoituksena on kyseenalaistaa perinteisiä ajattelutapoja ja kriittisellä tavalla edistää 

yhteiskunnallisista keskustelua (Alasuutari 1999, 234).  

 

Laadullinen tutkimus onkin tärkeää siksi, että sen avulla voimme ymmärtää 

yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja suhtautua muutoksiin kriittisesti. Koska 

laadullinen tutkimus on kiinnostunut myös tutkimuksen kohteena olevan ilmiön 

yhteydessä käytettävästä kielestä sekä siihen sitoutuneesta kulttuurista, laadullinen 

tutkimus suhtautuu määrällistä tutkimusta avoimemmin yhteiskunnan uusiin ilmiöihin 

(Alasuutari 1999, 88). Pertti Alasuutarin mukaan (1999, 232) laadullisia 

tutkimusmenetelmiä onkin usein tarvittu tilanteissa, joissa totutut luokitukset ja 

kategoriat eivät enää yhteiskunnallisten muutosten vuoksi päde.  

 

5.3 Teorialähtöinen sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysi on laadullinen tutkimusmenetelmä ja kattokäsite erilaisten 

dokumenttien käsittelyyn ja tutkimiseen. Sisältöjä voidaan sisällönanalyysin avulla tutkia 

paitsi teorialähtöisesti myös aineistolähtöisesti ja esimerkiksi teoriaa ohjaavasti. 

Sisällönanalyysissa dokumentteja analysoidaan systemaattisesti ja objektiivisesti, ja 

dokumentit voivat olla alun perin niin kirjallisessa kuin puhutussakin muodossa. 

Sisällönanalyysillä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus mahdollisimman 

tiivistetyssä ja yleisessä muodossa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103). Pääasiallisena 

pyrkimyksenä on siis kuvata dokumenttien sisältöä sanallisesti ja teoreettisen 

viitekehyksen kannalta loogisessa muodossa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 106).  
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Aineistoni analyysi nojaa viitekehykseen, joka koostuu aiemmissa kappaleissa 

käsitellyistä uudesta julkisjohtamisesta ja uudesta julkisesta hallinnasta. Tutkin Liikenne 

12 -suunnitelmaa teoriaosuudessa esittelemäni taulukon avulla, johon olen koonnut 

uuden julkisjohtamisen ja uuden julkisen hallinnan kuusi keskeisintä piirrettä. 

Analysointityötäni ohjaa siis jo olemassa oleva teoria, joten tutkielmalleni sopivin 

tutkimusmetodi on teorialähtöinen sisällönanalyysi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113).  

Teorialähtöisen erittelyn tarkoituksena on soveltaa teoriaa uuteen tapaukseen ja 

teorian kautta pyrkiä selittämään ilmiötä. Analysoin aineistoani kuudesta eri 

näkökulmasta ja pyrin löytämään kuhunkin kategoriaan liitettäviä ominaisuuksia 

aineistosta. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä on mahdollista löytää aineistosta myös 

uusia kategorioita, jos analysoitava materiaali ei sovi aiemman teorian käyttämiin 

luokitteluihin. 

 

Tutkimukseni aineiston kuvaa valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja sen 

valmistelua kattavasti, ja analyysissäni pyrin luomaan selkeän mutta pääpiirteittäisen 

kuvauksen Liikenne 12 -suunnitelman keskeisimmistä uuden julkisjohtamisen ja uuden 

julkisen hallinnan ominaisuuksista. Käytän sisällönanalyysiä hajottamaan materiaalia 

osiin, sen uudelleenjärjestelyyn loogisiksi teoreettisen viitekehyksen mukaisiksi 

kokonaisuuksiksi sekä lopulta tiivistämään analyysini selkeään muotoon ilman, että se 

vääristää tai kadottaa käyttämieni materiaalien sisältämää tietoa (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 108). Laadullisen aineiston sisällönanalysoinnin tarkoituksena on siis looginen 

päättely ja tulkinta sekä informaatioarvon lisääminen tutkittavasta kohteesta.  

 

On kuitenkin syytä huomata, etteivät tapaustutkimus ja sisällönanalyysi anna kuin 

korkeintaan vihjeitä tai viitteitä tutkimuskohdettaan laajemmasta ympäristöstä, tässä 

tapauksessa esimerkiksi liikennepolitiikasta yleisesti tai liikennealan toimijoiden 

käyttäytymisestä. Lisäksi laadulliseen – kuten mihin tahansa – tutkimukseen liittyy riski, 

että tutkija tulkitsee asioita liiaksi omien ennakko-odotustensa kautta. Koska minun 

tutkimuksessani teoria ohjaa analyysiä, on riski tosin jonkin verran pienempi kuin jos 

tekisin analyysiä aineistolähtöisesti. Seuraavassa luvussa perehdyn aineistooni 

tarkemmin ja teen sisällönanalyysin Liikenne 12 -suunnitelmasta ja sen valmistelun 

materiaaleista.  
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6 Analyysi 

 

Tutkin uuden julkisjohtamisen (NPM) ja uuden julkisen hallinnan (NPG) piirteitä 

valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa kuudesta eri 

näkökulmasta. Teoreettisessa viitekehyksessä (luvussa 4.3) kokosin uuden 

julkisjohtamisen ja uuden julkisen hallinnan keskeisimmät piirteet yhteen oheiseksi 

taulukoksi (ks. alla). Kuten esimerkiksi Fredrika Wieselin ja Sven Modellin sekä Erik 

Hysingin tutkimukset Ruotsissa osoittivat, ei rajanvetoa uuden julkisjohtamisen ja uuden 

julkisen hallinnan välillä ole aina helppoa tehdä. Itse asiassa on todennäköisesti niin, että 

molempia piirteitä löytyy myös Liikenne 12 -suunnitelman valmistelussa kustakin 

kategoriasta eikä yksiselitteistä ratkaisua ole olemassa. Tarkoituksenani on kuitenkin 

aineiston perusteella tulkita, kumpaa kukin tutkimuskohteen osa-alue enemmän 

edustaa. 

 

 Uusi julkisjohtaminen (NPM) Uusi julkinen hallinta (NPG) 

Käsitys kansalaisista Asiakas Osallistuja, asianosainen 

Lainsäädännöllinen 

lähtökohta 

Taloudellinen tehokkuus Toimijoiden aktivointi 

Organisoitumisen 

rakenne ja tehtävä 

Kilpailu markkinoilla ja 

toimivien markkinoiden 

varmistaminen 

Yhteistyöverkostot ja 

verkostojen hallinta 

Hallinnon fokus Suoritus Verkostojen prosessit ja 

lopputulemat 

Yhteistyön malli Asiakkuus ja sopimukset Yhteiset intressit, tiedon 

jakaminen ja luottamus 

Suorituksen 

mittaaminen 

Tehokkuus ja rahallinen tulos Vaikutukset, 

yhteiskunnallinen hyvä, 

asiakastyytyväisyys 

 

Ensin tutkin Liikenne 12 -suunnitelmaa ja sen valmistelua kansalaisnäkökulmasta. Sen 

jälkeen analysoin sen lainsäädännöllisiä lähtökohtia, organisoitumista ja hallinnon 
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fokusta. Lopuksi perehdyn yhteistyön malleihin ja suorituksen mittaamiseen. Näiden 

näkökulmien kautta pyrin ymmärtämään ajattelutapaa Suomen nykyisessä 

liikennejärjestelmän hallinnassa ja tekemään johtopäätöksiä siitä, elävätkö uusi 

julkisjohtaminen ja uusi julkinen hallinta rinta rinnan vai onko näkyvissä jonkinlaisia 

viitteitä siitä, että toinen olisi edustettuna enemmän. 

 

6.1 Käsitys kansalaisista 

 

Uuden julkisjohtamisen ja uuden julkisen hallinnan suhtautuminen kansalaisiin ja 

kansalaisyhteiskuntaan poikkeaa toisistaan. Uuden julkisjohtamisen näkökulmasta 

julkishallinnon tehtävänä on määritellä, suunnitella ja tuottaa palvelut kansalaisille 

tarkoituksenmukaisimmalla keinolla, mutta niiden loppukäyttäjä eli kansalainen 

nähdään pitkälti asiakkaan roolissa. Palveluiden tuotannossa on siis merkittävässä 

roolissa se, mitä asiakas odottaa – monesti sopiva hinta yhdistettynä sopivaan laatuun. 

Kansalaista ei kuitenkaan nähdä yhtä suuressa roolissa palveluiden suunnittelussa ja 

päätöksenteossa, sillä uuden julkisjohtamisen mukaan pääpaino on 

kustannustehokkuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja markkinamekanismien 

toteutumisessa, ei niinkään osallistumisessa. 

 

Uuden julkisen hallinnan näkökulmasta kansalainen puolestaan on aktiivinen osallistuja 

ja toimija. Kansalaisia – niin yksittäisinä kuin järjestäytyneinä – pyritään osallistamaan 

julkisten palveluiden suunnitteluun ja tuotantoon jo alkuvaiheessa. Uusi julkinen hallinta 

näkeekin kansalaisen oikeutena ja jossain määrin jopa velvollisuutena osallistua 

yhteisten asioiden hoitoon ja ratkaisemiseen. 

 

Uusi julkisjohtaminen ja uusi julkinen hallinta eroavat toisistaan myös suhtautumisessa 

vallan jakautumiseen. Uuden julkisjohtamisen näkökulmasta julkiset palvelut 

määrittelee ja toteuttaa yleensä kunkin alan erityisorganisaatio tehokkaimmalla 

mahdollisella tavalla, kun taas uudessa julkisessa hallinnassa kaikkein relevanttien 

asianosaisten ja sidosryhmien yhteistyö ja vaikutus nähdään tärkeänä. 
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Liikenne 12-suunnitelman valmistelutöiden materiaaleista käy selkeästi ilmi, että 

suunnitteluun on laajasti otettu toimijoita mukaan. Esimerkiksi liikenne- ja 

viestintäministeri Timo Harakka kirjoittaa blogissaan 15.4.2021 olevansa ylpeä siitä, että 

suunnitelmassa näkyvät laajasti toimijoiden erilaiset näkemykset (Harakka, 15.4.2021). 

Työtä ei ole Harakan mukaan ohjattu valtion taholta, vaan suunnitelma heijastaa 

yhteiskunnan moninaisuutta. Harakka kirjoittaa myös, että koska liikennejärjestelmä on 

tehty jokapäiväiseen käyttöön käyttäjiään varten, maakuntien liitot ja kunnat, 

elinkeinoelämän toimijat, järjestöt ja liitot sekä kansalaiset pyrittiin alusta pitäen 

osallistamaan suunnitteluun laajasti.  

 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnissa on 

kiinnitetty huomiota osallistumiseen ja tiedonsaantiin suunnitelman kehitystyössä. 

Arvioinnissa todetaan, että Liikenne 12 -suunnitelman vaikuttavuus kasvaa, kun 

suunnittelu tehdään vuorovaikutteisesti ja vuoropuhelu on avointa. Suunnitelman eri 

vaiheissa itse suunnitelmasta ja vaikutusten arvioinnista onkin pyritty viestimään 

säännöllisesti eri kanavissa ja suunnitteluprosessin ajan vuorovaikutusta on edistetty 

erilaisilla sidosryhmätilaisuuksilla, keskusteluilla sekä lausuntokierroksilla. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2021, 22) 

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa puolestaan todetaan, että tietoa 

liikennejärjestelmästä ja sitä koskevista toimenpiteistä sekä niiden vaikutuksista 

kehitetään ja siten parannetaan mahdollisuuksia osallistumisoikeuksien toteutumiseen. 

Suunnitelma laaditaan avoimesti ja siitä laaditaan ympäristövaikutusten arviointi, joka 

lisää osallistumisoikeuksien toteutumisen kannalta tärkeää tiedon saatavuutta 

(Valtioneuvosto 2021b, 10-11). Lisäksi Liikenne 12 -suunnitelmassa on huomioitu 

erityisryhmät omana kohtanaan. Esimerkiksi YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista 

edellyttää huomioimaan saavutettavuuden ja esteettömyyden ja julkishallinnon tulee 

sen mukaan toteuttaa kaikki toimet, joilla varmistetaan vammaisille henkilöille 

yhdenvertainen pääsy fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, tiedottamiseen ja 

viestintään (Valtioneuvosto 2021b, 12). Vammaisten henkilöiden osallistaminen ja 

osallistuminen kaikkeen heitä koskevaan päätöksentekoon on myös yksi keskeisistä 

oikeuksista. Lisäksi liikennejärjestelmäsuunnitelmissa on erikseen kiinnitetty huomiota 
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saamelaisten oikeuksiin ja heidän alueelliseen itsehallintoonsa. Liikenne 12 -

suunnitelmassa (2021b, 12) todetaan, että itsemääräämisoikeutensa nojalla 

saamelaisilla on kansana oikeus päättää poliittisista oloistaan sekä edistää omaa 

taloudellista, yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystään. 

 

Valtioneuvoston hankeikkunaan on koottu itse liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sekä 

sen valmisteluun kytkeytyviin asiakirjoihin (esimerkiksi kysely nykytilasta ja 

toimintaympäristön muutoksista, vaikutusten arviointi sekä suunnitelmaluonnos) 

liittyvät kuulemistilaisuudet ja lausuntokierrokset. Kuulemistilaisuuksia on järjestetty 

kaikkiaan kuusi ja lausuntokierroksia seitsemän. Lisäksi valmistelun aikana on järjestetty 

muunlaisia avoimia valtakunnallisia sekä alueellisia tilaisuuksia sekä käyty keskusteluja 

esimerkiksi elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Myös muita yhteistyömuotoja, kuten 

kokouksia, valiokuntia, neuvottelukuntia ja tapahtumia on hyödynnetty laajasti. 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2021, 21) 

 

Varsinaisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja sen vaikutusten arvioinnista 

pyydettiin lausuntoa sellaisilta ministeriöiltä, viranomaisilta, maakuntien liitoilta ja 

muilta toimijoilta, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma liittyy. Lausuntopyyntö 

lähetettiin kaikkiaan 379 toimijalle.  Huomionarvoista on, että lisäksi Liikenne- ja 

viestintäministeriö varasi mahdollisuuden myös muille toimijoille esittää mielipiteensä 

suunnitelmaluonnoksesta ja sen vaikutusten arvioinnista ja korosti lausuntopyynnön 

olleen avoin kaikille lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopyynnöstä pyrittiin vielä 

tiedottamaan aktiivisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi muun muassa sosiaalisessa 

mediassa. (Liikenne- ja viestintäministeriö 18.3.2021, 1-2) 

 

Lausuntopyyntöön valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta sekä 

sen vaikutusten arvioinnista vastasi kaikkiaan 257 erilaista tahoa. Kaikki 5.3.2021 

mennessä saapuneet lausunnot huomioitiin suunnitelmaa ja vaikutusten arviointia 

viimeisteltäessä. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaanotti lausuntoja yhdeksän 

ministeriöistä, 19 virastoista, kuusi ELY-keskuksista, 20 maakuntien liitoista, yksi 

Kuntaliitolta ja yksi kuntien yhteinen lausunto, 90 eri kunnista ja kuntayhtymistä, 10 

kuntien tai kaupunkien kehittämisyhtiöistä ja toimijoiden välisiltä työryhmiltä, viisi 
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valtionyhtiöistä, kahdeksan muista yrityksistä, 77 järjestöiltä ja liitoilta, kolme 

kansalaisilta, neljä satamilta sekä neljä yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta. 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 18.3.2021, 3) 

 

Lausuntojen määrä on merkittävä, sillä se kertoo halukkuudesta osallistua aktiivisesti 

päätöksentekoon. Lausuntojen maantieteellinen kattavuus on hyvä ja myös 

kansalaisyhteiskunnan puolelta – eli erilaisilta järjestöiltä ja liitoilta – on saatu lausuntoja 

noin kolmasosa kaikista lausunnoista. Yksittäisiltä kansalaisilta ja yksityisiltä yrityksiltä 

saatuja lausuntoja on tosin huomattavan vähän. Lausuntojen vähäinen määrä ei 

kuitenkaan kerro siitä, etteikö näitä toimijoita nähtäisi huomioon otettavina 

vaikuttajina, sillä lausuntopyyntö on lähetetty julkisten ja merkittävien kolmannen 

sektorin toimijoiden lisäksi esimerkiksi keskeisille joukkoliikenteen, rakentamisen, 

viestinnän ja infra-alan yrityksille ja lausuntojen antaminen on ollut vapaata kaikille 

(Lausuntopalvelu.fi, 26.9.2021).   

 

Kun Liikenne 12 -suunnitelmaa ja sen valmistelutöitä tarkastellaan 

asiakasnäkökulmasta, on luonnollista, että liikenteen palveluita käyttävät 

yksityishenkilöt, yritykset ja muut mahdolliset toimijat nähdään myös asiakkaina. 

Liikennehän perustuu pitkälti erilaisille asiakkuuksille olivatpa he yksityishenkilöitä tai 

yrityksiä. Liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkoituksena on selkeästi tuottaa liikenteen 

loppukäyttäjille eli asiakkaille paras mahdollinen lopputulos vastaamalla 

tarkoituksenmukaisimmalla tavalla ihmisten ja elinkeinoelämän erilaisiin liikkumis- ja 

kuljetustarpeisiin (Valtioneuvosto 2021b, 4). Lisäksi Liikenne 12 -suunnitelmassa 

todetaan, että monesti aloitteet liikennejärjestelmän kehittämiseen tulevat asiakkaiden 

taholta, minkä vuoksi erilaisia kumppanuuksia pyritään hyödyntämään 

liikennejärjestelmän suunnittelussa (Valtioneuvosto 2021b, 99). Liikenne 12 -

suunnitelmassa puhutaan jonkin verran myös muista asiakkuuksista, esimerkiksi 

vesiväyliin ja ilmailuun liittyen, mutta tällöinkin siinä merkityksessä, että liikenteen 

hallinnan tulee täyttää asiakkaan tarpeet ja vastata asiakkaan toiveisiin. Asiakas 

nähdään kuitenkin mielestäni myös näissä yhteyksissä aktiivisena toimijana, jolla on 

oikeus päätöksentekoon osallistumiseen, ei siis pelkästään loppukäyttäjänä. 
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Valtionhallinnon näkemys kansalaisista, kansalaisyhteiskunnasta sekä toisaalta myös 

yksityisistä yrityksistä edustaa enemmänkin uutta julkista hallintaa kuin uutta 

julkisjohtamista. Kansalaiset, järjestöt ja yritykset nähdään aktiivisina toimijoina, jotka 

halutaan osallistaa suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tähän lopputulokseen tulevat 

myös Mladenović et al. omassa loppuraportissaan (2021, 37) ja he toteavatkin liikenteen 

käyttäjien olevan samaan aikaan niin kuluttajia kuin liikennehyödykkeen tuottajiakin. 

Osallistumisen kautta liikennejärjestelmäsuunnitelman legitimiteetin ajatellaan 

kasvavan, mikä edesauttaa myöhemmin suunnitelman täytäntöönpanoa. 

Osallistuminen edellyttää samaan aikaan kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja 

yritysmaailman omaa aktiivisuutta. Kaikkien toimijoiden ei ole mahdollista osallistua 

palvelujen suunnitteluun ja tuotantoon jo ihan käytännönsyistä, vaan sitä varten on 

omat vaikutuskanavansa ja verkostonsa, mutta liikennejärjestelmän kehitystyössä 

vaikutettaisiin olevan kiinnostuneita kaikkien osapuolten näkemyksistä prosessien eri 

vaiheissa ja vaikutusmahdollisuuksia tarjotaan aktiivisesti. 

 

6.2 Lainsäädännön lähtökohta 

 

Yksi julkishallinnon perinteisimmistä ja keskeisimmistä tehtävistä on ollut ja on edelleen 

lainsäädäntö. Valtiolla on monopoli sääntelyn kehittämiseen ja täytäntöönpanoon, ja 

sitä roolia niin uusi julkisjohtaminen kuin uusi julkinen hallintakaan ei ole vähentänyt. 

Ajan saatossa uusi julkisjohtaminen ja uusi julkinen hallinta ovat kuitenkin vaikuttaneet 

siihen, miten tai millaisiin asioihin sääntelyllä halutaan vaikuttaa. Fredrika Wieselin ja 

Sven Modellin (2014, 178) mukaan lainsäädännön ja sääntelyn painopisteissä onkin 

tapahtunut muutoksia. Uuden julkisjohtamisen myötä lainsääntötyön lähtökohtana on 

pitkälti sääntelyn vapauttaminen ja purkaminen niin, että erilaiset uudet ratkaisut 

mahdollistavat erilaisten markkinamekanismien toiminnan ja siten tehokkaamman 

julkisen sektorin suorituksen. Uuden julkisen hallinnan näkökulmassa puolestaan 

lainsäädäntöä leimaavat tehokkuuden rinnalle tulleet arvot kuten esimerkiksi 

kansalaisten osallistuminen sekä palveluiden laatu. 

 

Suomalaista liikenneverkostoa säätelevät ennen kaikkea laki liikennejärjestelmästä ja 

maanteistä (503/2005), ratalaki (110/2007) sekä liikenne- ja viestintäministeriön asetus 
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maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta (933/2018) 

(Valtioneuvosto 2021b, 11). Laki liikennejärjestelmästä koskee kaikkia liikennemuotoja 

ja kulkutapoja ja siinä säädetään muun muassa maanteiden palvelutasosta, joka ohjaa 

teiden kunnossapidon ja kehittämisen määrärahojen käyttöä. Maanteille on muun 

muassa määritelty laatuvaatimukset, joiden mukaan valtion maantieverkkoa 

kehitetään, ylläpidetään ja niihin investoidaan.  

 

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005, 1 §) tarkoituksena on 

järjestää liikennejärjestelmäsuunnittelu niin, että siinä sovitetaan yhteen 

valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet ja luodaan edellytykset toimivalle 

liikennejärjestelmälle ja sen kehittämiselle. Lain tarkoituksena on myös ylläpitää ja 

kehittää liikkumis- ja kuljetustarpeiden vaatimia toimivia, turvallisia ja kestävää 

kehitystä edistäviä maantieyhteyksiä osana liikennejärjestelmää sekä varmistaa 

maantieverkon valtakunnallinen yhtenäisyys ja palvelutaso. Lain tarkoituksena on lisäksi 

turvata osallistumismahdollisuudet valtion omistamien maanteiden suunnitteluun 

toteuttamalla ja edistämällä hyvää hallintoa ja oikeusturvaa maanteitä koskevissa 

asioissa. 

 

Lisäksi laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä pykälässä 15 todetaan, että 

liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin 

sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. 

Suunnittelussa tuleekin ottaa huomioon; 

1) liikenteen, maankäytön, palvelurakenteen ja elinkeinotoiminnan vuorovaikutus ja 

toimintojen synnyttämä nykyinen ja tuleva liikennetarve; 

2) eri ihmisryhmien liikkumistarpeet ja matkaketjujen toimivuus; 

3) elinkeinoelämän kuljetustarpeet ja kuljetusketjujen toimivuus; 

4) liikenteen turvallisuus; 

5) liikenteen ympäristöhaittojen ennalta ehkäiseminen ja vähentäminen; 

6) liikennejärjestelmän energiatehokkuus; 

7) tiedon ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuudet; 

8) yksityiset ja markkinaehtoiset liikkumispalvelut sekä liikenne- ja kuljetuspalvelut; 
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9) julkisten ja julkisesti rahoitettujen liikkumispalvelujen sekä liikenne- ja 

kuljetuspalvelujen kehittämis- ja rahoitustarpeet; sekä 

10) liikenneverkkojen ja niiden solmukohtien kehittämistarpeet ja rahoitus. 

 

Myös ratalain (110/2007, 1 §)  tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää rautateiden henkilö- 

ja tavaraliikenteen vaatimia toimivia, turvallisia ja kestävää kehitystä edistäviä 

rautatieyhteyksiä osana liikennejärjestelmää […] sekä turvata rautateiden 

ylläpitäminen, kehittäminen ja rakentaminen valtakunnan eri osia yhdistävänä 

liikennemuotona sekä turvata osallistumismahdollisuudet rautatieliikenneratkaisuja 

koskevaan suunnitteluun toteuttamalla ja edistämällä hyvää hallintoa ja oikeusturvaa 

rataverkkoa koskevissa asioissa.  

 

Liikenteen palveluiden osalta liikennejärjestelmäsuunnitelmaa koskee laki liikenteen 

palveluista (320/2017). Laki sisältää kaikkien liikennemuotojen palveluita koskevaa 

sääntelyä koskien esimerkiksi kuljettajien ja kuljetusyritysten lupamenettelyitä, 

älykkään liikenteen käyttöönottoa, julkista tukea, hankintamenettelyitä ja 

yksinoikeuden antamista liikenteeseen (nk. käyttöoikeussopimukset), mutta 

palveluiden julkisen hallinnan kannalta merkittävämpiä ovat tietojen ja 

tietojärjestelmien yhteensopivuudesta säädetyt pykälät. Laki liikenteen palveluista 

(320/2017, 2. luku 1 §) edellyttääkin, että liikkumispalvelua koskevat olennaiset 

ajantasaiset tiedot ovat saatavissa […] vapaasti käytettäväksi (avoin rajapinta). 

Olennaiset tiedot sisältävät ainakin reitti-, pysäkki-, aikataulu-, hinta- ja saatavuustiedot 

sekä esteettömyystiedot. Lisäksi samaisen luvun 2 §:ssä edellytetään, että tie- ja 

raideliikenteen henkilökuljetuspalvelun tarjoajan, välityspalvelun tarjoajan tai näiden 

puolesta lippu- ja maksujärjestelmästä vastaavan toimijan on avattava 

liikkumispalvelun tarjoajille ja yhdistämispalvelun tarjoajille pääsy lippu- ja 

maksujärjestelmänsä myyntirajapintaan sekä pykälässä 5, että avoimia rajapintoja 

teknisesti yhdistävien palveluntarjoajien ja matkustusoikeuden todentamiseen liittyvien 

taustajärjestelmien ylläpitäjien tai ylläpidosta vastaavien toimijoiden on omia 

palveluitaan ja järjestelmiään kehittäessään huolehdittava niiden yhteentoimivuudesta 

muiden vastaavien palveluiden kanssa.  Pykälä 5 edellyttää myös, että liikenteen 
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palveluntarjoajien on muutoinkin tehtävä yhteistyötä matkaketjujen muodostamiseksi 

tarvittavan teknisen yhteensopivuuden varmistamiseksi. 

 

Myös raideliikenneliikennelaissa (1302/2018, 1 §) on yhtymäkohtia 

liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Raideliikennelain tarkoituksena on edistää 

raideliikennettä ja sen turvallisuutta ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta sekä 

rataverkon tehokasta käyttöä. Raideliikennelain tavoitteena on luoda tasapuoliset ja 

syrjimättömät edellytykset raideliikennemarkkinoiden toiminnalle. 

 

Liikenteen alan virastoja Väylävirastoa ja Liikenne- ja viestintävirastoa Traficomia 

koskevat omat lakinsa (laki Väylävirastosta 862/2009 ja laki Liikenne- ja 

viestintävirastosta 935/2018), joissa säädetään virastojen tehtävistä. Sen lisäksi, että 

virastojen tulee edistää omien alojensa toimintaa ja kehitystä sekä turvallisuutta, niiden 

tehtäviin kuuluvat esimerkiksi myös automatisoinnin, alueiden ja elinkeinoelämän 

toimintaedellytysten sekä kestävän kehityksen edistäminen. Molempien virastojen on 

myös toimittava asiakaslähtöisesti sekä monenlaista asiantuntemusta hyödyntäen, ja 

esimerkiksi Traficomista on erikseen mainittu (Laki Liikenne- ja viestintävirastosta 

935/2018, 1 § 2.mom.), että virasto osallistuu alueelliseen 

liikennejärjestelmäsuunnitteluun maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja 

muiden toimijoiden kanssa.  

 

Maankäyttöön ja muun muassa liikenne- ja viestintäinfrastruktuurin rakentamiseen 

liittyy maankäyttö- ja rakennuslaki, joka liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on myös 

huomioitu. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena (132/1999, 1 §) on järjestää 

alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle 

elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti kestävää kehitystä. Lain ensimmäisen pykälän toisessa momentissa 

säädetään lisäksi, että tavoitteena on turvata jokaiselle osallistumismahdollisuus 

asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen 

monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.  
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Analyysiä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan vaikuttavaista laeista voisi 

jatkaa vielä pidemmällekin. Esimerkiksi kuntalaissa (410/2015) on säädetty kuntalaisten 

osallistumisoikeuksista ja kuulemisesta sekä kunnallisen itsehallinnon piiriin kuuluvista 

tehtävistä, YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista (SopS 27/2016) edellyttää 

vammaisten henkilöiden perusoikeuksien huomioimista esimerkiksi saavutettavuuden 

(mm. kuljetuksen), esteettömyyden ja osallistumisen näkökulmista, ja saamelaisilla 

puolestaan on perustuslain mukaan oikeus edistää oman kansansa taloudellista ja 

yhteiskunnallista kehitystä itsemääräämisalueellaan (Valtioneuvosto 2021b, 12).  

 

Kokonaisuutena valtiollisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointia ja 

tavoitteiden yhteensovittamista säätelee laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien 

ympäristövaikutusten arvioinnista (203/2005) eli niin kutsuttu SOVA-laki (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2021, 21). SOVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten 

arviointia ja huomioon ottamista viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien 

valmistelussa ja hyväksymisessä, parantaa yleisön tiedonsaantia ja 

osallistumismahdollisuuksia sekä edistää kestävää kehitystä. SOVA-laki edellyttää 

aktiivista tiedottamista, kansalaisten kuulemista ja viranomaisten välistä yhteistyötä 

valmistelussa olevista suunnitelmista (SOVA-laki 203/2005, 8-9 § ja 15 §).  

 

SOVA-laissa tarkoitettu ympäristövaikutus on ymmärrettävä laajassa merkityksessä, ja 

valmisteilla olevissa suunnitelmissa tai ohjelmissa arvioidaankin niiden välittömiä ja 

välillisiä vaikutuksia muun muassa: 

• ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;  

• maaperään, vesistöihin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon 

monimuotoisuuteen;  

• yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, 

kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön;  

• luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 

• edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2021, 22) 
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Ympäristö nähdään siis kokonaisvaltaisena elinympäristönä, jossa intressit voivat joskus 

olla ristiriitaisiakin. On kuitenkin huomionarvoista, että pehmeillä arvoilla on merkittävä 

osuus lakisääteisessä vaikutusten arvioinnissa.  

 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman lainsäädännöllisten lähtökohtien 

tarkasteluni on osoittanut, että 2020-luvun suomalaisessa liikenteen alan sääntelyssä 

vallitsee rinta rinnan monenlaisia erilaisia näkökulmia ja arvoja. Lainsäädännön 

tarkoituksena on pohjimmiltaan tarjota kilpailuneutraalit puitteet liikenteen eri 

muodoille ja edistää liikennejärjestelmän tehokkuutta ja toimivuutta kokonaisuutena. 

Tämä kertoo uuden julkisjohtamisen suuntaisesta kehityskulusta, jossa sääntelyä on 

purettu ja mahdollisuuksia avattu erilaisille uusille toimijoille ja jossa 

kustannustehokkuus on asetettu tärkeäksi tavoitteeksi (Liikenne- ja viestintäministeriö, 

17.11.2015). Samalla kuitenkin nykyinen lainsäädäntö asettaa paljon painoarvoa myös 

kansalaisten ja muiden toimijoiden kuulemiselle, osallistamiselle ja vuorovaikutukselle 

sekä tiedon avoimuudelle ja saatavuudelle, toimijoiden väliselle yhteistyölle ja erilaisten 

ympäristövaikutusten huomioimiselle. Näissä kilpailevissa arvoissa ja tavoitteissa näkyy 

selvästi uuden julkisen hallinnan vaikutus, joka on sittemmin integroitu lainsäädäntöön 

asti.  

 

On huomattava, että kilpailun mahdollistavan ja tehokkuutta hakevan lainsäädännön ei 

suinkaan tarvitse olla ristiriidassa vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja ympäristön 

huomioimiseen tähtäävien lainsäädännöllisten tavoitteiden kanssa. Voidaan nimittäin 

ajatella, että uusi julkisjohtaminen on luonut pohjan neutraalille lainsäädännölle, jonka 

päälle uusi julkinen hallinta rakentaa lisäelementtejä, jotka jokaisen vastuullisen 

toimijan on huomioitava omassa toiminnassaan.  Näiden elementtien yhdistäminen 

uuteen julkisjohtamiseen ei siltikään ole täysin ongelmatonta, sillä markkinamekanismit 

ja avoin vuorovaikutus – tai esimerkiksi kustannustehokkuus ja elinympäristön 

viihtyvyyteen liittyvät panostukset – eivät välttämättä aina käy yksiin. Mladenović et al. 

(2021, 14) kuitenkin toteavat liikkumisen kestävien palvelumarkkinoiden ohjauskeinoja 

koskevassa loppuraportissaan Suomessa yhä olevan meneillään useita prosesseja, kuten 

valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttaminen, liikenteen palveluista 

annetun lain muutostarpeiden kartoitus, julkisen liikenteen hankintojen kehittäminen, 
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MAL-yhteistyön kehittäminen, maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen sekä 

liikennealan kestävän kasvun ohjelman täytäntöönpano. Lainsäädännölliset ja 

hallinnolliset uudistukset ovat siis edelleen osittain kesken, mutta suunta vaikuttaisi 

olevan kohti yhä koordinoidumpaa ja vaikutukset kokonaisvaltaisemmin 

huomioivampaa liikenteen sääntelyä.  

 

6.3 Organisoitumisen rakenne ja tehtävä 

Perinteinen julkishallinto on nojannut laajoihin hallinnonaloihin, jotka ovat vastanneet 

jonkin julkisen palvelun tai tuotteen toteuttamisesta kokonaisuutena. Uudessa 

julkisjohtamisessa alettiin etsiä muunkinlaisia toteutustapoja julkisille palveluille ja 

tuotteille. Markkinatalouden mallit johtamisesta ja kustannusten tarkemmasta 

hallinnoinnista, käsitykset asiantuntijuudesta ja tehtävien eriytymisestä sekä kilpailuun 

perustuvat kannustimet johtivat ennen pitkää siihen, että laajat hallinnonalat 

pilkkoutuivat Suomessakin pienemmiksi erityisorganisaatioiksi – virastoiksi, palvelu- ja 

asiantuntijaorganisaatioiksi sekä julkisiksi tai yksityisiksi yrityksiksi. Uudessa 

julkisjohtamisessa julkishallinnon tehtävänä on turvata markkinatalouden mekanismit 

sekä kustannustehokkuuden nimissä osallistua kilpailuun markkinoilla. Uudessa 

julkisessa hallinnassa taas korostetaan verkostojen merkitystä yhteistyölle ja 

palvelutuotannolle. Uudelle julkiselle hallinnalle ovatkin tyypillisiä monimutkaiset 

yhteistyön muodot, joissa vaikuttavat niin julkishallinto, yksityissektori kuin 

kansalaisyhteiskunnan toimijatkin. Yhteistyöverkostojen tarkoituksena on siten tuoda 

yhteen asiantuntijuutta eri näkökulmista, jolloin julkishallinnon rooli verkostojen 

kokoonkutsujana, ylläpitäjänä ja kehittäjänä korostuu. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja sen valmistelutyöt ovat melko niukkasanaisia 

varsinaisen organisoitumisen ja organisoitumisen tavoitteiden suhteen, sillä kyseessä on 

yleisluontoinen ja pitkän tähtäimen strategia. Suomessa liikennejärjestelmän 

organisoituminen ja organisoitumisella tavoiteltavat asiat ovat kuitenkin pitkälti 

sidoksissa liikennejärjestelmän toimivuuteen ja toisaalta sen epätäydellisyyksiin. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on silti mahdollista löytää joitakin viitteitä 

organisoitumisen tavoista, tavoitteista ja merkityksistä. 
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Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa todetaan, että sen toteuttaminen 

ja jatkokehitys lähtevät yhteistyöstä eri toimijoiden välillä̈ sekä erilaisten toimenpiteiden 

yhteensovittamisesta (Valtioneuvosto 2021b, 8).  Liikenteen palveluiden 

toteuttamisessa on tarkoitus hyödyntää eri liikennemuotoja ja digitaalista tietoa julkisen 

ja yksityisen sektorin sekä käyttäjien välisessä yhteistyössä (Valtioneuvosto 2021b, 18). 

Yhteistyöllä on keskeinen merkitys pitkän jänteen liikenteen kehittämisessä Suomessa 

ja organisaatioiden välinen aktiivinen vuorovaikutus onkin edellytys tulevaisuuden 

innovaatioille ja palveluratkaisuille (Mladenović et al. 2021; 48). Toisaalta erilaiset 

riippuvuudet ja rajatut toimintaedellytykset mahdollistavat ristiriitojen syntymisen 

toimijoiden välille etenkin, kun palveluiden tulevaisuus ei ole täysin selvä. Suomen 

tapauksessa onkin huomattava, että merkittävä osa joukkoliikenteestä on julkisin varoin 

subventoitua tai ostettua eikä markkinatalous yksinään kykene ylläpitämään riittäviä 

palveluita ainakaan liikennejärjestelmän nykyisessä muodossa. Lisäksi vajavaisesti 

toimivat markkinat aiheuttavat sen, että liikennealalle syntyy helposti luonnollisia 

monopoleja mittakaavaetujen ja suurten marginaalikustannusten vuoksi (Mladenović et 

al. 2021, 36). Julkisen vallan organisoitumisen kannalta sen onkin yhtäältä 

mahdollistettava vapaa kilpailu ja uudet innovaatiot ja toisaalta turvattava 

saavutettavuus ja tarpeelliset julkiset palvelut. 

Kuten edellisessä kappaleessa, jossa käsittelin lainsäädännöllisiä lähtökohtia, totesin, on 

Suomessa toimivaltaisten liiketeen alan virastojen eli Väyläviraston ja Liikenne- ja 

viestintäviraston lakisääteisenä perustehtävänä edistää muun muassa 

kilpailuneutraliteettia ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä asiakaslähtöisesti. 

Molemmat ovat omien alojensa eritysorganisaatioita, jotka keskeisesti valvovat ja 

sääntelevät liikenteen ja viestinnän alojen toimintaa. Lisäksi liikennejärjestelmästä ja 

maanteistä annetun lain mukaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laatiessa on 

erityisesti huomioitava muun muassa yksityiset ja markkinaehtoiset liikkumis-, liikenne- 

ja kuljetuspalvelut (15 § 8. mom.), ja esimerkiksi raideliikennelain tarkoituksena on 

mahdollistaa kilpailuneutraalit olosuhteet erilaisille toimijoille valtion rataverkolla. 

Viestintäverkkoinvestoinnit ja niiden hallinta toteutetaan pääosin kaupallisin perustein 

(Valtioneuvosto 2021b, 17). 
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Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa viranomaisten ja 

muiden toimijoiden jatkuva vuorovaikutus on nähty yhteistyön perustana, ja 

vuorovaikutuksessa on pyritty monipuolisuuteen ja tasapuolisuuteen (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2021, 21). Toimijoilla voidaan katsoa viitattavan paitsi julkisen alan 

toimijoihin, kuten kuntiin tai kuntayhtymiin, myös julkisomisteisiin tai yksityisomisteisiin 

yrityksiin sekä kolmannen sektorin toimijoihin, kuten erilaisiin edunvalvontayhdistyksiin 

tai liittoihin sekä jopa kansalaisiin. Näiden toimijoiden lausuntoja on pyydetty 

liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun liittyvillä lausuntokierroksilla, ja 

esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriön koostamassa lausuntoyhteenvedossa 

(18.3.2021, 4-5) lausujat olivat tuoneet esiin tärkeyden huomioida markkinaehtoiset 

joukkoliikenteen palvelut osana liikennejärjestelmän suunnittelua, kehitystä ja visiota.  

Voikin sanoa, että julkisen liikennejärjestelmän hallinnan perustavanlaatuisena 

tavoitteena on edistää markkinaehtoisia joukkoliikennepalveluita ja niiden 

markkinoiden toimivuutta sekä niihin liittyvän lainsäädännön neutraliteettia. Toimivien 

markkinoiden varmistaminen on vähintäänkin kaikkien voittoa tavoittelevien 

organisaatioiden intresseissä, mutta markkinamekanismit helpottavat myös muiden 

nollatulosta tavoittelevien toimijoiden, kuten liikelaitosten tai kuntayhtymien, toimintaa 

sekä tehostavat julkisten varojen käyttöä joukkoliikenteen tukia tai ostopalveluita 

määriteltäessä. 

Suomen joukkoliikenne on kuitenkin merkittäviltä osin julkisesti rahoitettua 

(Valtioneuvosto 2021b, 19). Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 

(Valtioneuvosto 2021b, 66-67) todetaan, että pitkän matkan joukkoliikenne (juna-, linja-

auto- ja lentoliikenne) toimii pitkälti markkinaehtoisesti, mutta erityisesti alueiden ja 

kaupunkiseutujen joukkoliikenteen rahoituksessa kunnilla on suuri rooli. Liikkumisen 

peruspalveluiden tarjonnasta pyritään kuitenkin huolehtimaan mahdollisimman 

kustannustehokkaasti siellä, missä markkinaehtoisia palveluita ei synny (Valtioneuvosto 

2021b, 35).  Jos julkisen liikenteen rahoitus ja palvelutaso heikkenevät, sillä on 

väistämättä vaikutusta myös markkinoiden toimintaan ja markkinaehtoisiin palveluihin 

(Valtioneuvosto 2021b, 19). Suunnitelman mukaan joukkoliikenteen kehitysedellytykset 

riippuvatkin monen eri toimijan yhteistyöstä. Siltikään kattavaa kokonaiskuvaa 
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markkinaehtoisen ja julkisesti tuetun liikenteen palvelutarjonnasta ei toistaiseksi ole 

(Valtioneuvosto 2021b, 66). 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti (2021b, 67) liikenne- ja viestintäministeriö 

ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom yhdessä kehittävät joukkoliikenteessä 

toimivaltaisten viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Yhteistyön 

tiivistämistä tarvitaan niin joukkoliikenteen viranomaisten, palveluntarjoajien, eri 

kulkumuotojen kuin paikallis- ja kaukoliikenteenkin välillä. Yhteistyön tavoitteena on 

sovittaa yhteen eri tavoilla ja liikennemuodoilla tuotettuja palveluita, hyödyntää niitä 

tehokkaammin sekä sitoa infra- ja kalustokehittäminen tiiviimmin liikkumispalveluiden 

kehittämiseen.  

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (2021b, 66-68) on määritelty, että Liikenne- ja 

viestintäministeriö sekä Traficom selvittävät kokonaiskuvan markkinaehtoisen ja 

julkisesti tuetun liikenteen palvelutarjonnasta. Valtio ostaa markkinaehtoista liikennettä 

täydentävää henkilöjunaliikennettä ja lentoliikennettä, mutta palvelutasolle ei ole vielä 

tämän tutkielman kirjoitushetkellä asetettu valtakunnallisia tavoitteita. LVM ja Traficom 

määrittelevät palvelutasotavoitteet maakuntakeskusten välisten tärkeimpien 

työssäkäyntiyhteyksien kaukoliikenteen (juna-, linja-auto- ja lentoliikenne) palveluille 

yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa vuosina 2021–2022. Valtio sitoutuu 

toteuttamaan yhdessä määritellyn palvelutason hankkimalla liikenteen esimerkiksi VR-

Yhtymä Oy:ltä suorahankintana, ELY-keskusten yhteishankintojen kautta ja 

lentoliikennettä ostoliikenteenä julkisen palveluvelvoitteen nojalla vuodesta 2025 

alkaen, jos palvelutaso ei toteudu markkinaehtoisesti. Tällöin valtio ei hanki samalle 

yhteysvälille keskenään kilpailevia liikennepalveluita. 

Liikenneverkkoihin liittyen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on määritelty, että valtio 

ja kaupunkiseudut kehittävät sopimuksellista yhteistyötään (Valtioneuvosto 2021b, 36). 

Katu- ja tieverkkoon liittyvissä toimenpiteissä ja kehittämisessä korostuvat valtion ja 

kuntien yhteistyö ja yhteisen tahtotilan saavuttaminen (Valtioneuvosto 2021b, 58). 

Lisäksi erilaisia suunnittelumenetelmiä kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 

(Valtioneuvosto 2021b, 48). Raskaan liikenteen palveluiden kehittämisestä laaditaan 

yhteistyössä valtion toimijoiden, kuntien ja yritysten kanssa suunnitelma, jossa 
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määritetään kehitystarpeiden lisäksi yhteistoimintamalli eri osapuolten rooleista 

(Valtioneuvosto 2021b, 55). Yksityisteiden kehittämistä ja hallintaa tarkastellaan 

yhteistyössä yksityisten tienhaltijoiden kanssa (Valtioneuvosto 2021b, 49). 

Vesiväylähankkeissa on liikennejärjestelmäsuunnitelman (2021b, 62) mukaan 

hyödynnetty 2010-luvulta alkaen onnistuneesti yhteisrahoitusmallia, jossa satamat ovat 

osallistuneet myös valtion väyläverkon rahoitukseen. Yhteistyö rahoituksessa on 

edistänyt käynnissä olleita hankkeita ja siten edesauttanut myös sataman asiakkaiden 

tarpeita.  Tavoitteena on määrittää yhtenevät käytännöt satamien ja valtion 

yhteishankkeille ja siten taata eri toimijoiden tasapuolinen kohtelu. Lisäksi valtio 

selvittää yhteistyössä sisävesiliikenteen toimijoiden sekä itäisen maakuntien liittojen 

kanssa mahdollisuudet siirtää kuljetuksia maanteiltä sisävesille sekä yhteistyössä 

saaristoasiainneuvottelukunnan ja muiden toimijoiden kanssa yhteysalusliikenteen 

järjestämisperusteet (Valtioneuvosto 2021b, 97). 

Ilmailualalla liikennejärjestelmäsuunnitelman (2021b, 64) mukaisesti valtio, kunnat ja 

yritykset yhdessä aikovat kehittää ennen kaikkea Helsinki-Vantaan lentoaseman mutta 

myös muiden lentoasemien toimivuutta ja toimintaedellytyksiä. Yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa valtio seuraa lentoliikenteen kehitystä ja tulevaisuutta Suomessa 

sekä vaikutuksia alueiden saavutettavuuteen. Valtio huolehtii kolmen tunnin 

saavutettavuustavoitteiden toteutumisesta sellaisilla alueilla, joilla tavoitteeseen ei 

päästä raideliikenteen keinoin, ja tarvittaessa valtio tukee tai ostaa lainsäädännön 

puitteissa lentoliikennettä. 

Myös henkilöliikenteen niin sanottujen solmukohtien kehitykseen liittyy 

liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Valtioneuvosto 2021b, 74-75) yhteistyötavoitteita. 

Valtio määrittää solmukohtien palvelutason yhteistyössä kuntien ja muiden alueellisten 

toimijoiden kanssa, ja kuntien tehtävänä on kehittää erityisesti rautatieliikenteen 

solmukohtia uudenlaisiksi kestävän liikkumisen keskuksiksi paikallisten toimijoiden, 

esimerkiksi kaupunkipyöriä tai muita yhteiskäyttöisiä kulkuvälineitä vuokraavien 

tahojen kanssa. Kuntien lisäksi myös valtio voi osallistua solmupistetoimijoiden 

tukemiseen. Kunnat ottavat vahvan roolin solmupistetoimijoiden, kuten VR-Yhtymän, 

Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Matkahuollon sekä liikkumispalveluiden tuottajien 
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yhteistyön koordinoinnissa. Valtion pyrkimyksenä on myös lisätä mahdollisuuksia 

rautatieasemien ja matkakeskusten palvelutason nostamiseen lisäämällä valtion 

kiinteistönomistusta asemanseuduilla entisestään.  

Matkustamisen digitalisaatiota ja liikkumispalveluiden kehitystä 

liikennejärjestelmäsuunnitelma (Valtioneuvosto 2021b, 74-76; 81-82) pyrkii edistämään 

parantamalla olennaisten tietojen, kuten aikataulujen ja reittien, saatavuutta ja laatua 

koko maassa. Laadun nostamiseksi ja valtakunnallisen kattavuuden varmistamiseksi 

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy yhdessä viranomaisten ja yritysten kanssa edistää 

tiedon hyödyntämistä. Liikenne- ja viestintäministeriö määrittelee yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa myös tiedon tuottajien, välittäjien ja tiedon hyödyntäjien vastuut. 

Digitalisaatio edellyttää yhteisiä rakenteita ja standardeja, uudenlaisia investointeja, 

yhteistyön sopimusrakenteita ja riittävää koordinaatiota, josta Liikenteenohjausyhtiö 

Fintraffic Oy tulee vastaamaan. Jos tietojen hyödyntämiselle asetetut tavoitteet eivät 

täyty markkinaehtoisesti, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala voi edistää niitä 

asioita, jotka eivät markkinalähtöisesti etene. Kunnat ja muut joukkoliikenteestä 

vastaavat alueelliset toimijat, kuten viranomaiset ja markkinaehtoiset 

liikenteenharjoittajat, jatkavat yhteistyötä lippu- ja maksujärjestelmien 

yhteensopivuuden ja reaaliaikaisen matkustajainformaation käyttöönotossa ja 

kehityksessä. Kunnat edistävät liikkumispalveluiden syntymistä erilaisten kokeiluiden, 

julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyön ja digitalisaation kautta, ja yksityiset toimijat 

huolehtivat rajapintojensa avaamisesta ja pääsystä tietoihin lainsäädännön 

edellyttämällä tavalla.  

Lisäksi valtio määrittelee yhteistyössä muiden toimijoiden, erityisesti eri väestöryhmien 

ja heidän edustusorganisaatioidensa kanssa tavoitteet esteettömyydelle ja liikenteen 

digitaalisten palveluiden saavutettavuudelle sekä tunnistaa eri toimijoiden roolit 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös kuntien lakisääteisissä henkilökuljetuksissa ja Kela-

kuljetuksissa on tunnistettu kehittämisen mahdollisuuksia ja henkilökuljetusten 

yhdistelyllä ja uudenlaisella yhteistyöllä olisikin paremmat mahdollisuudet turvata 

henkilökuljetusten palvelut ympäri Suomen. Sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja 

kulttuuriministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö käynnistävät yhteistyössä 
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Kuntaliiton sekä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa yhteistyön 

julkisrahoitteisten kuljetusten kehittämiseksi. (Valtioneuvosto 2021b, 76-77) 

Tavaraliikenteen palveluista vastaavat liikennejärjestelmäsuunnitelman (2021b, 77) 

mukaisesti yritykset. Valtion ja kuntien rooli on tavaraliikenteessä erityisesti 

liikenneverkkojen ja liikenteen solmupisteiden ylläpitäminen ja kehittäminen. 

Tavaraliikenteen palveluiden osalta valtio pyrkii edistämään yritysten 

toimintamahdollisuuksia mm. tiedon hyödyntämistä helpottamalla sekä erilaisilla 

tutkimus- ja kehittämishankkeilla. Valtio selvittää tavaraliikenteen mahdollisuudet, 

tarpeet ja edellytykset yhdistettyjen kuljetusten käynnistämiseksi vuosina 2021–2022 

yhteistyössä tavaraliikenteen toimijoiden kanssa. 

Myös alue- ja yhdyskuntarakenne vaikuttavat merkittävästi liikenteen kysyntään. 

Maankäytön ja alueiden suunnittelun osalta liikennejärjestelmäsuunnitelman 

(Valtioneuvosto 2021b, 89) valmistelutyössä on huomioitu valtakunnalliset alueiden 

käyttötavoitteet. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa todetaankin, että valtio laatii 

poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa valtakunnallisen 

aluerakenteen pitkän aikavälin kehityskuvan tulevien vuosien – eli 2021 eteenpäin – 

aikana. 

Lopuksi liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Valtioneuvosto 2021b; 14, 52) todetaan, 

että eräitä keskeisimpien kaupunkiseutujen välisiä ratayhteyksiä, kuten Helsinki-Turku 

(Turun Tunnin Juna Oy), Helsinki-Tampere (Suomi-rata Oy) ja nii kutsuttu Itärata, 

kehitetään uudenlaisella valtion ja kuntien väliseen yhteistyöhön perustuvalla 

hankeyhtiömallilla. Hankeyhtiöillä tarkoitetaan osakeyhtiöitä, joissa 

enemmistöomistajina ovat valtio ja hankkeeseen osallistuvat kunnat. Yhtiöön voidaan 

ottaa myös muita hankkeeseen sitoutumishaluisia toimijoita, kuten yrityksiä tai 

yhteisöjä. Hankeyhtiöt vastaavat hankkeensa suunnittelusta, rakentamisesta ja 

operoinnista. Koska toiminta on yhden yhtiön koordinoimaa ja tulostavoitteista, 

suunnittelu ja kehitystyö on ennakoitavampaa, rahoitus varmempaa ja 

pitkäjänteisempää ja toteutus usein nopeampaa.  
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Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma pyrkii siis monella tavoin edistämään 

ja koordinoimaan kaikkia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkoitus on selkeyttää liikennejärjestelmän 

kehitystyötä erilaisissa kumppanuuksissa ja vahvistaa valtion eri toimijoiden yhtenäistä, 

ennakoitavaa ja luotettavaa toimintaa. Esimerkkejä toimivasta yhteistyömallista ovatkin 

valtion ja kaupunkiseutujen välinen MAL-sopimusmenettely ja suurten raidehankkeiden 

suunnittelua varten perustetut hankeyhtiöt. Lisäksi valtion ja kuntien sopimukselliseksi 

yhteistyöksi voidaan katsoa myös yksittäisiä liikennehankkeita koskevat 

kustannusjakosopimukset sekä erilaiset kasvusopimukset. Yritysten kanssa yhteistyötä 

tehdään puolestaan sopimusperusteisesti ja yhteisrahoitteisesti. (Valtioneuvosto 

2021b, 100-102) 

Edellä esitetyn perusteella voidaankin todeta, että liikennejärjestelmäsuunnitelma 

perustuu uuden julkisjohtamisen mukaiselle organisaatiorakenteelle ja hallinnalle. 

Julkinen toimintaympäristö ja siihen kytkeytyvät yksityiset toimijat ovat seurausta 

liikenteen alan kehityskulusta, jossa markkinoiden toimivuuden ja kilpailun lisääntyessä 

sekä tehokkuuden kasvaessa toimijoiden määrä on kasvanut. Julkishallinnon 

perustavanlaatuinen tehtävä onkin edistää kilpailuneutraliteettia ja 

markkinamekanismien toimintaa liikenteen tehokkuuden maksimoimiseksi, mikä 

kuvastaa hyvin uuden julkisjohtamisen ideaaleja.  

Näiden tavoitteiden lisäksi vuoden 2021 liikennejärjestelmäsuunnitelma korostaa hyvin 

vahvasti yhteistyön merkitystä liikennejärjestelmän suunnittelussa, ylläpidossa ja 

kehityksessä sekä tuo yhteistyöhön tiiviisti mukaan uusia aspekteja, kuten 

esteettömyyttä, saavutettavuutta tai kestävää kehitystä, edustavia tahoja. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ei oteta tarkasti kantaa siihen, miten 

organisoituminen kaikkien yhteistyöhön liittyvien erilaisten tavoitteiden ympärillä on 

konkreettisesti tarkoitus tapahtua, mutta on selvää, että tämän päivän 

liikennejärjestelmätyöhön halutaan mukaan suuri määrä erilaisia toimijoita tuomaan 

asiantuntijuutta päätöksentekoon ja uusia toimintamalleja sekä -mekanismeja 

yhteistyölle kehitetään jatkuvasti. Toimijoita halutaan myös vastuuttaa kehitystyöhön ja 

siksi onkin nähtävissä, että valtiolla on rooli paitsi aktiivisena toimijana ja rahoittajana 
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myös yhteistyön vastuunjakajana, koordinoijana ja verkostojen ylläpitäjänä, mikä kertoo 

uuden julkisen hallinnan vaikutusten ilmenemisestä Suomen liikennejärjestelmän 

hallinnassa. On myös selvää, että Suomen liikennejärjestelmän ylläpito ja kehitys 

edellyttävät yhteistyötä, sillä markkinamekanismit eivät yksinään riitä turvaamaan 

riittävää palvelutasoa maanlaajuisesti. Kun markkinamekanismit eivät toimi, myös 

organisoitumisen perusta muuttuu merkittävästi ja valtion rooli vaihtuu yhteistyön 

koordinoijasta palveluiden aktiiviseksi tuottajaksi. 

6.4 Hallinnon fokus 

 

Uudessa julkisjohtamisessa hallinnon fokuksessa on usein suoritus, sen johtaminen ja 

sen seuraaminen. Kun julkisten organisaatioiden ja julkisen hallinnan toimivuutta 

tarkastellaan uuden julkisjohtamisen näkökulmasta, huomio keskittyy 

kustannustehokkaaseen toimintaan ja siten konkreettisiin lopputuloksiin. Usein 

organisaatioiden toimintaan liittyy myös sääntelyä tai vähintäänkin tavoitteita 

suoritukseen liittyen. Organisaatioita ja julkisen hallinnan tehokkuutta tarkastellaan siis 

ennen kaikkea niiden suorituskyky edellä – miten ikinä suorituskykyä sitten 

mitataankaan. 

 

Uudessa julkisessa hallinnassa hallinnon fokuksessa puolestaan ovat yhteistyön 

prosessit. Uusi julkinen hallinta painottaa yhteistyön merkitystä päätöksenteossa ja 

suunnittelussa, ja tärkeää on toimijoiden välinen luottamus ja yhteistyön kestävyys. 

Toimintaa ei siis ohjaa muodollinen sääntely vaan halu tehdä yhteistyötä, mikä tekee 

verkostoista joustavia. Toimintaa ohjaavat sääntelyä ja suoritusta enemmän verkostojen 

toimivuus ja niiden lopputulemat.  

 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman fokusta voi analysoida siinä 

asetettujen tavoitteiden kautta. Valtioneuvoston selonteossa (VNS 8/2018 vp) 

todetaan, että Suomen liikennejärjestelmän kehittämisen yhteiskunnallisia tavoitteita 

ovat kilpailukyvyn edistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta sekä alueiden elinvoima ja 

saavutettavuus. Suomen liikennejärjestelmän kehitys on tärkeää lisäksi esimerkiksi 

alueiden käytön, alueiden kehittymisen, kansalaisten hyvän arjen sekä 
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huoltovarmuuden kannalta (Valtioneuvosto 2021b, 8). Tavoitteet voidaan kuitenkin 

tiivistää kolmeen teemaan: saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus. 

Saavutettavuustavoite on jaettu neljään strategiseen alatavoitteeseen: alueiden 

kansainväliseen saavutettavuuteen, alueiden väliseen saavutettavuuteen, alueiden 

sisäiseen saavutettavuuteen ja matkojen ja kuljetusten palvelutasoon (LiVM 17/2021 

vp).  

 

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä (LiVM 17/2021 vp) valtakunnallisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita määritellään pitkälti suorituksen kautta. 

Saavutettavuustavoitteeksi on määritelty kolme tuntia niin Suomen sisäisessä 

liikenteessä kuin Suomesta ulkomaillekin, ja alueiden sisäisäisenä tavoitteena on tunnin 

saavutettavuus. Saavutettavuutta määritetään myös kustannustehokkuuden kautta 

siten, että tavoitteena on parantaa Suomen ja sen eri alueiden saavutettavuutta 

elinkeinoelämän elinvoimaisuuden ja työssäkäynnin näkökulmista. Lisäksi matkojen ja 

kuljetusten hyvällä palvelutasolla kehitetään paitsi liikenteen solmukohtia myös 

matkaketjuja eri väestöryhmien ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamiseksi. 

Saavutettavuudelle on siis määritetty liikennejärjestelmän suoritukseen ja 

tehokkuuteen liittyvät tavoitteet, joihin liikennejärjestelmäsuunnitelmalla pyritään 

vastaamaan. 

 

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön (LiVM 17/2021 vp) mukaan 

kestävyystavoitteen johtoajatuksena on yksilön vapaus ja mahdollisuus valita 

ympäristön näkökulmasta kestäviä liikkumismuotoja. Kestävyystavoitteen asettamisella 

halutaan tukea joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn sekä muiden kestävien 

liikkumismuotojen kasvua. Kestävyystavoite on sidottu fossiilittomaan tiekarttaan, jossa 

puolestaan on omat tavoitteensa liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Valtakunnallinen 

liikennejärjestelmäsuunnitelma kuitenkin keskittyy päästövähennystavoitteiden osalta 

pitkälti energiatehokkuuden kehittämiseen (Valtioneuvosto 2021b, 14). Tavoite onkin 

siten sidottu liikenteen energiatehokkaaseen suoritukseen.  

 

Kolmas liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvä tavoite on tehokkuus. Liikenne- ja 

viestintävaliokunnan mietinnössä (LiVM 17/2021 vp) tehokkuuden tunnusmerkkeinä 
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voidaan pitää liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellista tehokkuutta ja sen 

paranemista. Tämä tarkoittaa liikenneverkoston hyödyn maksimoimista ja sen 

puutteiden korjaamista tehokkaammilla ja vaikuttavammilla toimenpiteillä. Lisäksi 

liikennettä kehitetään tehokkaalla liikenteenohjauksella ja digitalisaation mukanaan 

tuomilla mahdollisuuksilla kaikkien kulkutapojen osalta.  

 

Lisäksi liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 17/2021 vp) katsoo, että valtakunnallisessa 

liikennejärjestelmäsuunnitelmassa asetetuista tavoitteista ja strategisista linjauksista on 

johdettavissa toimivat kriteerit myös suunnitelman toteutumisen arvioinnille ja 

seurannalle. Koko liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumista on siis tarkoitus 

arvioida ja seurata liikennejärjestelmän suorituksen mukaisesti. On myös selvää, että 

valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla tavoitellaan Suomen 

liikennejärjestelmän suorituksen kokonaisvaltaista paranemista niin alueiden 

saavutettavuuden, kestävään kehitykseen tähtäävien toimenpiteiden kuin puhtaan 

kustannustehokkuudenkin näkökulmista. 

 

Kun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita ja strategisia toimenpiteitä 

tavoitteiden saavuttamiseksi tarkastellaan uuden julkisen hallinnan näkökulmasta, 

yhteistyön prosessien ja lopputulemien merkityksen pitäisi korostua. Itse yhteistyö kyllä 

korostuu liikennejärjestelmäsuunnitelman keskeisenä toteuttamistapana lähes 

poikkeuksetta kaikilla toimenpideohjelman osa-alueilla, mutta yhteistyön prosessit ja 

lopputulemat vaikuttavat olevan pitkälti suorituksen kautta ohjattuja. Koska yhteistyön 

tapoja ja tai siihen osallistuvia tahoja ei ole tarkoin määritelty, yhteistyön prosessit 

lienevät pitkälti toimijoiden itse määriteltävissä. Näin on esimerkiksi uusien liikkumisen 

palveluiden kehitystyössä ja digitalisaation hallintaan ja hyödyntämiseen tähtäävässä 

yhteistyössä. Prosessit ovat monessa tapauksessa myös julkishallinnon – valtion ja 

kuntien – ohjaamia tai koordinoimia, kuten esimerkiksi liikenteen solmukohtien ja 

asemaseutujen kehittämisessä tai liikenteen palvelutasojen määrittelyssä 

(Valtioneuvosto 2021b, 74-75). Näin on selkeästi myös rahoitukseen ja 

tehokkuustavoitteiden saavuttamiseen liittyvien toimenpiteiden ohjauksessa (Liikenne- 

ja viestintäministeriö 2021, 15). 
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Vaikka yhteistyön prosesseissa voikin olla vapauksia järjestää ne monella eri tavalla, 

liikennejärjestelmäsuunnitelma ei juurikaan anna yhteistyöverkostoille vapauksia 

kehittää omia lopputulemiaan, vaan liikennejärjestelmäsuunnitelman 

toimenpideohjelman tarkoituksena on ohjata toimijoiden välistä yhteistyötä 

täyttämään suunnitelmassa asetetut yhteiskunnalliset tavoitteet. Yhteistyöverkostoja 

tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi laadukkaimmalla ja tehokkaimmalla 

mahdollisella tavalla, ja tällöin toki verkostojen lopputulemillakin on oma itseisarvonsa. 

Näin on epäilemättä esimerkiksi esteettömyyttä ja uusia liikkumisen palveluja 

kehittävillä verkostoilla (Valtioneuvosto 2021b; 75, 81). Myös alueellisessa yhteistyössä 

erilaisista aluekohtaisista yhteistyön toimintatavoista voi olla hyötyä lopputuloksen 

kannalta liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteiden lisäksi. Esimerkiksi Pohjois-

Suomen osalta rajayhteistyö Barentsin alueen kanssa on nähty tärkeäksi 

(Valtioneuvosto 2021b, 19).  

 

Lisäksi liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja sen valmistelutöistä jää jossain määrin 

epäselväksi, mikä motivoi kaikkia toimijoita osallistumaan yhteistyöhön. Joissain 

tapauksissa, kuten uusien liikkumispalveluiden kehityksessä, toimijoilla on aito 

taloudellinen agenda tulla markkinoille tai osallistua niihin, mutta ovatko 

liikennejärjestelmäsuunnitelmassa asetetut yhteiskunnalliset tavoitteet aina 

sopusoinnussa toimijoiden intressien kanssa? Toisaalta kysymyksen voi kääntää myös 

toisinpäin; voiko valtakunnallinen ja pitkän tähtäimen liikennejärjestelmäsuunnitelma 

edesauttaa yritysten, edunvalvontaorganisaatioiden ja yksittäisten kansalaisten 

intressejä osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon, kun suuntaviivat ja raamit 

yhteistyölle on jo valmiiksi asetettu ja valtio viime kädessä vastaa niiden 

toteutumisesta? Lopputulema on varmasti kaksitahoinen, mutta oletusarvoisesti 

yhteistyön pitkäjänteisyys, tavoitteellisuus ja julkishallinnon vastuu ovat omiaan 

lisäämään kiinnostusta osallistua yhteistyöhön ja niiden kautta saavuttaa omalle 

organisaatiolle parhaat mahdolliset edut vallitsevien olosuhteiden puitteissa. 

 

Yhteistyön prosessien ja lopputulemien merkitystä valtakunnalliselle 

liikennejärjestelmäsuunnitelmalle tai liikenteen alan hallinnolle ylipäänsä ei siis voi pitää 

kokonaan merkityksettömänä, mutta selvää on, että ennalta määriteltyihin strategisiin 
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tavoitteisiin pyritään ennen kaikkea suorituksen johtamisen, arvioinnin ja seurannan 

kautta. Näin ollen hallinnon fokuksen voi sanoa olevan enemmän uuden 

julkisjohtamisen mukaisessa suorituksessa kuin uuden julkisen hallinnan mukaisissa 

yhteistyön prosesseissa tai lopputulemissa. Yhteistyön prosesseilla ja niistä nousevilla 

lopputulemilla on kuitenkin oma paikkansa luottamuksen ja sitoutumisen 

rakentamisessa yhteistyökumppaneiden välillä, mikä puolestaan edesauttaa 

suunnitelman pitkäjänteistä toteutumista ja siten kaikkien osapuolten motivaatiota 

osallistumiseen.  

 

6.5 Yhteistyön malli 
 

Uutta julkisjohtamisessa julkishallinto on mahdollisimman pieni ja kustannustehokas. 

Organisaatiot on usein eriytetty erityisorganisaatioiksi ja toiminta asetettu alttiiksi 

markkinamekanismeille. Markkinoilla toimiminen on johtanut palveluiden käyttäjien 

näkemiseen asiakkaina, ja toisaalta voidaan myös puhua organisaatioiden sisäisistä ja 

välisistä asiakkuuksista. Organisaatioiden välistä yhteistyötä leimaavat siis erilaiset 

asiakassuhteet ja niihin liittyvät sopimukset.  

 

Uuden julkisen hallinnan näkökulma taas jälleen kerran lähtee yhteistyöstä. Toimivana 

pohjana yhteistyölle ja siihen organisoitumiselle nähdään yhteiset intressit, tiedon avoin 

jakaminen ja luottamus yhteistyökumppaneita kohtaan. Alkuoletuksena siis on, että 

yhteistyöhön mukaan tulevat kumppanit ovat mukana vapaaehtoisesti ja niillä on aito 

halu edistää niin omaa kuin yhteistä agendaakin.  

 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa sekä suunnitelmassa 

itsessään puhutaan paljon yhteistyön tekemisestä, ja yhteistyö on selkeästi tavoiteltu 

toimintatapa, mutta yhteistyön keinot jäävät monelta osin epäselviksi tai niitä ei ole 

määritetty. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yhteistyöstä käytetään myös termiä 

kumppanuudet, joiden tarkoitus on luoda pohjaa tiiviille ja jatkuvalle vuorovaikutukselle 

ja yhteistyölle valtion ja muiden toimijoiden välillä. Kumppanuudet toimivatkin 

foorumina toimijoiden yhteisten päämäärien muodostamiselle ja liikennejärjestelmän 
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kehittämiselle sekä jakavat taloudellista riskiä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2021, 87-

88) 

 

Konkreettiset yhteistyön keinot, joita liikennejärjestelmäsuunnitelmassa käytetään, 

ovat erilaiset sopimukset valtion, kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden – kuten 

yksityisyritysten – välillä. Tällaisia yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi erilaiset valtion 

ja yksittäisten kaupunkien väliset kasvusopimukset ja kustannustenjakosopimukset, 

valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen 

sopimukset (MAL-sopimukset), raideliikennehankkeiden hankeyhtiöt, yksityissektorin 

kanssa tehtävät yhteisrahoitussopimukset sekä erilaiset tuetun joukkoliikenteen 

muodot, kuten osto- ja hankintaliikenne sekä valtion asettamaan palveluvelvoitteeseen 

perustuva joukkoliikenne. Liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnissa 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2021, 15) todetaan, että valtio aikoo vahvistaa, 

selkeyttää ja monipuolistaa sopimuksellista yhteistyötä kuntien ja yritysten kanssa 

infrahankkeiden rahoituksessa. 

 

Valtiolle kuntien ja kaupunkiseutujen kanssa tehtävät sopimukset ovat keino edistää 

liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritettyjä tavoitteita yhdessä kuntien ja 

kaupunkiseutujen kanssa. Sopimusten tavoitteet johdetaankin valtakunnallisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteista ja ne ovat siten linjassa myös kuntien ja 

kaupunkiseutujen strategioiden painopisteiden kanssa. Lisäksi alueiden kehittämiseen 

liittyvien tavoitteiden toteuttamiseksi on tehty erilaisia yhteistyösopimuksia valtion, 

maakunnan liiton, kunnan, toimenpiteiden rahoittamiseen osallistuvien muiden 

viranomaisten sekä muiden aluekehitykseen osallistuvien toimijoiden kanssa. Alueiden 

kehityksen kannalta on tärkeää, että liikenteen kehittäminen nähdään seudullisena 

kokonaisuutena, mikä edellyttää ennen kaikkea kuntien mutta myös muiden toimijoiden 

tavoitteiden ja näkemysten yhteensovittamista ja yhteistyötä. (Valtioneuvosto 2021b, 

100-101) 

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Valtioneuvosto 2021b, 100-101) todetaan, että 

liikennejärjestelmän osalta sopimuksellista yhteistyötä kaupunkiseutujen kanssa 

tehdään ensisijaisesti maankäyttoä, asumista ja liikennettä yhteensovittavilla 
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sopimuksilla eli niin kutsutuilla MAL-sopimuksilla. Valtion ja kaupunkiseutujen välisiset 

sopimukset koskevat muun muassa joukkoliikenteen ja matkaketjujen kehittämistä, 

kävelyn ja pyöräilyn edistämitä, liityntäpysäköintiä, seudullista raideliikenteen 

kehittämistä, liikenteen vaihtoehtoisten energiamuotojen edistämistä, tiedon 

hyödyntämistä ja digitalisaatiosta johtuvia kysymyksiä sekä kustannustenjakoa. 

Suurimpien MAL-kaupunkiseutujen ja valtion välisissä sopimuksissa voidaan sopia myös 

valtakunnallisesti merkittävistä yhteisrahoitetuista kehitysinvestoinneista valtion 

väyläverkolla. Lisäksi valtion on mahdollista osallistua myös muunlaiseen 

sopimusyhteistyöhön erilaisten tarpeiden mukaisesti ottaen huomioon väyläverkon 

ylläpidon ja kehittämisen resurssit sekä sopimuksellisen yhteisrahoituksen periaatteet.  

(Valtioneuvosto 2021b, 100-101) 

 

Valtio osallistuu sopimusperusteisesti myös kuntien elinkeinoelämän kehittämisen ja 

maankäytön tukemiseen yhteisrahoituksen kautta. Väylävirasto, Liikenne- ja 

viestintävirasto Traficom, kunnat, kaupunkiseudut ja yritykset seuraavat yhteistyössä 

kuntien maankäytön ja elinkeinoelämän tarpeita valtion väyläverkoston kehittämiseksi. 

Hankkeista sovitaan erikseen ottaen huomioon liikennejärjestelmäsuunnitelman 

tavoitteet ja sopimuksellisen yhteisrahoitusmallin edellytykset. Yksittäisten kaupunkien 

tai maakuntien ja valtion välisissä aluekehittämiseen liittyvissä sopimuksissa voidaan 

sopia esimerkiksi liikenteen osalta uusien liikenteen palveluiden ja digitalisaation, 

kestävän kehityksen ja työvoiman saavutettavuuden edistämisestä. (Valtioneuvosto 

2021b, 101-102) 

 

Sopimuksellista yhteisrahoitusta voidaan hyödyntää myös silloin, kun valtion lisäksi 

liikennehankkeesta on merkittäviä hyötyjä myös muille osapuolille. Sopimuksellista 

yhteisrahoitusta voidaan hyödyntää erityisesti, kun kunnilla on valtiota suurempi 

intressi hankkeen toteuttamiseen tai jos valtion verkolle suunniteltu toimenpide 

palvelee rajoitettua määrää elinkeinoelämän toimijoita ja se on 

yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Jos hanke hyödyttää vain yhtä toimijaa, on infran 

omistukseen liittyvät muutostarpeet arvioitava ensin ja niihin voidaan tarvittaessa tehdä 

muutoksia. Yhteisrahoitusta voidaan käyttää myös, kun muulla kuin valtion verkolla 

sijaitseva hanke edistää valtakunnallisia liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisia 
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tavoitteita ja on yhteiskuntataloudellisesti tehokkaaksi arvioitu. Kun hankkeesta 

hyötyvät tahot näkevät kannattavaksi osallistua rahoitukseen, toteutukseen valikoituu 

laajemmin kannattavia ja yhteiskunnallisesti tehokkaita kohteita. (Valtioneuvosto 

2021b, 104) 

 

Valtion hankeyhtiöt ovat uusi esimerkki sopimuksellisesta yhteistyöstä. Valtion 

hankeyhtiöitä on tähän mennessä käytetty kolmen suuren ratahankkeen valmisteluun: 

Helsingistä Turkuun (Turun Tunnin Juna Oy), Tampereelle (Suomi-rata Oy) ja itään kohti 

Kouvolaa (niin kutsuttu Itärata-hanke). Suomi-rata Oy ja Turun Tunnin Juna Oy on 

perustettu vuonna 2020 ja valtion osuus kummassakin yhtiössä on 51 % (Valtioneuvosto 

2021b, 92). Itärata-hankeyhtiön perustaminen on vielä tämän tutkielman 

kirjoitushetkellä kesken. Hankeyhtiöt luovat sopimuksellisen pohjan yhteistyölle, johon 

halukkaat kunnat ja muut toimijat voivat liittyä ja sitoutua. Hankeyhtiöiden rahoitus ei 

kuulu liikennejärjestelmäsuunnitelman piiriin, vaan sitä käsitellään hankeyhtiöissä, mikä 

osaltaan onkin hankeyhtiöiden yksi keskeinen tehtävä. Hankeyhtiöille on kuitenkin 

osoitettu rahoitusta valtion talousarviossa (Valtioneuvosto 2021b, 92). 

 

Lisäksi eri liikennemuotojen osto- ja velvoiteliikenne voidaan nähdä yhtenä 

sopimuksellisen yhteistyön mallina. Liikenne- ja viestintäministeriö sekä ELY-keskukset 

voivat hankkia joukkoliikennettä joko ostoliikenteenä tai julkisen palveluvelvoitteen 

nojalla, kun markkinamekanismit eivät yksinään riitä ylläpitämään riittävää 

palvelutasoa. Ostoliikenteen hankinnat voidaan tehdä joko kilpailutuksen kautta tai 

joissain tapauksissa suorahankintana. Julkinen palveluvelvoitetta valtio tai kunta voi 

käyttää ostopalvelun hankkimisessa silloin, kun hankintalain mukainen kilpailuttaminen 

ei ole mahdollista, esimerkiksi kun palvelun tuottajia tai markkinatarjontaa ei ole 

tarpeeksi. Näin on toimittu esimerkiksi VR-Yhtymän kanssa tiettyjen rataosien 

palvelutason turvaamiseksi tai lentoliikenteessä tiettyjen reittien ylläpitämiseksi 

(Valtioneuvosto 2021b, 69). 

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ei puhuta käytännössä katsoen lainkaan 

asiakkuuksista. Asiakkaina nähdään ainoastaan liikenteen palveluiden loppukäyttäjät, 

kuten joukkoliikenteen käyttäjät tai satamia käyttävät kuljetusyritykset. 
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Liikennejärjestelmän suunnitteluun, ylläpitoon ja kehitykseen osallistuvat tahot 

nähdäänkin pikemminkin aktiivisina toimijoina ja esimerkiksi sopimuskumppaneina. 

Liikennejärjestelmätyötä varten valtio aikoo perustaa valtakunnallisen ja alueellisen 

tason välille laajan, säännöllisesti kokoontuvan liikennejärjestelmäfoorumin, joka toimii 

yhteistyöverkostona sekä aloittaa vuosittaiset keskustelut erilaisten alueellisten 

toimijoiden kanssa liikennejärjestelmän kehittämiseksi (Valtioneuvosto 2021b, 113). 

 

Sopimusten lisäksi liikennejärjestelmäsuunnitelma tavoittelee yhteistyötä myös 

esimerkiksi digitalisaatiossa, uusiin liikkumisen palveluiden kehityksessä, 

ympäristökysymyksissä sekä esteettömyyteen ja matkustamisen palveluihin liittyvissä 

asioissa kuten liikenteen solmukohtien kehityksessä. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yhteistyön mallia ei kuitenkaan ole määritelty 

näiden tavoitteiden osalta ja oletettavasti tällaisissa kysymyksissä yhteistyö perustuukin 

ennen kaikkea yhteisiin intresseihin ja tiedon jakamiseen sekä mahdollisesti myös 

luottamukseen siitä, että yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia. Esimerkiksi 

esteettömyyteen ja uusiin innovatiivisiin liikkumispalveluihin liittyy monia yhteisiä 

intressejä toimijoiden välillä ja tiedon jakaminen on edellytys palveluiden 

onnistumiselle. Sama koskee matkaketjuja ja liikenteen solmukohtien kehittämistä. 

Yhteistyön työn ei siten tarvitse perustua sopimukselle tai asiakkuuksille, vaan yhteisille 

tavoitteille, ja organisoitumisen malli voi olla vapaampi. Tällaisia yhteistyön tapoja 

voivat olla erilaiset asiakasraadit tai edunvalvontaverkostot sekä erilaiset 

elinkeinoelämän kehittämisverkostot ja esimerkiksi maakuntien liittojen ylläpitämä 

yhteistyö. 

 

On kuitenkin huomattava, että joskus sopimuksetonkin yhteistyö voi olla pakotettua: 

esimerkiksi lainsäädäntö edellyttää toimijoita avaamaan lippujärjestelmien rajapinnat 

yhteiskäyttöön ja säätää vammaisia koskevista oikeuksista (Valtioneuvosto 2021b, 81). 

Myös kestävän kehityksen tavoitteita on pitkälti säädelty valtion taholta, ja osa 

tavoiteltavista toimenpiteistä ei siten varsinaisesti perustu yhteistyöhön vaan 

velvoitteeseen. Toisaalta tavoitteisiin pääsy ja velvoitteiden täyttäminen voivat monesti 

avata ovia uudenlaiselle yhteistyölle ja kehittää olemassa olevia yhteistyön 

toimintatapoja. 
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Lisäksi erilaisten sopimusmallien voidaan kääntäen ajatella pohjaavan yhteisiin 

intresseihin ja haluun jakaa tietoa. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetyt 

sopimustavat eivät siis välttämättä ole pelkästään kaksitahoisia toimittaja-asiakas-

suhteita, vaikka sana itsessään niin voi vihjata, vaan niissä on kyse useiden eri 

toimijoiden välisestä yhteistyöstä, yhteisten intressien toteuttamisesta sekä 

luottamuksen rakentamisesta yhteistyökumppaneiden välille. Monien eri toimijoiden 

väliset yhteistyösopimukset ovatkin todennäköisesti moniulotteisempia kuin uuden 

julkisjohtamisen tarkoittamat asiakkuudet ja sopimukset, ja niillä mahdollistettu 

yhteistyö kuvaakin kenties laajemmin kumppanuuden tavoitteita ja merkityksiä. Näin 

ollen on perusteltua väittää, että yhteistyön malli on selkeästi voittojohteisen uuteen 

julkisjohtamiseen ja sopimuksiin nojaava, mutta jotta yhteistyö voisi toteutua 

liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden tarkoittamalla tavalla, on sekä 

sopimuksellisen että sopimuksettoman yhteistyön pohjattava myös yhteisiin 

intresseihin, tiedon jakamiseen sekä luottamukseen. Siten valtakunnallisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteissa on havaittavissa myös uuden julkisen 

hallinnan mukaisia elementtejä, vaikka niiden määrittely onkin vaillinaista eikä 

aukottomia johtopäätöksiä voi tehdä. 

 

6.6 Suorituksen mittaaminen 

 

Julkisen hallinnon suoritus ja sen suorituskyky ovat keskeinen osa yhteiskunnan 

toimivuutta. Uuden julkisjohtamisen opin mukaan julkishallinnon suoritusta ja 

suorituskykyä tulee ennen kaikkea arvioida tehokkuuden ja taloudellisen tuloksen 

kautta. Ajatuksena on, että julkisen talouden varat on käytettävä mahdollisimman 

tehokkaasti, mikä tarkoittaa palveluiden optimoimista ja kustannustehokkuuden 

huomioimista kaikessa toiminnassa. Rahankäyttö kiteytyy markkinamekanismeihin ja 

kilpailuun, ja rahallinen tulos onkin yksi keskeisimpiä indikaattoreita julkisen talouden 

toimivuudesta.  

 

Uuden julkisen hallinnan tulokulma suorituksen mittaamiseen on uutta julkisjohtamista 

laajempi. Uuden julkisen hallinnan mukaan suoritusta tulee mitata myös 
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politiikkatoimien vaikutusten, yhteiskunnallisten intressien ja asiakas- tai 

käyttäjätyytyväisyyden näkökohdista. Keskiössä ei ole enää pelkästään rahallinen tulos 

ja tehokkuus, vaan valtion tehtävänä on huolehtia kansalaisten hyvinvoinnista 

moniulotteisemmin sekä toimia myös muiden kuin puhtaiden markkina-arvojen 

edistäjänä. 

 

Suorituksen mittaamista valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman osalta on 

järkevää lähteä tutkimaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden 

kautta. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yhtenä keskeisenä tavoiteteemana on 

tehokkuus. Tehokkuuden lisäksi suunnitelma sisältää kestävyyteen sekä 

saavutettavuuteen liittyviä tavoitteita. Kaikki tavoitteet on nähtävä rinnakkaisina ja 

niiden tarkoituksena on torjua ilmastonmuutosta (Valtioneuvosto 2021b, 12). 

Pelkästään tämän teemoittelun perusteella on mahdollista sanoa, että yksinomaan 

tehokkuus ja rahallinen tulos eivät ohjaa Suomen liikennejärjestelmän suunnittelua, 

ylläpitoa ja kehitystä, mutta seuraavassa tutustun tavoitteisiin ja niiden mittaamiseen 

perusteellisemmin. 

 

Saavutettavuustavoitteen mukaan Suomen liikennejärjestelmä takaa koko Suomen 

saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin 

(Valtioneuvosto 2021b, 33). Liikenne- ja viestintäministeriön (2021, 11-12) teettämän 

vaikutusten arvioinnin perusteella suunnitelman toimenpiteet tukevat melko hyvin 

valtion asettamien saavutettavuustavoitteiden toteutumista. Vaikutusten arvioinnin 

mukaan saavutettavuus tulee paranemaan sekä kansainvälisellä, alueiden välisellä että 

kaupunkiseutujen ja alueiden sisäisellä tasolla.  

 

Kansainvälisellä tasolla liikennejärjestelmäsuunnitelman (Valtioneuvosto 2021b, 34-35) 

pyritään kolmen tunnin saavutettavuuteen Suomesta ulkomaille suuntautuvilla 

matkoilla. Alueiden välillä pyritään edistämään elinkeinoelämän ja työssäkäynnin 

tarvitsemia yhteyksiä Helsinkiin ja suurimpiin kasvukeskuksiin sekä niistä muualle 

Suomeen. Työmatkaliikenteeseen käytettävä matka-aika keskimäärin lyhenee siellä, 

missä on eniten kaupunkien välistä työmatkustusta. Joukkoliikenteen kilpailukyky 

yksityisautoon verrattuna paranee työssäkäynnin kannalta oleellisilla yhteysväleillä. Alle 
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tunnin matka-ajan päässä maakuntakeskuksesta olevien ihmisten määrä kasvaa. Lisäksi 

tavoitteena on yleisesti, että kaikkien väestöryhmien ja yritysten tyytyväisyys 

liikennejärjestelmään kokonaisuutena paranee. Liikenteen palvelut, informaatio ja 

matkaketjut kehittyvät, palveluiden taso ja laatu nousevat, eri väestöryhmien 

liikkumismahdollisuudet turvataan sosiaalisen tasavertaisuuden turvaamiseksi ja 

liikenteen turvallisuus paranee. 

 

Kestävyystavoitteita on liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Valtioneuvosto 2021b, 33) 

tarkasteltu kolmelta ei katsantokannalta: taloudelliselta, ekologiselta ja sosiaaliselta. 

Kestävyystavoitteen pyrkimyksenä on edistää kestäviä liikkumistapoja monipuolisesti ja 

erityisesti kaupunkiseuduilla, missä päästövähennyksiin päästään 

kustannustehokkaimmin riittävän väestöpohjan ansiosta. Kestäviä liikkumis- ja 

kuljetusmuotoja on tarkoitus kehittää myös kaupunkiseutujen 

ulkopuolella. Tavoitteena on, että joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn ja muiden 

kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa ja että liikenteen kasvihuonekaasupäästöt 

vähenevät.  

 

Liikenne- ja viestintäministeriön (2021; 11, 32-33) liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 

tekemän vaikutusten arvioinnin mukaan suunnitelman toimenpiteet edistävät hyvin 

kestävyystavoitetta ja mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuotoja paranevat. 

Vaikutusten arvioinnissa todetaan, että valinnanmahdollisuudet paranevat erityisesti 

kaupunkiseuduilla, joilla sisäinen saavutettavuus paranee jalankulkuun, pyöräilyyn, 

joukkoliikenteeseen ja matkaketjuihin tehtävien panostusten sekä raideinvestointien 

myötä. Maanteihin sekä kävelyyn ja pyöräilyyn kohdennetut investoinnit parantavat 

tieliikenteen turvallisuutta, mikä edistää jalankulun ja pyöräilyn kasvua. Lisäksi 

toimenpiteet luovat edellytyksiä kulkumuotosiirtymien toteutumiselle. Suunnitelmalla 

vaikutetaan myös liikennejärjestelmän energiatehokkuuteen muun muassa rataverkon 

uuden kulunvalvonta- ja ohjausjärjestelmän kautta sekä tukemalla vaihtoehtoisten 

energiamuotojen käyttöä muun muassa edistämällä vähäpäästöisen kuljetuskaluston 

käyttöä ja vaihtoehtoisten energiamuotojen jakeluverkon rakentumista. Yleisesti ottaen 

suunnitelman toimenpiteet edistävät Suomea sitovia päästöjen vähennystavoitteita, 



76 
 

vaikka liikennejärjestelmäsuunnitelma keskittyykin pääosin energiatehokkuuden 

edistämiseen (LiVM 17/2021 vp). 

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman tehokkuustavoitteella pyritään siihen, että Suomen 

liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus paranee (Valtioneuvosto 

2021b, 33). Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä (17/2021 vp) tarkennetaan, 

että liikenneverkon hyödyntäminen maksimoidaan ja puutteiden korjaamiseksi 

toteutetaan tehokkaimpia ja vaikuttavimpia toimenpiteitä sekä että tehokkaan 

liikenteenohjauksen ja digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti 

kaikissa liikennemuodoissa. Liikenne- ja viestintäministeriön (2021, 11-12) vaikutusten 

arvioinnin mukaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetyt tavoitteet tukevatkin 

hyvin myös tehokkuustavoitteen toteutumista.  

 

Liikenne- ja viestintäministeriön vaikutustenarvioinnissa (2021, 11-12) sanotaan, että 

suunnitelman toimista käyttäjille tulevat hyödyt parantavat yhteiskuntataloudellista 

tehokkuutta ja näin on erityisesti tavaraliikenteen osalta. Vaikutusten arvioinnissa 

todetaan myös, että saavutettavuus paranee pääosin nykyisillä väyläverkoilla, mikä 

yhdessä toimintavarmuuden lisääntymisen ja digitalisaation edistämisen kanssa 

tehostaa liikenneverkkojen käyttöä. Korkeamman rahoituksen myötä myös väylien 

kunnossapidon tehokkuus paranee. Lisäksi onnettomuuksista johtuvien kustannusten 

väheneminen sekä kävelyn ja pyöräilyn tuomat terveyshyödyt edistävät 

yhteiskuntataloudellista tehokkuutta. Yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden 

paraneminen tukee osaltaan saavutettavuustavoitetta, sillä tehokkailla toimenpiteillä 

saadaan aikaan parempaa palvelutasoa ja saavutettavuutta suhteessa käytettyyn 

rahoitukseen. Markkinaehtoisten joukkoliikennepalveluiden edellytyksiä kilpailuun 

edistetään ja peruspalvelut turvataan mahdollisimman kustannustehokkaasti sellaisilla 

alueilla, joilla markkinamekanismit eivät toimi tai toimivat puutteellisesti 

(Valtioneuvosto 2021b, 35). 

 

Saavutettavuus-, kestävyys- ja tehokkuustavoitteiden arviointiin on lisäksi sisältynyt 

lukuisia erilaisia näkökulmia. Kuten aiemmin mainitsinkin, saavutettavuutta on 

tarkasteltu kansainvälisestä, alueiden välisestä sekä alueiden ja kaupunkiseutujen 
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sisäisestä näkökulmasta ja lisäksi myös kuljetusten ja henkilöliikenteen matkojen 

palvelutason ja käyttäjähyödyn näkökulmasta. Taloudellista kestävyydessä on arvioitu 

yhteiskuntataloudellisia ja julkistaloudellisia vaikutuksia sekä taloudelliseen kasvuun 

liittyviä vaikutuksia. Ekologisessa kestävyydessä on arvioitu liikennejärjestelmän 

ilmastovaikutuksia, ilmastonmuutokseen sopeutumisen edellytyksiä, liikenteen 

päästöille, melulle ja tärinälle altistumisia, yhdyskuntarakenteen kestävyyttä, luonnon 

monimonimuotoisuuden säilyttämistä, luonnonvarojen käyttöä sekä maaperään, 

vesistöön ja ilmaan kohdistuvia vaikutuksia. Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta 

puolestaan on tarkasteltu liikkumisen tasavertaisia mahdollisuuksia, vaikutuksia 

terveyteen ja hyvinvointiin sekä vaikutuksia rakennettuun maisemaan ja ympäristöön. 

Omana kohtanaan on vielä ollut liikenteen turvallisuus, jota on arvioitu tieliikenteen ja 

liikkumisympäristöjen turvallisuuden, rautatie-, vesiliikenne- ja ilmailun turvallisuuden 

sekä liikenteen tietoturvallisuuden perspektiiveistä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 

2021, 25). 

 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman suorituksen mittaamiseen on siis 

käytetty lukuisia eri indikaattoreita. Tehokkuus – usein kustannustehokkuus – on 

keskeinen tekijä jokaisella osa-alueella, mutta liikennejärjestelmän suunnitteluun, 

ylläpitoon ja kehitykseen liittyy tehokkuustavoitteiden lisäksi rinnakkaisia, yhtä tärkeitä 

tavoitteita, joilla on omat vaikutuksensa kokonaisuuteen. Tehokkuuden lisäksi 

suunnitelmassa korostuvat alueellinen saavutettavuus ja elinvoimaisuus sekä 

ympäristön kannalta kestävä kehitys. Alueellista saavutettavuutta ja elinvoimaisuutta 

voidaan arvioida muun muassa ajallisten säästöjen, maankäytön kehittämisen, 

alueellisen elinvoimaisuuden sekä laadukkaiden ja tasavertaisten liikkumisen 

palveluiden näkökulmista. Kestävää kehitystä tukevat puolestaan päästöjä vähentävien, 

ympäristöä säästävien ja terveyttä edistävien kulkutapojen suosiminen ja laadukkaan 

joukkoliikenteen edistäminen. Turvallisuus on vielä oma kokonaisuutensa, jonka kehitys 

vaikuttaa myönteisesti kaikkiin kolmeen tavoiteosa-alueeseen. On siten selvää, että 

valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman suoritusta tulee arvioida 

moniulotteisesti politiikkatoimien vaikutukset, yhteiskunnalliset intressit sekä asiakas- 

ja käyttäjätyytyväisyys huomioiden, mikä on linjassa uuden julkisen hallinnan ajatusten 

kanssa. Valtion tehtävä ei ole pelkästään tuottaa kustannustehokkaita liikkumisen 
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palveluita ja edellytyksiä, vaan huomioida kansalaisten tarpeet laaja-alaisesti ja 

yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla. 

 

6.7 Yhteenveto analyysistä 

 

Olen nyt analysoinut valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja sen 

valmisteluun liittyviä töitä kuudesta erilaisesta julkisen hallinnan erittelyn 

näkökulmasta. Nämä näkökulmat olivat käsitys kansalaisista, lainsäädännöllinen 

lähtökohta, organisoitumisen rakenne ja tehtävä, hallinnon fokus, yhteistyön malli sekä 

suorituksen mittaaminen. Näkökulmat perustuvat pitkälti Fredrika Wieselin ja Sven 

Modellin (2014, 178) malliin perinteisen julkishallinnon, uuden julkisjohtamisen ja 

uuden julkisen hallinnan eroista. Teoreettista viitekehystä rakentaessani olen kuitenkin 

muokannut ja soveltanut mallia myös muun tieteellisen kirjallisuuden perusteella. 

Pyrkimyksenäni oli erotella kyseisten kuuden eri näkökulman avulla valtakunnalliseen 

liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyviä uuden julkisjohtamisen ja uuden julkisen 

hallinnan piirteitä. 

 

Analyysistä käy ilmi, että valtakunnallisen liikennejärjestelmän suunnittelutyössä valtion 

näkemys kansalaisista edustaa enemmän uutta julkista hallintaa kuin uutta 

julkisjohtamista. Suunnitelman valmisteluun on otettu mukaan suuri määrä erilaisia 

toimijoita ja toimijoita on pyritty aktivoimaan osallistumaan suunnitelman 

valmistelutyöhön. Suunnitelmasta on järjestetty kuulemis- ja tiedotustilaisuuksia, 

lausuntopyyntökierroksia sekä tiedotettu aktiivisesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 

Kaiken kaikkiaan valmiista suunnitelmaluonnoksesta lausui 257 toimijaa, joiden 

joukossa oli yrityksiä, kansalaisyhteiskunnan toimijoita sekä yksittäisiä kansalaisia. 

Suunnitelman valmistelun eräänä lähtökohtana olikin mahdollisimman laajan 

osallistujakunnan saavuttaminen, sillä sen katsottiin parhaiten tuottavan legitimiteettiä 

suunnitelmalle ja sitouttavan toimijoita pitkän tähtäimen tavoitteisiin sekä tuottavan 

toimivimmat ratkaisut liikenteen kehittämisessä. Sen sijaan asiakkuusnäkökulmaa ei 

juuri missään vaiheessa nostettu esiin. Toimijat nähtiin asiakkaina ainoastaan 

palveluiden loppukäyttäjinä, esimerkiksi matkustajina, mutta nämä asiayhteydet olivat 
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harvassa ja silloinkin yhteyksissä, joissa oli luonnollista puhua palveluiden käyttäjistä 

asiakkaina. 

 

Liikennejärjestelmän lainsäädännöllistä lähtökohtaa on vaikeampi tulkita. On selvää, 

että Suomen lainsäädäntö liikenteen kehittämisen ja sen palveluiden sekä muiden 

liikenteeseen, alueiden kehitykseen ja maankäyttöön vaikuttavien näkökohtien osalta 

lähtee siitä, että valtion tehtävä on edistää kilpailua varmistamalla toimivat markkinat 

ja toimijoiden tasavertainen kohtelu. Tämä muodostaa pohjan muiden arvojen ja 

tavoitteiden huomioimiselle ja nykyisessä lainsäädännössä onkin paljon sellaisia 

elementtejä, jotka edellyttävät muiden tavoitteiden kuin markkinamekanismien 

edistämistä. Kansalaisten ja muiden toimijoiden kuuleminen, osallistaminen ja 

vuorovaikutuksen lisääminen sekä tiedottaminen ovat keskeisiä tavoitteita myös 

lainsäädännöllisellä tasolla. Lainsäädännöllä pyritään lisäämään myös tiedon 

avoimuutta ja saatavuutta, toimijoiden välistä yhteistyötä, sosiaalista tasavertaisuutta 

sekä erilaisten ympäristötavoitteiden toteutumista. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 

on siis nähtävissä sekä uuden julkisjohtamisen että uuden julkisen hallinnan elementtejä 

rinnakkain eikä aukottomasti voi sanoa, onko näistä näkökulmista toinen toista 

tärkeämpi. 

 

Myös organisoitumisen rakenne ja tehtävä valtakunnallisessa 

liikennejärjestelmäsuunnitelmassa antoi kaksitahoisia signaaleja. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa puhutaan hyvin vähän konkreettisista 

organisoitumisen tavoista, mutta tämänhetkisessä liikenteen alan toimijakentässä on 

havaittavissa uuden julkisjohtamisen vaikutukset. Toimijakenttä on hajautunut 

keskushallintovetoista toimialasta pienemmiksi erityisorganisaatioiksi, 

asiantuntijavirastoiksi, liikelaitoksiksi sekä julkis- tai yksityisomisteisiksi yrityksiksi. 

Toiminnan tavoitteena on pitkälti toimivien markkinoiden edistäminen ja liikenteen 

kehittäminen markkinamekanismein. Liikennejärjestelmäsuunnitelma kuitenkin 

korostaa erittäin paljon yhteistyötä ja kannustaa – ellei jopa edellytä – lisäämään 

yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Liikennejärjestelmän suunnitteluun, ylläpitoon ja 

kehitykseen halutaan osallistaa toimijoita kaikilta sektoreilta ja suunnitelman 

tavoitteisiin pääsyn katsotaan edellyttävän entistä laajempaa ja tiiviimpää 
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vuorovaikutusta, jossa valtion rooli on muuttumassa entistä koordinoivampaan 

suuntaan. Lisäksi on huomattava, että markkinoiden pettäessä tai niiden ollessa 

riittämättömät valtion rooli yhteistyön vetäjänä ja vastuunkantajana korostuu.  

 

Vaikka valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma korostaakin yhteistyön 

lisäämistä yhtenä keskeisenä keinona tavoitteisiin pääsemiseksi, hallinnon fokus 

määrittyy kuitenkin pitkälti suorituksen kautta. Liikennejärjestelmäsuunnitelman 

toteutumiselle on määritetty saavutettavuus-, kestävyys- ja tehokkuustavoitteet, ja on 

luonnollista, että suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet pohjaavat näihin tavoitteisiin. 

Siten liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumisen fokus on hyvin vahvasti 

suorituksessa, mikä edustaa uuden julkisjohtamisen näkemystä julkishallinnon 

tavoitteista. Jää epäselväksi, missä määrin liikennejärjestelmäsuunnitelman perusteella 

syntyvien tai jatkuvien yhteistyöverkostojen prosessit tai lopputulemat ovat hallinnon 

fokuksessa. Varmaa on, että joskus yhteistyön toimintatavoilla ja lopputulemilla on 

itseisarvoa palveluiden ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalta ja että suorituspaineet 

voivat ohjata uudenlaisiin yhteistyön tapoihin ja luoviin ratkaisuihin. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma ei kuitenkaan anna kovin vapaita käsiä päätyä mihin 

tahansa lopputulemiin, vaan toimintaa on rajattu suunnitelmassa asetettujen 

tavoitteiden kautta.  

 

Yhteistyön malli valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on pitkälti 

yhteisiin intresseihin, tiedon jakamiseen ja luottamukseen pohjaava. Erilaisia 

sopimusmalleja käytetään keskeisenä keinona tehdä yhteistyötä valtion, kuntien ja 

elinkeinoelämän välillä, mutta analyysin perusteella näiden sopimusten tavoitteet ja 

merkitykset ovat laajempia kuin perinteiset asiakkuussopimukset, joihin uusi 

julkisjohtaminen nojaa. Julkishallinnon ja elinkeinoelämän väliset kumppanuudet 

tavoittelevat kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja. Lisäksi yhteistyötä on 

liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan tarkoitus tehdä sopimusten sitomattakin 

esimerkiksi koskien esteettömyyttä, liikenteen palveluiden kehittämistä tai 

ympäristötavoitteita. Yhteistyö ei aina edellytä sitoutumista sopimukseen, vaan monesti 

voi olla kyse erilaisten toimijoiden osallistamisesta suunnitteluun ja päätöksentekoon. 
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Näin ollen yhteistyön mallit liikennejärjestelmäsuunnitelmassa kuvastavat pikemminkin 

uutta julkista hallintaa kuin uutta julkisjohtamista. 

 

Viimeisenä tarkastelin liikennejärjestelmäsuunnitelman suorituksen mittaamista. 

Analyysi osoitti, että liikennejärjestelmäsuunnitelma perustuu monenlaisille erilaisille 

tavoitteille, joista vain yksi on tehokkuus ja taloudellinen tulos. Tehokkuus – ja usein 

merkityksessä kustannustehokkuus – kyllä korostuu kaikilla tavoitteiden osa-alueilla, 

mutta liikennejärjestelmän saavutettavuus- ja kestävyystavoitteet painavat kupissa yhtä 

paljon. Liikennejärjestelmäsuunnitelman yhtä keskeisiä tavoitteita on esimerkiksi lisätä 

alueiden elinvoimaisuutta, parantaa saavutettavuutta, esteettömyyttä ja liikenteen 

sosiaalista kestävyyttä, kehittää liikenteen palveluiden laatua ja asiakastyytyväisyyttä 

sekä vastata ympäristöön liittyviin haasteisiin ja tavoitteisiin. On siis selvää, että 

suoritusta mitataan myös muiden kuin kustannusvaikutusten näkökulmista, ja 

positiivisilla yhteiskunnallisilla vaikutuksilla on suuri merkitys suunnitelman 

toteuttamisessa. 

 

Analyysin tulokset on esitetty kootusti taulukossa 2 (alla). Taulukossa on harmaalla 

korostettu ne uuden julkisjohtamisen ja uuden julkisen hallinnan piirteet, jotka ovat 

käyneet ilmi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa kustakin 

eri julkisen hallinnan näkökulmasta tarkasteltuna. Seuraavassa kappaleessa esitän 

analyysin perusteella tekemäni johtopäätökset peilaten alkuperäisiin 

tutkimuskysymyksiini, aiempaan tutkimukseen ja tulevaisuuden tutkimustarpeisiin. 
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 LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 

Uusi julkisjohtaminen 

(NPM) 

Uusi julkinen hallinta 

(NPG) 

Käsitys kansalaisista Asiakas Osallistuja, asianosainen 

Lainsäädännöllinen 

lähtökohta 

Taloudellinen tehokkuus Toimijoiden aktivointi 

Organisoitumisen 

rakenne ja tehtävä 

Kilpailu markkinoilla ja 

toimivien markkinoiden 

varmistaminen 

Yhteistyöverkostot ja 

verkostojen hallinta 

Hallinnon fokus Suoritus Verkostojen prosessit ja 

lopputulemat 

Yhteistyön malli Asiakkuus ja sopimukset Yhteiset intressit, tiedon 

jakaminen ja luottamus 

Suorituksen mittaaminen Tehokkuus ja rahallinen 

tulos 

Vaikutukset, 

yhteiskunnallinen hyvä, 

asiakastyytyväisyys 

 

Taulukko 2. Analyysin osoittamat painopisteet valtakunnallisessa 
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ja sen valmistelutöissä uuden julkisjohtamisen ja 
uuden julkisen hallinnan näkökulmista. 
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7 Johtopäätökset 
 

Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia yhtäältä uuden julkisjohtamisen ja toisaalta 

uuden julkisen hallinnan ilmenemistä Suomen liikennejärjestelmän julkisessa 

hallinnassa. Tutkimuksen analyysiosassa perehdyin kesällä 2021 eduskunnan 

hyväksymään valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan Liikenne 12:een, joka 

oli ensimmäinen laatuaan Suomessa ja jonka tarkoituksena on tuoda pitkän tähtäimen 

suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta liikennejärjestelmän hallintaan ja 

kehittämiseen. Liikennejärjestelmäsuunnitelma ilmentää hyvin ja tiiviissä muodossa 

keskeisiä valtakunnallisia tavoitteita, painopisteitä sekä toimenpiteitä koko 

liikennejärjestelmän kehityksessä seuraavien 12 vuoden ajan. Tutkielman tavoitteena 

olikin selvittää, ilmentävätkö Liikenne 12 -suunnitelma ja sen valmistelu uutta 

julkisjohtamista tai uutta julkista hallintaa, ja jos kyllä, miten Liikenne 12 -

suunnitelmassa ja sen valmistelussa ilmenevät uusi julkisjohtaminen ja uusi julkinen 

hallinta. 

 

Tuloksista käy ilmi, että Liikenne 12 -suunnitelma sisältää sekä uuden julkisjohtamisen 

että uuden julkisen hallinnan mukaisia elementtejä. Uutta julkisjohtamista kuvastavat 

liikenteen toimijoiden pirstaleisuus ja organisoitumisen moninaisuus, 

kustannustehokkuuden tavoittelu, toimivien markkinoiden edistäminen ja 

liikennejärjestelmän suoritukseen keskittyminen. Lainsäädännölliset lähtökohdat 

Suomessa perustuvat kilpailuneutraliteetin ja markkinamekanismien luomiselle, ja 

viranomaisten tehtävä onkin edistää tasapuolista kohtelua ja markkinamekanismeja. 

Tehokkuutta mitataan yleisesti suorituksen kautta ja myös 

liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteille on asetettu selkeitä tavoitteita.  

 

Uuden julkisjohtamisen piirteet kuitenkin luovat eräänlaisen pohjan, jonka päälle on 

rakennettu uuden julkisen hallinnan mukaisia ajatuksia. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa kansalaisia ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita ei 

nähdä uuden julkisjohtamisen tapaan pelkästään asiakkaina, vaan aktiivisina toimijoina, 

jotka halutaan osallistaa suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tämä tavoite on viety myös 

lainsäädäntöön, joka osaltaan velvoittaa huomioimaan kansalaisten ja muiden 
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toimijoiden näkemykset päätöksenteossa sekä jakamaan yhteishyödyllistä tietoa, 

esimerkiksi matkustamisen palveluiden kehitystyössä. Liikennejärjestelmän 

kehittämisessä tarvittava organisoituminen ei perustu yksinomaan asiakkuuksille ja 

sopimuksille, vaan perinteisten sopimusten lisäksi moniulotteisemman yhteistyön 

merkitys selvästi korostuu. Tavoitteena onkin tehdä yhteistyötä myös monenlaisten 

vapaamuotoisempien verkostojen kautta niin, että valtion rooli vähitellen on 

muuttumassa palveluiden tuottajasta niiden koordinoijaksi. Hallinnon fokus on 

edelleenkin pitkälti hyvin tavoiteorientoitunutta ja painottuu suoritukseen, mutta 

toisaalta suoritusta mitataan monen erilaisen näkökulman kautta ja suorituksen on 

oltava kokonaisvaltaisesti – siis laajemmin kuin kustannusmielessä – tehokasta sekä 

tukea keskeisiä yhteiskunnallisia arvoja. 

 

Analyysin perusteella uuden julkisen hallinnan elementit korostuvat Liikenne 12 -

suunnitelmassa jonkin verran enemmän kuin uuden julkisjohtamisen mukaiset 

julkishallinnon painopisteet. On kuitenkin syytä muistaa, että ainakin oman 

näkemykseni mukaan uusi julkinen hallinta lähes joka näkökulmasta jossain määrin 

rakentaa uuden julkisen julkisjohtamisen päälle. Voikin siis sanoa, että uusi 

julkisjohtaminen ja uusi julkinen hallinta ilmenevät rinta rinnan valtakunnallisessa 

liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Kehitys myös vaikuttaisi olevan enenevässä määrin 

uuden julkisen hallinnan suuntaan; toimijoiden aktivointiin, kasvavaan 

verkostoitumiseen ja monitahoisten intressien yhteensovittamiseen. 

 

Tutkielmani tulokset ovat melko hyvin linjassa muun muassa Fredrika Wieselin ja Sven 

Modellin tulosten sekä Erik Hysingin kanssa. Wieselin ja Modellin (2014, 198-199) 

mukaan Ruotsin rautateiden ja maanteiden hallinnosta vastaavien virastojen 

toiminnassa ei ollut vuoteen 2014 mennessä havaittavissa selvää kehityskulkua uudesta 

julkisjohtamisesta uuteen julkiseen hallintaan, vaan molempia piirteitä löytyi edelleen 

ja kyse oli kenties jopa kahdesta eri kehityspolusta perinteisestä julkishallinnosta 

nykypäivään. Hysingin (2009, 665) mukaan taas Ruotsin liikennejärjestelmän hallinnassa 

ja liikennepolitiikassa 2010-luvulle tultaessa ei voinut puhua suoranaisesta muutoksesta 

hallinnosta (government) hallintaan (governance), vaan liikenteen hallinnan ja 

liikennepolitiikan kehityksessä oli nähtävissä monia eri piirteitä, muun muassa 
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kaupallistumista, sääntelyn purkamista, hallinnan alueellistumista, toimijoiden määrän 

lisääntymistä ja valtion roolin pienenemistä. Nyt 2020-luvun Suomessa liikenteen osalta 

samankaltaisia piirteitä löytyy yhä ja muutos on jatkuvaa ja nopeaa. Uuden 

julkisjohtamisen kustannustehokkuus ja synergioiden etsiminen ovat siis leimaavia 

piirteitä Suomessa edelleenkin ja julkisen hallinnan hybridisaatio vaikuttaisi olevan 

Ruotsin tavoin pikemminkin uuden julkisjohtamisen uudistusten tulosta kuin seurausta 

pitempään vallinneesta monitoimijuudesta.  

 

Tämän tutkielman kattavuudesta on huomattava, että analysoitu materiaali antaa vain 

yhden, hetkeen sidotun näkökulman Suomen liikennejärjestelmän hallintaan. Tutkimani 

Liikenne 12 -suunnitelma on ensimmäinen Suomessa koskaan tehty pitkän tähtäimen ja 

hallituskaudet ylittävä liikennesuunnitelma ja se on luonteeltaan strateginen 

dokumentti, joka tarjoaa suuntaviivoja ja tavoitteita. Lyhyen tähtäimen suunnitelmat, 

eri toimijoiden osallistuminen sekä suunnittelu, päätöksenteko ja tavoitteet voivat 

näyttää aivan erilaisilta, jos tutkitaan liikenteen alan organisaatioita ja niiden toimintaa 

tarkemmin tai vaikkapa toimijakohtaisesti. Strategisten suunnitelmien toteutus vaatiikin 

aina yhteistä tahtotilaa ja käsitystä tavoitteista sekä ennen kaikkea sitoutumista eikä 

suunnitelman olemassaolo vielä takaa sen toteutumista käytännössä. 

 

Tämän tapaustutkimuksen perusteella ei myöskään voi kovin laajasti ottaa kantaa 

ajallisiin yhteyksiin uuden julkisjohtamisen ja uuden julkisen hallinnan kehityspolussa, 

vaikka uuden julkisen hallinnan teoria onkin 10-20 vuotta uuden julkisjohtamisen 

teoriaa nuorempi. Vaikka analyysini tulosten perusteella uskonkin uuden julkisen 

hallinnan monessa kohdin rakentavan uuden julkisjohtamisen perustaman pohjan 

päälle, tällaisen kehityskulun näyttäminen vaatisi kronologisesti vertailevaa tutkimusta. 

Suomessa on jonkin verran tutkittu siirtymää uudesta julkisjohtamisesta kohti uutta 

julkista hallintaa, mutta liikennepolitiikassa ja liikenteen hallinnassa kokonaisvaltainen 

tutkimus vielä toistaiseksi puuttuu.  

 

Liikenne 12 -suunnitelma on kuitenkin yleisesti ottaen saanut Suomessa myönteisen 

vastaanoton ja sitä on pidetty toivottuna työkaluna liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen 

kehittämiseen. Myös kehittämisehdotuksia on esitetty paljon. Liikenne- ja 
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viestintäministeriön kokoamassa Liikenne 12 -suunnitelman luonnosta koskevassa 

lausuntoyhteenvedosta (18.3.2021, 3-4) käy ilmi huoli suunnitelman sitovuudesta yli 

hallituskausien, rahoituksen riittämättömyydestä sekä konkretian puutteesta. Lisäksi 

lausunnoissa kritisoitiin laajasti liikennejärjestelmäsuunnitelman ja sen toimeenpanon 

irrallisuutta suhteessa muihin käynnissä olleisiin liikenteeseen liittyviin selvityksiin ja 

valmistelutöihin, esimerkiksi fossiilittoman liikenteen tiekarttaan, liikenteen verotuksen 

ja maksujen kehitystyöhön sekä raideliikenteen hankeyhtiöiden perustamiseen.  

 

Erityisesti nähtäväksi jää, miten yhteistyön ja osallistamisen kehittäminen toteutuu 

Liikenne 12 -suunnitelman toimeenpanossa. Liikenne- ja viestintäministeriön 

lausuntoyhteenvedossa (18.3.2021, 12-13) todetaan muun muassa, että eniten 

kehitettävää koettiin olleen suunnitelman valmisteluun liittyvässä vuorovaikutuksessa 

ja erityisesti toivottiin nykyistäkin tiiviimpää yhteistyötä kuntien, suurten 

kaupunkiseutujen, maakuntien liittojen sekä yritysten ja järjestöjen välillä. Lisäksi 

kaivattiin enemmän keskustelua esimerkiksi eri väestö- ja käyttäjäryhmien näkökulmista 

sekä eri liikennemuotoja koskevaa vuorovaikutusta. Yhteistyön merkitystä myös 

suunnitelman toimeenpanossa, investointisuunnitelmien laatimisessa sekä 

rahoituksesta päättämisessä korostettiin paljon. Kaikkien käyttäjäryhmien 

mahdollisuuksia vaikuttaa suunnitelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin myös 

tulevaisuudessa pidettiin erittäin tärkeinä.  

 

Yhteistyö, vuorovaikutus ja erilaisten intressien yhteensovittaminen ovat hienoja 

tavoitteita, mutta niistä muodostuvat verkostot kasvavat helposti suuriksi ja vaikeasti 

hallittaviksi. Aika näyttää, millaisiksi yhteistyön tavat muodostuvat ja miten 

vaikutusvalta verkostoissa jakaantuu. Liikenteen ala on joka tapauksessa suuressa 

muutoksessa, jossa toimijoiden määrä väistämättä lisääntyy. Lisäksi liikenteen on yhä 

nopeammin ja joustavammin kyettävä vastaamaan erilaisiin haasteisiin eri puolilla 

Suomea sekä myös kansainvälisessä mittakaavassa. Olisi hyvin tärkeää, että 

valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma kykenisi tarjoamaan riittävät puitteet 

ja suuntaviivat liikennejärjestelmän kehittämiselle ja sitä kautta luomaan luotettavuutta 

ja ennakoitavuutta sekä kestävää pohjaa yhteistyölle suunnittelussa ja päätöksenteossa. 

  



87 
 

Lähteet  
 

Alasuutari, P. (1999). Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino. 

 

Audouin, M. & Finger, M. (2018). The Development of Mobility-as-a-Service in the 

Helsinki Metropolitan Area: A Multi-level Governance Analysis. Julkaisussa Research in 

Transportation Business & Management, 2018, ss. 24-35. 

 

Bouckaert, G. & Pollitt, C. (2017). Public Management Reform: A Comparative Analysis 

- into the Age of Austerity. Oxford: Oxford University Press. 

 

Brink, A. (toim.). (2011). Corporate Governance and Business Ethics. Dordrecht: 

Springer Netherlands. 

 

Bäcklund, P., Häikiö, L., Leino, H. & Kanninen, V. (2018). Bypassing Publicity for Getting 

Things Done: Between Informal and Formal Planning Practices in Finland. Julkaisussa 

Planning, Practice & Research. Vol. 33.3, 2018, ss. 309–325.  

 

Davies. J.S. (2012). Network Governance Theory : a Gramscian Critique. Julkaisussa 

Environment and planning. Vol. 44 (11). ss. 2687–2704. 

 

Dunsire, A. (1995). Administrative Theory in the 1980s: A Viewpoint. Public 

Administration, vol. 73, ss. 17–40. 

 

Ek Österberg, E.& Qvist, M. (2020). Public Sector Innovation as Governance Reform: A 

Comparative Analysis of Competitive and Collaborative Strategies in the Swedish 

Transport Sector. Julkaisussa Administration & Society. Vol. 52.2, 2020, ss. 292–318. 

 

Euroopan neuvosto. (2008). 12 Principles of Good Governance. Haettu osoitteesta 

https://www.coe.int/en/web/good-governance/12-principles. Viitattu 23.8.2021. 

 



88 
 

Fintraffic. (2021). Fintrafficin tilastot kertovat: Pandemia näkyy yhä liikenteessä maal-

la, merellä ja ilmassa. Haettu osoitteesta: 

https://www.fintraffic.fi/fi/uutiset/fintrafficin-tilastot-kertovat-pandemia-nakyy-yha-

liikenteessa-maalla-merella-ja-ilmassa. (Viitattu 12.8.2021). 

 

Gruening, G. (2001). Origin and Theoretical Basis of New Public Management. 

International Public Management Journal 4, 2001, ss. 1–25. 

 

Hammerschmid, G., Van de Walle, S., Andrews, R. & Mostafa, A. M. S. (2018). New 

Public Management Reforms in Europe and Their Effects: Findings from a 20-country 

Top Executive Survey. Julkaisussa International Review of Administrative Sciences 

2019, vol. 85(3), ss.399–418. 

 

Harakka, T., 15.4.2021. Historiallinen päätös tulevaisuuden liikenteestä. Blogikirjoitus. 

Haettu osoitteesta: https://impulssilvm.fi/2021/04/15/historiallinen-paatos-

tulevaisuuden-liikenteesta/. (Viitattu 25.9.2021). 

 

Hirschhorn, F., Paulsson, A., Sørensen, C. H. & Veeneman, W. (2019). Public Transport 

Regimes and Mobility as a Service: Governance Approaches in Amsterdam, 

Birmingham, and Helsinki. Julkaisussa Transportation Research, 2019, ss. 178–191.  

 

Helsingin Sanomat, 29.10.2020. Käytettyjen autojen rekisteröinti kasvanut Helsingin 

seudulla räjähdysmäisesti – Asiantuntija huolissaan: ”Joukkoliikenteen kurjistumisen 

riski on ilmeinen”. Haettu osoitteesta: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000006702875.html. Viitattu 15.9.2021. 

 

Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? Julkaistu julkaisussa Public 

Administration, 69, s. 3–19. 

 

Hood, C. (1995). The “New Public Management” in the 1980s: Variations on a Theme. 

Julkaisussa Accounting, Organizations and Society. Vol. 20 (2), 1995, ss. 93-109 

 



89 
 

Hood, C. (2011). Afterword: From Fashion to Mainstream. Julkaisussa R. A. W. Rhodes 

(ed.), Public Administration: 25 Years of Analysis and Debate. London: Wiley-Blackwell, 

ss. 199–215. 

 

Hysing, E. (2009). From Government to Governance? A Comparison of Environmental 

Governing in Swedish Forestry and Transport. Julkaisussa Governance. Vol. 22.4, 2009, 

ss. 647–672. 

 

Johanson, J-E. (2006). Business in Metropolis: Local Governance of for-Profit 

Organisations in Finland. Julkaisussa Public Organization Review. Vol. 6.1, 2006, ss. 57–

77. 

 

Klijn, E-H. & Joop Koppenjan. (2012). “Governance Network Theory: Past, Present and 

Future” Julkaisussa Policy and Politics. Vol. 40.4, 2012, ss. 87–606. 

 

Kjær, A. M. (2004). Governance. Cambridge: Polity Press. 

 

Kuntalaki (410/2015). Haettu osoitteesta: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410. Viitattu 28.9.2021).  

 

Laki liikenne- ja viestintävirastosta (935/2018). Haettu osoitteesta: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180935. (Viitattu 28.9.2021). 

 

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005). Haettu osoitteesta: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050503. (Viitattu 28.9.2021). 

 

Laki liikenteen palveluista (320/2017). Haettu osoitteesta: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170320. (Viitattu 28.9.2021). 

 

Laki Väylävirastosta (862/2009). Haettu osoitteesta: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090862. (Viitattu 28.9.2021). 

 



90 
 

Lausuntopalvelu.fi, 26.9.2021. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 

vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi. Haettu osoitteesta: 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=49760799-deb6-

4e2d-8beb-93e59468d6b7. (Viitattu 26.9.2021). 

 

Leviäkangas, P., Nokkala, M., & Talvitie, A. (2015). A Slice or the Whole Cake? Network 

Ownership, Governance and Public–private Partnerships in Finland. Julkaisussa 

Research in Transportation Eeconomics. Vol. 49, 2015, ss. 2–13. 

 

Leviäkangas, P. & Öörni, R. (2020) From Business Models to Value Networks and 

Business Ecosystems – What Does It Mean for the Economics and Governance of the 

Transport System? Julkaisussa Utilities Policy, Vol. 64, 2020. 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö. (2021). Valtakunnallisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointi: Ympäristöselostus. Helsinki: 

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:9. 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö, 17.11.2015. Hallituksen tavoitteena asiakaslähtöiset ja 

palvelevat liikennemarkkinat. Haettu osoitteesta: https://www.lvm.fi/-/hallituksen-

tavoitteena-asiakaslahtoiset-ja-palvelevat-liikennemarkkinat-856723. (Viitattu 

29.9.2021). 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö, 17.6.2019. Suomen liikennejärjestelmää kehitetään nyt 

kokonaisuutena – Valtakunnallisen suunnitelman valmistelu alkaa. Haettu osoitteesta: 

https://www.lvm.fi/-/suomen-liikennejarjestelmaa-kehitetaan-nyt-kokonaisuutena-

valtakunnallisen-suunnitel-man-valmistelu-alkaa-1013698. (Viitattu 25.9.2021). 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö, 18.3.2021. Valtakunnallisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman 2021-2032 valmistelu – lausuntoyhteenveto. Haettu 

osoitteesta: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f0ca36bc-e740-4ac4-accd-

c244746849d5/4131755f-165a-48d7-8afc-

d17d302aa504/YHTEENVETO_20210318094200.PDF. (Viitattu 26.9.2021). 



91 
 

 

LiVM 17/2021 vp. Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta 

liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032. Liikenne ja viestintävaliokunnan 

mietintö. Haettu osoitteesta 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/LiVM_17+2021.aspx. (Viitattu 

6.10.2021). 

 

Lægreid, P. (2015). Christopher Hood, “A Public Management for All Seasons?. 

Teoksessa Lodge, M., Page, E. C. & Balla, S. J. (toim.) The Oxford Handbook of Classics 

in Public Policy and Administration. Oxford: Oxford University Press USA - OSO 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999). Haettu osoitteesta: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132. (Viitattu 28.9.2021). 

 

Marsden, G. & Reardon, L. (2018). Governance of the Smart Mobility Transition. 

Bingley: Emerald Publishing Limited.  
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