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TERVETULOA

Hallinnon Tutkimuksen Seura ry ja Focus Localis ry järjestävät tänä vuonna kolmannet hallinnon ja
kuntatutkimuksen tiedepäivät Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa teemalla Arki ja uhka
– kokonaisturvallisuus arjen ja hallinnon yhteenkietoutumana. Tiedepäivien ohjelmassa ja työryhmätyöskentelyssä tarkastelemme kokonaisturvallisuutta hyvin laaja-alaisesti, huomioiden esimerkiksi asuinturvallisuuden, sosiaalisen kestävyyden, eriarvoistumisen, kaupunkisuunnittelun, demokratian sekä tieto- ja kyberturvallisuuden näkökulmat. Tiedepäivien suunnittelun johtoajatuksena
on ollut se, miten turvallisuus koskettaa meistä jokaista.
Tiedepäivien pääpuheenvuoron tulee torstaina pitämään professori Stig O. Johannessen, Oslo Metropolitan University, ja professori Johannessenin puheenvuoro liittyy hänen kirjansa Strategies, Leadership and Complexity in Crisis and Emergency Operations (Routledge 2016) teemoihin. Kommenttipuheenvuoron pitää opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Torstaina kuulemme myös
Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtosen puheenvuoron Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallista sekä neljä erilaista näkökulmaa kokonaisturvallisuuteen liittyen. Puheenvuorot pitävät lainsäädäntötutkimuksen ja empiirisen oikeustutkimuksen professori Anssi Keinänen Itä-Suomen yliopistosta, varautumispäällikkö Andreas Schneider Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta,
Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä sekä johtaja, dosentti Risto Honkonen Pirkanmaan turvallisuusklusterista. Iltapäivästä siirrymme työryhmätyöskentelyn pariin ja illallisen nautimme ravintola
Paasin kellarissa.
Perjantain aloitamme työryhmätyöskentelyllä, minkä jälkeen kuulemme Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Sini Sallisen näkemyksiä aiheesta Turvallinen kunta. Tämän jälkeen kuulemme Merja
Rapelin (Suomen NATO-edustusto) puheenvuoron Sosiaali- ja terveydenhuollon rooleista osana kokonaisturvallisuutta. Perjantain lopuksi tutkija Teija Norri-Sederholm (MPKK) kertoo MATTI-hankkeesta, jossa seurataan turvallisuusympäristön muutoksia, ja johtamisen sotilasprofessori Aki-Mauri
Huhtinen pitää puheenvuoron puolustusvoimien hallinnon keventämisestä ja digitalisaatiosta.
Lämpimästi tervetuloa tiedepäiville!
Hallinnon Tutkimuksen Seura ry, Focus Localis ry ja Maanpuolustuskorkeakoulu
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TIEDEPÄIVIEN OHJELMA
Keskiviikko 27.11.2019
15.00-18.00 Prekonferenssi - jatko-opiskelijoiden pulmapaja ja tutustuminen MPKK:n kirjastoon
ja sen aineistoihin
Minna Branders, MPKK ja Harri Raisio, Vaasan yliopisto

Torstai 28.11.2019
9.30–10.00 Ilmoittautuminen
10.00
Päivien avaus
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori Jari Kallio
Hallinnon Tutkimuksen Seuran puheenjohtaja Kirsi Lehto
Focus Localis ry:n puheenjohtaja Lotta-Maria Sinervo
Musiikkiesitys
10.15
Key note: Strategies, Leadership and Complexity in Crisis
prof. Stig O. Johannessen, OsloMet
11.15
Kommenttipuheenvuoro
pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus
Keskustelua
12.00
Lounas
12.45
Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli
pääsihteeri Vesa Valtonen, Turvallisuuskomitea
13.15
Neljä näkökulmaa kokonaisturvallisuuteen (n. 15 min /esiintyjä)
Anssi Keinänen, Itä-Suomen yliopisto
Andreas Schneider, Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Tytti Määttä, Kuhmon kaupunki
Risto Honkonen, Pirkanmaan turvallisuusklusteri
14.30
Kahvi
15.00–17.30 Työryhmätyöskentely
17.30
Cocktailtilaisuus
19.30
Illallinen Paasin kellarissa, Siltasaarenkatu 5

Perjantai 29.11.2019
9.00–11.00 Työryhmät
11.00
Kahvi
11.30
Turvallinen kunta
tutkimus- ja kehitysjohtaja Sini Sallinen, Kuntaliitto
12.00
Näkökulmia Sosiaali- ja terveydenhuollon rooleista osana kokonaisturvallisuutta
neuvotteleva virkamies Merja Rapeli, UM, Suomen NATO-edustusto
12.30
MATTI-hanke: turvallisuusympäristön muutoksen seuranta
tutkija Teija Norri-Sederholm, MPKK
13.00
Puolustusvoimien hallinnon keventäminen ja digitalisaatio
sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen, MPKK
13.20
Päätössanat
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TYÖRYHMÄT
Työryhmä 1. Kompleksisuuden johtaminen: Uhka vai mahdollisuus (tila: Lohtaja)
- Juha Lindell, Vaasan yliopisto, juha.lindell@univaasa.fi
- Niklas Lundström, Vaasan yliopisto, niklas.lundstrom@univaasa.fi
Työryhmä 2. Kompleksisuusajattelu osana arjen, hallinnon ja kokonaisturvallisuuden yhteenkietoutumista ja Ilmiölähtöisyys turvallisuuden osatekijänä (tila: Niinisalo)
- Erikoistutkija Alisa Puustinen Pelastusopisto, alisa.puustinen@pelastusopisto.fi
- Yliopistonlehtori Harri Raisio, Vaasan yliopisto
- HTT Minna Branders Maanpuolustuskorkeakoulu
- Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen
- Kehitysjohtaja Kaisa Lähteenmäki-Smith (MDI), kaisa.lahteenmaki-smith@mdi.fi
Työryhmä 3. Kriittisen infrastruktuurin keskinäisriippuvuus kokonaisturvallisuuden mahdollisuutena ja
haasteena (vain torstaina) (tila: Ristilampi)
- Professori Pekka Verho, Tampereen yliopisto, pekka.verho@tuni.fi
- Tutkimuspäällikkö Tuula Kekki, SPEK, tuula.kekki@spek.fi
- Tohtorikoulutettava Annina Takala, Tampereen yliopisto; Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuus ja viranomaisten toimintakyky –hanke, annina.takala@tuni.fi
Työryhmä 4. Ryhmien ja yhteiskuntien psyykkis-sosiaalinen dynamiikka (tila: Pahkajärvi)
- Psykiatrian erikoislääkäri Anja Salmi, anja.salmi@gmail.com
- Professori Pertti Ahonen, Helsingin yliopisto, pertti.ahonen@helsinki.fi
Työryhmä 5. Kansalaisosallistuminen arjen turvaajana (vain torstaina) (tila: Perkjärvi)
- Tutkijatohtori Anni Jäntti, Tampereen yliopisto, anni.jantti@tuni.fi
- Väitöskirjatutkija Kaisa Kurkela, Tampereen yliopisto, kaisa.kurkela@tuni.fi
Työryhmä 6. Henkilöstöjohtaminen uudistusten ja työn murroksen kontekstissa ja Konfliktien ratkaisu
osana vastuullista henkilöstöjohtamista (tila: Sarriojärvi)
- Hanna Vakkala, Lapin yliopisto, hanna.vakkala@ulapland.fi
- Kirsi Lehto, Vaasan yliopisto, kirsi.lehto@univaasa.fi
- FT, yliopisto-opettaja Jenni Kantola, Johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto,
jenni.kantola@uva.fi
- Vaasan yliopiston henkilöstöpäällikkö Elina Kaunismäki
Työryhmä 7. Hyvinvointijohtaminen uusiutuvissa palvelurakenteissa (tila: Uusimaa)
- Johanna Lammintakanen, Itä-Suomen yliopisto, johanna.lammintakanen@uef.fi
- Jaana Leinonen, Lapin yliopisto, jaana.leinonen@ulapland.fi
Työryhmä 8. Kunnan riskienhallinta (vain perjantaina) (tila: Ristilampi)
- Oikeustieteen professori Asko Uoti, Itä-Suomen yliopisto, asko.uoti@uef.fi
- Vakuutustieteen professori Lasse Koskinen, Tampereen yliopisto, lasse.koskinen@tuni.fi

Työryhmä 1. Kompleksisuuden johtaminen: Uhka vai mahdollisuus
Vetäjät: Juha Lindell ja Niklas Lundström

Asiat ja ilmiöt ovat yhteenkietoutuneita; kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ilmiöitä on hankala erottaa toisistaan ja ne tuntuvat kehittyvän itsestään. Kyse voi olla kompleksisuudesta ja pirullisista ongelmista. Niitä ei voi jättää huomiotta. Kompleksisuuden on jopa todettu olevan todellisuuden luonne,
jota ei pääse karkuun. Nykyään kompleksisuutta ja pirullisia ongelmia pyritään ymmärtämään monien tieteenalojen lähtökohdista. Yksi näistä on johtamisen viitekehys.
Johtamiseen tarvitaan uusia näkökulmia ja tulkintoja, jotka auttavat hyödyntämään kompleksisuuden tuomia mahdollisuuksia ja uhkia johtamisessa. Mielenkiintoisia teemoja ovat esimerkiksi itseorganisoitumisen mahdollisuudet ja uhat, itsestään kehittyvien kokonaisuuksien hallinta sekä tulevaisuuteen varautuminen.
Pirullisia ongelmia on kuvattu dynaamisiksi ja konfliktiherkiksi ongelmakokonaisuuksiksi. Yhden oikean tulkinnan sijaan kyse on subjektiivisten näkemysten yhteispelistä. Kompleksisuus ja pirulliset
ongelmat liittyvät toisiinsa läheisesti esimerkiksi toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa, valtarakenteissa sekä johtamiskäytännöissä.
Koska pirulliset ongelmat ja kompleksisuus eivät kunnioita organisaatioiden rajoja, niitä on tarpeellista pohtia niin organisatorisessa kuin yhteiskunnallisessa kontekstissa. Työryhmä on avoin esitelmäehdotuksille, jotka käsittelevät kompleksisuutta tai pirullisia ongelmia johtamisen ja hallinnon
näkökulmista. Aihetta voi lähestyä joko teoreettisesti tai käytännön kokemuksia hyödyntäen. Toivotamme tervetulleiksi esityksiä niin opiskelijoilta kuin kokeneemmilta tieteentekijöiltä.

Aikataulu
Torstai 28.11. klo 15.00-17.30 (tila: Lohtaja)
Henna Paananen: Kuntajohtajainstituution muutos kompleksisuuden peilaajana
Merja Soosalu: Politiikka työnä, poliitikon hyvinvointi kompleksisen maailman pirullisessa pelissä
Petri Uusikylä: Disaster Management as a Complex Adaptive System – Building Resilience with New
Systemic Tools of Analysis
Outi Parkkonen & Juha Lindell (abstraktia ei julkaista)
Perjantai 29.11. klo 9.30-11.00 (tila: Lohtaja)
Päivi Kujala: Kohti mahdollistavaa maaseutuhallintoa - maaseutuhallinnon viranomaisyhteisön käytännöt yrittäjyyden edistämisessä maaseutualueilla
Anniina Salo: Kompleksisuuden johtaminen ja eettisyys osana esimiestyötä
Mikko Karhu & Niklas Lundström: Exploring the paradoxes behind the wicked problems
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Henna Paananen: Kuntajohtajainstituution muutos kompleksisuuden peilaajana
Kompleksisuutta voidaan jäsentää yhteiskuntaa läpileikkaavana ominaisuutena, joka kehystää koko
julkishallintoa ja erityisesti kuntajohtajuuden kontekstia. Se voi näyttäytyä johtamisympäristön epäjohdonmukaisuutena, epävarmuutena, monimerkityksellisyytenä, monitulkintaisuutena, monisidoksisuutena, limittäisinä ja lomittaisina verkostoina sekä lähes kaikkialla näkyvänä moninaisuutena:
1) Yhtäaikaiset muutosvirrat ja syötteet, jolloin johtajilta edellytetään kykyä arvioida toimintaansa ja asemaansa jatkuvasti uudelleen
2) Vallitsevassa kompleksisuudessa johtaminen tapahtuu muovaamalla ihmisten ja organisaatioiden toimintatapoja. Ymmärrys paikallisen kulttuurin merkityksestä on keskeistä kuntajohtamisessa
3) Hiljainen tieto auttaa hahmottamaan toimintaympäristön erityispiirteitä ja rajoja, mutta
myös jäsentää kompleksisuutta ja sen lukemattomia ilmenemismuotoja
4) Kompleksisessa toimintaympäristössä hyödyksi, että vaikutusvallan ohella myös vastuu
erilaisten syötteiden hyödyntämisestä ja johtamisesta on yhä enemmän jaettua. Johtajan
tehtävänä on toimia yhteen kokoavana voimana ja koordinaattorina tosiasiallisen suorittamisen sijaan
5) Erilaisille rajapinnoille - kompleksisuudesta johtuen, tai kompleksisuuteen vastaamisen
vuoksi - siirtynyt johtamistyö tapahtuu eri mekanismein kuin ennen. Suorien komentoketjujen ja sijaan koordinaatio tapahtuu pääsääntöisesti luottamuksen avulla. Luottamus toimii
ainoana aitona koordinaatiomekanismina. (Haveri, Airaksinen & Paananen 2015.)
On luonnollista, että ennen pitkää lisääntynyt kompleksisuus alkaa heijastua yksilöiden kokemusten
ohella myös koko kuntajohtajainstituutioon. Näennäisen yhtenäisenä pitkään pysynyt kuntajohtajainstituutio ei ole voinut välttyä institutionaaliselta kompleksisuudelta. Nykyään moninaiset institutionaaliset logiikat näkyvät yhä selvemmin johtajuuden rakenteissa ja toimintaprosesseissa. Näitä
moninaisia logiikoita voidaan pitää eräänlaisina toimintaperiaatteina, joiden mukaan tulkintaan sitä
todellisuutta mikä määrittää sopivan käytöksen ja tavan toimia mutta myös menestymisen ja epäonnistumisen eväitä. Kun nämä logiikat ovat ristiriidassa toistensa kanssa avautuu yksilöille eteen
lajitelma erilaisia potentiaalisia konflikteja ja vaaranpaikkoja.
Jäsennän kuntajohtajainstituution dekonstruktiota ja kompleksisuuden osuutta siinä seuraavalla tavalla. Dekonstruktion keskiössä on yksilöille myönnetyn juridisen ja poliittisen toimivallan muuntuminen kohti yhä enenevissä määrin symbolisuudesta legitimiteettinsä saavaa johtajuutta. Se mikä
ennen määrittyi tehtäväkentäksi ja ylipäätään sopivaksi ja soveliaaksi asemaksi ja toiminnaksi kansallisen lainsäädännön kautta, täytyy ymmärrys nykyisin ammentaa sosiaalisesti konstruoituvasta ja
kontekstisidonnaisista lähtökohdista.
Työryhmäesityksen ja jatkossa sitä hyödyntävän tutkimusartikkelin tavoitteena on tarkastella, jäsentää ja sanoittaa kompleksisuuden mukanaan tuomia kuntajohtajainstituutioon tarrautuneita
piirteitä. Teoreettisesti tapailen ajatusta siitä, että merkittävä osa kuntajohtajainstituution käsillä
olevasta murroksesta juontaa juurensa johtajuuden kontekstin yhä kasvavasta kompleksisuudesta.
Lähde: Haveri, A., Airaksinen, J. & Paananen, H. 2015. Uuden sukupolven kuntajohtajat. Suomen Kuntaliitto. Acta 261.

Henna Paananen (henna.paananen@tuni.fi)
Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)
Tampereen yliopisto
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Merja Soosalu: Politiikka työnä, poliitikon hyvinvointi kompleksisen maailman pirullisessa pelissä
Politiikka on työtä kaikkien parhaaksi. Poliitikon työ ei tapahdu yksittäisessä organisaatiossa, vaan
hänen työnsä rajoittuu toisaalta puolueeseen ja toisaalta niihin organisaatioihin ja ryhmiin, joihin
hänet on edustuksellisen roolinsa kautta nimetty/valittu. Lisäksi poliitikot tekevät työtä yhteistyössä
useiden muiden tahojen ja henkilöiden kanssa. Näin työstettävät ja ratkaistavat asiat voivat olla lähes mitä tahansa yhteiskunnallisia teemoja. Politiikka on toimintaa, joka perustuu verkoston ja sen
jäsenten erilaisiin ja muuttuviin motiiveihin ja intresseihin. Poliitikon työn johtaminen on hajanaista
ja sille ei ole välttämättä selkeää johtamista ja esimiehisyyttä. Keskeiseksi muodostuu itseohjautuvuus, sisäinen motivoituminen ja sitkeys kompleksisen maailman pirullisen pelin tilanteissa, jossa
monet päätökset tulee tehtäväksi vajaalla tiedolla, eettisillä ja ideologisilla perusteilla niukkojen resurssien vallitessa. Valinta poliitikon tehtävään tapahtuu äänestäjien kautta määräajoin ja tehtävässä on alati julkisen arvioinnin kohteena ja arvostelu voi kohdistua työssä suoriutumisesta henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
Työhyvinvoinnin perusmääritelmän mukaan työhyvinvointi syntyy työssä työtä tekemällä. Esimiehellä ja johtamisella on keskeinen rooli siihen, miten organisaatio synnyttää työhyvinvointia ja
kuinka työntekijöiden on sitä mahdollista kokea. Turvallisuudella ja muutosten hallinnalla ja syyseuraus-suhteilla sekä ennustettavuudella on tärkeä sija sen syntymisessä.
Kompleksisuudelle on useampia määritelmiä ja synonyymeja, yhteiskunta- ja organisaatiotieteissä
se pääsääntöisesti määritellään yhteenkietoutumisena. Kun kompleksisuuteen yhdistetään pirullisten ongelmien tematiikka ja tarkastellaan sitä yhteenkietoutuneena verkostona, voidaan sitä pyrkiä
määrittämään pirullisena pelinä, jota pelataan politiikan pelikenttällä. Politiikkaa voidaan tarkastella
aivan erityisesti sosiaalisena kompleksisuutena, jossa asioiden pirstaloitumisen lisäksi toimintaa
määrittää sen toimijoiden verkoston kompleksisuus.
Positiivisen psykologian näkemyksen mukaisesti ihmisen sisäistä motivaatiota ohjaa kolme elementtiä: sisäinen motivaatio rakentuu omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden kokemuksista.
Omaehtoisuus tarkoittaa valinnan- ja toiminnan vapautta, sitä vahvistetaan antamalla tekijälle tilaa
toteuttaa työnsä itsenäisesti ilman liikaa kontrollia. Kyvykkyys tarkoittaa tunnetta aikaansaamisesta
ja oppimisesta, sen tukeminen edellyttää toimivien palautejärjestelmien ja osaamisen kehittämisjärjestelmien rakentamista. Yhteisöllisyys tarkoittaa tunnetta siitä, että on osa välittävää yhteisöä ja
pystyy tekemään hyvää muille. Sisäisen motivaation käynnistävänä tekijänä on ollut 1990-luvun lopulta alkanut tutkimus, joka perustuu ihmistä motivoiviin tekijöihin ja oivallukseen ihmisestä aktiivisena toimijana, joka aktiivisesti hakeutuu tekemään itseään kiinnostavia ja itselleen merkittäviä
asioita.
Nämä työn hyvinvoinnin elementit eivät toteudu poliitikon työssä. Poliitikon hyvinvointi työssä
muodostuu eri tavoin kuin tavallisessa työorganisaatiossa ja sitä voidaan määrittää ja tarkastella
positiivisen psykologian, erityisesti kukoistuksen teorian, jossa keskeistä on sisäisen motivaation näkökulma sekä kompleksisen toimintaympäristön ja pirullisen pelin teoreettisista viitekehyksistä.
Keskeinen kysymys on, mitkä työn tekijät ja elementit tuottavat poliitikolle hyvinvointia työssä?
Työn keskeisiä käsitteitä on kompleksisuus, pirulliset ongelmat, pirullinen peli, työhyvinvointi, työnimu, sisäinen motivaatio, itseohjautuvuus. Tutkimusmenetelmänä on suunniteltu käytettäväksi
ryhmässä toteutettavia syvähaastatteluita. Tämän lisäksi käytetään mahdollisesti yksilöhaastatteluita ja haastatelluille kohdistettua kyselyä, jonka pohjana käytetään Jari Hakasen et al. muokkaamaa työnimun validoitua patteristoa. Kohderyhmä on ammattipoliitikot.
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Petri Uusikylä: Disaster Management as a Complex Adaptive System – Building Resilience with New
Systemic Tools of Analysis
This article introduces an alternative perspective to study disaster preparedness and risk reduction
(DP/DRR) systems. Study shows that by applying systems thinking and complexity theory we understand better the dynamics and interconnectedness of the DP/DRR. This applies both to interconnected risks (multi-risk landscapes) and Interconnected actors (multi-actor networks).
These results are part of the broader study commissioned by The Finnish Red Cross (FRC). The aim
of the thematic study was to promote institutional learning on Disaster Preparedness and Disaster
Risk Reduction (DP/DRR) project experiences and practices that can benefit better programing in
the future. The overall objective of the study was to identify critical issues in designing, implementing and monitoring and evaluation by Finnish Red Cross and its partnering National Societies (NS).
This thematic study consists of two main parts. First part presents the results of the meta-analysis
of the ten countries and 17 projects. Meta-analysis utilizes the IFRC evaluation criteria (relevance,
impact, effectiveness, efficiency, sustainability and coherence). From this sample the final case studies were selected. Last part is the case study section introduced the findings and results of the field
missions to the Philippines. Case study analysis uses a set of systems methods and tools to better
understand the dynamics and interconnection between the risk factors and stakeholders in the field.
These results will be presented in this paper. The systems approach utilized in case study section
gave interesting insights of the dynamics and inter-connectedness of risk landscapes and inter-organizational DM networks. Study showed that by applying systems methods such as network analysis the risk components helped local disaster risk management units to better understand the interconnectedness of risk elements and the joint impact on those risks. Also, the relations and connections between the disaster risk agencies and stakeholders better explain why certain risk preparedness actions produce better results and effects. The more actors are connected to the network
the more versatile the understanding of the risk preparedness and thus higher the resilience of preparedness actions.

Päivi Kujala: Kohti mahdollistavaa maaseutuhallintoa - maaseutuhallinnon viranomaisyhteisön käytännöt yrittäjyyden edistämisessä maaseutualueilla
Yrittäjyyden edistäminen on ollut keskeinen maaseutupolitiikan painopiste ja maaseudun yritystoiminnan tuet ovat olleet Suomessa keskeinen yrittäjyyden edistämisen väline jo yli kolmekymmentä
vuotta. Vuosien kuluessa kansallisesta maaseudun pienimuotoisesta elinkeinotoiminnan edistämisestä on siirrytty Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) maaseudun kehittämisohjelman mukaiseen yritystoiminnan rahoitukseen. Yritystoiminnan tukemisella on saavutettu hienoja
tuloksia, mutta hallinnon toimintatavat ovat muodostuneet vuosien kuluessa raskaiksi, ja sekä yrittäjille että viranomaisille taakkaa aiheuttaviksi. Samalla on tunnistettu yrittäjien vähäinen kiinnostus
tarjolla olevaan tukeen ja yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvät ongelmat on nähty polkuriippuvaisina pirullisina ongelmina.
Tämän esityksen tavoitteena on hahmottaa väitöstyön kokonaisuutta ja pyrkiä kohti väitöksen yhteenvetoa. Tutkimuksen lähestymistapana on sosiaalinen konstruktionismi. Konstruktionistisissa
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tutkimuksissa tyypillisesti väitetään, ettei tutkittavan asian, esimerkiksi kansakunnan käsitteen, tarvitsisi olla lainkaan sellainen kuin se on, ja kuvataan millaiset yhteiskunnalliset tapahtumasarjat ovat
vaikuttaneet nykyään olemassa olevan käsitteen syntyyn.
Väitöstutkimukseni kolmen artikkelin empiirinen aineisto muodostuu 38 henkilökohtaisesta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, jotka olen tehnyt vuoden 2016 aikana valtakunnan tasolla
sekä neljällä alueella Suomessa, Etelä-Pohjanmaa, Häme, Lappi ja Pohjois-Karjala. Olen haastatellut
yritystukiasioita käsitteleviä hallinnon viranomaisia maa- ja metsätalousministeriössä, Maaseutuvirastossa (nykyinen Ruokavirasto), ELY-keskuksissa ja kunnissa. Lisäksi olen haastatellut yritystukia
saaneita yrittäjiä, Leader-ryhmien toiminnanjohtajia, maaseudun kehittämisohjelmien arviointia
tehneitä tutkijoita ja eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseniä. Väitöstyön kokoava tutkimuskysymys on, miten maaseutuhallinnon viranomaiset omalla toiminnallansa edistävät tai hidastavat yrittäjyyden kasvua maaseutualueilla?
Ensimmäinen artikkelini pureutuu kriittisen diskurssianalyysin avulla maaseutuhallinnon arjen todellisuuteen ja tuottaa puhetta byrokraattisuudesta. Artikkeli julkaistiin Hallinnon Tutkimus - lehdessä 1/2019. Toinen artikkeli nostaa diskurssianalyysin avulla esille kolme yrittäjyyden edistämisen
diskurssia maaseutuhallinnossa; paikkasokean, paikkatietoisen ja paikkaperustaisen maaseutuhallinnon diskurssit. Kolmas artikkelini, “Enabling interaction between rural authority and entrepreneur”, on vielä työn alla.
Päivi Kujala
Vaasan yliopisto
Johtamisen yksikkö, Aluetiede

Annina Salo: Kompleksisuuden johtaminen ja eettisyys osana esimiestyötä
Arvot ja etiikka sekä innovatiivinen lähestyminen johtamiseen ovat monelle lähtökohtia johtamistyöhön. Arjen esimiestyö, vuorovaikutus ja laadukas työ ilmentävät niin johtajan kuin henkilöstön
arvoja ja eettisyyttä sekä näyttäytyvät asiakkaille ja muille toimijoille. Byrokraattinen organisaatio
ja mekanistiseen maailmankuvaan perustuvat johtamismallit suistavat kompleksista terveydenhuollon toimintaympäristöä raiteiltaan. Puhutaan innovatiivisuudesta ja aktiivisesta toiminnan kehittämisestä, mutta ei uskalleta tarkastella toimintaa toisenlaisista näkökulmista. Terveydenhuollon kentän haasteita ja muuttuvia toimintaprosesseja yritetään ratkoa mekanistiseen maailmankuvaan perustuvin mallein, jolloin pirulliset ongelmat menevät umpisolmuun ja pahan emergenssit kukoistavat. Toimiminen tällaisessa toimintaympäristössä asettaa esimiehelle kompleksisia haasteita ja jopa
pirullisia ongelmia. Uskallus tarkastella maailmaa kompleksisuusviitekehityksellä luo meille toisenlaisen mallin ymmärtää terveydenhuollon kenttää ja mahdollistaa kompleksisuusjohtamisen keinot
vaikuttaa, kun toimintaa tulee ravisutella.
Väitöskirjatutkimukseni tarkastelee eettisen johtamisen, sekä arvoihin perustuvan toimimisen tärkeyttä, kompleksisuusjohtamisen viitekehyksestä tarkastellen. Tutkimus avaa terveydenhuollon
johtamisen kompleksista ja pirullista toimintaympäristöä. Esille nousee myös kompleksisuuden ja
viheliäisen etiikan (wicked ethics) välinen suhde. Kompleksisuuden ja eettisen johtamisen yhteenkietoutuvuus puhuttelee tulevaisuudessa, jolloin terveydenhuolto kamppailee uudenlaisten haasteiden kanssa.
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Tutkimukseni tarkoituksena on ymmärtää esimiestyön pirullisia ongelmia, toimiessa johtajana terveydenhuollon kompleksisessa toimintaympäristössä sekä haastaa pohtimaan eettisen johtamisen
ja kompleksisuusjohtamisen tulevaisuutta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja kuvailla pirullisia
ongelmia sekä pyrkiä ymmärtämään kompleksiuusjohtamisen mahdollisuuksia ja haasteita johtamistyössä, jossa arvot ja etiikka ovat läsnä. Lisäksi tutkimuksen yhteisenä tarkoituksena ja tavoitteena on kehittää eettistä johtamista, esimiesten valmiuksia toimia kompleksisuusjohtamisen mallien mukaisesti ja lisätä ymmärrystä pirullisista ongelmista sekä avoimesta ja uteliaasta suhtautumisesta niihin.
Väitöstutkimuksen työnimenä on ”Eettisen johtamisen pirulliset ongelmat kompleksisessa terveydenhuollon toimintaympäristössä”. Alustavat tutkimuskysymykset artikkelimalliseen väitöskirjaani:
1) Mikä on eettisen johtamisen ja kompleksisuuden suhde tieteellisessä keskustelussa?
a. johtajan rooli (hallinnollinen johtajuus, mahdollistava johtajuus, adaptiivinen johtajuus)
b. kompleksinen ja dynaaminen prosessi, vuorovaikutus, emergenssi
2) Viheliäinen etiikka ja kompleksisuus terveydenhuollon ympäristössä?
a. viheliäisen etiikan käsite
b. pahan emergenssi
c. voiko kuka tahansa olla johtaja?
3) Kompleksisuusjohtamisen tulevaisuus
a. johtajan rooli mahdollistajana (roolimallius)
b. itseorganisoitumisen tukeminen
c. mekanistinen maailmankuva edelleen mukana terveydenhuollossa?
Anniina Salo, HTM, tohtoriopiskelija Vaasan yliopisto
Yhteiskuntatieteellinen tohtoriohjelma: Sosiaali- ja terveyshallintotiede
anniina.salo(a)student.uva.fi tai +358505467377

Niklas Lundström, Mikko Karhu: Exploring the paradoxes behind the wicked problems
Wicked problems have puzzled science with increasing interest almost a half century after Rittel and
Webber (1973) introduced them. Paradoxes in turn have kept science occupied for several centuries
and millenniums. In Ancient Greece, philosophers already wondered the nature of these confusing
riddles. Throughout the history of science, paradoxes have interested nearly every academic field.
Organization research took interest on them quite recently comparably to their long history. There
are still only preliminary analyzes concerning the relationship of wicked problems and paradoxes
without the deeper understanding.
We explore wicked problems through paradoxes to bring out their similarities by comparing ten
features of wicked problems to four most important features of paradoxes. Ten features of wicked
problems come from the original research paper by Webber and Rittel. Four most important features of paradoxes bases on the paradox theory of organization research. The theory understands
paradoxes as “persistent contradictions between interdependent elements”. We also utilize other
fields of paradox research, such as philosophy, to consider the deep root causes of these riddles and
use that interpretation to explain wicked problems.
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We have discovered that each of the ten features of wicked problems had connection to each four
features of paradoxes. More importantly, paradoxes are involved in the fundamental cause of wickedness, when one tries to define the problem and the solution as well as the solution methods. This
important connection point of paradoxes and wickedness repeated itself as a root cause of all the
ten features of wicked problems and four features of paradoxes. Reason for this may be even
greater category of problems beyond wicked problems and paradoxes, which deserves a name of
“epic” or “utopian” problems. When they mix up to problem-and-solution process, it is prone to
become paradoxical and wicked.
Niklas Lundström & Mikko Karhu
School of management, University of Vaasa
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Työryhmä 2. Kompleksisuusajattelu osana arjen, hallinnon ja kokonaisturvallisuuden yhteenkietoutumista ja Ilmiölähtöisyys turvallisuuden osatekijänä
Vetäjät: Alisa Puustinen, Harri Raisio, Minna Branders, Vesa Valtonen

Maailmaa, yhteiskuntia ja yhteisöjä kuvataan usein yhteenkietoutuneiksi ja verkostoituneiksi. Kymmenen vuotta sitten Kai Eriksson (2009) kirjoitti verkostoituneen maailman olevan ilman ulkopuolta.
Usein kuulee myös sanottavan, että kaikkihan vaikuttaa jollain tavalla kaikkeen. Turvallisuuden toimialalla sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, tai vaikkapa sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta, nähdään
yhteenkietoutuneina ilmiöinä ja tasoina, joita ei voi analyyttisestikaan erottaa toisistaan.
Kokonaisturvallisuusmallin mukaisesti yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan ja turvallisuus luodaan yhteistyössä viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten kanssa.
Turvallisuus kuuluu siis kaikille, ei vain nimellisesti turvallisuusviranomaisille. Kompleksisuusajattelu
puolestaan on tapa ymmärtää maailma kokonaisuutena, jossa asiat ja ilmiöt ovat yhteenkietoutuneita, eikä kokonaisuutta voida ymmärtää pilkkomalla se osiinsa ja tarkastelemalla näitä yksitellen.
Kompleksisuusajattelun ytimessä on ymmärrys tutkimuskohteesta kokonaisuutena, joka on aina jotain muuta kuin vain osiensa summa.
Yhteenkietoutuneisuus, verkostomaisuus ja kompleksisuus asettavat arjen, hallinnon ja turvallisuuden hahmottamisen sekä ymmärtämisen moninaisten haasteiden eteen. Toivommekin työpajaan
esityksiä valmistuneista, käynnissä olevista tai vasta suunnittelun asteella olevista tutkimuksista,
jotka lähestyvät esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Millaisilla tutkimusasetelmilla ja menetelmillä lähestymme kytkeytyneitä, yhteenkietoutuneita ja monitoimijaisia yhteiskunnallisia turvallisuusilmiöitä? Millaista analyyttista, käsitteellistä ja teoreettista ymmärrystä näistä ilmiöitä kompleksisuusajattelu meille tarjoaa? Kuinka kompleksisuusajattelu viedään osaksi arjen, hallinnon ja turvallisuuden yhtymäpintoja ja käytäntöjä? Millaiselta kompleksisuusajattelun kautta näyttäytyy kokonaisturvallisuusmalliin oleellisesti kuuluva kansalaisyhteiskunnan, julkisen sektorin ja yritysmaailman yhteistyö turvallisuuden ylläpitämisessä? Entä miten kompleksisuusajattelu edesauttaa systeemisten
riskien tunnistamista ja ymmärtämistä osana kokonaisturvallisuuden kenttää?
Aikataulu
Thursday 28.11.2019, in English (in Niinisalo classroom)
15:00 Warm-up
15:15 Stig Johannessen: Slow and Fast Strategies: How can complexity thinking help us deal with
strategic and operational security issues?
15:55 Soili Paananen, Alisa Puustinen & Harri Raisio: Operating in an adaptive space - Military crisis management through the lenses of complexity leadership theory (abstraktia ei julkaista)
16:35 Topi Räsänen: Managing collaboration between security authorities in a world of complex,
hybrid threats (Viranomaisten yhteistoiminnan johtaminen kompleksisessa hybridiuhkien maailmassa)
17:15 Wrap-up of the Day 1 session
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Perjantai 29.11.2019 (tila: Niinisalo)
9:00 Tervetuloa uuteen aamuun!
9:05 Virpi Sneck: Erikoissairaanhoidon henkilöstösuunnittelu - auttaako kompleksisuusjohtajuusteoria tunnistamaan ja ymmärtämään riskejä ja toimintavalmiuden merkityksen
9:35 Riikka Kangas, S. Ryynänen & T. Aarrevaara: Yhdessä erikoisia? Älykkään erikoistumisen ohjattavuus kompleksiivisissa adaptiivisissa systeemeissä
10:05 Kati Lehtonen & Jari Stenvall: Verkostojen monitasohallinta ja koordinaatio ilmiölähtöisyyden
vahvistajana Liikkuva koulu -ohjelmassa
10:35 Koonti: Mistä olemme kahden päivän aikana puhuneet? Kuinka haluamme tästä jatkaa?

Stig O. Johannessen: Slow and Fast Strategies: How can complexity thinking help us deal with strategic and operational security issues?

In many public security organizations (police, military etc), leaders operate according to ideas of
organization and leadership from the industrial era. Strategies are often seen as hierarchical ‘slow’
decision-making and planning for the long-term future leading to even slower implementation of
organizational practices. Strategy thinking is then motivated by stability, repetition and control. Emphasis is put on clear hierarchies, defined working tasks, procedures and clear-cut boundaries between areas of knowledge.
This way of thinking are today challenged by a fast moving global reality of organizing through informal networks and relations created and enabled by an extreme amount and speed of interconnections in global communication and information networks. These forms of organization create
paradoxes that both enable and restrain risk and uncertainty.
However, during rapid change, crises and emergencies, new organizational strategies can also
emerge very fast in response to whatever is happening because organizational strategies are emergent and dynamical patterns of behaviour between people. Hierarchically speaking, strategic practice can emerge before strategies are decided. When such fast strategies translate to slow strategies
they are in reality plans about the past rather than the future. I refer to this phenomenon as timereversed strategy.
This means that for leaders attention should be directed to the detailed dynamics of organizational
behaviour, communication patterns, power relating, individual and collective judgements and ethical considerations, processes happening while people interact and construct organizational realities.
Complexity thinking provides a way of understanding these processes and put the spotlight on how
people in organizations and societies both produce - and are able to cope with - uncertainty, paradoxes and surprising situations. Hence, complexity thinking should offer crucial insights and potential change of strategic and operational leadership practice in relation to public security issues. The
question is how? In this session I will invite discussion on this question.
Stig O. Johannessen
Professor of Organization and Leadership,
Department of Behavioural Sciences, Oslo Metropolitan University, Oslo, Norway
and Faculty of Social Sciences, Nord University, Bodø, Norway
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Topi Räsänen: Viranomaisten yhteistoiminnan johtaminen kompleksisessa hybridiuhkien maailmassa
Yhteiskuntamme ja ympäristömme ovat jatkuvassa muutoksessa. Viime vuosikymmeninä tämä kehitys on osoittanut vievänsä meitä yhä vaikeammin ennustettaviin ja syy-seuraus suhteiltaan epäselviin kehityskulkuihin, jotka haastavat rationaalista ajatteluamme yhä enemmän. Muutokset ovat
selkeästi näkyvissä myös turvallisuusympäristössämme. Kylmän sodan päättymisen jälkeen Euroopan sisällä vahvistui sääntöihin ja normeihin nojaavat yhteisöllisyyden arvot, eikä esimerkiksi aseellisen konfliktin uhkaa enää pidetty varteenotettavana. Suomessa keskusteltiin esimerkiksi viisumivapaudesta Venäjän kanssa. Vuonna 2011 alkaneen Arabikevään aiheuttamat levottomuudet Lähiidässä ja Afrikan alueen synnyttivät Eurooppaan siirtolaiskriisiin, jonka mukana levisi myös radikalisoitunut terrorismi. Venäjän pyrkimykset toteuttaa suurvaltapolitiikkaa lähialueillaan johtivat Krimin valtaukseen ja aseelliseen konfliktiin Ukrainassa. Valtiollisten ja ei-valtiollisten toimijoiden vaikutuskeinojen monipuolistuminen on laajentanut käsityksiämme turvallisuusuhkista. Samalla myös
turvallisuusympäristön havainnointi, ennakointi ja ennustettavuus ovat vaikeutuneet edelleen. Hybridiuhat ovat nousseet keskeisenä uutena uhkamallina turvallisuuskeskusteluun. Mitä nämä hybridiuhat oikeastaan ovat? Miten turvallisuuskoneistoamme kehitetään ja johdetaan taklaamaan uusimuotoiset hybridiuhat?
Kompleksisuuden käsite on noussut kuvaamaan yhä paremmin ympäristöämme, ja valikoituu siksi
tämän tutkimuksen lähtökohdaksi. Tämä valinta asettaa mielenkiinnon kohteeksi sen, mitä kompleksinen turvallisuusympäristö tarkoittaa viranomaistoiminnan johtamisessa? Miten se vaikuttaa viranomaisten yhteistoimintaan? Hybridiuhka on uusi käsite turvallisuusympäristössämme. Miten
hybridiuhat asemoituvat kompleksiseen turvallisuusympäristöön sekä vaikuttavat viranomaisten
yhteistoimintaan?
Tämä sotatieteellinen diplomityö tarkastelee viranomaisten yhteistoiminnan johtamista kompleksisessa hybridiuhkien maailmassa. Tutkimuksen tavoitteena on saavuttaa ymmärrys käsiteltävästä ilmiöstä. Pyrkimyksenä on kartoittaa teoreettinen kehys ilmiöstä nousevista vaatimuksista toiminnan
johtamiselle sekä tarkastella niiden esiintymistä viranomaisten toiminnassa. Tutkimusta kuvaa monitieteisyys ja holistinen tutkimusote.
Tutkimuksen pääkysymys ja siitä johdetut alakysymykset ovat:
– Miten viranomaisten yhteistoimintaa tulisi johtaa kompleksisessa hybridiuhkien maailmassa?
– Miten viranomaisten kompleksista yhteistoimintaa tulisi johtaa?
– Miten kompleksiset hybridiuhat vaikuttavat johtamiseen?
Kapteeni Topi Räsänen

Virpi Sneck: Erikoissairaanhoidon henkilöstösuunnittelu - auttaako kompleksisuusjohtajuusteoria
tunnistamaan ja ymmärtämään riskejä ja toimintavalmiuden merkityksen
Erikoissairaanhoidon suurin haaste on mahdollistaa organisaatiotason henkilöstösuunnittelu, jonka
avulla voidaan vastata nopeasti muuttuviin henkilöstövaatimuksiin. Erikoissairaanhoidon henkilöstösuunnittelu ja sen konteksti ovat kompleksisia järjestelmiä, joiden yhteenkietoutuminen synnyttävät henkilöstösuunnitteluunerityispiirteitä. Resilienssiä voidaan pitää yhtenä henkilöstösuunnittelun emergenttinä erityispiirteenä, jolla viitataan järjestelmän sisäiseen kykyyn säätää henkilöstön
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määrää, rakennetta ja kohdentumista häiriötilanteissa. Häiriöitä järjestelmään voivat aiheuttaa henkilöstön tai palvelujen määrällinen tai laadullinen, äkillinen tai pitkittynyt epätasapaino. Tällöin organisaatioissa tarvitaan henkilöstösuunnittelun toimintavalmiutta (surge capacity),
jonka avulla ne voivat selviytyä nopeastikin muuttuvista henkilöstövaatimuksista. Epäonnistuminen
riskien tunnistamisessa tai puutteellinen toimintavalmius, voivat johtaa organisaation suorituskyvyn heikkenemiseen, potilasturvallisuuden vaarantumiseen, aiheuttaa resurssihukkaa sekä henkilöstön uupumista.
Väitöskirjassani tutkin erikoissairaanhoidon henkilöstösuunnittelua kompleksisuusjohtajuusteoriaa
(complexity leadership theory, CLT) soveltamalla. Riskien tunnistaminen ja toimintavalmius ovat
osa henkilöstösuunnittelua, jonka avulla organisaatiot mukautuvat ennakoituihin ja ennakoimattomiin henkilöstövaatimuksiin. Tavoitteenani on tutkia henkilöstösuunnittelua organisaatiotason ilmiönä, siinä ilmenevää kompleksisuusjohtajuutta ja sen kykyä mukauttaa henkilöstösuunnittelu
vastaamaan erikoissairaanhoidon henkilöstövaatimuksia. Tämän lisäksi tutkitaan tulevaisuuden
vaihtoehtoisia henkilöstösuunnittelun toimintamalleja ja niiden seurauksia organisaatiossa. Tutkimusmenetelmäksi on valittu argumentoiva Delfoi-menetelmä, joka soveltuu monimutkaisten ja
ehkä kiistanalaistenkin ilmiöiden tutkimukseen.
Esityksen tarkoituksena on arvioida miten CLT auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään erikoissairaanhoidon henkilöstösuunnittelun riskejä ja toimintavalmiutta operatiivisen -, aloitteellisen - ja mahdollistavan johtajuuden avulla. Operatiivisen johtajuuden riskit ja toimintavalmius ovat yhteydessä
henkilöstösuunnittelun virallisiin käytäntöihin, standardeihin, määräyksiin ja ohjeisiin sekä järjestelmiin. Henkilöstösuunnittelulla tavoitellaan tasapainoa ja organisaation perustoimintojen ylläpitämistä. Aloitteellinen johtajuus lisää paikallisella tasolla organisaatioiden kykyä reagoida toimintaympäristön asettamiin henkilöstövaatimuksiin. Se motivoituu kompleksisuuden paineista, jolloin arvioidaan organisaation, yksilöiden ja ryhmien kykyä tuottaa ja toteuttaa henkilöstösuunnittelua uusilla tavoilla, järjestelmillä tai toimintakäytännöillä. Tämä edellyttää sitkeyttä, sillä ideoiden
implementointi operatiivisiin järjestelmiin voi olla haasteellista. Mahdollistava johtajuus voi edistää
mukautuvien olosuhteiden syntymistä tilanteissa, jossa liian tiukat säännöt tai standardit tukahduttavat mukautumiskykyä. Uudet ideat, asiat ja spontaanisti syntyvät käytännöt voivat olla henkilöstösuunnittelun kannalta myös epätarkoituksenmukaisia (vrt. pahan emergenssi), kirjoittamattomia
sääntöjä, jotka jäävät vakiintuneiksi käytännöiksi. Tällöin riskit ja toimintavalmius viittaavat johtajuuden kykyyn tuottaa ja implementoida innovatiivisia ratkaisuja henkilöstösuunnittelun kompleksisiin ongelmiin.
Riskien tunnistaminen ja toimintavalmiuden rakentaminen lisäävät organisaatioiden kykyä hallita
äkillistä ja odottamatonta henkilöstötarpeen (ylitys/alitus) muutosta, joka muuten haittaisi perustoimintaa. Tämän lisäksi ymmärrys riskeistä ja toimintavalmiudesta pienentää henkilöstösuunnittelun toiveiden ja todellisuuden välisen kuilun mahdollisesti aiheuttamaa “syyttelypeliä”.
Virpi Sneck, TtM, HTT-opiskelija, Vaasan yliopisto. virpi.sneck@gmail.com

Riikka Kangas, S. Ryynänen ja Timo Aarrevaara: Yhdessä erikoisia? Älykkään erikoistumisen ohjattavuus kompleksiivisissa adaptiivisissa systeemeissä
Yhteiskunnalliset haasteet vaativat kokonaisvaltaista kehittämistä. EU-ohjelmilla pyritään vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä edistämään alueen kokonaisturvallisuutta. Eurooppa 202017

strategiaan pohjautuva älykäs erikoistuminen edellyttää alueellisten yhteistyömallien muodostamista ja strategisten painopisteiden määrittelyä. Kilpailukykyajattelu ja erikoistuminen on rakennettu osaksi muun muassa alueellisia rahoitusinstrumentteja. Erikoistumista toteutetaan Lapissa
julkisorganisaatiovetoisesti klusteroitumisen avulla. Tämä merkitsee innovaatio- ja investointisatsausten painotusta valituille toiminta-aloille. Instituutioiden ja organisaatioiden muuttunut toimintaympäristö painottaa verkostomaisen työskentelyn, ja erikoistumisajattelun sisäistämistä osana
työtapoja. Lapin älykästä erikoistumista on rakentamassa aluekehitysviranomaiset, korkeakoulut,
tutkimuslaitokset, kehitysyhtiöt sekä klustereihin kuuluvat yritykset.
Tässä artikkelissa tulkitsemme älykkään erikoistumisen klustereita kompleksiivisina adaptiivisina
systeemeinä (CAS). Klustereiden itseorganisoitumista ja emergenssiä tarkastellaan niiden adaptaation ja ohjattavuuden näkökulmista. Tutkimuskysymykset ovat: miten älykkään erikoistumisen klusteritoiminnan ohjattavuus rakentuu kompleksisissa adaptiivisissa systeemeissä sekä millaista emergenssiä älykkään erikoistumisen klusteritoiminnasta syntyy ja mitkä tekijät rajoittavat tai mahdollistavat kokonaisuuksien muodostamista?
Tutkimuksen aineisto koostuu 22 haastattelusta ja viidestä klustereiden lähtötilannetta kuvaavasta
raportista. Haastattelut toteutettiin vuosien 2017 ja 2018 aikana. Haastatteluihin on osallistunut
aluekehityksestä vastaavia henkilöitä, rahoittajia, klustereiden vetäjiä, yrityksiä sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen klusteritoiminnassa mukanaolevaa henkilökuntaa. Haastattelut on analysoitu
NVivo -ohjelmalla koodaten ääninauhoja. Aineisto on teemoiteltu itseorganisoitumisen ja emergenssin käsitteiden mukaan.
Alustavien tulosten mukaan itseorganisoituminen ja adaptaatio perustuvat julkisten organisaatioiden verkostomaiseen työtapaan sekä aiemmin määriteltyyn klusteritoimintaan. Toiminta perustuu
niin taustaverkostojen rakentamiselle kuin kansainvälisille älykkään erikoistumisen prioriteeteille.
Toimijoilla on vaihtelevia mahdollisuuksia ja halukkuutta soveltaa älykkään erikoistumisen tavoitteita, ja organisaatioiden muutoskyky riippuu pitkälti institutionaalisista rajoitteista sekä julkisesta
rahoituksesta ja sen jatkuvuudesta. Toimijoilla on älykkään erikoistumisen toteuttamisessa monia
päällekkäisiä rooleja, mutta yhtenäinen toimintamalli ja toimintatavat ovat vielä epäselviä. Klusteritoiminnalla on saavutettu kansainvälistä tunnettuutta ja vaikuttavuutta ja alueen tarpeet ovat tulleet selkeämmin esiin. Tuloksien realisoituminen alueelle vaatii kuitenkin pidemmän aikavälin tarkastelun.

Kati Lehtonen, Jari Stenvall: Verkostojen monitasohallinta ja koordinaatio ilmiölähtöisyyden vahvistajana Liikkuva koulu -ohjelmassa
Julkisessa hallinnossa on yhä keskeisempää verkostomaisuus, ilmiölähtöisyys ja prosessimaisuus.
Näin on myös liikunnassa ja urheilussa, joka on yksi keskeinen julkisen rahoituksen ja valtionohjauksen kohde. Kysymys on siis siitä, että jonkin ilmiön ratkaisemiseksi tai eteenpäinviemiseksi – kuten
esimerkiksi lasten vähäisen fyysisen aktiivisuuden tai huippu-urheilun – tarvitaan eri järjestöjen ja
toimijoiden välistä luottamukseen perustuvaa yhteistyötä ja verkostoja. Tämän vuoksi myös päätöksentekoon, johtamiseen ja ohjausmekanismeihin liittyvät kysymykset asettuvat uudelleen arvioitaviksi. Ongelmien ratkaisut tai uuden ideointi ei tapahdu enää yksittäisissä tarkkarajaisissa yksiköissä vaan verkostoissa ja niissä olevien toimijoiden välisissä tiloissa ja suhteissa.
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Tässä esityksessä ilmiölähtöisyyttä ja verkostomaista toimintatapaa tarkastellaan liikunnan edistämiseen liittyvän valtionohjauksen viitekehyksessä. 2010-luvulla suomalainen liikunta- ja urheilujärjestelmä on siirtynyt organisaatiokeskeisestä toimintamallista ohjelmien aikakauteen, joiden perustana ja toimintatapana ovat verkostot. Valtion liikuntahallinto on alkanut myös rahoittaa yhä enemmän valtakunnallisia liikunnan edistämisohjelmia. Niistä keskeisimmäksi on noussut Liikkuva koulu
-ohjelma, josta tuli myös Sipilän hallitusohjelman (2015) yksi Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Ohjelman tavoitteena on ollut koulujen toimintakulttuurin muuttaminen siten, että liikkuminen (fyysinen aktiivisuus) koulupäivän aikana olisi mahdollista, hyväksyttyä ja yleistä. Tällä hetkellä
yli 90 prosenttia Suomen kunnista on mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa.
Tässä esityksessä tarkastellaan Liikkuva koulu -ohjelman verkostokoordinaatiota vuorovaikutuksen
ja johtamisen monitasohallinnan muotona. Kohteena on koordinaation rakenne ja tapa sekä luottamuksen merkitys verkostokoordinaatiossa. Tarkennettuina tutkimuskysymyksinä ovat: Minkälainen
hallinnollinen verkostorakenne ja koordinaatio Liikkuva koulu -ohjelmassa on ja miten luottamus
ilmenee verkostojen hallinnassa?
Tutkimusaineistona on käytetty valtionhallinnon virkamiehille, ohjelman edustajille ja liikuntajärjestöjen johtajille tehtyjä teemahaastatteluja (n=10), asiakirja- ja työryhmämuistioita (n=14). Teemahaastattelut on analysoitu laadullisen sisällön analyysin keinoin. Asiakirja- ja työryhmämuistioita on
käytetty verkostoanalyysiaineistona, jonka pohjalta on mallinnettu ohjelman hallinnollinen verkostorakenne Ucinet-verkostoanalyysiohjelmalla.
Alustavien tulosten mukaan ohjelman koordinaatiossa on hyödynnetty valtionhallinnon omia formaaleja valtarakenteita ja valtionohjauksen muotoja, joilla on myös legitimoitu ohjelman koordinaatiomalli ja osittain myös vahvistettu ohjelmaa politiikkatoimena. Luottamus verkostojen hallinnassa ja koordinaatiossa on sekä institutionaalista että henkilösuhteisiin perustuvaa. Ensin mainitun
merkitys korostuu kuitenkin erityisesti ohjelman kannalta kriittisissä etenemiskohdissa.
Erikoistutkija Kati Lehtonen, (LitT), LIKES-tutkimuskeskus Professori Jari Stenvall, Tampereen yliopisto, Johtamisen ja talouden tiedekunta
Yhteyshenkilö: Kati Lehtonen: kati.lehtonen@likes.fi
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Työryhmä 3. Kriittisen infrastruktuurin keskinäisriippuvuus kokonaisturvallisuuden mahdollisuutena ja
haasteena
Vetäjät: Pekka Verho, Tuula Kekki, Annina Takala

Työryhmä kokoontuu vain torstaina.
Kriittiset infrastruktuurit kannattelevat nykyaikaisten yhteiskuntien elinvoimaisuutta ja luovat puitteet turvalliselle, normaaliksi koettavalle elämälle. Tällaisten järjestelmien romahtaminen merkitsisi
laajalle leviäviä ja syvälle arjen sujuvuuteen ulottuvia ongelmia. Esimerkiksi pitkäkestoinen kantaverkkohäiriö paitsi paljastaisi eri toimintojen sähköriippuvuuden, myös koettelisi kykyä selvitä sen
seurauksena muodostuvasta monitahoisesta ongelmakentästä.
Kun sosiaaliset ja tekniset järjestelmät kytkeytyvät eri tavoin toisiinsa, näiden muodostaman kokonaisuuden kompleksisuus kasvaa. Saavutettavien etujen rinnalla se tuo mukanaan paitsi määrällisesti myös laadullisesti uusia haavoittuvuuksia. Keskinäisriippuvuudet voimistavat järjestelmien
saumakohtiin kätkeytyviä heikkouksia. Kriisiksi äityvää tilannetta ei tarvitse aiheuttaa ulkopuolinen
jättimäinen shokki, vaan systeemin rakenteissa piilevien haavoittuvuuksien otollinen asemoituminen. Komponenttitason häiriö saattaa laukaista epälineaaristen etenemispolkujen sarjan, jossa seurausten mittakaavat eivät vastaa alkuperäisen häiriötilanteen mittakaavoja. Ne eivät myöskään vastaa vakiintuneita sektori- ja hierarkiarajoja, jolloin vaikuttavuus tulee yllätyksenä myös turvallisuuden ja kriisinhallinnan toimijoille.
Perinteinen ratkaisu on kehittää riskienhallintaa entistä pidemmälle, pyrkiä arvioimaan mahdollisimman tarkasti keskinäisriippuvuuksien aiheuttamat haavoittuvuudet ja huomioida ne valmiussuunnittelussa. Epävarmuus on tällöin tiedollinen ongelma, joka relevantin informaation ja sen jäsentämisen kautta on muutettavissa hallinnaksi. Toisaalta se, mikä tällä tasolla tuottaa turvallisuutta, voi samalla rakentaa perustaa toisen tason haavoittuvuudelle. Kokemus hallittavuudesta voi
muodostua kompastuskiveksi siellä, missä tilanteet muodostuvat dynaamisesti epälineaarisia kehityspolkuja kulkien, tilastollisesti ottaen yllättävyyksiä tuottaen tai vaikkapa pahantahtoisen toimijan
suunnitelmaa noudatellen.
Sen seurauksena, että yhteiskunnallinen riskimaisema on yhä kompleksisempi, myös toimijaverkosto, joka näihin riskeihin joutuu varautumaan ja niiden realisoituessa vastaamaan, on yhä kompleksisempi. Keskeisenä kysymyksenä on viranomaisten ja muiden avaintoimijoiden kyky tuottaa turvallisuutta ja palauttaa normaalitilanne kriittisen infrastruktuurin vakavassa häiriötilanteessa. Eri
toimijoilta kysytään kapasiteettia vastata tilanteen vaatimuksiin tehokkaasti sekä yksin että osana
yhteistoiminnallisia kokonaisuuksia. Tämä saattaa edellyttää itseohjautuvuutta, ratkaisujen tuottamista ilman ulkopuolelta tulevaa ohjausta tai valtuutusta, reagointikykyä yllättäviin muutoksiin, taitoa omaksua totutusta poikkeavia toimijarooleja sekä kykyä tuottaa ratkaisuja myös ennalta tuntemattomiin tehtäviin.
Kokonaisturvallisuuden, yhteistoiminnallisuuden ja jaetun tilannekuvan puitteissa toimiminen ei ole
vain jatkettua normaalitilannetoimintaa, vaan ajattelutavoiltaan toisenlaista. Sektorikohtaisten vaatimusten sijaan voimistuu käsitys siitä, että avaintoimijoilla on myös yhteisiä vaatimuksia – sellaisia,
joihin vastaaminen edellyttää osallistumista yhteisponnisteluun. Toisin sanoen vakava häiriötilanne
tuo esille toimijoita, joiden kyky myötävaikuttaa yhteistoimintakokonaisuuteen on olennaista systeemin palautumiskyvylle.

20

Tässä työryhmässä pohditaan, minkälaisen toimintaympäristön ja vaatimuskentän yhteiskunnan
elintärkeiden rakenteiden turvallisuuteen kohdistuva vakava häiriötilanne avaisi erityisesti avaintoimijoiden yhteistoiminnan näkökulmasta. Työryhmässä kiinnostus kohdistuu muun muassa siihen,
miten asiantuntemuksen eriytyminen ja sektoroituminen vaikuttavat kokonaisturvallisuuden toteuttamiseen. Työryhmässä käsitellään erilaisia varautumisen lähestymistapoja ja pyritään kehittämään uudenlaista ajattelua kokonaisturvallisuuden toteutumisen tueksi.
Aikataulu
Torstai 28.11.2019 (tila Ristilampi)
15–15.15 Alustus työryhmän teemaan (Pekka Verho)
15.15–15.35 Timo Aarrevaara & Mika-Petri Laakkonen: Lentokenttien kyberturvallisuus julkisen ja
yksityisen toimijan yhteistyön areenana
15.35–15.55 Tuomas Hassinen: Viranomaisten roolit kyber- ja informaatiovaikuttamisen alalla
15.55–16.15 Hannes Seppänen, Riikka Lehti, Hannu Korhonen ja Petteri Pesonen: Kriittisen infrastruktuurin ilmiölähtöiset varautumisverkostot
16.15–16.35 Vesa Huotari: Emergenssi kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden edistämisessä
16.35–16.55 Ari Huhtamo: Puolustusvoimauudistuksen 2012 – 2015 toteutuminen kokonaisturvallisuuden osana
16.55–17.00 Yhteenveto

Timo Aarrevaara, Mika-Petri Laakkonen: Lentokenttien kyberturvallisuus julkisen ja yksityisen toimijan yhteistyön areenana
Lentokentistä on muodostunut merkittävä toiminta-alue, jossa julkisten, yksityisten ja palvelukäyttäjien intressit kohtaavat. Lentoliikenteen haittoja vähentävien ratkaisujen etsiminen edellyttää eri
toimijoiden yhteistyötä, mutta esteet yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden toteutumiselle ovat ilmeisiä. Tavaroiden, ihmisten ja tiedon liikkuminen on mahdollista toteuttaa monella tavoin, joka
muodostaa riskejä kyberturvallisuuden näkökulmasta. Lentoliikenteessä toteutuvat matkustajien
valinnat esimerkiksi matkatavaraliikenteen osalta vaikuttavat merkittäviin politiikkaratkaisuihin, kuten vähähiilisyyteen.
Tähän lähtökohtaan pohjautuva yksityinen-julkinen- informaatioteknologia on soveltamisalaltaan
universaali ja edistää EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelee avoimen datan
pohjalle rakennettavien uusien innovaatioiden syntyä. Uusia innovatiivisia matkustaja- ja tavaraliikennepalveluita luodaan logistiikkayhtiöiden, ICT-alan, ja luovien alojen start-up yritysten, julkisorganisaatioiden, valtionhallinnon yhteistyönä avoimen datan leikkauspinnoille.
Tietohallinto (ICT) nähdään osana lentokenttien toimijoiden organisaatiota. Informaatioteknologia
ja sähköisyyden hallinta korostuvat lentokenttien toimijoiden välisessä yhteistyössä ja edellyttää
toimijoilta uutta osaamista. Lentokenttien toimijat ja tietohallinto tuottavat tiedonhallinnan, jossa
informaatio informaationa organisoituu tiedoksi.
Artikkelin teoreettinen viitekehys keskeiset käsitteet rakentuvat organisaatio- ja systeemiteorioista
käsin. Kriittisen infrastruktuurin keskinäisriippuvuutta ja rakentumista lentokenttäympäristössä tarkastellaan A N. Whiteheadin (1920) edustaman prosessiontologisen ajattelun keinoin. Ehdotamme
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lentokenttien informaatio- organisaatioarkkitehtuurin rakentamiseen Whiteheadian-vaihtoehtoa,
jossa suhteellisuus otetaan huomioon prosessuaalisissa tietojärjestelmissä, jotka syntyvät kokonaisuuden. Näin kokonaisturvallisuuden toteutumisen esteitä rakennetaan toiminnallisten periaatteiden avulla, jolloin esimerkiksi organisaatioiden tai yksilöiden pääsyä tavaravirtoja hallitsevaan dataan ratkotaan avoimin ja tunnistettavin periaattein.
Haemme esityksessä vastausta kolmeen kysymykseen. Mistä viranomaisten, yritysten ja lentoliikenteen palvelujen käyttäjien yhteistyön tekijöistä muodotuvat kyberturvalliset matkustaja- ja tavaraliikenteen logistiikkaratkaisut? Mitä regulaation, ohjaukseen ja osaamiseen liittyviä tekijöitä edellyttää lentoliikenteen turvallisuudesta vastaavien julkisten organisaatioiden yhteistyö? Mitä tämä yhteistyö edellyttää näiden toimijoiden tiedontuotannolta ja yksityisten yritysten logistiikan ja informaatioteknologioiden palvelujentuotannolta?
Kallinikos, J. (2006). The Consequences of Information: Institutional Implications of Technological
Change. Cheltenham: Edward Elgar.
Perrow, C. (1984). Normal Accidents: Living With High Risk Technologies. New York: Basic Books.
Whitehead, A. N. (1920) The Concept of Nature. Imperial College of Science and Technology. Copyright, BiblioLife, LLC.

Tuomas Hassinen: Viranomaisten roolit kyber- ja informaatiovaikuttamisen alalla
Kyberturvallisuuden rakenteet, erityisesti kriittinen infrastruktuuri ja yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, on modernissa, tietoverkottuneessa maailmassa niin strateginen kuin poliittinen asia,
vaikka sitä pidetään pitkälti pelkästään teknologisena asiana – turvallisuuden osa-alueena se tulee
muuttamaan ymmärrystämme itse turvallisuudesta lähitulevaisuudessa entisestään. Tietoverkkojen haavoittuvuuksien voidaan perustellusti sanoa olevan merkittäviä elementtejä niin poliittisissa
ja sotilaallisissa kriiseissä. Valmius tietojärjestelmien häirintään, käytön estämiseen, tiedon muuttamiseen, järjestelmien hyväksikäyttöön ja tuhoamiseen liittyvät useimpien valtioiden nykyaikaiseen
(sotilaalliseen) varautumiseen, johon luetaan myös kiinteästi aiemmin mainittu informaatiosodankäynti, sillä tietojärjestelmiin voidaan kohdistaa verkon kautta vaikuttamisen lisäksi myös vaikutuksiltaan voimakkaampia keinoja, kuten esimerkiksi sähkömagneettista pulssia (EMP-aseet) sekä jopa
fyysistä tuhoamista.
Niin vakoilua, tiedustelua, rikollisuutta, terrorismia kuin sodankäyntiäkin tapahtuu merkittävissä
määrin kyberavaruudessa ja tietoverkoissa. Hyökkäyksiä kohdistetaan maailmanlaajuisesti tietoliikenteeseen, energiantuotantoon ja muuhun teknologiseen infrastruktuuriin, kohdistuen mahdollisesti yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin. Pahimmillaan kyberhyökkäykset voivat lamauttaa
koko yhteiskunnan. Kybervaikuttamista toteutetaan niin rauhan kuin sodankin aikana, ja operaatiot
voivat olla niin hyökkäyksellisiä kuin puolustuksellisia. Sotilasoperaatioissa niitä voidaan hyödyntää
niin strategisella, operationaalisella kuin taktisellakin tasolla.
Kyberturvallisuuden parissa toimii Suomessa useita eri viranomaisia. Sisäministeriön alainen Suojelupoliisi vastaa siviilitiedustelusta sekä vieraiden valtioiden harjoittaman kybervakoilun torjunnasta
ja tutkinnasta, puolustusministeriön hallinnonalaan kuuluvan Puolustusvoimien ja sen tiedustelulaitoksen torjuessa sotilaallisia kyberuhkia. Keskusrikospoliisi ja paikallispoliisit tutkivat puolestaan kyberrikollisuutta. Liikenne- ja viestintäministeriön alla toimiva Traficomin kyberturvallisuuskeskus
taasen havainnoi ja ylläpitää kyberturvallisuuden tilannekuvaa. Onko viranomaisten toiminta Suomessa kyber- ja informaatiovaikuttamisen alalla organisoitu rationaalisesti, ja millaiset ovat näiden
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viranomaisten (keskinäiset) roolit ja toimivaltuudet kyber- ja informaatiovaikuttamisen alalla? Miten lainsäädäntö antaa mahdollisuuksia varautua ja toimia mahdollista kybervaikuttamista vastaan?
Alustuksessa tarkastellaan kybervaikuttamista hallinto- ja kansainvälisoikeudellisesta näkökulmasta
sekä pohditaan kansallisten viranomaisten rooleja ja toimivaltuuksia sekä yhteistyötä kybervaikuttamisen alalla. Alustus perustuu tekeillä olevaan väitöskirjatyöskentelyyn Viranomaisten roolit ja
toimivaltuudet kyber- ja informaatiovaikuttamisen alalla sekä kohteena että aktiivisena toimijana.
Osaltaan tutkimuksella tuotetaan parhaimmillaan tutkittua tietoa valtion eri viranomaisille ja toimijoille käytännön työhön ja varautumiseen, parantaen samalla kykyä reagoida turvallisuusympäristön
muutoksiin ja luoda edellytyksiä ennakoivaan yhteistyöhön, varautumiseen sekä päätöksentekoon.
Tuomas Hassinen
HTM (julkisoikeus)
oikeustieteen tohtorikoulutettava
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos

Hannes Seppänen, Riikka Lehti, Hannu Korhonen ja Petteri Pesonen: Kriittisen infrastruktuurin ilmiölähtöiset varautumisverkostot
Yhteiskunnan toiminta on vahvasti riippuvainen kriittisen infrastruktuurin häiriöttömästä toiminnasta. Kriittiselle infrastruktuurille ei ole yksiselitteistä määritelmää, mutta yleisesti kriittisiksi infrastruktuureiksi luetaan esimerkiksi energia, vesi, ICT, logistiikka, ruokahuolto sekä terveydenhuolto.
Energiariippuvuuden, tietoteknisen kehityksen sekä toimitusketjujen vahvemman linkittymisen
myötä häiriöt yhdessä toiminnossa heijastuvat nopeasti myös muihin toimintoihin. Kriittisten infrastruktuurien riippuvuuksien johdosta häiriöiden vaikutukset voivat kertautua muihin kriittisiin toimintoihin sekä vaikuttaa takaisinkytkennän kautta myös alkuperäisen infrastruktuurin toipumiseen
häiriöstä.
Erilaisiin uhkiin varautuminen edellyttää kriittisen infrastruktuurin toimijoilta jatkuvaa yhteistyötä
ja organisaatiokohtaisen varautumisen lisäksi tulee panostaa alueelliseen sekä toimitusketjulliseen
varautumiseen. Alueellista varautumista tehdään paljon ja tähän on syntynyt aikojen saatossa eri
tarpeista ponnistavia yhteistyöverkostoja, kuten Huoltovarmuuskeskuksen ELVAR-toimikunnat ja
turvallisuusklusterit kuten EK-turva tai Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Toimialakohtaista varautumista puolestaan tehdään esimerkiksi Huoltovarmuusorganisaation pooleissa.
Varautumisen haasteena on yhä enemmän uhkakentän jatkuva muutos sekä monimutkaistuminen.
Esimerkiksi teknologisen kehityksen sekä keskinäisriippuvuuksien syventymisen myötä tulee kriittisen infrastruktuurin toimijat kohtaamaan uusia uhkia. Tämä mahdollistaa myös välillisen vaikuttamisen ja usein vakavissa poliittisissa kriiseissä vaikutetaan useita keinoja käyttämällä maan toimintaan, sisältäen kriittiseen infrastruktuuriin vaikuttamisen eri tavoin. Tämä johtaa siihen, että harjoiteltu yhteisvaste tai viranomaislähtöinen häiriötilanteen hallinta ei välttämättä vastaakaan riittävän
tehokkaasti uudentyyppisen uhkakuvan problematiikkaan. Lisäksi toimintakentän jatkuva muutos ja
kehittyminen heijastuvat tehokkaan vasteen ylläpitokykyyn.
Uusiin uhkakuviin varautuminen edellyttääkin jatkuvaa tarkastelua kriittisen infrastruktuurin toimijoilta sekä viranomaisilta. Realistinen käsitys siitä, mitä eri tilanteet edellyttävät nopeuttavat häiriötilannetoimintaa ja mahdollistaa niihin etukäteisvarautumisen. Totutut toimintamallit voivat toimia
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suurimpaan osaan tilanteista, mutta tulisi tietää mihin tilanteisiin edellytetään toisenlaista lähestymistä.
Ajankohtaisia uhkakuvia tulisi tarkastella alueellisesti yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa. Tähän
lukeutuvat sekä kriittisen infrastruktuurin toimijat, että viranomaiset. Esimerkiksi alueelliset riskiarviot tai vastaavat ajankohtaisia uhkakuvia käsittelevät kokonaisuudet ovat erinomainen lähtökohta
tarkasteltaville uhkakuville. Uhkakuvista tulisi muodostaa perusteltu näkemys, millaista yhteistyötä
se edellyttäisi ja onko se tällä hetkellä alueella harjoiteltua. Tunnistamalla yhdessä eri uhkakuviin
liittyvät kehitystoimenpiteet sekä mahdolliset verkostotoiminnan kehitysvaatimukset, voidaan joustavasti tunnistaa tilanteet jotka edellyttävät syvempää tarkastelua. Uudenlaista lähestymistapaa
edellyttävät uhkakuvat voivat edellyttää syvempää toiminnan kehittämistä aina laajempaan yhteiseen harjoitukseen asti. Muodostamalla ilmiölähtöisiä varautumisverkostoja voidaan joustavammin
reagoida muuttuvaan uhkakenttään.
Hannes Seppänen, Riikka Lehti, Hannu Korhonen ja Petteri Pesonen
CGI Suomi, etunimi.sukunimi@cgi.com

Vesa Huotari: Emergenssi kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden edistämisessä
Tarkastelen esityksessäni emergenssiä maailmaa koskevana keskeisenä olettamuksena ja pohdin
sen käytännöllisiä seuraamuksia kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden edistämistyön kannalta.
Pohdin emergenssiä annettuna maailmaa koskevana tosiasiana, syntyneenä asiantilana ja tietoisena
aikaansaannoksena. Näiden kolmen tulkintakehyksen kautta tarkasteltuna emergenssi näyttäytyy
moniulotteisena tulokulmana toimintaan ja toimintaympäristöön. Pohdin lopuksi, onko emergenssi
hyötykäyttöön valjastettavissa oleva voima tai millä edellytyksillä se sitä voisi olla kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden edistämisessä.
Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuus ja viranomaisten toimintakyky KIVI -hanke tukee kriittisen
infrastruktuurin palveluntuottajien ja viranomaisten ennakointia ja varautumista ihmisen aikaansaamiin, elintärkeään infrastruktuuriin kohdistuviin kriisi- ja häiriötilanteisiin kehittämällä niihin liittyvää riskienhallintaa. Hanketta on rahoitettu Euroopan unionin Sisäisen turvallisuuden rahaston
poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen tuella.
Vesa Huotari
Erikoistutkija, KT
Poliisiammattikorkeakoulu

Ari Huhtamo: Puolustusvoimauudistuksen 2012 – 2015 toteutuminen kokonaisturvallisuuden osana
Kiinnostukseni pihvi työryhmään nro 3 on viranomaisyhteistyö (Puolustusvoimat, RVL, Poliisi, Tulli,
Pelastuslaitos ja SPEK) kokonaisturvallisuuden mahdollisuutena ja haasteena. Haluan esitykseni
myötä herättää keskustelun Puolustusvoimiin kohdistuneen reformin analysoinnin kautta kokonaisturvallisuuden tason laskemisen mahdollisuutta, ellei oikeita asioita tehdä oikein.
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Puolustusvoimauudistusta 2012 – 2015 ei ole aikaisemmin tutkittu ainakaan hallintotieteellisestä
näkökulmasta ja nyt kun sitä saa ja pitääkin tutkia on konteksti varsin mielenkiintoinen verrattuna
jo reformin aikaiseen ja eritoten sen jälkeiseen ”verkon paikkaamiseen” verrattuna saatuihin kokonaissäästöihin.
Painopisteenäni on kokonaisturvallisuuden keskinäisriippuvuuden balanssiin saattaminen, muistaen että kokonaisturvallisuus on valtakuntamme viimeisin ja paras vakuutusyhtiö. Tutkimukseni on
vain osa tätä kokonaisuutta mutta toivon avaamani keskustelun myötä saada tukilyöntejä työhöni
myös muilta viranomaistahoilta.
Puolustusvoimissa vuosina 2012 - 2015 toteutettu reformi oli laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan itsenäisyytemme ajan mittavin (esim. Lehto 2016; Krogars 2015). Pääosa uudistuksen rakenteiden
muutoksista ja uusien toimintaprosessien käyttöönotosta toteutettiin vuoden 2015 aikana. Puolustusvoimien tukitoiminnot tuli toteuttaa kustannustehokkaammin, hyödyntäen mm. kumppanuusjärjestelyjä. Johtoportaita, joukko-osastoja ja muita toimipisteitä vähennettiin ja tarpeettomista
kiinteistöistä, logistiikasta, henkilöstöstä sekä toimitiloista luovuttiin (Puolustusministeriön ohjauskirje 15.2.2012, FI.PLM. 2012-760,133/40.07.99/2011). Julkiseen hallintoon kohdistuneet leikkaukset kohdistuivat ankarasti myös muihin viranomaistahoihin. Liikkuva Poliisi lakkautettiin, RVL:n rajaasemia suljettiin, Tullin toimintaa supistettiin ja Puolustusvoimien reserviä leikattiin tuntuvasti.
Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella puolustusvoimauudistuksen 2012 – 2015 aiheuttamaa
muutosta henkilöstön ja henkilöstön osaamisen näkökulmasta. Työni lähtökohtana on ollut muutoskehityksen analysointi hallintotieteellisestä näkökulmasta. Virikkeen tutkimukselle on antanut se
haaste, joka on liittynyt sotilasorganisaation uudistukseen ja liittyy nykyhetkeen, missä toiminta hakenee uusia muotojaan. Arkielämässä esiin nousevat spekulaatiot muutoskehityksen syistä, muodoista ja seurauksista, ovat olleet vauhdittamassa tutkimusongelman suuntaamista kuvattuun aihepiiriin.
Olen koonnut kyseistä komentajistoa ja muita avainhenkilöitä koskevan haastatteluaineiston vuosina 2016 – 2017 Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellisen Tutkimuslaitoksen minulle myöntämän
apurahan turvin. Tutkimuksen haastatteluosuudet (16) on koottu Helsingissä, Tikkakoskella, Oulussa
ja Rovaniemellä. Haastattelumateriaalit nauhoitettiin. Puolistrukturoitujen teemahaastattelujen rakenne nojasi pääosin Edgar Scheinin (Organizational Change, Culture and Leadership) neljäportaiseen luokitteluun organisaatiokulttuurin muutokseen vaikuttavista tekijöistä.
Kiteytettynä -> Organisaatio ja Puolustusvoimien rakennemuutos ja toteutuma: 1) vastaako nykyinen sotilasorganisaatio nykyisiä tehtäviä, 2) vastaako nykyinen henkilöstö organisaation tehtäviä, 3)
vastaako nykyinen henkilöstö osaamisen tarpeita ja 4) voidaanko organisaatiota tai tehtäviä yhdistää kehittämällä osaamista. Tutkimuksesta noussee esiin lukuisia johtopäätöksiä, jotka esitellään
viimeisessä pääluvussa, mutta tullakseen ymmärretyksi, on havainnot yhdistettävä aiempaan pohdintaan.
Kirjallisuudessa oppivia organisaatioita on tutkittu erityisesti ennen 2000-lukua. Oppivan organisaation luominen ja organisaation sekä henkilöstön osaamisen kehityspolkujen etsiminen ovat organisaation kehittäjien jokapäiväistä toimintaa ja keskustelua (Ketelhöhn 1994). Saatavilla on useiden
eri tutkijoiden tutkimuksia oppimisesta organisaatiossa.
Grievesin (2008) mukaan oppivan organisaation kehittäminen vaatii organisaatiossa strategian ymmärtämistä. On tärkeää ymmärtää yrityksen (vs. sotilasorganisaation – kirjoittajan huomio) pitkän
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ajan kehitystä, jotta voidaan määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti kehittää toimintoja organisaation kilpailukyvyn lisäämiseksi (muutos – PV-uudistus 2012-2015 kirjoittajan huomio). Oppiva organisaatio käsitettä käytetään usein yleisnimityksenä kaikille muutosteorioille, jotka tukevat organisaation oppimista.
 SUMMA SUMMARUM
”Sengeläisistä viisauksista” voisi kiteyttää myös muutosteorioiden ytimen:








Tämän päivän muutoksen ongelmat - aiheutuvat eilisen ratkaisuista,
Syy ja seuraus muutoksessa - voivat olla kaukana toisistaan,
Helppo tie ulos muutoksesta - johtaa usein takaisin sisään,
Hoito - voi olla pahempi kuin tauti,
Nopeammin on hitaammin,
Ongelmien syy ei ole ulkopuolella,
Mitä voimakkaammin pyrit vaikuttamaan systeemiin - sitä voimakkaammin se vastustaa
muutosta (Peter Senge: The Fifth Dicipline; USA 1990) ja
 Mieti vielä kerran – ennen kuin laukaiset (Ari Huhtamo)
Esitykseni myötä haluan herättää keskustelun suuren reformin analyysin kautta muilta viranomaistahoilta kokonaisturvallisuuden keskinäisriippuvuuden balanssiin saattaminen, muistaen että kokonaisturvallisuus on valtakuntamme viimeisin ja paras vakuutusyhtiö myös 2020-luvulla.
Ari Huhtamo, SM MpKK, HK Lay, Ph.D. candidate in Management, University of Lapland, Majuri EVP
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Työryhmä 4: Ryhmien ja yhteiskuntien psyykkis-sosiaalinen dynamiikka
Vetäjät: Anja Salmi ja Pertti Ahonen

Psyykkisen ja sosiaalisen dynamiikan tutkimuksen perinne on pitkä. Bionin (1979) työ olettamuksista
pienryhmissä kuuluu laajalti vaikuttaneiden Tavistock-lähestymistapojen (Sher 2013) taustoihin. On
myös tutkittu johtajia, joille on ominaista alhainen kokemus omasta turvallisuudestaan (Kets de
Vries & Miller 2006). Yksilötasolta on edetty yhteisö- ja yhteiskuntatasolle tutkittaessa massojen
mobilisoitumista (Le Bon 1895/1912; Freud 1921/2010).
Psyykkisen ja sosiaalisen dynamiikan tutkimuksen aihealueista mainittakoon sosiaali- ja terveydenhuolto (Lawlor & Sher 2016); oppiminen (Youell 2006), johtaminen (Kets de Vries & Miller 2006),
konsulttipraktiikka (Armstrong 2005) sekä sodan, rauhan ja maailmanpolitiikan kysymykset (Varvin
2003; Friedman 2015). Psyykkisen ja sosiaalisen dynamiikan tutkimuksessa on omaksuttu virikkeitä
laajalti, kuten kriittis-realistisesta tieteenfilosofiasta (Pilgrim 2017) tai kompleksisten adaptiivisten
systeemien (CAS) teorioista (Gilligan 2016).
Kirjallisuutta:
Armstrong, D. 2005. Organization in the mind: Psychoanalysis, group relations and organizational
consultancy. London: Routledge.
Bion, W.R. 1979. Kokemuksia ryhmistä. Espoo: Weilin+Göös.
Freud, Sigmund. 2010. Joukkopsykologia ja egoanalyysi. 1. saks. p. 1921. Vantaa: Moreeni.
Friedman, R. 2015. A soldier’s matrix: A group analytic view of societies in war. Group Analysis 48(3), 239-259.
Gilligan, J. (2016) Can psychoanalysis help us to understand the causes and prevention of violence? Psychoanalytic Psychotherapy 30(2), 125-137.
Kets de Vries, M. & D. Miller. 2006. The leader on the couch: A clinical approach to changing people and organizations.Chichester: John Wiley & Sons.
Lawlor, D. & M. Sher. 2016. The use of detention as a defence against intolerable social anxiety towards asylum seekers. Socioanalysis 18, 40-52.
Le Bon, G. 1912. Joukkosielu.1. ransk. p. 1895. Helsinki: Otava.
Pilgrim, D. 2017. Critical realism, psychology and the legacies of psychoanalysis. Journal of Critical
Realism 16(5), 468-482.
Sher, M. 2013. The dynamics of change. London: Routledge.
Varvin, S. & V.D. Volkan, toim. 2003. Violence or dialogue? Psychoanalytic insights on terror and
terrorism. London: Routledge.
Youell, B. 2006. The learning relationship: Psychoanalytic thinking in education. London: Routledge.
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Sinikka Torkkola: Korruptio kunnissa – tapaustutkimus Tampereen kaupungin päätöksenteosta
Suomalainen poliittinen päätöksentekojärjestelmässä korruptiota on katsottu kapeasti, mikä on johtanut vallankäytön ja päätöksenteon rakenteellisen korruption tunnusmerkistö tunnistamattomuuteen. Tässä paperissa pohditaan yhden tapauksen kautta rakenteellista korruptiota kunnallisessa
päätöksenteossa ja hallinnossa. Erittelyn kohteena ovat tapahtumat, jotka alkoivat tamperelaisen
Kotilinnasäätiön myytyä rakentamattoman, Tampereen kaupungilta saamansa tontin vuokraoikeuden vuokrasopimuksen vastaisesti rakennusyhtiölle syksyllä 2016. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi toiminnanjohtajan seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen luottamusaseman väärinkäyttämisestä tammikuussa 2019. Lisäksi kevätkesällä 2018 rikostutkinnan alaisena ollut toiminnanjohtaja ja kaupungin johtava poliitikko nimitettiin kaupungin edustajaksi pysäköintiyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi vastoin kaupungin konsernimääräyksiä. Tapauksia on käsitelty sekä käräjäoikeudessa, kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Myös Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt tapauksesta valvontapäätöksen.
Rakenteellisen tai institutionaalisen korruption tunnusmerkkejä, joita on havaittavissa analyysin
kohteena olevassa tapauksessa, ovat vallan ja aseman väärinkäyttö, vaikutusvallan väärinkäyttö,
hyvä veli -verkostot, lakien ja määräysten kiertäminen, tosiasioiden vääristely, valehtelu, tehtävien,
velvollisuuksien ja valvonnan laiminlyönti ja asioiden viivyttely sekä huonon hallinnon suojelu ja salailu (ks. määrittelystä Mäntysalo, 2019; Philip, 2014; Salminen, 2015). Tapaustutkimuksen aineistona ovat kaupunginhallituksen pöytäkirjat liitteineen, kaksi kaupungin sisäisen tarkastuksen tarkastusraporttia, poliisin esitutkintamateriaali sekä PRH:n valvontapäätös.
Sidonnaisuudet: Paperin kirjoittaja on Tampereen kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen
varajäsenenä osallistunut tapauksen käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Kirjallisuus
Mäntysalo, V. (2019). Tarkastelussa maan tapa: Hyvä veli-verkostot ja rakenteellinen korruptio. In
S. Nazarenko, & E. Laukkanen (Eds.), Korruptio suomessa (pp. 73-89). Helsinki: Into.
Philip, M. (2014). The definition of political corruption. In P. M. Heywood (Ed.), Handbook of political corruption (pp. 17-29). London: Routledge.
Salminen, A. (2015). Rakenteellinen korruptio. Vaasa: Vaasan yliopisto.

Yhteystiedot: sinikka.torkkola@tuni.fi
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Pertti Ahonen: Perustehtävä uhanalaisena: Johtajuuden ja alaisuuden ryhmädynamiikkaa organisaatioissa
Esityksessä analysoidaan, tulkitaan ja vertaillaan organisaatioiden ryhmädynamiikkaa niiden perustehtävän ja sen toteutumisen kannalta. Esityksen teoreettiset perusteet juontuvat Bionin
(1979/1961) lähestymistavasta muina keskeisinä vaikuttajina Klein (1997a, b) ja Sher (2013). Ilmiöpinnan havainnoista edetään kohden hypoteettisia mekanismeja, jotta tutkitut ilmiöt ja tapahtumat
voitaisiin selittää ja ymmärtää noista mekanismeista kumpuavina vaikutuksina. Metodologiana on
vertaileva, anonymisoitu tapausanalyysi.
Tulosten mukaan taistele- tai pakene -perusolettamusten edellinen kohtio jää harvinaiseksi siksi,
että ylempi johto hyvinkin puuttuu tapahtumiin. Pakene-kohtioon ryhmien jäseniä saattaa kuitenkin
jäädä jopa vuosikausiksi. Tulokset osoittavat sekä johtajien että alaisten vaihtelevin vaikutuksin rakentavan parinmuodostus-perusolettamuksille, ja myös riippuvuus on tavallinen perusolettamus
niin johtajien kuin alaisten keskuudessa. Kummassakin tutkitussa tapauksessa esiintyi korruptiota
laajennetussa, Sherin luonnehtimassa merkityksessä. Tarkastelussa piirtyy kuva johtajista kaikkea
muuta kuin asemassaan vakaina voimahahmoina – epätäydellisinä, haavoittuvina ja jopa särkyvinä
olentoina, jotka ovat monin tavoin riippuvaisia alaisistaan ja joiden hankkeilla on vahva taipumus
mennä myttyyn.
Kirjallisuus:
Bion, W.R. 1979/1961. Experiences in groups and other papers. Suom. Kokemuksia ryhmistä: Ryhmädynamikka psykoanalyysin näkökulmasta, 1979. London: Tavistock.
Klein, M. 1997a. Notes on some schizoid mechanisms. Teoksessa Klein, M. Envy and gratitude and
other works 1946-1963. London: Vintage 1997, 1-24.
Klein, M. 1997b. A note on depression in the schizophrenic. Teoksessa Klein, M. Envy and gratitude
and other works 1946-1963. London: Vintage 1997, 264-267.
Sher, M. 2013. The dynamics of change: Tavistock approaches to improving social systems. Erityisesti
Corruption: Aberration or an inevitable part of the human condition? Insights from a “Tavistock”
approach, 169-182. London: Karnac.

Yhteystiedot: pertti.ahonen@helsinki.fi

Jenni Partanen: Kompleksisten systeemien haasteet päätöksenteossa
Päätöksenteon tukena on aina käytettävä faktoja, jotka toivottavasti perustuvat tieteellisiin tuloksiin tai malleihin. Usein poliittiset motiivit ajavat kuitenkin käyttämään mahdollisimman yksikertaisia faktoja, kuten numeroita, ja suoraviivaista lineaarista päättelyä: kehityssuunta joka alkoi viime
vuonna, jatkuu myös ensi vuonna. Tällainen viesti on helppo ymmärtää, välittää ja ottaa vastaan.
Tämä johtuu siitä, että ymmärryksemme maailman ilmiöistä on usein virheellisen lineaarinen. Uskomme, että kun pidämme jonkin muuttujan (hiilidioksidipäästöt, lihan käyttö, maahanmuutto, talouskasvu) tietyn "kestävän" rajan oikealla puolella, systeemi on turvassa. Näin ei kuitenkaan ole.
Kaupungit, talous, yhteiskunta, luonnon ekosysteemit tai ilmasto, eivät käyttäydy suoraviivaisesti.
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Ne ovat monimutkaisia mukautuvia järjestelmiä (complex adaptive ystem, CAS), joissa osasten välinen, mittakaavojen välinen vuorovaikutus synnyttää yllätyksellistä dynamiikkaa, jota harvoin kyetään edes mallien avulla ennakoimaan. Systeemin muutokset tapahtuvat tyypillisesti yllättäen: lineaariseksi oletettu, kestävältä vaikuttava kehityssuunta murtuu yhtäkkiä näennäisen pienen sysäyksen seurauksena. Tulos voi olla katastrofaalinen, muttei yksinomaan haitallinen: se mahdollistaa
myös järjestelmän kehittymisen uusille urille.
Tärkeämpää kuin yrittää ennustaa kehitystä tarkalleen tilastollisin mallein tai simulaatioin olisi arvioida mahdollisen riskin, kuten ilmastonmuutoksen, väestökadon tai jonkin humanitäärisen kriisin
moninaisia vaikutuksia toteutuessaan, ja verrata sitä ehkäisevän toiminnan kustannuksiin. Jotta
tämä olisi mahdollista, päätöksenteossa ja toimenpiteiden suunnittelussa tulisi ymmärtää kompleksisten systeemien sisäinen ja niiden välinen äärimmäinen kytkeytyneisyys. Koska lopputulosta ei
voida ennustaa, eri toimenpiteisiin tulisi mahdollisuuksien mukaan suhtautua kokeiluina, joiden vaikutusta tarkkaillaan ja korjataan kurssia, ellei tulos ole haluttu.
Yhteystiedot: jenni.partanen@aalto.fi

Anja Salmi: Muutosprosessin hallinta kunnissa Search-konferenssien avulla
Kun muutos tapahtuu nykyisenlaisella yhä kiihtyvällä vauhdilla sosiaalisessa, poliittisessa, taloudellisessa ja ekologisessa ympäristössämme, se synnyttää epävarmuutta, stressiä ja pelkoa sen vaikutuspiirissä oleville. Muutos eritoten teknologian alueella tuntuu olevan kontrolloimatonta ja siihen
vastaaminen entisin, esimerkiksi byrokratian keinoin, vaikuttaa tehottomalta erityisesti silloin kun
vastataan häiriöihin todellisten kriisien sijaan.
Passiivinen vetäytyminen johtaa pysähtyneisyyteen samaan aikaan kun sosiaalinen ympäristömme
on sekasortoinen. Monesti yksilö kokee tilanteen yhdentekevänä ja vieraantuu, jos sopeutuminen
muutokseen vaikuttaa ylitsepääsemättömältä. Olemme äärimmäisen kriittisessä pisteessä kollektiivisessa historiassamme. Saattaa olla hyödyllistä pitää tauko ja katsoa syvällisesti, missä me olemme
ja mitä me voimme asialle tehdä.
Suomessa erityisesti maa- ja metsätaloudesta toimeentulonsa saaneet, jatkuvan muuttotappion alla
elävät, kaukana toisistaan sijaitsevat pienet kunnat kärsivät sopeutumiseen tarvittavien voimavarojen puutteesta ja toivon katoamisesta.
Kun selviytymisen uhka alkaa vahingoittaa toimintakykyä, vajotaan alkukantaisten tunteiden valtaan ja käsitys todellisuudesta vääristyy. Selviytymisen mahdollisuudet ehkäistyvät ja lopulta estyvät, kun syvällisen ymmärryksen ja realistisen käsityksen luominen ongelmien luonteesta ja vakavuudesta vaikeutuu. Toimenpiteitä ei kyetä tekemään ennen kuin kriisi on hyvin lähellä tai se on jo
tapahtunut, vaikka tehokkuuden merkittävä alentuminenkin on kyllin vakavaa. Tällaisia alkukantaisia mekanismeja ovat mm kieltäminen, kaikkivoipaisuus, halkominen ja omien voimavarojen yliihannointi. Yhdessä niitä nimitetään primitiivisiksi defensseiksi. Kun tilanteeseen liitetään eristäytyneisyys ja jatkuva menetys muuttotappion, syntyvyyden vähenemisen ja toimeentulomahdollisuuksien kaventumisen muodossa, ei ole käsittämätöntä, että yhteisön toivo katoaa.
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Case-tapauksessa kuvataan, kuinka primitiivisiä defenssejä havainnoimalla voidaan tulkita yhteisön
tilaa esimerkiksi silloin, kun ryhdytään etsimään ulkoista vihollista tai sisäistä syntipukkia pirstaloitumisen ehkäisemiseksi.
Esityksessä kuvataan myös Tristin ja Emeryn kehittämä ja Mary Bernardin soveltama Search-konferenssi tehokkaana ja joustavana työskentelyvälineenä, jonka tavoitteena on muuttaa sitä tapaa, jolla
kriisiytynyt kuntayhteisö työskentelee ja hallita sitä suuntaa, mitä kohti se voi pyrkiä passiivisen
ajautumisen sijaan.Search konferenssin avulla voidaan auttaa yhteisöjä itsehallinnassa, kun sopeuduttaan muutoksen ennakoimattomuuteen. Sen avulla vähennetään pirstaloitumista, lisätään tunnetta kuuluvuudesta ja tarpeellisuudesta, sitoutetaan yhteisö sovittuun muutokseen ja lisätään tunnetta vaikuttamisen mahdollisuuksista. Konferenssi välittää kokemusta siitä, että aktiivisesti haluttu
muutos on parempi kuin passiivinen ulkopuolisten muutosvoimien hyväksyminen.
Search-konferenssi kuvataan tiiviinä, tavoiteltuun päämäärään tähtäävänä, oppimiseen ja muutokseen asennoituneena suunnitteluprosessina, jossa osanottajat löytävät nimetyn ongelman tai aiheen epämääräisen pelon ja ahdistuksen paikalle. Konferenssi panee liikkeelle luovan prosessin,
jonka kautta ymmärretään, että muutos koskee jokaista. Se palauttaa vastuun muutoksesta takaisin
kunnille, sinne mihin se kuuluu.
Yhteystiedot: anja.salmi@gmail.com
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Työryhmä 5. Kansalaisosallistuminen arjen turvaajana
Vetäjät: Anni Jäntti ja Kaisa Kurkela
Työryhmä kokoontuu vain torstaina.
Yleisessä demokratiakeskustelussa keskeisenä haasteena on jo jonkin aikaa korostunut kansalaisosallistumisen eriytyminen (Wass & Borg 2016). Väestöryhmien välillä voi olla suuriakin eroja osallistumisaktiivisuudessa sekä politiikkaan kohdistuvassa luottamuksessa (ks. lisää esim. Bäck & Kestilä-Kekkonen (toim.) 2019). Esimerkiksi nuorten kiinnostuksesta poliittiseen osallistumiseen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen on kannettu huolta. Muun muassa nämä haasteet kiinnittävät osallistumisen kysymykseen arjen turvallisuudesta ja jopa yhteiskuntarauhasta. Näin ollen kansalaisosallistuminen, vaikkapa uusien demokratiainnovaatioiden tai kansalaisten paikallisen omaehtoisen
osallistumisen kautta, on keskeisessä roolissa turvallisuusnäkökulmasta.
Myös paikallishallinnon perusarvoihin kuuluu vapauden ja tehokkuuden ohella osallistuminen. Osallistumiskanavilla tavoitellaan yksilötasolla kansalaisten poliittisen osallistumisen mahdollisuuksien
parantamista, mutta osallistumisella on tärkeä merkitys myös vakaan yhteiskuntakehityksen turvaajana ja edistäjänä. (Sharpe 1970: 161, 163.)
Osallistumiseen kytkeytyy ajatus hallinnon legitimiteetistä. Vasta legitiimi valta muuttuu oikeudeksi
käyttää valtaa. (Schmitter 2001, 3.) Hallinnon legitimiteetti rakentuu, kun demokraattisen järjestelmän eri osat hyväksyvät päätökset ja niiden seuraukset. (Eshuis & Edwards 2013.) Edustukselliseen
demokratiaan nojaavan hallintorakenteen legitimiteetin voi katsoa syntyvän siitä, että kansa pääsee
valitsemaan edustajansa päätöksentekoelimiin äänestämisen kautta. (Klijn & Edelenbos 2013, 632.)
Osallistuvan demokratiakäsityksen näkökulmasta tämä ei kuitenkaan riitä, vaan legitimiteetin lähteenä nähdään aktiivinen ja eri tavoin tapahtuva osallistuminen. Laajan osallistumisen myötä päätöksenteon laadun katsotaan paranevan, ja samalla kansalaisten ymmärrys yhteiskunnallisista asioista lisääntyy. Kun kansalaiset voivat vaikuttaa päätöksentekoon, päätöksenteon hyväksyttävyys ja
hallinnon legitimiteetti paranevat. Hallinnon legitimiteetti ja vakaus, sekä hallintoon kohdistuva
luottamus osaltaan lisäävät kokonaisturvallisuutta.

Aikataulu
Torstai 28.11.2019 (tila: Perkjärvi)
15.00
15.05-15.30
15.30-15.55
15.55-16.15
16.15-16.40

Avaus
Liisa Jurmu: Kuntalaisten kokemustiedon hyödyntäminen kunnissa
Anna Kork: Potilaiden osallistaminen osaksi vaikuttavuuden arviointia
Tauko
Lotta-Maria Sinervo: Osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen osallistuvan
budjetoinnin keinoin – EmPaci –tutkimushankkeen näkökulmia
16.40-17.05 Anni Jäntti & Kaisa Kurkela: Kunta kansalaisosallistumisen alustana
kuntalaisnäkökulmasta
17.05-17.30 Loppukeskustelu
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Liisa Jurmu: Kuntalaisten kokemustiedon hyödyntäminen kunnissa
Tämä esitys perustuu väitöskirjani neljänteen artikkeliin, jossa tarkastelen kuntalaisten kokemustiedon hyödyntämistä kunnissa. Tarkastelen aihetta osallisuuden viitekehyksessä, sillä näen kokemustiedon hyödyntämisen mahdollistuvan osallisuuden kautta ja muotoutuvan yhteisissä osallisuusprosesseissa.
Asukkaiden osallisuus on ollut viime vuosina julkisen hallinnon kehittämisessä vahvasti pinnalla.
Tästä huolimatta on olemassa erilaisia käsityksiä siitä, miksi osallisuusmahdollisuuksia on tarpeen
kehittää ja mikä merkitys osallisuudella pohjimmiltaan on. (Vrt. Bäcklund 2007, 52.) Kuntalaisten
osallisuus on tärkeää niin kunnan, kuntayhteisön kuin myös kuntalaisten näkökulmasta. Tarkastelen
omassa tutkimuksessani kokemustiedon hyödyntämistä ja osallisuutta kuntaorganisaation näkökulmasta.
Tutkimukseni perustuu Kempeleestä ja Oulusta keräämääni haastatteluaineistoon. Haastattelin tutkimukseeni johtavia viranhaltijoita (8) ja luottamushenkilöitä (7). Ymmärrykseni kokemustiedon
hyödyntämisestä rakentuu sen mukaan, millaisia merkityksiä haastatellut henkilöt antavat ilmiölle.
Havaintojeni mukaan näkemykset kuntalaisten osallisuudesta ja kokemustiedon hyödyntämisen
merkityksestä vaihtelevat runsaasti. Kuntalaisten osallisuus tunnistetaan yleisellä tasolla tärkeäksi
asiaksi ja kehittämisen kohteeksi, mutta osallisuuden vahvistamisen tavoitteet ja kokemustiedon
rooli nähdään monin eri tavoin. Kokemustiedon hyödyntäminen vaihtelee asiakokonaisuuksien ja
tilanteiden mukaan.
Yksi keskeisimmistä haasteista kuntalaisten kokemustiedon hyödyntämisessä liittyy tiedon edustavuuteen ja hyväksyttävyyteen, erilaisten osallistumismuotojen kautta saadaan helpoimmin esille äänekkäimpien kuntalaisten äänet. Osallisuuden yhteydessä korostetaan usein eri toimijoiden tasavertaisuutta, mutta käytännössä osallisuutta kehitetään usein edelleen hallintolähtöisesti. Tämä näkyy osallisuuteen liittyvässä retoriikassa, moninaisessa käsitteiden käytössä sekä käytännön työssä.
Kun tarkastellaan kuntalaisten kokemustiedon hyödyntämisestä poliittis-hallinnollisissa prosesseissa, painottuu tiedon hyödyntäminen usein prosessin loppuvaiheeseen, eli palautteen antamiseen. Tutkimus tukeekin Harran ym. (2017, 158) havaintoja, joiden mukaan perinteiseen tutkimustraditioon perustuva kehittämistoiminta nojaa perinteisiin tutkimustiedon tuottamisen keinoihin,
mikä ei tue palvelujen käyttäjän roolin vaihtumista tiedon tuottajasta aktiivisesti päätöksentekoon
osallistuvaksi kumppaniksi.
Parhaillaan kokemustieto täydentää perinteistä ammattilaisten tietoa ja voi laajentaa kokonaisnäkemystä kyseessä olevien asioiden ja ilmiöiden suhteen. Kokemustiedon hyödyntäminen edellyttää
kuitenkin sen hyväksymistä ja pätevyyden tunnistamista (Vrt.Häkli 2002, 114; Nurmi ym.2019, 9).
Klassisen määritelmän mukaan tiedolle täytyy olla julkisia ja hyväksyttäviä perusteita, joiden nojalla
siihen on rationaalista uskoa (Voutilainen ym. 1989, 13). Kokemustietoon ja osallisuuteen liittyvässä
kehittämistoiminnassa tarvitaan lisää yhteistä keskustelua toiminnan perimmäisistä tavoitteista ja
hyödynnettävän tiedon perusteista.
Liisa Jurmu, jatko-opiskelija Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto
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Anna-Aurora Kork: Potilaiden osallistaminen osaksi vaikuttavuuden arviointia
Tutkimustoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnissa perinteiset tilivelvollisuusmuodot
eivät välttämättä huomioi sidosryhmien erilaisia intressejä tai keskinäisiä valtasuhteita. Erityisesti
potilaiden tarpeet, rooli ja näkökulma tulisi integroida aiempaa paremmin osaksi tutkimuksen kaikkia vaiheita (Anderson & McCleary 2016). Potilaiden osallistaminen ja osallisuuden vahvistaminen
(patient engagement) on kehittyvä osa-alue terveystieteellisissä keskusteluissa (Liira & Hietanen
2019), ja osa laajempaa eurooppalaista vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan (RRI) kehittämisagendaa, jossa korostetaan ihmisten osallistumista tieteeseen ja tieteen vaikutuksia yhteiskuntaan. Uudenlaista ”yhteisvastuullisuutta” (co-accountability, ks. Andreaus ym. 2019) tarvitaan, jotta
eri sidosryhmät voivat sitoutua ja hyötyä yhteisestä päämäärästä kehittää vaikuttavia hoitomuotoja
potilaalle.
Huolimatta lääketieteellisestä kehityksestä monien sairauksien parantamiseksi, on ilmeinen tarve
potilaiden osallistamiselle ja kollektiiviselle vaikutusten arvioinnille. Potilaita on pidetty passiivisina
hoidon vastaanottajina, joilla on ollut vain pieni tai ei lainkaan roolia tutkimuksessa. Potilaiden osallistumista koskevat tutkimukset käsittelevät lähinnä ohjeita ja yleisiä kehittämissuosituksia, jotka
liittyvät terveydenhuollon asiakasosallisuuteen tai kliiniseen tutkimukseen osallistuvan potilaan
protokolleihin. Sen sijaan, että potilaiden osallisuutta vahvistettaisiin ottamalla heidät mukaan
osaksi tutkimus- ja innovaatiotoiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia, osallistumiskokemukset yhdistyvät pääasiassa lääkehoitojen noudattamiseen, konsultointiin tai kliinisiin kokeisiin
osallistumiseen. Vain harvoin ollaan kiinnostuneita osallistumisen merkityksestä tai tutkimustulosten arvosta itse potilaille.
Potilaan osallistaminen edellyttää, että tieteellisen ja kliinisen asiantuntemuksen rinnalle tunnustetaan potilaan kokemuksellisen tietämys (Van de Bovenkamp ym. 2009). Kun tutkimus- ja innovaatiotoimintaa halutaan edistää yhdessä potilaiden kanssa, heidän tietämys on huomioitava myös tutkimusten vaikutusten arvioinnissa ja laajemmin päätöksenteossa. Toistaiseksi terveystieteen tutkimushankkeilla näyttäisi olevan vain rajallinen keinovalikoima potilaiden osallisuuden vahvistamiseksi eikä osallistamisen yhteiskunnallisista vaikutuksista käydä keskustelua, vaikka potilaiden
edunvalvonta ja tiedonjakamisen tavat ovat kehittyneet.
Multi-Act on EU Horizon 2020 rahoittama hanke, jonka tavoitteena on parantaa terveystieteellisen
tutkimuksen vaikuttavuutta potilasnäkökulmasta. Tarkoituksena on edistää monitoimijaista tutkimusyhteistyötä ja kehittää tutkimushankkeille välineitä tutkimuksen arvon arvioimiseksi potilaiden
näkökulmasta. Multi-Act haluaa kehittää tutkimustoimintaa potilaan näkökulmasta ja sen vaikutuksista potilaille. Tuloksena syntyy kollektiivinen vaikutusten arviointimalli (collective research impact
framework) joka sisältää:
 Hallintamalli monitoimijaisen yhteistyön edistämiseksi: ”governance criteria”
 Potilaiden sitouttaminen ja osallistaminen päätöksentekoon: “science with and of patient
input”
 Potilasnäkökulma ja yhteiskunnallinen hyöty tutkimustulosten vaikutusten mittaamiseksi
”Multi-Act master scorecard”
Alustavilla potilaiden osallistamista koskevilla ohjeilla ja moniulotteisella mittaristolla pyritään vastaamaan aiemmin tunnistettuihin tarpeisiin. Ne tarjoavat esimerkkejä hyvistä käytännöistä Euroopassa ja sen ulkopuolella. Kollektiivisen arviointimallin toimivuutta on tarkoitus testata MS tautiin
liittyvässä case-tutkimuksessa.
Lähteet:
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Anderson, M., & McCleary, K. K. (2016). On the path to a science of patient input. Science translational medicine, 8(336),
336ps11-336ps11.
Liira, H., & Hietanen, P. (2019). Potilaiden osallistaminen etenee, mutta hitaasti. Suomen lääkärilehti, 74(1-2), 7.
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Van de Bovenkamp, H. M., & Trappenburg, M. J. (2009). Reconsidering patient participation in guideline development.
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Tutkijatohtori Anna-Aurora Kork, Tampereen yliopisto

Lotta-Maria Sinervo: Osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen osallistuvan budjetoinnin keinoin –
EmPaci –tutkimushankkeen näkökulmia
Hyvinvointi rakentuu monista osista. Hyvinvointiin sisältyy ajatus mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa itseä, omaa asuinaluetta ja kotikuntaan koskeviin asioihin. Osallisuus ja hyvinvointi ovatkin
kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua vahvistaa omaa ja koko lähiyhteisön hyvinvointia, mutta myös vastuunottoa itsestä ja muista. Kunnilla on merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamisessa. Tässä tehtävässä osallistuva budjetointi on yksi
menetelmä, joka on herättänyt laajaa kiinnostusta niin kansainvälisesti kuin myös Suomessa. Osallistuva budjetointi on suoran demokratian menetelmä, jonka tavoitteena on löytää yhteinen näkemys kunnan verovarojen tietyn osan, kunnan budjetin prosenttiosuuden tai määrärahan käytöstä.
Osallistuvaa budjetointia voidaan pitää uudenlaisena tapana suunnitella verovarojen käyttöä, välineenä parantaa valmistelun ja päätöksen laatua sekä keinona motivoida asukkaita osallistumaan ja
ottamaan vastuuta. Tähän demokraattiseen prosessiin voivat osallistua kunnan asukkaat, järjestöt,
yritykset ja kaikki muut intressiryhmät. Osallistuvassa budjetoinnissa halutaan yhdistää kuntademokratia ja vaikuttava talouden suunnittelu. Suomessa osallistuvalla budjetoinnilla tavoitellaan kunnan
talousarvion valmisteluun lomittuvaa, vuosittain toistuvaa pysyvää käytäntöä (Suomen Kuntaliitto
2017).
Käytännössä osallistuvaa budjetointia toteutetaan useilla tavoilla. Pohjalla on kuitenkin idea mahdollistaa kuntalaisten suora päätösvalta verovarojen käytössä. Osallistuvan budjetoinnin prosessiin
kuuluu eri vaiheita: kuntalaisten ja intressiryhmien ideoimista hankkeista, kehittämisestä, valinnasta
ja joskus myös toteuttamisesta kuntalaisten kesken. Ajatuksena on toteuttaa osallistuva budjetointi
hankeideasta toteutukseen vuoden aikana. Prosessi voi olla pidempikin.
Vaikka osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on osallistaa mahdollisimman laajasti kunnan asukkaita ja intressiryhmiä, on osallistuvan budjetoinnin kokeiluissa havaittu, että prosessiin osallistuvat
jo valmiiksi aktiiviset toimijat (osallistujaeliitti). Tätä ongelmaa yritetään ratkaista EmPaci Empowering participatory budgeting … -tutkimushankkeessa. Tutkimushankkeessa on mukana 18 partneria
kuudesta Itämeren alueen maasta; Saksasta, Puolasta, Latviasta, Liettuasta, Venäjältä ja Suomesta.
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistuvaa budjetointia Itämeren alueen kunnissa, kaupungeissa sekä alue- ja paikallishallinnossa. EmPaci-hanke pyrkii vahvistamaan kaikkien kuntalaisten
osallistumista, erityisesti vähiten osallistuvien ja hankalasti tavoitettavien ryhmien osalta. Itseä,
omaa asuinaluetta tai kotikuntaa koskevissa asiassa aktiivisimpia vaikuttajia ovat Itämeren alueella
keski-ikäiset, keskituloiset, koulutetut valkoihoiset miehet.
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EmPaci-hankkeessa on kustakin mukana olevasta Itämeren alueen maasta pilottikunnat, joissa toteutetaan osallistuvan budjetoinnin kokeiluja (pilotit) hankkeen aikana (2019-2021). Pilottikunnat
ovat kootaan, taloudellisesta tilanteeltaan sekä demografialtaan erilaisia. Osa pilottikunnista on toteuttanut osallistuvaa budjetointia jossain määrin, osalle pilotit ovat ensimmäisiä osallistuvan budjetoinnin kokeiluja. Suomessa pilottikunta on Lahden kaupunki. Lahden kaupungissa osallistuvaa
budjetointia on toteutettu Nastolan kaupunginosassa vuodesta 2016 lähtien.
EmPaci-hankkeen osallistuvan budjetoinnin pilottien suunnittelemista ja toteuttamista varten kerätään kyselyaineisto pilottikuntien asukkailta. Kyselyssä selvitetään asukkaiden toiveita ja tarpeita
osallistuvan budjetoinnin toteuttamista varten. Lahden asukaskyselyn alustavien havaintojen mukaan lahtelaiset ovat suhteellisen tietoisia osallistuvasta budjetoinnista ja halukkaita osallistumaan
siihen. Innostuneimpia ja aktiivisimpia ovat keski-ikäiset, koulutetut naiset, jonka vuoksi Lahti on
kiinnostava pilottikunta Itämeren alueen pilottikuntien joukossa.
Lotta-Maria Sinervo, HTT, hankkeen vastuullinen johtaja, yliopistonlehtori, lotta-maria.sinervo@tuni.fi, @LM_Sinervo

Anni Jäntti1, Kaisa Kurkela2: Kunta kansalaisosallistumisen alustana kuntalaisnäkökulmasta
Kansalaisosallistumisen edistäminen ja edellytysten luominen kuntalaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle ovat keskeisiä kunnan tehtäviä. Esimerkiksi Suomessa myös kuntalaki (410/2015) edellyttää kuntia edistämään kuntalaisten osallistumista. Kunnat tarjoavat edustuksellisen demokratian
rinnalla monenlaisia osallistuvan demokratian keinoja, kuten osallistuvaa budjetointia, kansalaiskuulemisia ja asiakasraateja lisätäkseen kuntalaisten osallistumista paikalliseen päätöksentekoon
(ks. esim. Smith, 2009: 1; Font, Della Porta & Sintomer, 2014; Fung & Wright, 2001; Pateman, 2012).
Tutkimuksessamme tarkastelemme kuntia kansalaisosallistumisen alustoina (ks. esim. Anttiroiko
2016). Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten kunnissa voidaan edistää kuntalaisten osallistumista paikalliseen päätöksentekoon. Tutkimuskysymyksenä on: Minkälaisia haasteita ja kimmokkeita kuntatason kansalaisosallistumiseen liittyy ja millainen alusta osallistumiselle
kunta voisi tämän perusteella olla?
Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena käyttäen aineistona yliopisto-opiskelijoiden kirjoituksia, joissa opiskelijat pohtivat sitä, minkälaisia osallistujia he ovat, ja mitkä tekijät vaikuttavat
heidän osallistumiseensa. Aineisto koostuu noin 250 kirjoituksesta, jotka on kerätty vuosina 20182019 osana Tampereen yliopistossa järjestettävää kunta- ja aluejohtamisen johdantokurssia. Aineiston analyysissa keskitytään tunnistamaan sellaisia rakenteita ja käytäntöjä, jotka edistävät tai estävät kansalaisosallistumista (ks. myös esim. Ravensberger & VanderPlaat, 2009; De Graaf, Van Hulst
& Michels, 2015). Analyysin pohjalta voidaan tunnistaa niitä seikkoja, joihin kunnissa tulee kiinnittää
huomiota kuntalaisosallistumisen edellytysten vahvistamiseksi.
Alustavat havainnot aineistosta osoittavat, että opiskelijat ovat laajasti kiinnostuneita yhteiskunnallisista ja paikallisista asioista. Kuitenkin näyttää siltä, että keinot tämän kiinnostuksen kanavoi-

1
2

Anni Jäntti, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, anni.jantti@tuni.fi
Kaisa Kurkela, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto, kaisa.kurkela@tuni.fi
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miseksi paikallisella tasolla ovat hyvin rajalliset. Osallistumisen esteenä näyttäytyy esimerkiksi ajanpuute sekä tunne siitä, että tietoa paikallisista asioista ei ole riittävästi. Osallistumisen edistämisen
kannalta aineistossa näyttäytyy tärkeänä systemaattisemmat osallistumisen käytännöt, matalan
kynnyksen osallistumistavat sekä mahdollisuus antaa panoksensa yksittäisiin kysymyksiin nopeasti
ja helposti.
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Työryhmä 6: Henkilöstöjohtaminen uudistusten ja työn murroksen kontekstissa ja Konfliktien ratkaisu
osana vastuullista henkilöstöjohtamista
Vetäjät: Hanna Vakkala, Kirsi Lehto, Jenni Kantola ja Elina Kaunismäki

Työn murros on läsnä organisaatioissa ja henkilöstön johtamisessa monin tavoin. Digitalisaatio mahdollistaa entistä joustavamman työskentelyn aikaan ja paikkaan katsomatta, mutta millaisia mahdollisuuksia ja haasteita se tuo johtamiselle ja henkilöstökäytännöille? Sisällöllisten ja toimintatapojen muutosten ohella rakenteelliset uudistukset mullistavat organisaatioita, tällä hetkellä etenkin
kunnissa, kuntayhtymissä ja maakunnissa. Muutokset ja epävarmuus tulevasta heijastuvat työntekijöiden hyvinvointiin ja asettavat vaatimuksia henkilöstöjohtamiselle. Millainen on henkilöstöjohtamisen rooli tässä kontekstissa ja kokonaisuudessa?
Työryhmässä kiinnostuksen kohteena on, miten henkilöstöjohtamisen keinoin voidaan varmistaa
organisaatioiden tuloksellisuus ja uudistuminen.
Millainen rooli on ihmisten ja hyvinvoinnin johtamisella? Millaisin strategisin valinnoin ja keinoin, ja
kenen vastuulla hyvinvointia edistävä henkilöstöjohtaminen on?
Miten motivoidaan henkilöstöä suurten muutosten ja työn muuttumisen edessä ja aikana? Ja, ennen kaikkea, miten hyvinvointia edistävä henkilöstöjohtaminen ymmärretään ja miten sitä toteutetaan haastavissa muutostilanteissa?
Toivomme työryhmäämme henkilöstöjohtamista eri näkökulmista käsitteleviä papereita ja esityksiä. Näkökulmana voivat olla esimerkiksi työn murroksen ilmenemismuodot, muutokseen liittyvä
henkilöstöjohtaminen, hyvinvoinnin johtamisen rooli ja sisällöt, osaaminen, kannustaminen ja motivointi tai hyvinvoinnin ongelmat – yksinään, yhdistettyinä tai erilaisiin konteksteihin kytkettyinä.
Työskentelytapamme on keskusteleva ja annamme jokaisesta paperista rakentavaa palautetta, jota
voi hyödyntää jalostettaessa tekstiä artikkeliksi. Perinteisen tutkimuspaperin sijaan työryhmään voi
osallistua myös esityksellä, joka voi käsitellä esimerkiksi tutkimussuunnitelmaa tai -tuloksia, tai käytännön henkilöstöjohtamisen toteutusta ja kehittämistä. Osallistumismuodosta (paperi ja esitys, vai
pelkkä esitys) tulee kertoa abstraktissa.
Aikataulu
Torstai 28.11.2019 (tila: Sarriojärvi)
15.00–15.05 Avaus
15.05–15.30 Anne Kujala & Seija Ollila: Onnistunut rekrytointi on kaiken A ja O – vastuullinen toiminta organisaatiossa edellyttää hyviä johtamisvalintoja
15.30–15.55 Ilkka Salmi: Positiivisuuden vuorovaikutuksellinen ja kokemuksellinen rakentuminen
tietotyössä johtamisen psykologian näkökulmasta (abstraktia ei julkaista)
15.55–16.20 Mia Käyhkö: Johtajan häpeä – näkökulmia organisatorisesta häpeästä ja sen ilmaantumisesta kompleksisessa organisaatiossa
16.20–16.30 Tauko
16.30–16.55 Mirjami Ikonen: Luottamus työyhteisöjen konfliktitilanteiden ymmärtämisessä
16.55–17.20 Jenni Kantola & Elina Kaunismäki: Konfliktipositiivisen organisaatiokulttuurin rakentaminen työyhteisösovittelun avulla
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Perjantai 29.11.2019 (tila: Sarriojärvi)
9.00–9.25

Hannele Laaksonen & Pirkko Kivinen: Etäjohtamisella, -työnohjauksella ja –vertaistuella hyvinvointia tukemaan
9.25–9.55 Sari Niemi: Asiantuntijaorganisaatioiden kehittäminen simulaatiomenetelmällä
10.00–10.20 Marjatta Komulainen, Leena Rekola & Elina Förster: Henkilöstölähtöisyys Tuottavasti
moninainen –hankkeessa
10.20–11.00 Yhteenveto työryhmän teemoista ja loppukeskustelu

Anne Kujala, Seija Ollila: Onnistunut rekrytointi on kaiken A ja O – vastuullinen toiminta organisaatiossa edellyttää hyviä johtamisvalintoja
Johtajan rekrytoiminen ei ole yksinkertaista ja helppoa silloin, kun organisaatioon tai yritykseen haetaan hyvillä ammattijohtamisvalmiuksilla varustettua henkilöä. Tämän päivän johtamisosaaminen
edellyttää strategista, valmentavaa ja palvelevaa, mutta ennen kaikkea inhimillistä otetta. Nämä
valmiudet koostuvat tieteellisesti tutkituista tekijöistä, jotka liittyvät muun muassa ammattimaiseen, liiketoiminnalliseen ja muutosjohtamiseen sekä tekijöihin, jotka aiheuttavat ongelmia johtamisessa, työviihtyvyydessä tai johtajan rekrytoinnin epäonnistumisessa (Kujala 2015). Valintaprosessiin onkin panostettava sen onnistumiseksi.
Noin 8 % eli joka 13. rekrytointi epäonnistuu. Viimeisen kolmen vuoden aikana erityisesti erityisasiantuntijoiden rekrytointi on vaikeutunut ja hakuilmoitteluun käytetään yhä enemmän euroja yhtä
rekrytoitavaa kohden (Kansallinen rekrytointitutkimus 2019). Kustannukset kasvavat erityisesti virherekrytointien aiheuttamien sekä taloudellisten menetysten että työhyvinvoinnin heikentymisestä
aiheutuvan tuottavuuden laskusta. Epäonnistuneen valinnan kustannusten arvioidaan olevan organisaatiolle noin 30 % rekrytoidun henkilön vuosipalkasta. Lisäksi käyttäytymiseen liittyvät osaamiset
ovat yhtä tärkeitä kuin substanssiosaaminen (Rötkin 2015), joten oikealla johtajavalinnalla on keskeinen merkitys.
Tutkimuskysymyksiksi voidaankin esittää, miten johtajien valinnoissa huomioidaan riittävät ammattijohtamisvalmiudet, miten vältetään haasteellisten persoonien rekrytoitumista ja mikä taloudellinen merkitys hyvällä ja tehokkaalla rekrytoinnilla on organisaation toiminnalle? Tutkimuksen taustana toimivat validoidut väittämät esimiesten ammattijohtamisvalmiuksista. Lisätutkimuksena
vuonna 2019 esitimme 18 henkilölle 70 eri operationalisoitua väitettä ammattijohtamisvalmiuksista
ja pyysimme kirjallisena heidän näkemyksiään huonosta ja hyvästä johtajasta. Tutkimukseen osallistuneet edustivat ammattiryhmiä eri toimialoilta, kuten talous-, opetus-, pelastustoimi-, henkilöstöjohto-, terveydenhuolto- ja logistiikka. Tutkimusmenetelmänä käytettiin Spearmanin korrelaatiokerrointa ja sisällönanalyysiä.
Tutkimustulosten perusteella huonona johtajana pidettiin narsistista ja heikkoa ihmistenjohtajaa
(Ollila & Kujala 2018), kun hyväksi johtajaksi valikoitui ammattijohtaja, vahva ihmistenjohtaja ja hyvä
muutosjohtaja. Johtaja tai esimies on työyhteisön ”sydän”, joka luo ”positiivisen hengen”, käyttäytymis- ja toimintamallit. Työntekijät rakentavat yhdessä johtajan tai esimiehensä kanssa hyvän työilmapiirin. Yksikin huonosti käyttäytyvä henkilö, johtaja tai työntekijä, riittää pilaamaan hyvän työskentelyilmapiirin. Jokainen organisaatio ja yritys tarvitsee hyvää johtamisosaamista (Ollila 2006) ja
siten tehokkaita valintamenettelyjä rekrytoinnin onnistumiseksi. Tavoitteena on esityksen lisäksi
tuottaa aiheesta artikkeli.
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Mia Käyhkö: Johtajan häpeä – näkökulmia organisatorisesta häpeästä ja sen ilmaantumisesta
kompleksisessa organisaatiossa
Organisaatiossa esiintyvällä häpeällä tiedetään olevan monitahoisia seurauksia organisaation kykyyn selviytyä kohtaamistaan haasteista. Erityisesti sillä, miten häpeää aiheuttavia tapahtumia käsitellään, on merkitystä häpeän seurausten voimakkuuteen ja siihen ovatko seuraukset haitallisia organisaatiolle. Häpeän haitallisia seurauksia organisaatiossa ovat esimerkiksi vuorovaikutuksen vaikeutuminen, vetäytyminen sosiaalisista suhteista, riskinoton väheneminen, motivaation ja sitoutumisen heikkeneminen, haitallinen ja epäeettinen käyttäytyminen sekä kehittymisen estyminen. Häpeän haitalliset seuraukset voidaan yhdistää myös kompleksisessa organisaatiossa emergentisti ilmaantuvaan pahuuteen ja pirullisiin ongelmiin.
Organisatorisen häpeän haitallisten seurausten lisäksi on hyödyllistä selvittää, missä määrin häpeällä on myös toiminnallisia seurauksia. Häpeän tiedetään edistävän organisaation jäsenten normien
mukaista toimintaa ja eettistä käyttäytymistä Häpeä voi myös vaikuttaa uusien toimintatapojen syntymiseen tilanteessa, jossa ihminen häpeän seurauksena korjaa omaa toimintaansa. Parhaassa tapauksessa häpeä voi johtaa keskusteluun, yhteistyöhön ja uuden oppimiseen. Tällöin häpeää aiheuttanutta tilannetta on yleensä käsitelty joko yksilötasolla tai koko organisaatiossa. Häpeän ilmaantumiseen ja seurauksiin voidaan vaikuttaa johtamisella, joka huomioi organisaatiossa esiintyvät tunteet ja kompleksisuuden. Yhtenä tärkeänä näkökulmana on häpeän tunteen normalisoiminen muiden tunteiden tapaan niin, että häpeän tunteminen ei itsessään aiheuta häpeää.
Organisatorisen häpeän vaikutuksia organisaatiossa on sen voimakkuudesta huolimatta tutkittu
vasta vähän, eikä tutkimuksissa ole aikaisemmin huomioitu organisaation kompleksisuuden ja
kompleksisena nähtävän häpeän välistä yhteyttä. Väitöskirjatutkimukseni kohdistuu sote-organisaatioiden esimiehiin ja heidän kokemaansa häpeään. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tutkittavien kokemuksia häpeää aiheuttaneista tilanteista organisaatiossa sekä selvittää organisatorisen häpeän yhteyttä itseorganisoitumisen edellytyksiin (esim. vuorovaikutus, kommunikaatio ja informaation kulku) ja esteisiin (esim. kontrolli ja vetäytyminen). Lisäksi tarkastellaan organisatorisen
häpeän yhteyttä tunteiden johtamiseen ja organisaation kompleksisuuteen laajemmin.
Omassa esityksessäni tarkastelen organisatorisen häpeän ja kompleksisuuden yhteyttä sekä niiden
vaikutusta organisaatioon ja sen johtamiseen. Esittelen kompleksisuuden huomioivan organisatorisen häpeän mallin ja käyn läpi tunteiden (erityisesti häpeä) ja kompleksisuuden johtamisen välistä
yhteyttä.
Tohtoriopiskelija Mia Käyhkö, Vaasan yliopisto (mia-selene.kayhko@student.uwasa.fi)
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Mirjami Ikonen: Luottamus työyhteisöjen konfliktientilanteiden ymmärtämisessä
Artikkelissa tarkastellaan työyhteisöjen konfliktitilanteita luottamustutkimuksen näkökulmasta.
Tutkimuskysymykseen ’Millaisia eväitä luottamustutkimus antaa konfliktien käsittelyyn työyhteisöissä?’ haetaan vastausta kirjallisuuskatsauksena sekä esitetään alustavia sisällönanalyysin tuloksia
narratiivisesta aineistosta. Empiirinen aineisto koostuu 20 narratiivista, joiden aiheena on luottamuksen rikkoutuminen työyhteisössä.
Artikkelissa luottamus käsitetään vuorovaikutuksessa muotoutuvana ja rakentuvana, liikkeessä olevana ilmiönä ja prosessina ajassa. Prosessiajattelussa kiinnostuksen kohteena ovat asioiden ja ilmiöiden ilmaantuminen ja kehkeytyminen, kehittyminen ja kasvaminen sekä päättyminen. Jokaisessa
kohtaamisessa nähdään aineksia aiemmista luottamisen kokemuksista. Toimijoilla on erilaisia odotuksia, joita arvioidaan prosessin edetessä ja muodostetaan uusia tulkintoja ja niiden pohjalta syntyy
taas odotuksia. Luottaminen rakentuu arjen pienissä teoissa, ystävällisissä ilmeissä, eleissä ja puheissa, tavassa olla vuorovaikutuksessa.
Erimielisyydet ovat työyhteisöjen arkea. Työyhteisössä harvoin pohditaan luottamisen merkitystä
ennen kuin sitä koetellaan. Luottamuspula saa varuilleen, välttelemään ja vaikenemaan. Tulehtuneen ilmapiirin takaa saattaa löytyä väärinkäsityksiä, luottamusrikkoja ja viestintähaasteita, epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. Luottamusrikot paisuvat ja leviävät laajalle, huhut ja kuulopuheet
saavat pontta (väärin)tulkinnoista, tunteet tarttuvat eikä alkuperäistä impulssia enää muisteta.
Luottamusrikko pitkittyneenä konfliktina voi johtaa pahimmillaan työpaikkakiusaamiseen, jonka ratkaisukeino näyttää olevan työpaikan vaihtaminen.
Osa konflikteista on ratkaisemattomia, koska niiden perimmäinen syy on erilainen tapa toimia. Ristiriitojen ratkaisemisessa esimiesten odotetaan olevan aloitteellisia. Konflikteihin puuttuminen
edellyttää kuuntelemisen taitoa ja kykyä rakentavaan dialogiin. Olennaista on luottamuksen rikkoutumisen jälkeinen uuden mahdollisuuden antaminen osoittaa suopeutta ja armeliaisuutta (leniency). Suopeus on kykyä myöntää omat ja toisen virheet, nähdä virheet ja laiminlyönnit oppimisen
ja kasvamisen mahdollisuuksina.
Syvempää ymmärrystä konfliktien ilmenemisestä, syntymisestä ja ratkaisemisesta työyhteisöissä
tarvitaan. Perinteisesti on ajateltu, että selvittämättömät konfliktit syövät luottamuspääomaa organisaatiossa ja suhteissa. Prosessiajattelun mukaan kyse ei ole niinkään ristiriitatilanteen ratkaisusta vaan sen kohtaamisesta. Konfliktia ei vältellä, ei paeta eikä piilotella. HR-toimintojen rooli ristiriitojen sovittelijana näyttää tulevaisuudessa korostuvan työn murroksen myötä. Pienten arkisten
tekojen merkitys korostuu organisaation toimijoiden puheessa luottamuksesta. Luottamuksen ilmapiirissä jännitteet ja ristiriidat eivät kahlitse, vaan niistä keskustelemalla ammennetaan uusia näkökulmia, innostustakin työyhteisön kehittämiseen ja yhdessä oppimiseen.
Mirjami Ikonen, yliopistonlehtori
Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos
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Jenni Kantola, Elina Kaunismäki: Konfliktipositiivisen organisaatiokulttuurin rakentaminen työyhteisösovittelun avulla
Avoimen viestintäkulttuurin ihanteesta huolimatta, yhä useammissa organisaatioissa työntekijät kokevat organisaatioiden kärsivän puhumattomuudesta ja vaikeiden asioiden välttelemisestä ja esille
ottamisesta. Puhumattomuuden myötä ei tulla tietoisiksi vahingollisista toimintatavoista ja se voi
edelleen johtaa siihen, että vältellään ristiriitojen ilmaisua ja sitä myöten koko organisaation vuorovaikutusilmapiiri vaurioituu. Puhumattomuutta ilmenee etenkin organisaation muutostilanteissa,
joissa henkilöstö saattaa pelätä työpaikan menettämistä, kokea epävarmuutta ja pelkoa tilanteen
muuttumisesta ja siten vältellä mielipiteen kertomista ja palautteen antamista. Pahimmillaan hiljaisuus jää tavaksi ja riskinä on luulojen ja epäluottamuksen lisääntyminen luottamuksen ja avoimuuden sijaan.
Puhumattomuutta tarkastellaan organisaation hiljaisuuden käsitteen kautta, joka nähdään työntekijöiden valintana olla ilmaisemasta mielipiteitään tai huoltaan organisaation ongelmista. Se määritellään tässä tutkimuksessa sosiaalisesti rakentuneena ilmiönä, johon vaikuttaa organisaation eri
tasot ja joka vaikuttaa organisaation jäseniin kaikilla tasoilla. Hiljaisuuden rakentumiseen vaikuttavat useat eri organisaation käytännöt kuten päätöksentekoprosessit, johtamisen käytännöt, kulttuuri ja lopulta jokaisen subjektiivinen näkemys ilmiöstä. Organisaatioissa onkin tunnistettu voimakkaita normeja ja käytänteitä, jotka huomaamatta estävät organisaation jäseniä ottamaksi puheeksi
asioita ja kertomasta mitä he tietävät, ovat mieltä tai tuntevat.
Sen sijaan, että organisaatioissa puututtaisiin ennaltaehkäisevästi organisaation kommunikaatioongelmiin, tukea haetaan usein vasta ongelmien kasvaessa konflikteiksi. Työyhteisösovittelu on yksi
tällainen menetelmä, joka tunnetaan ensisijaisesti prosessimaisena konfliktinratkaisuvälineenä,
mutta sen on tunnistettu tarjoavan työkaluja myös henkilöstön vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Työyhteisösovittelussa keskeistä ovat ratkaisukeskeinen ajattelu, vastuunotto ja
dialogisuus, eli taidot ja toimintatavat, jotka ovat merkittäviä tekijöitä henkilöstön toimivan vuorovaikutuksen kannalta. Tässä työssä työyhteisösovittelua sovelletaan prosessin sijaan laaja-alaisemmin henkilöstön vuorovaikutuksen kehittämiseen ja ”sovittelevan toiminnan” luomiseksi.
Tässä esityksessä pohditaan miten työyhteisösovittelua voi soveltaa organisaatiokulttuurin kehittämiseen. Tutkimuskohteena on yliopisto-organisaatio, joiden on perinteisesti koettu olevan
poikkeavia akateemisen kulttuurin, hierarkioiden ja henkilöstöprosessien näkökulmasta. Erityisesti
pohditaan miten HR voi tukea konfliktipositiivisen organisaatiokulttuurin rakentumista.

Hannele Laaksonen, Pirkko Kivinen: Etäjohtamisella, -työnohjauksella ja -vertaistuella hyvinvointia
tukemaan
Digitalisaatio ja sähköistyvät palvelut muuttavat kiihtyvässä tahdissa sote-työtä ja johtamista. Kyse
on työ- ja toimintakulttuurin muutoksesta, joka edellyttää sekä osaamisen vahvistamista että uudenlaista johtamista. Parhaimmillaan etäpalvelut ja digitaaliset ratkaisut turvaavat johtamisen lähelle työntekijöitä. Jo nyt moni esimies työskentelee hajautetussa organisaatiossa, missä esimiehen
alaisuudessa olevia työyksikköjä on maantieteellisesti hajallaan. Tällöin korostuu tarve etäjohtamiselle ja etäjohtamisen osaamiselle.
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Etänä Enemmän -sote-työ uudistuu -hankkeessa (2019-2021) vastataan sote-työn muutokseen juuri
etäjohtamista sekä etätyönohjausta ja -vertaistukea kehittämällä ja uudelleen muotoilemalla. Esimiesten ja työntekijöiden osaamista vahvistetaan pilotoimalla erilaisia digitaalisia työkaluja, joiden
avulla voidaan lisätä osallistujien vuorovaikutusta ja edistää hankkeen tavoitteiden mukaisesti työhyvinvointia, työn hallintaa ja tuottavuutta.
Valtakunnallista hanketta hallinnoi ja koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu. Pilottimaakunnat hankkeen kokeiluvaiheessa ovat: Pirkanmaa, Satakunta, Pohjois-Savon maakunta ja Lapin maakunta sekä Helsingin virtuaalikotihoito. Hankkeen toteuttamis- ja levittämisvaiheessa pilotoituja toimintamalleja ja käytäntöjä kehitetään edelleen sekä levitetään valtakunnallisesti.
Tampereen ammattikorkeakoulun vastuualueina ovat etäjohtamisen, -työnohjauksen ja -vertaistuen kehittäminen. Hankkeessa innovoidaan hajautettuihin organisaatioihin sosiaali- ja terveysalan
kontekstissa henkilöstöä osallistava etäjohtamisen mallia, etätyönohjauksen malli ja etävertaistuen
malli. Hankkeeseen osallistuu Pirkanmaalta 84 esimiestä ja 54 työntekijää. Osallistujat on jaettu kuuteen valmennusryhmään, joiden kanssa toteutetaan sekä lähi- että etätapaamisia.
Hankkeessa innovoidaan etäjohtamisen hyviä käytänteitä, joita kokeiluvaiheen aikana testataan ja
rohkeasti kokeillaan hyödyntäen olemassa olevia digitaalisia alustoja ja interaktiivisia menetelmiä,
joilla lisätään yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vahvistetaan sote-palvelujen henkilöstön henkistä
ja sosiaalista hyvinvointia. Samanaikaisesti yhteistoiminnallisen kehittämisen kanssa vahvistetaan
osallisuutta, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä henkilöstön ja erityisesti esimiestason osaamista
etäjohtamisessa.
Hankkeessa innovoidaan ja testataan erilaisin digitaalisin ja interaktiivisin menetelmin etätyönohjauksen ja -vertaistuen käyttömahdollisuuksia sekä toteutustapoja hajautetuissa organisaatioissa.
Kokeiluvaiheen aikana suunnitellaan etätyönohjauksen ja -vertaistuen eri toteutusmuotoja yhdessä
pilottiorganisaatioiden henkilöstön ja Suomen Työnohjaajat Ry:n kanssa.
Hallinnon ja kuntatutkimuksen päivien työpajassa esitetään työpajatoteutusten etenemisen prosessia sekä alkukartoituksen tuloksia.
Hannele Laaksonen, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu
Pirkko Kivinen, lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu

Sari Niemi: Asiantuntijaorganisaatioiden kehittäminen simulaatiomenetelmällä
Työn ja työelämän monenlaisissa muutoksissa selviäminen ja menestyminen edellyttävät resilienssiä, joka organisaatio- ja johtamistutkimuksessa on määritelty organisaation kyvyksi selviytyä, palautua ja jopa uudistaa toimintaansa muutostilanteissa sekä ennakoiden että reagoiden. Resilienssin
käsitettä käytetään useilla tieteenaloilla joustavuutta ja palautumista kuvaavana ominaisuutena.
Kompleksisessa, kytkeytyneessä ja yllätyksiä täynnä olevassa työelämässä myös resilienssistä tulee
tilannesidonnaista ja muuntuvaa. Aiempien tutkimusten (mm. ResCas-tutkimushanke) mukaan
kompleksisessa ympäristössä resilienssiä edistäisi tietoisuus organisaatiosta monimutkaisena järjestelmänä, itseorganisoitumisen edistäminen, näkemysten ja toimintamallien kokeilujen moninaisuus
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sekä avoimuus ja aito keskustelu. Organisaatioissa tulisi, myös henkilöstöjohtamisen keinoin, edistää jatkuvaa keskustelua ja yhteisymmärrystä organisaation tilasta ja merkityksistä sekä kykyä ratkoa ongelmia. Nämä ovat myös kompleksisuusteorioiden mukaisten adaptiivisten organisaatioiden
tunnuspiirteitä.
Esityksessä kuvataan suunnitelmaa tutkimuksesta ja sen taustalla olevaa kehittämishanketta, jossa
simulaatio-oppimismenetelmää sovelletaan asiantuntijaorganisaatioiden kehittämiseen. Simulaatio-oppimisella tarkoitetaan sosiaali- ja terveysalalla käytettävää oppimis- ja opetusmenetelmää,
joka perustuu vuorovaikutukseen ja osallistujien omaan toimintaan ja on ryhmämuotoista. Kehittämishankkeessa menetelmää on hyödynnetty asiantuntijaorganisaatioiden arkipäiväisten vuorovaikutustilanteiden näkyväksi tekemiseen ja yhteisölliseen oppimiseen. Hankkeen aikana on myös
noussut esiin kysymys organisaatioiden virallisen henkilöstöjohtamisen ja koetun käytännön arjen
välisestä erosta ja erilaisista organisaatiotodellisuuksista. Tähän mennessä kerättyä aineistoa ovat
strukturoidut osallistujapalautteet (n=195) ja organisaatioiden johdon haastattelut (n=4).
Tutkimuksessa tarkastellaan simulaatiomenetelmän käyttöä organisaation kehittämisessä sekä kysytään, voiko simulaatioperusteista oppimista käyttää asiantuntijaorganisaation resilienssikyvyn kehittämisessä, esimerkiksi moniäänisen keskustelun lisäämisessä, oppimisessa ja johtamisessa.

Marjatta Komulainen, Elina Förster ja Leena Rekola: Henkilöstölähtöisyys Tuottavasti moninainen –
hankkeessa
Suomalaiset työyhteisöt muuttuvat henkilöstörakenteeltaan yhä moninaisemmiksi. Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta diversiteetin hallinnasta on tullut haaste ja osallisuuden kehittämisestä
tarve, jolla on vaikutusta kilpailukykyyn. Organisaatiot tarvitsevat tukea työyhteisöjen (mm. maahanmuuttajataustaiset, yli 55-vuotiaat työntekijät, erityisesti nuoret naistyöntekijät) henkilöstörakenteen hyödyntämiseksi voimavarana. Tuottavasti moninainen –ESR hankkeessa kehitetyn ja testatun yrityskohtaisen kehittämisprosessin tavoitteena on saada työyhteisöjen osaaminen käyttöön
työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseksi.
Kohderyhmänä on Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa sijaitsevat majoitus- ja ravitsemus- sekä terveysalan pienet ja keskisuuret yritykset. Toimijoina ovat Metropolia ja Saimaan Ammattikorkeakoulu. Hankkeessa kartoitetaan ja kysytään miten pienissä ja keskisuurissa yrityksissä edistetään
työyksikön työhyvinvointia ja tuottavuutta osallistavilla toimenpiteillä.
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa yritysten henkilöstön työhyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyviä
tekijöitä, voimavaroja ja kehittämistarpeita sekä kehittää työkaluja yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen henkilöstölähtöisellä kehittämisellä. Kehittämismallissa osallistetaan yritysten työntekijöitä ratkaisemaan työssä esiintyviä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden esteitä ja tuottamaan uusia henkilöstölähtöisiä toimenpiteitä organisaation kilpailukyvyn turvaamiseksi. Toimintamalli soveltuu myös julkiselle sektorille.
Hankkeessa toteutettiin yrityskohtainen kehittämisprosessi 21 pk-yrityksessä, jossa työskenteli yhteensä yli 300 työntekijää (18.9.2019). Työhyvinvointia tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: työ,
työntekijä ja työyhteisö. Näkökulman voimavaralähtöisyys perustuu Rosabeth Moss Kanterin (1979)
rakenteellisen muutoksen teoriaan keskittyen organisaation rakenteisiin ei yksilön ominaisuuksiin.
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Taustalla on positiivisuus, joka näkyy luottamisessa toimijoiden (työntekijöiden) potentiaaliin ja kehittämismotivaatioon.
Kehittämisprosessiin kuuluu alku- ja loppukartoitus, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden esteitä poistavat henkilöstöä osallistavat työpajat työyhteisön diversiteetti huomioiden ja työyhteisön tuottamat kehitystoimenpiteet. Kehittämisprosessin eri vaiheiden aineistoista muodostuu tutkimusaineisto. Aineistot analysoidaan tilastollisilla menetelmillä ja laadullisella sisällön analyysillä.
Hankkeessa on kehitetty kehittämistyökalu organisaatioiden työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseen työyksiköiden diversiteettisyys huomioiden. Hankkeessa on tunnistettu yritysten työhyvinvoinnin tilaa, kehityskohteita ja määritelty niihin ratkaisuja. Työntekijät ja johto ovat yhdessä
tunnistaneet tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä ottaneet käyttöön uudistumista ja kilpailukykyä tukevia ratkaisuja. Tulosten mukaan työntekijöiden ja johdon henkilökohtaisen äänen kuulluksi
tuleminen prosessin eri vaiheissa on merkittävää. Työyhteisöjen menestymisen turvaamiseksi tarvitaan henkilöstölähtöistä kehittämistä ja äänen kuulumista, työntekijöiden voimaannuttamista ja välittävää esimiestyötä. Tarkempia tuloksia esitetään konferenssissa.
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Työryhmä 7: Hyvinvointijohtaminen uusiutuvissa palvelurakenteissa
Vetäjät: Johanna Lammintakanen ja Jaana Leinonen

Lähivuosina kunnan, maakunnan ja hyvinvointipalvelujen johtamisen rakenteet muuttuvat. Muuttuvat toimintatavat edellyttävät sekä tietoa että osaamista hyvinvointiyhteistyön rakentamiseksi ja
monimuotoisissa hyvinvointityön verkostoissa toimimiseksi. Osallisuuden korostumisen myötä
edellytetään myös asiakaslähtöisyyttä sekä erilaisia keinoja eri kansalaisryhmien äänen ja osallistumisen tukemiseksi. Laajemmalti kyse on hallitusta ja suunnitelmallisesta voimavarojen kohdentamisesta ja niiden hyödyntämisestä kansalaisten hyvinvointia edistävällä tavalla.
Hyvinvointijohtamisen kysymykset ovat moninaisia. Strategisesta näkökulmasta hyvinvointijohtamisessa edellytetään vahvaa ja pitkäjänteistä strategiatyötä resurssien, vuorovaikutuksen ja yhteistyön ohjaamiseen. Operatiivisella tasolla kyse on muun muassa poikkihallinnollisten yhteistyökäytäntöjen sekä kumppanuuksien rakentamisesta ja ylläpidosta, toimivista tiedon hallinnan käytännöistä sekä systemaattisesta toiminnan arvioinnista. Johtajien sitoutuminen ja aktiivinen em. asioiden kehittäminen ja edistäminen on ensiarvioisen tärkeää, jotta asiakaslähtöisyyteen ja voimavarojen kohdentamiseen liittyvät tavoitteet toteutuvat.
Aikataulu
To 28.11.2019 (tila: Uusimaa)
15.00-15.15 Työryhmän avaus ja järjestäytyminen
15.15-15.45 Ilari Karppi ja Iina Sankala: Turvallisen tapahtumakaupungin suunnittelu: rajaesineitä
ja rajatyöskentelyä
15.45- 16.15 Hanna Honkavuo, Johanna Lammintakanen, Tarja Poikkeus ja Teija Norri-Sederholm:
Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa
16.15-16.45 Ville Pietiläinen, Ville Kivivirta ja Mika Laakkonen: Digitaalisen ja inhimillisen
hyvinvointikokemuksen merkitys yksilölle ja työn johtamiselle kuljetusalalla
16.45-17-15 Jenni Rytkönen: Osaamisstrategia ja osaamiskartoitus johtamisen tukena
Pe 29.11.2019 (tila: Uusimaa)
9.30-10.00

Salla Turpeinen: Liikunnan edistämisen resurssit kunnissa – tiedolla johtamista
etsimässä
10.00-10.30 Henna Nurmi ja Jaana Leinonen: Osallisuutta ja yhteistyöperustaisuutta? Lasten ja
nuorten hyvinvoinnin edistämisen käytännöt tarkastelun kohteena
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Ilari Karppi, Iina Sankala: Turvallisen tapahtumakaupungin suunnittelu: rajaesineitä ja rajatyöskentelyä
Tavoite fiksujen kaupunkien (smart cities) kehittämiseen käy parhaillaan läpi toistaiseksi vielä verraten hiljaista mutta voimistumassa olevaa muutosta. 2020-luvun kynnyksellä varhaisvaiheen smart
city -kehitystä leimannut teknologiavetoisuus tai suoranainen teknologiaoptimismi on kohdannut
kaupunkielämän kompleksisuuden koko kirjon. Siinä perinteisiin kaupunkien kehitystä koskeviin näkemyksiin, kuten esimerkiksi vaatimukseen kaikille avoimesta ja oikeudenmukaisesta kaupungista
sekoittuvat uudet muutospaineet, kuten ilmastonmuutos, erilaisten väestöryhmien liikkuvuus,
ikääntyminen sekä, kiistatta, erilaisten teknologioiden usein disruptiivinen kehitys.
Kaupunkien kilpailu erilaisista elinvoiman lähteistä on johtanut ne lähes kilpavarusteluun erilaisen
tapahtumainfrastruktuurin ja muiden kaupungin toimivuutta tukevien järjestelmien rakentamiseksi.
Tampereen kehitteillä olevat investoinnit kuten, pikaraitiotie ja tapahtuma-areenat ovat tästä esimerkkejä. Yhä suuremmat ja monimuotoisemmat tapahtuma-areenat ja niiden käyttöasteen saaminen korkeaksi merkitsee käytännössä väistämättä kaupungin asettumista kansainväliseen kilpailuun
itseään suurempia kaupunkeja vastaan. Samalla kilpailun kohteena olevien tapahtumien mittakaava
synnyttää haasteen kaupungin ja sen piirissä vaikuttaville toimijoille.
Tapahtumilla erityistä elinvoimaa tavoittelevankin kaupunginkin ensisijaiseksi tehtävänä on tarjota
toimivat, terveyttä ja hyvinvointia tukevat sekä oikeudenmukaisiksi koettavissa olevat puitteet asukkaidensa arjelle. Näille tekijöille rakentuu ajatus turvallisesta kaupungista – on kyse sitten asukkaista, työnsä tai opiskelunsa vuoksi kaupunkiin väliaikaisesti asettuneista tai tapahtumavieraista.
Tarkastelemme esityksessämme, kuinka ja millaisten tekijöiden varaan uusi kaupunkiturvallisuus jäsentyy, millaiset toimijat ja intressit sitä koskevaa keskustelua vievät eteenpäin sekä millaisin menettelyin kaikille turvallista kaupunkia pyritään tuottamaan, kun tarkastelun ja eri toimijoiden yhdessä kehittämisen kohteena ovat suuria ihmisjoukkoja kokoavat tapahtumat. Tarkastelemme eri
toimijoiden välisten sektorirajojen ylittämistä edellyttävää turvallisuus-käsitystä ja sen määrittymistä rajaesineenä (boundary object) sekä toimijoiden yhteistyötä tämän käsityksen operationalisoimiseksi käytännön toiminnoiksi ja sen edellyttämiksi teknologisiksi ja institutionaalisiksi ratkaisuiksi rajatyöskentelynä.
Esitys on osa syyskuussa 2019 käynnistynyttä kolmivuotista, EU:n Urban Innovative Action -ohjelmasta rahoitettavaa Smart Urban Security and Event Resilience (SURE) -hanketta. Keskitymme siinä
hankkeen käynnistysvaiheen ratkaisuihin, kuten rajatyöskentelyn käynnistämistä koskeviin työvaiheisiin ja niihin kytkeytyviin, myöhemmälle työskentelylle perustaa luoviin käsitemäärittelyihin.
Dos. HT ilari Karppi
Tutkija, HM Iina Sankala
Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta/aluetiede

Hanna Honkavuo, Johanna Lammintakanen, Tarja Poikkeus ja Teija Norri-Sederholm: Työturvallisuus
pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa
Resurssien rajallisuus on saanut ensihoidon ja pelastustoimen organisaatiot kehittämään uudenlaisia malleja ennaltaehkäisevään ja operatiiviseen työhön. Ensihoitajat toimivat perinteisesti työpa-
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rina ja pelastajat useamman henkilön muodostamassa pelastusryhmässä, mutta toimittaessa moniammatillisessa pelastaja-ensihoitajayksikössä tai yhden hengen ensihoitoyksikössä tulee sekä
työnkuvaan että toimintamalliin uusia elementtejä, joilla on vaikutusta henkilöstön työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa
-hankkeessa tutkitaan Suomessa toimivia pelastustoimen ja ensihoitopalvelun moniammatillisten
sekä yhden hengen yksiköiden toimintamalleja. Tarkoituksena on selvittää toimintamalleihin liittyviä erityispiirteitä, joilla on vaikutusta työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen sekä työntekijän että
organisaation näkökulmasta.
Tutkimuksessa on kerätty sekä laadullista että määrällistä aineistoa kyselyn, haastattelujen ja turvallisuuskahvila-menetelmän avulla. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin sähköinen
kysely marras-helmikuussa 2018–2019. Kysely lähetettiin kaikille Suomen sairaanhoitopiireille ja pelastuslaitoksille. Kyselyn avulla haluttiin selvittää mm. yksiköiden toimintamalleja ja niihin liittyviä
työturvallisuusasioita. Kyselyn pohjalta toteutettiin aineistoa tarkentavia yksiköiden haastatteluja
helmi-huhtikuussa 2019. Kyselyyn vastasi kaikki 22 pelastuslaitosta ja 20 sairaanhoitopiiristä 18. Yhden hengen ensihoitoyksiköitä toimii 9 ja moniammatillisia yksiköitä 16. Haastatteluja tehtiin 15.
Yhden hengen yksiköissä työturvallisuusasioissa oli kiinnitetty huomiota ennakointiin, jonka vuoksi
yksikön työntekijät soittavat kohteeseen etukäteen. Yksiköt eivät myöskään lähde yksin mielenterveyteen, päihteisiin tai väkivaltaan liittyville tehtäville. Lisäksi ajoon keskittymiseen ja hälytysajoihin
oli kiinnitetty huomiota. Moniammatillisten yksiköiden osalta työturvallisuusasioissa oli kiinnitetty
huomiota erityisesti ensihoitajan osallistumismahdollisuuteen pelastustoimen tehtävillä sekä ensihoitajien pelastustoimen koulutukseen. Moniammatillisen yksikön työntekijät saattoivat kuormittua työparin pelastustoimen puutteellisen osaamisen vuoksi.

Ville Pietiläinen, Ville Kivivirta ja Mika Laakkonen: Digitaalisen ja inhimillisen hyvinvointikokemuksen
merkitys yksilölle ja työn johtamiselle kuljetusalalla
Tässä tutkimuksessa kysymme, mitä digitaalinen ja inhimillinen hyvinvointikokemus tarkoittavat yksilölle ja työn johtamiselle kuljetusalalla. Digitaalisella kokemuksella tarkoitamme ammattikuljettajien kokemusta heidän käyttämistään, hyvinvoinnin mittaamiseen tarkoitetuista välineistä. Tutkimuksen aikana testatut digitaaliset työvälineet olivat Firstbeat-hyvinvointimittaukset ja Ouraälysormusten avulla kerätty data. Inhimillisellä kokemuksella tarkoitamme ammattikuljettajien mittausten aikaista kokemusta stressaavista ja hyvinvointiin myönteisesti vaikuttavista tilanteista ja
hetkistä.
Tutkimusaineistona ovat Lapin läänin alueella toimipaikkaansa pitävät kuljetusalan yritykset Lassila
& Tikanoja (Lapin läänin yksikkö), Napapiirin kuljetus, NK-Logistics ja Kuljetusliike Kristo. Digitaalinen
kokemusaineisto koostuu yritysten työntekijöille tehdyistä firstbeat-mittauksista ja oura-älysormuksen käytöstä. Inhimillinen kokemusaineisto koostuu yritysten työntekijöille mittaustilanteiden jälkeen tehdyistä palautekeskusteluista ja haastatteluista.
Tutkimustuloksena esitämme kuvauksen kuljetusalan työntekijöiden hyvinvoinnin tilasta ja siihen
vaikuttavista tekijöistä. Digitaalinen data todentaa hyvinvoinnin kannalta olennaiset kielteiset ja
myönteiset hetket ja tilanteet. Palautekeskustelut ja haastattelut puolestaan paljastavat, mikä näiden tilanteiden merkitys on yksilöille ja miten näitä tilanteita voidaan johtaa.
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Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää yksilön kannalta hyvinvointitekijöiden myönteiseen ohjaamiseen. Yrityksen kannalta tutkimustuloksia voidaan käyttää hyvinvointisuunnitelmien -ja strategioiden tuottamiseen. Työhyvinvointia koskevaan tutkimuskeskusteluun tulokset tarjoavat uudenlaisen
avauksen. Työhyvinvointia koskeva tutkimus on aiemmin painottanut psykometristä mittaamista
(ks. Pietiläinen, Salmi, Rusko, Jänkälä, 2017). Ammattikuljettajien työhyvinvointia koskevaa tutkimustietoa ei ole aiemmin kerätty tätä tutkimusta vastaavalla tavalla kahdesta kokemuksen näkökulmasta.

Jenni Rytkönen: Osaamisstrategia ja osaamiskartoitus johtamisen tukena
Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Henkilöstön arvo nähdään ja siihen halutaan panostaa, jotta organisaatio voisi toimia strategiansa mukaisesti. Henkilöstön kehittämisen yksi iso osaalue on osaaminen. Sen määrittely, kerääminen, jalostaminen ja hyödyntäminen ovat tärkeä osa
kehittämistyötä. Osaamisen kehittämisen tavoitteena on työyhteisön ja organisaation kokonaisvaltainen kehittäminen. Osaamisen kehittäminen on osa organisaation strategista toiminnan suunnittelua, ja kehittämisen suunta sekä tavoitteet lähtevät organisaation strategisista tavoitteista. Osaamisen kehittämisen merkitys ja tärkeys tulee tunnistaa ja tunnustaa aina organisaation ylintä johtoa
myöden. Osaamisen johtaminen on toimintaa, jolla kehitetään yksilöiden ja organisaation osaamista
sekä organisaation yhteistyövalmiutta. (Hyrkäs, E. 2009, 15 - 16.)
Tutkimus on artikkeliväitöskirja, joka kuvaa osaamisstrategian ja osaamiskartoitus-mallin kehittämistä Vaalijalan kuntayhtymässä. Tutkimuksessani etsin vastausta kahteen pääkysymykseen; mitä
tietoa osaamiskartoitus tuottaa henkilöstön osaamisen strategiseen kehittämiseen ja miten osaamiskartoituksen tietoa hyödynnetään johtamisessa henkilöstön osaamisen strategisessa kehittämisessä? Tutkimuksen tavoitteena on luoda kehittämistyön kautta osaamisstrategia ja osaamiskartoitus malli Vaalijalan kuntayhtymän käyttöön. Tavoitteena on tutkia osaamiskartoituksen kehittämisen kautta osaamisen kannalta keskeiset vahvuudet ja kehittämisalueet sekä selvittää osaamistaso
yleisesti organisaatiossa kartoituksen avulla. Tavoitteena on myös tutkia, miten osaamiskartoituksen tietoa hyödynnetään Vaalijalan kuntayhtymässä osaamisen kehittämisessä. Osaamiskartoitus
mallin avulla tarkoituksena on tehdä osaamista näkyväksi sen toimiessa keskeisenä kehittämisen
välineenä johtamisen tukena sekä organisaatio- että yksilötasolla. Tulevaisuuden tarpeita ennakoimalla voidaan saada tarve ja osaaminen kohtaamaan. Tutkimuksen teoreettinen tausta rakentuu
voimaantumisen, organisaation kehittämisen ja toimintatutkimuksen viitekehykseen.
Toimintatutkimus rakentuu kolmesta aineistosta. Ensimmäinen aineisto koostuu Osaamisen kartoituksen kehittämistyöryhmän teemahaastatteluista, joissa selvitetään voimaantumisen merkitystä
kehittämistyössä subjektiivisestä ja organisaation näkökulmasta. Toisena aineistona on osaamiskartoituksen tulokset (n=800-1000), josta tutkin millä tavalla osaamiskartoituksen tuloksia analysoidaan ja hyödynnetään organisaatiossa. Kolmantena aineistona on johtajien teemahaastattelut, joiden kautta tutkin, miten osaamiskartoitusta on hyödynnetty johtamisen tukena ja mitä se on antanut johtamiseen. Osaamiskartoituksen kehittämistyössä syntyy prosessi malli osaamisen kehittämiseen organisaatiossa.
Avainsanat: voimaantuminen, organisaation kehittäminen, toimintatutkimus
Jenni Rytkönen
Itä-Suomen yliopisto
Sosiaalihallintotiede
Welfare, Health and Management -tohtoriohjelma
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Salla Turpeinen: Liikunnan edistämisen resurssit kunnissa – tiedolla johtamista etsimässä
Liikuntapolitiikan keskeisenä tavoitteena 2000-luvulla on korostettu liikunnan edistämistä osana
kuntien strategista suunnittelua ja hyvinvointipoliittisia toimenpiteitä (HE 190/2014 vp; OPM 2008;
VNS 6/2018 vp). Valtion liikuntapoliittisen selonteon (VNS 6/2018 vp) mukaan tiedolla johtamisella
on kasvava merkitys liikuntapolitiikassa. Tiedolla johtamisen tavoitteena on mm. väestön liikuntakäyttäytymisen kehityksen todentaminen, tietoaukkojen paikkaaminen, toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioiminen sekä tiedon saaminen oikeaan muotoon päätöksentekijöiden käyttöön. Julkisten organisaatioiden toimintaympäristö ja ilmiöt muuntuvat jatkuvasti monimutkaisemmaksi ja
tieto pirstaleisemmaksi, mikä sekä lisää tiedolla johtamisen tarvetta että tekee sen vaikeaksi (esim.
Stenvall & Virtanen 2017). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kuntien hyvinvointijohtamisen kokonaisuutta liikunnan edistämisen resurssien ja tiedolla johtamisen näkökulmasta.
Tutkimuksen aineistona käytetään avoimeen arviointitietoalustaan (Virveli) vuosilta 2017–2019
koottuja Tilastokeskuksen kuntatietoja, rekisteröintitietoja kuntien osallistumisesta valtakunnallisiin ohjelmiin sekä hankeseurantatietoja opetus- ja kulttuuriministeriön jakamista liikunnan edistämisen avustuksista. Lisäksi aineistona on havainnointipäiväkirjat keskisuomalaisiin kuntiin kohdistuneesta pilottihankkeesta syksyllä 2019. Tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva keskisuomalaisten kuntien liikunnan edistämisen resursseista sekä tutkia, minkälainen toiminnan teoria ohjaa kuntien resurssitiedon käyttöä, minkälaisia toiminnallisia johtopäätöksiä kunnat tekevät tiedon perusteella ja kuinka johtopäätökset dokumentoituvat osaksi laajempaa hyvinvointityötä esimerkiksi hyvinvointikertomuksessa.
Keski-Suomen kunnat resursoivat liikuntaan yhteensä 33,5 miljoonaa euroa ja keskimäärin 121 euroa per asukas, kun kokonaissummaa tarkastellaan kuntien tilinpäätöstietojen käyttömenojen perustella. Liikunnan edistämisen valtion erityisavustuksia Keski-Suomen kuntiin myönnettiin yhteensä 1,8 miljoonaa euroa, eniten liikuntapaikkarakentamiseen (655 000 euroa) ja Liikkuva koulu toimintaan (630 000 euroa). Kuntien välillä on isoja eroja sekä panostusten määrässä että avustusten hakemissa ja saamisessa. Keski-Suomessa on kuntia, joista ei haeta tai joihin ei myönnetä yhtään
liikunnan edistämisen valtionavustuksia.
Liikuntaan liittyvä tieto on pirstaleista ja tarvetta tiedon kokoamiselle on. Liikunnan kokonaisresurssit ovat kunnilla tiedossa vaihtelevasti eikä niiden seuraamiseen tai raportoimiseen ole vakiintunutta kulttuuria. Liikunnan resurssien kokonaiskuva ja toiminnan teorian analyysit vahvistavat vaikutelmaa kuntien erilaisista mahdollisuuksista panostaa kuntalaisten liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseen.
Salla Turpeinen
LIKES-tutkimuskeskus
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Henna Nurmi, Jaana Leinonen: Osallisuutta ja yhteistyöperustaisuutta? Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen käytännöt tarkastelun kohteena
Kunnat ovat merkittäviä toimijoita kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Edistämistyössä korostetaan monitoimijaisuutta. Tärkeää on kuntalaisten osallisuuden tukeminen ja hyödyntäminen sekä
kuntaorganisatorinen että laajempi eri sidosryhmät yhdistävä yhteistyö. Nämä elementit tulisi näkyä myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Muihin väestöryhmiin verrattuna lasten ja
nuorten hyvinvointi saa monen kunnan hyvinvointityössä tärkeän huomion. Lasten ja nuorten hyvinvointiin halutaan erilaisin edistämistoimin panostaa siten, että lähtökohdat aikuistumiselle olisivat mahdollisimman tasavertaiset. Koulujen rooli on merkittävä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvien haasteiden tunnistamisessa ja ratkaisemisessa ja koulut sekä sivistystoimi tulisikin tiiviisti kytkeä mukaan paikalliseen hyvinvoinnin edistämistyöhön.
Tutkimuksessamme kysymme, millaisin osallisuus- ja yhteistyökäytännöin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistyötä tehdään kunnissa. Kiinnitämme huomion koulun ja sivistystoimialan toimijoiden rooliin paikallisessa professioiden välisessä hyvinvoinnin edistämisen yhteistyössä sekä kartoitamme miten lasten ja nuorten osallistumista ja vaikuttamista hyvinvoinnin edistämisessä tuetaan ja hyödynnetään.
Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostuu Lapin alueen kuntien rehtoreille ja sivistystoimen johdolle kohdennetusta kyselystä (N=47) sekä dokumenttiaineistosta, jossa analysoitavana ovat olleet
Lapin kuntien laajat hyvinvointikertomukset sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat (N=36).
Tutkimuksemme kiinnittyy Arktinen kehittyvä rehtori –hankkeeseen (ArkTORI).
Alustavien tutkimustulosten perusteella näyttää, että kouluilla ja sivistystoimella on kohtuullisen
hyvät mahdollisuudet olla mukana hyvinvoinnin edistämisen yhteistyössä. Toisaalta kuntatason yhteistyölle on ominaista lyhytjänteisyys, tiedon jakamisen haasteet professioiden kesken sekä konkreettisten tavoitteiden ja yhteistyötä tukevan johtajuuden puute. Kunnissa hyvinvoinnin haasteita
tunnistetaan pääasiassa määrällisestä tiedosta, eikä juurikaan laadullisesta lapsilta ja nuorilta kerätystä tiedosta. Kouluilla on merkittävä rooli osallisuuden edistämisessä, mutta osallisuuskäytännöt
ovat perinteisiä. Lapsia ja nuoria osallistetaan harvoin hyvinvointia edistävien palveluiden kehittämiseen.
ArkTORI-hankkeen tutkijatiimi:
Henna Nurmi, tutkija, hallintotiede, Lapin yliopisto
Jaana Leinonen, yliopistonlehtori, hallintotiede, Lapin yliopisto
Saana Korva, projektipäällikkö, kasvatustiede, Lapin yliopisto
Lauri Lantela, tutkija, kasvatustiede, Lapin yliopisto
Tuija Turunen, professori, kasvatustiede, Lapin yliopisto
Outi Ylitapio-Mäntylä, yliopistonlehtori, kasvatustiede, Oulun yliopisto
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Työryhmä 8: Kunnan riskienhallinta
Vetäjät: Asko Uoti ja Lasse Koskinen

Työryhmä kokoontuu vain perjantaina.
Työryhmän aihepiiriä tarkastellaan laajan riskienhallinta-/kokonaisturvallisuusajattelun kautta. Tällöin kunnalliset arjen uhat -teemaa lähestytään ensisijaisesti normatiivisesta sääntelykehikosta,
jossa peruslähtökohtana on kuntalain (410/2015) 14.2 §:n 7 kohdan mukainen valtuuston tehtävä
päättää kunnan riskienhallinnan perusteista, ts. hallita riskiproblematiikkaa riittävästi ja kunnan
edun mukaisesti. Työryhmä pyrkii em. oikeudellisesta orientaatiosta riippumatta olemaan mahdollisimman monitieteinen.
Kunnan toiminnassa riskit ja toiminnalliset uhat voivat olla mitä moninaisempia lähtien asukkaiden
hyvinvointiin ja asumisturvallisuuteen kiinnittyvistä asioista päätyen aina kuntalaisten osallistumista
ja vaikuttamista vaarantaviin tieto- ja kyberturvallisuuden riskeihin asti. Tärkeän osa-alueen kunnan
toiminnan riski- ja uhkakeskusteluissa muodostavat kunnan taloudelliseen toimeliaisuuteen ja kunnallisten orgaanien kiinteistö- ja omaisuusmassoihin liittyvät vakuutukselliset ja erityisesti vakuutusoikeudelliset riskit. Tällaisten riskien osalta esimakua kyseisestä problematiikasta saatiin taannoisen maakunta- ja sote-uudistuksen kiinteistömassojen hallintaan ja omaisuudensuojaan liittyneiden ongelmien ja haasteiden muodossa. Kuntien riskienhallinnan ympärille sijoittuvat teemat voivat
olla siten myös hyvin fundamentaalisia itsehallintokysymyksiä.
Aikataulu
perjantai 29.11.2019 (tila: Ristilampi)
9.00–9.30
9.30–10.00
10.00–10.30
10.30–11.00

Asko Uoti: Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kunnan tehtävänä
Olli Virmajoki: Kuntayhtiöt ja kunnan toimintojen yhtiöittämisen riskit
Mikko Knuutinen: Kunnan maapolitiikkaan liittyvät laillisuusperusteiset riskit
Matti Muukkonen: Kunnallinen jatkuvuusperiaate – alustavia pohdintoja
periaatteen olemassaolosta ja käytettävyydestä

Asko Uoti: Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kunnan tehtävänä
Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttaminen perustuu kunnan toiminnan (ml. taloudenpidon) ja toimintaympäristön analysointiin. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on tukea ja
edistää kunnan toiminnan hyvää johtamista, riskien hallintaa ja ennaltaehkäisyä sekä kunnan ja kuntakonsernin toiminnan yleistä kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Tässä mielessä sisäisen
valvonnan laadukas toteuttaminen voi edistää merkittävästi kunnallisin toimin saavutettavien itsehallinnollisten mahdollisuuksien hyödyntämistä erityisesti kunnan etua ja kuntakonsernin kokonaisetua palvelevissa merkityksissä.
Kuntajohdon vastuulla oleva riskienhallinta on merkittävä osa kunnan ja kuntakonsernin sisäistä valvontaa. Sen tavoitteena on saada riittävän kattava varmuus kunnan strategisten (toiminnallisten ja
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taloudellisten) tavoitteiden saavuttamisesta sekä itse toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Kunnallisen riskienhallinnan tarkoituksena on torjua ja ennaltaehkäistä taloudellisen ja muun
toiminnan jatkuvuutta ja häiriöttömyyttä uhkaavien asiantilojen realisoitumista.
Suomessa nimenomaisesti riskienhallinnan merkitys on kasvanut erityisesti kunnan tehtävien organisointitapojen monimuotoistumisen edetessä. Yhä useammassa tapauksessa suuri osa kunnan tehtävistä hoidetaan peruskunnasta erillään olevissa kunnallisten tehtävien organisointimuodoissa
(kuntayhtymissä, liikelaitoskuntayhtymissä, osakeyhtiöissä, jopa yhdistyksissä tai kilpailutuksiin perustuvien hankintasopimusten avulla). Myös lainsäätäjä on herännyt kiinnittämään 2010-luvun
alussa huomiota tähän tilanteeseen. Niinpä jo vanhan kuntalain (365/1995) aikana valtuuston tehtäväksi kunnassa säädettiin muun ohessa ”päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteista” ja laatia hallintosääntö, jossa mm. ”annetaan tarpeelliset määräykset
ainakin … hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta”.
Tämä sääntely, samoin kuin konserniohjeen konsernivalvontaa ja raportointia sekä riskienhallinnan
järjestämistä koskeva sääntely sisältyy kokonaisuudessaan myös voimassa olevan uuden kuntalain
(410/2015) sisältöön ja soveltamisalaan.
Valtiosääntöisen itsehallintoajattelun näkökulmasta katsottuna lainsäätäjä on puuttunut edellä kuvatuin lainsäädäntöinterventioin kunnan toiminnan järjestämiseen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta. Julkisen vallan ja sen käytön näkökulmasta tämä on lähtökohtaisesti perusteltua ja
myös välttämätöntä, sillä tässä yhteydessä on hyvin merkityksellisesti kyse lakisääteisteisten kunnan ydintehtävien järjestämisestä ja niiden toteutumisen turvaamisesta. Tällä on luonnollisesti
suurta merkitystä myös kuntalaisten kannalta.
Voidaan kuitenkin kysyä, missä laajuudessa edellä tarkasteltu lainsäädännöllinen interventio on tarpeen ja turvaako se esimerkiksi perusoikeudellisessa mielessä riittävästi perusoikeuksien, erityisesti
TSS-oikeuksien, toteutumista. Koska toteutettu sääntely on huomattavasti myös itsehallinnollisen
säädösvallan käyttämisestä riippuvaa, tulee huomiota kiinnittää niihin insentiiveihin, jotka edesauttavat kunnan sisäistä valvontaa ja erityisesti riskienhallintaa koskevien tavoitteiden toteutumista
kunnallisessa toiminnassa. Kyse on tällöin niiden oikeudellisten ja muiden keinojen käyttämisestä,
joilla on välitön tai välillinen yhteys kunnan etua ja kuntakonsernin kokonaisetua palvelevien toimien toteuttamiseen erityisesti julkisia hankintoja koskevan sopimusohjauksen ja kuntayhtiöitä koskevan omistajaohjauksen kontekstissa.
Se oikeustila, jonka puitteissa uusi riskienhallintasääntely ainoastaan mahdollistaa sopimus- ja omistajaohjauksellisin keinoin sitä, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat nykymuotoisesti säänneltyinä toimivia myös peruskunnasta erillään olevien kunnallisten tehtävien organisointimuotojen
kohdalla, on tosiasiassa osoittanut riittämättömyyttään muun muassa ns. hoivakriisin yhteydessä.
Tämä asiantila nostaa siten väistämättä esiin kysymyksen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sääntelyllisen tason vahvistamis- ja tarkentamistarpeesta erityisesti kunnan lakisääteisten
tehtävien turvaamisfunktion osalta.
Asko Uoti
Oikeustieteen prof., HTT, YTM
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos
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Olli Virmajoki: Kuntayhtiöt ja kunnan toimintojen yhtiöittämisen riskit
Kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla kunta- ja kilpailulainsäädäntö edellyttää yhtiöittämistä. Tähän on syynä se, että kunnan ulkopuoliset yhtiöt joutuisivat eriarvoiseen asemaan joutuessaan kilpaillessaan kunnan kanssa, joka pystyy tukemaan omia toimintojaan verovaroilla ja joka ei
myöskään voi mennä konkurssiin. Euroopan unionin valtiontukisäännökset sääntelevät kaikkea julkista tukea, siten myös kunnan myöntämää tukea. Valtiontukisäännökset eivät sinänsä kiellä mitään
kunnan harjoittamaa toimintaa tai sen suorittamaa toiminnan tukemista, mutta tällöin on noudatettava myös valtiontukisäännöksiä.
Käsitettä ”kilpailutilanne markkinoilla” ei ole määritelty säännöksissä tarkemmin, koska mitään
yleispätevää määritelmää ei ole olemassa. Käsitteellä tarkoitetaan kunnan toimintaa laajemmin kuin
verolainsäädännössä tarkoitetulla elinkeinotoiminnan käsitteellä. EU-valtiontukisäännöksiä taas sovelletaan taloudelliseen toimintaan, mikä on myös käsitteenä laajempi kuin verolainsäädännön elinkeinotoiminnan käsite. Kuntalain säännöksissä kilpailutilanteelta markkinoilla edellytetään, että palveluja tai tavaroita tuotetaan markkinoilla ja että toiminnassa on kyse kilpailutilanteesta yksityisten
tuottajien kanssa.
Yhtiöittämiseen liittyy monenlaisia riskejä, joihin voidaan varautua toimimalla huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Seuraavassa käydään läpi eräitä keskeisimpiä asioita, jotka ovat riskienhallinnan kannalta tärkeitä.
Koska kunta yleensä on itse yhtiöittämiensä palvelujen ostaja, yhtiöittämisessä on otettava huomioon hankintalaki, jossa säännellään hankintayksikön, joka voi olla kunta, kuntayhtymä tai julkisoikeudellinen laitos, hankintojen menettelyä. Kunnan yhtiö voi olla In-house yhtiö eli sidosyksikkö tai
Out-house yhtiö, joka toimii markkinoilla markkinaehtoisesti. Sidosyksiköltä hankinnat voidaan
tehdä ilman kilpailutusta. Yleensä pienen kunnan tasolla yhtiön toiminnassa ei kuitenkaan saada
haluttuja hyötyjä aikaan.
Hankintayksiköltä edellytetty tosiasiallinen määräysvalta sidosyksikköön luodaan osakassopimuksella, joka pitää olla synkronoitu yhtiöjärjestyksen kanssa. Osakassopimus määrittää omistajien keskinäiset säännöt, ja yhtiöjärjestys puolestaan perustuu osakeyhtiölain määräyksiin ja sitoo ulkopuolisiin nähden.
Yhtiöittämisessä verotuskysymykset ovat keskeisen tärkeitä. Verottaja on sitoutunut pyynnöstä antamaansa ennakkoratkaisuun, jolloin ei tule mitään odottamattomia veromaksuja. Haittana tässä
on se, että ennakkoratkaisun hakeminen voi vaikuttaa aikatauluihin hidastavasti, koska näitä verottajan päätöksiä ei saada välittömästi. Yhtiöjärjestelyissä, joissa on mukana useita osapuolia, on syytä
tehdä kohteena olevista yhtiöistä Due Diligence -tarkastukset, jolloin voidaan välttyä yllätyksiltä.
Yhtiöittämispäätöstä edeltää usein aiesopimus tai esisopimus. Näissä pitää ottaa huomioon se, mitä
nämä sopimukset merkitsevät sitovuuden ja korvausvelvollisuuden kannalta. Kunnan osallistuessa
yrityskauppoihin, tehdään yleensä esisopimus ennen asian käsittelyä kunnan päätöksentekoelimessä.
Liiketoimintasiirto voidaan toteuttaa esimerkiksi luovutettavan osan yhtiöittämisenä, liiketoimintakauppana, osakekauppana, osakevaihtona ja tytäryhtiöfuusiona. Osakeyhtiön lopettaessa toimintansa suoritetaan osakeyhtiön purkaminen selvitysmenettelyssä. Toteutus vaikuttaa muun muassa
veroseuraamuksiin.
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Oman riskinsä yhtiöjärjestelyissä muodostaa henkilöstön asema. Tässä pitää ottaa huomioon liikkeen luovutusta koskevat säädökset. On tunnistettava, milloin kyse on liikkeen luovutuksesta ja mitä
tämä merkitsee. Kunnalle voi aiheutua suuret taloudelliset riskit, mikäli liikkeen luovutusta ei ymmärretä oikein. Yhtiöittämisessä erityisen ongelman voi aiheuttaa sellainen kunnan organisaatio,
jossa on palveluksessa virkasuhteisia.

Mikko Knuutinen: Kunnan maapolitiikkaan liittyvät laillisuusperusteiset riskit
Kunnan maapolitiikan keskeisimmät asiaryhmät muodostavat kunnan maanhankinta, kaavoitus
sekä tontinluovutus. Näille kaikille on ominaista se, että niitä on sisältökysymysten osalta säännelty
varsin väljästi ja jätetty näin tilaa kunnallisen itsehallinnon piirissä tapahtuvalle tarkoituksenmukaisuusharkinnalle. Oikeudellinen sääntely muodostaa näin verraten paljon kunnalliseen päätöksentekoon harkintavaltaa jättävän puitteen.
Maapolitiikalle on myös ominaista, että sen toimintaympäristöä voidaan pitää korkeaan korruptioriskiin kuuluvana, koska toimintaan liittyy suuria taloudellisia intressejä ja huomattavaa harkintavallan käyttöä. Prosessien läpinäkyvyys sekä perusteiden esittäminen ratkaisuille voi olla joko toimintakulttuurista tai oikeudellisista syistä rajoitettua. Maapolitiikkaan liittyvä toiminta sekä neuvottelut voivat esimerkiksi sisältää oletettuja liikesalaisuuksia, jolloin tiedot näiltä osin olisivat salassa
pidettäviä.
Sisäisenä tarkastajana tekemäni havainnot hallintokäytännöistä viittaavat siihen, että kunnat käyttävät ainakin jossain määrin laajoja sopimusrakenteita, joissa osa sopimuksen kokonaissisällöstä perustuu kirjoittamattomaan sopimukseen tai yhteisymmärrykseen. Näiden toimeksiantojen yhteydessä on esimerkiksi kerrottu, että jollekin maanomistajalle on muodostunut aikaisempien sopimusten perusteella ”kaavoitusvelkaa” tai rakennusliikkeelle on tarjottu mahdollisuus ”tulla tonttimarkkinoille” tarjoamalla kuntaa lähellä olevalle säätiölle rakennusurakkaa ”omakustannushintaan”.
Edellä siteeratut termit ovat kunnallisten viranhaltijoiden ja päättäjien keskusteluissaan käyttämiä.
Maapoliittisen harkinnan taustalla on siis ainakin joissain tapauksissa ollut myös kirjallisista sopimuksista tai päätöksistä ilmenemättömiä sopimuksia, mikä ei sinänsä ole toiminnan kaupalliset yhtymäkohdat huomioiden yllättävää. Kunnan julkisyhteisöasema sekä asiakokonaisuuksiin liittyvä julkisen vallan käyttö ja yleiset hyvän hallinnon vaatimukset tuovat kuitenkin tämän dispositiivisen
ulottuvuuden oheen myös toimintaympäristön indispositiivisen sisällön. Missä kulkevat ne hyvän
hallinnon säädännäiset ja oikeusvaltiota toteuttavat rajat, joita kunta ei voi maapolitiikassaan ylittää?
Kuntien maapolitiikka on monitahoinen kokonaisuus. Paperissa tarkastellaan maapolitiikkaan liittyviä harkintavallan käytön sääntely-ympäristöjä, sekä niiden sisältöä. Tarkastelu kohdistuu seuraaviin
oikeudellisiin aihealueisiin: vapaaehtoinen maanhankinta, pakkolunastus, maankäytön- ja kaavoituksen järjestäminen, maapolitiikkaan liittyvät julkiset hankinnat, tontinluovutus sekä arvio laillisuusperusteisen valvonnan edellytyksistä ja niiden kehittämisestä.
Vapaaehtoisen maanhankinnan osalta tarkastellaan neuvotteluasetelman edellytyksiä sekä etenkin
yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Pakkolunastuksen osalta puolestaan arvioidaan lunastuksen viimesijaisuuteen sekä tarpeen yleisyyteen liittyviä kysymyksiä. Kaavoitus- ja suunnittelujärjes-
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telmän osalta tarkastelu kohdistuu etenkin maankäytön suunnittelun ajantasaisuuteen. Tontinluovutuksissa arvioidaan kriteerien läpinäkyvyyttä sekä osallisten yhdenvertaista kohtelua. Julkisten
hankintojen rajapintaa tarkastellaan lähinnä aluerakentamissopimusten sekä sekamuotoisten sopimusten osalta. Laillisuusperusteisen valvonnan edellytyksissä käsittely liittyy dokumentaatioon,
päätösten perustelemiseen sekä julkisuuteen.
Mikko Knuutinen, YTT, OTL, HTL, RI
Yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Matti Muukkonen: Kunnallinen jatkuvuusperiaate – alustavia pohdintoja periaatteen olemassaolosta ja käytettävyydestä
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista koskevan lakihankkeen yhteydessä perustuslakivaliokunta (PeVL 26/2017 vp) ilmaisi voimakkaasti näkemyksensä siitä, ettei sosiaali- ja terveyspalveluille
voinut asettaa yhtiöittämisvelvollisuutta. Perusteluna tälle oli erityisesti riski perusoikeuksien vaarantumisesta, mikäli palvelutuotanto yhtiössä tai koko yksityisoikeudellisesti järjestetty yhtiö syystä
tai toisesta lakkaa. Koska julkisella vallalla on kaikissa tilanteissa velvollisuus taata sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävä toteutuminen, on julkishallinnolla myös viimekädessä oltava mahdollisuus
suoriutua tästä velvollisuudesta.
Perustuslain (731/1998) 124 § ei suoraan kiellä muuta kuin ”merkittävän julkisen vallan käytön” siirtämisen viranomaiskoneiston ulkopuolelle. Niin (tavallista) julkisen vallan käyttöä tai sitä käsitteellisesti laajempaa julkisen hallintotehtävän hoitamista voidaan sen sijaan lailla tai lain nojalla siirtää,
mikäli siirto on tarkoituksenmukainen ja se ei vaaranna perusoikeuksien, oikeusturvan tai muiden
hyvän hallinnon takeiden toteutumista. Kuntalain (410/2015) 9.1 §:n mukaan kunta tai kuntayhtymä
voi oman tuotantonsa vaihtoehtona hankkia palvelut sopimukseen perustuen muilta palvelujen
tuottajilta. Julkisia hallintotehtäviä voidaan siirtää, mikäli tähän on erillinen lakiin perustuva valtuutus, kuten esimerkiksi laissa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta
(733/1992, 4 §, 1309/2003) on säädetty. Vaikka tuotantoa siirrettäisiin muille, jää sille kuntalain 8.2
§:n tarkoittamalle kunnalle tai kuntayhtymälle edelleen järjestämisvastuu tehtävistä.
Kun kunta tai kuntayhtymä on viimekätisessä vastuussa siitä, että tehtävät tulevat hoidetuiksi ja
niiden myötä palvelut tuotetuiksi, voidaan pohtia löytyisikö tämän vastuun toteuttamiseen jonkinlainen kuntaoikeuden yleisten oppien ainesosana toimiva periaate. Alustavan työhypoteesina on,
että tällaiselle kuntaoikeudelliselle jatkuvuusperiaatteelle voisi perusteita löytyvän. Esityksessä tarkastellaan alustavasti mitä kyseisellä periaatteella tarkoitetaan, mikä sen oikeudellinen perusta olisi
ja millaisia oikeudellisia vaikutuksia sillä olisi. Esityksen tavoitteena on vastata kysymykseen siitä,
onko jatkuvuusperiaate osa kuntaoikeuden yleisten oppien järjestelmää erityisesti, kun huomioidaan kunnan toiminnan monipuolistuminen, konsernistuminen ja kuntaan liittyvän kokonaisuuden
monipuolistuminen? Näkökulmana tarkastelussa on turvallisuuden luominen, erityisesti perusoikeuksien toteutumisen varmistamisena.
Matti Muukkonen
tutkijatohtori, HTT, YTM, ÕTM
Oikeustieteiden laitos
Itä-Suomen yliopisto
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KÄYTÄNNÖN TIETOJA
Saapuminen Santahaminan sotilasalueelle
Maanpuolustuskorkeakoulu sijaitsee suljetulla sotilasalueella, ja alueelle pääsee vain ennalta ilmoitettuna. Tiedepäiville saapuvien henkilötiedot kerätään ilmoittautumislomakkeella ja toimitetaan
sotilasalueen portille pääsyn varmistamiseksi. Lisätietoa saapumisesta: https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/saapumisohjeet.
Varaa mukaasi virallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti tai passi).
Julkisilla kulkuneuvoilla matka Helsingin keskustasta Santahaminaan kestää noin 30 minuuttia.
- Ota Rautatieasemalta metro itään.
- Jää pois Herttoniemessä.
- Ota metroasemalta bussi 86 Santahaminaan (https://reittiopas.hsl.fi/).
- Sotilasalueen portilla nimesi on ilmoitettu vartioille, jos olet ilmoittautunut
ajoissa.
- Jää pois ensimmäisellä käytössä olevalla, siltavartion (portin) jälkeisellä pysäkillä.
Maanpuolustuskorkeakoulun kampukselle pääset kääntymällä ensimmäisestä
tienhaarasta vasemmalle.
Tiedepäivät järjestetään Auditoriotalossa osoitteessa Kadettikouluntie 6 (opastus portilta).
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Langaton verkko
Verkon nimi: Tiedepaivat
käyttäjätunnus: tiede
salasana: tiede2019

Lounasravintolat alueella
Omakustanteinen lounas tarjoillaan torstaina 28.11. Juhlasalirakennuksessa, osoite Leipurinniementie 2 (ks. karttakuva). Lounaan hinta on 8,20 euroa ja se maksetaan Varuskuntaravintola Ignatiuksen lounaslinjastolle. Vaihtoehtoisia lounaspaikkoja ovat Auditoriotalon kanttiini (avoinna torstaisin klo 8–15, perjantaisin klo 8–12) sekä Päärakennuksen sotilaskoti, jossa on saatavilla salaattipöytä hintaan 1,40 e/100g.

Illallinen
Illallinen järjestetään torstaina 28.11. klo 19.30 ravintola Paasin Kellarissa (Paasivuorenkatu 5 A,
Helsinki). Illalliskortti on tullut lunastaa ilmoittautumisen yhteydessä, paikan päältä illalliskorttia ei
voi ostaa.
Illalliskortin ostaneiden rintanimikyltissä on tunnisteena i-merkintä, joka oikeuttaa osallistumiseen
illalliselle. Lisäksi kaikille illalliselle osallistuville lähetetään sähköinen illalliskortti.
Menu
Alkumalja
***
Rucolaa, pinaattia, punasalaattia ja balsamiviinietikkaa M,G
Basilika-buffalamozzarellaa, karamellisoitua tomaattia ja oliiviöljyä M,G
Grillattua munakoisoa ja artisokkaa sekä sitruuna-valkosipulikastiketta L,G
Savustettua äyriäiscocktailia ja omena-vaniljamoussea L,G
Vasikan paistia ja tonnikalamajoneesia L,G
***
Mureaa härän rintaa, sahramirisottoa ja gremolataa L,G
Talon kasvispääruoka
***
Torta di Nonna-sitruunapiirasta, mehustettuja vadelmia ja Amaretto-mascarponea L
Kahvi tai tee
Illalliskortin hintaan sisältyy yksi lasillinen viiniä.

Tiedepäivien yhteyshenkilö
Kaikissa käytännön asioissa voit kysyä neuvoa Hallinnon Tutkimuksen Seuran sihteeriltä:
Laura Perttola, puh. 029 449 8214, sähköposti: laura.perttola@univaasa.fi
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JÄRJESTÄJÄT

Yhteistyössä:
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