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alkusanat

Tässä kirjoituksessa jäsennetään hallintateorian näkökulmasta paikallisen 
hallinnan kenttää. Pääpaino on kokonaiskuvan muodostamisessa ja keskeis-
ten käsitteiden ja niiden välisten suhteiden määrittelyssä. Käsittely painottuu 
sisällöllisesti palvelujen organisointitapoihin, mutta niiden rinnalla käydään 
läpi myös tiettyjä omistukseen ja rahoitukseen liittyviä kysymyksiä. 

Tähän työhön ovat osallistuneet allekirjoittaneen lisäksi Tampereen 
yliopiston julkisen sektorin innovaatiotiimin muut jäsenet eli Olavi Kallio, 
Pekka Valkama ja Pentti Siitonen.

Tampereella 2. marraskuuta 2009 

Ari-Veikko Anttiroiko
Kunnallispolitiikan dosentti
Tampereen yliopisto
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Johdanto

Julkisen hallinnan kenttä

Julkisen sektorin hallintasuhteet ovat monimuotoistuneet ratkaisevalla tavalla 
1990-luvun alusta lähtien. Koko julkisen toiminnan johtamis- ja hallinta-
orientaatio on muuttunut uudistushakuisuutta ja tehokkuutta korostavaan 
suuntaan, mikä on asteittain johtanut uusien hallinta-, johtamis- ja palvelu-
tuotantokonseptien kokeilemiseen ja omaksumiseen. 

Perinteisen julkisen hallinnon näkökulmasta hallinnan kenttä on tullut 
entistä monimutkaisemmaksi, kun yhä harvemmin palvelujen järjestämisessä 
ja kehittämisessä voidaan tukeutua perinteiseen hierarkkiseen ohjaukseen. 
Sen ovat korvanneet erityisesti erilaiset sopimuksellisuuden muodot. Tästä 
näkökulmasta julkisen ja yksityisen sektorin väliin jäävä hallinnan ”harmaa 
vyöhyke” on laajentunut huomattavasti, mikä merkitsee melkoista haastetta 
kaupunkien verkosto-, omistus-, tilaaja- ja sopimussuhteiden hoitamiselle ja 
niiden hallintakapasiteetille. Hallinnan harmaata vyöhykettä havainnollistaa 
seuraava kuvio.
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 Julkisen hallinnan harmaa vyöhyke 

 

  

Julkinen 
hallinto 
- Yhteiskunta-
järjestys 
- Hierarkia 
- Demokraat-
tinen kontrolli 
- Julkinen 
rahoitus 

Markkinat 
- Kysyntä ja 
tarjonta 
- Kilpailu 
- Yksityinen 
voittoa 
tavoitteleva 
toiminta 

Yhteis- 
yritykset 

Kunnalliset 
yhtiöt 

Yksityis- 
rahoitusmalli 

Ulkoinen tilaaja-
tuottaja-malli 

Kumppanuus-
sopimus (PPP) 

Ostopalvelut 
järjestöiltä 

Palvelu- 
setelit 

Kansalaisyhteiskunta 
- Vapaa kansalaistoiminta 

- Järjestökenttä 

Kehittämis-
verkostot 

Kuvio 1. Kunnan hallintasuhteiden ja palvelujen järjestämisen ”harmaa vyöhyke”.

Pratchettin ja Wilsonin (1996, 3) mukaan kuntien hallintasuhteet heijastelevat 
julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyön lisääntymistä: ”Local aut-
horities are increasingly working along side other public, private and voluntary sector 
organisations in providing services for a locality” [Kunnat toimivat yhä enemmän 
yhteistyössä muiden julkisen, yksityisen ja vapaaehtoissektorin organisaatioiden 
kanssa tuottaessaan paikkakunnalla tarvittavia palveluja]. Pyrkimys on kilpai-
lun, erikoistumisen, organisointitapojen tehokkuuden, resurssien monipuoli-
suuden ja erityyppisiin neuvottelumekanismeihin perustuvan koordinoinnin 
avulla tuottaa järjestelmä- ja organisaatiotason hyötyjä ja synergiaetuja kol-
lektiivisten tehtävien hoitamisessa. Tässä kokonaisuudessa kuntien koordinoi-
va, ohjaava ja mahdollistava rooli on ratkaisevan tärkeä (Anttiroiko & Jokela 
2002). Samasta syystä kuntien hallintakapasiteetin vahvistaminen on välttämä-
töntä kuntien toimintakykyisyyden varmistamiseksi. 

Hallinnan käsite

Hallinnan (governance) käsite löi itsensä läpi länsimaisessa keskustelussa 
1990-luvun alussa. Se heijastaa tarvetta käsitteellistää siirtymää, jossa julkis-
yhteisöt ovat ei-hierarkkisessa vuorovaikutuksessa eri sektorien toimijoiden 
kanssa. Vaikka joissain yhteyksissä hallinnon ja hallinnan käsitteitä on käy-
tetty jopa synonyymeinä, niillä on olennaisia sisällöllisiä eroja. Näitä eroja 
voidaan havainnollistaa seuraavanlaisen käsitteiden ideaalityyppitarkastelun 
avulla (Anttiroiko & Jokela 2002, 130):
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Hallinto (Government) Hallinta (Governance)

1. Valtaulottuvuus Julkisen sääntely- ja pakko vallan 
käyttö

Kehittämis- ja aloitevallan käyttö

2. Hallinnon päätehtävä Kollektiivisten päätösten toimeen-
pano

Kollektiivisten kehittämis-
pyrkimysten toteuttaminen

3. Tehtäväaluepainotus Viranomaistehtävä Kehittämistehtävä

4. Organisointiperiaate Hierarkia Verkosto

5. Julkisyhteisö toimijana Toteuttaja Koordinoija

6. Näkökulma prosesseihin Hallinnon sisäiset prosessit Hallinnon ulkoiset suhteet

7. Resurssiulottuvuus Hallinto-organisaation omat 
 resurssit

Koko yhteisön ja toiminta-
ympäristön resurssit

8. Kansalaisten rooli Alamainen Aktiivinen toimija

9. Suhde yrityselämään Sääntelyn kohde Kumppani

Nämä lähtökohdat auttavat ymmärtämään sitä, että uudessa hallintatavassa 
on paikallistasoa ajatellen kyse tilanteesta, jossa kuntien rooli alueyhteisönsä 
puolestapuhujana muodostuu aikaisempaa tärkeämmäksi ja jossa kunnat 
joutuvat toimimaan yhdessä yritysten, järjestöjen, kansalaisryhmien ja jul-
kisyhteisöjen kanssa erilaisissa päätöksenteko-, palvelu- ja kehittämisproses-
seissa. Tämä asettaa suuria haasteita kuntien organisointi-, koordinointi- ja 
integrointikyvylle sekä sidosryhmä suhteiden johtamiselle. 

 

Kunta 
 

Poliittiset toimielimet 
- Kunnanvaltuusto 
- Kunnanhallitus 
- Lautakunnat 

Hallinto- ja palvelu-
organisaatio 
- Kunnanjohtaja 
- Kunnan hallinto 

Euroopan unioni ja globaali hallinta 

Valtio ja muut kansalliset toimijat 

Kuntalaiset ja 
järjestöt 

Muut paikallis- ja alue-
tason julkisyhteisöt 

Yrityselämä 

Paikal l i sen  hal l innan harmaa vyöhyke  

Kuvio 2. Kunnan hallintasuhteiden kenttä.
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Hallinnan käsitettä voidaan käyttää kuvaamaan kaikkia sellaisia sidosryhmäsuh-
teiden hoitamisen tapoja, joita kunnat käyttävät toteuttaessaan yhteiskunnalli-
sia tehtäviään. Näin ollen siihen sisältyy demokratiaan, johtamiseen, palvelujen 
järjestämiseen ja tuottamiseen ja kuntien kehittämiseen liittyviä hallintasuhtei-
ta. Konkreettisia hallinnan muotoja käydään lyhyesti läpi jäljempänä. 

Hallinnan kahdet kasvot: demokratia ja managerialismi

Hallintotieteellisessä keskusteluperinteessä hallintaa koskevan keskustelun 
ensimmäinen vaihe kietoutui markkinaohjautuvuutta ja asiakaslähtöisyyttä 
korostavien teemojen ympärille. Käytännössä tämä keskustelu sai pontta uu-
desta julkisjohtamisesta (New Public Management, NPM). Hallinnan kannalta 
tämä keskustelu painotti julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden suhtei-
den kehitystä yleisellä tasolla, vaihtoehtoisten palvelutuotantojärjestelmien 
kartoitusta ja kokemusten arviointia ja erityisesti PPP-mallien soveltamista. 
Samalla keskustelun piiriin tulivat kuntien kilpailuttamista, ostopalveluja ja 
hankintaprosessien hallintaa koskevat kysymykset. Nämä kaikki ovat ”ma-
nageristisesti” orientoituneen hallintaproblematiikan kysymyksiä. Hallinnan 
erityisenä haasteena ovat ennen muuta yhteiskuntakehityksen ohjaamisen ja 
esimerkiksi paikallisen tason kehittämispolitiikan ja palvelutuotannon koor-
dinoinnin ongelmat, joiden hoitamiseen tarvitaan päteviä tilaajaorganisaa-
tioita, verkostojen johtamista ja yleensäkin yhä parempaa hallintakapasiteet-
tia. (Anttiroiko & Jokela 2002.)

Uuden julkisjohtamisen rinnalle on 1990-luvun lopulta lähtien ilmestynyt 
uusia ja osin siihen nähden kriittisiä uudistussuuntia, joissa on korostettu 
verkostoja, poliittisen johtamisen uudistamista ja rakenteellisia kysymyksiä. 
Kun uusi julkisjohtaminen on kiinnittänyt huomiota kuntaorganisaatioon 
ja kunnan hallintokoneiston toiminnan tehostamiseen, uusi julkinen hallinta 
(new public governance) on nostanut keskiöön kunnan suhteet muihin toimi-
joihin, mikä heijastaa kunnan yhteisöllistä luonnetta. Sen mukaan kunnan 
tehtävien hoitamisessa tärkeäksi muodostuu yhteistyö eri toimijoiden välillä 
niin paikallisesti kuin ylipaikallisestikin. Kuntien tulee liittoutua ja luoda 
kumppanuussuhteita eri toimijoiden kanssa, yksityisen sektorin toimijat 
mukaan lukien. Kuntalaisten osallisuutta palveluissa on myös parannettava 
esimerkiksi hyödyntämällä palautekanavia ja valitsemalla palvelujen käyttäjiä 
palveluja tuottavien laitosten johtokuntiin. Kaiken kaikkiaan tämä käänne 
hallintakeskustelussa korosti yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja demokratiaa, joka 
merkitsee lähestymistapana pesäeroa suhteessa kapea-alaisesti määriteltyyn 
NPM-orientoituneeseen julkisjohtamiseen. (Haveri & Anttiroiko 2009.)

Kuntien suhteita sidosryhmiinsä hoidetaan tavallaan kahden sfäärin 
puitteissa: yhtäältä byrokraattisten tai nykyisin ehkä osuvammin manage-
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rialististen periaatteiden ja toisaalta demokraattisten periaatteiden varassa, 
joiden pohjalta voidaan muodostaa hallinnan sisällön perusdikotomia. Asiaa 
havainnollistaa seuraava kuvio. 

 Hallinto koordinoi-
vana instituutiona 

Hallinta sidosryhmäsuhtei-
den hoitamisen tapana 

Sidosryhmät osallistujina, 
kumppaneina ja tuottajina 

Hallinto Sidosryhmät 

Demokratia 

Poliittinen 
johtajuus 

Julkis-
johtaminen 

Osallistaminen 
ja valtaistaminen 

Ulkoistaminen ja 
kumppanuus 

Managerialistinen hallinta 

Demokraattinen hallinta 
Kansa- 
laiset 

Julkis-
yhteisöt 

Yritykset 

Kuvio 3. Julkisen hallinnan kaksi pääulottuvuutta. (anttiroiko 2007.)

Demokraattinen hallinta muodostaa kunnallisen toiminnan viitekehyksen, jon-
ka suhde managerialistiseen hallintaan on välittynyt, mikä on osaltaan vahvista-
nut demokratiavajetta hallinnan prosesseissa. Tilanteen korjaaminen edellyttää 
edustuksellisen demokratian uudistamista ja myös uusien demokratian muoto-
jen kehittämistä niin, että ne soveltuvat monimutkaisen institutionaalisen ym-
päristön hallintaan. Yksi mahdollinen konsepti on verkostodemokratia, jossa 
pyritään luomaan demokraattisia järjestelyjä paikallisen hallinnan ”harmaalle 
vyöhykkeelle”. Toinen tärkeä suunta on käyttäjädemokratia, jossa demokraat-
tista valtaa ja kontrollia siirretään kuntalaisille ja palvelujen käyttäjille.

Toinen uudistussuunta tällä kentällä on palvelu- ja asiakaslähtöinen 
hallintamalli (New Public Service), joka haastaa sekä jäykät edustuksellisen 
demokratian ja byrokratian muodot että managerialistisen hallinnan tar-
joamalla tilalle kansalaislähtöisyyttä, vastuullisuutta, dialogia ja yhteistyötä 
korostavaa palvelulähtöistä hallintamallia (Karimäki 2006). Se on uuden 
julkisen hallinnan soveltamista palvelujen järjestämiseen. Tällaisessa mallissa 
olennaista on herkkyys asiakasryhmien tarpeille sekä avoin ja mahdollisimman 
symmetrinen vuoropuhelu kuntalaisten ja asiakkaiden kanssa, mikä edellyttää 
hallinnan näkökulmasta huomion kiinnittämistä yhteistoimintarakenteisiin 
hierarkian ja markkinaehtoisuuden sijaan.

Hallinnan perusmuodot

Hallinnan perusmuotoja on jäsennetty eri tavoin tarkastelun lähtökohdista ja 
tavoitteista riippuen. Kuntien palvelujen vaihtoehtoisten järjestämistapojen 
periaatteina on perinteisen julkisen byrokratian tai hierarkian rinnalle nos-
tettu markkinoiden ja kilpailun ja toisaalta kumppanuuksien ja verkostojen 
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hyödyntämiseen perustuvia malleja. Kun perinteinen hierarkia ilmentää yh-
teisöjen tai organisaatioiden määriteltyjä toimivalta- ja käskyvaltasuhteita ja 
markkinat viittaavat puolestaan kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen avoi-
messa kilpailullisessa ympäristössä, kumppanuus ja verkostot ovat ikään kuin 
niiden välimaastossa joustavia vapaaehtoiseen intressien ja resurssien yhdis-
tämiseen perustuvia organisointitapoja. Kyseistä asetelmaa havainnollistaa 
seuraava kuvio.

 Hierarkia Verkosto Markkinat 

Kumppanuus Näennäismarkkinat 

Kuvio 4. Hallinnan perusmuotoja.

Joskus tähän kokonaisuuteen yhdistetään vielä historiallis-orgaanisena ulot-
tuvuutena yhteisöllinen hallinta, jolloin saadaan neljä hallinnan muotoa: 
hierarkioihin, verkostoihin, markkinoihin ja yhteisöihin perustuva hallinta 
(Pierre & Peters 2000):

a) Hierarkkinen hallinta (governance by hierarchy) edustaa perinteistä 
institutionaalista hallintaa, joka perustuu auktoriteettiin. Lähtökohtaisesti 
kunnan omana tuotantona eli in-house-periaatteella tuotetut palvelut pe-
rustuvat hierarkiaan. Myös esimerkiksi kunnan omistama osakeyhtiö on 
hierarkia, vaikka sen toiminnan ohjaaminen kuntakonsernin puitteissa ei 
perustu hierarkiaan vaan omistajaohjaukseen.

b) Markkinaehtoinen hallinta (governance by markets) perustuu yritysmäi-
seen ja markkinamekanismia hyödyntävään hallintaan. Sen paradigmaattinen 
muoto on kilpailuttamiseen perustuva ulkoistaminen. 

c) Verkostohallinta (governance by networks) on uuden hallinnan paradig-
maattinen muoto. Verkostot ovat löyhiä ei-hierarkkisia muodosteita, jotka 
on muodostettu osallistujien osaamisen ja resurssien kokoamiseksi kaikkia 
hyödyttävällä tavalla (win-win-periaate). Usein tähän hallinnan muotoon 
liitetään myös kumppanuuden (partnership) eri muodot. 

d) Yhteisöllinen hallinta (governance by communities) liittyy kommunita-
rismiin, jonka lähtökohtana on yhteisöjen, asukkaiden ja palvelujen käyttä-
jien itseohjautuvuuden sekä desentralisoitujen rakenteiden hyödyntämiseen 
hallintaprosesseissa. 
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Yhteisöt ja 
käyttäjät 

Yrittäjät ja 
tuottajat 
 

Sopimus-
kumppanit 

Verkosto-
kumppanit 

Itseohjautu-
vuus 

Kontrolli 

Avoin 
kilpailutus 

Neuvottelu 

Tulokset 

Paikallis- 
yhteisön 

hyvinvointi 
ja kestävä 

kehitys 

Julkinen 
intressi 

Kunnan 
tehtävät 

Kunnan 
omistama yhtiö 

Virasto-
organisaatio 

Intressien 
yhdistely 

Omistus 

Kuvio 5. Hallinnan eri muodot paikallisyhteisön ohjausvälineinä.

Hallinnan muodoissa on historian kuluessa tapahtunut eriytymiskehitystä. 
Mitä modernimpi yhteisö, sitä eriytyneempiä institutionaalisia ja organisato-
risia ratkaisuja siinä yleensä sovelletaan. Organisaatiomuodot kehittyvät siten 
kaiken aikaa. Hierarkiaa ja byrokratiaa koskeva kritiikki ja kolikon toisena 
puolena uusien organisointimuotojen käyttöönotto julkisessa hallinnossa 
ovat tämän kehityskulun ilmentymiä. Meillä Suomessa tällaisista muutoksis-
ta ovat selviä merkkejä tilaaja-tuottaja-mallin omaksuminen ja yhtiöittämisen 
lisääntyminen. Yksi hallinta- ja organisointitapojen kehittämisen keskeinen 
lähtökohta on näiden muutossuuntien tunnistaminen, koska ne antavat viit-
teitä toimintaympäristöjen ja samalla organisointimuotojen rationaliteettien 
muutoksista. Näin tarjoutuu mahdollisuuksia tehokkaiden toimintamallien 
aikaiseen omaksumiseen ja uusista kokemuksista oppimiseen. Toisaalta sa-
malla on tärkeää tunnistaa kontekstitekijöiden eroja, koska jotkut hallinta- ja 
organisaatioinnovaatiot perustuvat sellaisiin olosuhteisiin, jotka ovat aidosti 
maa- tai aluespesifejä eivätkä välttämättä sovellu muunlaisiin olosuhteisiin. 
Klassinen esimerkki tästä on kilpailuttaminen, joka edellyttää toimiakseen 
sekä hyvää hallintoa että toimivat markkinat ja kilpailuolosuhteet.

Hallintamuodot ja palvelujen järjestäminen

Vaikka hierarkia on yksi hallinnan muoto, hallinnan käsitettä on käytetty 
kuvaamaan ennen kaikkea ei-hierarkkisesti järjestettyjen ja koordinoitujen 
sidosryhmäsuhteiden hoitamista. Kuntakentän kannalta nämä suhteet koske-
vat yhteisön demokraattisia ja poliittisia prosesseja, palvelujen järjestämistä, 
viranomaistehtäviä ja yhdyskunnan kehittämistä. Palvelujen järjestäminen on 
tässä kokonaisuudessa siten vain yksi hallintainnovaatioiden soveltamisalue. 
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 Kunnan palvelujen järjestämistapoja 

Kunnan oma 
tuotanto 

Yhtiöit-
täminen 

Kuntien 
yhteistyö 

Ostopalvelut 

Julkiseen 
auktoriteettiin 
perustuva 
johtaminen 

Omistajaohjaus Kuntien väliset 
sopimukset  

Yksityis-
oikeudelliset 
sopimukset 

Kunnan 
virasto tai 
liikelaitos 

Kunnan omis-
tama yhtiö tai 
yhteisyritys 

Kuntayhtymä 
tai muu yh-
teistyöelin 

Ulkopuoliset 
tuottajat, e.g. 
yritykset 

Ulkoistetun palvelutuotannon muotoja 

Vaihtoehtoisia palvelutuotannon muotoja 

Kuvio 6. Kunnan palvelujen organisointitapoja. (Haveri & anttiroiko 2009.)

Palvelujen järjestämisessä voidaan hyödyntää kaikkia hallinnan perusmuoto-
ja. Hierarkkinen tai byrokraattinen hallinto- ja palvelutoiminta muodostaa 
tässä suhteessa eräänlaisen ”teesin” eli hyvinvointivaltion ekspansiokaudella 
syntyneen järjestelmän, jossa julkisten palvelujen tuotanto muodostui pää-
osin julkisyhteisöjen itsensä tuottamista palveluista. Tähän nähden sekä ver-
kostojen yleistyminen kehittämistoiminnassa että yritysmäisten ja markkina-
ehtoisten vaihtoehtoisten palvelutuotantomuotojen yleistyminen edustavat 
”antiteesiä” eli uutta ajattelua, jonka perimmäisenä motiivina on hyödyntää 
uusia organisointitapoja kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja palvelun laa-
dun parantamiseksi. 

Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin eri hallintamuotoja perinteisen hallin-
tateoreettisen kolmijaon pohjalta. 
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Hierarkiaperusteinen hallinta

Demokraattinen paikallinen hallinta

Kuntien hallintasuhteiden monimutkaistuminen ei liity pelkästään mark-
kinaehtoisuuden sekä verkosto- ja kumppanuussuhteiden lisääntymiseen. 
Nämähän ovat alueita, joissa kunnat toimivat yhteistyössä ennen muuta 
yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Kuntien yhteisöllinen luonne 
edellyttää yhteyden rakentamista myös kuntalaisiin ja kansalaisjärjestöihin. 
Tämä osallistava ulottuvuus on keskeinen osa paikallisyhteisöjen demokraat-
tista hallintaa. (Haveri & Anttiroiko 2009.)

Kuntien demokraattinen järjestelmä perustuu edustuksellisuuteen, jossa 
lähtökohtana on vallan keskittäminen kuntalaisten valitsemille poliittisille 
edustajille eli valtuutetuille. Valtuusto on kunnan ylin päätöksentekoelin, joka 
valitsee edelleen kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet. Jos kuntalaisten 
rooli jäisi pelkästään äänestämiseen, mahdollisuudet vaikuttaa paikallisyh-
teisön asioihin olisivat varsin vähäisiä. Tämän vuoksi niin Suomessa kuin 
muissakin maissa on keskusteltu tarpeesta uudistaa demokratiaa osallistuvan, 
keskustelevan, suoran ja käyttäjädemokratian suuntaan.

Vahva tukeutuminen edustukselliseen demokratiaan näkyy siinä, että 
demokratiasta huolehtiminen on annettu nimenomaan kunnanvaltuuston 
tehtäväksi, ts. lain mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan 
asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa 
kunnan toimintaan. On tosin muutakin lainsäädäntöä, joka puitteistaa sitä, 
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miten kunnallista demokratiaa tulee toteuttaa. Yksi tärkeimmistä laeista 
on alueiden käyttöä ja rakentamista säätelevä Maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999), jonka tavoitteena on turvata kuntalaisten ja asianosaisten mah-
dollisuus osallistua vaikuttavasti kuntien vastuulla olevaan kaavoitukseen. 
Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että kunnat voivat lopultakin varsin 
vapaasti valita ne keinot, joilla ne edistävät demokratiaa alueellaan. 

Edellä kuvattu perinteinen edustuksellisuuteen nojaava demokratiakä-
sitys on saanut osakseen paljon kritiikkiä, mutta toisaalta vaihtoehtoiset 
demokratiakäsitykset eivät ole osoittautuneet erityisen vetovoimaisiksi tai 
toimiviksi sen enempää poliittisen eliitin kuin kansan syvien rivienkään nä-
kökulmasta. Pieniä askeleita tällä saralla on toki otettu 1980-luvulta lähtien. 
Kuntien maankäytön ja toimintojen suunnittelussa ja keskeisten poliittisten 
kysymysten käsittelyssä on sovellettu erilaisia kansanvaltaisuutta vahvistavia 
osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja, kuten yhteissuunnittelua ja asukkaiden 
ja palvelujen käyttäjien kuulemistilaisuuksia. Lisäksi kunnat ovat pyrkineet 
lisäämään mm. käyttäjädemokratiaa tarjoamalla joustavia palautekanavia 
palvelujen käyttäjille. 

Uusi tieto- ja viestintäteknologia (Information and Communication Techno-
logy, ICT) on tarjonnut uusia mahdollisuuksia kunnan ja kuntalaisten välisen 
vuorovaikutuksen parantamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi verkkokeskuste-
lut sekä sähköiset mielipidemittaukset, palautekanavat ja kansanäänestykset. 
Näitä välineitä on alettu käyttää jonkin verran myös valmistelussa ja suunnit-
telussa, vaikka tällä alueella kehitys on vasta alkuvaiheessa (esim. Tampereen 
VALMA-foorumi). Muutoinkin kuntien toiminnasta on saatavissa paljon 
tietoa nimenomaan kuntien www-sivujen kautta, mikä on osaltaan tuonut 
lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kuntien hallintaprosesseihin. (Haveri & 
Anttiroiko 2009.)

Yhdyskuntakehittämisen alueella keskeinen kytkentä osallistumiseen 
on rakentunut yhdyskuntasuunnittelun ja siihen liittyvien osallistumis-
käytäntöjen kautta. Hierarkkisen suunnittelujärjestelmän korvautuminen 
joustavammalla ja moniarvoisemmalla suunnittelulla alkoi näkyä varsinkin 
1990-luvulla. Keskeinen orientaatioita ja käytäntöjä muuttanut tekijä oli 
valtion ja kuntien välisen suhteen muutos. Idea valtion säätelemästä paikal-
listason suunnittelusta alkoi mureta jo vuosikymmeniä sitten. Tätä täydensi 
muutosaalto, jossa paikalliselta suunnittelulta alettiin edellyttää aikaisempaa 
suurempaa avoimuutta, kommunikatiivisuutta ja osallistavuutta. Niin ikään 
kestävän kehityksen ajatuksen voimistuminen alkoi näkyä yhdyskuntasuun-
nittelussa jo muutama vuosikymmen sitten, mikä vireytti jonkin verran 
myös osallistumiskeskustelua. Vastauksina näihin haasteisiin esitettiin mm. 
kommunikatiivisen suunnittelun ideaa ja ekologisesti värittyneitä kehittä-
miskonsepteja. Yleisemminkin moniarvoisuuden ja kansalaisnäkökulman 
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korostuminen alkoi näkyä yhä enemmän kaupunkien suunnittelukäytän-
nöissä ja suunnittelua koskevassa keskustelussa. (Pakarinen 1992.) 

Kaiken kaikkiaan demokraattinen hallinta on edelleen kunnallisen 
toiminnan ja toimintojen organisoinnin keskeinen lähtökohta, vaikka 
nykyisin korostetaan paljon organisointitapojen tehokkuutta ja kilpailun 
hyödyntämistä. Kuntien kehittämisverkostot, kunnalliset yhtiöt, yhteis-
yritykset ja vastaavat organisointimuodot ovat toiminnan ”julkisuuden” ja 
demokraattisen ohjauksen ja valvonnan kannalta ongelmallisia, koska näitä 
organisointitapoja koskeva kontrolli on vahvasti välittynyttä ja siten vaikeasti 
toteutettavaa. Harmaan vyöhykkeen vahvistuminen voi siten lisätä mana-
gerismia eli erillisyksiköitä johtavien ammattijohtajien valtaa kunnallishal-
linnossa. Vastapainoksi tulisi kehittää eräänlaista verkostodemokratiaa, joka 
tarjoaa mahdollisuuksia verkostojen, kumppanuuksien ja kuntakonsernin 
tytäryhteisöjen demokraattiseen kontrollointiin. 

Byrokraattinen hallinta

Hallinnan kentän pirstoutumisesta ja monimuotoisuuden lisääntymisestä 
huolimatta julkinen hallinto on edelleen hallintasuhteiden avainhoitaja kai-
killa institutionaalisilla tasoilla, mikä osaltaan takaa järjestelmän legitimi-
teetin. Kuten John (2001, p. 17) on todennut: “… local governance does not 
replace the institutions of local government because much of the institutional 
framework of local government remains: similar laws and sources of revenue, 
competitive political parties and the power of senior bureaucrats.” Olennaisen 
muutoksen tuo mukanaan kuntien sisäinen institutionaalinen muutos, si-
dosryhmäsuhteiden monimutkaistuminen ja myös ongelmien ja haasteiden 
luonteen muuttuminen. Tämä edellyttää perinteisen byrokratian uudista-
mista, jotta se kykenee toimimaan uudenlaisessa ympäristössä tarkoituksen-
mukaisella tavalla. 

Viime vuosina on esitetty puheenvuoroja paljon parjatun ”byrokratian” 
puolesta. Yleinen käsityshän organisointitavoista näkee weberiläisen byro-
kratian dinosauruksena, joka on tekemässä tilaa verkostoille ja markkinaeh-
toisille toimintatavoille (Olsen 2004). Todellisuudessa hallintamuodot eivät 
jäsenny näin yksioikoisesti. Itse asiassa eri hallintamuodot ovat nykyisin yhä 
enemmän toisiinsa limittyneitä, joten kyse on mieluumminkin hallinnan 
”harmaan vyöhykkeen” laajenemisesta kuin varsinaisesti byrokratian tai 
hierarkian katoamisesta. Lisäksi empiirisesti ei ole havaittavissa sen enempää 
vääjäämätöntä siirtymää pois byrokraattisesta hallinnasta kuin byrokratioi-
den konvergoitumisestakaan. Byrokratian kritiikistä suurin osa on kapea-
alaisesti ja yksittäisiin tilanteisiin rakennettuja kriittisiä yleisluonnehdintoja. 
Kuitenkin byrokratia yhteisten pelisääntöjen rationaalisena toteuttamisena 
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on olennainen osa järjestäytyneen yhteiskunnan toimintaa. (Olsen 2004.) 
Julkisten tehtävien hoidossa ja yleensäkin monimutkaisten yhteiskuntien 
hallinnassa on aina oltava tietty byrokraattinen ulottuvuus, joka liittyy 
oikeudenmukaisuuteen, oikeusturvaan, demokratiaan, menettelytapojen 
rationaalisuuteen ja tiettyjä jatkuvuuselementtejä sisältävän kollektiivisen 
toiminnan organisointiin. 

Hallintateorioiden esittelyssä byrokratia, verkostot ja markkinat esite-
tään yleensä vaihtoehtoina, jotka perustuvat eri hallintamekanismeihin, ts. 
hierarkia auktoriteettiin, verkosto yhteistyöhön ja markkinat kilpailuun. 
Monimutkaisten yhteiskuntien julkinen hallinto ei voi kuitenkaan perustua 
yksinomaan yhteen organisointiperiaatteeseen. Tämä avaa selkeän näkymän 
myös byrokratian uudistamiselle. Byrokratia tai julkisen hallinnon hierarkia 
on mitä suurimmassa määrin ilmaisu oikeusvaltioajattelusta, teollisesta logii-
kasta, rationaalisuudesta ja institutionaalisesta eriytymisestä, jonka vaikutus 
(ns. sektorivaikutus) lisääntyi varsinkin toisen maailmansodan jälkeen osana 
julkisen sektorin ekspansiota. Tämä prosessi alkoi toki huomattavasti aikai-
semmin oikeastaan kaikissa länsimaissa osana oikeusvaltiokehitystä, mutta 
sen ekspansio on varsinkin Pohjois-maissa sidoksissa toisen maailmansodan 
jälkeiseen hyvinvointivaltion kehityskauteen. Olemme tavallaan tapahtuneen 
poliittis-hallinnollisen eriytymiskehityksen uudessa vaiheessa, joka hallinnon 
osalta kristallisoituu ”hallinnan” käsitteeseen. Institutionaalinen kenttä on 
yhä kirjavampi, ”julkinen” ymmärretään tänä päivänä pragmaattisesti ja 
hallinnon rationaliteetti saa uusia perustoja tehokkuusajattelun, pluralisoi-
tuvan yhteiskunnan ja asiakasnäkökulman kautta. Muutoinkin hierarkia 
kuntahallinnon perusmuotona alkaa murentua, kun toiminta erotetaan 
kunnan omasta organisaatiosta (Haveri & Pehk 2008, 32). Yhteiskunnan 
eriytyessä ”byrokratia” saattaa itse asiassa tulla aikaisempaa tärkeämmäksi 
organisoinnin periaatteeksi. Olsenin (2004, 14) sanoin, ”[b]ureaucratic 
organization is part of a repertoire of overlapping, supplementary and competing 
forms co-existing in contemporary democracies, and so are market-organization 
and network-organization.” [Byrokraattinen organisaatio on osa nykyisissä 
demokratioissa samanaikaisesti toimivista päällekkäisistä, täydentävistä ja 
kilpailevista muodoista, aivan kuten ovat markkinaorganisaatio ja verkosto-
organisaatiokin].
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Kuvio 7. Byrokratia muuttuvalla kentällä. (vrt. Haveri & Pehk 2008, 32.)

Byrokratian uudistamistarve ei ole sinänsä sidottu kilpailevien organisaa-
tiomuotojen kehitykseen, vaan se nousee toimintaympäristön muutokses-
ta, johon vaikuttavat talouskehitys, koulutustaso, instituutioiden muutos, 
EU-kehitys, monikulttuurisuus, ilmastonmuutos ja monet muut laaja-alaiset 
muutokset. Byrokratiaa on uudistettava sen vuoksi, että julkisyhteisöt toi-
mivat yhä laajenevan ja kirjavoituvan instituutiokentän puitteissa ja jou-
tuvat koordinoimaan yhä monimutkaisempaa ja yhä monimuotoisemmin 
organisoitua toimijakenttää. Epäselvät palvelukonseptit, pitkät jonotusajat 
ja tehottomuus ovat kaikki sen tyyppisiä ongelmia, joihin julkisen sektorin 
on vastattava uudistamalla hallintoaan. Joissain tilanteissa koko organisointi-
periaatteen siirtäminen verkosto- tai markkinamekanismin suuntaan voi olla 
perusteltu tapa toteuttaa tämä muutos, mutta usein riittää pelkkä hallittu 
julkisen hallinnon muutosprosessi, jossa omaksutaan ja aletaan soveltaa ajan-
mukaisempia hierarkiaan perustuvia hallintaperiaatteita ja -käytäntöjä. 

Kunnan oman palvelutuotannon organisointitavat 

Kunnat voivat organisoida palvelutuotantonsa monin tavoin. Tavanomai-
nen organisointitapa on kaupungin linjaorganisaatioon ja budjettitalouteen 
kuuluva yksikkö, jolloin sen hallinta ja toiminta perustuu konventionaali-
seen ”byrokraattiseen” organisointitapaan. Muita tapoja ovat tilaaja-tuottaja-
malli, nettobudjetoidut yksiköt, kunnan liikelaitos ja kunnan omistama 
osakeyhtiö. Nämä kaikki ovat julkisen kontrollin ja ohjausvallan piirissä ja 
kuuluvat kuntakonserniin. Samalla on kuitenkin muistettava se erityispiirre, 
että liikelaitoksille ja nettobudjetoiduille yksiköille on annettu tiettyä itse-
näisyyttä. Vielä kauemmaksi hierarkkisesta ohjauksesta menee osakeyhtiö, 
jota ei johdeta hierarkkisesti vaan jonka osalta käytetään omistajaohjausta, 
joka on luonteeltaan pääosin välillistä vallankäyttöä. Tässä yhteydessä on 
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syytä muistaa, että hallintateoreettisesti tarkasteltuna kunnan ja sen omista-
man osakeyhtiön välinen suhde on kahden hierarkian välinen suhde, joista 
julkisoikeudellinen hierarkia ohjaa omistajaohjauksen muodossa yksityisoi-
keudellista hierarkiaa. 

virasto-organisaatio

Kunnan hallinnosta ja palvelutuotannosta vastaa lähtökohtaisesti kunnan 
linjaorganisaatio. Kyse on ytimeltään siitä, mitä usein kutsutaan ”byrokra-
tiaksi”. Sen ohjaaminen perustuu selkeisiin toimivaltasuhteisiin ja käskyoh-
jaukseen. 

Ylimmällä tasolla poliittisesta ohjauksesta vastaavat kunnanvaltuusto, 
kunnanhallitus ja lautakunnat ja toiminnallisella tasolla tehtäviä suorittaa 
sektoreittain organisoitu virasto-organisaatio. Ohjauksen keskeinen väline on 
talousarvio ja toimintasuunnitelma ja se toteutuu hierarkkisesti ylemmältä 
tasolta aina suorittavalle tasolle asti. (Kuopila et al. 2007, 12.)

Kunnan linjaorganisaatiota laajemman kokonaisuuden muodostaa kunta-
konserni, johon kuuluvat omistaja- ja sopimusohjauksen kautta kuntaorga-
nisaation ohjausvallassa olevat organisaatiot, kuten kuntayhtymät ja kunnan 
omistamat osakeyhtiöt.

tilaaja-tuottaja-malli

Tilaaja-tuottaja-malli on yksi tapa organisoida kunnan sisäistä palvelutuo-
tantoa, palvelujen hankintaa yksityiseltä sektorilta tai hoitaa kuntien yhteistä 
palvelutuotantoa. Se on yleinen organisointimalli, jossa on olennaista tilaa-
jan ja tuottajan erottaminen toisistaan. Mallin ensimmäiset kokeilut näkivät 
päivänvalonsa Göteborgissa 1960-luvulla ja se levisi Ruotsissa muutamaa 
vuosikymmentä myöhemmin. Suomessa asiasta kiinnostuttiin laajamittai-
sesti vasta 1990-luvulla. Mallin soveltamisen eturintamassa on ollut kuntien 
tekninen sektori ja sen piirissä erityisesti tilahallinto, kiinteistöpalvelut, vesi-
huolto ja kunnallistekniikka. (Kuopila et al. 2007, 16, 65.)

Tilaaja-tuottaja-mallin perustana on kolme keskeistä periaatetta: (a) tilaa-
minen ja tuotanto on erotettava toisistaan, (b) tilaajan ja tuottajien välille on 
luotava markkinat tai markkinoita muistuttavat olosuhteet ja (c) tilaajan ja 
tuottajan välistä toimintaa ohjataan sopimuksilla. Tilaajayksikkö vastaa siitä, 
että palvelu tarjotaan kuntalaisille kunnan poliittista tahtoa vastaavalla tavalla. 
Se suorittaa siten ”tilauksen” ja valvoo sen toteutumista. Tuottaja voi mallin 
sovelluksesta riippuen olla kunnan sisäinen tuotantoyksikkö, toinen julkisyh-
teisö, yksityinen yritys tai järjestö. (Paloposki 2004; Kuopila et al. 2007.)
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Tällaisen mallin edellytyksenä on palvelujen tuotteistaminen ja selkeä 
hinnoittelu. Lisäksi koko järjestelmän toimivuuden edellytyksenä ovat ratio-
naaliset pelisäännöt ja yleinen kustannustietoisuus. (Paloposki 2004; Kuopila 
et al. 2007.) 
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Kuvio 8. tilaaja-tuottaja-mallin peruselementit. (Kuopila et al. 2007, 15.)

Niin sanottu sisäinen tilaaja-tuottaja-malli on erityismuoto, jolla organisoi-
daan kunnan sisäisesti järjestetty palvelutuotanto. Siinä hallinnollisiin pää-
töksiin perustuvan tavanomaisen hierarkkisen toimintatavan sijaan sovelle-
taan sisäistä sopimusohjausta. Käytännössä kunnan tietty yksikkö toimii tilaa-
jana ja toinen yksikkö tuottajana. Näin voidaan tuottaa sekä tukipalveluja 
että kuntalaisille tarjottavia hyvinvointipalveluja. Koska yksiköiden välille 
tehtävä sopimus tehdään yhden julkisoikeudellisen yhteisön sisällä, kysymys 
ei ole sellaisesta oikeustoimilain tarkoittamasta sopimuksesta, jota koskevat 
riita-asiat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa. Kyse on hallinnon sisäisis-
tä sopimuksista, joita koskevat erimielisyydet ratkaistaan hallinnon sisäisten 
käytäntöjen mukaisesti tavanomaisina hallinnollisina vastuukysymyksinä. 
Sisäistä tilaaja-tuottaja-mallia pidetään ensimmäisenä askeleena kohti mark-
kinaehtoista palvelujen järjestämistapaa. (Oksanen 2002.) Kilpailuttamis-
ta, joka perustuu eri sektoreiden avoimeen kilpailuun, kutsutaan ulkoiseksi 
tilaaja-tuottaja-malliksi. Siinäkin toki tilaaja on edelleen kunta ja tässä mie-
lessä senkin toteuttamisessa on viime kädessä kysymys julkisten resurssien 
allokoinnista ja julkisesta päätöksenteosta.

nettobudjetoidut yksiköt

Nettobudjetoidut yksiköt ovat liiketaloudellisesti toimivia ja ohjattuja yksi-
köitä, joiden osalta kunnan talousarvion käyttötalousosaan otetaan niiden 
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toimintatulojen ja –menojen erotus eli periaatteessa siis yksikön käyttötalo-
uden nettovaikutus koko kunnan talouteen. Tämä menettely lisää nettobud-
jetoitujen yksiköiden liikkumavaraa perinteiseen budjetointiin verrattuna. 
Esimerkiksi toimintamenojen kasvua voidaan kompensoida vastaavalla mak-
sutulojen lisäyksellä, jolloin nettovaikutus kunnan budjettiin pysyy muuttu-
mattomana. Tosin kun toiminnan pääomarahoituksesta vastaa yleensä kunta, 
yksikön talouden seurannassa päähuomio kohdistuu käyttötalouteen. Ydin-
kysymys tällöin on, miten pääomakustannukset otetaan huomioon netto-
budjetoitujen yksiköiden toiminnassa. (Paloposki 2004.)

Kunnan liikelaitos

Kunnan liikelaitos on teknistä palvelutoimintaa ja liiketoimintaa varten ke-
hitetty toimintamalli. Se on yksi vaihtoehto toiminnan yhtiöittämiselle. Jois-
sain tapauksissa, kuten esimerkiksi Jyväskylän ja Oulun kaupunkien teknisen 
sektorin tilaaja-tuottaja-mallin kehittämisen tapauksessa, ko. mallin olennai-
seksi osaksi muodostui teknisen sektorin palveluntuottajien liikelaitostami-
nen. Liikelaitostaminen on lisännyt kunnissa erityisesti kustannustietoisuutta 
ja –tehokkuutta. (Kuopila et al. 2007). 

Valtuusto ohjaa liikelaitoksen toimintaa asettamalla sille toiminnallisia 
ja taloudellisia tavoitteita, joiden puitteissa laitos järjestää toimintansa ja 
tekee operatiiviset päätöksensä. Laitoksen organisointi perustuu kunnan 
hyväksymiin johtosääntöihin muiden yksiköiden tapaan. Huomattakoon, 
että liikelaitos ei ole oikeudellisesti itsenäinen toimija, vaan taloudeltaan 
eriytetty kunnan yksikkö. Sen taloudellisesta erityisluonteesta kertoo mm. 
se, että sitä voidaan käsitellä talousarviossa nettobudjetoituna yksikkönä. 
(Paloposki 2004; Kuopila et al. 2007, 42.)

Liikelaitos huolehtii varsin itsenäisesti laitoksen kehittämisestä ja inves-
toinneista. Liikelaitos on kunnan taloudesta tilinpidollisesti eriytetty yksikkö, 
jonka taloutta seurataan laitoksen tuloslaskelman ja taseen avulla. Liikelaitos-
ten toiminta perustuu itsekannattavuusperiaatteeseen. Yleensä laitos maksaa 
kunnalle korvauksen liikelaitokseen sijoitetusta peruspääomasta. (Paloposki 
2004.) Tästä näkökulmasta liikelaitos yhdistää yritysmäisiä piirteitä kunnal-
lispoliittisesti säänneltyyn palvelutuotantoon (vrt. Uski ym. 2007, 133).

Kunnan omistama osakeyhtiö

Kunnan omistama osakeyhtiö on nykyisin suosituin tapa siirtää kuntien 
toimintaa julkisoikeudellisen viitekehyksen ulkopuolelle. Kuntaomisteisten 
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yhtiöiden lukumäärä on jo vuosia ollut kasvussa, uusimpina kohteina mm. 
työterveyshuollon, ammatillisen aikuiskoulutuksen, kiinteistöhoidon ja ruo-
kahuollon palvelut. (Valkama 2009, 50.) 

Osakeyhtiömuoto soveltuu parhaiten sellaisten toimintojen organisoin-
tiin, joissa kunta harjoittaa maksurahoitteista liiketoimintaa. Yhtiöittämisellä 
tulee olla toiminnan tehostamiseen liittyvät perusteet. Kunnan tulisi näin 
ollen lähtökohtaisesti varmistua siitä, että yhtiö voi toimia ilman kunnan 
taloudellista tukea ja että omistajan mahdollisuus ohjata yhtiötä on riittävän 
hyvä. Kunnan omistamat yhtiöt toimivat periaatteessa samoilla ehdoilla 
kuin muutkin yhtiöt eli niiden on katettava toiminnasta aiheutuneet menot 
tuloillaan ja niihin sovelletaan osakeyhtiölakia. (Paloposki 2004.)

Osakeyhtiö on hallintateoreettisesti yksityisoikeudellinen hierarkia, jonka 
avulla kunta voi hoitaa tiettyjä tehtäviä. Kyseessä on konsernijohtamisen 
muoto, jossa julkinen hierarkia johtaa omistajapolitiikallaan yksityisoikeu-
dellista hierarkiaa. Tässä asetelmassa on mahdollisuus tehostaa toimintaa 
yhtiömuodon avulla, mutta samalla tietysti toiminnan suora demokraattinen 
kontrolli väljenee.
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kumppanuushallinta

verkostot

Joustavasti resursseja ja osaamista yhdistävään yhteistyöhön viitataan kä-
sitteellä verkosto (network) ja sitä edistävään toimintaan käsitteellä verkos-
toituminen (networking). Verkoston käsite on koko hallintaa koskevan kes-
kustelun ydinkäsitteitä, koska perinteisessä hallinnan muotoja koskevassa 
jäsennyksessä verkoston käsitteellä ilmennetään usein kaikkia niitä joustavia 
organisointimuotoja, jotka jäävät hierarkian ja markkinoiden välimaastoon. 
(Haveri & Anttiroiko 2009.)

Verkoston käsitteellä korostetaan organisointitapaa, joka perustuu 
kaikkia osapuolia hyödyttäviin ja suhteellisen pysyviksi tarkoitettuihin 
yhteistyösuhteisiin. Verkostojen synnyn taustalla on tarve yhdistää vapaaeh-
toisuuden pohjalta eri toimijoiden valta-, osaamis- ja tietoresursseja yhteisesti 
määriteltyjen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kuntakentällä verkostot ovat 
yleisimpiä paikallisen ja alueellisen kehittämisen saralla. Erilaisia alueellisia 
kehittämisverkostoja on synnytetty kuntien eri toimialoille (esim. koulu-, 
sosiaali- ja terveystoimen verkostot) sekä edistämään eri teollisuudenalojen 
toimintaa (esim. metallialan, bioteknologian, matkailualan jne. verkostot). 
Myös monet alueellista kehitystä edistävät seuranta-, ohjaus- ja yhteistyö-
ryhmät toimivat yleensä verkostomaisesti, kuten maakuntien kehittämiseen 
vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten asetettu maakunnan 
yhteistyöryhmä (MYR). (Haveri & Pehk 2008; Haveri & Anttiroiko 2009.) 
Usein myös institutionaalisten toimijoiden yhteistyö on verkostomaista, 
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vaikka toiminta on sinänsä hierarkkisesti toimivien organisaatioiden yhteis-
työtä tai se toteutuu ”isäntäverkostona”, jossa yhdellä toimijalla on virallinen 
koordinointivastuu.

Varsinkin kaupungit ovat aktiivisesti verkostoituneet sekä omalla kau-
punkiseudullaan että myös laajemmin joko kansallisesti tai kansainvälisesti. 
Esimerkki kansallisen tason verkostosta on Suomen kuuden suurimman 
kaupungin eli Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun 
muodostama ”Sixpack” –yhteistyöverkosto. Yhdyskuntatekniikan saralla 
tällaisia verkostoja ovat Kuntatekniikan foorumi KunFo (ks. http://www.
kuntatekniikka.fi/) sekä 16 kaupungin perustama KEHTO-foorumi. 

Strategiset allianssit

Yhtenä verkostoja tiiviimpänä ja käytännössä kumppanuussuhdetta muistut-
tavana organisointimuotona viime vuosien keskustelussa on nostettu esiin 
strategiset allianssit, joiden esikuvat tulevat yrityssektorilta. Suuryritykset 
ovat usein fuusioiden sijaan muodostaneet strategisia alliansseja, jossa yh-
teistyöosapuolet tuovat osaamisensa yhteisen edun yhdistämään ja yhteisesti 
organisoituun sopimusyhteistyöhön, mutta säilyttävät yhtiöinä itsenäisen 
päätösvaltansa. Tällaisia alliansseja on muodostettu mm. merkittävien tuo-
teinnovaatioiden tai yhteisesti kehitettyjen palvelujen ( joint solution) aikaan-
saamiseksi monimutkaisesti eri toimialoja, osaamisalueita ja alustoja yhdistä-
villä markkinoilla. Usein strategisen allianssin käytännön toteutus tapahtuu 
perustamalla yhteisyritys ( joint venture). Se voi kuitenkin toteutua myös 
löyhemmän yhteistyön muodossa esimerkiksi ad hoc -pooleina, konsortioina, 
projektiyhteenliittyminä tai vastaavina. (Rusko 2007.)

Kunnissa yleisesti käytössä olevista organisointimuodosta strategisen alli-
anssin piirteitä on erityisesti useamman kunnan liikelaitoksissa ja yhtiöissä, 
kuntayhtymissä, yhteistoiminta-alueissa, eräissä isäntäkuntamallin toteu-
tusmuodoissa ja Kainuun aluehallintomallin mukaisessa yhteenliittymässä. 
Pääsääntöisesti nämä ovat tiiviin yhteistyön organisaatioita, joissa kunnat 
kuitenkin säilyttävät itsenäisyytensä. (Rusko 2007.)

Sinänsä strategisen allianssin käsitteen käyttö on jäänyt kuntakentällä 
vähäiseksi. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon Joroisten, Juvan ja Ranta-
salmen kuntien muodostama kuntarypäs, josta käytetään nimitystä JJR 
allianssikunnat. Siinä tavoitteena on nimenomaan palvelujen kehittäminen 
yhteistyössä siten, että kunnat säilyvät itsenäisinä. Samanlaista yhteistyötä 
kunnat toteuttavat varsinkin elinkeinotoimen piirissä. Yleensä tällaiset 
allianssit muodostuvat naapurikuntien kesken eli niitä yhdistää maantie-
teellinen sijainti ja läheisyys. (Rusko 2007, 330.) Periaatteessa alliansseja voi 
syntyä myös maantieteellisesti etäällä sijaitsevien kuntien välille esimerkiksi 
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matkailun tai elinkeinotoimen kehittämisen, edunvalvonnan, kansainvälisen 
markkinoinnin tai back office –toimintojen (esim. kirjanpito, palkanlaskenta 
ja atk-palvelut) alueella, mutta tällöin kaikissa tapauksissa allianssit eivät ole 
”strategisia” sanan varsinaisessa merkityksessä. 

Kumppanuusajattelu ja paikallinen hallinta

Hyvinvointiyhteiskunnan hallintajärjestelmän uudistamisen filosofiaan kuu-
luu kumppanuus ajattelu, jossa julkinen sektori hoitaa tehtäviään yhdessä 
elinkeinoelämän ja vapaaehtoissektorin kanssa. Kumppanuusajattelu ei si-
nänsä ole uusi ilmiö. Sitä ilmentävät jo monet 1800-luvulla toteutetut julki-
set investointihankkeet eri puolilla maailmaa ja meillä Suomessakin esimer-
kiksi 1960- ja 1970-luvuilla käyttöönotetut aluerakentamissopimukset sekä 
hiukan myöhemmin käyttöönotetut kuntien ja yritysten väliset teollistamis-
sopimukset (Oksanen 2002, 87). 

Kumppanuuden (partnership) käsitteellä on monia merkityksiä käyttöyh-
teydestä riippuen. Sillä voidaan viitata osallisuutta ja laaja-alaisesti resursseja 
hyödyntävään kumppanuuteen, pitkäjänteisiin ja yhteistyön molemminpuo-
lista hyötyä korostavaan kumppanuuteen tai teknisesti määriteltävään sopi-
muspohjaiseen kumppanuuteen. Ensin mainittu liitetään yleensä kunnan ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden väliseen yhteistyöhön, kun taas kahdessa 
jälkimmäisessä on yleensä kysymys kuntien ja yritysten välisistä sopimuksista. 
(Haveri & Anttiroiko 2009.) Iso-Britannian West Midlandsissa 1990-luvun 
jälkipuoliskolla käynnistetty The Tipton Challenge Partnership on esimerkki 
kumppanuusideaan perustuvasta kaupunkiuudistushankkeesta, joka perustui 
paikallisyhteisön kehittämiseen koulutuksen saatavuuden parantamisen, 
asuinolojen parantamisen, rikollisuuden vähentämisen, ympäristön siistey-
den lisäämisen, vapaa-ajan tilojen tarjonnan ja yritystoiminnan edistämisen 
muodossa (Jacobs & Dutton 2003). Pääosa kumppanuushankkeista on kui-
tenkin julkisen ja yksityisen sektorin sopimuspohjaisia investointihankkeita. 
Kaupunkikehitykseen liittyen kumppanuuden mallit voidaan jakaa kolmeen 
päälohkoon (Carter 2003, 44-45):

Synergiamalli1. : kumppaniorganisaatiot hyötyvät tiedon, resurssien ja toimin-
takulttuurien yhdistämisestä.
Resurssien laajentamismalli2. : kumppanit laajentavat rahoituspohjaansa ja liike-
toimintamahdollisuuksiaan toimimalla yhteistyössä.
Transformaatiomalli3. : kumppanuus tuottaa innovatiivisuutta ja muuntumis-
kapasiteettia kun kumppanit joutuvat käsittelemään ja oppimaan toistensa 
perusoletuksista, työmenetelmistä ja toimintakulttuureista.

Julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kumppanuuden lisääntymisestä 
on muodostunut viime vuosikymmeninä globaali trendi, jolla on tosin pitkät 
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juuret. Ensimmäisiä tunnettuja Build-Operate-Transfer- eli BOT-tyyppisiä 
kumppanuus hankkeita oli Panaman kanavan rakentaminen 1834. Sittem-
min suuria kumppanuus hankkeita on käynnistetty kaikkialla maailmassa 
jälkiteollisista maista kehitysmaihin. Hallinnossa on tapahtunut tietynlaista 
konvergoitumista sääntelyn, julkisten yhtiöiden yksityistämisen, tehtävien 
ulkoistamisen ja kumppanuusmallien toteuttamisen muodossa (Auby 2007, 
41). Pitkään kumppanuus assosioitiin nimenomaan maantie- ja muihin suu-
riin infrastruktuurihankkeisiin, mutta nykyisin sitä hyödynnetään melkein 
kaikilla toimialoilla, televiestintäverkoista ja lentokentistä koulutoimeen ja 
terveydenhuoltoon. Käytännöllisenä lähtökohtana näissä kaikissa on yksityi-
sen sektorin pääomien ja osaamisen hyödyntäminen julkisen sektorin infra-
struktuurihankkeissa. Samalla ne kertovat yhteiskunta- ja talouspoliittisessa 
ajattelussa tapahtuneista muutoksista. Esimerkiksi BOT-tyyppiset investoin-
nit liikenteen perusrakenteisiin ovat käytännössä lisänneet tie-, silta- ja tun-
nelimaksuja eri puolilla Eurooppaa, mikä on ollut toimiva tapa rahoittaa 
näitä hankkeita ja samalla osoittautunut tehokkaaksi tavaksi siirtää investoin-
tien rahoitus veroista käyttäjämaksujen suuntaan. Näin taloudellinen rasitus 
kohdistetaan ensisijaisesti niille, jotka aiheuttavat ko. kustannukset tai jotka 
käyttävät perusrakenteita ja palveluja. (I-Ways 2008, 29.) Tämä on Suomen 
tapaiselle maalle poliittisesti mielenkiintoinen kysymys, sillä meillä korkea 
veroaste, yleiset valtionavut ja kunnallishallinnossa sovellettu yhtenäiskassa-
periaate ovat osaltaan luoneet kokonaisvaltaista julkista palvelutaloutta ko-
rostavan lähestymistavan.  

Public-Public Partnership

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen yhteistyöllä on pitkät perinteet. Yhteis-
työtä on harjoitettu monilla tehtäväalueilla ja monin eri tavoin. Tärkein 
muoto tästä on kuntien välinen yhteistyö, jota on tehty erityisesti kuntayh-
tymien ja sopimuspohjaisen yhteistyön muodossa. Yhteistyömuotojen kirjo 
koko laajuudessaan on kuitenkin huomattavasti laajempi, sisältäen tehtävien 
siirrot muille kunnille, ostot muilta kunnilta, yhteistoiminta-alueiden puit-
teissa toteutettu yhteistyö, yhteiset virat ja esimerkiksi yhteispalvelupisteet 
(Valkama 2009). 
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Kahden tai monen 
kunnan välinen 
isäntäkuntamallin 
mukainen järjestely 

Julkisoikeudelliseen 
sopimukseen perus-
tuva kuntayhtymä 

Kuntien yhdessä 
omistama osake-
yhtiö (omistaja-
ohjaus) 

Isäntä-
kunta 

Osake-
yhtiö 

Kunta-
yhtymä 

Omistajaohjaus Kuntayhtymän hallinto Sopimus/johtosääntö 

Kunnat Kunnat Kunnat 

Kuvio 9. Kuntien välisen yhteistyön organisointitapoja.

Palvelujen sopimusperusteinen osto ja myynti kuntien välillä on perinteinen 
tapa hoitaa selvästi rajattavissa olevaa tehtäväkenttää. Esimerkkeinä tähän so-
veltuvista tehtäväalueista löytyy jäteveden puhdistuksen, mittauspalvelujen ja 
ympäristönsuojeluviranomaisen valmistelutehtävien saralta. Tämäntapaiseen 
yhteistyöhön voidaan sisällyttää myös tavaroiden ja palvelujen hankintayh-
teistyö, jota voidaan tehdä esimerkiksi hankintarenkaiden tai ylikunnallisten 
alueurakoiden muodossa. (Taipale 2004.)

Erityinen kuntalain mahdollistama yhteistyön muoto on kuntien yhteisen 
toimielimen perustaminen, jollaisena yleensä toimii yhden yhteistyöosapuolen 
organisaatioon kuuluva ja muodollisesti isäntäkunnan valvonnassa toimiva 
lautakunta, johon kaikki yhteistyöosapuolet voivat nimetä jäseniä. Toimieli-
men asema voidaan johtosäännössä määritellä hyvinkin itsenäiseksi, mikä 
voi olla tarpeenkin erityisesti oikeusharkintaista päätöksentekoa sisältävissä 
tehtäväalueissa, kuten rakennusvalvonnassa tai ympäristönsuojelussa. (Taipa-
le 2004.) Edellä mainittua isäntäkuntamallia, jossa joku kunta hoitaa muiden 
yhteistyökuntien puolesta tiettyä tehtävää, voidaan toteuttaa yhteisen viran 
tai toimielimen tai ostopalvelun muodossa (Kuopila et al. 2007, 39).

Kuntien välisen yhteistyön perinteinen institutionalisoitu muoto on kun-
tayhtymä, joita on aikanaan perustettu erityisesti terveydenhuollon toimialalla. 
Teknisellä sektorilla kuntayhtymiä on käytetty suhteellisen vähän. Nykyisin 
myös ns. liikelaitoskuntayhtymät ovat mahdollisia, mutta kokemuksia tästä 
organisointimuodosta meillä ei vielä ole. Kuntayhtymä on demokraattisesti 
kontrolloitu virallisen aseman omaava yhteistyön muoto, jonka puitteissa voi-
daan hoitaa kunnan viranomais- ja palvelutehtäviä. (Taipale 2004; Kuopila et al. 
2007, 81.) Vaikka kuntayhtymiä kohtaan on esitetty vuosien mittaan paljonkin 
kritiikkiä ja niiden määrä on jonkin verran vähentynyt sitten 1990-luvun alun, 
ne muodostavat edelleenkin keskeisen kuntien välisen yhteistyön muodon. 
Tämän ”suosion” taustalla vaikuttaa osaltaan se, että kuntien jäsenyys erikois-
sairaanhoidon kuntayhtymissä on edelleen pakollista. (Valkama 2009.)
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Kuntien yhteisesti perustama osakeyhtiö on perusteltu toimintamuoto silloin, 
kun organisoidaan asiakasmaksujen keräämiseen perustuvaa liiketoiminnan 
luonteista palvelua. Yhtiöt voivat hoitaa vain kunnan palvelutehtäviä (eivät 
viranomaistehtäviä). Yhtiömuotoisesta toiminnasta hyvä esimerkki on kun-
nan sähköntuotannon ja jakelun hoitaminen osakeyhtiönä. Samoin yhtiöitä 
perustettiin 1990-luvulla erityisesti jätehuoltoon. Sama trendi orastaa myös 
monilla muilla tehtävälohkoilla. Vesihuollossa Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 
oli ensimmäinen kuntien yhteinen täyden palvelun vesihuoltoyhtiö Suomessa. 
(Taipale 2004.) Kuten edellä todettiin, monen kunnan omistamaa osakeyhtiötä 
johdetaan ”omistajuudella”, jossa on tässä muodossa sekä strategisen allianssin 
(Rusko 2007) että verkoston (Haveri & Pehk 2008, 32) piirteitä.

Public-Private Partnership

Kumppanuutta koskeva terminologia on vielä jokseenkin vakiintumatonta. 
Usein kumppanuus-käsitettä tai sitä tarkentavaa julkisen ja yksityisen sekto-
rin toimijoiden kumppanuutta eli PPP:tä käytetään yleisnimityksenä, johon 
sisällytetään hyvinkin erilaisia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömalleja. 
(Paloposki 2004.)

Kuntien toiminnassa kumppanuuden keskeisin muoto on sopimukseen 
perustuva julkinen-yksityinen-kumppanuus (Public-Private Partnership, 
PPP). Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta on hyötyä erityisesti 
erilaisissa infrastruktuurin rakentamishankkeissa, joissa voidaan hyödyntää 
yritysten osaamista ja pääomia. Tällaisia investointikohteita ovat esimerkiksi 
kauppakeskukset, jäähallit, uimahallit, koulut, terveyskeskukset ja vankilat. 
(Haveri & Anttiroiko 2009.) 

Kumppanuudessa on olennaista se, että hankinta toteutetaan pitkäaikaisilla 
sopimuksilla pyrkimyksenä paikallisyhteisön kannalta parhaan mahdollisen 
kokonaistuloksen aikaansaaminen. Kumppanuusmallin toteuttaminen on 
monissa tapauksissa sidoksissa markkinaehtoisuuteen, sillä suuret hankinnat 
on kilpailutettava, vaikka ne perustuisivatkin kumppanuuteen. Menettely 
on ns. avoin tai rajoitettu tarjouskilpailu tai poikkeustapauksessa ns. neu-
vottelumenettely. Suuret kumppanuuteen perustuvat hankinnat toteutetaan 
tarjouskilpailulla. Tarjouksessa on olennaista selkeys, sillä tarjoajien tulee 
kyetä sen perusteella tekemään vertailukelpoiset tarjoukset. Tarjouspyynnös-
sä on ilmoitettava, millä perusteella kumppanin valinta tullaan tekemään. 
Kumppanuussuhteeseen johtavan tarjouskilpailun voittanut yritys tekee 
kunnan kanssa kumppanuussopimuksen, joka räätälöidään kutakin hanketta 
varten erikseen. (Haveri & Anttiroiko 2009.)

Etenkin rakentamisessa ja kunnallisteknisten rakenteiden ylläpidossa pe-
rinteisten hankintamuotojen rinnalle on kehittymässä kokonaisvaltaisempia 
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toimintamalleja, joissa sopimukseen voi tapauksesta riippuen sisältyä hankkeen 
suunnittelu, rakentaminen, hoito, kunnossapito ja jopa hankkeen rahoitus. 
Tästä syystä yksityisrahoitusmallit muodostavat keskeisen osan PPP-hankkeista. 
Näitä käsitellään lyhyesti seuraavassa alaluvussa. (Paloposki 2004.) 

Yksityisrahoitus- ja elinkaarimallit

Yksi julkinen-yksityinen-kumppanuuden erityismuoto on yksityisrahoitus-
malli (Private Finance Initiative tai Private Funding Initiative, PFI), joka 
luotiin nykymuodossaan Iso-Britanniassa tukemaan julkisen ja yksityisen 
sektorin toimijoiden yhteishankkeiden rahoitusta. Käytännössä samaan il-
miökenttään viitataan käsitteellä elinkaarimalli tai elinkaaritoteutus, vaikka 
niillä on pieniä ko. käsitteiden sisältöihin liittyviä nyanssieroja. 

Yksityisrahoituksen historialliset juuret ulottuvat aina 1700-luvulle saakka 
ja Suomessakin jo 1800-luvulla yksityistä rahaa käytettiin julkisten kohtei-
den, kuten kanavien, rautateiden ja vesilaitosten rakentamiseen (Junnonen & 
Lindholm 1998). 

Yksityisrahoitusmallilla viitataan sellaisiin yksityisellä rahoituksella suori-
tettaviin hankkeisiin, joissa investointi maksetaan pääosin tai joiltain osin jul-
kisen sektorin maksuilla (Tieva & Junnonen 2005). Kyseisen mallin kiinnos-
tavuutta lisää julkisella sektorilla se, että investointeja voidaan saada liikkeelle 
ilman, että hankkeita joudutaan sovittamaan tiukkoihin budjettiraameihin 
ja investointisuunnitelmiin (Valkama 2009). Toisaalta yksityisrahoitusmallia 
ei tulisi käyttää pelkästään julkisten rakennusinvestointien taloudellisen 
rasituksen myöhentämiseksi, vaan siinä tulisi hyödyntää yksityisen sektorin 
osaamis- ja yrittäjäpotentiaalia, tehostaa pääomien käyttöä ja tuottaa muita 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä saatavia hanke-, organisaatio- ja 
yhteisötason hyötyjä (Junnonen & Lindholm 1998).

Erilaisia yksityisrahoituksen perusmuotoja ovat vuokraukseen perustuvat 
leasing-mallit, BOT-tyyppiset rahoitus- ja rakentamismallit, joissa kohde siirtyy 
yleensä julkisyhteisölle hankekauden päättyessä, sekä yksityiseen omistukseen 
perustuvat BOO-mallit. (kunnat.net 2009; Härmä 2004):

Leasing-maLLit

Lähtökohtana vuokraus

1. Ranskalaisessa leasing-mallissa (”affermage”) yksityinen osapuoli kor-
jaa tai laajentaa kohdetta ja hoitaa sovitun ajan kohteen toiminnan, josta 
aiheutuvien kustannusten peittämiseksi se saa joko kiinteitä maksuja 
tai käyttöperusteisia myyntituloja. Julkinen osapuoli maksaa kohteen 
uusinvestoinnit ja omistaa kohteen koko sopimusajan (esim. Sotkamon 
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kaukolämpötoiminnan vuokraus Vapo Oy:lle ja Ilomantsin Lämpö Oy:n 
kaukolämpöliiketoiminnan vuokraaminen Vapo Oy:lle)

2. Anglosaksisessa leasing-mallissa projektiyhtiö laajimmillaan suunnit-
telee, rakentaa, rahoittaa, ylläpitää ja hoitaa kohteen toiminnan sovitun 
ajan. Projektiyhtiö saa tulonsa julkisen sektorin maksamista kiinteistä 
leasing-maksuista. 

3. BLT-mallissa (Build-Lease-Transfer) projektiyhtiö rahoittaa, suunnitte-
lee, rakentaa ja pidättää itselleen omistusoikeuden kohteeseen määrätyn 
ajan, mutta julkinen toimeksiantaja vuokraa kohteen maksaen siitä en-
nalta sovittua vuokraa tietyn ajan. Poikkeuksena muihin leasing-mallei-
hin on se, että projektiyhtiö on omistaja ja julkinen taho vuokraaja. Sa-
manlaista mallia on käytetty yksityisissä talonrakennus hankkeissa, joissa 
toimeksiannon tekijä on esimerkiksi rahoituslaitos. (Esim. Jyväskylän 
Agora –tutkimuskeskus).

BOt-tyyppiset maLLit 

Julkiseen omistukseen perustuvat ”avaimet käteen” -palvelutoimitukset

4. BOT-mallissa (Build-Operate-Transfer) yksityinen sektori suunnittelee, 
rahoittaa ja rakentaa julkisen sektorin omistaman rakennuskohteen se-
kä ylläpitää sitä ja mahdollisesti hoitaa kohteessa tapahtuvaa toimintaa 
sovitun ajan. Sopimusajan päätyttyä vastuu kohteesta siirtyy julkiselle 
sektorille. Projektiyhtiölle tulevat maksut ovat käyttösidonnaisia. Mallia 
käytetään joskus yksityisrahoitusmallien yläkäsitteenä.

5. BTO (Build-Transfer-Operate) on malli, jossa projektiyhtiö rahoittaa ja ra-
kentaa julkisen kohteen, mutta luovuttaa kohteen toimeksiannon tehneel-
le julkisyhteisölle välittömästi sen valmistuttua. Sen jälkeen projektiyhtiö 
vuokraa kohteen takaisin ennalta sovituksi ajaksi, yleensä 20-40 vuodeksi. 
Projektiyhtiö vastaa kohteen ylläpidosta ja toiminnasta sekä kerää inves-
toinnin, ylläpidon ja toiminnan aiheuttamien kustannusten peittämiseksi 
maksuja käyttäjiltä. (Esimerkkinä Helsingin jalkapallostadioni).

6. DBFO-malli (Desing-Build-Finance-Operate) eli SRRK-malli (Suunnit-
telu-Rakentaminen-Rahoitus-Kunnossapito) on rakenteeltaan identti-
nen yleisen BOT-mallin kanssa, mutta yleensä mallissa käyttömaksuja 
ei peritä kohteen käyttäjiltä vaan lopullinen maksaja on toimeksiantaja, 
joka maksaa vuosittain projektiyhtiön tarjoamasta palvelusta käyttö-
perusteisia maksuja. Korvaus voi perustua käyttömäärään tai erikseen 
määriteltyihin kriteereihin. Koska rakentamisen rahoitus tapahtuu kon-
session antajan näkökulmasta jälkikäteen, on mallia kutsuttu myös jäl-
kirahoitusmalliksi. Sopimusajalta toimeksiantaja maksaa projektiyhtiölle 
korvausta palveluista (esim. tienpidosta tien liikennemäärien ja ennalta 
sovittujen ajoneuvomaksujen perusteella), joten maksuja ei peritä käyt-
täjiltä suoraan. Sopimusajan jälkeen toiminnan ja ylläpidon vastuut 
siirtyvät takaisin julkisyhteisölle. Joskus toimeksianto tehdään siten, et-
tä suunnittelu- ja projektinjohtovastuu säilyy toimeksiantajalla, jolloin 
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puhutaan BFO-mallista (Build-Finance-Operate) (Esimerkkinä Lahden 
moottoritie).

7. ROT-malli (Rehabilitate-Operate-Transfer) on muutoin identtinen BOT-
mallin kanssa, mutta siinä korjataan olemassa olevaa kohdetta (BOT-
mallissa rakennetaan uutta kohdetta). 

8. LROT-mallissa (Lease-Renovate-Operate-Transfer) projektiyhtiö vuokraa 
kohteen julkisyhteisöltä ja kunnostaa tai laajentaa sitä. Projektiyhtiö yl-
läpitää kohdetta ja hoitaa sen toimintaa vuokra-ajan. Projektiyhtiö saa 
tulonsa käyttöperusteisista maksuista, jotka kattavat toimintakulujen 
lisäksi myös investoinnit. 

BOO-maLLit

Lähtökohtana yksityinen omistus

9. BOO-malli (Build-Own-Operate) perustuu siihen, että yksityinen yhtiö 
rahoittaa, rakentaa ja omistaa kohteen. Samoin se ylläpitää ja kerää käyt-
tömaksuja. Erona BOT-malliin on se, ettei kohdetta siirretä julkiselle 
sektorille vaan kohde säilyy yksityisessä omistuksessa. Tässä mielessä sillä 
on kytkentä yksityistämiseen.

10. ROO-malli (Rehabilitate-Own-Operate) on identtinen BOO-mallin 
kanssa, mutta siinä korjataan olemassa olevaa kohdetta. Malli ilmentää 
yksityistämistä siinä mielessä, että siinä olemassa olevan julkisen kohteen 
omistus siirtyy yksityiselle yhtiölle.

11. BOOT-mallissa (Build-Own-Operate-Transfer) yksityinen yhtiö rahoittaa, 
rakentaa ja omistaa kohteen. Yksityisellä yhtiöllä on omistusoikeus kohtee-
seen sopimuskauden ajan, minkä jälkeen kohde siirretään julkisen sektorin 
omistukseen kauden päätteeksi. (Esimerkkinä Haapaveden kaupungin Par-
taperän jätevedenpuhdistamo ja Seinäjoen Teknologiakeskus Frami).

Koska tällaiset investointi- ja rahoitushankkeet perustuvat usein pitkiin sopi-
muksiin, niistä on alettu käyttää nimitystä elinkaarimalli tai elinkaaritoteutus. 
Niille on ominaista, että palveluntuottaja vastaa vähintään kohteen suunnit-
telusta ja toteutuksesta sekä kiinteistön tai järjestelmän ylläpidosta ja kun-
nossapidosta erikseen sovittavan kauden. Elinkaarihankkeissa palveluntuottaja 
sitoutuu rakentamisen ohella tuottamaan erikseen sovittuja palveluja, jotka 
käsittävät ainakin suunnittelu-, rakentamis- ja kiinteistöpalvelut. Näiden lisäksi 
voidaan sopia myös esimerkiksi rahoituspalveluista. Laajoissa hankkeissa voi-
daan muodostaa myös erillinen projektiyhtiö rakennuskohteen suunnittelua, 
rakentamista ja palvelutuotantoa varten. Projektiyhtiö muodostetaan erityisesti 
sellaisissa – usein julkisen sektorin tilaamissa – tehtävissä, joissa palveluntuot-
tajan tehtäviin sisältyy rakennuskohteen rahoitus ja omistus. Samalla kunta tai 
muu toteuttaja sitoutuu pitkälle aikavälille järjestettyyn maksumekanismiin, 
jolla se maksaa palvelumaksuja projektiyhtiölle. (Tieva & Junnonen 2005.)
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Private Finance Iniative (PFI) –nimeä kantava koko rakennusta koskeva 
elinkaaritoteutus näki päivänvalonsa Iso-Britanniassa, jossa toteutustapa otet-
tiin käyttöön vuonna 1992. Käyttöönottoa seuranneiden kymmenen vuoden 
aikana maassa käynnistyi jo yli 500 vastaavaa hanketta. Suomessa on toteu-
tettu muutamia laajoja elinkaarihankkeita, joissa palveluntuottajan tehtäviin 
on kuulunut myös hankkeen rahoitus. Ensimmäinen lajissaan oli valtatie 
4:n rakentaminen välille Järvenpää-Joutjärvi vuonna 1996. Ensimmäinen 
toimitilarakentamisen elinkaarihanke meillä oli Espoon Kuninkaantien lu-
kion sekä sen yhteydessä toimivan uimahallin ja liikuntahallin rakentaminen 
niihin liittyvine palveluineen. Viimeksi mainitut tilat valmistuivat kesällä 
2003. (Tieva & Junnonen 2005.)

Yksityisrahoituksessa on sekä etunsa että ongelmansa. Etuna on se, 
että hankkeiden toteutus pysyy paremmin aikataulussa ja esimerkiksi ris-
kiarvioinneista tulee perusteellisia. Toisaalta näistä toimintamuodoista on 
esitetty myös varauksellisia käsityksiä, joiden mukaan yksityisrahoitusmalli 
ei lähtökohtaisesti ole kannattava, koska kunnat voivat julkisoikeudellisina 
yhteisöinä hankkia itselleen lainapääomaa yksityissektoria edullisemmalla 
korolla. (Valkama 2009; vrt. Junnonen & Lindholm 1998.)

Edellä mainittujen lisäksi rahoituspuolella on kehitelty sponsori- ja yhteis-
rahoitusmalleja. Tämän alan kokeilut ovat varsin vähäisiä, mutta esimerkiksi 
joissakin amerikkalaiskaupungeissa teknisiä palveluja on rahoitettu tekemällä 
sponsori- ja mainossopimuksia yritysten kanssa. Myös Iso-Britanniassa yri-
tykset ovat rahoittaneet ammatillista koulutusta. Ideana tällaisissa malleissa 
on erikseen määriteltyjen toimintojen tai palvelujen taloudellinen tukeminen 
yksityisen sektorin toimesta kunnan kanssa sovitulla tavalla. Tapauksesta 
riippuen vastineena voi olla positiivista julkisuutta, asiakaskontakteja, 
rekrytointimahdollisuuksia tai jonkinasteista vaikutusta palvelun sisältöön, 
saatavuuteen tai käyttöön. (Vrt. Valkama 2009.) Yritykset voivat tavoittaa 
sidos- ja kohderyhmiään tällaisten yhteistoimintamuotojen avulla ja kunnat 
puolestaan voivat saada hankkeilleen rahoitusta ja myös yritysten osaamis-
ta. Samalla tietysti joudutaan pitämään huolta siitä, että toiminta täyttää 
yksityisrahoituksesta huolimatta julkiselle toiminnalle asetettavat yleiset 
oikeudelliset, demokraattiset ja moraaliset vaatimukset. 

Public-Private-People Partnership

Kumppanuusmallien kehitys seuraa yhteiskunnan monimuotoistumista mm. 
laajentamalla kumppanuuden soveltamista duaalikumppanuudesta (esim. 
kunnan ja yrityksen välinen kumppanuussopimus) integroituun monen toi-
mijan kumppanuuteen. Yksi taustatekijä tässä kehityksessä on se, että sidos-
ryhmäajattelu ja asiakkuuden hallinta on alettu mieltää tärkeäksi osaksi kun-
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tien palvelutoiminnan johtamista. Asiakkuuksien ja asiakassuhteiden hallin-
nalla ja erityisesti asiakastiedon hyödyntämisen kysymyksillä on keskeinen 
merkitys palvelujen kehittämisessä (ks. esim. Heinonen 1999, 107-116). Yksi 
asiakkuuksien hallinnan kannalta tärkeä sovellusalue on yhdyskuntarakenteen 
ja –palvelujen kehittäminen, mistä esimerkkejä ovat mm. asiakassuhteen hal-
linnan (Customer Relationship Management, CRM) ja sidosryhmäsuhteiden 
johtamisen (stakeholder management) soveltaminen yhdyskuntasuunnitteluun, 
-rakentamiseen ja –kehittämiseen (ks. Vuopio 2002). Samoin kaupunkikehit-
tämisen käytäntöjen parantamiseen tähtäävä 4P-malli perustuu asiakkaiden 
tai käyttäjien huomioonottamiseen kehityshankkeissa (Majamaa 2008). 

Laajemmin tätä keskustelua taustoittaa keskustelu muuttuvasta kansalai-
suudesta ja kuntalaisuudesta, johon liittyvä keskeinen kysymys on kuntalaisen 
rooli managerialismin vahvistuessa kuntakentällä. Esimerkiksi Tampereen 
tilaaja-tuottaja-mallin kehittelyssä on selvästi käynyt ilmi, että malli jättää 
kansalaislähtöisen toiminnan ja vaikuttamisen marginaaliseen asemaan, aivan 
kuten on ollut edustuksellisen demokratian keinoin ohjatussa perinteisessä 
palvelujen organisoinnissakin. Tilaaja-tuottaja-mallissa nimenomaan tilaajal-
le on sälytetty periaatteellinen vastuu päämies-agentti-suhteen päämiehenä 
huolehtia kuntalaisten riittävästä kuulemisesta. Tässäkin mallissa siirtymää 
tulee ajan myötä tapahtumaan poliittisesta kuntalaisuudesta kuluttajakansa-
laisuuden suuntaan. (Häikiö 2007.) 

Majamaa (2008) on kehittänyt PPP-mallia eteenpäin täydentämällä sitä 
loppukäyttäjän tai kuluttajakansalaisen näkökulmalla. Kyseinen 4P-malli 
(Public-Private-People Partnership) perustuu julkisen hallinnon, yritysten ja 
käyttäjien väliseen strategiseen kumppanuuteen, jolla pyritään hyviin sidos-
ryhmä- ja asiakassuhteisiin perustuvaan kehittämiseen. Mallin rakentamista 
on motivoinut havainto, että nykykäytännöissä on puutteita suoran asiakas-
kontaktin luomisessa julkisen ja yksityisen kumppanuuden toteuttamisessa 
ja sen seurauksena asiakasnäkökulman kadottaminen PPP-pohjaisten raken-
nushankkeiden päätöksentekovaiheessa (Majamaa ym. 2008). Monet PPP-
hankkeet ovat epäonnistuneet rakentamaan kehitysprosesseja, jotka lisäävät 
asiakastyytyväisyyttä. Itse mallinnukseen on haettu vaikutteita mm. osallistu-
van suunnittelun teoriasta ja rationaalisen kuluttajan teoriasta. 4P-perustainen 
kaupunkikehittäminen on avannut mahdollisuuksia uusille proaktiivisille ja 
osallistaville toimintatavoille, joita voidaan soveltaa sekä kaupunkisuunnitte-
luun että perusrakenteiden rakentamiseen ja hallintaan. (Majamaa 2008.)

Majamaan (2008) keskeinen väittämä on, että yksityinen-julkinen -erotte-
lun sijaan palvelujen kehittämisen keskiöön tulisi nostaa asiakas ja lopullinen 
maksaja eli kuluttajakansalainen. Kuluttajakansalaisten kytkeminen osaksi 
kaupunkikehitys-prosesseja tarjoaa aiemmin havaitsematta jääneitä mahdol-
lisuuksia asiakaslähtöisyyden lisäämiseen. 
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 PPP-pohjainen kehitysprosessi 4P-pohjainen kehitysprosessi 

KUMPPANUUS JULKINEN YKSITYINEN 

KUMPPANUUS 

JULKINEN YKSITYINEN 
Fokus 

IHMISET 
(KÄYTTÄJÄT) 

Nykyiset asukkaat 

IHMISET 
(KÄYTTÄJÄT) 

Tulevat asukkaat 

Fokus 

IHMISET 
(KÄYTTÄJÄT) 

Nykyiset ja tulevat 
asukkaat 

Formaali, reaktiivinen vaikutus 

Informaali, reaktiivinen vaikutus 

Formaali, proaktiivinen vaikutus 

Kuvio 10. Käyttäjäintegraation rakentuminen: PPP vs. 4P-malli. (Majamaa 2008, 54)

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön pohjautuvat kumppanuuspohjai-
set ratkaisut jäävät puutteellisiksi jos niissä ei oteta huomioon asiakasnäkö-
kulmaa. Useat tutkimukset ja kyselyt osoittavat esimerkiksi pääkaupunkiseu-
dun asukkaiden olevan valmiita entistä laajempaan kuntayhteistyöhön sekä 
kumppanuuteen yksityissektorin toimijoiden kanssa. Ottamalla kuntalaiset 
mukaan toiminnan kehittämiseen päästäisiin nykyisestä ”edustuksellisesta” 
tilaaja-tuottaja-mallista käyttäjädemokratian suuntaan tuomalla palveluiden 
loppukäyttäjät osaltaan myös palvelujen tilaajiksi.

4P-mallissa on olennaista formaalin kehittämisprosessien linkittäminen 
käyttäjien, julkisen tilaajan ja yksityisen tuottajan välillä niin, että näiden 
kolmen tahon välille syntyy luonteva yhteistyömalli.

Sidosryhmäjohtaminen

Sidosryhmäsuhteiden hallinnan tai sidosryhmäjohtamisen (stakeholder ma-
nagement) näkökulma kehittyi 1980-luvulla pyrkimyksenä tunnistaa ja mal-
lintaa yritysten sidosryhmiä ja tarjota menetelmiä, joiden avulla yritysjohto 
voi käsitellä eri sidosryhmien intressejä. Sidosryhmänäkökulma integroi yri-
tyksen toimintaa sen sosio-poliittiseen ympäristöön. (Freeman 1984; Free-
man & McVea 2001; Lamb & McKee 2009.) Sidosryhmäteoria keskittyy 
strategiseen johtamiseen toimijakeskeisen näkökulman kautta. Perusväite 
on, että organisaatiot, jotka soveltavat sidosryhmien hallinnan periaatteita ja 
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menetelmiä, kykenevät muita paremmin tyydyttämään toimijoiden tarpeet 
ja tasapainottamaan näiden vaatimuksia ja saavuttamaan samalla omat tavoit-
teensa pitkällä aikavälillä. (Friedman & Mason 2005.)

Varsinkin suuryrityksillä ja monikansallisilla yrityksillä on yleensä vahva 
suhde sidosryhmiinsä. Nykyisessä kilpailuympäristössä sidosryhmäjohtami-
nen on ratkaisevan tärkeä konsepti luotaessa edellytyksiä menestykselliselle 
liiketoiminnalle. Hyvien suhteiden luominen ensisijaisiin sidosryhmiin, 
kuten työntekijöihin, asiakkaisiin, tavarantoimittajiin ja yhteisöihin johtaa 
kasvaviin voittoihin auttamalla yritystä kehittämään aineettomia arvoja, jotka 
muodostavat osan yrityksen kilpailuedusta. (Hillman & Keim 2001.) Ase-
telma on monessa suhteessa analoginen suhteessa julkisten organisaatioiden 
sidosryhmien hallinnan haasteisiin.

Laajasti ymmärrettynä sidosryhmät tai panostenhaltijat (stakeholder) voidaan 
määritellä toimijoiksi, jotka voivat vaikuttaa organisaatioon tai joihin vaikute-
taan organisaation oman toiminnan kautta. Freeman (1984) on tunnistanut 
seitsemän laajaa sidosryhmäluokkaa: omistajat, työntekijät, tavarantoimittajat, 
asiakkaat, rahoittajat, aktivistiryhmät ja hallinto. Kirjallisuudessa on pyritty 
tekemään myös tarkemmin eri toimijaryhmien asemaa ja intressejä ilmentäviä 
erotteluja eri sidosryhmien välille. Tällaisia ovat esimerkiksi sisäiset ja ulkoiset 
sidosryhmät sekä primaariset ja sekundaariset sidosryhmät (Cleland 1998). 
Toisaalta minkään kategorian jäsenten intressien ei voida olettaa olevan täysin 
yhteneväiset, koska yksittäistapauksissa toimijoiden tavoitteet, olosuhteet ja 
ryhmäkohtaiset piirteet ja suhteet vaihtelevat. Tämä vaatii segmentointi- ja 
situaatio-orientoitunutta lähestymistapaa sidosryhmäanalyysiin (e.g. Wolfe 
& Putler 2002). Kaiken kaikkiaan sidosryhmien luonteen ymmärtäminen 
edellyttää sofistikoitunutta sidosryhmien kategorisointia, jossa huomioidaan 
institutionaalisen luonteen lisäksi muita tekijöitä. Vastauksena tähän mm. 
Mitchell, Agle ja Wood (1997) ovat esittäneet mallia, joka rajaa sidosryhmät 
ja arvioi niiden merkitystä tunnistamalla niiden toimintaan liittyvän vallan, 
legitimaation ja kiireellisyyden astetta. (Friedman & Mason 2005.)

Sidosryhmiä voidaan priorisoida nelivaiheisen prosessin kautta: (a) tun-
nistamalla kaikki potentiaaliset sidosryhmät sen perusteella, mikä on niiden 
suhde organisaatioon, (b) priorisoimalla sidosryhmiä niiden ominaisuuksien 
perusteella, (c) priorisoimalla sidosryhmiä sen perusteella, mikä on niiden suhde 
kulloiseenkin tilanteeseen ja (d) priorisoimalla kohderyhmät viestintästrategian 
pohjalta. Sidosryhmäteorian ytimessä on kysymys siitä, kuinka paljon kukin 
sidosryhmä ansaitsee ja vaatii huomiota osakseen. (Rawlins 2006.)

Nykymaailmassa millä tahansa liiketoiminnalla, julkisella palvelutoiminnal-
la tai projektilla on useita sidosryhmiä, jotka ovat toiminnan menestyksellisen 
toteuttamisen kannalta tärkeitä. Ulkoisten sidosryhmien kanssa viestiminen 
kuuluu nykyisin organisaation johdon keskeisiin tehtäviin, kuntien konserni- 
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ja sektorijohto mukaan lukien. Yksi keskeisimpiä sovellusalueita sidosryh-
mäjohtamisessa on projektien hallinta. Tämä on erityisen tärkeää suurissa ja 
monimutkaisissa kehityshankkeissa, jotka toteutetaan yhteisyrityksenä (joint 
venture). Usein projektit ovat erityisen sensitiivisiä keskeisten sidosryhmien 
toimenpiteille ja ratkaisuille, olivatpa ne sitten asiakkaita, loppukäyttäjiä, 
sopimusosapuolia, konsultteja, ay-toimijoita, viranomaisia, rahoittajia, va-
kuutuslaitoksia, valvontaviranomaisia, joukkotiedotusvälineitä, kilpailijoita 
tai paikallisyhteisöjä. (Karlsen 2002). Toinen perusta tämän näkökulman 
relevanssille tulee ongelmista, joihin on törmätty PPP-hankkeissa eri puolilla 
maailmaa. Sidosryhmien vastustuksen on raportoitu olevan pääsyy monien 
hankkeiden epäonnistumiseen. Huomion kiinnittäminen sidosryhmien 
panoksiin ja näkemyksiin näyttää olevan yksi PPP-hankkeiden menestyksen 
keskeinen edellytys (El-Gohary et al. 2006). 

Samalla on paikallaan korostaa, että julkisen ja yksityisen sektorin tulisi olla 
luontevasti tekemisissä toistensa kanssa, koska molemmilla on oma roolinsa 
yhdyskuntien hallinnassa ja kehittämisessä. Hyvän kuvan tästä realismista 
tarjoavat yhdyskunta- suunnittelua, kaavoitusta ja rakentamista koskevat 
prosessit, joissa kunnat, yritykset, järjestöt ja asukkaat ovat oikeastaan aina 
toimineet yhdessä. Tietysti suunnittelukäytännöt ja eri sektorien ja toimi-
jaryhmien keskinäiset valtasuhteet ovat vaihdelleet huomattavasti maasta ja 
aikakaudesta riippuen. 

 
Yksityisiä intressejä edustavat yksityisen sektorin toimijat 
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Kuvio 11. Yhdyskuntarakentamisen toimijakenttä. (Kurunmäki 2005, 31.)

Kuntien sidosryhmäsuhteiden johtamisessa on mahdollista painottaa sekä 
demokraattisia että managerialistisia ulottuvuuksia, jolloin varsinkin erityis-
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huomion kohteeksi valitut sidosryhmät määrittyvät eri tavoin: demokratiaa 
korostavassa alueen tasa painoisuutta, virikkeellisyyttä ja asumisviihtyisyyttä 
korostavassa mallissa erityishuomion kohteena ovat asukkaat ja muut kansa-
laisyhteiskunnan osalliset, kun taas managerialistisesti painottuneessa mallis-
sa päähuomio kohdistuu kasvuorientoituneen kehittämispolitiikan hengessä 
rakennushankkeita käynnistäviin rakennusliikkeisiin ja muuhun yritystoi-
mintaan ja institutionaalisiin toimijoihin. Yhdyskuntasuunnittelun ja –ra-
kentamisen suurhankkeissa konfliktit syntyvätkin näistä syistä yleensä alueen 
asukkaiden, yritysten ja suunnittelijoiden välille. Tämäntapaisten konfliktien 
vähentämiseen pyritään sidosryhmäjohtamisella, käyttäjiä huomioivilla kump-
panuusmalleilla sekä eri tavoin toteutetulla intressien sovittelulla, josta yksi 
esimerkki on seuraavassa käsiteltävä Urban Design Management –konsepti. 

Urban Design Management

Urban Design Management (UDM) on kaupunkisuunnitteluun ja yhdys-
kunta-kehittämiseen kehitetty neuvotteluperusteinen ja konsensushakuinen 
sidosryhmä-suhteiden hallinnan konsepti. Sen tehtävänä on lisätä sidosryh-
mien tyytyväisyyttä aluekehityshankkeiden toteutuksessa luomalla integroin-
tia ja tyytyväisyyttä vahvistavia välitysmekanismeja ja toimintaperiaatteita. 
Sen avulla haetaan niitä integroivia kehityselementtejä, jotka edesauttavat 
kaikkia osapuolia hyödyttävien ratkaisujen löytymistä. Sen kehittämisessä 
on hyödynnetty mm. integratiivisen neuvottelun teorioita ja niiden piiristä 
erityisesti Suskindin ym. kehittämää konsensuksen rakentamisen teoriaa ja 
keskinäishyötyjen lähestymistapaa. (Ahlava & Edelman 2008.)
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Kuvio 12. UDM:n sovellusalueita. (Edelman 2007.)
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Urban Design Management tarkoittaa rakennetun ympäristön tuottamiseen 
ja käyttöön osallistuvien osapuolten intressien yhteensovittamista. UDM:n 
pyrkimyksenä on avustaa osapuolia yhteisesti hyödyttävien ratkaisujen etsi-
misessä eli integroivassa hankekehityksessä. Integroiva hankekehitys yhdistää 
osapuolten intressejä eri mittakaavoissa ja erilaisissa hankekehitys- ja suun-
nittelutilanteissa. Se pyrkii tuottamaan kestäviä suunnittelu-, rakentamis- ja 
maankäyttöratkaisuja keskittymällä osapuolten tyytyväisyyden lisäämiseen 
sekä prosessiin että sisältöön liittyvien intressien suhteen. (Edelman 2007.)

1 Hankealoitteiden synty Avoimuus aloitteille. Sisäisten intressien kartoitus ennen aloitteen 
tekemistä. Yhteistuumin laadittuihin aloitteisiin pyrkiminen.

Omien ja muiden  
intressien kartoitus

Aloitus sisäisistä osapuolista ja osallisten piirin laajentaminen 
asteittain. Intresseihin vastaavien hankemahdollisuuksien 
etsintä. Alhaisen sitoutumisen ylläpitäminen suhteessa 
ratkaisumahdollisuuksiin. Intressien kartoittaminen ja kirjaaminen.

BATNA:n kehittäminen  
(Best Alternative To a  
Negotiated Agreement)

Vaihtoehtojen harkinta verrattuna sopimuksettomaan tilanteeseen. 
Riskien hallinta varmistamalla hyväksyttävissä oleva vaihtoehto.

Päätös intressien  
kartoituksen  
aloittamisesta

Hankkeen käynnistämisen jälkeen huomion kiinnittäminen 
viestintään ja luottamuksen lisäämiseen. Kysymysten esittäminen 
ja intressien esiin nostaminen ratkaisujen tehokkuuden 
varmistamiseksi. 

2 Ratkaisujen etsintä Yhteisten lähtökohtien etsintä intressien pohjalta. Etujen ja 
hyötyjen laajentaminen mahdollisuuksien mukaan. Yhteisen kuvan 
muodostaminen osapuolten intresseistä ja arvoista ja niiden 
jakautumisesta.

3 Ratkaisujen  
saavuttaminen ja  
sopimusten tekeminen

Mahdollisimman monien intressien huomioonottaminen. 
Intressiryhmien sitouttaminen ja niiden tuen varmistaminen. 
Tarvittaessa virallisen hyväksynnän hakeminen.

Toteutuksen seuranta Toteutuksen yhdenmukaisuuden varmistaminen integroivan 
neuvottelun periaatteiden mukaisesti. Osaamisen jatkuva 
kehittäminen. Yhteistyösuhteiden ja luottamuksen rakentaminen. 
Prosessin läpivienti joustavasti, mutta päättäväisesti.

Kuvio 13. UDM-periaatteet integroivassa hankekehityksessä (Edelman 2007).

UDM:ssä on olennaista yhteistoiminnallisten menettelyjen soveltaminen 
projektipohjaiseen kaupunkisuunnitteluun. Tällaisten prosessien läpivien-
nissä luovilla yhteistyömuodoilla ja osallistujien tietämyksen lisäämisellä ja 
hyödyntämisellä on keskeinen sija. 
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Kohti uutta hallintakulttuuria

Kun puhumme julkisen palvelun syvällisestä muutoksesta, tarkastelun lähi-
historiallisena taustana on kuntien rooli hyvinvointivaltion rakentamisessa. 
Kyseessä on 1960-luvulta lähtien voimakkaasti laajentunut julkinen palvelu-
järjestelmä, jossa kuntien tehtäväkenttä laajeni sekä valtion säätämien pakol-
listen tehtävien että kuntien itse ottamien vapaaehtoisten tehtävien saralla. 
Kuntasektori kasvoi merkittäväksi työllistäjäksi erityisesti kolmen sektorin 
– koulu-, terveys- ja sosiaalitoimen – palvelujen laajentumisen myötä. Kun-
nista tuli palvelujen tuottajia, joiden yhteys valtiovaltaan sekä lainsäädännön 
asettamien velvoitteiden että valtionapujärjestelmän kautta oli varsin tiivis. 
Samalla lähtökohtana oli ajatus, että kunnat tuottavat niille määrätyt tai itse 
ottamansa palvelut pääsääntöisesti itse. Lisäksi koko järjestelmä on rakentu-
nut vahvasti kansalliselta pohjalta ns. universaalipalveluperiaatteella. Varsin-
kin Ruotsilla on ollut esikuvana ja suunnannäyttäjänä merkittävä vaikutus 
hyvinvointivaltiokehitykseemme.

Merkkejä hyvinvointivaltion legitimaation eli oikeutuksen kriisistä alkoi 
näkyä 1970- ja 1980-luvulla. Kritiikki kohdistui yhtäältä siihen, että julkinen 
hallinto ulottaa vaikutuksensa turhan laajasti ihmisten arkeen ja toisaalta 
että julkinen palvelu on liian tehotonta ja pitää verorasituksen tarpeettoman 
korkeana. Kyseessä on vuosikymmen jolloin julkisen valinnan teorian (public 
choice theory) argumentit ja varsinkin johtamisorientaatiota muuttanut uusi jul-
kisjohtaminen (New Public Management, NPM) alkoivat rantautua Suomeen. 
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Hallitseva kehityssuunta on jo varsin pitkään ollut useimmissa länsimaissa 
palvelujen ja organisoinnin muuntaminen markkina- tai kilpailuperustaiseksi, 
johon on useita väyliä (Clarke 2004, 35-36): suora yksityistäminen, julkisen 
ja yksityisen kumppanuus (Public-Private Partnership, PPP), hankintojen 
kilpailuttamismenettelyyn ja sopimuksiin perustuva ulkoistaminen, uusien 
markkinoiden luominen (uudet toimet tai tehtäväalueet, joilla luodaan 
edellytyksiä yksityiselle palvelujen tarjonnalle), sisäisten markkinoiden luo-
minen (tilaaja-tuottaja –malli) ja olosuhteiden luominen kilpailuperusteiselle 
toiminnalle.

Euroopassa tärkeä suunnannäyttäjä uusien ajatusmallien soveltamisessa 
julkiseen hallintoon oli Iso-Britannia, jossa kilpailuttamisesta ja markki-
naehtoisuuden lisäämisestä tuli Margaret Thatcherin pääministerikaudella 
keskeinen hallinnon uudistamisen lähtökohta. Pohjoismaat, Suomi mukaan 
lukien, toteuttivat samansuuntaista uudistuspolitiikkaa hiukan myöhemmin 
ja myös maltillisemmassa hengessä. 

Julkishallintoa alettiin 1980-luvulla uudistaa ennen muuta tulosjohtamisen 
muodossa, jolloin hallinnossa korostettiin aikaisempaa enemmän tavoitteel-
lisuutta ja määriteltyjen toiminnallisten tulosten saavuttamista korostavaa 
hallinto- ja johtamiskulttuuria. Ensimmäisiä merkittäviä kuntasektorin 
reformeja tässä suhteessa oli vapaakuntakokeilu, jossa vähennettiin riippu-
vuutta valtiovallasta ja keskitettiin ja tehostettiin kuntien toimintaa. Tämän 
1990-luvulla voimistuneen uudistusprosessin tuloksena kuntien vapausasteet 
lisääntyivät niin hallinnon kuin palvelujenkin järjestämisessä. (Valkama et al. 
2002.) Osa näistä uusista periaatteista kirjattiin silloiseen uuteen kuntalakiin 
(Kuntalaki 365/1995).

 Toinen hieman myöhemmin käynnistynyt uudistusaalto koskee seu-
tuistumista, joka on jäänyt toistaiseksi kuntien välisen yhteistyön kehittä-
misagendaksi (mm. seutukuntien muodostaminen, SEUTU-hanke, palo- ja 
pelastustoimen uudistus, Kainuun hallintokokeilu, kuntien vapaaehtoinen 
seudullinen yhteistyö sekä kunta- ja palvelurakenneuudistus). Pian kiin-
nostus kohdistui resurssien niukkuuden pakottamana ja kansainvälisten 
esimerkkien innoittamana yhä enemmän yritysmäisten toimintatapojen ja 
kilpailun hyödyntämisen suuntaan, joka on edelleen 2000-luvulla kunta-alan 
uudistamista hallitseva teema. Varsinainen yksityistäminen on jäänyt kun-
takentällä vähäiseksi, mutta toimintatapojen uudistamista ja ulkoistamista 
toteutetaan monilla eri tavoilla. Julkista hallintoa vaikuttaa paikoin vaivaavan 
suoranainen uudistusvimma, jossa uudistamisen vaikuttimet ovat kyseenalai-
sia ja uudistushankkeita toteutetaan hätäisesti ja ylimalkaisen valmistelun 
pohjalta. Joka tapauksessa viranhaltijoiden keskuudessa vallitsee yleinen 
näkemys, että lähitulevaisuudessa tulee edelleen tapahtumaan siirtymää 
omasta palvelutuotannosta ulkoistettuihin ja erityisesti yritysten tuottamiin 
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palveluihin. Keskeisiä sektoreita tämän muutoksen kannalta ovat sosiaali- ja 
terveystoimi ja toisaalta tekninen sektori (Saarinen & Forma 2007, 197). 
Samalla on syytä korostaa, että suomalaiset ovat yleisesti sillä kannalla, että 
julkiset palvelut pysyvät jatkossakin julkisen sektorin kontrollissa ja että 
peruspalvelut turvataan kaikille kansalaisille (Uski et al. 2007, 132). 

Yksityistetty paikallinen hallintamalli?

Teoreettisena legitimaationa yksityistämiselle ja ulkoistamiselle julkisen valin-
nan teorian merkitys on itse asiassa erittäin suuri, kun taas käytännöllisten joh-
tamisoppien ja periaatteiden muodossa uusi julkisjohtaminen on vaikuttanut 
suoremmin hallintotieteiden sisältöihin ja julkisyhteisöjen johtamiseen. 

Julkisen valinnan teoria (public choice theory) on markkinoiden ulkopuo-
lisen päätöksenteon mikrotalousteoreettista tutkimusta, jossa lähtökohtana 
on metodologinen individualismi, formaali päätöksentekoteoria ja arvolähtö-
kohtien osalta ennen muuta uusliberalismi. Käytännössä hallinnontutkimuk-
sen saralla tunnetuimpia suuntauksia tämän teoriaperheen alueella edustavat 
James Buchananin ja Gordon Tullockin perustama Virginian koulukunta 
sekä Vincent ja Elinor Ostromin ympärille muodostunut ns. Bloomingtonin 
koulukunta. Yksi tunnetuimpia kehittelyjä tällä saralla on Buchananin klu-
biteoria ja Tieboutin hypoteesi, jotka liittyvät ihmisten preferensseihin poh-
jautuvaan klubimuodostukseen ja muuttoliikkeeseen. Tällainen teoretisointi 
liittyy kuntasektorin osalta mm. optimaalisen kuntakoon sekä palvelujen 
käytön ja rahoituksen problematiikkaan. (Ks. Anttiroiko 1994.)

Julkisen valinnan teorian kehittäjien piirissä esiin nostetuista teemoista 
hallintateoreettisesti kiinnostavimpiin kuuluu ajatus julkisen hallinnon (eli 
hierarkian) korvaamisesta sopimuksilla. Kyseessä on vapaaehtoisiin sopimuk-
siin perustuva desentralisoitu hallintamalli, johon liittyviä ideoita on esittänyt 
mm. julkisen valinnan teorian merkittävä kehittäjä Gordon Tullock. Hän 
on esittänyt mm. paikallisen hallinnan instituutioiksi yhteenliittymiä, joille 
on annettu tiettyä hallinnollista valtaa. Tätä ideaa on kehitelty pidemmälle 
desentralisoituna hallintamallina, joka perustuu asukasyhdistyksiin tai sopi-
musyhteisöihin, joiden hallintamenettelyt perustuvat vapaaehtoisuuteen ja 
sopimuksellisuuteen. (Foldvary 2001.)

Asukas- tai sopimusyhteisöt muodostavat pienryhmiin perustuvan moni-
tasoisen järjestelmän perustan, jota voitaisiin kutsua soludemokratiaksi (cel-
lular democracy). Miten tällaisen hallinnan mallissa käsiteltäisiin esimerkiksi 
kaupunkirakenteen hajautumisen ja ruuhkautumisen ongelmia? Konseptia 
kehitelleen Foldvaryn (2001, 412-414) ideana on, että yhdyskuntarakenteen 
ohjaamisessa hyödynnettäisiin enemmän kilpailua ja esimerkiksi kaavoitus 
korvattaisiin sopimusmenettelyillä. Palvelujen rahoitus perustuisi siihen, että 
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niistä hyötyjät maksaisivat palvelut saamiensa hyötyjen ja aiheuttamiensa 
kustannusten suhteessa. Kyseessä on siis puhtaasti hyötyperusteinen julkisten 
palvelujen rahoitusmalli, joka perustuu käyttäjämaksuihin sekä kiinteistöve-
roihin tai vuokriin. Samaa periaatetta noudattaen myös ruuhkautumiskus-
tannuksia vähennettäisiin välillisesti tiiviimmällä kaupunkirakenteella, mutta 
erityisiä toimia tällä saralla olisivat tiemaksujen porrastaminen ruuhkautu-
misen mukaan ja toisaalta vuokra- ja käyttäjämaksuin rahoitetut julkiset 
kulkuvälineet (periaatteessa tontti- ja kiinteistömaksuilla katettaisiin kiin-
teät kustannukset ja käyttäjämaksuilla muuttuvat kustannukset). Yksittäisiä 
yhteisöllisiä yhdistysmuodossa organisoituja palveluntarjoajia on tietysti 
olemassakin ja ne kertovat osaltaan tämäntyyppisten ratkaisujen mahdolli-
suuksista ja reunaehdoista. Esimerkiksi 1960-luvulla asukkaiden ja yritysten 
perustama Columbia-yhdistys Marylandissä on sopimusyhteisö, joka on 
perustanut alueen sisäisen ColumBus-linja-autopalvelun, joka yhdistää kylät 
alueen kaupunkikeskukseen. Yhdistyksen toiminta perustuu hajautettuun 
hallintamalliin. Pienempää mittakaavaa edustavat esimerkiksi Ardenin kylä 
Delawaressa, jonka maat omistaa voittoa tavoittelematon säätiö ja Fort 
Ellsworth-asunto-osakeyhtiö Alexandriassa Virginian osavaltiossa, joiden 
molempien yhteisöllinen toiminta perustuu hajautettuun hallintamalliin. 
(Foldvary 2001.) Meillä Suomessa hiukan samantapaisen esimerkin tarjoavat 
yksityiset asunto-osakeyhtiöt. 

Foldvaryn (2001) ideana on hahmotella puhtaasti ”yksityisen kaupungin” 
ideaa, joka perustuisi monitasoiseen pienryhmähallintaan ja pitäisi siten 
ohjakset asuinalueiden ja kotitalouksien käsissä. Tämäntyyppiset kehittelyt 
heijastelevat aina tiettyjä arvoja, kuten edellä esitetyssä tapauksessa julkisen 
valinnan teorian edustajille tyypillisiä individualistisia ja uusliberalistisia ar-
voja. Oltiinpa niistä mitä mieltä tahansa, ne ovat siinä mielessä kiinnostavia, 
että nykyinen kehityssuunta heijastaa monessa suhteessa tämäntyyppisiä pyr-
kimyksiä. Käyttäjämaksut, kilpailuttaminen ja ulkoinen tilaaja-tuottaja-malli 
ovat askeleita hajautetun hallintamallin suuntaan, jota luonnehtivat sekä 
individualistiset piirteet että markkinaehtoisuuteen perustuvat mekanismit. 
Toisaalta samalla lienee selvää, että kokonaan ”yksityinen” kaupunki voi 
osoittautua monessa suhteessa utopistiseksi ideaksi, koska yhdyskuntakehi-
tyksen koordinoinnin, sosiaalisen tasapainoisuuden, kestävän kehityksen ja 
moniarvoisuuden ja moniäänisyyden hallinnoinnin kannalta pelkät yksityiset 
sopimusjärjestelyt ja markkinaehtoisuuteen perustuvat menettelyt eivät vält-
tämättä pysty takaamaan hyväksyttävää lopputulosta. 

Yleensä siis länsimaissa yhdyskuntarakenteen kehittäjä ja teknisten palve-
lujen keskeinen tuottaja tai ainakin sääntelijä on julkinen sektori kussakin 
maassa noudatetun työnjaon mukaisesti. Käytännössä siten yksityistämistä, 
ulkoistamista ja kilpailuttamista koskevat paineet asettuvat yleensä vahvasti 
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julkisen sektorin ohjaamaan toiminakenttään, jossa kysymys ei ole sinänsä 
demokraattisesta kontrollista luopumisesta tai yhdyskuntakehityksen ”yksi-
tyistämisestä”, vaan julkisesti ohjatun ja säännellyn toiminnan tehostamista 
kilpailua ja kuluttajien valintoja hyödyntämällä. Seuraavassa tarkastelemme 
lähemmin tätä kehitystä ensin tarjontalähtöisten ja sitten kysyntälähtöisten 
mallien kautta.

Ulkoistaminen ja kilpailuttaminen

Markkinaehtoisuutta ja kilpailua korostava käänne toi keskusteluun sellaisia 
käsitteitä kuin yksityistäminen, ulkoistaminen, kilpailuttaminen ja näen-
näismarkkinat. Tämän keskustelun ydinkäsite on ulkoistaminen, joka voi 
tapahtua monella eri tavalla. 

 

Uudet organisointimuodot 
- Esim. yhtiöittäminen 

Ostopalvelut 
- Hankinnat kunnan ulkopuolelta 

Yksityistäminen 
- Omaisuuden myynti 

Hankinta- 
sopimus 

Omistaja- 
ohjaus 

Julkisyhteisöt 
- Julkisyhteisöjen välisen 
yhteistyön muodot Yhteistyö- 

sopimus ULKOISTAMINEN 
Kunta 
- Kunnan oma 
palvelutuotanto 
(in-house) 

Luovutus- 
ehdot 

Kuvio 14. Ulkoistamisen muotoja.

Yksityistäminen on suppeasti määriteltynä julkisen omaisuuden ja julkis-
omisteisten yhtiöiden myymistä yksityiseen omistukseen. Laajasti ymmärret-
tynä yksityistämisellä on joskus viitattu kaikkiin yksityiseltä sektorilta omak-
suttujen toimintaperiaatteiden ja –käytänteiden soveltamiseen julkiselle sek-
torille. Jälkimmäinen määrittelytapa on monessa suhteessa ongelmallinen, 
koska esimerkiksi yhtiöittämisessä tapahtuu vain ohjaus- tai hallintamuodon 
muutos, ei toiminnan siirtämistä yksityiseen omistukseen tai hallintaan. Täs-
sä mielessä yksityistämisen käsite on mielekästä rajata niihin toimintoihin, 
joilla julkinen toiminta siirretään yksityiselle sektorille esimerkiksi myymällä 
julkista omaisuutta tai omistusosuuksia. Kokonaisvaltaisia tai osittaisia yksi-
tyistämisen muotoja ovat esimerkiksi julkisen yhtiön listautuminen pörssiin, 
kunnan yhtiön myynti henkilöstölle ja kunnan omaisuuserien myynti huu-
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tokaupassa. Suomessa kunnat ovat yksityistäneet mm. kunnallisia asuntoja, 
kouluja, vanhainkoteja ja muita kiinteistöjä, puhelinlaitoksia, matkailupal-
velukohteita ja energialaitoksia. Tietysti myös kunnan omistuksessa olevan 
maan myyminen on yksityistämistä, vaikkakaan se ei sisällä samanlaista toi-
minnallista yksityistämistä kuin vaikkapa energialaitosten tai julkisomisteis-
ten yhtiöiden yksityistäminen. (Valkama 2009.) Olennaista yksityistämisen 
laajuuden, reunaehtojen ja poliittisen hyväksyttävyyden arvioinnissa on se, 
että toiminnot, jotka ovat aikanaan perustuneet pääomien puutteen vuoksi 
tehtyihin investointeihin, voidaan periaatteessa hyvinkin yksityistää, jos toi-
minnalliset ehdot ovat muuttuneet radikaalisti eikä julkisen kontrollin yllä-
pitäminen tarkasteltavan toiminnon kannalta ole sinänsä olennaista. Monien 
julkisten investointien alkuperäinen motiivi on ollut teollisuustuotannon ja 
logististen järjestelmien vahvistaminen osana suomalaisen teollisuusyhteis-
kunnan rakentamisprosessia (eräät raskaan teollisuuden alat, energiahuolto, 
jätehuolto, rautatie, lentoliikenne, televiestintä, postilaitos), jolloin niiden 
mahdollista yksityistämistä on perusteltua arvioida uusista lähtökohdista eli 
tietoperustaisen verkostoyhteiskunnan olosuhteiden pohjalta. Suomi on tänä 
päivänä erilainen yhteiskunta kuin mitä se oli teollistumaan ja vaurastumaan 
pyrkivänä maana sotien jälkeen 1950-luvulla. Yksityistämisestä käytyyn kes-
kusteluun liittyy vahvoja ideologisia latauksia, jotka kuuluvat luonnollisena 
osana tapauskohtaisesti tehtävään yksityistämistarpeen arviointiin.

Ulkoistaminen on yleiskäsite, joka kuvaa kunnan palvelujen hankintaa 
kuntaorganisaation ulkopuolelta (Valkama et al. 2002, 241). Joskus ulkois-
taminen on samaistettu ostopalveluihin, koska ostopalveluilla tarkoitetaan 
palveluja, jotka kunta ostaa oman organisaationsa ulkopuolelta (Kuopila et 
al. 2007, 38). Toisaalta kuitenkin ulkoistamisen käsite on alaltaan laajempi ja 
itse asiassa myös hyvin eriluonteinen kuin ostopalvelun käsite. Lisäksi kunnat 
voivat toteuttaa ulkoistamista eri asteisesti. Esimerkiksi epätyypillisten työ-
suhteiden ja vuokratyövoiman käyttö on tietynlaista ulkoistamista, vaikka 
näiden tapaisia toimenpiteitä ei välttämättä aina pidetä ulkoistamisena. 
Ulkoistamisen koko kenttää on hahmotettu seuraavassa kuviossa julkisen 
kontrollin asteen pohjalta. 
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Ulkoistaminen 

Julkisten organisaatioiden 
yhteistyö 

Kunnan omistama osakeyhtiö 

Julkisen ja yksityisen 
yhteistyö ilman kilpailutusta 

Markkinaperusteinen 
yksityinen tuotanto 

Palvelusetelit 

Kilpailuttamiseen perustuva 
julkinen hankinta (ostot) 

Kilpailuttamiseen perustuva 
kumppanuus 

Avustukset järjestöille 

Vahva 
julkinen 
kontrolli 
(hierarkia) 

Heikko 
julkinen 
kontrolli 
(markkinat) 

Kuvio 15. Keskeisiä julkisen palvelun ulkoistamismekanismeja. (vrt. valkama 2005).

Ulkoistaminen voidaan toteuttaa kilpailuttamalla tai ilman kilpailutusta. 
Näin ollen kilpailuttamisesta on kyse niissä tapauksissa, joissa ulkoistami-
nen toteutetaan kilpailuttamalla julkisia ja/tai yksityisiä palvelun tuottajia. 

Osaa ulkoistetuista palveluista kutsutaan joskus palvelujen vaihtoehtoisiksi 
tuotantotavoiksi. Ne ovat ”vaihtoehtoisia” tuotantomuotoja siinä mielessä, 
että niissä tuottaja on joku muu taho kuin kunnan oma linjaorganisaatio, lii-
kelaitos tai kuntien muodostama julkisoikeudellinen kuntayhtymä. Tällaisia 
palvelujen järjestämistapoja ovat mm. ostopalvelut, yhteisyritykset ja erilaiset 
kumppanuuden muodot. 

Kuntien vaihtoehtoisten palvelutuotantomuotojen lisäämisen kaksi kes-
keistä piirrettä on markkinaehtoisuus ja sopimuksellisuus. Toiminta perustuu 
yhä enemmän markkinoiden ja markkinamekanismin hyödyntämiseen ja 
toisaalta kunnan ja palvelun tuottajien välisiin yksityisoikeudellisiin sopi-
muksiin. Sopimuksellisuutta sovelletaan itse asiassa monella tavalla. Sen 
päämuotoja ovat hankintasopimukset, ulkoistamissopimukset ja regulaatiota 
sisältävät sopimukset (Auby 2007, 43-45). 
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Kunta 

Palvelukysyntä 

Palvelutarjonta 

Kuntakonserni 

Palvelumarkkinat 

Tilaaja-
tuottaja-malli 

 
- Poliittinen 

taso 
- Tilaaja-/ 
hankinta-
yksikkö 

Tuottajalähtöinen 
markkinaohjaus 
ja kumppanuus 

Kysyntälähtöinen 
markkinaohjaus 
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Kuvio 16. Kunnallisten palvelujen ulkoistamisen kenttä.

Koska julkisesta palvelutuotannosta päätetään demokraattisesti, se rahoite-
taan julkisin varoin ja sitä säännellään monin tavoin, kuntien palveluja ei aina 
voida hankkia tavanomaiseen tapaan markkinoilta. Julkisen sektorin vaateet 
ja markkinoiden tehokkuus on pyritty yhdistämään luomalla erityisiä näen-
näismarkkinoita tai suunniteltuja markkinoita eli markkinoita muistuttavia 
julkisen palvelukysynnän ja -tarjonnan järjestelmiä, joita kunnat sääntelevät 
ja joihin liittyy usein tavanomaisista markkinoista poikkeavia järjestelyjä. 
Esimerkiksi palvelujen käyttäjät eivät näennäismarkkinoilla välttämättä mak-
sa palvelusta suoraan tuottajalle, vaan palvelut rahoitetaan kunnan kautta. 
Näillä markkinoilla kunta toimii tilaaja-tuottaja-mallin mukaisesti palvelun 
tilaajana. Tällaisia järjestelyjä on sovellettu esimerkiksi tukipalveluihin, kuten 
siivous-, ruokala- ja kiinteistöpalveluihin. (Bailey 1999.) 

Näennäismarkkinoiden käsitteestä on kaksi hieman erilaista sisällöllis-
tä tulkintaa: jotkut kirjoittajat korostavat sitä, että kysymys on ”sisäisistä 
markkinoista” eli julkisen sektorin piirissä tapahtuvasta kilpailusta (kunnan 
omien tuottajien kilpailuttaminen), kun taas vaihtoehtoinen näkemys lähtee 
siitä, että näennäismarkkinoissa on kyse julkisen palvelun erityispiirteisiin 
sovitetuista markkinoista tai markkinamaisista olosuhteista. Ensin mainittu 
heijastaa enemmän keskustelun alkuvaiheen tulkintoja, kun taas jälkimmäi-
nen, laajempi näennäismarkkinakonsepti, tekee enemmän oikeutta todelli-
selle kehitykselle ja näennäismarkkinoiden moni-ilmeisyydelle. Näennäis-
markkinoilla transaktioiden taustalla on yhteiskunta- ja kunnallispoliittisia 
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ratkaisuja ja vaikuttamispyrkimyksiä, potentiaalinen tuottajajoukko koostuu 
usein eri sektoreiden toimijoista, ostajia on usein vain yksi (kunnallinen 
tilaajayksikkö voi olla alueen ainoa tietyn palvelun tilaaja) ja lisäksi julkinen 
sektori toimii usein palvelun tilaajana, valvojana ja rahoittajana. Tällaisen 
toiminnan organisointiin on kehitetty kaksi perusmallia: tarjontaohjautunut 
tilaaja-tuottaja-malli ja kysyntäohjautunut palveluseteli järjestelmä. (Ks. Uski 
et al. 2007, 130-131).

Julkiset hankinnat ja ostopalvelut

Käytännön tasolla yleinen ulkoistamisen muoto on edellä mainittu ostopal-
velu, joka viittaa niihin palveluihin, jotka kunta ostaa ulkopuolisilta palve-
lun tarjoajilta. Ostopalveluja käytetään säännöllisesti kunnissa ja niiden osuus 
kuntien toimintamenoista on vuosien mittaan kasvanut tasaisesti (Valkama 
2009). Käsitteenä ostopalvelu viittaa kirjaimellisesti kunnan ostamien pal-
velujen kokonaisuuteen, jolloin ulkopuolelle voidaan jättää rakennusurakat 
ja materiaalihankinnat. Ostopalvelu toteutetaan julkisena hankintana, joka 
on kunnan tekemä vastikkeellinen hankinta ulkopuoliselta toimittajataholta. 
Ostopalvelujen kohteena voi olla melkeinpä mikä tahansa kunnallinen palvelu 
toimisto- ja tukipalveluista erikoissairaanhoidon palveluihin. Kunnat voivat 
tehdä ostopalvelusopimuksia keskenään myös viranomaistehtävien hoitami-
sesta, mutta markkinoilta ei voida ostaa sellaisia viranomaistehtävien koskevia 
palveluja, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä. (Kuopila et al. 2007, 38.) 

Kunnan tekemiä hankintoja kunnan ulkopuolisilta tahoilta ohjaa 
kansallinen hankintalainsäädäntö, jota kehystää EU:n hankintadirektiivi. 
Hankintalain periaatteena on, että kuntien on kilpailutettava hankintansa, 
olipa kyseessä siten tavaroiden tai palvelujen hankinta tai rakennusprojekti. 
Näin pyritään lisäämään kuntien toiminnan kustannustehokkuutta. Ns. 
kynnysarvot ylittävät hankinnat on pakko kilpailuttaa, kun taas pienemmät 
hankinnat voidaan toteuttaa kunnan parhaaksi katsomalla tavalla, kunhan 
niissä noudatetaan yleisesti hyväksyttyä hankintamenettelyä. Hankinnan ko-
konaisarvon perusteella julkiset hankinnat jaetaan kansallisiin hankintoihin 
ja EU-hankintoihin, joista ensin mainittujen kynnysarvot ovat alhaisemmat 
ja sääntely väljempää. Esimerkiksi vuonna 2008 kunnan rakennusurakoiden 
kansallinen kynnysarvo oli 100.000 euroa, kun taas niiden EU-kynnysarvo 
hiukan yli 5 miljoonaa euroa. EU:n hankintadirektiivien ja kansallisen han-
kintalainsäädännön lisäksi hankintojen tekemistä ohjataan kuntien omilla 
hankintasäännöillä ja eräillä muilla hankintoihin liittyvillä hankinta- ja 
sopimusehdoilla. (Haveri & Anttiroiko 2009.) 

Kuntien tekemiä hankintoja säätelee Laki julkisista hankinnoista 
30.3.2007/348. Lain mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi ole-
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massa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia 
tasapuolisesti ja toimittava avoimesti. Kunnan on pyrittävä järjestämään han-
kintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman 
taloudellisesti ja suunnitelmallisesti. Hankintayksiköt voivat käyttää puitejär-
jestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdolli-
suuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. (Hankintalaki 348/07 § 2.) 
Kun kunnat ostavat palveluja, näistä käytetään yleisesti nimitystä ostopalvelut. 
Ne perustuvat palveluhankintasopimukseen, jonka kohteena on palvelujen 
tuottaminen (Hankintalaki 348/07 § 5). 

Ostopalveluissa asiakaspalvelut ovat kuntalaisille tarkoitettuja lopputuote-
palveluja, joita kunta ostaa muilta palvelujen tuottajilta, kun taas ns. välituo-
tepalvelut ovat palveluja, joita kunnat käyttävät itse omassa hallinto- ja tuo-
tantoprosessissaan (esim. kirjanpito-, taloushallinto-, kiinteistö- ym. palvelut). 
Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa, että niin hankintalainsäädännössä kuin 
käytännön palvelutoiminnassakin on paljon sellaisia erityis- ja rajatapauksia, 
joista osaa koskee erityislainsäädäntö ja osa on muusta syystä rajattu hankin-
talain ulkopuolelle. Esimerkiksi työvoiman vuokraus ei ole hankinta, vaikka 
käytännössä se muistuttaa ostopalvelua. Erityismenettelyjen kohteena ovat 
myös kiireelliset hankinnat, rahoituspalvelut, kiinteän omaisuuden hankinta ja 
vuokraus, yleistä etua edistävät tutkimus- ja kehityspalvelut sekä vesi- ja ener-
giahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnat 
(viimeksi mainittuja säätelee erityisalojen hankintalaki 349/2007).
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Kuvio 17. Kunnan hankinnat ja ostopalvelut.

Kunnat ovat ulkoistamisen ja kilpailuttamisen lisääntymisen myötä yhä merkit-
tävämpiä toimijoita palvelumarkkinoilla (Oksanen 2002). Kyseessä on samal-
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la yksi keskeisimpiä kuntien hallintasuhteiden hoitamiseen liittyviä haasteita. 
Haasteet liittyvät sekä kuntien rooliin tilaajana että niiden laajempaan yhteis-
kuntavastuuseen. Erityisen tärkeä kysymys on se, miten ulkoistaminen yleisesti 
vaikuttaa sekä yritystoimintaan että kansalaisten hyvinvoinnin edellytyksiin. 

Ulkoinen tilaaja-tuottaja-malli

Kuntien palvelujen organisoinnin tuoreisiin trendeihin kuuluu tilaaja-tuot-
taja-malli, jossa ideana on erottaa palvelun tilaaja palvelun tuottajasta. Läh-
tökohtaisesti kunta toimii tilaajana, joka voi tilata palvelun julkiselta tai 
yksityiseltä palvelun tuottajalta. Tätä mallia on jo käsitelty edellä kunnan 
palvelujen järjestämisen muotona.

Silloin, kun tilaaja-tuottaja-mallin lähtökohtana on mahdollisuus valita 
palvelun tuottaja kuntaorganisaation ulkopuolelta, kyse on ulkoisesta tilaaja-
tuottaja-mallista. Se on siis kilpailuorientoitunut tapa hoitaa kunnan palvelu-
jen hankinnat. Tällöin tuottajana voi toimia esimerkiksi kunnan osakeyhtiö, 
toinen kunta, yksityinen yritys tai yksityisoikeudellinen yhdistys. (Kuopila 
et al. 2007.) Muutoin se mitä on aikaisemmin todettu tilaaja-tuottaja-mallin 
periaatteista, soveltuu myös ulkoiseen tilaaja-tuottaja-malliin. Olennaista 
kyseisessä mallissa on palvelujen tilaamisen siirtyminen aidosti kilpailuun 
perustuville palvelumarkkinoille.

Yksi kriittinen kysymys liittyy julkisten ja yksityisten organisaatioiden 
eroon, joka tulisi ottaa huomioon kun palveluja tilataan yksityiseltä sektoril-
ta. Kun julkinen organisaatio periaatteessa pyrkii luomaan ennustettavuutta, 
hallittavuutta ja jatkuvuutta ja se pyrkii kontrolloidusti kansalaisten tasa-
vertaiseen kohteluun, yksityiset yritykset voivat käyttää näennäismarkkinoilla 
toimiessaan hyväkseen tietämyksen asymmetriaa ja esimerkiksi tarjota yli-
hinnoiteltua tai alilaatuista palvelua, koska julkisten palvelujen markkinoilla 
tai näennäismarkkinoilla kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa samalla tavalla kuin 
markkinoilla yleensä. Toisaalta julkisilla organisaatioilla on omat ongelmansa 
palvelujen tuottajina ja yksityisillä palvelujen tuottajilla vastaavasti omat 
vahvuutensa, joten kuva ei ole missään suhteessa mustavalkoinen. (Vrt. Uski 
ym. 2007, 132-133.)

Toinen huomionarvoinen seikka on se, että esimerkiksi sosiaali- ja 
terveyspalvelu-yrityksistä suurin osa on paikallisilla markkinoilla toimivia 
mikroyrityksiä, jotka työllistävät 1-5 työntekijää. Niistä suurin osa on am-
matinharjoittajia tai toiminimellä toimivia yrittäjiä, joiden yritystoiminta on 
täysin erilaista kuin vaikkapa julkisia rakennusurakoita toteuttavien suurten 
yritysten toiminta. Yksityisellä sektorilla on siten merkittäviä eroja sekä 
kompetenssien että riskinkantokyvyn suhteen. Sama pätee itse asiassa myös 
kuntiin. Kunnat ovat hyvin erilaisessa asemassa kilpailuttajina, koska niiden 
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palvelumarkkinat ovat pitkälti alueelliset ja tällöin harvaanasutuilla alueilla 
tarjontaa on vähän.

Todettakoon lopuksi, että palvelujen tuottajia voivat olla myös tuotta-
jaosuuskunnat ja asiakasomisteiset osuuskunnat sekä kolmannen sektorin 
organisaatiot (lähinnä yhdistykset ja säätiöt), joten julkisten palvelujen 
ostaminen markkinoilta ei toimi pelkästään yritysten tarjonnan varassa. (Uski 
ym. 2007.) 

Palvelusetelit

Julkisen sektorin hallinta- ja palvelutuotantomallien uudistaminen on ol-
lut erittäin tarjontalähtöistä. Tämä on ilmeisesti vahvan tuotantosuuntaisen 
ajattelun ja eräänlaisen korporatismista vaikutteita saaneen tuottaja- tai tar-
jontalähtöisen markkinaehtoistamisen tulosta. Kuntien mittavat investoinnit 
ja hankinnat ovat herättäneet kiinnostusta yrityksissä ja muissa tuottajissa, 
jolloin keskustelua ovat hallinneet organisaatioiden väliset palvelujen järjestä-
missuhteet. Kun tämä tuotantolähtöinen vaihe on jossain vaiheessa ohitettu, 
kuvaan tulevat nykyistä vahvemmin kysyntäohjautuneet hallinnan ja palve-
lutuotannon mallit. 

Keskeinen nykyisin käytössä oleva kysyntäohjautunut palvelujen järjes-
tämismalli on palveluseteli (voucher). Kyse on käyttötarkoitukseltaan koh-
dennetusta ostovoimasta, jonka kunta tarjoaa siihen oikeutetulle asiakkaalle. 
Palveluseteli annetaan siten palvelua tarvitsevalle asiakkaalle, joka voi hankkia 
palvelun joko vapaasti tai määrätyltä tuottajajoukolta. (Oksanen 2002.) 
Palvelusetelissä on olennaista, että siinä julkista palvelua käytetään suoraan 
asiakkaan preferenssien mukaisesti, mikä on itse asiassa huomattavasti 
markkinaorientoituneempi tapa allokoida resursseja kuin tuottajalähtöiset 
järjestelyt. Tällainen järjestely soveltuu parhaiten sellaisiin interaktiivisesti 
tuotettuihin hyvinvointipalveluihin, joissa kuluttajan hyvinvointikokemuk-
selle tulee antaa erityisen suuri painoarvo. Samoin monet pienimuotoiset ja 
selkeästi rajattavissa olevat palvelut ja varsinkin lähipalvelut olisi mielekästä 
organisoida palvelusetelien avulla. 

Palveluseteli on teoriassa lähes optimaalinen tapa allokoida julkisia re-
sursseja palveluihin, koska se on asiakaslähtöinen ja joustava rahoitusväline. 
Toisaalta niiden käytön vähyyden taustalla on monia julkisten resurssien 
käyttäjälähtöiseen allokointiin liittyviä ongelmia, joita joudutaan vielä 
tarkastelemaan kriittisesti palvelusetelien käytön laajentamisen yhteydessä. 
Palvelusetelien käyttöä lisäsi niiden lakisääteistäminen sosiaali- ja terveyden-
huollossa vuonna 2004, mutta kokonaisuudessaan niiden käyttö on vielä 
vaatimatonta. Palvelusetelien käyttökohteita hahmottaa seuraava kuvio. (Ks. 
palveluseteleistä lähemmin Valkama & Bailey 2001.)
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Kuvio 18. Suomessa käytettyjä palveluseteleitä. (vrt. Räty & luoma & aronen 2004.)
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Globalisaation haaste julkiselle sektorille

Globalisaatioon liittyvää problematiikkaa on käsitelty mm. Bo-Erik Ekströ-
min pamfletissa ’Pelastakaa Helsinki’ (2004), joka kääntää globalisaation 
kuntataloudelle asettamat vaatimukset konkreettiseksi vaatimukseksi vah-
vistaa omistajapolitiikkaa, käyttää tilaaja-tuottaja-mallia palvelujen järjes-
tämisessä sekä uudistaa toiminnan rakenteita. Pyrkimyksenä näyttää olevan 
”suljetun” kuntasektorin toiminnan tehostaminen avaamalla ovet kilpailul-
le. Raportti on epäanalyyttisyydestään huolimatta ilmaisukykyinen, sillä se 
kertoo siitä tavasta, jolla globalisaatioon usein reagoidaan, ts. tavasta, jolla 
globalisaatio muunnetaan yksityistämis-, kilpailuttamis-, ulkoistamis- ja uu-
delleenorganisointivaatimuksiksi. 

Samalla kyseinen raportti jättää vaille huomiota sen, että globalisaation 
ei välttämättä tarvitse tarkoittaa pelkästään vapaamarkkinaideologian ja 
julkisjohtamisen avioliittoa, vaan että siihen liittyy myös vaihtoehtoisia 
globalisaatiopoliittisia mahdollisuuksia. Lisäksi itse kuntatason suositusten 
osalta on todettava, että uusien rajapintojen hallitsematon luominen lisää 
palvelujärjestelmien monimutkaisuutta, koordinointi- ja hallintaongelmia 
ja transaktiokustannuksia, mistä Iso-Britannian terveydenhuolto ja raide-/
metroliikenne ovat hyviä esimerkkejä (ks. markkinaperusteisesta julkisjohta-
misesta OECD 1993 ja yksityistämisen ongelmista Hukka & Katko 2003). 
Todellisia joskin periaatteessa nopeassa tahdissa hoidettavissa olevia ongelmia 
tuottaa myös osto-, ulkoistamis- ja kilpailuttamisosaamisen puute. 
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Näitäkin suuremman kysymysmerkin muodostaa tehokkaasti toimivien 
markkinoiden luomisen vaikeus Suomen kaltaisessa pienessä, pienen kau-
punkikoon ja hajautuneen yhdyskunta rakenteen maassa. (Ks. Kantola 2002, 
127-128.) Alunperinhän koko kuntasektorin vahvistuminen merkitsi sellaisia 
tasa-arvo- ja mittakaavavaikutuksia palveluihin ja sitä kautta hyvinvointiin, 
joita ei olisi mitenkään pystytty toteuttamaan markkinaehtoisesti (vrt. Il-
makunnas 1998, 21). Voi hyvinkin olla, että tästä kehityksestä seurannut 
sektorivaikutus eli julkisen sektorin elintilan laajeneminen suhteessa yksityi-
seen sektoriin ei ole nykyoloja ajatellen optimaalinen, jolloin järjestelmien ja 
rakenteiden uudelleenarviointiin tulisi suhtautua avoimesti. 

Monimutkaisuuden hallinta

Kuntien hallintasuhteiden ja palvelujen järjestämisen kenttä muodostaa 
kirjavan kokonaisuuden, jossa on toimijoita kaikilta sektoreilta. Perinteisiä 
virasto-organisaatioita uudistetaan eri puolilla maata jatkuvasti, toimintoja 
yhtiöitetään ja lisäksi kunnat kokeilevat uusia organisointitapoja tehostaak-
seen ja parantaakseen toimintaansa. 

Yksi keskeisimpiä kysymyksiä on kuntakonsernin hallinta tilanne-, toimi-
ala- ja tulosyksikkösovitteisesti eri ohjausmenetelmiä hyödyntäen. Samalla 
kuntien tulisi kaiken aikaa pitää mielessä kunnan toiminnan ja johtamisen 
yhteisöllinen ja demokraattinen luonne, jonka tulisi heijastua päätöksente-
koprosessien eri vaiheisiin. 

Organisointimalleissa näyttää tapahtuvan tiettyjä tendenssimäisiä siir-
tymiä, jotka määrittyvät yhteiskunnallisten olosuhteiden, ideologioiden ja 
ajan myötä saatujen kokemusten pohjalta. Hierarkia on monessa suhteessa 
edelleenkin toimiva lähtökohta julkisessa hallinnossa. Monet viranomaisteh-
tävät ja julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät on mielekästä – ja joskus 
käytännössä myös välttämätöntä – toteuttaa julkisen hierarkiaan perustuvilla 
organisointitavoilla. Samoin poliittista ohjausta ja tahdonmuodostusta edel-
lyttävät prosessit perustuvat ainakin nykyisin edustukselliseen järjestelmään, 
jonka perustana on hierarkia. Verkostoja hyödynnetään puolestaan erityisesti 
paikallisessa ja alueellisessa kehittämisessä. Tällaisia kehittämisverkostoja 
on synnytetty eri toimialoille ja erityisesti elinkeinopolitiikan edistämiseen. 
Tunnettu esimerkki verkostomaisesti toimivasta institutionalisoidusta toimi-
elimestä on maakunnan yhteistyöryhmä (MYR). Kumppanuus- ja yksityisra-
hoitusmallit ovat selvästi yleisimpiä teknisellä sektorilla ja yleensäkin suurissa 
investointihankkeissa. Kunnallisia liikelaitoksia ja yhtiöitä on perustettu 
erityisesti teknisen sektorin sekä elinkeinotoimen aloilla. Yhtiömuoto soveltuu 
lähtökohtaisesti julkisen liiketoiminnan organisointiin, joskin käytännössä 
osakeyhtiöitä on perustettu myös tehtäväalueille, jotka eivät ole perimmältään 
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liiketoimintaluonteisia (esim. kuntien yrityspalvelut). Tilaaja-tuottaja-malliin 
perustuvia näennäismarkkinajärjestelyjä ja ostopalveluja käytetään varsinkin 
tukipalveluissa, kuten siivous-, ruokala- ja tilapalveluissa. Eri organisointitavat 
soveltuvat eri tehtäviin ja tilanteisiin, joten kuntien palvelujen organisoin-
titapojen tarkastelussa on luontevaa ottaa tehtävä- ja tilannesovitteisuutta 
korostava näkökulma. Tätä asetelmaa havainnollistaa seuraava kuvio.
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Allianssi 
- Liittoutuminen ja osaamisen yhdistäminen 

Kehittä-
minen  
ja edun-
valvonta 

Verkosto 
- Resurssien yhdistely, yhteinen etu, luottamus 

Kuvio 19. Kunnan toimintoja ja niihin sopivia organisointimuotoja.

Lähitulevaisuuden osalta näyttää joka tapauksessa ilmeiseltä, että ulkoista-
minen tulee lisääntymään. Oman palvelutuotannon sijaan painopiste siirtyy 
siten palveluihin liittyvään sääntelyyn, kilpailuttamiseen ja palvelujen han-
kintaan. Samalla kuntakentällä on keskustelua myös vastakkaisista trendeistä, 
joista osa voi tuottaa myös yllätyksiä markkinaehtoisten palvelukonseptien 
käytössä. Nimittäin kuntien edustajat ovat Kuntien tulevaisuusbarometrissä 
ennakoineet, että kilpailu tuo mukanaan myös haittoja, joihin reagoidaan 
palaamalla takaisin julkisesti tuotettuihin palveluihin. Erityisen kriittisinä 
kysymyksinä nousevat esiin mm. demokratia, oikeusturva ja ydinosaamisen 
katoaminen julkisilta organisaatioilta sekä kunnan imagon heikkeneminen. 
Kuntien kesken tapahtuu myös erilaistumista erityisesti sen vuoksi, että met-
ropolialueet pystyvät kehittämään markkinaehtoisia järjestelmiä, kun taas 
pienet kaupunkikeskukset ja syrjäiset kunnat joutuvat edelleen kantamaan 
keskeisen vastuun palvelutuotannosta yksityisen palvelutarjonnan ja kilpai-
lun vähäisyyden vuoksi. (Kuopila et al. 2007, 7-8.)

Monimutkaisuuden hallinta synnyttää transaktiokustannuksia, jotka voi-
vat olla hyvinkin suuria palvelujen volyymeihin suhteutettuina. Yksittäisten 
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palvelujen kilpailuttaminen pieninä kokonaisuuksina on kohtuullisen työ-
lästä, mutta toisaalta laajojen kokonaisuuksien kilpailuttaminen puolestaan 
vähentää kilpailua ja antaa etulyöntiaseman suurille yrityksille. Toisaalta 
pienyritysten ja varsinkin mikroyritysten ongelma on liiketoimintaosaamisen 
puute ja alhainen toimitusvarmuus, mikä vahvistaa taipumusta tukeutua 
suurempiin yrityksiin kunnallisissa hankinnoissa, joilla tietysti on pääsään-
töisesti myös paremmat edellytykset hintakilpailuun (vrt. Uski ym. 2007, 
135). Tästä syystä on esitetty puheenvuoroja, että pitkäaikainen yhteistyö ja 
kumppanuus ovat palvelujen pitkäjänteisen kehittämisen ja transaktiokus-
tannusten alentamisen kannalta lyhytaikaisia palvelusopimuksia suositelta-
vampia toimintamalleja (Uski et al. 2007, 142). 

Palvelumarkkinoiden kehitys

Kuntien hallinto- ja palvelutuotanto-organisaation uudistamisessa tulisi pyr-
kiä haastamaan vallitsevia käsityksiä ja oletuksia pohtimalla uudelleen julki-
sen ja yksityisen sektorin luonnetta. Samoin julkista palvelua ja palvelujär-
jestelmiä voidaan käsitteellistää elinkaariajattelun, arvokonstellaatioiden ja 
vastaavien mallien kautta sekä riskien tunnistamisen että uusien mahdolli-
suuksien hyödyntämisenkin kannalta. Myös julkisten palvelujen asiakkuutta, 
kulutusta ja kulutuskäyttäytymistä tulisi tuntea nykyistä paremmin. (Vrt. 
Valkama 2009.)

Yksi merkittäviä paradigmaattisia kysymyksiä on ”julkisen” ero suhteessa 
”yksityiseen” ja sen osalta uuden ”harmaan vyöhykkeen” muodostuminen, 
jossa julkinen toiminta ulottuu yksityiselle alueelle ja yksityinen toiminta 
julkiselle alueelle eri muodoissaan. Nykyisen edustuksellisen järjestelmän ja 
demokratian kriisin yhteydessä on syytä kysyä, kuinka paljon demokratialla 
tai oikeusturvalla sinänsä voidaan perustella julkisten palvelujen erityisyyttä. 
Jos palvelusta tekee ”julkisen” sitä koskeva kollektiivinen päätöksenteko-, 
organisaatio-, rahoitus- ja kontrollirakenne, voidaanko resurssien allokoin-
tipäätösten ja varsinkin palveluprosessien toteuttamiseen löytää aidommin 
demokraattisia ratkaisuja esimerkiksi käyttäjädemokratian suunnalta? Jos 
byrokraattinen palvelujärjestelmä ei kykene palvelemaan asiakkaitaan jousta-
vasti ja responsiivisesti, kuinka paljon asiakkailla on itse asiassa menetettävää 
markkinaehtoisempien palvelumallien tuomisessa kuntasektorille? 
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Ekspansio-
kausi 

Kestävä 
osallisuus 

Markkina-
orientaatio 

Tulos-
ajattelu 

Aika 1960-luku 1980-luku 2000-luku 2020-luku 

Julkisen 
palvelun 
orientaa-
tioperusta 

Hallinto 

Tuottajat 

Asiakkaat 

Yhteisöt 

Julkisen 
hallinnon 
sektorien 
organisointi 

Tulosohjaus, 
suoritemittaus, 
kustannus-
tietoisuus 

Ulkoinen tilaaja-
tuottaja-malli, 
yhtiöittäminen, 
PPP, PFI 

Vastuullinen 
kumppanuus, 
allianssit, 
palvelusetelit, 4P 

Kuvio 20. Kuntien palvelujen organisointiperiaatteiden kehitysskenaario.

Alueensa kehittämisvastuun kantajina kunnat joutuvat pohtimaan organi-
sointi-ratkaisujensa yhteisöllisiä vaikutuksia kustannustehokkuutta laajem-
min. Kunnat voivat tehdä suoraa ja välillistä kilpailupolitiikkaa erityisesti pal-
velusektorin kehittämistä silmällä pitäen (Valkama 2009, 54). Samoin osana 
omistajapolitiikkaansa kuntien tulisi arvioida koko yhteisön palvelusektorin 
potentiaalia ja kehitystä ja erilaisia yhteistyö-mahdollisuuksia (Kuopila et al. 
2007, 34). Tällaisia pyrkimyksiä kaupungeilla on jo ollutkin. Esimerkiksi 
Oulun kaupunki on pyrkinyt liikelaitostensa avulla turvaamaan palvelujen 
saatavuuden ja palvelumarkkinoiden tasapainoisuuden. Liikelaitokset ovat 
pystyneet edistämään tervettä kilpailua ja estämään mm. yksityisten mono-
polien muodostumista ja markkinahintojen kohtuutonta nousua. (Kuopila 
et al. 2007, 94.)

Kuntien itsehallinto markkinaehtoisuuden puristuksissa

Paikallisella itsehallinnolla tarkoitetaan paikallisviranomaisten lainsäädän-
nöllä turvattua oikeutta ja kelpoisuutta säännellä ja hoitaa huomattavaa osaa 
julkisista tehtävistä omalla vastuullaan ja paikallisen väestön etujen mukai-
sesti. Tämä periaate on tunnustettu myös Suomessa. Markkinaehtoisuuden 
lisääminen on tuonut muutoksia tämän periaatteen käytännölliseen sovelta-
miseen. 

Kuntien vaaliman itsehallintoajatuksen ja markkinaehtoisuuden suhde 
tuli käytännön tasolla hyvin esiin saksalaisen Hallen kaupungin oikeusta-
pauksessa. Hallen kaupungin palvelutuotannon kilpailuttamista koskevassa 
oikeustapauksessa oli kyse siitä, oliko kyseisellä kaupungilla laillinen oikeus 
osoittaa jätehuollon tehtävät perustamalleen kuntaenemmistöiselle yhtiölle 
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ilman kilpailuttamista. Kyseisessä yhtiössä kaupungilla oli 75 %:n osuus 
osakkeista, lopun kuuluessa yksityiselle yhtiölle. EU:n säännökset julkisista 
hankinnoista edellyttävät kilpailuttamista aina kun hanke on tietyn suurui-
nen. Ne eivät kuitenkaan koske sellaisia palveluja, jotka ovat suoraan kunnan 
itsensä tuottamia. Jo aikaisempi EY-tuomioistuimen ratkaisema oikeustapaus, 
ns. Teckalin tapaus (18.11.1999), päätyi siihen, että kilpailuttamisvelvoitetta 
ei sovelleta kuntaan, joka antaa tehtävän hoidettavaksi yhtiölle edellyttäen, 
että (a) se hallitsee yhtiötä samaan tapaan kuin se hallitsisi omaan organisaa-
tioonsa kuuluvaa yksikköä, ja että (b) kyseinen yhtiö suorittaa merkittävän 
osan koko toiminnastaan kunnan lukuun. Tällainen toiminta tulkitaan 
siis kunnan omaksi toiminnaksi. Tästä huolimatta EY:n tuomioistuin lähti 
Hallen tapausta koskevassa päätöksessään (11.1.2005) siitä, että tehtävän 
suorittaminen olisi tullut kilpailuttaa siitä huolimatta, että kaupungin po-
liittinen johto halusi osoittaa jätehuollon tehtävät osittain omistamalleen 
jätehuoltoyhtiölle. Oikeuden perusteluna oli se, että minkä tahansa yksityisen 
osakkeenomistuksen mukanaolo julkisessa yhtiössä merkitsee sitä, että EU:n 
kilpailusäännöksiä on noudatettava, olipa tuo omistus kuinka pieni tahansa. 
(CEMR 2005; Anttiroiko 2005.)

Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto CEMR toteaa, että tällainen linja 
heijastaa markkinoiden asettamista paikallisen demokratian ja itsehallinnon 
yläpuolelle. Tuomioistuin noudattaa sen mukaan ideologista ratkaisupe-
riaatetta, joka jättää kokonaan huomioonottamatta muut kuin yksityisen 
sektorin kilpailuun liittyvät näkökohdat. CEMR edustaa monessa suhteessa 
vallalla olevaa yleiseurooppalaista ajattelua, jossa kilpailuun suhtaudutaan 
periaatteessa myönteisesti. Sen mukaan ko. tapauksessa kuitenkin edustuksel-
liseen demokratiaan nojaavan kunnallishallinnon tulisi omata tietynasteinen 
valinnanvapaus sen suhteen, miten paikalliset julkiset palvelut järjestetään. 
(CEMR 2005.) 

Suomessa vastaava kysymys nousi esiin Hangon kaupungin tapauksen 
yhteydessä, jossa yksityinen sairaankuljetusyritys valitti Hangon kaupungin 
vuonna 2003 Länsi-Uudenmaan aluepelastuslaitoksen kanssa tekemästä pal-
velusopimuksesta markkina-oikeuteen. Asian käsittely vietiin Korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen, jonka päätöksen mukaan kyseessä on julkisista hankin-
noista annetussa laissa tarkoitettu hankinta, jolloin Hangon kaupungin olisi 
pitänyt kilpailuttaa kyseinen palvelu. Päätöksessä todetaan, että ”Huolimatta 
sopimuksen eräistä erityispiirteistä pelastuslaitos oli sairaankuljetustoiminnan 
osalta palvelun hankkineesta kunnasta muodollisesti erillinen ja päätöksenteon 
kannalta itsenäinen yksikkö, jolta kunta osti rahallista vastiketta vastaan sairaan-
kuljetuspalveluja. Näin ollen kunnan ja pelastuslaitoksen välisessä sopimuksessa 
oli kysymys julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitetusta hankinnasta.” 
(KHO 2004.) Tämä päätös on sikäli tärkeä, että se asettaa kuntien välisen 
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yhteistyön uuteen valoon. Kuntien yhteistyötä ei voida nykyoloissa toteuttaa 
aina kevyimmällä ja tehokkaimmalla tavalla, jos halutaan välttää avoin kilpai-
luttaminen. Kuntien näkökulmasta perusteita avoimen kilpailun välttämiseen 
voivat olla esimerkiksi palvelutuotantoon liittyvät rahoitusjärjestelyt, resurssien 
yhteiskäyttö, heikot kilpailuolosuhteet, kuntien halu kontrolloida palvelutuo-
tantoa ja sen laatua, paikalliset työllistämispyrkimykset sekä kuntakonsernin 
toiminnan tehokkuuden turvaaminen mielekkäillä palvelutuotantojärjestelyillä 
ja kuntien välisellä yhteistyöllä. Nämä eivät päde kuitenkaan oikeudellisesti, 
joten niiden varaan ei hankintoja koskevia päätöksiä voi rakentaa. Olennaista 
on tehdä ero organisoidun yhteistyön ja hankinnan välillä. Mikäli kyseessä on 
kunnasta erilliseltä yksiköltä hankittava palvelu, se on kynnysarvot ylittävissä 
tapauksissa aina kilpailutettava. (Anttiroiko 2005.) 

Kokoavasti voidaan sanoa, että EU:n yhteisösäännöstö ulottuu entistä 
vahvemmin myös kuntien toimivallan ja tehtäväkentän alueelle määrittä-
mällä suunnittelulle ja palvelujen järjestämiselle sellaisia reunaehtoja, joissa 
kilpailunäkökohdat asetetaan yleisen tai paikallisen edun edelle (Ryynänen 
2002, 19). Globaalissa vapaamarkkinapolitiikassa itse asiassa ”yleinen etu” 
kiinnitetään kilpailusta saatavaan taloudelliseen tehokkuuteen ja markki-
naehtoisuuteen, joka voi joissain tilanteissa olla merkittävälläkin tavalla 
ristiriidassa legitiimien paikallisten pyrkimysten ja demokraattisen paikallisen 
tahdonmuodostuksen kanssa. 

Markkinafragmentaatiosta palveluintegraatioon

Lisääntyvä palvelutuotantomuotojen kirjo, sopimuspohjaisuus ja markkina-
mekanismin käyttö palvelutuotannossa lisää julkisen palvelun kokonaisuu-
den fragmentoitumista. Monissa tilanteissa se ei ole ongelma, mutta aina 
kun palvelujen tulisi liittyä toisiinsa ja täydentää toisiaan käyttäjän tarpeiden 
näkökulmasta, tällainen fragmentoituminen on kielteinen ilmiö. Lisäksi var-
sinkin kilpailuttamisessa syntyy myös tarjouspyyntö- ja sopimusprosesseihin 
luontaisesti liittyvää formalismia, joka lisää palvelun jäykkyyttä ja juridista 
detalji-intensiivisyyttä ja toisaalta vähentää innovointi-intensiivisyyttä.

Markkinafragmentaatiota on itse asiassa edeltänyt julkisen sektorin laajen-
tumisvaiheen fragmentoitumisilmiö tai ”siiloitumiskehitys”, johon aikanaan 
haettiin vastauksia julkisyhteisöjen yhteistyön ja sektorirajojen ylittämisen 
avulla. Nykytilanteessa haasteet ovat toisenlaiset. Integraatiota on haettava 
kentällä, jossa on monia eri toimijoita eri sektoreilta. 

Perri 6 ja kumppanit (2002) ovat nostaneet hallinnan keskeiseksi ongel-
maksi fragmentoitumisen, jonka korjaamiseksi tarvitaan holistista hallintaa 
(holistic governance). Fragmentoitumisesta seuraa osittaisoptimointia, julkisen 
hallinnon toimintojen ristiriitaisuuksia ja päällekkäisyyksiä, toimintojen jak-
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sotusongelmia ja kapea-alaisia näkökulmia asiakkaiden tarpeisiin. Holistisen 
hallinnan metafunktio on siten ”integraatio”. Holistisella hallinnalla on kolme 
pääulottuvuutta: (a) hallinnollinen integraatio eri hallinnan tasojen ja hallin-
non sisällä hallinnollisten yksiköiden välillä, (b) funktionaalinen integraatio 
eli julkisten tehtävien koordinointi ja (c) sektori-integraatio julkisyhteisöjen, 
vapaaehtoissektorin ja yritysten välillä. 

Käytännössä palveluintegraation toteuttaminen on haastava tehtävä, 
koska integraation tarpeet ja muodot edellyttävät palvelukokonaisuuksien 
perusteellista ja nimenomaan asiakaslähtöistä ymmärtämistä. Integroinnin 
perustana oleva näkemys voidaan rakentaa monilla eri kriteereillä, mikä 
tekee tästä kokonaisuudesta matriisimaisen ja siten vaikeasti hallittavan 
kokonaisuuden. Joka tapauksessa julkisen palvelun tehostaminen ja laadun 
parantaminen edellyttää kysyntäohjautunutta ja joustavuutta korostavaa 
palveluintegraatiota. 
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