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Tiivistelmä: 

Tutkielmani aihe on tutkitun tiedon käyttö Meri-Lapin seutukuntien sote-päätöksenteossa. Tar-

koituksenani on selvittää, miten sote-päätöksenteossa on perusteltu uskomuksia ja minkälainen 

rooli päätöksenteossa on annettu asiantuntijoille Meri-Lapin seutukunnissa yhteisyrityksen ja 

oman sote-alueen perustamiseen liittyen vuosina 2014–2017 ja käytetäänkö tutkittua tietoa 

sote-päätöksenteossa päätösten perusteluissa. Tavoitteenani on vastata tutkimuskysymyksiini, 

miten Meri-Lapin sote-päätöksenteossa on perusteltu uskomuksia yhteisyrityksen ja oman 

sote-alueen perustamiseen liittyen vuosina 2016–2017 ja minkälainen rooli päätöksenteossa on 

annettu asiantuntijoille Meri-Lapin seutukunnissa yhteisyrityksen ja oman sote-alueen perus-

tamiseen liittyen vuosina 2014–2017. 

Tutkimukseni luonne on kvalitatiivinen eli laadullinen, jolloin tarkastelen suhteita ja niiden 

muodostamia merkityskokonaisuuksia. Analyysi on tarkoitus toteuttaa kolmessa tasossa. En-

simmäisessä tasossa tarkastelen Meri-Lapin seutukuntien päätöksentekoon liittyviä asiantunti-

joita tarkastelemalla työryhmien kokoonpanoja. Ryhmien kokoonpanosta tulen tarkastelemaan 

erityisesti akateemisten asiantuntijoiden määrää ja osuutta. Toisessa tasossa tarkastelen työryh-

mien toimintaa ja pyrin löytämään argumentaatioanalyysin keinoin keskeisimpien esitysten pe-

rustelutavat. Kolmannessa tasossa tarkastelen edelleen argumentaatioanalyysin keinoin varsi-

naisia lopputuloksia eli kuntien päätösasiakirjoja. Analyysin pohjalla käytän Charles S.  Peir-

cen (1877) luokittelua tavoista hankkia tietoa ja muodostaa käsityksiä. Tutkimusaineisto muo-

dostuu tutkittavien kuntien hallitusten ja valtuustojen päätöksentekodokumenteista sekä asia-

kokonaisuuteen liittyvien selvitystöistä. 

Tutkimustuloksista käy ilmi, että Meri-Lapin seutukuntien yhteisyritystä ja yhteistä sote-alu-

etta koskevassa päätöksenteossa korostuu Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan 

kenttien näkökulmasta hallinnollisen tutkimuksen kenttä niin selvitysten kuin asiantunti-

joidenkin osalta. Selvitystöissä suosituin uskomusten perustelutapa oli tieteellinen mene-

telmä, kun taas päätöksenteossa korostui itsepäisyyden menetelmä (vrt. Peirce 2001). Akatee-

misilla asiantuntijoilla tai akateemisella tutkimuksen kentällä ei näytä olevan merkittävää 

roolia Meri-Lapin seutukuntien yhteisyritystä ja yhteistä sote-aluetta koskevassa päätöksente-

ossa.  

Avainsanat: tieto, asiantuntija, päätöksenteko, tiedolla johtaminen, tietoon perustuva päätök-

senteko  

Tutkimusmenetelmät: Laadullinen tutkimus, sisällönanalyysi, argumentaatioanalyysi
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Tausta 

 

Tutkielmani aihe on tutkitun tiedon käyttö kuntien sote-päätöksenteossa. Vielä vuoden 2022 

loppuun kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelas-

tustoimen järjestämisestä, mutta sote-uudistuksen myötä vastuu siirtyy hyvinvointialueille. 

Eduskunta on hyväksynyt sote- ja pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait (EV 111/2021) 

ja presidentti Niinistö on vahvistanut ne 29.6.2021. 1.1.2023 alkaen Sosiaali- ja terveyden-

huollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialu-

eille. (Sosiaali- ja terveysministeriö, haettu 30.10.2021.) Kun vastuu sote-palveluiden järjes-

tämisestä siirtyy hyvinvointialueille, kuuluu tähän vastuun hoitamiseen myös päätöksenteko. 

Toteutuvan sote-uudistuksen taustalla on vahva ajatus siitä, että tiedolla johtaminen on 

avaintekijä laadukkaisiin ja toimiviin sote-palveluihin. Itse sote-uudistuksessa on kyse siitä, 

että julkinen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus uudistetaan. Se, että sote-uudisuksen 

myötä pyritään saamaan relevanttia ja luotettavaa tietoa päätöksentekijöille, on tärkeää myös 

hahmottaa, miten päättäjät tietoa käyttävät aluetasolla – laadukkaan tiedon saatavuus ei ole 

välttämättä tae sen hyödyntämisestä. 

 

Kun tarkastellaan evidenssin riittävyyden todennettavuus esimerkiksi sidosryhmien näkö-

kulmasta, voidaan kiinnittää huomiota siihen, mikä on tieteellisen tiedon tuottajien eli esi-

merkiksi tutkijoiden rooli tässä yhtälössä: päätöksenteon prosessin hahmottaminen ja ym-

märtäminen voivat helpottaa tieteellisen tiedon sovittamista päätöksenteon tarkoitukseen ja 

muodostamaan linkkejä myös muiden vaikuttavien toimijoiden kanssa. Jos päätöksenteko 

on hajaantunut monelle tasolle, niin samoin pitäisi evidenssinkin olla.  Kyse on siis siitä, 

miten eri toimijat käyttävät evidenssiä, eikä pelkästään tietoon perustuvasta päätöksenteosta 

ja toteutuksesta. Tieteellinen tieto voi vähentää epävarmuutta, mutta ei epäselvyyttä – tie-

teellisen tiedon käyttö on vain yksi hyvän päätöksenteon ja toteutuksen lähtökohdista. Evi-

denssin riittävyyden ja kattavuuden todentamiseksi ensinnäkin pitäisi selvittää, mitä päätök-

sentekijät ja päätöksentekoon vaikuttavat toimijat ajattelevat ja edelleen pohtia, miten tähän 
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voisi vastata. Esimerkiksi ymmärrys yksilön emotionaalisesta päätöksenteosta kollektiivi-

sessa päätöksenteossa ja sen kumulatiivisista vaikutuksista organisaatiossa, verkostoissa ja 

systeemeissä lisää tietoa päätöksentekoon vaikuttavista seikoista. Toiseksi evidenssin riittä-

vyyden ja kattavuuden todentamiseksi pitäisi tarkastella päätöksentekijöiden kontrollin laa-

juutta päätöksenteon prosessissa. Ymmärtämällä päätöksenteon ja toteutuksen prosessin ja 

sen tasot, voidaan taata evidenssin riittävyys ja kattavuus päätöksenteon prosessiin osallis-

tuville (Cairney 2015). 

 

Esimerkiksi Hiilamon (2021) tutkimuksessa kävi ilmi, että asiantuntijatietoa on saatavilla 

sote-päätöksenteossa, mutta sen käyttö päätöksenteossa ei ole yksioikoista. Näin ollen pel-

kän tutkitun tiedon saatavuuden varmistaminen päätöksenteossa ei ole tae siitä, että tutkittua 

tietoa tosiasiassa käytettäisiin päätöksenteossa argumenttina tehdylle ratkaisulle. Myös Mas-

saro, Dumay ja Garlatti (2015) tutkivat aihetta muun muassa siitä näkökulmasta, mitkä ovat 

tiedolla johtamisen toimintojen kannalta edellytykset niiden menestyksekkääseen käyttämi-

seen. Heidän tulostensa perusteella nimenomaan julkisella sektorilla tulisi tehdä enemmän 

tutkimusta tietojohtamisen rajoitteista ja kohdentaa tutkimusta enemmän käytäntöön. Tällai-

selle tutkimukselle on siis havaittu tarvetta myös kansainvälisessä keskustelussa tiedolla joh-

tamiseen liittyen. Kun saadaan tietoa siitä, miten ja millaista tietoa sote-päätöksenteossa on 

käytetty, voidaan jatkossa asiaa pyrkiä kehittämään myös tästä näkökulmasta. Aiemmin ei 

ole vertailtu tiedon käyttöä sote-päätöksenteossa eri hallinnon tasoilla. Tutkimukseni antaa 

tietoa tiedon käytöstä sote-päätöksenteossa kuntatasolla, mutta tuloksia voidaan peilata 

myös Hiilamon tutkimustuloksiin. Lisäksi myöhemmin voidaan toteuttaa samankaltainen 

tutkimus hyvinvointialueiden tiedonkäytöstä päätöksenteossa ja nähdään, onko sote-uudis-

tuksessa onnistuttu saamaan luotettava ja ajantasainen tiedonkäyttö osaksi päätöksentekoa. 

Kun tunnistetaan aiemmat tavat käyttää tietoa, voidaan analysoida, onko tiedolla johtamista 

voitu kehittää sote-uudistuksessa siten, että päätöksenteon tietoperusta on tieteellisempää ja 

luotettavampaa ja onko sote-uudistuksessa onnistuttu saamaan luotettava ja ajantasainen tie-

donkäyttö osaksi päätöksentekoa.  Näin ollen tutkimusaihe on relevantti ja erittäin ajankoh-

tainen. Jotta päätöksenteko olisi hyvän hallinnon mukaisesti läpinäkyvää, tulisi olla myös 

selvää, miten ja millaista tietoa päätöksenteon taustalla käytetään.  
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1.2 Tavoitteet 

 

Tarkoituksenani on selvittää, miten sote-päätöksenteossa on perusteltu uskomuksia ja min-

kälainen rooli päätöksenteossa on annettu asiantuntijoille Meri-Lapin seutukunnissa yhteis-

yrityksen ja oman sote-alueen perustamiseen liittyen vuosina 2014–2017. Tavoitteenani on 

siis selvittää, miten ja millaista tietoa sote-päätöksenteossa käytetään Meri-Lapin hyvinvoin-

tialueiden kunnissa ja mikä on tutkitun asiantuntija tiedon rooli sote-päätöksenteossa.  

 

 Julkisen hallinnon ja politiikan kentillä uskomuksilla on todettu olevan valtava merkitys 

päätöksentekijöiden harkitessa päätöksiään ja tieteellinen tieto on vain yksi kilpaileva pe-

ruste esimerkiksi päätöksentekijöiden omien kokemusten ja mielipiteiden, äänestäjien mie-

lipiteiden ja puolueen kannan lisäksi (Lähteenmäki-Smith & Kuitunen 2015, 115–116). 

Kunnan poliittista päätöksentekoa voi osaltaan myös luonnehtia enemmänkin arvojen koh-

dentamiseksi kuin rationaalisesti tutkimukseen perustuvaksi valinnaksi (Askim 2007). Näin 

ollen on tärkeää tietää, mitkä ovat uskomusten perustelutavat ja toisaalta on tärkeää myös 

hahmottaa tiedon intressi päätöksenteossa käytettävän tiedon pohjalla. 

 

Tavoitteenani on vastata tutkimuskysymyksiini, jotka ovat: 

Miten Meri-Lapin sote-päätöksenteossa on perusteltu uskomuksia yhteisyrityksen ja oman 

sote-alueen perustamiseen liittyen vuosina 2016–2017? 

 Minkälainen rooli asiantuntijoilla on päätöksenteossa Meri-Lapin seutukunnissa yhteisyri-

tyksen ja oman sote-alueen perustamiseen liittyen vuosina 2014–2017? 

 

Analyysi on tarkoitus toteuttaa kolmessa tasossa. Ensimmäisessä tasossa tarkastelen Meri-

Lapin seutukuntien toimijoita tarkastelemalla työryhmien kokoonpanoja. Ryhmien kokoon-

panosta tulen tarkastelemaan akateemisten asiantuntijoiden määrää ja osuutta. Toisessa ta-

sossa tarkastelen työryhmien toimintaa ja pyrin löytämään argumentaatioanalyysin keinoin 

keskeisimpien esitysten perustelutavat. Kolmannessa tasossa tarkastelen edelleen argumen-

taatioanalyysin keinoin varsinaisia lopputuloksia eli kuntien päätösasiakirjoja. Analyysin 

pohjalla käytän Charles S.  Peircen (1877) luokittelua tavoista hankkia tietoa ja muodostaa 
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käsityksiä. Tutkimusaineisto muodostuu tutkittavien kuntien hallitusten ja valtuustojen pää-

töksentekodokumenteista sekä asiakokonaisuuteen liittyvien selvitystöistä.  

 

Hiilamo (2021) on tehnyt vastaavanlaisen tutkimuksen tutkimuskohteenaan eduskunnan 

päätöksenteko sote-uudistukseen liittyen. Hiilamon (2021, 123) saamat tulokset liittyvät ni-

menomaan Suomen sote-uudistuksen kontekstiin, eivätkä ole sellaisenaan yleistettävissä 

muihin konteksteihin. Tätä ilmiötä ei ole tutkittu sote-päätöksenteon osalta kuntatasolta kä-

sin. Koska konteksti omassa tutkimuksessani liittyy kiinteästi sote-uudistuksen toteuttami-

seen ja päätöksentekoon, on mielestäni myös mahdollista tehdä vertailua kuntatason päätök-

senteon ja valtiotason päätöksenteon välillä ja tehdä mahdollisesti havaintoja siitä, onko asi-

antuntijatiedon käytön tavoissa samankaltaisuuksia päätöksenteon tasojen välillä. Kun saa-

daan tietoa siitä, miten ja millaista tietoa sote-päätöksenteossa on käytetty, voidaan jatkossa 

asiaa pyrkiä kehittämään myös tästä näkökulmasta. Kyse on siis siitä, tulisiko sote-uudistuk-

sessa pyrkiä kehittämään myös päätöksenteon prosessia tiedon käytön näkökulmasta, eikä 

vain tiedon saatavuuden osalta. 

 

Avaan tutkimukseni aluksi sen käsitteellisen viitekehyksen ja aiheeseen liittyviä aiempia 

tutkimuksia. Tämän jälkeen kuvailen tutkimukseni tarkoituksen, metodologian, aineiston ja 

analyysin edeten itse tutkimuksen tuloksiin. Lopuksi esittelen tutkimukseni tuloksista tehdyt 

johtopäätökset ja pohdinnan sekä jatkotutkimusideat. 

 

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

 

Tutkielmani keskeiset käsitteet ovat tietoon perustuva päätöksenteko (evidence based-po-

licy) ja tiedolla johtaminen (knowledge management). Tiedolla johtamisen alakäsitteitä puo-

lestaan ovat tieto, tiedon intressi, tiedon luonne ja tiedon käyttö. Viitekehyksen tutkimuksel-

leni antaa myös tiedon välittämisen ja käsityksen muodostamisen tavat.  

 



9 

 

Evidence based-policy eli tietoon perustuva päätöksenteko on alun perin lääketieteen ken-

tältä levinnyt myös muille aloille kuten yhteiskuntapolitiikkaan (Cairney 2015). Poliittisia 

päätöksiä halutaankin enenevissä määrin argumentoida tutkitulla tiedolla (Ansell & Geyer 

2017).  Cairney (2015) käsittelee kirjassaan näyttöön perustuvaa päätöksentekoa ja toteu-

tusta rajoitetun rationaalisuuden näkökulmasta, jolloin hyväksytään, että päätöksentekijöi-

den kompleksinen toimintaympäristö on täynnä epäselviä päämääriä, rajoitettua tietoa ja 

epäselviä valintoja - päätöksentekijät ymmärtävät ja käsittelevät tieteellisen tiedon yksilölli-

sin keinoin ympäristössä, jossa on monia muita päätöksentekijöitä ja päätöksentekoon vai-

kuttavia tekijöitä vaikuttamassa heidän käytökseensä ja siihen, kuinka paljon heillä lopulta 

on valtaa hallita lopputulosta. 

 

Tiedolla johtaminen määritellään sote-uudistuksen verkkosivuilla laadukkaaseen ja ajanta-

saiseen tietoon perustuvaksi päätöksenteoksi, jossa käytettävä tieto on kerätty menneisyy-

dessä. Termi kattaa myös sivuston määritelmän mukaan kaikki toimenpiteet ja rutiinit, jotka 

tavoittelevat järkiperäistä päätöksentekoa (Sosiaali- ja terveysministeriö, haettu 

30.10.2021). Tässä tutkimuksessa tiedolla johtamisen määritelmänä käytetään sosiaali- ja 

terveysministeriön määritelmää, sillä tutkimukseni kohde on kontekstissaan sote-alan ja 

sote-uudistuksen kentällä, jolloin STM:n määritelmä on relevantti. Tarkoituksenani on tutkia 

tiedolla johtamista juuri sote-alan kontekstissa.  

 

Cairneyn (2015, 3) teoksessa evidenssillä tarkoitetaan argumenttia tai väitettä, joka on pe-

rustettu informaatioon. Cairneyn (2015) mukaan evidenssi voi olla kiisteltyä ja tieteellinen 

evidenssi on vain yksi tiedon lähde päätöksenteon prosessissa, jossa on monia toimijoita. 

Päätöksentekijät perustavat päätöksensä tiedon, tunteiden ja oikopolkujen sekoitukselle, 

josta kerätään relevantti evidenssi. Evidenssin käyttäminen on siis oikeastaan poliittinen pro-

sessi. Habermasin käsite tiedonintressi kuvaakin motivaatiota, jolla hankitaan tietoa. Tie-

donintressejä voivat olla siten esimerkiksi tekninen, praktinen ja emansipatorinen. Haber-

masin mukaan tieto on aina yhteydessä arvoihin, elämään, subjektiin ja käytäntöön (Haber-

mas 1976, 136–138). Habermasin tiedonintressien näkökulmasta, tiedon intressi ohjaa esi-

merkiksi tutkimuksen jokaista vaihetta ja vaikuttaa siihen, millaista tietoa tutkimuksesta syn-

tyy. Tieto ei siis ole koksaan täysin objektiivista. 

 



10 

 

Länsimaiset filosofit ovat yleisesti hyväksyneet näkemyksen, että tieto (knowledge) on hy-

vin perusteltu tosi uskomus (Nonaka & Takeuchi 1995, 21; Huotari, Hurme & Valkonen 

2005, 38–39; Lönnqvist et al 2007, 19–21; Welbourne 2001; Audi 1995; Anttila 2006, 50).  

Tiedon tulee siis täyttää kolme ehtoa: asiaan on uskottava, kyseisen uskomuksen on oltava 

tosi ja uskomus täytyy perustella (Anttila 2005, 52). Tieteellinen tieto on akateemisten asi-

antuntijoiden näkökulmasta ”oikeaa tietoa” tarkoittaen, että tieteellisen tiedon oikeellisuus 

on varmistettu tiedon tuottamisen periaatteilla ja arviointijärjestelmillä (Lammintakanen, 

Saarti & Vuori 2018, 211). Asiantuntijat puolestaan ovat merkittävässä roolissa tiedon vä-

littämisessä eli tutkimustiedon ja päätöksenteon yhteen sovittamisessa (vrt. Hukkinen 2016, 

32; esim.  Michaels 2009, 997–999).  
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2 TIETOON PERUSTUVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JULKI-

NEN PÄÄTÖKSENTEKO  

 

 

2.1 Luulo ei ole tutkitun tiedon väärti julkisessakaan päätöksenteossa 

 

Tieto on kompleksista ja moninaista ja sen määrittely onkin tästä syystä haastavaa. Kautta 

historian filosofit ovat etsineet vastausta kysymykseen, mitä tieto on. Länsimaiset filosofit 

ovat yleisesti hyväksyneet näkemyksen, että tieto (knowledge) on hyvin perusteltu tosi us-

komus (Nonaka & Takeuchi 1995, 21; Huotari, Hurme & Valkonen 2005, 38–39; Lönnqvist 

et al 2007, 19–21; Welbourne 2001; Audi 1995; Anttila 2006, 50).  Tiedon tulee täyttää 

kolme ehtoa: asia on uskottava, uskomus on tosi ja uskomus voidaan perustella (Anttila 

2005, 52). Uskomuksesta puolestaan on useita eri käsityksiä ja määritelmiä, mutta esimer-

kiksi Sigelin (1985, 346) mukaan on yleisesti hyväksytty ajatus, että uskomukset ovat psy-

kologisena oppaana ihmisen toiminnalle. Sigel (1985, 351) määrittää uskomuksen (belief) 

muodostuneen sellaiseksi rakenteeksi kokemuksesta, jota pidetään totuutena. Uskomukset 

siis ohjaavat ihmisen toimintaa. Hyvin perusteltu puolestaan tarkoittaa, että uskomus täytyy 

pystyä osoittamaan ja perustelemaan todeksi. Näin ollen perustelematon uskomus ei olisi 

tietoa. Totuutta puolestaan voidaan tarkastella yhteensopivuutena koherenssiteorian kautta, 

vastaavuutena korrespondenssiteorian kautta, käytännöllisenä arvona pragmatistisen totuus-

teorian kautta tai yhteisymmärryksenä konsensusteorian kautta (esim. Audi 1995; Niiniluoto 

1984; Rorty 1994). Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole tarkoitus määritellä, mikä on totta, 

vaan tarkastella, miten tietoa käytetään päätöksenteossa, joten sen syvällisemmin en mene 

totuutta kuvaavin teorioihin.  

 

Aristoteles jakoi tiedon hankintatavan mukaan kolmeen lajiin: aistimisen avulla saatavaan 

havaintotietoon, kokemusten perustella saatuun kokemustietoon ja tieteelliseen tietoon, joka 

kertoo mikä ja miksi jokin kohde on sellainen kuin se on (Anttila 2005, 51). Nonaka ja 

Tauchi (1995 57–59) luokittelevat tiedon tasot alla näkyvän kuvan 1 mukaisesti seuraavasti: 

data, informaatio ja tietämys. Voidaan puhua tiedon arvoketjusta (Shin et al 2001, 336), jossa 
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data on käsittelemätöntä ”raakatietoa” kuten esimerkiksi numerosarjoja ja informaatio puo-

lestaan on dataa, jolle on annettu merkitys (Nonaka 1994, 15–16; Nonaka ja Tauchi 1995 

57–59). Informaatiolla on näin ollen merkitys ja muoto ja Davenportin ja Prusakin (1998, 

2–4) mukaan data muuntautuukin informaatioksi, kun se kytketään laajempaan kokonaisuu-

teen, se luokitellaan ja analysoidaan ja siitä korjataan virheet ja se tiivistetään.   Tietämys 

sen sijaan on järjesteltyä ja luotua informaatiota, joka on jäsennelty haltijansa uskomusten 

ja sitoumusten mukaisesti (Nonaka 1994, 15–16; Nonaka ja Tauchi 1995 57–59). Tietämys 

tai tieto on siten dynaamista ja sisältää aina yksilön kokemukset ja arvot, asian ja tilanteen 

kontekstin ja asiantuntijoiden näkemykset (Davenportin ja Prusakin 1998, 4; Nonaka, 

Toyama, Konno 2000, 5–6). 2000-luvulla keskusteluun oman näkemyksensä on tuonut esi-

merkiksi Thierauf (2001, 8), joka lisäsi tiedon tasoihin vielä kolme tasoa lisää: älykkyys, 

viisaus ja totuus. Tutkimuksessani en tutki kuitenkaan syvällisemmin tiedon tasoja, vaan 

pyrin löytämään aineistosta erityisesti viittauksia tieteelliseen ja asiantuntijatietoon, jolloin 

riittää, että tarkastelen tietoa tietämyksen ja informaation tasolla. Näin ollen Nonakan ja Ta-

keuchin (1995) määrittämät tiedon tasot ovat tutkimukseni kannalta riittävän tarkat ja rele-

vantit. 

 

 

Kuva 1 Nonakan ja Takeuchin määrittämät tiedon tasot 

 

Kun tiedon olemusta tarkastellaan, voidaan huomata, että ihminen voi tietää enemmän kuin 

osaa kertoa. Tällöin puhutaan hiljaisesta tiedosta (tacit dimension) (Polanyi 1966, 4–5). 

Tieto voidaankin lajitella eksplisiittiseen ja hiljaiseen tietoon (Nonaka 1994, 16–17). Eks-

plisiittinen tieto eli käsitteellinen tieto on systemaattista, muodollista ja tarkkaan määriteltyä. 

Tietämys

Informaatio

Data
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Sen jakaminen ja tallentaminen on helppoa ja sitä voidaan helposti yhdistää aiempaan eks-

plisiittiseen tietoon (Nonaka & Takeutschi, 1995, 59; Huotari ym., 2005, 68.) Eksplisiittisen 

tiedon esitysmuodot voivat olla numeroita, sanoja ja dokumentteja. Eksplisiittistä tietoa voi-

daan jakaa tieteellisinä kaavoina, käsikirjoina ja manuaaleina (Nonaka & Konno, 1998, 42). 

Hiljainen tieto puolestaan on nimensä mukaan sanatonta tietoa ja sen jakaminen on vaikeaa. 

Hiljainen tieto havaitaan vain sitä sovellettaessa (Grant 1996, 111). Myöhemmin Choo 

(2000, 396–397) on kuitenkin lisännyt tiedonlajeihin myös kulttuurisen tiedon, sillä tietoa 

muodostuu myös kokemusten kautta. Kulttuurinen tieto on yhteisön normeja, uskomuksia ja 

oletuksia. Kulttuurinen tieto on paljolti hiljaista tietoa ja sitä on vaikea koodata, mutta sitä 

jaetaan vuorovaikutuksessa yhteisöjen sisällä. Näiden tiedon lajien lisäksi voidaan puhua 

implisiittisestä tiedosta, joka sijoittuu hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon väliin ja syntyy toi-

minnan kautta (Huotari ym. 2005, 67; Spender 1996, 51–52). Implisiittinen tieto on ilmais-

tavissa kuitenkin sanallisesti toisin kuin hiljainen tieto.  

 

Tiedolla johtaminen määritellään sote-uudistuksen verkkosivuilla laadukkaaseen ja ajanta-

saiseen tietoon perustuvaksi päätöksenteoksi (Sosiaali- ja terveysministeriö, haettu 

30.10.2021). Mitä on siinä tapauksessa laadukas tieto? Tiedolla johtaminen edellyttää poliit-

tishallinnollisen päätöksenteon näkökulmasta luotettavasti ja systemaattisesti tuotettua tie-

toa, jonka tulisi olla mahdollisimman objektiivista (Virtanen, Stenvall & Rannisto 2015, 14–

16). Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tieteellisen tiedon merkitys on myös osaltaan ko-

rostunut – tutkimuksella oletetaan olevan vaikuttavuutta yhteiskunnallisesti. Tieteellinen 

tieto on akateemisten asiantuntijoiden näkökulmasta ”oikeaa tietoa” tarkoittaen, että tieteel-

lisen tiedon oikeellisuus on varmistettu tiedon tuottamisen periaatteilla ja arviointijärjestel-

millä (Lammintakanen, Saarti & Vuori 2018, 211). 

 

Tiedon laatuun ja sisältöihin liittyy laatuvaatimuksia poliittisessa päätöksenteossa. Ensinnä-

kin tieto on poliittishallinnollisessa päätöksenteossa praksista eli käytäntöön liittyvää kah-

desta näkökulmasta: tieto on praksista perusolemuskeltaan, sillä se on hyödynnettävä käy-

täntö, mutta tieto koskee myös poliittishallinnollista praksista, missä tietoisuus välittyy tie-

tona päätöksentekoon. Toiseksi päätöksenteossa käytettävän tiedon validius ja reliaabelius 

tulisi testata. Muulloin tieto voi olla väärin perustein tuotettua. Kolmanneksi poliittishallin-
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nollisessa päätöksenteossa tulisi käyttää neutraalia ja ainakin tietyssä määrin institutionaali-

sesti riippumatonta tietoa, jolloin tiedon tulisi pyrkiä puolueettomuuteen. Neljänneksi poliit-

tishallinnollisessa päätöksenteossa käytettävän tiedon tulisi kohdistua relevantteihin kysy-

myksiin. Viidenneksi poliittishallinnollisessa päätöksenteossa käytettävän tiedon tuottami-

sessa ja käyttämisessä tulisi kiinnittää huomiota tieteenala-asymmetriaan eli huomiota tulisi 

kiinnittää siihen, pystytäänkö akateemisella kentällä tuottamaan riittävän nyansoitua tietoa 

ottaen huomioon tieteenalan rajoitteet (Virtanen, Stenvall & Rannisto 2015, 9). Tiedon tuot-

tajien rooli ei näin ollen ole missään nimessä itsestään selvä.  

 

Tieto ei myöskään sellaisenaan hyppää osaksi päätöksentekoa. Esimerkiksi Choon (2002, 

24–26) tiedonhallinnan prosessimallissa tiedonhallinnan vaiheet organisaatiossa ovat seu-

raavat: tiedontarpeen tunnistaminen, tiedon hankinta, tiedon organisointi, tiedon jalostami-

nen sekä tiedon haku, käyttö ja jakelu ja toiminnan sopeuttaminen. Tietoa käytetään organi-

saatiossa esimerkiksi päätöksentekoon ja uuden tiedon luomiseen.  Tiedon käyttö itsessään 

on sosiaalinen ja dynaaminen prosessi. Organisaation näkökulmasta Nonaka et al. (2000, 12) 

kuvaavat tiedon luomisen jatkuvana prosessina, joka perustuu hiljaisen ja eksplisiittisen tie-

don dynaamiseen vuorovaikutukseen. Grantin (1996,109) mukaan yksi organisaation me-

nestystekijä onkin kyky saada hiljainen tieto muutettua näkyväksi. Nonakan et al. SECI-

mallissa hiljainen tieto muuttaa eksplisiittiseksi ja lopulta takaisin hiljaiseksi tiedoksi nel-

jässä vaiheessa, jotka ovat sosialisaatio, ulkoistaminen, yhdistäminen ja sisäistäminen. Ku-

vassa 2 voi nähdä, miten vaiheet seuraavat toisiaan muodostaen organisaation tiedon kasva-

essa tiedon spiraalin. Sosialisaatiossa hiljainen tieto muutetaan hiljaiseksi tiedoksi henkilöi-

den vuorovaikutuksessa, jossa opitaan tekemisen kautta ja jaetaan kokemuksia. Oppiminen 

on tässä vaiheessa tarkkailemalla ja matkimalla tapahtuvaa. Ulkoistamisessa hiljainen tieto 

muunnetaan eksplisiittiseksi tiedoksi, jolloin tietoa voidaan jakaa eteenpäin vuorovaikutuk-

sella. Yhdistämisvaiheessa tieto yhdistellään muuhun tietoon ja muokataan ja se säilyy edel-

leen eksplisiittisenä. Sisäistämisessä eksplisiittinen tieto muunnetaan jälleen hiljaiseksi tie-

doksi siirtämällä tieto käytäntöön ymmärryksen kautta.  
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Kuva 2 mukaillen Nonakan et al. SECI-mallia 

 

Nonaka ja Konno (1998, 45–46) määrittivät tämän lisäksi termin ”ba”, joka on konteksti 

uuden tiedon luomiselle. Ba on paikka, jossa uutta tietoa luodaan. Kuvassa kolme on luoki-

teltuna ba-tyypit. Ba on joko virtuaalinen, fyysinen, henkinen tai näiden yhdistelmä. Kuvassa 

3 on kuvattu mukaillen Nonakaa ja Konnoa (1998), kuinka uutta tietoa luodaan SECI-mallin 

vastaavissa vaiheissa, jotka ovat alkuunpaneva ba, keskusteleva ba, järjestävä ba ja toteut-

tava ba. Alkuunpaneva ba on tila, jossa kokemuksia ja mielikuvia jaetaan kasvokkain. Kes-

kusteleva ba-tila on paikka, jossa yksilöt voivat jakaa mielikuvamalleja toisille ja samalla 

analysoida niitä. Järjestävä ba on tila, joka ei ole riippuvainen ajasta ja paikasta – uutta tietoa 

yhdistetään olemassa olevaan virtuaalisesti. Toteuttavassa ba:ssa tietoa sisäistetään ja käy-

tännön toimien kautta eksplisiittinen tieto muunnetaan jälleen hiljaiseksi tiedoksi.  

 Yksilöllinen Yhteinen 

Kasvokkain Alkuunpaneva Ba Keskusteleva Ba 

Virtuaalinen          Toteuttava Ba Järjestävä Ba 

Kuva 3 Ba-tyypit (Mukaillen Nonaka & Konno 1998, 46) 
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Tiedon tuotanto voidaan puolestaan jakaa kahteen muotoon sen perusteella, onko tieto tuo-

tettu akateemisen tieteen edellytyksin vai onko kyseessä soveltava tutkimus. Ensimmäinen 

muoto kuvaa perinteistä akateemista tiedettä, jonka pohjalla on oma sisäinen logiikka – tut-

kijat ovat homogeeninen yhteisö, jota määrittää tieteenalan paradigmat ja vakiintuneet sään-

nöt. Tiedeyhteisössä sosiaaliset ja tiedolliset normit määrittävät tieteellisiä tutkimusongel-

mia ja menetelmien käyttöä sekä sitä, kuka on pätevä harjoittamaan tiedettä. Toisessa muo-

dossa kyse on soveltavasta tutkimuksesta, jossa tutkimusongelmat nousevat yhteiskunnan 

tarpeista ja käytännön ongelmista. Kuitenkin näiden kahden muodon raja on häilyvä (Gib-

bons et al. 1994, 4). Silti tietoon perustuvan toiminnan vaade korostaa kuitenkin luonnontie-

teellistä näkökulmaa tutkimuksen tekemisessä ja yhteiskunnallinen kriittinen näkökulma jää 

vähäiselle huomiolle (Lammintakanen, Saarti & Vuori 2018, 211).  

 

Kuten edellä todettiin, tiedolla johtaminen edellyttää poliittishallinnollisen päätöksenteon 

aspektista luotettavasti ja järjestelmällisesti tuotettua tietoa, jonka tulisi olla objektiivista 

(Virtanen, Stenvall & Rannisto 2015, 14–16). Tieto itsessään on kuitenkin aina yhteydessä 

arvoihin, elämään, subjektiin ja käytäntöön. Habermasin käsite tiedonintressi kuvaakin mo-

tivaatiota, jolla hankitaan tietoa eli tiedon intressi on tiedon arvon perusta. Esimerkiksi alla 

taulukossa 1. on nähtävillä Habermasin tiedon intressit kuvattuna tieteenaloittain. Tiedonin-

tressejä Habermasin mukaan ovat tekninen, praktinen ja emansipatorinen ja ne kuvaavat yh-

teiskunnassa vaikuttavaa kolmea tekijää: työtä, valtaa ja kieltä. (Habermas 1974, 7–10; Ha-

bermas 1976, 136–138, Niiniluoto 1984, 69–71).  

 

1Tieteenalojen tiedonintressit, tiedon funkitot ja päämäärät mukaillen Niiniluotoa (1984, 72). 

 Luonnontiede, sys-

temaattinen yhteis-

kuntatiede 

Humanistinen 

tiede 

Kriittinen yhteis-

kuntatiede 

Tiedon intressi tekninen hermeneuttinen emansipatorinen 

Tiedon funktio ennustaminen ymmärtäminen ideologiakritiikki 

Päämäärä luonnon ja yhteis-

kunnan kontrolli 

tradition välitys ja 

tulkinta 

väärästä tietoisuu-

desta vapautuminen 
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Taulukossa 1 voi nähdä, että teknisen eli instrumentaalisen tiedon intressin kautta hankittu 

tieto selittää tutkimuskohdetta ja tarkkailee esimerkiksi käyttäytymistä luonnollisessa toi-

mintaympäristössä. Teknisen tiedon intressin tavoite on toteuttaa tutkimus teknisesti tieteen 

periaatteiden mukaan. Teknisen tiedon intressin arvot ovat arvoneutraalius ja objektiivisuus. 

Menetelminä käytetään esimerkiksi kokeellisia ja empiirisiä menetelmiä tiedon hankkimi-

seen ja sen analysointiin (esimerkiksi mittausmenetelmät, laboratoriotekniikat jne.). (Haber-

mas 1974, 42–43; Kyrö 2001; Anttila 2006, 5–7.) Kriittinen eli emansipatorinen tiedon in-

tressi on nähtävillä taulukossa kriittisessä yhteiskuntatieteessä, jossa havainnoidaan ilmiön 

subjektiivisia taustatekijöitä kuten valtasuhteita, arvostuksia, intressejä jne. Tämä tiedonin-

tressi tulee esille esimerkiksi muutoksen tarkastelussa ja menetelminä voidaan käyttää vaik-

kapa toimintatutkimusta tai kausaalista kerrosanalyysiä. Tähän tiedonintressiin liittyvät ar-

vot liittyvät uusien näkökulmien, merkitysten ja suhteiden paljastamiseen. (Habermas 1974, 

42–43; Kyrö 2001; Anttila 2006, 5–7.) Praktinen eli tulkitseva tiedonintressi puolestaan ku-

vataan taulukossa humanistisena tieteenä ja se pyrkii saamaan näkemyksen inhimillisestä 

näkökulmasta tutkittavaan ilmiöön. Tulkitsevalla tiedonkeruulla ja analyysillä pyritään se-

littämään ilmiön merkitystä, toimijan käyttäytymistä arvoja, odotuksia tai valintoja, jolloin 

praktisen tiedonintressin arvoja ovat tulkintojen tasavertaisuus ja moniarvoisuus (Habermas 

1974, 42–43; Kyrö 2001; Anttila 2006, 5–7.) 

 

Myöhemmin tiedonintressejä on myös täydennetty. Esimerkiksi Niiniluoto (1984, 73) esit-

tää, että tiedonintresseihin tulisi lisätä teoreettinen tiedonintressi, joka selittää todellisuuden 

tosiasioita sekä säännönmukaisuuksia vailla kontrolli- ja ennustamistavoitetta. Näin motii-

vina olisi älyllinen tarve jäsentää ympäröivää maailmaa saavuttaen totuudellista tietoa tie-

teellisten teorioiden avulla.  Anttila (1993, 183) sitä vastoin ehdottaa, että tiedon intresseihin 

lisättäisiin intuition ja luovan ajatuksen intressi, joka perustuu tutkijan omiin tunteisiin, ko-

kemuksiin, kieleen, kulttuuriin ja toteuttamistapoihin. Oikeastaan tämä tiedonintressi on 

kaikkien muiden intressien taustalla, sillä intuitiivisen tiedonintressin motiivi on etsiä vas-

tauksia siihen, miten luovuutta ja rohkeutta voi käyttää vaihtoehtojen ymmärtämiseen ja ku-

vailemiseen. (Kyrö 2001). 

 

Habermasin tiedonintressien näkökulmasta, tiedon intressi ohjaa siis tutkimuksen jokaista 

vaihetta ja vaikuttaa siihen, millaista tietoa tutkimuksesta syntyy. Voisikin todeta, että tiedon 
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tuottaminen ja sen hyödyntäminen kietoutuvat toisiinsa ja erityisesti poliittisessa päätöksen-

teossa tiedon tuottamisen valinnat voivatkin olla arvolähtöisiä (ks. Virtanen, Stenvall & Ran-

nisto 2015, 9). Habermasin mukaan pyrkimällä ymmärtämään tiedon taustalla vaikuttavia 

tiedonintressejä, voidaan havaita subjektin ja objektin välinen yhteys ja edistää tiedon ob-

jektiivisuutta (Habermas 1974, 19–22; Habermas 1976, 134). Kuvaukset eivät ole riippu-

mattomia säännöistä. Habermasin (1974, 134–136) väittääkin, että subjektin suoritukset 

pohjautuvat ihmislajin luonnonhistoriaan. Habermasin mukaan on kuitenkin otettava huo-

mioon, että luonnonhistorialliset intressit syntyvät sekä luonnosta, että kulttuurin luonnosta 

irtautumisesta. Siksi tieto on myös itsesäilytyksen väline, että se itsessään on itsesäilytystä.  

 

Luulo ei siis ole tutkitun tiedon väärti ja tiedolla ja tutkitulla tiedolla on omat laatuvaatimuk-

sensa. Tiedon intressit sinällään syntyvät työn, vallan ja kielen välineiden kautta. Itsereflek-

tion kautta tieto ja intressi yhdistyvät. Tiedon ja intressin ykseys varmistuu rekonstruoimalla 

alistetun vuoropuhelun historiasta sen alistetut elementit. Tiedon intressien pohjalta voidaan 

todeta, että uskottava perustelu ei tarkoita samaa kaikkien tavoitteiden näkökulmasta (vrt. 

Habermas 1974, 134–136). On tärkeää osata nähdä myös tiedon takana vaikuttavat intressit.  

 

 

2.2 Asiantuntijan rooli tutkimustiedon ja päätöksenteon yhteen saattamisessa 

 

Tietovirrat voidaan nähdä prosessina, jossa informaatio syntyy erilaisissa tapahtumissa ja 

siirtyy lähettäjältä vastaanottajalle (Laihonen 2009, 61). Tiedon lajista ja olemuksesta riip-

puen, tietoa voidaan siirtää eri tavoilla. Data ja informaatio ovat siirrettävissä tietojärjestel-

millä. Hiljainen tieto puolestaan vaatii kasvokkaista vuorovaikutusta siirtyäkseen (Laihonen 

2011, 82). Vaikka tietovirrat ovat lähettäjältä vastaanottajalle siirtyviä lineaarisia virtoja, 

muodostuu niistä organisaatiossa kompleksisia päätöksentekoprosesseja (Laihonen 2006, 

130). 

 

Verkostoituneessa ja avoimessa yhteiskunnassa ei ole ongelmaa tiedon saatavuudessa, vaan 

pikemminkin sen käytössä ja analysoinnissa (Virtanen, Stenvall & Rannisto 2015, 14–16). 



19 

 

Hukkisen (2016, 321) mukaan tiedon välittäminen on tutkimustiedon ja päätöksenteon saat-

tamista yhteen tiedon välittämisen ja jakamisen mekanismeilla. Esimerkiksi Michaels (2009, 

997–999) on jaotellut tiedon välittämiselle kuusi eri strategiaa: 

1) Informointi, jossa tieto välitetään käyttäjälleen sellaisessa muodossa, että vastaanottaja 

voi välittömästi ymmärtää sisällön, arvioida vaadittavat toimenpiteet ja tehdä päätöksen.  

2) Konsultointi, jossa joku on vastuussa käsillä olevasta ongelmasta tai ainakin hänellä on 

riittävät valmiudet hakea näkemystä sellaiselta asiantuntijataholta, joka voi tuoda lisäarvoa 

ongelman ratkaisuun ja päätöksentekoon. 

3) Relevanttien osapuolien yhteen saattaminen päätöksenteossa, jossa välittäjä selvittää asi-

antuntemuksen tarpeen, etsii sen henkilön, joka asiantuntemuksen voi tarjota välittää asian-

tuntemuksen päätöksentekijälle hyödyllisessä muodossa. Välittäjän tulee tietää, kuka tuottaa 

merkittävää asiantuntemusta ja oletus on, että tarvittavat tiedot ovat olemassa ja että tiedon 

haltija olisi halukas tarjoamaan sen tai olisi valmis saamaan sen välitettyä. 

4) Sitoutumisessa päätöksentekijät välittävät tiedon tiedontarpeesta asiantuntijoille. Päätök-

sen tekijät ovat yhteydessä eri alan asiantuntijoihin, kun tarvitsevat tietoa. 

5) Yhteistyössä tiedon käyttäjät ja tiedon asiantuntijat tekevät yhteistyötä tiedon välittä-

miseksi.  

6) Kapasiteetin kehittämisessä asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien valmiuksia tiedon välit-

tämisessä parannetaan ja kehitetään. 

Kuten edellä voidaan nähdä, on asiantuntijoilla merkittävä rooli tutkimustiedon välittämi-

sessä päätöksentekoon. Samalla voisi todeta, että asiantuntijoiden valitsemisella on suuri 

merkitys päätöksenteossa.  

 

Asiantuntijuus on yleisellä tasolla sitä, että julkisessa keskustelussa asiantuntijamielipiteet 

hyväksytään kyseenalaistamatta niitä (Hiilamo 2021, 4; vrt. Peirce 1877).  Työelämässä teh-

tävät voidaan karkeasti jakaa perinteisiin ammatteihin ja yhteiskunnallisiin asiantuntija-am-

matteihin (Väliverronen 2016). Asiantuntija-ammatteja kutsutaan professioiksi. Professiot 

edellyttävät korkeaa koulutuksen tuomaa pätevyyttä ja professioiden itsesäätelyn perustana 

on vahva ammattietiikka, ammattijärjestöt ja yhteiskunnallinen epäitsekäs palvelutehtävä 

(ks. Abbot 1988). Yhteiskunnallisen tunnustuksen lisäksi asiantuntijalla voidaan nähdä ole-

van taitoja ja tietoja, joita muilla ei ole. Asiantuntijan voidaan olettaa olevan puolueeton ja 
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asiantuntijan toimintaa säätelee hänen ammattikuntansa eettiset periaatteet. Sote alalla sel-

kein professio on lääkärin ammatti. (Väliverronen 2016.) 

 

Nykyään asiantuntijuus ei kuitenkaan perustu ainoastaan tieteen tai tieteellisammatillisiin 

edustajiin. Kokemusasiantuntijat tai käytännön asiantuntijat ovat pätevöityneet oman koke-

muksensa kautta (Väliverronen 2016). Collins & Evans (2002, 236) kuvaavat esimerkiksi, 

että käytännön asiantuntijaksi voi tulla sairastamalla jonkin taudin. Asiantuntijuus voidaan 

luokitella interaktionaaliseen asiantuntijuuteen ja kontribuutioasiantuntijuuteen.  Interaktio-

naalinen asiantuntijuus syntyy, kun vuorovaikutuksessa kommunikoidaan hiljaisella tiedolla 

uuden ongelman ratkaisuprosessissa (Evans & Collins 2010, 54.) Kummassakin asiantunti-

juus pohjautuu vuorovaikutukseen alan muihin toimijoihin, mutta kontribuutioasiantunti-

jalla on lisäksi kyky luoda tietoa ja edelleen kehittää ja muovata omaa alaansa (Collins & 

Evans 2007).  Asiantuntijuus voidaan määritellä myös sisäisen kokemuksen perusteella, jol-

loin asiantuntijuus perustuu tieteelliseen ja ammatilliseen professioon (Isopahkala- Bouret 

2008, 84). 

 

 Asiantuntija rooli yhteiskunnassa on jatkuvassa muutoksessa, ja asiantuntijuutta määrittävät 

tietoa ja asiantuntijuutta tuottavat yliopistot, asiantuntijoiden käyttöä ja pätevyyksiä sääte-

levä valtio ja organisaatiot ja markkinat, jotka käyttävät asiantuntijoita. (Väliverronen 2016.) 

Tieteentutkijoilla jo pelkästään on eriäviä näkemyksiä asiantuntijoista. Esimerkiksi Collin-

sin ja Evansin normatiivinen asiantuntijateoria pyrkii määrittelemään asiantuntijoiden kel-

poisuusehtoja. Asiantuntijuudessa on heidän mukaansa kyse tietyn suhteellisen kapean osa-

alueen asiaosaamisesta ja he koittavat teoriallaan saada rajattua alan osaajista sen pienen 

eliitin, joka pystyy tekniseen päätöksentekoon (Collins & Evans 2002, 236). Kuitenkin osa 

tieteentutkijoista on eri mieltä ja empiiriseltä kannalta katsottuna asiantuntijuus määrittyy 

aina omassa yhteiskunnallisessa kontekstissaan ja historiallisessa tilanteessaan (esim. Rip 

2013; Rask 2008).  

 

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tieteellisen tiedon merkitys on osaltaan korostunut – 

tutkimuksella oletetaan olevan vaikuttavuutta yhteiskunnallisesti. (Lammintakanen, Saarti 
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& Vuori 2018, 211). Kuitenkin asiantuntijuuden kentälle on tullut uusia kilpailevia toimi-

joita, joiden vauhdissa tieteilijöillä ja viranomaisilla on vaikea pysyä: tiedon tuottamisen 

paikat ovat muuttuneet ja kentälle on tullut paljon uusia yksityisellä puolella toimivia asian-

tuntijoita ja asiantuntijoina itseään pitäviä toimijoita. Samaan aikaan yliopistojen rinnalle on 

muodostunut puolijulkisia, valtiollisia ja yksityisiä tutkimuslaitoksia ja tiedon tuottajia (No-

wotny et al. 2001). Tiede tuottaa vastauksia tieteellisiin ja teoreettisiin kysymyksiin, mutta 

uudet tiedon tuottajat pyrkivät vastaamaan käytännön läheisiin ongelmiin. Ja näin yliopisto-

jen valta-asema asiantuntija tiedon tuottajana on osaltaan vähenemässä (Arnoldi 2007). Toi-

saalta voidaan myös nähdä, että yliopistot ovat vastanneet tähän muutokseen vastaamalla 

myös käytännön tarpeisiin ja yliopistokoulutusta on muunneltu markkinahyödykkeen suun-

taan (Väliverronen 2016).  

 

Yliopistojen rinnalle syntyneiden uusien tiedon tuottajien käytännönläheisyys ja pyrkimys 

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ovat tuoneet niille myös merkittävää roolia poliittiseen 

päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tällaisen ajatushautomot ja tutki-

musyksiköt ovat vapaita akateemisesta painolastista ja tiukoista pätevyyden ja alan määrit-

telystä sekä harkitsevaisesta kielenkäytöstä. Viestintä voi olla tällaisille toimijoille helpom-

paa kuin akateemisille kollegoilleen, jolloin heillä on helpompi saadakin roolia yhteiskun-

nallisessa keskustelussa (Rich 2001). Esimerkiksi Rask (2008, 22) on tutkinut asiantuntijuu-

den laajenemista teknologiaan ja tieteeseen liittyvässä julkisessa päätöksenteossa ja keskus-

telussa. Hänen mukaansa päätöksentekoon ja keskusteluun on noussut mukaan paljon uusia 

toimijoita ja kansalaisryhmiä verrattuna aiempaan tilanteeseen, jossa päätöksenteon keskus-

telupöydissä nähtiin vain politiikkoja, virkamiehiä ja asiantuntijoita. Uudet toimijat ovat tuo-

neet keskusteluun mukanaan oman tiedollisen perspektiivinsä, maailmankuvansa ja kulttuu-

rinsa ja näin ollen vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitys korostuu eri asiantuntijoiden 

kohtaamisissa ja päätöksentekijöiden kohtaamisissa.  

 

On kuitenkin tärkeää hahmottaa, että poliittishallinnollisella tiedontuottamisella ja -hyödyn-

tämisellä on useita eri konteksteja pohdittaessa päätöksenteossa käytettävän tiedon olemusta 

ja sen käyttötarkoitusta. Vaikka poliittisia päätöksiä halutaan enenevissä määrin argumen-

toida tutkitulla tiedolla (Ansell & Geyer 2017), on esimerkiksi julkisen politiikan kentillä 



22 

 

uskomuksilla valtava merkitys päätöksentekijöiden harkitessa päätöksiään (Virtanen, Sten-

vall & Rannisto 2015, 9). Esimerkiksi Mattila (2000, 3, 6) on kuvannut julkisen päätöksen-

teon erilaisina suhdeverkostoina, joissa kompleksisessa vuorovaikutusjärjestelmässä poli-

tiikka, hallinto ja muut yhteiskunnallisten lohkojen toimijat kytkeytyvät yhteen. Cairneyn 

(2015, 3) mukaan päätöksentekijät perustavat päätöksensä tiedon, tunteiden ja oikopolkujen 

sekoitukselle, josta kerätään relevantti evidenssi, jolloin itse evidenssin käyttäminen on siis 

oikeastaan poliittinen prosessi. Käsittääkseni tämä tarkoittaa sitä, että vaikka tutkittua tietoa 

olisikin ja asiantuntija saisi sen välitettyä päätöksentekijälle, ei tutkitulla tiedolla välttämättä 

olisi vaikuttavuutta itse päätökseen.  

 

Kuten edeltä voi todeta, asiantuntijuuden määritelmät voivat olla moninaiset riippuen näkö-

kulmasta. Jos tarkastellaan julkisen politiikan tiedon tuottajien kenttää Bourdieun (1998) 

yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkökulmasta, voidaan jako tehdä kolmeen kenttään: 

akateemiseen tieteen kenttään, hallinnollisen tutkimuksen kenttään ja hallinnon ulkopuoli-

sen asiantuntijatiedon kenttään. Akateemisen tiedon kenttää edustavat yliopistot ja korkea-

koulut. Hallinnollista tutkimuskenttää puolestaan erilaiset instituutio- ja henkilötoimijat ku-

ten Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, jossa tutkimuslaitokset edustavat valtion politiikkaa 

ja ministeriön tahtotilaa samalla, kun itse tutkimuslaitoksessa korostetaankin tiedon reliaa-

beliutta ja validisuutta. Hallinnon ulkopuolisten asiantuntijoiden kenttään puolestaan sijoit-

tuvat muodollisesti poliittishallinnollisen kentän ulkopuolelle jäävät konsultit, etujärjestöt, 

neuvonantajat ja lobbausinstituutiot. (Virtanen, Stenvall & Rannisto 2015, 15–18.) Voikin 

todeta, että vaikka asiantuntijat ovat oleellisessa roolissa tiedon välittämisen suhteen, on 

suuri merkitys myös sillä, keneltä, ja miltä kentältä tietoa päätöksentekoon tilataan. Vuoro-

puhelu ja toimivien yhteistoimintamallien kehittäminen ovat mahdollistajia asiantuntijoiden 

linkittämisessä päätöksentekoon (Rose et al. 2020, 50–52).  
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2.3 Tietoon perustuvaa päätöksentekoa – profession kentältä hallintoon  

 

Tiedolla johtaminen merkitys tuotantotekijänä ja kilpailuetuna alettiin ymmärtää 1990-lu-

vulla. Organisaatioiden kilpailukykyä alettiin selittää ajattelemalla tietoa organisaation si-

säisenä resurssipohjana, jotka luovat edellytyksiä menestymiselle ja kilpailukyvylle (esim. 

Spender 1996; Grant 1996). Tieto sijaitsee tällöin yksilöissä ja organisaation tehtävä on so-

veltaa tietoa (Grant 1996). Itse tiedon arvo realisoituu, kun tietoa hyödynnetään. Tiedon hyö-

dyntäminen puolestaan on tiedon käyttämistä yksilöisen ja organisaatioiden toiminnan oh-

jaamiseen (Laihonen et al 2013, 26).  

 

Näyttöperusteisuuden voidaan katsoa kuuluvan hyvään hallintoon ja julkiseen päätöksente-

koon (Wiig 2002, 224; Pee & Kankanhalli 2016, 188; Rose et al 2020, 47.) Kuntapäättäjät 

arvostavatkin tutkittua tietoa ja viranhaltijoiden odotetaan perustavan esityksensä sille (Nii-

ranen, Joensuu& Martikainen 2013). Tiedolla johtaminen määritellään sote-uudistuksen 

verkkosivuilla laadukkaaseen ja ajantasaiseen tietoon perustuvaksi päätöksenteoksi, jossa 

käytettävä tieto on kerätty menneisyydessä. Termi kattaa myös sivuston määritelmän mu-

kaan kaikki toimenpiteet ja rutiinit, jotka tavoittelevat järkiperäistä päätöksentekoa (Sosi-

aali- ja terveysministeriö, haettu 30.10.2021). Käytän omassa tutkimuksessani tiedolla joh-

tamisen määritelmänä sosiaali- ja terveysministeriön määritelmää, sillä tutkielmani on kon-

tekstissaan sote-alan ja sote-uudistuksen kentällä, jolloin STM:n määritelmä on relevantti. 

Koska tiedolla johtaminen määritellään vahvasti tietoon perustuvaksi päätöksenteoksi, on 

evidence based-policy (EBP) eli tietoon perustuva päätöksenteko tutkimukseni pääkäsite, 

johon tiedolla johtaminen kiinnittyy. 

 

Evidence based-policy (EBP) eli tietoon perustuva päätöksenteko on alun perin lääketieteen 

kentältä levinnyt myös muille aloille kuten yhteiskuntapolitiikkaan (Baron 2018, 40; Cair-

ney 2015; Ansell ja Geyer 2016). Evidenssillä tarkoitetaan argumenttia tai väitettä, joka on 

perustettu informaatioon (Cairneyn 2015, 3). EBP:n voi määritelläkin kattamaan kaksi 

ydinelementtiä: EBP on tiukkojen tutkimusmenetelmien soveltamista uskottavan näytön ra-

kentamiseen siitä, mikä ensinnäkin voi parantaa ihmisten terveydentilaa ja toisekseen, miten 

keskittää julkisen ja yksityisen sektorin resursseja ohjelmiin, käytäntöihin ja hoitoihin te-
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hokkaasti. Hyvinvointivaltiot ovat ikään kuin kypsyneet tilanteeseen, jossa suuret menestyk-

sekkäät uudistukset kuten esimerkiksi julkinen terveydenhuolto, peruskoulu ja työttömyys-

turva on tehty ja tutkitulla tiedolla pystytään selvittää esimerkiksi, voidaanko uudistuksilla 

parantaa nykytilan kustannustehokkuutta vai ei (Baron 2018, 40, 45-47).  

 

Näyttöperusteisuuden ja tieteellisen tiedon käyttäminen voidaankin siis nykyään nähdä kuu-

luvan hyvään hallintoon - poliittisia päätöksiäkin halutaan enenevissä määrin argumentoida 

tutkitulla tiedolla (Ansell & Geyer 2017; Niiranen ym. 2013). Suomessa esimerkiksi Suo-

men Kuntaliitto ja KT Kuntatyönantajat ohjeistavat kuntia arviointitiedon käyttöön niin pää-

tösten valmistelussa kuin päätöksenteossa ja toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin osalta 

(KT Kuntatyönantaja 2008; Kuntaliitto 2011). Orr (2018, 51–53) esittää, että arviointi on 

avainasemassa niin tiedon tuottamisen kuin tulkinnan näkökulmasta tietoon perustuvassa 

päätöksenteossa. Esimerkiksi julkisilla varoilla rahoitetun toiminnan arviointiin liittyy vah-

vasti järjestelmäteoreettinen ajattelu ja se on myös tiedon luomista (Virtanen 2007, 17–19). 

Luonteeltaan arviointi on käytännönläheistä ja soveltavaa tiedon keruuta ja sen analysointia 

ja havaintojen, johtopäätösten ja kehittämisehdotusten tekemistä. (Suopajärvi 2013, 10; Vir-

tanen 2007, 35; Virtanen 2007, 24–25). Arvioinnissa on kyse myös arvostelmasta. Arvioijan 

on yksilöitävä periaatteet, joiden mukaan toiminta voidaan määritellä hyväksi tai huonoksi. 

Tämä on arviointitiedon arvologiikkaa ja eettiset kysymykset sekä moraalin mukainen toi-

minta liittyvät vahvasti arviointitoimintaan. Arviointiin kuuluu siis aina mukaan myös val-

lankäytön aspekti. (Virtanen 2007, 36 & 81). 

 

Vaikka tietoon perustuvaa päätöksentekoa tavoitellaan, julkisen politiikan kentillä uskomuk-

silla on kuitenkin valtava merkitys päätöksentekijöiden harkitessa päätöksiään. Näyttöperus-

teisuuden ja tieteellisen tiedon ohjaavuuden haaste poliittisessa päätöksenteossa onkin se, 

että tieteellinen tieto on vain yksi kilpaileva peruste tai argumentti muiden joukossa – vaa-

kakupissa painavat myös päätöksentekijöiden omat kokemukset ja mielipiteet, äänestäjien 

mielipiteet ja puolueen kanta. Kilpailevia argumentteja punnitaan ideologioiden kautta. 

(Lähteenmäki-Smith & Kuitunen 2015, 115–116). Kunnan poliittista päätöksentekoa voi 

osaltaan myös luonnehtia enemmänkin arvojen kohdentamiseksi kuin rationaalisesti tutki-

mukseen perustuvaksi valinnaksi (Askim 2007). 
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Cairney (2015) tarkastelee näyttöön perustuvaa päätöksentekoa ja toteutusta rajoitetun ratio-

naalisuuden näkökulmasta, jolloin hyväksytään, että päätöksentekijöiden kompleksinen toi-

mintaympäristö on täynnä epäselviä päämääriä, rajoitettua tietoa ja epäselviä valintoja - pää-

töksentekijät ymmärtävät ja käsittelevät tieteellisen tiedon yksilöllisin keinoin ympäristössä, 

jossa on monia muita päätöksentekijöitä ja päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä vaikutta-

massa heidän käytökseensä ja siihen, kuinka paljon heillä lopulta on valtaa hallita lopputu-

losta. Myös Virtanen & Kaivo-oja (2014) näkevät julkisen politiikan päätöksentekijöiden 

rationaalisuuden olevan rajallista – kompleksinen ympäristö ja systeemien hallintaongelmat 

haastavat julkisen politiikan sisältöä ja palveluiden uudistamista. Tietoon perustuvan pää-

töksenteon ongelmia voikin tarkastella politiikan, virkamiestoiminnan ja tieteenharjoittami-

sen erilaisten institutionaalisten logiikoiden kautta, joissa deliberointi kuvaa poliittista lo-

giikkaa, autonomia tieteellistä logiikkaa ja rationaalisuus virkamieslogiikkaa (Ahonen 2015, 

168–169). 

 

Ansell & Geyer (2017) kritisoivat aiemman aiheeseen liittyvän tutkimuksen ylhäältä alas-

päin keskitetysti ja hierarkkisesti suuntautuvia malleja tutkimustiedon käytössä.  Sen sijaan 

parempi tapa lähestyä tietoon perustuvaa päätöksentekoa olisi pragmaattisuus, jolla voitai-

siin integroida tutkittu tieto demokraattiseen pohdintaan ja arvoihin. Kompleksisuusteoria 

puolestaan sopisi konseptina kuvaamaan päätöksenteossa käytettävää tietoa. Pragmaattinen 

kompleksisuus voisikin toimia uutena viitekehyksenä julkisen politiikan tutkimuksessa. Tut-

kijoiden mukaan pragmaattisuus, dialogi ja yhteistoiminnan kehittäminen ovat avainase-

massa, kun pyritään yhdistämään asiantuntija tietoa ja päätöksenteon valmisteluprosessia. 

Onkin nähtävissä, että julkisen sektorin päätöksentekojöiden toimintaympäristö on lähtö-

kohtaisesti hyvin epävarma ja elävä, mikä aiheuttaa päätöksentekoon omat rajoitteensa. 

 

Menestyksekäs tiedolla johtaminen edellyttää, että tiedostetaan tiedon hyödyntämisen mah-

dollisuudet kaikilla organisaation tasoilla. Tiedolla johtamisen edut tulisi olla selvillä koko 

henkilöstölle, jotta tiedolla johtamisen käytäntöjä voitaisiin edistää. Olisi myös ensiarvoisen 

tärkeää ymmärtää organisaatioiden ainutlaatuisuus. Esimerkiksi kunnat ovat toimintaympä-

ristönä ainutlaatuisia, mikä tulisi huomioida tiedolla johtamisen prosessien ja käytäntöjenkin 

omaksumisessa osaksi organisaatioiden käytänteitä. (Massaro et al. 2015, 542–546.) Voikin 
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ajatella, että julkisella sektorilla pitäisi tehdä enemmän tutkimusta tiedolla johtamisen rajoit-

teista ja kohdistaa tutkimusta käytäntöön. 

 

 

2.4 Tutkitun tiedon käyttö julkisessa sote-päätöksenteossa 

 

Sote uudistuksessa pyritään kehittämään tiedolla johtamista, joka on laadukkaaseen ja ajan-

tasaiseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa erityisesti kehittämällä tietopohjaa (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, haettu 30.10.2021). Laihonen (2009, 444–445) tutki väitöskirjassaan ter-

veysjärjestelmän johtamisen tietovirtoja, jossa kompleksisuus on terveysjärjestelmän tiedon-

kulkua kuvaava käsite. Hyvinvointijärjestelmän tietovirrat ja tiedonhallinta on viisiportainen 

järjestelmä, jossa portaat ovat kietoutuneet toisiinsa. Nämä Laihosen viisi porrasta ovat: 1) 

Operatiivisen toiminnan tiedon hallinta, 2) Organisaatioiden johtamiseen liittyvä tiedonhal-

linta, 3) Palveluiden tilaaminen ja siihen liittyvä tiedonhallinta, 4) Kunnallisen ja alueellisen 

päätöksenteon tiedonhallinta ja 5) Valtakunnallinen informaatio-ohjaus. Kunnallisen ja alu-

eellisen päätöksenteon tiedonhallinnan osalta oleellista on yksittäisten palveluiden tilausteh-

tävien lisäksi tiedon laaja hyväksi käyttäminen päätöksenteossa tehokkuuden ja vaikuttavuu-

den edistämisen näkökulmista. Hyvinvointisektorin tulisi pystyä vaikuttamaan hallintorajo-

jen yli päätöksentekoon. Kaikilla edellä mainituilla viidellä portaalla tietojohtamisen haas-

teet voidaan jakaa edelleen kolmeen käytännön haasteeseen, joita ovat yksilöiden asenteet 

ja osaaminen, toimintaa tukevat tietojärjestelmät ja toimintatavat sekä vuorovaikutusverkos-

tot ja asiakassuhteet. Laihonen toteaakin, että edellä mainittuja haasteita ei voida ratkaista 

teknisillä ratkaisuilla.  Suomalaisen terveysjärjestelmän tieto on pirstaloitunutta organisaa-

tioiden, asiantuntijoiden ja tietojärjestelmien välille. Tiedonkulkua tulisi Laihosen mukaan 

kehittää rakenneuudistusten yhteydessä ja oleellista olisi tarkastella, millaista tietoa tarvitaan 

ja mistä kyseinen tieto on parhaiten saatavilla. (Laihonen 2009; 444-445.) 

 

Pragmaattisen kompleksisuuden näkökulmasta tietoon perustuvalla päätöksenteolla ei en-

nusteta oikeaa lopputulosta, vaan se tietoon perustuva päätöksenteko on demokraattisen kou-

lutetun yhteisön jatkuvaa vuorovaikutusta ja oppimista, jossa hyväksytään tiedon rajallisuus 
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(Ansell & Geyer 2017). Menestyksekäs tiedolla johtaminen edellyttää, että tiedostetaan tie-

don hyödyntämisen mahdollisuudet kaikilla organisaation tasoilla. Tiedolla johtamisen edut 

tulisi olla selvillä koko henkilöstölle, jotta tiedolla johtamisen käytäntöjä voitaisiin edistää 

(Massaro et al. 2015, 542-546). Esimerkiksi Liimataisen (2019, 52) mukaan sosiaali- ja ter-

veydenhuoltoalalla vastuualueiden epäselvyydet, epäselvät yhteydenottokäytännöt ja hie-

rarkkisuus eri toimijoiden välillä ovat epäsuotuisia vaikuttimia tiedonkulun sujuvuuteen. 

Tiedon siirtäminen onkin haastavaa kaikissa verkostoissa, sillä tiedon siirtäminen ja sen le-

vittämien on yksittäisten toimijoiden vastuulla (Järvensivu ym. 2010, 44). Tiedon siirron 

ongelmia aiheuttavat muun muassa kiire, henkilökunnan vaihtuvuus, toimintaohjeiden suo-

rittamisen epäyhteneväiset tavat, asenteet ja organisaatiomuutokset (Collinin ym. 2012, 37). 

Tiedolla johtamisen suurin ongelma ei siis välttämättä ole yhtenäisen ja ajantasaisen tieto-

pohjan puuttuminen. 

 

Johdon osaaminen, työntekijöiden työn asiantuntijuus ja sosiaalinen pääoma lisäävät esimer-

kiksi tiedolla johtamisessa käytettävien teknologisten resurssien tehokkuutta (Pee ja Kan-

kanhalli 2016). Tästä näkökulmasta katsottuna sote-uudistuksessa tulisi todella panostaa 

myös siihen, mikä on päätöksentekijöiden rooli suhteessa tietoon. Tiedon saatavuus ja sen 

tehokas käyttö ovat siis riippuvaisia muustakin kuin vain teknologiasta, jonka kautta tietoa 

on saatavilla. Vuorovaikutuksella nähtiin olevan merkittävä rooli tässä asiassa. Tutkimusten 

mukaan tiedonkulussa ja sen siirtämisessä sekä vuorovaikutuksessa esiintyy myös haasteita 

yleensäkin hoiva-alan kentällä. Nämä haasteet vaikuttavat epäsuotuisesti esimerkiksi mo-

niammatillisen yhteistyön toteutumiseen sote-alalla (Collin, Valleala, Herranen, Paloniemi 

& Pyhälä-Liljeström 2012, 37; Jolanki, Tynkkynen & Sinervo 2017, 252; Zitting, Laulainen 

& Niiranen 2019, 386–387). Voikin todeta, että sote-uudistuksen näkökulmasta pitäisi kiin-

nittää todella huomiota myös vuorovaikutuksen kehittämiseen niin hoitotyössä kuin hallin-

non puolellakin päättävissä elimissä. 

 

Valtioneuvoston (2019, 13) määritelmän mukaan verkosto voidaan ymmärtää toimijoiden 

väliseksi vuorovaikutussuhteeksi. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla yksiköt ja yksilöt muo-

dostavat keskenään juurikin verkostomaisia suhteita, joiden vuorovaikutus toteutuu niin or-

ganisaatioiden välisinä kuin yksilötason sosiaalisissa suhteissa. Tiedon siirtymisen näkökul-
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masta tärkeää on toimijoiden välinen luottamus ja sitoutuminen, jolloin esimerkiksi yhteis-

työn rutiinit, tavat ja yhteiset säännöt edesauttavat luottamuksen ja sitoutumisen syntymistä 

ja sen kautta mahdollistavat verkostoyhteistyön sujuvuuden ja toimivuuden. (Järvensivu, 

Nykänen & Rajala, 2010, 9–10, 14–15.)  Jos esimerkiksi tarkastellaan sote-palveluita, voi-

daan sanoa kyseessä olevan moniammatillinen verkosto, jossa painottuu osaamisen tunnis-

taminen ja hyvän vuorovaikutuksen tukeminen (Niiranen, 2017, 140.) Verkosto ei ole myös-

kään ainoastaan organisaatiomuoto, vaan se on myös sosiaalinen rakenne, joka ilmiönä läpi 

leikkaa yhteiskuntaa. Verkostoissa katse tulisi kohdistaa nimenomaan toisiinsa kytkeytynei-

den elementtien ja osien vuorovaikutukseen ja organisaation rakenteisiin. Näyttäisikin siis 

siltä, että tiedolla johtamisessa vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Näin ollen sote-uudis-

tuksessa täytyisi pystyä huomioimaan myös vuorovaikutuksen merkitys ja inhimillisten pää-

töksentekijöiden rooli. (Puustinen 2017). 

 

Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta on ollut tähän asti kunnilla. Niiranen, Jo-

ensuu ja Martikainen (2013) ovat tutkineet kuntien poliittista johtajuutta ja siinä erityisesti 

luottamushenkilöiden tietoperustaa sekä poliittisen ja toiminnallisen johdon vuorovaikutusta 

ja selvittäneet haastatteluin ja kyselyin sitä, millä tiedolla kuntia johdetaan.  Sen lisäksi, että 

luottamushenkilön ja viranhaltijan välillä poliittishallinnollisessa päätöksenteossa on vuoro-

vaikutussuhde, on kyseessä suuressa määrin myös tietosuhde. Tässä suhteessa kumpikin osa-

puoli – niin viranhaltija kuin luottamushenkilö – ovat sekä tiedon tuottajia ja hankkijoita, 

että toistensa tiedon arvioijia. Luottamushenkilöiden päätöksenteko perustui suurilta osin 

kunnan taloutta koskevaan tietoon, toimielinten esityksiin ja tietoon päätösten vaikuttavuu-

desta. Esittelijän rooli on siis suuri tiedon tuottajana ja välittäjänä. Viranhaltijat puolestaan 

välittävät tietoa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja kuntaa koskevista tilastoista, hank-

keiden tuloksista ja kunnan taloudesta. Luottamushenkilöistä 90 %:ia halusivat esitysten pe-

rustuvan nimenomaan tutkittuun tietoon (Niiranen et al. 2013 56–58).  

 

Niirasen, Joensuun ja Martikaisen (2013) tutkimuksessa on mielestäni haasteena kuitenkin 

se, että jokaisella haastateltavalla on oma subjektiivinen kokemuksensa ilmiöstä ja esimer-

kiksi haastateltavalla voi olla päätöksenteostaan sellainen kuva, että se perustuu tutkittuun 

tietoon, vaikka tosiasiassa lopullisen päätöksen perusteena olisikin ollut itsepäisyyden me-
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netelmä Peircen määritelmiä käytettäessä. Hiilamo (2021) puolestaan tutki, miten tutkimuk-

seen perustuvaa asiantuntijatietoa on käytetty päätöksenteossa sote-uudistuksen valmistelu-

töissä 16 vuoden aikana valtiotasolla argumentaatioanalyysin keinoin. Vaikkakin argumen-

taatioista on vaikea saada yhteiskunnallisesti todellista kuvaa esimerkiksi arvoista ja kult-

tuurista, on mielestäni Hiilamon lähestymistapa erittäin relevantti tarkastelemaan, millaiseen 

tietoon päätökset on argumentoitu. Jos tulevaisuudessa halutaan lisätä sote-päätöksenteossa 

laadukkaan tiedon käyttöä, tulee mielestäni tiedon käyttöä todentaa jollakin tavalla. 

 

Tahtoa laadukkaan tiedon käyttöön kyllä löytyy myös yhteiskuntapolitiikan ja -päätöksen-

teon kentältä (Ansell & Gayer 2016; Cairney 2015), mutta esimerkiksi Hiilamon (2021) tut-

kimus osoittaa, että laadukasta tietoa ei välttämättä kuitenkaan käytetä päätöksenteon argu-

menttina – ainakaan Suomen sote-uudistuksen valmistelutöissä. Massaro et al. (2015) mu-

kaan julkisella puolella tavoitteet ovat usein ristiriitaisia ja lisäksi poliittinen ulottuvuus tuo 

tiedon hyödyntämiseen haasteensa verrattuna yksityiseen sektoriin. Tiedon luonteessa tulisi 

paremmin ottaa huomioon tiedon arvopohja pragmaattisuuden näkökulmasta (Ansell & 

Geyer 2017). On siis selvää, että julkisessa hallinnossa päätöksiä halutaan perustella tutki-

tulla tiedolla. Tiedon voidaan nähdä tuovan arvoa päätöksentekoon. Poliittis-hallinnollinen 

päätöksenteon kenttä sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta on kuitenkin hyvin 

kompleksinen ja arvolatautunut myös tiedonhallinnan näkökulmasta. Itse sosiaali- ja ter-

veysalan palvelujärjestelmää voidaan tarkastella arvoverkkona – yhteistä arvopohjaa jaka-

vana sekä arvoa tuottavana kokonaisuutena.  Kaikesta kentän kompleksisuudesta huolimatta, 

poliittishallinnollisessa päätöksenteossa luottamushenkilöiden odotetaan omaavan kykyä 

tehdä päätöksiä siten, että kuntalaiset pitävät päätöstä oikeutettuna. Päätöksentekijän tulisi 

osata myös perustella päätöksensä silloin, kun ne ovat kuntalaisten tahdon kanssa ristiriitai-

sia (Niiranen 1999). 

 

Kuten edellä on todettu, tiedon käyttö päätöksenteossa sote-sektorillakaan ei ole aivan on-

gelmatonta vaan päinvastoin se on hyvin kompleksinen ja monimutkainen prosessi. Kuiten-

kin päätösten odotetaan olevan rationaalisesti tehtyjä tietoon perustuen, vaikka kenttä on 

hyvin arvolatautunut. Kuntatasolla ei ole tehty tutkimusta siitä, miten päätökset perustellaan. 

Tämä herättääkin kysymyksen, mihin kuntapäättäjät argumentoivat päätöksensä esimerkiksi 
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sote-palveluiden järjestämistä koskien? Tiedon hallinnan näkökulmasta kyse ei ole siis pel-

kästään siitä, että oikeaa ja relevanttia tietoa on oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Kyse on 

päätöksenteon näkökulmasta lopulta siitä, mihin omat päätökset perustetaan – annetaanko 

tiedolle merkitystä ja asiantuntijoille roolia päätöksenteossa.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Tutkimuksen tausta, tarkoitus ja tavoitteet 

 

Sote-uudistuksen toteuttamisen taustalla on vahva ajatus siitä, että tiedolla johtaminen on 

avaintekijä laadukkaisiin ja toimiviin sote-palveluihin ja tiedolla johtamisen näkökulmasta 

päätöksenteon tulisi perustua nimenomaan laadukkaaseen ja ajantasaiseen tietoon (vrt. So-

siaali- ja terveysministeriö, haettu 30.10.2021). Sote-uudisuksen myötä pyritään siis saa-

maan ajankohtaista ja luotettavaa tietoa päätöksentekijöille. Näkemykseni mukaan kyse on 

siitä, että pyritään vahvistamaan tieteellisen menetelmän käyttöä päätöksenteon uskomusten 

perustelumenetelmänä (vrt. Peirce 2001).  

 

Kuten edellä viitekehyksessä selvisi, tiedon saatavuus ei ole suurin ongelma tietoon perus-

tuvassa päätöksenteossa. Päätöksenteon prosessin hahmottaminen ja ymmärtäminen voivat 

helpottaa tieteellisen evidenssin sovittamista päätöksenteon tarkoitukseen ja muodostamaan 

linkkejä myös muiden vaikuttavien toimijoiden kanssa. Kyse on siis siitä, miten toimijat 

käyttävät tietoa, eikä pelkästään oikean tiedon tuottamisesta ja välittämisestä. Ymmärtä-

mällä päätöksenteon ja toteutuksen prosessin ja sen tasot, voidaan taata evidenssin riittävyys 

ja kattavuus päätöksenteon prosessiin osallistuville (vrt. Cairney 2015). Pyrinkin tutkimuk-

sellani selvittämään, käytetäänkö Meri-Lapin seutukuntien päätöksenteossa tutkittua tietoa 

ja millainen rooli asiantuntijolla on päätöksenteossa. Lisäksi tarkastelen, onko kuntien välillä 

eroja. Aiemmin ei ole myöskään tehty vertailua tiedon käytöstä sote-päätöksenteossa eri hal-

linnon tasoilla. Tutkimukseni antaa tietoa tiedon käytöstä sote-päätöksenteossa kuntatasolla, 

mutta tarkoitukseni on kuitenkin peilata tuloksia myös Hiilamon tutkimustuloksiin. 

 

Julkisen politiikan kentillä uskomuksilla on todettu olevan valtava merkitys päätöksenteki-

jöiden harkitessa päätöksiään ja tieteellinen tieto on vain yksi kilpaileva peruste esimerkiksi 

päätöksentekijöiden omien kokemusten ja mielipiteiden, äänestäjien mielipiteiden ja puolu-

een kannan lisäksi (Lähteenmäki-Smith & Kuitunen 2015, 115–116). Kunnan poliittista pää-
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töksentekoa voi osaltaan myös luonnehtia enemmänkin arvojen kohdentamiseksi kuin ratio-

naalisesti tutkimukseen perustuvaksi valinnaksi (Askim 2007). Näin ollen on tärkeää selvit-

tää, mitkä ovat uskomusten perustelutavat, jotta tiedetään, käytetäänkö tietoa edes päätök-

senteossa perusteluna ja toisaalta on tärkeää myös hahmottaa tiedon intressi päätöksenteossa 

käytettävän tiedon pohjalla. Jotta päätöksenteko olisi hyvän hallinnon mukaisesti läpinäky-

vää, tulisi olla myös selvää, miten ja millaista tietoa päätöksenteon taustalla käytetään. 

Koska sote-uudistuksen toteuttamisen taustalla on vahva ajatus siitä, että tiedolla johtamisen 

näkökulmasta päätöksenteon tulisi perustua nimenomaan laadukkaaseen ja ajantasaiseen tie-

toon, on tärkeää tiedostaa, millaiseen tietoon perustuen päätökset argumentoidaan (vrt. So-

siaali- ja terveysministeriö, haettu 30.10.2021). Siksi ensimmäinen tutkimuskysymykseni 

on: 

Miten Meri-Lapin sote-päätöksenteossa on perusteltu uskomuksia yhteisyrityksen ja oman 

sote-alueen perustamiseen liittyen vuosina 2014–2017? 

 

Tiedon välittäminen on tutkimustiedon ja päätöksenteon saattamista yhteen tiedon välittä-

misen ja jakamisen mekanismeilla ja nimenomaan asiantuntijoilla merkittävä rooli tutkimus-

tiedon välittämisessä päätöksentekoon. Myös asiantuntijoiden valitsemisella on suuri mer-

kitys tietoon perustuvassa päätöksenteossa (vrt. Hukkinen 2016, 321; Michaels 2009, 997–

999). Koska asiantuntijoiden roolilla on suuri merkitys tietoon perustuvassa päätöksente-

ossa, on toinen tutkimuskysymykseni: 

Minkälainen rooli asiantuntijoilla on Meri-Lapin seutukuntien päätöksenteossa yhteisyrityk-

sen ja oman sote-alueen perustamiseen liittyen vuosina 2014–2017? 

 

 Tavoitteenani on siis selittää, millaista on ollut laadukkaan ja ajantasaisen tiedon käyttö 

sote-päätöksenteossa ennen hyvinvointialueiden työn alkamista Meri-Lapin seutukuntien 

päätöksenteossa. Tarkoituksenani on kartoittaa Meri-Lapin kuntien päätöksentekodoku-

menttien luonnetta ja pyrkiä löytämään mahdollisesti, miten tietoa on käytetty sote-päätök-

senteossa. Sote-uudistuksen toteutuksen jälkeen voidaan tehdä vastaavasti tarkastelua, onko 

laadukkaan ja ajantasaisen tiedon käyttö parantunut sote-päätöksenteossa. 

 

 



33 

 

4.2 Aineisto ja aineiston keruu 

 

Tutkimuskohteekseni valikoin Meri-Lapin seutukunnat ja päätöksentekoprosessin koskien 

Mehiläinen-Länsi-Pohjan - yhteisyrityksen laatimista, sillä kyseisissä kunnissa on tehty pää-

tökset koskien tismalleen samaa asiakokonaisuutta, ja kunnilla on ollut käytettävissään sa-

mat selvitysmateriaalit asiaan liittyen. Näin ollen kuntien päätösten sisällöt ovat vertailukel-

poisia keskenään ja päätösasiakirjat ovat mahdollisimman samankaltaisia, mikä lisää tutki-

muksen luotettavuutta. Kuntien välinen vertailu on tällöin mahdollista. Tutkimusaineisto on 

samankaltaisuutensa lisäksi myös hyvin kattava ja edustava, kun päätösasiakirjat löytyivät 

kuudesta kunnasta. Mielestäni myös yhteisyrityksen laatimista koskeva päätöksentekopro-

sessi on melko vertailukelpoinen Hiilamon (2021) tutkimukseen nähden, vaikkakin Hiilamo 

toteaa tutkimuksessaan, että se toimii ainoastaan omassa konseptissaan. Meri-Lapin seutu-

kuntien päätöksentekoprosessi koskien yhteisyritystä liittyy kuitenkin vahvasti sote-uudis-

tuksen kuntatason valmistelutöihin ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleenorganisoin-

tiin. Tällöin asiayhteys huomioiden pystyy kuitenkin tietyllä varauksella vertailemaan, onko 

valtiollisen ja kunnallisen tason välillä yhtäläisyyksiä vai ei.   

 

Taulukko 2. Tutkimuksen aineisto 

Aineiston 

luonne 

Päätösasiakirjat Liittyvät selvitykset Liittyvät asian-

tuntijoiden kuule-

miset 

Sekundääriaineisto  • Terveydenhuollon jär-

jestämissuunnitelma 

3/2013 

• Esitys perusteista muo-

dostaa Länsi-Pohjan 

sote-alue 9/2013 

• Sote-yhteistoiminta-

alueselvitys 3/2014 

 

Primääriaineisto Kuntien päätökset syk-

syllä 2016 (sitoutuminen 

projektiin) 

Projektisuunnitelma Seutufoorumi 
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Primääriaineisto Kuntien päätökset yhtiöit-

tämisselvitykseen ryhty-

misestä 24.4.2017 

Järjestämissuunnitelman toi-

meenpano-ohjelma 4/2016 

 

Primääriaineisto Kuntien päätökset yhteis-

yrityksestä: 

Kunnanhallitukset 

6.11.2017 

Kuntien valtuustot 

13.11.2017 

Länsi-Pohjan sote-projektin 

vaikutusten ennakkoarviointi 

Päättäjäinfo 

 

Tutkimusaineisto muodostuu tutkittavien kuntien hallitusten ja valtuustojen sekä viranhalti-

oiden päätöksentekodokumenteista ja selvityksistä liittyen Meri-Lapin seutukuntien yhteis-

yrityksen laatimiseen. Selvitykset ja asiakokonaisuuteen liittyvät päätökset on lueteltu edellä 

taulukossa 2. Taulukosta voi nähdä, että sekundääriaineistona on ennen päätöskokonaisuutta 

tehdyt selvitykset ja esitykset. Nämä asiakirjat valikoituivat tutkimuksen kohteeksi, koska 

näihin selvityksiin ja esityksiin viitataan niin päätösasiakirjoissa kuin päättäjille järjestetyssä 

päättäjäinfossa vuonna 2017. Länsi-Pohjan sote-projektin lähtökohtana on 2001 vuodesta 

lähtien alueella tehdyt selvitykset sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiosta ja kuntara-

kenteen muuttamisesta (Parviainen, Sakaranaho, Haapakorva-Kallio 2017, 4). Asiankoko-

naisuuteen liittyen on tehty terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuonna 2013, jonka 

pohjalta on tehty esitys perusteista muodostaa Länsi-Pohjan sote-alue. Länsi-Pohjan sote 

yhteistoiminta-alueselvitys tehtiin vuonna 2014. 

 

Taulukossa 2. on kuvattu myös, että primääriaineistona on kuntien päätösasiakirjat päätös-

kokonaisuudesta Meri-Lapin yhteisyrityksen perustamiseen liittyen 2016-2017 ja näissä 

päätösasiakirjoissa liitteenä olleet selvitykset. Meri-Lapin seutuvaltuusto päätti vuonna 2014 

oman tuotantoalueen valmistelusta perustuen Länsi-Pohjan sote yhteistoiminta-alueselvityk-

seen samalta vuodelta. Valtakunnan hallituksen vaihtumisen seurauksena valtakunnalliset 

linjaukset muuttuivat ja seutuhallitus reagoi näihin vaikutuksiin linjaamalla vuonna 2015 

uudelleen valmistelun jatkumisesta. Erikoissairaanhoidon ja kuntien yhteistyönä peruster-

veydenhuollon yksikkö laati vuonna 2016 sote-järjestämissuunnitelman toimeenpano-ohjel-

man, jonka pohjalta tehtiin projektisuunnitelma sote-projektille (Parviainen, Sakaranaho, 

Haapakorva-Kallio 2017, 4). Meri-Lapin seutuhallitus hyväksyi projektisuunnitelman 

26.8.2016 ja Meri-Lapin kunnat tekivät päätökset koskien projektiin sitoutumista syksyn 
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2016 aikana. Yli-Tornion kunta jäi projektin jatkovaiheessa pois projektista keväällä 

2017(Parviainen, Sakaranaho, Haapakorva-Kallio 2017, 4). Varsinaisesta yhteisyrityksestä 

kunnat päättivät marraskuussa vuonna 2017.  

 

Analyysin kohteet valikoin siis tutustumalla yhteisyritykseen liittyviin asiakirjoihin kuten 

Länsi-pohjan sote-projektin loppuraporttiin ja yhteisyrityksen perustamiseen liittyvän päät-

täjäinfon materiaaliin. Kun olin saanut selville, mitkä ovat oleellisemmat selvitystyöt asia-

kokonaisuuden taustalla ja milloin asiaa koskevat päätökset on tehty, pyysin kunnilta kysei-

set päätösasiakirjat sähköpostitse. Analyysikohteet on valikoitu edellä mainitusti siksi, koska 

ne ovat linjanneet keskeisesti yhteisyrityksen perustamisen edistämistä ja toisaalta niissä on 

myös nähtävillä tarve esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, hallinnon, lainsäädännön ja 

rahoituksen asiantuntemukselle. Selvitykset valikoin päättäjäinfon, loppuraportin ja varsi-

naisten päätösasiakirjojen viittausten perusteella. Sekundääriaineistona on loppuraportissa 

ja päättäjäinfossa viitatut selvitykset aiemmilta vuosilta. Näihin selvityksiin viitattiin pää-

tösasiakirjoissa myös ”aiempina vuosina tehtyinä laajoina selvityksinä”. Varsinaisen pri-

määriaineiston puolestaan muodostavat päätösasiakirjat liitteineen. Tämän lisäksi olen tar-

kastellut viitattuihin asiantuntijoiden kuulemisiin liittyvien asiantuntijoiden taustoja.  

 

Analyysikohteet muodostavat asiakokonaisuuden ja päätösasiakirjat ovat samankaltaisuu-

tensa vuoksi vertailukelpoisia. Seutuvaltuuston ja -hallituksen päätökset jätin analyysin ul-

kopuolelle, koska ne eivät ole vertailukelpoisia kuntien ja kaupunkien hallitusten ja valtuus-

tojen päätösten kanssa. Seutuvaltuusto ja -hallitus eivät ole myöskään olleet järjestämisvas-

tuussa sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta kuten kunnat ovat olleet, joten seutukunnan 

asema on erilainen kuntiin nähden. Erilaisen roolin ja eriävien päätöksenteon kohteiden 

vuoksi seutuvaltuuston päätökset jäävät analyysini ulkopuolelle. Samaan aikaan on ollut 

käynnissä myös Lapin maakuntaa koskevia selvitystöitä kuten Lapin Sote-soppa ja maakun-

tauudistukseen liittyvät selvityksen. Rajasin kuitenkin nämä selvitykset tutkimuksen ulko-

puolelle, koska ne eivät ole välttämättä olleet käytettävissä päätöksenteko ajankohtana ja 

toisaalta näihin selvityksiin ei myöskään viitata päätösasiakirjoissa.  
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4.3 Metodologia ja analyysi 

 

Tutkimukseni luonne on kvalitatiivinen eli laadullinen, jolloin tarkastelen suhteita ja niiden 

muodostamia merkityskokonaisuuksia. Laadullisen tutkimuksen kohteena ovat siis merki-

tykset, jotka voivat olla esimerkiksi käsityksiin tai kokemuksiin liittyviä. Tutkimuskoh-

teenani on asiantuntijoiden roolit ja päätöksentekijöiden uskomusten perustelutavat.  Tar-

koituksenani ei ole löytää totuutta tutkimukseni kohteesta, vaan tarkoituksenani on tulkita 

ihmisen toimintaa päätöksenteossa ja kuvata käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. (Vilkka 2015.)  

 

Analyysi on tarkoitus toteuttaa kolmessa tasossa mukaillen Hiilamon (2021) tutkimusta: En-

simmäisessä tasossa tarkastelen toimijoita ja ryhmien kokoonpanoja selvittämällä, mikä on 

akateemisten asiantuntijoiden määrä, osuus ja tausta tarkoituksenani muodostaa käsitys, 

minkälainen rooli päätöksenteossa on annettu asiantuntijoille Meri-Lapin seutukunnissa yh-

teisyrityksen ja oman sote-alueen perustamiseen liittyen vuosina 2014-2017 ja minkälaisista 

lähteistä tietoa on käytettävissä (tiedon intressi). Toisessa tasossa tarkastelen työryhmien 

toimintaa etsimällä keskeisimpien esitysten perustelutapoja argumentaatioanalyysilla. Kol-

mannessa tasossa tarkastelen itse lopputuloksia eli tutkin Meri-Lapin seutukuntien päätös-

asiakirjoja ja selvitystöitä argumentaatioanalyysin keinoin ja luokittelen perustelutavat Hii-

lamon (2021) tavoin Charles S. Peircen (1877) uskomusten perustelutapojen pohjalta tarkoi-

tuksenani selvittää, miten Meri-Lapin sote-päätöksenteossa on perusteltu uskomuksia yh-

teisyrityksen ja oman sote-alueen perustamiseen liittyen vuosina 2014–2017. 

 

Ensimmäinen taso: asiantuntijoiden määrän, osuuden ja taustan analysointi 

 Kuten edellä käsitteellisessä viitekehyksessä selvisi, asiantuntijuus on yleisellä tasolla sitä, 

että julkisessa keskustelussa asiantuntijamielipiteet hyväksytään kyseenalaistamatta niitä 

(Hiilamo 2021, 4; vrt. Peirce 1877).  Nykyään asiantuntijuus ei kuitenkaan perustu ainoas-

taan tieteen tai tieteellisammatillisiin edustajiin. Kokemusasiantuntijat tai käytännön asian-

tuntijat voivat pätevöityä esimerkiksi oman kokemuksensa kautta (Väliverronen 2016; Col-

lins & Evans 2002, 236).  Asiantuntijuus voidaan luokitella interaktionaaliseen asiantunti-

juuteen ja kontribuutio-asiantuntijuuteen.  Interaktionaalinen asiantuntijuus syntyy, kun vuo-

rovaikutuksessa kommunikoidaan hiljaisella tiedolla uuden ongelman ratkaisuprosessissa 
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(Evans & Col-lins 2010, 54.) Kummassakin asiantuntijuus pohjautuu vuorovaikutukseen 

alan muihin toimijoihin, mutta kontribuutioasiantuntijalla on lisäksi kyky luoda tietoa ja 

edelleen kehittää ja muovata omaa alaansa (Collins & Evans 2007).  Asiantuntijuus voidaan 

määritellä myös sisäisen kokemuksen perusteella, jolloin asiantuntijuus perustuu tieteelli-

seen ja ammatilliseen professioon (Isopahkala- Bouret 2008, 84). 

 

Sote-ala on eriytynyt vahvasti jo pelkästään profession kentällä. Esimerkiksi tarkasteltaessa 

terveysalan tutkimusta, voidaan myös huomata, että tutkimus paikantuu lääketieteeseen, ter-

veystieteeseen, hoitotieteeseen ja jopa väestötieteeseen. Sosiaali-alaa puolestaan opiskellaan 

yliopistoissa sosiaalipolitiikassa ja sosiaalityössä. Edellä mainittujen lisäksi sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden uudistamiseen liittyy vahvasti hallintotieteet, liiketalous, oikeustieteet ja 

terveystaloustieteet. Näin ollen ei ole yhtä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen kat-

tavaa tutkintoa. On myös otettava huomioon, että ammattikunnat tavoittelevat sosiaalista 

statusta ja legitimiteettiä asemaa yhteiskunnassa, jolloin taustalla vaikuttavat intressit voi-

daan pyrkiä häivyttämään yhteisen edun alle. Ja kuten edellä todettiin: asiantuntijuus voi olla 

myös muusta kuin professiosta ansaittua – esimerkiksi johtotehtävistä hankittu asiantunti-

juus voi heijastella voimakkaammin tehtävään liittyviä intressejä kuin objektiivista asian-

tuntemusta (Hiilamo 2021, 114–115). 

 

Asiantuntijuuden määritelmät voivat olla moninaiset riippuen näkökulmasta ja asiantunti-

juuden kentälle on tullut tieteilijöille ja viranomaisille uusia kilpailevia toimijoita, joiden 

vauhdissa tieteilijöillä ja viranomaisilla on vaikea pysyä. Yliopistojen rinnalle on esimer-

kiksi muodostunut puolijulkisia, valtiollisia ja yksityisiä tutkimuslaitoksia ja tiedon tuottajia 

(Nowotny et al. 2001). Tiede tuottaa vastauksia tieteellisiin ja teoreettisiin kysymyksiin, 

mutta uudet tiedon tuottajat pyrkivät vastaamaan käytännön läheisiin ongelmiin. Ja näin yli-

opistojen valta-asema asiantuntija tiedon tuottajana on osaltaan vähenemässä (Arnoldi 

2007). Pyrin tässä tutkimuksessa tarkastelemaan asiantuntijuutta laajana käsitteenä, jossa 

asiantuntijuus kattaa sekä tieteellisen tiedon, että käytännön läheisen tiedon tuottajat ja vä-

littäjät. Tässä tutkimuksessa asiantuntijoina käsitetään kaikki ne tahot, jotka saava äänensä 

kuuluviin julkiseen keskusteluun ja jotka tuottavat tai välittävät tietoa päätöksentekijöille.  
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Asiantuntijat ovat merkittävässä roolissa tiedon välittämisessä eli tutkimustiedon ja päätök-

senteon yhteen saattamisessa (vrt. Hukkinen 2016, 32; esim.  Michaels 2009, 997–999). Asi-

antuntijoiden roolin selvittämisessä tarkastelen siis asiantuntijoiden osuutta, mutta samalla 

teen asiantuntijan taustoista löytyvästä tiedosta sisällön analyysia peilaamalla löydöksiä Ha-

bermasin (1974) tiedonintresseihin ja Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kent-

tien näkökulmaan. Habermasin mukaan tieto on aina yhteydessä arvoihin, elämään, subjek-

tiin ja käytäntöön (Habermas 1976, 136–138). Koska evidenssin käyttäminen on oikeastaan 

poliittinen prosessi (Cairney 2015), on päätöksenteossa huomioitava tiedon intressi. Haber-

masin mukaan pyrkimällä ymmärtämään tiedon taustalla vaikuttavia tiedonintressejä, voi-

daan havaita subjektin ja objektin välinen yhteys ja edistää tiedon objektiivisuutta (Haber-

mas 1974, 19–22; Habermas 1976, 134). Tiedon laatuun ja sisältöihin liittyy laatuvaatimuk-

sia poliittisessa päätöksenteossa: tiedon tulisi esimerkiksi olla testattua validiuden ja reliaa-

beliuden osalta, jotta voitaisiin todeta, ettei se ole väärin perustein tuotettua. Tiedon tulisi 

olla myös neutraalia ja ainakin tietyssä määrin institutionaalisesti riippumatonta, jolloin tie-

don tulisi pyrkiä puolueettomuuteen ja tiedon tuottamisessa ja käyttämisessä tulisi kiinnittää 

huomiota tieteenala-asymmetriaan eli huomiota tulisi kiinnittää siihen, pystytäänkö akatee-

misella kentällä tuottamaan riittävän nyansoitua tietoa ottaen huomioon tieteenalan rajoitteet 

(Virtanen, Stenvall & Rannisto 2015, 9). Jotta päätöksenteossa käytetyn tiedon objektiivi-

suutta voidaan edistää, tulee tiedon intressi pystyä huomioimaan (vrt. Habermas 1974) ot-

taen huomioon asiantuntijoiden erilaiset sijoittumiset yhteiskunnan toiminnan kentällä sekä 

sen, mihin asiantuntijuus perustuu. 

 

Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkökulmasta, voidaan jako tehdä 

kolmeen kenttään: akateemiseen tieteen kenttään, hallinnollisen tutkimuksen kenttään ja hal-

linnon ulkopuolisen asiantuntijatiedon kenttään. Akateemisen tiedon kenttää edustavat yli-

opistot ja korkeakoulut. Hallinnollista tutkimuskenttää puolestaan erilaiset instituutio- ja 

henkilötoimijat kuten Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, jossa tutkimuslaitokset edustavat 

valtion politiikkaa ja ministeriön tahtotilaa samalla, kun itse tutkimuslaitoksessa koroste-

taankin tiedon reliaabeliutta ja validisuutta. Hallinnon ulkopuolisten asiantuntijoiden kent-

tään puolestaan sijoittuvat muodollisesti poliittishallinnollisen kentän ulkopuolelle jäävät 

konsultit, etujärjestöt, neuvonantajat ja lobbausinstituutiot. (Virtanen, Stenvall & Rannisto 

2015, 15–18.)  
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Luokittelen aineistosta asiantuntijat seuraaviin ryhmiin: 

- Akateeminen tieteenkenttä  

o akateeminen instituutio/organisaatio 

- Hallinnollisen tutkimuksen kenttä 

o instituutio (puolijulkiset ja valtiolliset tutkimuslaitokset) 

o kuntaorganisaatio 

o pätevöityminen/titteli (yksilö) 

- Hallinnon ulkopuolinen asiantuntijatieto 

o yksityiset tutkimuslaitokset, ideahautomot jne.  

 

Edellä mainitulla jaolla tarkastelen nimenomaan, mikä on akateemisten asiantuntijoiden 

osuus selvitystyössä ja mille tutkimuksen kentälle asiantuntijuus sijoittuu. Vaikka esimer-

kiksi lääkäri onkin akateeminen professio, sijoitan lääkärit ja muut sote-alan työntekijät hal-

linnolliselle tutkimuskentälle, mikäli he edustavat organisaatiotaan (kuntaa tai sairaanhoito-

piiriä). Tällaisissa tilanteissa ei voida varmuudella sanoa, että heidän lähestymistapansa sel-

vitystyössä olisi neutraali tai objektiivinen kuten tieteellisen tiedon tulisi olla. Jos puolestaan 

profession edustaja edustaa akateemista instituutiota, kategorisoin asiantuntijan tällöin aka-

teemiselle tieteenkentälle.  

 

Toinen ja kolmas taso: Argumentaatioanalyysi selvitys- ja päätösasiakirjoista 

Argumentoinnilla on omat sääntönsä tilanteen ja lain asettamien ehtojen mukaan, argumen-

toinnilla on myös seurauksensa. Argumentointi on kielellinen resurssi, mutta sosiaalisena 

toimintana se on yhteydessä vallitseviin marginaalisiin tiedonjärjestelmiin ja diskursseihin. 

Kielenkäyttäjä voi käyttää edellä mainittuja yhteyksiä argumentoinnin lähtökohtana ja osal-

listua merkitysten luontiin.  Tiedon ja kielellisen vallan rakentumisen osalta on tärkeää ha-

vaita argumentoinnin logiikka ja se, mihin argumentti perustuu. Argumentoinnin luotetta-

vuuden ja uskottavuuden merkitys on korostunut tiedonjälkeisenä aikana. (Pietikäinen & 

Mäntynen, 2019.) 
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Kielenkäyttö jäsentää, merkityksellistää ja rakentaa sekä muuttaa sosiaalista todellisuutta. 

Kieltä käyttäessä konstruoidaan eli merkityksellistetään kohde, josta puhutaan tai kirjoite-

taan (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016). Argumentaatio on perustelujen esittämistä ja sitä 

voidaan pitää diskursiivisen toiminnan muotona, jolla vaikutetaan merkitysten ja tiedon ra-

kentamiseen ja muokkaamiseen (Pietikäinen & Mäntynen, 2019). Argumentointiin liittyy 

yhtäältä ihmisten välinen kommunikointi ja toisaalta argumenttien kehittely. Tutkitun tiedon 

käyttöä päätöksenteossa voi tarkastella juuri arvioimalla päätöksenteon argumentteja retori-

sina keinoina argumentaation käyttötarkoituksessa omassa kontekstissaan (vrt. Jokinen 

2016). Analyysimenetelmänä päätöksenteon uskomusten perustelutapojen selvittämiseen 

käytän siis teorialähtöistä argumentaatio- eli retorista analyysiä, joka on diskurssitutkimuk-

sen muoto. Diskurssitutkimus on mielestäni relevantti lähestymistapa tähän asiakokonaisuu-

teen, koska tarkastelen kielellisiä argumentteja, joilla on perusteltu poliittisella vallalla teh-

tyjä päätöksiä ja diskurssitutkimuksen perusajatuksena on juuri kielenkäyttö sosiaalisena toi-

mintana (Pietikäinen & Mäntynen, 2019).  

 

Teorialähtöinen sisällönanalyysi tarkoittaa tutkimusaineiston pohjautumista teoriaan, mal-

liin tai johonkin tiettyyn ajatteluun. Teoria ja aiemmat tutkimukset ohjaavat analyysiä sekä 

käsitteiden ja luokitteluiden määrittelyä, ja sen tarkoituksena on uudistaa teoreettista käsi-

tystä tutkittavasta ilmiöstä tai asiasta. (Vilkka 2015.) Kategorisoin argumentit aineistosta 

käyttämäni teoriapohjan mukaisesti (vrt. Jokinen 2016). Analyysin pohjalla käytän Charles 

S.  Peircen (1877) luokittelua tavoista hankkia tietoa ja muodostaa käsityksiä. Mielestäni 

tämä on relevantti tapa lähestyä aihetta, sillä esimerkiksi Ansell ja Geyerin (2016) tarkaste-

lun mukaan pragmaattisen kompleksisuuden näkökulmasta tietoon perustuva päätöksenteko 

ei ole sitä, että pystytään ennustamaan oikea lopputulos, vaan se pikemminkin demokraatti-

sen koulutetun yhteisön jatkuvaa vuorovaikutusta ja oppimista, jossa hyväksytään tiedon ra-

jallisuus. Heidän mielestään parempi tapa lähestyä tietoon perustuvaa päätöksentekoa olisi 

paragmaattisuus, jolla voitaisiin integroida tutkittu tieto demokraattiseen pohdintaan ja ar-

voihin. Argumentaatioanalyysin ja Peircen uskomusten perustelutavoilla otetaan huomioon 

tiedon intressien moninaisuus ja toisaalta myös päätöksentekijöiden päätöksentekoon vai-

kuttavat muut asiat kuten arvot ja kulttuuri. Seuraavaksi esittelen analyysissa käyttämäni 

Peircen uskomusten perustelutavat. 
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Peircen uskomusten perustelutavoissa on neljä eri menetelmää hankkia tietoa ja muodostaa 

käsityksiä. Nämä menetelmät on kuvattu taulukossa 3. alla. Ensimmäinen menetelmä taulu-

kossa on itsepäisyyden tai jääräpäisyyden menetelmä, jossa todisteista ja kritiikistä välittä-

mättä pidetään kiinni vanhoista uskomuksista. Uskomuksia ei tarvitsekaan itsepäisyyden 

menetelmässä perustella ja menetelmä toimiikin parhaiten polkuriippuvaisissa kannan-

otoissa. (Peirce, 2001, 138–140; Peirce & de Waal 2014, 58–59)  

 

Taulukko 3 Uskomusten perstelutavat ja niiden tunnistaminen mukaellen Peircen (2001) uskomusten perustelutapoja 

 Uskomus perustuu Vastaväitteeseen 

suhtautuminen 

Asiantuntijan rooli 

Itsepäisyyden me-

netelmä 

Ei perusteluja Vastaväitettä ei huo-

mioida 

Asiantuntijuudella ei 

roolia 

Auktoriteetin me-

netelmä 

Uskomus perustellaan 

auktoriteetilla/tittelillä 

Vaaralliset vastaväit-

teet ylitetään ja pako-

tetaan uskomaan 

omaan totuuteen 

Auktoriteetti perustuu 

tunnustettuun asian-

tuntijuuteen. Auktori-

teetti voi perustua 

kuitenkin muuhunkin 

kuin asiantuntijuu-

teen.  

Intuitiivinen mene-

telmä 

Uskomus perustuu 

järjen käyttöön, intui-

tioon 

Suvaitaan kritiikki ja 

hyväksytään vasta-

väitteiden olemassa-

olo 

Asiantuntijuus kum-

puaa intuitiosta, joka 

pohjautuu koulutuk-

seen / am-matti-iden-

titeettiin/poliittiseen 

orientaatioon. 

Tieteellinen mene-

telmä 

objektiivisuus, julki-

suus, itseään korjaava 

toimintatapa 

suvaitaan kritiikki, 

korjataan uskomusta 

tarvittaessa 

Akateeminen asian-

tuntijuus. 

 

 

Itsepäisyyden menetelmässä tartutaan omaan näkemykseen tiukasti välittämättä muista nä-

kökulmista ja uskomusten perustelutavoista – epäröinnin kynnyksellä itsepäisyyden mene-

telmässä voidaan jopa tarttua omaan uskomukseen tiukemmin sen sijaan, että pyrittäisiin 
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aidosti näkemään uskomusta horjuttavat todisteet tai epäilyt. Kuitenkin itsepäisyyden mene-

telmä on taatusti myös tärkeä osa päätöksentekoa varsinkin kentillä, joissa asiakokonaisuu-

det eivät ole mustia tai valkoisia, oikeita tai vääriä. Joskus päätös on kuitenkin vain saatava 

aikaan ja kaikkia näkökulmia ei voida ottaa huomioon. Joskus voi siis olla tarpeellista itse-

päisesti sitoutua uskomukseen, jotta päätöksiä saadaan tehtyä ja niitä voidaan toimeenpanna. 

Liian yksipuolisesti käytettynä tämä menetelmä voi kuitenkin tulla ongelmalliseksi, jos us-

komuksista ei voi joustaa kaikkien todisteiden puhuessa sitä vastaan. Voikin todeta, varsi-

naisesti asiantuntijoille ei ole roolia itsepäisyyden menetelmässä, sillä uskomuksia ei tässä 

menetelmässä tarvitse perustella mitenkään (vrt. Peirce, 2001, 138–140, Niiniluoto 1980, 

81–83).  

 

 Toinen taulukossakin esitetty uskomusten perustelutapa on auktoriteetin tai arvovallan me-

netelmä, missä uskomus perustuu auktoriteetin mielipiteeseen, jonka oikeutusta ei ole ky-

seenalaistettu. Tällainen uskomusten menettelytapa on ollut yleistä kautta historian, joissa 

valtiot ja instituutiot ovat luoneet omat poliittiset ja teologiset järjestyksensä ja ohjanneet 

yhteisöjen tapoja olla, elää ja ajatella. Kuitenkaan kaikkea ihmisten ajattelua ei instituutio-

kaan voi ohjailla ja siksipä ohjaus on keskittynytkin yleensä tärkeimpiin asioihin – jättäen 

tilaa vähemmän tärkeissä asioissa omalle ajattelulle, mikä ajansaatossa voi nostaa ihmisiä 

kyseenalaistamaan myös auktoriteetteja. (Peirce, 2001, 139–141; Peirce & de Waal 2014, 

59–62, Niiniluoto 1980, 81–82). Auktoriteetti perustuu tunnustettuun asiantuntijuuteen. 

Auktoriteetti voidaankin nähdä tässä uskomusten menettelytavassa tietynlaisena asiantunti-

jana. Näitä asiantuntijoita voivat edustaa teologisissa instituutioissa esimerkiksi papit ja piis-

pat, mutta toisaalta auktoriteetin aseman voi saada myös akateeminen asiantuntija. Akatee-

minen asema voi antaa tieteellisen auktoriteetin, mutta auktoriteetti ei takaa asiantuntijuutta 

kaikille aloille (Hiilamo 2021, 116). Nähdäkseni onkin tärkeää erottaa, milloin uskomus pe-

rustellaan auktoriteetin mielipiteeseen ja milloin asiantuntijan lausuntoon. Ero näiden välillä 

ei varmastikaan aina ole selvä.  

 

Taulukossa 3. kolmas menettelytapa on intuitiivinen menetelmä (a priori method), jossa us-

komus perustuu sen intuitiiviseen kiistattomuuteen. Intuitiivinen menetelmä suvaitsee kriit-

tisyyttä ja se perustuu järkeen vetoamiseen (Peirce, 2001, 141–143; Peirce & de Waal 
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2014,63–66). Hiilamo (2021, 116) kirjoittaa artikkelissaan, että todellisuudessa asiantunti-

juus voi kummuta intuitiosta. Tällöin intuitio voi pohjautua koulutukseen, poliittiseen asen-

noitumiseen tai ammatti-identiteettiin. Näkemykseni mukaan asiantuntijuus ei tässä kohtaa 

perustu annettuun titteliin tai auktoriteettiin, vaan esimerkiksi koulutuksen kautta saatuun 

asiantuntijuuteen, mutta uskomusta ei välttämättä perustella muulla kuin ”maalaisjärjellä”. 

Tässä menettelytavassa on kyse järjen ja älyn soveltamisesta, mutta vaarana voi olla, että 

uskomuksista tulee niin kutsuttuja makuasioita (Niiniluoto 1980, 82).  

 

Tieteellinen menetelmä on neljäs ja viimeinen uskomusten perustelutapa ja siinä uskomus 

perustuu objektiivisuuteen, julkisuuteen ja itseään korjaavaan toimintatapaan. Tässä mene-

telmässä tulee parhaiten esiin akateeminen asiantuntijuus (Peirce, 2001, 145–148; Peirce & 

de Waal 2014, 67–70; Niiniluoto 1980, 82–83). Näin ollen tieteellinen menetelmä vaatisi 

Meri-Lapin seutukuntien valmistelutyössä käytettävän perusteluina esimerkiksi tieteellisiin 

tutkimuksiin perustuvia argumentteja.   

 

Kävin aineiston läpi nVivo-ohjelmalla ja luokittelin löytämäni uskomusten perustelutavat 

taulukon 3. mukaisesti. 
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5 AINEISTON ANALYYSI 

 

 

5.1 Asiantuntijoiden osallistuminen selvitystöihin ja uskomusten perustelutavat selvi-

tysvaiheessa  

 

Tässä osiossa analysoin aineistoa ensimmäisessä ja toisessa tasossa. Ensimmäisessä tasossa 

tarkastelen toimijoita ja ryhmien kokoonpanoja selvittämällä akateemisten asiantuntijoiden 

määrän, osuuden ja taustan. Toisessa tasossa tarkastelen työryhmien toimintaa etsimällä kes-

keisimpien esitysten ja selvitysten perustelutapoja argumentaatioanalyysilla. Luokittelen pe-

rustelutavat Charles S. Peircen (1877) uskomusten perustelutapojen pohjalta.  

 

 

5.1.1 Kuntien terveydenhuollonpalvelujen järjestämissuunnitelma vuosille 2013–2016 

 

Toukokuussa 2011 voimaan tulleen Terveydenhuoltolaki (1326/2010) tuli voimaan touko-

kuussa 2011 ja sen mukaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien tulee laatia yhteinen ter-

veydenhuollon järjestämissuunnitelma. Terveydenhuoltolain nojalla annettu valtioneuvos-

ton asetus 337/2011, perustelumuistion ja Kuntaliiton yleiskirjeen 21/80/2011 määrittävät 

järjestämissuunnitelman sisällön.  

 

Perusterveydenhuollon yksikkö linjasi keväällä 2012 kokouksessaan, että palvelutiimi käyn-

nistää Länsi-Pohjassa järjestämissuunnitelmatyön. PTH-yksikkö tukee järjestämissuunnitel-

man laadinnassa sen eri vaiheissa. Keväällä 2012 PTH-yksikkö lähti työstämään palvelutii-

min ja PTH-yksikön ohjausryhmän laatimaan runkoon järjestämissuunnitelmaa. Sairaanhoi-

topiirin kaikki kunnat nimesivät jäsenet 14:sta alueelliseen moniammatilliseen työryhmään. 

Jäseniä nimettiin kaikkiaan 118 ja tämän lisäksi käytettiin asiantuntijoita organisaation si-

sältä, mutta myös ulkoa. PTH-yksikkö koostui ylilääkäristä, kehittämispäälliköstä ja sosiaa-

lityöntekijästä.  
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Ensimmäinen taso: asiantuntijoiden määrän, osuuden ja taustan analysointi 

Julkisessa keskustelussa asiantuntijamielipiteet hyväksytään kyseenalaistamatta niitä (Hii-

lamo 2021, 4; vrt. Peirce 1877).  Asiantuntijuus ei perustu ainoastaan tieteen tai tieteellisam-

matillisiin edustajiin. Kokemusasiantuntijat tai käytännön asiantuntijat ovat pätevöityneet 

oman kokemuksensa kautta, jolloin esimerkiksi johtaja voi olla saavuttanut asiantuntija-ase-

mansa johtotyön kautta (vrt. Väliverronen 2016; Collins & Evans 2002, 236). Tässä tutki-

muksessa asiantuntijoina käsitetään kaikki ne, jotka tulevat huomioiduksi julkisessa keskus-

telussa ja jotka välittävät tai tuottavat tietoa päätöksentekijöille. Tässä selvityksessä PTH-

ryhmä on työstänyt selvityksen ja äänensä saivat kuuluviin myös työryhmät ja sisäiset asi-

antuntijat. Kun tarkastellaan PTH-yksikön ja moniammatillisten työryhmien jäsenistöä, voi-

daan todeta, että työryhmät on koottu suurimmaksi osaksi organisaatioiden sisältä. Erityi-

sesti titteliin perustuva asiantuntijuus näyttää korostuneen: Niin PTH-yksikkö kuin palvelu-

tiimi koostuvat pääsääntöisesti organisaatioiden esimiehistä ja johtajista sijoittuen Bour-

dieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkökulmasta hallinnollisen tutkimuk-

sen kenttään. Esimerkiksi PTH-yksikön ohjausryhmässä on edustajia niin kuntien johdoista 

(esim. kunnanjohtaja, perusturvajohtaja) kuin sairaanhoitopiirinkin johdosta (esim. sairaan-

hoitopiirin johtaja), mutta kokoonpanosta löytyy myös edustaja Kemi-Tornion ammattikor-

keakoulusta, mikä on ainoa akateemisen tutkimuksen kentällä toimiva edustaja. PTH-yk-

sikkö koostui ylilääkäristä, kehittämispäälliköstä ja sosiaalityöntekijästä.  

 

Vaikka usealla työryhmän jäsenellä on taustalla akateeminen koulutus, edustavat he työryh-

missä omaa organisaatiotaan, jolloin tuotetun tiedon intressi voi olla esimerkiksi organisaa-

tion arvojen mukaista, sillä tieto on aina yhteydessä elämään, arvoihin, subjektiin ja käytän-

töön (vrt. Habermas 1974, 7–10; Habermas 1976, 136–138, Niiniluoto 1984, 69–71). Muissa 

asiantuntijaryhmissä on hallinnolliselta kentältä mukana useita instituutioita kuten aluehal-

lintovirasto ja THL. Myös ammattikorkeakoulu on nimetty asiantuntijaryhmään. Kuitenkin 

näyttää siltä, että akateemiset asiantuntijat esimerkiksi yliopistolta eivät ole edustettuna asi-

antuntijaryhmässä laisinkaan. Jos asiantuntijoita on ollut työryhmässä 118 ja tämän lisäksi 

asiantuntijoita on käytetty myös tarpeen mukaan orgaanisaation sisältä ja ulkoa, voidaan to-

deta, että nimetty ammattikorkeakoulun edustaja löytyy ainoastaan PTH-yksikön ohjausryh-

mästä ja akateemisten asiantuntijoiden osuus on vähäinen. Asiakirjasta ei käy ilmi, kuinka 

suuri rooli organisaation ulkopuolisilla asiantuntijaryhmillä on selvityksessä ollut.  
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Asiantuntijoiden rooli on selvitystyössä ollut kaksijakoinen: toisaalta selvityksen tarkoitus 

on ollut tuottaa uutta tietoa ja toisaalta selvityksellä välitetään tietoa eteenpäin. Tiedon luo-

misen näkökulmasta järjestämissuunnitelmassa on löydettävissä Nonakan et al. SECI-malli, 

jossa hiljainen tieto muutetaan eksplisiittiseksi työryhmissä vuorovaikuttamalla ja lopulta 

takaisin hiljaiseksi tiedoksi sosialisaation, ulkoistamisen, yhdistämisen ja sisäistäminen 

kautta (Nonaka et al. 2000, 12.). PTH-yksikkö on tässä tapauksessa yhdistänyt keräämänsä 

tutkitun tiedon työryhmiltä saatuun käytännön tietoon ja yhdistämisvaiheessa tietoa yhdis-

tellään siis muuhun tietoon ja muokataan sitä – toisinsanottuna tehdään tulkintaa ja annetaan 

merkityksiä.  Habermasin tiedonintressien näkökulmasta, tiedon intressi ohjaa tutkimuksen 

vaiheita ja vaikuttaa, millaista tietoa tutkimuksessa tuotetaan (ks. Virtanen, Stenvall & Ran-

nisto 2015, 9). 

 

Tiedon tuottajina on selvityksessä ollut akateemisen kentän ulkopuolinen hallinnolliselle 

kentälle sijoittuva asiantuntijaryhmä, jolloin tiedon tuottajat ovat käytännön läheisiä organi-

saatioiden arjessa mukana olevia toimijoita. Myös hallinnon ulkopuolelta on kuultu ulko-

puolisia asiantuntijoita kuten Kriisikeskus turvapoijua ja sairaskotisäätiötä. Toisaalta kuiten-

kin selvityksellä pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisesti ja jopa poliittiseen päätöksente-

koon. Tällaiset selvitysryhmät ovat toisaalta myös irrallaan akateemisesta painolastista ja 

tiukoista alan määrittelyistä ja pätevyysvaatimuksista sekä harkitsevaisesta kielenkäytöstä. 

Viestintä saattaa olla tämänkaltaisille toimijoille helpompaa kuin akateemisille toimijoille, 

jolloin voi olla jopa helpompaa saada roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa (vrt. Rich 

2001).  

 

Toinen taso: Selvitystöiden keskeisimpien esitysten uskomusten perustelutavat: 

Kuntien terveydenhuollonpalvelujen järjestämissuunnitelma vuosille 2013–2016 keskittyy 

yhteisten toimintojen kehittämiseen. Keskeisimmät ehdotukset ovat siis toiminnan kehittä-

miskohteita. Kun esitysten perustelutavat analysoidaan Charles S.  Peircen (1877) uskomus-

ten perustelutapoihin luokitellen, voi huomata, että yleisin uskomusten perustelutapa on tie-

teellinen menetelmä (39 % perustelutavoista), jolloin uskomukset on perusteltu esimerkiksi 

valtion virastojen kuten THL:n tai ELY:n tekemiin selvityksiin.  Uskomukset on tällöin py-

ritty perustelemaan objektiivisuuteen, julkisuuteen ja itseään korjaavaan toimintatapaan (vrt. 
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Peirce, 2001, 145–148; Peir-ce & de Waal 2014, 67–70; Niiniluoto 1980, 82–83). Tieteel-

listä menetelmää käytetään paljon sellaisissa selkeissä kehittämiskohteissa kuten henkilös-

tön mitoitus. Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkökulmasta asian-

tuntijatieto sijoittuu tällöin hallinnollisen tutkimuksen kenttään ja varsinaiseen akateemiseen 

tieteelliseen tutkimukseen ei viitata. Vaikka valtion virastot edustavat valtion politiikkaa ja 

ministeriön tahtotilaa, korostetaan tutkimuslaitoksessa tiedon reliaabeliutta ja validisuutta 

(Virtanen, Stenvall & Rannisto 2015, 15–18). Siksi sijoitan THL:n ja ELY:n tuottaman tie-

don Pericen tieteelliseen menetelmään, koska perustelu kohdistuu juuri tuotettuun tietoon, 

ei viraston asemaan auktoriteettina. 

 

Toiseksi yleisin uskomusten perustelutapa oli intuitiivinen menetelmä (31 %). Intuitiivisessa 

menetelmässä (a priori method) uskomus perustuu sen intuitiiviseen kiistattomuuteen. Intui-

tiivinen menetelmä perustuu järkeen vetoamiseen (Peirce, 2001, 141–143; Peirce & de Waal 

2014,63–66). Hiilamo (2021, 116) kirjoittaa artikkelissaan, että todellisuudessa asiantunti-

juus voi kummuta intuitiosta. Tällöin intuitio voi pohjautua koulutukseen, poliittiseen asen-

noitumiseen tai ammatti-identiteettiin. Näkemykseni mukaan asiantuntijuus ei tässä kohtaa 

perustu annettuun titteliin tai auktoriteettiin, vaan esimerkiksi koulutuksen kautta saatuun 

asiantuntijuuteen, mutta uskomusta ei välttämättä perustella muulla kuin ”maalaisjärjellä”. 

Tässä menettelytavassa on kyse järjen ja älyn soveltamisesta, mutta vaarana voi olla, että 

uskomuksista tulee niin kutsuttuja makuasioita (Niiniluoto 1980, 82). Aineisossa esitettiin 

esimerkiksi osittain järkeilemällä tehtyjä argumentteja kuten seuraavassa voi huomata:  

”Työterveyshuollolle on luotu oma rahoitusmallinsa, jossa kustannuksista vastaavat työpai-

kat ja työntekijät. Työnantaja maksaa työterveyshuollon palvelut tuottavalle yksikölle ja saa 

niistä Kelalta korvausta. Kelan korvaus puolestaan maksetaan työtulovakuutuksesta, jota 

työntekijät ja työnantaja maksavat yhdessä. Työterveyshuollon palvelut ovat käyttäjilleen 

maksuttomia. Hyvin organisoituna työterveyshuolto on kunnalle vähintäänkin kustannus-

neutraalia.- - ” 

 

Edellä esitetyssä argumentaatiossa ei viitata mihinkään tehtyyn tutkimukseen tai selvityk-

seen kustannusvaikutuksista, vaan argumentti perustuu järkeilyyn. Intuitiivisessa menetel-

mässä korostui selvityksessä poliittinen orientaatio, mikä on reilusti yli puolet kaikista intui-



48 

 

tiivisella menetelmällä perustelluista tapauksista. Esimerkiksi seuraavassa lainauksessa huo-

maa, että taustalla vaikuttaa kuntien poliittiset päätöksentekoelimet: ”Valtioneuvoston voi-

massa olevan asetuksen mukaan terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma laadi-

taan valtuustokausittain ja tarkistetaan vuosittain. Sovittujen toimintojen pitäisi näkyä sosi-

aali- ja terveystoimen palvelujen lisäksi kuntien talousarvioissa, poikkihallinnollisessa 

työssä ja hyvinvointikertomuksissa. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa arvioidaan 

vuosittain osana kuntien ja sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Järjestämis-

suunnitelman vuosittaisesta päivittämisestä vastaavat kuntien asiantuntijalautakunnat yh-

dessä palvelutiimin ja PTH- yksikön kanssa.” Osa intuitiivisuuden menetelmästä liittyi jär-

keilyyn kokemuksen perusteella eli kokemusasiantuntijuudelle oli selvityksessä myös paik-

kansa.  

 

Toisaalta osasta esityksistä puuttui argumentti kokonaan, jolloin uskomuksen perustelutapa 

on itsepäisyyden menetelmään luokittuva, sillä itsepäisyyden menetelmässä ei perustella us-

komuksia (vrt. Peirce 2001). Auktoriteettiin puolestaan perusteltiin myös uskomuksia mm. 

lainsäätäjään viittaamalla. Auktoriteetin menetelmässä uskomus perustuu auktoriteetin mie-

lipiteeseen, jonka oikeutusta ei ole kyseenalaistettu. Tällainen uskomusten menettelytapa on 

ollut yleistä kautta historian, joissa valtiot ja instituutiot ovat luoneet omat poliittiset ja teo-

logiset järjestyksensä ja ohjanneet yhteisöjen tapoja olla, elää ja ajatella (Peirce, 2001, 139–

141; Peirce & de Waal 2014, 59–62, Niiniluoto 1980, 81–82). Auktoriteetti perustuu asian-

tuntijuuteen kuten taulukosta 3. voi nähdä edeltä. Auktoriteetit sijoittuvat Bourdieun (1998) 

yhteiskunnallisten toiminnan kentiltä suurimmaksi osaksi hallinnollisen tutkimuksen ken-

tälle kattaen sekä valtiolliset instituutiot, että organisaatiot. Yksi viitattu auktoriteetti aino-

astaan sijoittui akateemisen tieteen kentälle.    Sekä itsepäisyyden menetelmä, että auktori-

teetin menetelmä olivat perustelutapoina 15 %:sta esitetystä väittämässä kumpikin.  

 

Sekä tieteellisen menetelmän, että auktoriteetin menetelmän osalta on huomattava, että tieto 

on tuotettu pääosin nimenomaan hallinnollisen tutkimuksen kentällä. Akateemisen tieteen 

kenttään on kummassakin menetelmässä viitattu vain muutaman kerran (tieteellisen mene-

telmän yhteydessä neljästi ja auktoriteetin menetelmässä yhdesti). Akateemisella kentällä 

tuotetulla tiedolla ei näytä olevan suurta roolia tässä selvityksessä.  
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5.1.2 Esitys perusteista muodostaa Länsi-Pohjan sote-alue 9/2013 

 

Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen seutuvaltuusto päätti yksimielisesti 27.11.2012, että ta-

voitteena on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin oman sote-alueen perustaminen. Työseminaa-

rissa 4.6.2013 seutuvaltuusto linjasi, että sote- ja kunta -uudistuksessa priorisoidaan palvelut. 

Seutuhallitus käynnisti sote-alue – linjaamisen ja alkoi valmistella perusteet oman Länsi-

Pohjan sairaanhoitopiirin sote-alueen saamiseksi. Kemi-Tornio- alueen kehittämiskeskuk-

sen seutuvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.10.2013 esityksen perusteista muodostaa 

Länsi-Pohjan sote-alue 9/2013. Esityksen pohjalla ja liitteinä käytettiin aiemmin tehtyä 

SOTEPI –selvitystä 2006-2007, Meri-Lapin viiden kunnan kuntajakoselvitystä 2010-2011 

ja Länsi-Pohjan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa 2013. 

 

Ensimmäinen taso: asiantuntijoiden määrän, osuuden ja taustan analysointi 

Esityksen perusteista muodostaa Länsi-Pohjan sote-alue 9/2013 on tehnyt LPSHP:n PTH-

yksikkö, johon kuuluu ylilääkärin, kehittämispäällikkö ja sosiaalityöntekijä – samat henkilöt 

kuin edellisen järjestämissuunnitelman ovat työstäneet. Vaikka työryhmän jäsenillä on taus-

talla akateeminen koulutus, edustavat he omaa organisaatiotaan, jolloin tieto on tuotettu va-

paammin kuin tiukemman akateemisen tiedon tuottamisen periaattein (vrt. Rich 2001). Kui-

tenkin esityksellä on ollut merkitystä esimerkiksi päätöksentekijöille eli nämä asiantuntijat 

ovat saaneet roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa poliittisessa päätöksenteossa. Asian-

tuntijuus perustuu titteliin ja sijoittumiseen organisaatiossa ja sijoittuu hallinnon kentälle 

(vrt. Bourdieun 1998). Esityksessä ei viitata muihin asiantuntijaryhmiin, joten asiantuntijoi-

den osuus ja edustus on ollut suppeaa. 

 

Kuten edellä kuntien terveydenhuollonpalvelujen järjestämissuunnitelmassa, asiantuntijoi-

den rooli on tässäkin esityksessä ollut kaksijakoinen: tarkoitus on ollut tuottaa uutta tietoa ja 

välittää tietoa eteenpäin. PTH-yksikkö on yhdistänyt keräämänsä tiedon ja yhdistämisvai-

heessa tietoa tulkitaan ja sille annetaan merkityksiä (Nonaka et al. 2000, 12.).  Habermasin 

tiedonintressien näkökulmasta inhimilliset tekijät voivat vaikuttaa siihen, millaista tietoa 

syntyy (vrt. Virtanen, Stenvall & Rannisto 2015, 9). 
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Toinen taso: selvitystöiden keskeisimpien esitysten uskomusten perustelutavat 

Yleisimmin esityksen keskeisimmät perusteet on argumentoitu tieteellisellä menetelmällä 

viittaamalla tilastoihin tai liitteinä oleviin selvityksiin (vrt. Peirce, 2001, 138–140). Tieteel-

lisen menetelmän osalta on kuitenkin keskitytty nimenomaan valtakunnallisten instituutioi-

den kuten valtiollisten virastojen tuottamaan tilastotietoon tai oman organisaation sisäisiin 

hallinnollisiin selvityksiin. Tieteellistä menetelmää oli käytetty 36 %:ssa perusteluista. 

Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkökulmasta asiantuntijatieto si-

joittuu siis hallinnollisen tutkimuksen kenttään. Sijoitan myös tässä esityksessä valtiollisten 

virastojen tuottaman tiedon Peircen (2001, 145-148) tieteelliseen menetelmään, koska pe-

rustelu kohdentuu tuotettuun tietoon, eikä viraston asemaan (vrt. Virtanen, Stenvall & Ran-

nisto 2015, 15–18). Kuitenkin eniten viittauksia tieteellisen menetelmän osalta oli joko oman 

tai asiaan liittyvän organisaation kautta tuotettuihin selvityksiin kuten SOTEPI –selvityk-

seen, Meri-Lapin viiden kunnan kuntajakoselvitykseen ja Länsi-Pohjan terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelmaan 2013. Akateemisen tutkimuksen kenttään viittauksia oli ainoas-

taan 1/5 tieteelliseen menetelmään kuuluvista perustelutavoista (vrt. Bourdieun 1998). 

 

Intuitiivisen menetelmää oli käytetty puolestaan 23 %:ssa perustelutavoista ja se näkyy esi-

merkiksi viittaamalla alueen toimintatapojen pitkään historiaan ja kokemukseen:  

”Alueeseen liittyvä erityispiirre on valtakunnan raja sekä tiivis yhteistyö Ruotsin puolelle, 

Haaparannan ja Övertorneån kuntien kanssa. ----- Tornio ja Haaparanta ovat tehneet suun-

nitelmallista rajayhteistyötä vuosikymmenien ajan erityisesti kuntalaisille tarjottaviin pal-

veluihin ja infrastruktuuriin liittyen. ---” 

Intuitiivisuuden menetelmän osalta esityksessä oli näkyvillä suoraan myös alueen poliittinen 

orientaatio: 

”--- Raportissa keskeisin esitys liittyi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen kehittämi-

seen ja mahdolliseen yhdistämiseen alueella. Yhteisen sote-alueen muodostamiselle ei kui-

tenkaan löytynyt poliittista tahtoa.”  

Intuitiivisessa menetelmässä uskomus perustellaan siis sen intuitiivisella kiistattomuudella 

ja se perustuu järkeilyyn (Peirce, 2001, 141–143; Peirce & de Waal 2014,63–66). Kyseessä 

on järjen ja älyn soveltamisesta (Niiniluoto 1980, 82). Intuitiivisen menetelmän osassa tässä 



51 

 

esityksessä viittauksi oli niin poliittiseen orientaatioon kuin kokemusasiantuntijuuteenkin 

(vrt. Hiilamo 2021). 

 

Auktoriteetin menetelmää käytettiin 23 % esityksen uskomusten perustelutapana. Auktori-

teetit nousivat ainoastaan hallinnon kentältä (vrt. Bourdieun 1998). Hallinnon kentältä auk-

toriteettina esiintyivät instituutiot kuten valtiolliset virastot kuten lainsäätäjä ja aluehallinto-

virasto ja toisaalta myös hallinnon kentälle kuuluvat muut organisaatiot ja muutama viittaus 

myös tittelin kautta saavutettuun auktoriteettiin kuten PTH-yksikön ylilääkäriin. Uskomus 

perustuu auktoriteetin menetelmässä auktoriteetin mielipiteeseen, jota ei ole kyseenalaistettu 

(Peirce, 2001, 139–141; Peirce & de Waal 2014, 59–62, Niiniluoto 1980, 81–82). Auktori-

teetti perustuu tunnustettuun asiantuntijuuteen (Hiilamo 2021, 116).  

 

Perusteina esitettiin kuitenkin myös sellaisia lausumia, joilla ei ollut varsinaisesti peruste-

luja. Esimerkiksi yksi peruste yhteisen Länsi-Pohjan sote-alueen perustamiseksi kuului näin: 

”Koko Lapin sote-alueessa palvelujen keskittyminen Rovaniemelle vähentää Länsi-Pohjan 

alueen osaamista ja osaajia, syöden kuntien taloudellisia voimavaroja ja heikentäen kunta-

laisten muidenkin palvelujen saatavuutta. ” Länsi-Pohjan seutukunnilla on voimakas tahto-

tila säilyttää oma sote-alueensa ja tähän viitattiinkin suoraan esityksessä. Väitteestä tulee 

kuva, että Lapin yhteinen sote-alue automaattisesti heikentäisi palveluiden saatavuutta ja tu-

lisi myös kalliiksi kunnille. Tätä ei kuitenkaan perustella eli kyseessä on itsepäisyyden me-

netelmä. Itsepäisyyden menetelmässä varsinaisesti asiantuntijoilla ei ole roolia juuri siksi, 

koska uskomuksia ei tarvitse perustella (vrt. Peirce, 2001, 138–140, Niiniluoto 1980, 81–

83). Vastaavia itsepäisyyden menetelmään luettavia uskomusten perustelutapoja oli aineis-

tosta 18 % tapauksista. 

 

Esityksen yhteenvedossa koottiin vielä tärkeimmät nostot ja yhteenvedossa tärkeimmät pe-

rustelutavat olivat yhteenvedon osalta auktoriteetti (viitattiin hallinto-ohjelmiin, ministeri-

öön ja lainsäädäntöön), intuition menetelmä (viitattiin alueen pitkään historiaan ja kokemuk-

seen) ja itsepäisyyden menetelmä (perustetta ei argumentoitu). Loppukaneetissa ei siis ollut 

lainkaan suoraa viittausta tutkittuun tietoon. 
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5.1.3 Sote-yhteistoiminta-alueselvitys 3/2014 

 

Selvitystyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa päätöksentekijöille Länsi-Pohjan oman sote-alu-

een muodostamisesta. Selvitystyöt tehtiin ajalla 20.1 – 30.3.2014 ja selvitystyön loppupuo-

lella, 23.3.2014, sovittiin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta siten, että tavoitteena 

on järjestää sote-palvelut erityisvastuualueiden (viiden ERVA- alueen) toimesta. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämislaki oli tarkoitus saada voimaan viimeistään 1.1.2017. Selvi-

tyksessä on pyritty huomioimaan muuttunut tilanne yhteenvedossa ja jatkotoimenpide-eh-

dotuksissa. 

 

Ensimmäinen taso: asiantuntijoiden määrän, osuuden ja taustan analysointi 

Alueselvityksen ovat tehneet Meri-Lapin kehittämiskeskus ja selvityksen tehneet henkilöt 

ovat taustaltaan perusturvajohtaja ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun edustaja. Selvi-

tystyötä on tehty kuntakierroksilla, joissa on tavattu sosiaali- ja terveyspalvelujen viranhal-

tijoita, kunnan/kaupunginjohtajia ja luottamushenkilöitä. Lisäksi on järjestetty tapaaminen 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin laajennetun johtoryhmän kanssa. Selvitystyö tehtiin yhteis-

työssä Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntien, LPSHP:n ja 

perusterveydenhuollon yksikön, Meri-Lapin kehittämiskeskuksen ja Palvelutiimin, Lapin 

liiton sote-selvityksen tehneen henkilön ja alueen kansalaisten kanssa. ).  

 

Äänensä ovat saaneet julkiseen keskusteluun kuuluviin siis laaja joukko asiantuntijoita eri 

toimialoilta ja alueellisesti. Asiantuntijoina on kuultu profession perusteella sote-alan asian-

tuntijoita alueen organisaatioista, päätöksentekijöitä, hallinnon henkilökuntaa, kokemusasi-

antuntijoina kansalaisia. (ks. Hiilamo 2021, 4; vrt. Peirce 1877; ks. Abbot 1988; ks. Väliver-

ronen 2016; ks. Collins & Evans 2002, 236). Asiantuntijoita on siis ollut mukana niin hal-

linnon kuin hallinnon ulkopuoliseltakin kentältä ja selvityksen tekijöistä toisella on tausta 

hallinnollisella kentällä ja toisella akateemisella kentällä (Bourdieun 1998). Akateeminen 

asiantuntijuus tulee tässä selvityksessä esiin ainakin tekijänsä kautta ja asiantuntijoiden rooli 

on selvitystyössä ollut tiedon tuottaminen ja toisaalta sen välittäminen alueselvityksen muo-

dossa. Jos kuitenkin huomioi, että alueselvitys on tehty Meri-Lapin kehittämiskeskuksen 

toimesta, voi tämä vaikuttaa Habermasin tiedonintressien näkökulmasta, sillä tiedon intressi 



53 

 

ohjaa tutkimuksen kaikkia vaiheita ja vaikuttaa syntyneen tiedon luonteeseen. Meri-Lapin 

kehittämiskeskus on ollut päätöskokonaisuudessa eteenpäin paneva voima yhteisyrityksen 

laatimiseen liittyvässä projektissa, joten vaikka toinen asiantuntija onkin korkeakoulun edus-

taja, voi tiedon tuottamisen taustalla olla tilaajan, Meri-Lapin kehittämiskeskuksen intressi 

(Habermas 1974, 7–10; Habermas 1976, 136–138, Niiniluoto 1984, 69–71).  

 

Toinen taso: Selvitystöiden keskeisimpien esitysten uskomusten perustelutavat 

Suurin osa uskomuksista perusteltiin tieteellisellä menetelmällä (63 % perustelutavoista) 

(vrt. Peirce, 2001, 138–140). Ja suurin osa eli 83 % kaikista tieteellisen menetelmän usko-

musten perustelutavoista kohdistui hallinnollisen tutkimuksen kentälle instituutioihin kuten 

valtion virastojen selvityksiin tai tilastoihin (THL, tilastokeskus, ELY jne.) (vrt. Bourdieun 

1998). Sijoitan tässäkin viittaukset valtiollisten virastojen tuottamaan tietoon Peircen (2001) 

uskomusten perustelutavoista tieteelliseen menetelmään, koska perustelu kohdentuu nimen-

omaan tuotettuun tietoon, eikä viraston asemaan auktoriteettina. Valtiolliset laitokset tuotta-

vat tietonsa kuitenkin korostetaankin tiedon tarkoituksenmukaisuutta ja luotettavuutta (Vir-

tanen, Stenvall & Rannisto 2015, 15–18). Hallinnollisen tutkimuksen kentältä nousivat tu-

loksissa myös esiin hallinnollisten organisaatioiden, kuten oman organisaation tai toisen hal-

linnollisen yhteisyrityksen ja yhteisen sote-alueen perustamiseen liittyvän organisaation sel-

vitykset. Akateemisen tutkimuksen kenttään viittauksia oli ainoastaan 17 % tieteelliseen me-

netelmään kuuluvista perustelutavoista (vrt. Bourdieun 1998).  

 

Toiseksi eniten uskomuksia perusteltiin auktoriteettiin viittaamalla (25% perustelutavoista). 

Selvityksessä viitattiin useasti hallituksen lausuntoihin, lakeihin ja toisaalta selvityksessä 

käy ilmi, että asiantuntijuus on voinut perustua henkilöiden titteliin. Selvityksessä todetaan 

esimerkiksi: ”Meri-Lapin kehittämiskeskuksen palvelutiimi arvioi kokouksessaan 5.3.2014 

Länsi-Pohjan yhteistoiminta-alueen (aiemmin sote- alueen) mahdollisuudet, uhat, vahvuu-

det ja heikkoudet. Palvelutiimi koostuu LänsiPohjan alueen kuuden kunnan johtavista sosi-

aali- ja terveysalan viranhaltijoista.”. Analyysia ovat olleet tekemässä siis henkilöt tittelinsä 

perusteella. Selvityksessä viitattiin myös asiantuntijajohtoon ja johtaviin viranhaltijoihin asi-

antuntijoina. Selvityksessä viitattiin myös yksittäisiin auktoriteetteihin, mutta näitä viittauk-

sia oli vain muutama kuten: ”STM:n johtaja Päivi Voutilainen painotti 14.3.2014 Oulussa 

sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne – ministerin aluekierroksella pitämässään 
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puheenvuorossa sitä, että valtakunnallisten tavoitteiden osalta on kuitenkin aina katsottava 

ikäihmisten palvelujen tarjonnassa kokonaisuutta ja laadittava vanhuspalvelulain 5 §:n mu-

kainen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi.” Selvityksessä viitataan auktoriteettiin 

myös viittaamalla kuntaliiton toimitusjohtajan antamiin lausuntoihin. Uskomukset ovat siis 

perustuneet auktoriteetin mielipiteeseen, jonka oikeutusta ei kyseenalaistettu (Peirce, 2001, 

139–141; Peirce & de Waal 2014, 59–62, Niiniluoto 1980, 81–82). Auktoriteetit sijoittuivat 

ainoastaan hallinnon kentälle siten, että yli puolet auktoriteeteista olivat valtiollisia instituu-

tioita kuten lainsäätäjä ja ¼ auktoriteeteista oli oma tai verrattava organisaatio (Bourdieun 

1998). Viidesosa auktoriteeteista perustui titteliin. Esimerkiksi kuntia on pidetty auktoriteet-

tina myös siinä mielessä, että heidän antamansa tieto on otettu kyseenalaistamatta: Selvityk-

sessä viitattiin esimerkiksi kuntien www-sivuilta kerättyyn tietoon muutaman kerran. ”Alu-

eella toimii 21 koulu- ja 8 opiskelijaterveydenhoitajaa, joista osa työskentelee myös muussa 

neuvolatyössä. Tiedot on kerätty kuntien www-sivuilta.” Tällainen tieto ei välttämättä ole 

aina ajan tasalla ja luotettavaa. Mistä tiedetään, miten kunnat ovat kukainenkin merkanneet 

työntekijät? Merkitäänkö myös määräaikaiset ja osa-aikaiset? Tällöin on uskottu auktoriteet-

tia eli kuntaa. Akateeminen auktoriteetti puuttui löydöksistä kokonaan.  

 

Osa perusteluista oli ennusteita, jotka eivät mielestäni kategorisoidu tutkitun tiedon jouk-

koon. ”lasten sijoittuminen alueen eri osiin saattaa edellyttää lähipalveluresurssien uudel-

leen suuntaamista toimipisteiden kesken”. Kyse on näissä tapauksissa intuitiivisesta mene-

telmästä, kun on tehty omia päätelmiä ja sekä järkeilyä ja näitä viittauksia oli yhteensä 5 % 

eli kokonaisuudessaan kuitenkin vähän. Intuitiivisuuden menetelmässä uskomus perustuu 

siis intuitiiviseen kiistattomuuteen. Intuitiivinen menetelmä pyrkii vetoamaan järkeen 

(Peirce, 2001, 141–143; Peirce & de Waal 2014,63–66).  Intuitiivisuuden menetelmän viit-

tauksista suurin osa oli poliittisesti orientoituneita ja vain yksi kokemusasiantuntijuuteen pe-

rustuen tehty päätelmä.  

 

Selvityksessä on myös muutama argumentti, jolla ei ole perusteluita. Esimerkiksi henkilös-

tön osalta todetaan: ”Sote- yhteistoiminta-alueen toimintojen uudelleenjärjestelyllä voidaan 

henkilöstömäärää vähentää ja siirtää resurssia ikääntyvän väestön kasvavan palvelutarpeen 

tyydyttämiseen.”. Tätä ehdotusta ei ole perusteltu auktoriteetilla, omalla päättelyllä tai tie-

teellisellä menetelmällä, vaan asiantuntijoille ei ole annettu roolia ja uskomusta ei perustella 
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laisinkaan (vrt. Peirce, 2001, 138–140, Niiniluoto 1980, 81–83). Selvityksessä on siis myös 

muutama itsepäisyyden menetelmällä tehty perustelu. Itsepäisyyden menetelmää oli käytetty 

7%:ssa perustelutavoista eli kokonaisuudessaan vähän.  

 

 

5.1.4 Järjestämissuunnitelman toimeenpano-ohjelma 4/2016 

 

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma sisältää perus-

terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen yhteensovittamisen vastaten 

myös terveydenhuoltolain velvoitteeseen terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitel-

man laatimisesta ja päivittämisestä. 

 

Ensimmäinen taso: asiantuntijoiden määrän, osuuden ja taustan analysointi 

Järjestämissuunnitelman ovat tehneet perusturvajohtaja, ylilääkäri, kehittämispäällikkö ja 

sairaanhoitopiirin erikoissuunnittelija. Suunnitelmaan ei ole merkitty muita asiantuntijoita 

tai asiantuntijaryhmiä, mutta suunnitelmassa viitataan sote-projektin valmistelun organisoin-

nin työryhmään, johon on kuulunut noin 120 henkilöä. Suunnitelmassa kerrotaan myös: 

”Länsi-Pohjan sote- projekti on käynyt tiivistä vuoropuhelua kuntien ja sairaanhoitopiirin 

henkilöstön sekä kuntalaisten ja järjestöjen kanssa erillisissä tilaisuuksissa. Lisäksi on jär-

jestetty Seutufoorumi kuntien ja sairaanhoitopiirin valtuustojen jäsenille, kuntajohtajille, 

sote- johtajille ja sote- esimiehille. Näissä tilaisuuksissa on jaettu valmisteluun liittyvää tie-

toja ja tilaisuudet ovat toimineet myös toimintakonseptin sparraustilaisuuksina valmisteli-

joille. Länsi-Pohjan soten toimintakonsepti on rakennettu sosiaali- ja terveydenhuollon in-

tegraation pohjalta, johon on yhdistetty kaikki kuntien ja sairaanhoitopiirin vastuulla olevat 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.” 

Asiantuntijoita toimintakonseptin osalta on näin ollen ollut laajalti: asiantuntijoina on kuultu 

profession perusteella sote-alan asiantuntijoita alueen organisaatioista, päätöksentekijöitä, 

hallinnon henkilökuntaa, kokemusasiantuntijoina kansalaisia (vrt. Väliverronen 2016). Asi-

antuntijat sijoittuvat näin ollen hallinnon kentälle ja hallinnon ulkopuoliselle kentälle (vrt. 
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Bourdieun 1998). Varsinaisesti akateemisen tieteen kentältä asiantuntijoita on ollut ammat-

tikorkeakoulun taholta mukana, mutta Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kent-

tien näkökulmasta suurin osa asiantuntijoista sijoittuvat hallinnollisen tutkimuksen kentälle.  

 

Asiantuntijoiden roolia voi tarkastella toimeenpano-ohjelman tarkoituksen kautta: toisaalta 

tarkoitus on ollut tuottaa uutta tietoa ja toisaalta välittää tietoa eteenpäin. Tiedon luomisen 

näkökulmasta toimeenpano-ohjelman kirjoittajat ovat tässä tapauksessa yhdistänyt kerää-

mänsä tiedon ja tehnyt tulkintaa ja antanut merkityksiä (Nonaka et al. 2000, 12.).  Haberma-

sin tiedonintressien näkökulmasta toimeenpano-ohjelmaan on voinut vaikuttaa vahvastikin 

kirjoittajien tiedonintressi (ks. Virtanen, Stenvall & Rannisto 2015, 9). Tällä toimeenpano-

ohjelmalla voidaan pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnallisesti jopa poliittiseen päätöksente-

koon. Tämä toimeenpano-ohjelma ei ole myöskään tieteellinen tutkimus, joten akateemisen 

tiedontuottamisen kriteerit eivät ulotu tähän selvitystyöhön (vrt. Rich 2001). 

 

Toinen taso: Selvitystöiden keskeisimpien esitysten uskomusten perustelutavat 

Järjestämissuunnitelmassa viitataan useasti valtion virastojen tuottamaan tietoon kuten tilas-

toihin ja ennusteisiin. Myös aiempiin alueellisiin selvityksiin viitataan. Esimerkiksi: ”--Val-

mistelutyön pohjana on käytetty alueella jo aikaisemmin tuotettua valmistelumateriaalia, 

erityisesti edellisen sote- selvityksen 2014 pohjalta jatkettujen ydinprosessitöiden tuloksia.-

-”. Tieteellinen menetelmä on mukana myös järjestämissuunnitelman toimeenpanossa, sillä 

esimerkiksi kuntoutuksen strategian toteutumisen osalta mainitaan: ”—toimialueelle perus-

tetaan koordinaatiotyöryhmä, joka vie strategiassa nostettuja asioita käytännön toiminnassa 

eteenpäin ja arvio niiden toimivuutta ja kehittämistarpeita”. Strategioissa näkyy tieteellinen 

menetelmä myös siten, että tavoitteille on laadittu mittarit, joiden perusteella toiminnan ta-

voitteita voidaan arvioida. Järjestämissuunnitelmassa viitataan myös ammattikorkeakoulun 

tekemiin logistiikkaselvityksiin. Ennen päätöksentekoa suunnitelman mukaan on tarkoitus 

järjestää asukkaiden keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia ja selvittää asukkaiden mielipiteet 

ennen päätöksentekoa. Tämä viittaa tieteelliseen menetelmään, jossa asukkaita tullaan kuu-

lemaan kokemusasiantuntijoina. Tieteellinen menetelmä oli niukasti eniten käytetty usko-

musten perustelutapa järjestämissuunnitelmassa ja tieteelliseksi menetelmäksi luokittui 32 

% kaikista perustelutavoista. (Peirce, 2001, 139–141; Peirce & de Waal 2014, 59–62, Niini-

luoto 1980, 81–82.) Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkökulmasta 
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suurin osa (89%) näistä tieteellisen menetelmän perustelutavoista sijoittuu hallinnon kentälle 

ja hallinnon kentältä viitataan yli puolessa tapauksista oman organisaation tai vertaisen or-

ganisaation tuottamaan tietoon. Loput hallinnon kentälle sijoittuvista viittauksista olivat viit-

tauksia valtiollisiin instituutioihin. Hieman alle kymmenesosa tieteellisen menetelmän pe-

rusteluista oli Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkökulmasta hallin-

non ulkopuoliselle kentälle sijoittuvia esimerkiksi konsultaatiofirmoja ja vain yksi viittauk-

sista kohdistui akateemisen tutkimuksen kentälle.  

 

Järjestämissuunnitelmassa näkyy intuitiivinen menetelmä mm. siten, että tehdään johtopää-

töksiä. Esimerkiksi: ”Länsi-Pohjan alueen elinvoiman säilyttämisen näkökulmasta on tär-

keää turvata alueen sote- palvelujen työpaikat naisvaltaisella alalla. Sote- palvelujen työ-

paikkojen väheneminen ja palvelujen keskittäminen maakuntakeskuksiin todennäköisesti 

vaikuttaa myös alueen sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten aloituspaikkamääriin Lapin 

ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Lappian osalta.” Edellä voi huomata, että järkeile-

mällä on päätelty, että palveluiden keskittäminen maakunnassa tarkoittaisi työpaikkojen ja 

koulutuspaikkojen vähenemistä Meri-Lapin alueella (vrt. Peirce, 2001, 141–143). Intuitiivi-

sen menetelmän perusteluja löytyi suunnitelmasta 30%:tia kaikista perustelutavoista, joista 

suurimman osan voi katsoa liittyvän poliittiseen orientaatioon. Esimerkiksi seuraava lainaus 

kuvaa hyvin alueen poliittista tahtotilaa saada ajettua oma malli tarvittua nopeammin läpi, 

jotta se varmuudella saadaan pidettyä: ”Länsi-Pohjan integroitu sote- orgaani voidaan pe-

rustaa jo vuotta valtakunnan ratkaisuja aiemmin ja näin tehostaa palvelurakennetta, paran-

taa palveluja, turvata palvelujen ja osaavan henkilöstön saatavuus myös pidemmällä aika-

välillä sekä parantaa kuntien taloustilannetta.” Muutama viittaus löytyi myös kokemusasi-

antuntijuuden kautta tehtyyn järkeilyyn kuten: ”Länsi-Pohjan sote- projekti on käynyt tii-

vistä vuoropuhelua kuntien ja sairaanhoitopiirin henkilöstön sekä kuntalaisten ja järjestöjen 

kanssa erillisissä tilaisuuksissa. ---”. 

 

Auktoriteettiin viitattiin myös kolmasosassa perustelutavoista ja uskomus perustuu auktori-

teetin mielipiteeseen, jonka oikeellisuutta ei ole kyseenalaistettu (vrt. Peirce, 2001, 139-

141).  Auktoriteetteja olivat toimeenpano-ohjelmassa lainsäätäjät, lainsäädäntö, hallitus ja 

ministeriöt. Auktoriteetin menetelmässä korostuu myös Bourdieun (1998) yhteiskunnallis-
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ten toiminnan kenttien näkökulmasta hallinnollisen tutkimuksen kenttä. Hallinnon ulkopuo-

linen kenttä ja akateemisen tutkimuksen kenttä puuttuvat kokonaan auktoriteetin menetel-

mästä tässä selvityksessä. Hallinnon tutkimuksen kentältä viitattiin niin organisaatioihin tai 

vastaavanlaisiin kokoonpanoihin kuten ERVA-alueeseen kuin valtiollisiin instituutioihinkin 

ja myös viittauksia henkilön asemaan eli titteliin oli löydettävissä.  

 

Itsepäisyyden menetelmää oli käytetty maltillisesti ja näitä löydöksiä oli 8 %:ssa perustelu-

tavoista. Esimerkiksi suunnitelmassa haasteeksi todettiin osaavan henkilökunnan pitovoima 

ja saaminen. Ratkaisuksi nähtiin koulutukseen investoiminen. Edellä mainittua ei perusteltu 

mitenkään, eikä asiantuntijuudelle annettu roolia ja mielestäni taustalta näkyy poliittinen 

orientaatio: sote-alan koulut halutaan pitää alueella (vrt. Peirce, 2001, 138–140). Kuitenkin 

koulutuksen pitäminen alueella ei näkemykseni mukaan takaa valmistuvien jäämistä alueelle 

tai sitoutumista työpaikkoihin. Myös ikäihmisten palveluiden osalta rakennemuutos tode-

taan onnistuneeksi, koska ikäihmiset on saatu hoidettua koteihinsa. Väitteelle ei ole peruste-

luja, miten voidaan todeta toiminnan tukevan väestön hyvinvointia. 

 

 

5.1.5 Projektisuunnitelma 

 

Projketin tarkoituksena on käynnistää ja toimeenpanna Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyden-

huollon järjestämissuunnitelman toimenpideohjelman tavoitteet ja keskeisimmät toimenpi-

teet. 

 

Ensimmäinen taso: asiantuntijoiden määrän, osuuden ja taustan analysointi 

Projektisuunnitelmaa on ollut työstämässä kaupunginjohtaja, ylilääkäri, kehittämispääl-

likkö, sairaanhoitopiirin erikoissuunnittelija, sairaanhoitopiirin johtaja ja kehittämiskeskuk-

sen johtotiimi. Projektisuunnitelman työstäjät ovat projektiin liittyvien organisaatioiden si-

sältä ja erityisesti asemaan perustuva asiantuntijuus korostuu sijoittuen Bourdieun (1998) 

yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkökulmasta hallinnollisen tutkimuksen kenttään. 

Projektisuunnitelman kirjoittamisessa asiantuntijapohja vaikuttaa suppealta, mutta projektin 
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toteutusvaiheessa asiantuntijapohja laajenee.Projektin vaiheistuksessa jokaiselle osatehtä-

välle ja toimenpiteelle on merkitty vastuutaho ja näissä vastuutahoissa näkyy asiantuntijuus: 

hallinnollisiin tehtäviin on nimetty hallinnon tasolta esimerkiksi kuntien päättäviä elimiä ja 

johtoryhmiä, mutta mukana on myös henkilöstötyöryhmiä, kiinteistötyöryhmiä ja ICT-työ-

ryhmiä riippuen aina kulloisenkin tehtävän sisällöstä.  Esimerkiksi tietoverkkoon liittyvässä 

osatehtävässä vastuutahona on ICT-työryhmä, SOTE-työvaliokunta ja projektihenkilöstö, 

jolloin asiantuntijuus liittyy henkilöiden ammatilliseen professioon ja sijoittumiseen organi-

saatiossa. 

 

Projektin toteuttamisvaiheeseen on asiantuntijoita usealta eri toimialueelta ja asiantuntijuus 

perustuu joko sijoittumiseen organisaatiossa tittelin perusteella tai ammatilliseen osaamiseen 

eli hallinnon kentälle. Varsianisesti akateemisia asiantuntijoita ei ole mainittu. Projektisuun-

nitelmassa esitetyt asiantuntijaryhmät: 

Ohjausryhmä, jonka muodostavat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen kuntien valtuusto-

jen ja hallitusten puheenjohtajat. Asiantuntijuus perustuu titteliin ja asemaan ja sijoittuu hal-

linnon tutkimuksen kentälle Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkö-

kulmasta.  

SOTE-johtoryhmä, jonka muodostavat kuntajohtajat, Sote-johtajat ja sairaanhoitopiirin joh-

taja ja PTH yksikön ylilääkäri. Asiantuntijuus perustuu saavutettuun asemaan ja titteliin, 

mutta mukana on myös henkilöitä, joilta löytyy ammatillinen professio kuten ylilääkäriltä 

lääkärin professio. Kuitenkin johtoryhmässä edustetaan organisaatiota, ei akateemista asian-

tuntijuutta, joten asiantuntijat sijoittuvat myös johtoryhmässä Bourdieun (1998) yhteiskun-

nallisten toiminnan kentistä hallinnollisen tutkimuksen kentälle.  

SOTE- työvaliokunnan muodostavat SOTE-johtoryhmän nimeämät jäsenet. Jäseninä toimi-

vat valmisteluryhmien vetäjät ja koordinaattorit, sairaanhoitopiirin PTH-yksikkö ja projek-

tijohtaja.  

Toimialuetyöryhmät muodostuvat SOTE-johtoryhmän nimeämistä henkilöistä. Työryh-

mään on voinut esittää halukkuutensa. Lisäksi SOTE-johtoryhmä perustaa tarvittavat muut 

työryhmät kuten ICT-, tukipalvelu-, kiinteistö- ja kuntasote yhdyspintatyöryhmät. Asiantun-

tijuus vaikuttaa löytyvän olemassa olevista ja projektiin liittyvistä organisaatioista, ei aka-

teemisen tutkimuksen kentältä (vrt Bourdieun 1998).  
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Taso 2: Selvitystöiden keskeisimpien esitysten uskomusten perustelutavat 

Projektisuunnitelmassa viitataan johdannossa useasti auktoriteettiin, kuten hallitukseen, la-

keihin ja toisaalta myös seutuhallituksen päätöksiin ja linjauksiin ja uskomus perustuu auk-

toriteetin mielipiteeseen kyseenlaistamatta sitä (Peirce, 2001, 139–141; Peirce & de Waal 

2014, 59–62, Niiniluoto 1980, 81–82). Titteliin tai asemaan ei auktoriteetin menetelmään 

kuuluvista uskomusten perustelutavoista viitata laisinkaan, eikä myöskään akateemiseen asi-

antuntijuuteen tai Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkökulmasta 

hallinnon ulkopuolisen tieteen kentälle eli hallinnollisen tutkimuksen kenttä korostuu.  

 

Peircen (2001) uskomusten perustelutavoista tieteellisen menetelmän mukaan uskomuksista 

oli perusteltu joka viides. Näistä viittauksista kaikki oli aiemmin tehtyihin selvitystöihin ku-

ten Sote-yhteistoiminta-alueselvitykseen 3/2014 ja järjestämissuunnitelmaan. Tieteellisen 

menetelmän osalta projektisuunnitelmassa ei ollut siis yhtään viittausta Bourdieun (1998) 

yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkökulmasta akateemisen tieteen kentälle, mutta ei 

myöskään hallinnon ulkopuolisen tieteen kentälle. Toisaalta hallinnollisen tutkimuksen ken-

tältäkin viittauksia oli ainoastaan oman organisaation tai omaan organisaatioon rinnastuvat 

organisaation taholta, joten esimerkiksi valtiolliset instituutiot puuttuvat.  

 

Projektisuunnitelmassa on kuitenkin nähtävillä itsepäisyyden menetelmä kokonaisuudes-

saan eniten eli yli puolet uskomusten perustelutavoista, kun väittämiä ei perustella miten-

kään, mutta ne kuitenkin sisällöllään puoltavat selvästi omaa näkemystä kuten esimerkiksi: 

”--- Tiivis, toimiva alue mahdollistaa lähipalveluiden kehittämisen, kuten kotiin tuotavat 

palvelut, matalan kynnyksen palvelut, yhden luukun periaate, lähellä kuntalaisia, uudistuvan 

lainsäädännön periaatteita noudattaen. Kompaktin alueen vahvuutena ja mahdollisuutena 

on alueen toimijoiden osaamisen hyödyntäminen sekä voimavarojen ja resurssien yhdistä-

minen väestön parhaaksi.” 

ja 

”--- Länsi-Pohja integroitu sote-orgaani voidaan perustaa jo vuotta valtakunnan ratkaisuja 

aiemmin ja näin tehostaa palvelurakennetta, parantaa palveluja, turvata palvelujen ja osaa-

van henkilöstön saatavuus myös pidemmällä aikavälillä sekä parantaa kuntien taloustilan-

netta.” (vrt. Peirce, 2001, 138–140.) 
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Intuitiviista menetelmää on käytetty myös muun muassa esiteltäessä vaihtoehtona yhteisyri-

tyksestä:  

”Vaihtoehtona myös kuntien täysin omistaman osakeyhtiön lisäksi malli jossa osakeyhtiön 

osakkaaksi tulee myös jokin valtakunnallisista suurista yksityisistä sosiaali- ja terveyden-

huollon organisaatioista. Tällä mallilla on mahdollista saada uuteen organisaatioon sen 

tarvitsemaa liiketoimintaosaamista. Mallilla on myös mahdollista osaltaan varmistaa Länsi-

Pohjan sote -osakeyhtiön kyvykkyys rekrytoida keskeisiä avainresursseja erityisesti lääkä-

reitä sekä hyödyntää muutoinkin yksityisen sektorin sote -resursseja.” 

Tässä esimerkissä näkee hyvin, kuinka järkeillään yksityisen sektorin tuovan automaattisesti 

liiketoimintaosaamista varsinaisesti perustelematta väitettä mihinkään muuten (vrt. Peirce, 

2001, 138–140). Liitteitä asiakirjalla ei ole esimerkiksi taloudellisten vaikutusten arvioin-

neista. Toisaalta edellä mainitussa on nähtävillä myös poliittisesti orientoitunut vire, sillä 

tahtotila on tässä vaiheessa ollut kallellaan yhteisyrityksen perustamiseen. Intuition mene-

telmän osalta voisi ajatella, että projektisuunnitelman tekijät ovat asiantuntijaroolissaan teh-

neet nämä päätelmät, mutta varsinaisia viittauksia ei lähteisiin ole. Nonakan et al. SECI-

mallin mukaan projektisuunnitelman tekijät ovat luoneet projektisuunnitelmassa uutta tietoa 

ja voineet näin ollen antaa yhdistämisvaiheessa tiedolle omaa tulkintaa ja merkityksiä 

(Nonaka et al. 2000, 12). 

 

Projektisuunnitelmassa ei erikseen perustella projektin tavoitteita tai tehtäviä lainkaan. Joh-

dannossa viitataan aiemmin tehtyihin selvityksiin ja auktoriteetteihin. Itsepäisyyden mene-

telmä oli projektisuunnitelmassa selkeästi yleisin perustelutapa sen kattaessa yli puolet pe-

rusteluista.   Toiseksi yleisin oli auktoriteetin menetelmä ja tieteellinen menetelmä ja intui-

tion menetelmä jäivät näistä kahdesta selkeästi epäsuosituimmiksi perustelutavoiksi.  
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5.1.6 Länsi-Pohjan sote-projektin vaikutusten ennakkoarviointi 

 

Vaikutusten ennakkoarvioinnilla on tarkoitus selvittää, miten päätöksenteko ja toimenpano 

vaikuttavat eri näkökulmista tarkasteltuna. Vaikutusten ennakkoarviointi on tehty 6.11. ja 

13.11.2017 tehtäviin kuntien päätöksentekoon. 

 

Ensimmäinen taso: asiantuntijoiden määrän, osuuden ja taustan analysointi 

Vaikutusten arvioinnin on tehnyt kaupunginjohtaja, ylilääkäri, kehittämispäällikkö ja perus-

turvajohtaja. Vaikutustenarviointiin on pyydetty myös lausunnot Meri-Lapin JHL ry:ltä, Te-

hyltä, sairaanhoitopiirin johtajalta ja johtajaylilääkäriltä järjestämissopimuksesta, Majakka 

ry:ltä, Tornion käsityötupa ry:ltä ja Kevalta. Asiantuntijuus perustuu vaikutustenarvioinnin 

tekijöiden osalta saavutettu titteliin ja asemaan organisaatiossa ja sijoittuu hallinnon ken-

tälle. Lausunnot on kuitenkin pyydetty myös Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan 

kenttien näkökulmasta hallinnon ulkopuoliselle kentälle sijoittuvilta järjestöiltä.  

 

Arvioinnilla saadaan kuitenkin tekijöidensä ääni kuuluviin yhteiskunnallisessa keskuste-

lussa ja sillä voidaan pyrkiä vaikuttamaan jopa poliittiseen päätöksentekoon. Arvioinnissa 

on kyse arvostelmasta. Arvioijat yksilöivät ne periaatteet, joiden mukaan toiminta määritel-

lään hyväksi tai huonoksi. Kyseessä on arviointitiedon arvologiikkaa ja eettiset kysymykset 

ja moraalin mukainen toiminta kuuluvat vahvasti arviointitoimintaan. Arviointiin kuuluukin 

aina myös vallankäytön näkökulma (Virtanen 2007, 36 & 81). Tällaiset asiantuntijaryhmät 

ovat toisaalta myös vapaita akateemisesta painolastista ja alan määrittelyistä. (vrt. Rich 

2001.) Asiantuntijoiden rooli on arvioinnissa tuottaa uutta tietoa ja samalla välitetään tietoa 

eteenpäin päätöksentekijöille. Myös Habermasin tiedonintressien näkökulmasta tiedon in-

tressi ohjaa tutkimuksen vaiheita ja vaikuttaa, millaista tietoa tutkimuksessa tuotetaan (ks. 

Virtanen, Stenvall & Rannisto 2015, 9). Voi olla siis merkityksellistä, kuka tietoa on tuotta-

nut ja keneltä lausuntoja on pyydetty. Jälleen huomio kiinnittyy myös siihen, että akateemi-

set asiantuntijat ja akateemisen tutkimuksen kenttä puuttuvat arvioinnista kokonaan. Vaiku-

tusten ennakkoarviointi on tehty Länsi-Pohjan sote-johtoryhmän linjausten perusteella. Vai-

kutusten ennakkoarvioinnissa on siis otettava huomioon se, että johtoryhmä ei välttämättä 
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tarkastele asiaa täysin objektiivisesti, vaan taustalla voi olla vaikuttamassa esimerkiksi po-

liittinen orientaatio tai jokin muu intressi asiaan. Tiedon intressiä ei voi täysin sivuuttaa. 

 

Toinen taso: Selvitystöiden keskeisimpien esitysten uskomusten perustelutavat 

Selvityksessä vain hieman melkein puolet uskomusten perustelutavoista viittasi auktoriteet-

tiin kuten lainsäädäntöön ja päätöksentekijään, jolloin auktoriteetin sanoma hyväksytään il-

man kyseenalaistusta (Peirce, 2001, 139–141; Peirce & de Waal 2014, 59–62, Niiniluoto 

1980, 81–82). Esimerkiksi: ”Maakunta määrittelee palveluntuottajia koskevat ehdot ja tekee 

tuottajien kanssa sopimuksen. Maakunnan on hyväksyttävä valinnanvapauslaki luonnoksen 

46 §:n mukaisesti suoran valinnan palveluntuottajat.---”.   

Vaikutustenarvioinnissa kuvataan myös tilannetta Lapissa: Erva jättää Lapin ja Länsi-Poh-

jan ratkaistavaksi kysymykset keskittämisistä. Lapin esittämä malli nähdään päivystyksen 

loppumisena Länsi-Pohjassa ja tähän lakiin eli auktoriteettiin vedoten todetaan: 

”Yhteenvetona lainsäädännöstä, huomioiden kuntalaki, kansanterveyslaki, erikoissairaan-

hoitolaki, valtionosuuslaki, todetaan, että järjestämisvastuu, mukaan lukien vastuu palvelu-

jen järjestämistavasta, on terveydenhuoltolain uudistuksen jälkeenkin viime kädessä kun-

nalla. Muutetut lainkohdat eivät ole vaikuttaneet rajoittavasti kunnan mahdollisuuksiin käyt-

tää järjestämisvastuuseen kuuluvaa ratkaisuvaltaa, pois lukien rajoituslaissa tarkoin sääde-

tyissä tilanteissa. Kunta voi kuntayhteistyön lisäksi edelleen järjestää palvelut itsehallin-

toonsa nojaten valtionosuuslain 4 §:ssä säädetyillä keinoilla, joita ovat palvelujen tuottami-

nen itse tai hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä, tai muulta 

julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta taikka antamalla palvelun käyttäjälle palve-

lusetelin.” 

Auktoriteetin menetelmässä on nähtävillä Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan 

kenttien näkökulmasta ainoastaan hallinnollisen tutkimuksen kenttä – akateemisen tutki-

muksen ja hallinnon ulkopuolisen tutkimuksen kentät puuttuvat kokonaan. Hallinnollisen 

tutkimuksen kentältä korostuvat erityisesti valtiolliset instituutiot kuten edeltä kävin hyvin 

ilmi. Vain 1/7 auktoriteeteista oli omaan organisaatioon viittaavaa ja titteleihin tai asemaan 

ei viitattu kertaakaan 
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Intuitiivista menetelmää vaikutustenarvioinnissa käytetään myös. Intuitiivista menetelmää 

käytettiin noin viidesosassa tapauksista ja uskomus on perusteltu järkeilyyn (vrt. Peirce, 

2001, 138–140). Näissä on nähtävillä eritysiesti poliittinen orientaatio kuten: ”---Seudun 

sote- ratkaisut eivät ole pelkästään sote- politiikkaa vaan myös merkittävässä määrin elin-

voimapolitiikkaa.- - - Päivystyspalvelujen säilyminen alueella on siksi tärkeää myös suurte-

ollisuuden vuoksi. ”. Intuitiiviseen menetelmään viittauksista noin 90% oli poliittisesti orien-

toituneita ja vain joka kymmenes järkeillen tehty perustelu liittyi ammatti-identiteet-

tiin/omaan kokemukseen.  

 

Kuitenkin myös itsepäisyyden menetelmä oli löydettävissä hieman alle viidesosassa perus-

telutavoista kuten seuraavassa:  

”Maakunnan sote- malli, missä maakunnan liikelaitos tuottaa sosiaalipalvelut ja erikoissai-

raanhoidon palvelut itse tai asiakasetelillä ja yksityiset ja julkiset sote- keskukset tuottavat 

sosiaalineuvonnan ja perusterveydenhuollon palvelut, ei paranna integraatiota nykyisestä. 

Länsi-Pohjan yhteisyritysmallissa, jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito toimi-

vat samassa organisaatiossa, antaa aivan uudenlaiset mahdollisuudet integraation kehittä-

miseen” 

Edellä huomaa, että maakunnan sote-mallia kritisoidaan ja Länsi-Pohjan yhteisyritysmallia 

suositaan ilman varsinaisia perusteluja. Esimerkiksi henkilöstön osalta asia nähdään vaiku-

tusten osalta erittäin huolestuttavana ja työllisyysvaikutuksissa itsepäisyyden menetelmää 

käytetään useamminkin kuten: ”Keskittämis- ja päivystysasetusten voimaan tullessa Länsi-

Pohjan sairaanhoitopiirin operatiivisen tulosalueen alasajon myötä kirurgit, anestesialää-

kärit ja gynekologit hakeutuvat koulutustaan vastaaviin tehtäviin muualle alueen ulkopuo-

lelle.”. Edellä mainitussa ei ainakaan viitata tehtyyn selvitykseen, vaan kyseessä on oletta-

mus tai luulo asioiden kulusta (vrt. Peirce, 2001, 138–140). 

 

Toisaalta perusteluja löytyy myös tieteelliseksi luettavasta menetelmästä, kun viittauksia on 

tehty mm. Lapin luotsin tuottamaan tietoon, joka on oletettavasti perustuu objektiivisuuteen, 

julkisuuteen ja itseään korjaavaan toimintatapaan (Peirce, 2001, 145–148; Peirce & de Waal 

2014, 67–70; Niiniluoto 1980, 82–83). Vaikutustenarvioinnissa on siis käytetty uskomusten 
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perustelutapana paljon auktoriteettia, mutta myös alueellisiin selvityksiin viitataan. Esimer-

kiksi: 

”Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia Länsi-Pohjan sote- palvelujen tasoon voidaan 

arvioida sen valossa, mitä lakiluonnoksista on tiedossa ja mitä kokemuksia on saatu Lapin 

Sote- Savotan ja maakunnan vapaaehtoisen valmistelun aikana 2015- 2017.” 

Vaikutustenarvioinnissa erityisesti taloudellisten vaikutusten osalta löytyi viittauksia tieteel-

liseen menetelmään kuten: 

”NHG:n tekemän koko maakunnan erikoissairaanhoitoa koskeneen selvityksen (6/2017) 

mukaan---” 

”Lapin Sote - Savotan konsulttiselvitysten ja NHG:n asiakasvirta-analyysin perusteella 

Länsi-Pohjan palveluintegraatiolla olisi mahdollista saavuttaa seuraavat säästöpotentiaa-

lit:---” 

Tieteelliseksi menetelmiksi luettavien uskomusten perustelutapojen kattavuus kaikista pe-

rustelutavoista jäi vain noin 14%:iin. Näistä löytyi Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toi-

minnan kenttien näkökulmasta sekä hallinnollisen tutkimuksen kentälle että hallinnon ulko-

puoliseenkin kenttään sijoittuvia viittauksia. Akateemiselle tieteen kentälle ei sijoittunut yk-

sikään tieteellisen menetelmän uskomusten perustelutavoista.  

 

Pyydetyissä lausunnoissa esitetyt argumentit ovat vahvoja, mutta niistä puuttuu perustelut. 

Esimerkiksi Meri-Lapin JHL ry:n mukaan ”--keskittämismalli tuhoaa maailman mittakaa-

vassakin kustannustehokkaan ja huipputerveydenhuoltoa tuottavan organisaation.--- ”. Te-

hyn lausunnossa viitataan mm. kokemukseen ja toisaalta ehdotetaan poliittisien päättäjien 

ottavan enemmän substanssiosaajat mukaan toiminnan suunnitteluun. Sairaanhoitopiirin 

johtajalta ja johtajaylilääkäriltä lausunnossa järjestämissopimuksesta puolestaan viitataan 

useasti auktoriteettiin. Majakka ry:n lausunnossa puolestaan perustellaan uskomukset intui-

tiivisella menetelmällä viittaamalla kokemuksiin ja toisaalta myös osa esityksistä on perus-

telematta itsepäisyyden menetelmän mukaisesti.  Tornion käsityötupa ry:n lausunnoissa pe-

rusteluissa viitataan pelkoon eli intuitiivisen menetelmän kautta on luotu skenaarioita tule-

vista vaikutuksista. Lausunnoissa näkyy selvästi pelko ennakoimattomasta tulevaisuudesta 

ja siitä, että lopputuloksesta ei voida olla varmoja päätettiin asiat miten hyvänsä. Kevan 

osalta kyseessä oli ohjausluontoinen budjetointiohje. (vrt. Peirce, 2001, 138–141.) 
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5.2 Asiantuntijoiden osallistuminen ja uskomusten perustelutavat Meri-Lapin seutu-

kuntien päätöksenteossa 

 

Tässä osiossa teen analyysin kolmannessa tasossa eli tarkastelen itse lopputuloksia eli Meri-

Lapin seutukuntien päätösasiakirjoja argumentaatioanalyysin keinoin ja luokittelen peruste-

lutavat Charles S. Peircen (1877) uskomusten perustelutapojen pohjalta. 

 

 

5.2.1 Kemi 

 

Varsinaisissa päätösasiakirjoissa valmistelussa, esittelyssä tai päätöksenteossa ei juuri viitata 

tutkittuun tietoon. Esimerkiksi 2016 vuoden syksyn päätöskokonaisuuden valmistelussa viit-

taukset on tehty auktoriteettiin eli asiantuntijoihin, joiden mielipidettä ei kyseenalaisteta (vrt. 

Peirce, 2001, 138–140): ”Seutuvaltuusto päätti v. 2014 oman tuotantoalueen valmistelusta. 

Länsi-Pohjan oman palvelutuotannon valmistelua on tehty hankkeen ohjausryhmässä, jossa 

on ollut edustettuna kuntien ja kaupunkien johtajat, perusturvajohtajat, sairaanhoitopiirin 

johtaja ja perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri, kehittämiskeskuksen ja henkilöstön 

edustus.---”. 2016 vuoden päätösasiakirjojen liitteenä on ainoastaan projektisuunnitelma. 

Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kentistä auktoriteettiin perustellut uskomus-

tavat liittyivät ainoastaan hallinnollisen tutkimuksen kentälle ja akateemisen ja hallinnon 

ulkopuolisen tutkimuksen kentiltä ei ollut auktoriteetteja lainkaan. Kokouksen pöytäkirjassa 

ei ole viittausta akateemisiin tai hallinnon ulkopuolisiin asiantuntijoihin. Vuonna 2016 teh-

dyssä päätöksessä korostuu siis valmistelussa auktoriteetti ja viittaus projektisuunnitelmaan. 

Projektisuunnitelmaa ei voi edellisen analyysin perusteella pitää tieteellisesti tuotettuna tie-

tona, mutta periaatteessa se voi näyttäytyä päätöksentekijöille asiantuntijoiden tuottamana 

tietona, joten sen voisi luokitella Peircen (2001) uskomusten perustelutavoista auktoriteetin 

lisäksi myös tieteelliseen menetelmään – riippuen, miten päättäjät kyseistä tietoa käyttävät 
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perusteluissaan. Päätöksenteossa ja esityksessä ei ole perusteluja, eikä viittauksia asiantun-

tijoihin, joten Peircen (2001) uskomusten perustelutavoista itsepäisyyden menetelmä koros-

tuu. 

 

Huhtikuussa 2017 Kemin kaupungissa päätettiin Länsi-Pohjan sote-projektin poliittisen oh-

jausryhmän järjestämissuunnitelman hyväksymisestä. Valmistelussa ei ole perusteltu esityk-

siä mitenkään, mutta oheismateriaalina on Länsi-Pohjan sote-projektin järjestämissuunni-

telma, johon sisältyy projektin esitys jäsenkuntien valtuustoille sekä raportit toimialueilta. 

Päätösesityksessä viitataan kilpailutuksen tekemiseen konsulttifirmaa hyödyntäen. Päätös on 

jätetty pöydälle hallituksessa 18.4. lisäselvityksen tekemistä varten ja hallitus on jatkanut 

asian käsittelyä saatuaan lisäselvityksen 24.4. Lisäselvityksessä on maininta: ” Vastaukset 

on koottu KPMG:n vastauksista ja 20.4.2017 kuntien valtuutetuille ja viranhaltijoille järjes-

tetyssä yhtiöiden kanssa käydyssä keskustelutilaisuudessa annetuista vastauksista.”. Lisä-

selvityksessä vastauksia on saatu siis Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kent-

tien näkökulmasta hallinnon ulkopuoliselta kentältä. Hallituksessa päätettiin esittää valtuus-

tolle, että terveyspalveluiden yhtiöittämistoimenpiteitä ei aloitettaisi, koska lainsäädäntöä 

asiaa koskien ei ole käytettävissä ja kaikkia tarvittavia riskianalyysejä ei ole tehty. Kuitenkin 

valtuustossa päätettiin hyväksyä Länsi-Pohjan sote-projektin järjestämissuunnitelma. Val-

mistelussa on siis Peircen (2001) uskomusten perustelutavoista löydettävissä tieteellinen 

menetelmä ja Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kentiltä perustelutavat sijoit-

tuvat hallinnon kentälle ja hallinnon ulkopuoliselle kentälle. Akateemisen tutkimuksen ken-

tälle ei ole viittauksia laisinkaan. Päätöksissä ei ollut perusteluja, mutta 17:sta valtuutettua 

43:sta olisi äänestystulosten perusteella jättää asian pöydälle, sillä taustalla ei ollut auktori-

teettia eli lainsäätäjää, eikä riittävästi tietoa. Myönteisten päätösten voisikin ajatella olevan 

tehty Peircen (2001) itsepäisyyden menetelmällä, jolloin on jääräpäisesti jätetty huomioi-

matta relevantin tiedon uupuminen. Valmistelussa on siis näkyvillä tieteellinen menetelmä 

ja halu tehdä päätöksen luotettavalla tiedolla, mutta päätöksenteossa uupuvan tiedon puutetta 

ei ole pidetty merkittävänä.  

 

Syksyllä 2017 Kemin kaupungissa päätettiin yhteisyrityksen perustamisesta. Tässä päätös-

kokonaisuudessa valmistelussa ei viitattu tutkittuun tietoon tai asiantuntijoihin vaan päätös-
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kokonaisuudessa viitataan aiemmin tehtyihin päätöksiin ja auktoriteettiin. Liitteinä päätök-

senteossa olivat kuitenkin sopimukset ja oheismateriaalina vaikutustenarviointiselvitys. So-

pimusliitteitä ei Kemin kaupungilta ollut saatavilla, sillä ne olivat salaisina pidettäviä perus-

teena liiketoimintasalaisuudet. Sen sijaan ehdotuksessaan kunnanjohtaja perustelee ehdotus-

taan kilpailutuksessa tehtyyn pisteytykseen, joka on mielestäni verrattavissa tutkittuun tie-

toon: kaikki kilpailutukseen osallistuvat arvioidaan samojen kriteerien kautta – vaikkakin 

kriteeristö onkin luotu poliittisen orientaation perusteella. Hallituksen kokouksessa 

13.11.2017 yksi hallituksen jäsen pyytää asian jättämistä pöydälle, koska: ”--- asiassa on 

tullut uutta tietoa ja ministeri on asettanut selvitysmiehet selvittämään sairaaloiden työnja-

koa, joille tulee antaa työrauha.”. Tästä huolimatta asia käsiteltiin kuitenkin valtuustossa 

13.11.2022, jossa päätettiin yhteisyritykseen liittymisestä. Valmistelussa on siis huomatta-

vissa Peircen uskomusten perustelutavoista auktoriteetin menetelmä ja Bourdieun (1998) 

yhteiskunnallisen toiminnan kentiltä auktoriteetti sijoittuu ainoastaan hallinnollisen tutki-

muksen kentälle liittyen organisaatioiden päätöksentekoon tai yksilön titteliin. Akateemisen 

tutkimuksen kentältä ei ole auktoriteettiin viittausta. Peircen (2001) tieteellinen menetelmä 

löytyy liitteistä selvityksinä, mutta kuten auktoriteetissa, hallinnollisen tutkimuksen kenttä 

korostuu ja akateemisen tieteen ja hallinnon ulkopuolisen tieteen kentät loistavat poissaolol-

laan. Tehdylle päätökselle ei ollut asiakirjoissa perusteluja, mutta eriäville mielipiteille oli 

liitteissä. Eriävät mielipiteet vastustivat yhteisyrityksen perustamista, koska hallitus oli jät-

tänyt asian pöydälle ja koska ministeriön (auktoriteetti) selvitystyöryhmän raporttia (tieteel-

linen menetelmä) ei ollut vielä käytettävissä. Päätösasiakirjojen perusteella päätöstä ei ole 

esityksessä, eikä päätöksessä perusteltu, joten Peircen (2001) itsepäisyyden menetelmä ko-

rostuu. 

 

 

5.2.2 Keminmaa 

 

Keminmaan kunnassa päätettiin osallistumisesta Länsi-Pohjan projektiin syyskuussa 2016. 

Valmistelussa viitataan perusterveydenhuollon yksikön ja Meri-Lapin kehittämiskeskuksen 

johtotiimin valmisteluihin ja valmistelussa kuvataan projektin poliittista johtoryhmää sekä 

SOTE-johtoryhmää, johon kuuluvat kuntien johtajat, perustusturvajohtajat, sairaanhoitopii-
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rin johtaja ja perusterveydenhuollon ylilääkäri. Valmistelussa viitataan titteleihin perustu-

viin asiantuntijoihin. Liitteenä asialla on Meri-Lapin Kehittämiskeskuksen lausuntopyyntö, 

Länsi-Pohjan soteintegraatio -hankkeen projektisuunnitelma sekä hankkeen rahoituslas-

kelma. Valmistelussa siis on näkyvissä Peircen (2001) uskomusten perustelutavoista aukto-

riteetin menetelmä ja tieteellinen menetelmä, mutta kummassakin menetelmässä viitataan 

ainoastaan Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkökulmasta hallinnol-

lisen tutkimuksen kenttään. Akateemisen tai hallinnon ulkopuoliseen kenttään ei ole viit-

tauksia. Esityksessä ei ole perusteluja kuten ei päätöksessäkään, ja lopputuloksena Kemin-

maa päätti sitoutua projektiin. Esityksessä ja päätöksessä uskomuksen perustelutapa on siis 

ainoastaan Peircen (2001) itsepäisyyden menetelmä, koska perusteluja ei ole, eikä viitata 

asiantuntijaan. Päätösasiakirjassa ei viitattu, että asiasta on ollut tiedotusta seutufoorumissa 

ja Keminmaan valtuuston iltakoulussa, vaikka näin on varmaankin menetelty.  

 

Huhtikuussa 2017 Keminmaassa päätettiin, että Keminmaa hyväksyy järjestämissuunnitel-

man. Valmistelussa tai esityksessä ei ole perusteluja lainkaan, mutta liitteenä asialle oli 

Länsi-Pohjan sote- projektin valmistelema järjestämissuunnitelma, johon sisältyy projektin 

esitys jäsenkuntien valtuustoille ja toimialueiden raportit. Valmistelussa oli siis viittaus sel-

vityksiin, jotka voi uskomusten perustelutavaltaan Peircen(2001) tieteelliseen menetelmään 

kuuluva, sillä viitataan tutkittuun tietoon. Tutkittu tieto kylläkin sijoittuu Bourdieun (1998) 

yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkökulmasta hallinnollisen tutkimuksen kentälle ja 

akateeminen ja hallinnon ulkopuolinen kenttä uupuvat kokonaan. Hallinnon kentältäkin vii-

tataan ainoastaan oman tai liittyvän organisaation tuottamaan tietoon, ei esimerkiksi insti-

tuutioiden tuottamaan. Valtuustossa 6 jäsentä olisi jättänyt asian hyväksymättä vedoten sii-

hen, että lain valmistelu (auktoriteetti) on kesken. Kuitenkin 29 äänesti järjestämissuunnitel-

man puolesta. Valmistelussa ei viitattu asiantuntijoiden kuulemiseen. Itse esityksessä tai 

enemmistön päätöksessä ei siis ole perusteluja lainkaan, jolloin uskomusten perustelutapa 

on Peircen (2001) itsepäisyyden menetelmä. 

 

Vuonna 2017 Keminmaassa käsiteltiin päätöstä yhteisyrityksen perustamisesta. Valmiste-

lussa kuvataan, että asiasta on järjestetty päättäjille tiedotustilaisuus ja kuvataan kilpailutus-

prosessia. Liitteenä Länsi-Pohjan yhteisyritystä koskeva tarjouspyyntö, tarjousten vertailu-
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asiakirja, palvelusopimusluonnos, osakassopimusluonnos, yhtiöjärjestysluonnos, Kemin-

maan kunnan yhteistyötoimikunnan 31.10.17 tarkistamaton pöytäkirjaote; laskelma Länsi-

Pohjan sote -kuntayhtymän jatkovalmistelun rahoituksesta ja sote -ratkaisun vaikutusten en-

nakkoarviointi. Asiaan liittyen on siis ollut tiedotustilaisuus ja liitteenä on asiaan tehtyjä 

selvityksiä. Asiantuntijoilla näyttää olevan roolia päätöksentekoprosessissa tiedon välittäjän 

asemassa. Kuitenkin Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkökulmasta 

jälleen korostuu hallinnollisen tutkimuksen kenttä ja akateemisen tutkimuksen ja hallinnon 

ulkopuolisen tutkimuksen kentältä ei ole viittauksia. Valmistelussa on siis viittauksia selvi-

tyksiin eli tutkittuun tietoon hallinnollisen tutkimuksen kentältä, mutta asiantuntijoiden tie-

dotustilaisuudesta on vaikea sanoa, esiintyivätkö asiantuntijat esimerkiksi auktoriteetin roo-

lissa. Varsinaista esitystä ei ole perusteltu. Sekä hallituksen, että valtuuston kokouksissa ää-

nestettiin asian jättämisestä pöydälle. Valtuustossa lisäksi tuli ehdotus olla hyväksymättä 

ehdotusta liittyä yhteisyritykseen. Mitään esityksistä ei ollut perusteltu. Päätösasiakirjoissa 

valmisteluissa viitattiin siis liitteenä olleisiin selvityksiin ja raportteihin, mutta varsinaisia 

ehdotuksia tai päätöksiä ei perusteltu, joten päätökset on tehty Peircen uskomusten peruste-

lutapojen mukaan itsepäisyyden menetelmällä.  

 

 

5.2.3 Simo 

 

Simon kunta päätti syksyllä 2016 sitoutumisesta Länsi-Pohjan sote-integraatio-projektiin. 

Valmistelussa viitataan integraation osalta tehtyyn aiempaan selvitystyöhön ja Länsi-Pohjan 

sote-valmisteluun. Valmistelussa tuodaan esille, myös tuotantoalueen valmistelussa olleen 

mukana kuntajohtajia ja sairaanhoitopiirin johtajia sekä perusterveydenhuollon ylilääkäri ja 

edustus Meri-Lapin seutukunnasta. Valmistelussa viitataan myös 22.8.2016 pidettyyn seu-

tufoorumiin sekä iltakouluun aiheesta. Valmistelussa näyttäytyy Peircen (2001) uskomusten 

perustelutavoista auktoriteetin menetelmä (viittaukset johtajistoon), tieteellinen menetelmä 

(viittaukset selvityksiin) ja myös asiantuntijoille on annettu roolia päätöksentekoprosessissa 

iltakoulussa. Iltakoulun osalta on mahdotonta sanoa, onko asiantuntijoiden rooli ollut esi-

merkiksi auktoriteetin omainen tms. Sekä auktoriteetin, että tieteellinen menetelmä sijoittu-

vat kummatkin Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kentistä hallinnollisen tutki-

muksen kentälle. Instituutiot puuttuvat perusteluista kokonaan ja akateemisen sekä hallinnon 
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ulkopuolisen tutkimuksen kentille ei löydy viittauksia.  Liitteenä on projektisuunnitelma. 

Varsinaisessa päätösesityksessä tai päätöksessä ei ole perusteluja. Valmistelussa viitataan 

siis tieteelliseen menetelmään ja auktoriteettiin, mutta esityksessä tai päätöksessä ei ole pe-

rusteluja, joten ne sijoittuvat Peircen uskomusten perustelutavoista itsepäisyyden menetel-

mään.  

 

Simossa päätettiin huhtikuussa 2017, että Simo hyväksyy sote-projektin järjestämissuunni-

telman. Perusteluja esitykselle ei ollut valmistelussa tai päätösesityksessä, mutta liitteenä 

asialle oli Länsi-Pohjan sote- projektin järjestämissuunnitelma, johon sisältyy projektin esi-

tys jäsenkuntien valtuustoille ja toimialueiden raportit. Asiakirjan liitteessä on siis viittaus 

selvityksiin eli tutkittuun tietoon eli käytössä voisi katsoa olleen valmistelun osalta Peircen 

uskomusten perustelutavoista tieteellinen menetelmä. Jälleen hallinnollisen tutkimuksen 

kenttä korostuu ja akateeminen ja hallinnon ulkopuolinen tutkimuksen kenttä uupuvat (vrt. 

Bourdieun 1998). Valtuustossa 5 jäsentä olisi jättänyt asian hyväksymättä. Kuitenkin 16 ää-

nesti järjestämissuunnitelman puolesta. Valmistelussa ei viitattu asiantuntijoiden kuulemi-

seen, eikä päätöstä perusteltu. Varsinainen päätös on perusteltu siis Peircen itsepäisyyden 

menetelmällä. 

 

Simon kunta päätti syksyllä 2017 osallistumisesta Länsi-Pohjan sote-organisaation valmis-

teluun/yhteisyrityksen perustamiseen. Valmistelussa viitataan Länsi-Pohjan sote-integraatio 

- hankkeen poliittinen ohjausryhmän päätökseen, mutta muuten perusteluja ei valmistelusta 

löydy. Valmistelussa viitataan siis aiemmin tehtyihin päätöksiin, mutta ei perustella varsi-

naisesti esityksiä selvityksillä tai muulla tutkitulla tiedolla. Auktoriteetin ja itsepäisyyden 

menetelmät näyttävät siis olevan vahvimmin edustettuina. Valmistelutekstissä olleet aukto-

riteetin menetelmään liittyvät perustelut viittaavat ainoastaan hallinnon kentälle ja liittyvään 

organisaatioon (vrt. Bourdieun 1998) Hankinta-asiakirjojen lisäksi lisätietoaineistona pää-

töksenteossa olivat: SOTE kustannusarvio, SOTE Länsi-Pohjan Osakassopimus neuvottelu-

luonnos, SOTE Länsi-Pohjan Yhtiöjärjestysluonnos, SOTE Palvelusopimusluonnos, Mehi-

läinen SOTE Tarjousten vertailu päätöksentekoon, SOTE Länsi-Pohjan sote-projektin vai-

kutusten ennakkoarviointi. Valmistelussa siis kuitenkin liitteiden kautta viitataan selvityk-

siin ja tutkittuun tietoon, vaikkakin tutkittu tieto liittyy myös tässä tapauksessa ainoastaan 
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Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kentistä hallinnollisen tutkimuksen kent-

tään. Simon kunta toimitti päätökseen liittyvät liitteet, mutta liitteissä ei ollut eriävien mie-

lipiteiden perusteluja. Päätökset ja esitykset on tehty ilman perusteluja, joten ne voidaan tul-

kita Peircen uskomusten perustelutavoista itsepäisyyden menetelmällä perustelluiksi.  

 

 

5.2.4 Tervola 

 

Tervolan kunta päätti syksyllä 2016 Tervolan kunnan osallistumisesta Länsi-Pohjan organi-

saation valmisteluun. Asian valmistelussa viitataan vuodesta 2014 asti tehtyyn laajaan sel-

vitystyöhön Länsi-Pohjan omasta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutusmallista. 

Valmistelussa viitataan myös asiaan liittyvään hankkeeseen ja sen ohjausryhmään, jossa on 

edustettuna kuntien kunta- ja perusturvajohtajat, sairaanhoitopiirin johtaja ja perustervey-

denhuollon ylilääkäri sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen edustaja. Hankkeen asiantunte-

mus perustuu siis saavutettuun titteliin. Valmistelussa viitataan myös Länsi-Pohjan oman 

sote –organisaation valmisteluun ja sitä koskevaan projekti- suunnitelmaan ja siitä 22.8.2016 

pidettyyn seutufoorumiin sekä 26.8.2016 pidettyyn seutuhallituksen kokoukseen. Valmiste-

lussa viitataan myös, että projektissa työryhmien työskentelyyn osallistetaan kuntien ja sai-

raanhoitopiirin työntekijöitä osaamisen ja asiantuntijuuden mukaan. Oheismateriaalina on 

projektisuunnitelmaluonnos sekä lausuntopyyntö. Valmistelussa Peircen uskomusten perus-

telutavoista on löydettävissä auktoriteetin menetelmä (henkilöiden tittelit ja asema) ja tie-

teellinen menetelmä (viittaus selvityksiin ja tuotettuun tietoon) ja asiantuntijoille on annettu 

roolia: niin kuntalaisille kokemusasiantuntijoina kuin asemaan perustuvaan asiantuntijuu-

teen ja myös päätöksentekoprosessissa on järjestetty tiedotustilaisuus, jossa asiantuntijat 

ovat välittäneet tietoa. Kutienkin jälleen Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan 

kenttien näkökulmasta niin akateemisen tutkimuksen kuin hallinnon ulkopuolisen tutkimuk-

sen kentältä ei ole asiantuntijoita mukana. Tervolan kunta päätti olla osallistumatta projek-

tiin, mutta perusteluita esitykselle tai päätökselle ei ollut asiakirjoissa. Valmistelussa viita-

taan auktoriteettiin ja tieteelliseen menetelmään, mutta päätös ja esitys on tehty itsepäisyy-

den menetelmää käyttäen perustelematta niitä.  
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Marraskuussa 2017 Tervolan kunta päätti antaa suostumuksensa L-PSHP:n toimintojen uu-

delleenjärjestelyyn. Valmistelussa kuvataan projektin etenemistä ja todetaan, että asiasta on 

järjestetty tiedotustilaisuuksia päättäjille. Tervolassa tiedotustilaisuus pidettiin 24.10.2017 

ja Länsi-Pohjan kuntien valtuustojen yhteistilaisuus1.11.2017 Kemissä. Asiantuntijat ovat 

olleet siis välittämässä tietoa päättäjille. Valtuuston kokouksessa asia olisi 5 valtuutetun 

puoltamana pitänyt jättää pöydälle odottamaan terveysministerin asettamaa selvitystä. Kui-

tenkin 12 kannatti asian käsittelyä. Valtuusto kuitenkin hyväksyi seuraavan toivomuspon-

nen: "Tervolan kunta esittää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen kunnille, että ennen 

lopullisten ratkaisujen tekemistä on hyvä odottaa Maija Raskin ja Hannes Mannisen selvi-

tystyön tulokset.". Asiaan liittyen on kuultu asiantuntijoita tiedotustilaisuuksissa, mutta pää-

tösasiakirjoissa esityksissä ja päätöksessä ei ole perusteluja lukuun ottamatta ehdotuksia, 

joissa asiaa esitettiin pöydälle jätettäväksi perustuen tahtoon odottaa selvityksen tuottamaa 

tietoa. Tulkitsen ehdotuksen pöydälle jättämisestä tieteelliseksi menetelmäksi, koska asiaa 

perusteellaan puuttuvalla tiedolla. Tällöin päätös on haluttu tehdä loppuun riittävällä ja luo-

tettavalla tietopohjalla. Oheismateriaalina päätöksenteossa oli osakassopimusluonnos, yh-

tiöjärjestysluonnos ja palvelusopimusluonnos, mutta ei yhtään selvitystä tai raporttia. Varsi-

nainen päätös on tehty siis perustelematta Peircen uskomusten perustelutavoista itsepäisyy-

den menetelmällä. 

 

 

5.2.5 Tornio 

 

Tornion kaupunki päätti syksyllä 2016 sitoutumisestä Länsi-pohjan sote-projektiin. Valmis-

telussa viitataan seutuhallituksen päätökseen ja liitteenä on projektisuunnitelma. Seutuhalli-

tuksen päätökseen viittaaminen voidaan tulkita auktoriteettiin viittaukseksi ja projektisuun-

nitelma on asiaan liittyvä tarkempi selvitys, joka voidaan katsoa myös tieteelliseksi mene-

telmäksi, sillä asiantuntijaroolissa olevat henkilöt ovat tuottaneet suunnitelman. Peircen us-

komusten perustelutapoina on siis nähtävillä auktoriteetin ja tieteellinen menetelmä, mutta 

kumpikin menetelmistä sijoittuu Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kentiltä 

hallinnollisen tutkimuksen kentälle. Esityksessä ei ole perusteluja, eikä myöskään päätök-

sissä. Päätösasiakirjoissa on siis nähtävillä itsepäisyyden menetelmä uskomusten perustelu-

tapana. Asiantuntijoihin päätöksentekoprosessissa ei ole viittauksia. 
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Huhtikuussa 2017 päätettiin Torniossa Länsi-Pohjan sote-projektin järjestämissuunnitel-

masta. Valmistelussa viitataan poliittisen ohjausryhmän esitykseen, jossa poliittisen ohjaus-

ryhmän voi katsoa auktoriteetiksi ja järjestämissuunnitelman tieteelliseksi menetelemäksi. 

Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kentistä kummassakin edellä mainitussa nä-

kyy ainoastaan hallinnollisen tutkimuksen kenttä ja toisaalta poliittisesta ohjausryhmästä voi 

daada poliittisisesti oritentoituneen auktoriteetin. Liitteenä päätösasiakirjalle on järjestämis-

suunnitelma ja toimialueiden raportit eli viittaukset tutkittuun tietoon, jotka on tuotettu hal-

linnollisen tutkimuksen kentällä (vrt. Bourdieun 1998). Hallituksessa ja valtuustossa äänes-

tettiin kummassakin järjestämissuunnitelman puolesta ja vastaan, mutta enemmistöt olivat 

puolesta ja suunnitelma hyväksyttiin. Perusteluja ei esitykselle eikä päätökselle ollut, eli pää-

tökset on perusteltu itsepäisyyden menetelmällä (vrt. Peirce 2001). Asiantuntijoiden kuule-

miseen ei viitattu päätösasiakirjoissa.  

 

Syksyllä 2017 puolestaan päätettiin Tornion kaupungissa yhteisyrityksen perustamisesta. 

Valmistelussa viitataan Tornion kaupungin päättäjille pidettyyn tiedotustilaisuuteen sekä 

Länsi-Pohjan kuntien valtuustojen yhteistilaisuus 1.11.2017 eli asiantuntijat ovat olleet pää-

töksentekoprosessissa välittämässä tietoa. Liitteenä päätökselle oli Länsi-Pohjan sote-pro-

jekti tarjousvertailu, Osakassopimus, Yhtiöjärjestys, Palvelusopimusluonnos, Länsi-Pohjan 

sote-projektin kustannusarvio, Länsi-Pohjan sote-projektin vaikutusten ennakkoarviointi eli 

viittaukset Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkökulmasta hallinnol-

lisen tutkimuksen kentällä tuotettuihin selvityksiin. Voisi siis katsoa kyseessä olevan Peircen 

uskomusten perustelutavoista tieteellinen menetelmä. Itse päätösasiakirjoissa esityksessä tai 

päätöksissä ei viitata tutkittuun tietoon muutoin kuin liitteissä. Eriävän mielipiteensä ilmais-

seiden perustelut puolestaan löytyvät niin hallituksen kuin valtuuston päätösten yhteydessä. 

Esimerkiksi hallituksen päätöksen yhteydessä eriävän mielipiteensä jättäneet ovat perustel-

leen kantansa seuraavasti:  

”Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko on ilmaissut huolensa Länsi-Pohjan sote-

palvelujen järjestämiseen liittyvän yhteisyrityksen perustamishankkeen johdosta. Hän on lu-

vannut asettaa selvityshenkilöt, joiden tehtävänä on selvittää sote-uudistukseen liittyvät on-

gelmat ja ristiriidat, joita on syntynyt Lapin sh-piirin ja Länsi-Pohjan sh-piirin välille.  
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Mielestämme Tornion kaupunginhallituksen olisi pitänyt jättää §:n 340 asia pöydälle ja 

odottaa ministerin asettamien selvittäjien työn tulos.” 

Varsinaista päätökseen on siis ollut mahdollisuus kuulla asiantuntijoita ja perehtyä liitteenä 

oleviin asiakirjoihin. Esityksiä ja päätöksiä ei kuitenkaan ole päätösasiakirjassa perusteltu, 

joten uskomusten perustelutapoina on käytetty itsepäisyyden menetelmään. Jätetyissä eriä-

vissä mielipiteissä vedotaan erityisesti siihen, että halutaan odottaa tuoreen tiedon saata-

vuutta, jolloin perustelutapa on eriävien mielipiteiden osalta mielestäni tieteellinen ja toi-

saalta vahvistaa käsitystä, että varsinainen päätös on tehty itsepäisesti välittämättä vireillä 

olleen selvityksen keskeneräisyydestä. 

 

 

5.1.6 Ylitornio 

 

Ylitornion kunta päätti syksyllä 2016 sitoutumisesta Länsi-Pohjan sote-projektiin. Asian val-

mistelussa viitataan laaja-alaiseen selvitystyöhön asiakokonaisuuden taustalla alkaen vuo-

desta 2014 eli kyseessä on Peircen tieteellinen menetelmä, jossa perustelua nojataan tutki-

tulle tiedolle.  Valmistelussa viitataan Länsi-Pohjan oman sote –organisaation valmisteluun 

ja sitä koskevaan projekti- suunnitelmaan ja siitä 22.8.2016 pidettyyn seutufoorumiin sekä 

26.8.2016 pidettyyn seutuhallituksen kokoukseen. Asiantuntijat ovat saaneet päätöksenteko-

prosessissa roolia. Projektin toteutussuunnitelma oli myös päätöksen liitteenä. Varsinaisessa 

päätösesityksessä tai päätöksessä ei ollut perusteluja, eli päätös on perusteltu itsepäisyyden 

menetelmällä (vrt Peirce 2001). Päätösasiakirjoissa siis viitataan valmistelussa auktoriteetin 

menetelmään ja tieteelliseen menetelmään ainoastaan hallinnollisen tutkimuksen kentälle si-

joittuen (vrt. Bourdieun 1998), mutta esityksessä ja päätöksessä perustelut puuttuvat, jolloin 

käytetään itsepäisyyden menetelmää (vrt. Peirce 2001).  

 

Ylitornion kunta jättäytyi pois 24.4.2017 projektista. Päätösasiakirjoissa valmistelussa ku-

vataan yhteisyrityksen järjestämistä ja liitteenä on järjestämissuunnitelma, johon sisältyy 

esitys jäsenkuntien valtuustoille sekä toimialueiden raportit eli perustelua rakennetaan tie-

teellisellä menetelmällä tutkittuun tietoon (vrt. Peirce 2001). Esityksessä ja päätöksessä ei 

ole perusteluja, mutta päätösasiakirjoista käy ilmi, että asiantuntijoina keskustelun aikana on 
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kuultu vastaavaa lääkäriä Kari Askosta ja perusturvajohtajaa Eeva Leukumaata eli asiantun-

tijoille on annettu roolia päätöksentekoprosessissa. Asiantuntijuus on perustunut titteleihin, 

mutta Askosen kohdalla myös professioon. Kummatkin asiantuntijat sijoittuvat hallinnolli-

sen tutkimuksen kentälle (vrt Bourdieun 1998).  Uskomusten perustelutapana on ollut siis 

itsepäisyyden menetelmä, koska päätöstä ei itsessään ole perusteltu, mutta päätösasiakir-

joista kuitenkin saa käsityksen, että päätöksen osalta asiantuntijoita on kuultu ja tietoa ollut 

käytettävissä – nämä toki hallinnolliselta kentältä, ei akateemiselta. On kuitenkin vaikea sa-

noa, ovatko asiantuntijat olleet auktoriteetin roolissa vai tiedon välittäjän roolissa.  

 

Marraskuussa 2017 Ylitorniolla on päätetty suostumuksesta L-PSHP:n toimintojen uudel-

leenjärjestelystä. Valmistelussa kuvataan yhteisyrityksen perustamisen järjestämistä ja vii-

tataan järjestettyihin tiedotustilaisuuksiin kuntien ja kaupunkien päättäjille eli asiantunti-

joille on annettu roolia päätöksentekoprosessissa, ja asiantuntijat ovat jälleen hallinnollisen 

tutkimuksen kentältä (vrt Bourdieun 1998). Liitteinä päätösasiakirjalle on luonnokset Länsi-

Pohjan yhteisyritys Oy:n yhtiöjärjestyksestä, osakassopimuksesta ja palvelusopimuksesta, 

mutta ei selvityksiä. Ylitornion kunnassa esitettiin myös asian pöydälle jättämistä, mutta 

tämä ehdotus ei saanut enemmistökannatusta ja esitys hyväksyttiin. Esityksessä oli kuitenkin 

lisäys, jossa lopullisen ratkaisun tekemiseen olisi hyvä odottaa Maija Raskin ja Hannes Man-

nisen selvitystyön tulokset. Asiantuntijoita on siis kuultu päätöksentekoon liittyen, mutta 

varsinaisessa esityksessä ja päätöksessä ei ole perusteluja, joten päätökset on tehty itsepäi-

syyden menetelmällä (vrt Peirce 2001). 
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6. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

Tein tulosten analyysia kolmessa tasossa. Ensimmäisessä tasossa tarkastelen toimijoita ja 

ryhmien kokoonpanoja ja toisessa tasossa tarkastelen keskeisimpien esitysten perusteluta-

poja argumentaatioanalyysilla. Kolmannessa tasossa tarkastelen itse lopputuloksia eli tut-

kin Meri-Lapin seutukuntien päätösasiakirjoja ja selvitystöitä argumentaatioanalyysin kei-

noin. 

 

Alla taulukossa 4 on koottu kaikkien selvitysten ja esitysten asiantuntijoiden osallistumi-

nen ja tausta sekä tärkeimmät uskomusten perustelutavat lueteltuna Peircen (1877) usko-

musten perustelutapojen mukaan eli analyysin ensimmäisen ja toisen tason yhteenveto ja 

avaan taulukkoa tarkemmin seuraavissa osioissa. 

Taulukko 4 Asiantuntijoiden osallistuminen ja uskomusten perustelutavat selvitysvaiheessa 

Selvitys Asiantuntijoiden 

osallistuminen 

Asiantuntijoiden 

tausta (mukaillen 

Bourdieu 1998) 

Tärkeimmät usko-

musten perusteluta-

vat (mukaillen 

Peirce 2001) 
Terveydenhuollon järjes-

tämissuunnitelma 3/2013 

Laaja, monialainen, 

alueellinen 

• Asiantuntijuus pe-

rustuu asemaan 

organisaatiossa ja 

sijoittuu hallinnol-

lisen tutkimuksen 

kentälle 

• Akateeminen asi-

antuntijuus 

(AMK), sijoittuu 

akateemisen tutki-

muksen kentälle 

Tieteellinen menetelmä, 

intuitiivinen menetelmä  

Esitys perusteista muo-

dostaa Länsi-Pohjan 

sote-alue 9/2013 

suppea Asiantuntijuus perus-

tuu professioon ja 

asemaan/titteliin or-

ganisaatiossa ja sijoit-

tuu hallinnollisen tut-

kimuksen kentälle 

Tieteellinen menetelmä  

Sote-yhteistoiminta-

alueselvitys 3/2014 

Laaja, monialainen, 

alueellinen 

• Asiantuntijuus pe-

rustuu professioon 

ja asemaan/titte-

liin ja sijoittuu 

hallinnollisen tut-

kimuksen kentälle  

Tieteellinen menetelmä 
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• Kokemusasian-

tuntijuus sijoittuu 

hallinnon ulko-

puolisen tutki-

muksen kentälle 

Projektisuunnitelma 

2016 - 2017 

 

Alueellisesti kattava, 

monialainen, asiantunti-

juus organisaation si-

sältä 

Asiantuntijuus perus-

tuu titteliin tai amma-

tilliseen professioon 

organisaatiossa ja si-

joittuu hallinnollisen 

tutkimuksen kentälle 

Itsepäisyyden mene-

telmä  

Järjestämissuunnitelman 

toimeenpano-ohjelma 

4/2016 

Laaja, monialainen, 

alueellinen 

• Hallinnollisen tut-

kimuksen kentältä 

tittelin perusteella 

• Kokemusasian-

tuntijuus, hallin-

non ulkopuolisen 

tutkimuksen ken-

tältä 

• Akateemisen tut-

kimuksen kenttä 

(AMK) 

Tieteellinen menetelmä, 

intuitiivinen menetelmä 

ja auktoriteetin mene-

telmä 

Länsi-Pohjan sote-pro-

jektin vaikutusten ennak-

koarviointi 

Asiantuntijoita on 

kuultu usealta toimi-

alalta 

• Hallinnollisen tut-

kimuksen kentältä 

asiantuntijuus tit-

telin perusteella 

• Kokemusasian-

tuntijuus, hallin-

non ulkopuolisen 

tutkimuksen ken-

tältä 

Auktoriteetin mene-

telmä 

 

 

6.1 Ensimmäinen taso - asiantuntijoiden määrän, osuuden ja taustan analysointi: 

 

Tässä tutkimuksessa asiantuntijuuden määritelmä on laaja kattaen niin tieteellisammatilliset 

edustajat kuin kokemusasiantuntijat. Kun tarkastellaan julkisen politiikan asiantuntija kent-

tää Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkökulmasta, voidaan jako 

tehdä kolmeen kenttään: akateemiseen tieteen kenttään, hallinnollisen tutkimuksen kenttään 

ja hallinnon ulkopuolisen asiantuntijatiedon kenttään. Kuten taulukosta 4. näkee, kaikki esi-

tykset ja selvitykset ovat tehneet hallinnon kentälle sijoittuneet asiantuntijat, ja asiantunti-

juus perustuu heillä nimenomaan sijoittumiseen organisaatiossa eli asemaan tai titteliin. Eri-

tyisesti titteliin perustuva asiantuntijuus näyttää korostuneen: asiantuntijaryhmät ja työryh-

mät näyttävät muodostuvan pääsääntöisesti organisaatioiden esimiehistä ja johtajista. Use-
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alla työryhmän jäsenellä on kylläkin taustalla akateeminen koulutus, mutta he edustavat työ-

ryhmissä organisaatiotaan. (vrt. Abbot 1988; Väliverronen 2016; Hiilamo 2021, 4; Peirce 

1877.) Asiantuntijaryhmissä on mukana hallinnolliselta kentältä useita instituutioita kuten 

aluehallintovirasto ja THL. Asiantuntijoita on silti käytetty viidessä selvityksessä/esityk-

sessä kuudesta myös laajalti eri toimialoilta: asiantuntijoita on käytetty laajalti esimerkiksi 

sote-alan asiantuntijoita alueen organisaatioista, päätöksentekijöitä, hallinnon henkilökuntaa 

ja kokemusasiantuntijoina kansalaisia (vrt. Väliverronen 2016; Collins & Evans 2002, 236). 

Hallinnon ulkopuoliselta kentältä lausuntoja on pyydetty myös etujärjestöiltä (vrt. Virtanen, 

Stenvall & Rannisto 2015, 15–18).  Päätöksenteko voidaan kuvata erilaisina suhde-verkos-

toina, joissa kompleksisessa vuorovaikutusjärjestelmässä politiikka, hallinto ja muut yhteis-

kunnalliset toimijat kytkeytyvät yhteen ja tällaisia suhdeverkostoja voi havaita olevan asi-

antuntijoilla selvitystöiden taustalla (vrt. Mattila 2000, 3, 6). 

 

Myös ammattikorkeakoulu on nimetty muutamaan asiantuntijaryhmään, mutta näyttää siltä, 

että varsinaisesti akateemisen tieteen kentältä asiantuntijoiden osuus on hyvin pientä.  Esi-

merkiksi yliopistot eivät ole edustettuna asiantuntijaryhmässä laisinkaan, eikä ammattikor-

keakoulua ole nimettynä kuin järjestämissuunnitelmassa ja sen toimeenpano-ohjelmassa. 

Akateemisten asiantuntijoiden osuus työryhmissä on vähäinen rajoittuen ammattikorkea-

koulun edustukseen. Gibbons et al. (1994, 4) jakavat tiedon tuotannon kahteen muotoon: 

ensimmäisessä tieto on tuotettu akateemisen tieteen edellytyksin ja toisessa kyseessä on so-

veltava tutkimus. Akateemisen tieteen pohjalla on oma sisäinen logiikka – tutkijayhteisöä 

määrittää tieteenalan paradigmat ja vakiintuneet säännöt. Tiedeyhteisössä sosiaaliset ja tie-

dolliset normit määräävät tieteellisiä tutkimusongelmia ja menetelmien käyttöä sekä päte-

vyysvaatimuksia. Soveltavassa tutkimuksessa tutkimusongelmat nousevat yhteiskunnan tar-

peista ja käytännön ongelmista (Lammintakanen, Saarti & Vuori 2018, 211). Vaikka työryh-

missä oli muutama akateemisen tutkimuksen kentän edustaja, ei varsinaiset selvitykset ole 

akateemisen tieteen kentältä ja akateemisten asiantuntijoiden rooli jää vaikutukseltaan vä-

häiseksi selvityksissä.  

 

Selvitystyöt on kirjoitettu työryhmien toimesta ja selvityksissä on huomattavissa, että samat 

henkilöt tekevät selvityksiä. Tämä saa pohtimaan, mahdollistaako tämä jonkinlaisen valta-

aseman? Asiantuntijuus ei perustunut näissä työryhmissä tieteen tai tieteellisammatillisiin 
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edustajiin, vaan nähtävillä oli paljon johtotehtävissä vaikuttavia henkilöitä. Tällaiset koke-

musasiantuntijat tai käytännön asiantuntijat ovat saaneet pätevöitymisensä omasta kokemuk-

sestaan, jolloin vaikkapa johtaja voi saavuttaa asiantuntija-aseman johtotyön kautta (vrt. Vä-

liverronen 2016; Collins & Evans 2002, 236). Tiedon tuottajina on näin ollen ollut selvityk-

sissä hallinnolliselle tutkimuksen kentälle sijoittuva asiantuntijaryhmä. Tällöin tiedon tuot-

tajat ovat käytännönläheisiä organisaatioiden arjessa toimivia henkilöitä. Silti selvityksillä 

pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisesti myös poliittiseen päätöksentekoon. Tällaiset sel-

vitysryhmät ovat osaltaan akateemisesta painolastista vapaita samoin kuin tiukoista alan 

määritelmistä ja pätevyysvaatimuksista ja harkitsevaisesta kielenkäytöstä (vrt. Rich 2001). 

Tiedon luomisen näkökulmasta tietoa luodaan organisaatioissa esimerkiksi Nonaca et al. 

(2000, 12) SECI-mallilla muuttaen hiljainen tieto vuorovaikutuksella eksplisiittikseksi tie-

doksi, jota muokataan ja yhdistetään uuteen tietoon. Yhdistämisvaiheessa tehdään tulkintaa 

ja annetaan merkityksiä, joten tuotettava tieto on yhteydessä tiedon luojien arvoihin, subjek-

tiin, käytäntöön ja elämään. Tiedon intressi onkin tiedon arvon perusta (Habermas 1974, 7–

10; Habermas 1976, 136–138, Niiniluoto 1984, 69–71). 

 

 

6.2 Toinen taso - Selvitystöiden keskeisimpien esitysten uskomusten perustelutavat: 

 

Taulukosta voi huomata, että Peircen (2001) uskomusten perustelutavoista tieteellinen me-

netelmä on suosituin uskomusten perustelutapa kokonaisuudessaan. Selkeästi kuitenkin si-

joittaessa uskomusten perustelut Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kentille, 

voi todeta, että hallinnollisen tutkimuksen kenttä todella korostuu. Asiantuntijat ja tutkimus-

ten tekijät ovat pääsääntöisesti myös tältä kentältä. Suurimmaksi osaksi tieteelliseen mene-

telmään luokitellut perustelutavat liittyvät viittauksiin valtiollisten instituutioiden tekemiin 

selvityksiin (esimerkiksi THL, Tilastokeskus jne.) tai oman tai verrattavan organisaation 

omiin selvityksiin. Muutama yksittäinen viittaus löytyi ulkopuoliseen konsulttifirmaan tai 

akateemisen tieteen kentälle. Itseasiassa selvityksistä kolmessa ei ole viittausta akateemisen 

tieteen kentälle laisinkaan, vaikka uskomusten perustelutapana olisikin käytetty tieteellistä 

menetelmää. Huomiota herättää myös se, että tieteellinen menetelmä saa väistyä ja tehdä 

tilaa muille menetelmille, mitä lähemmän päätöksentekoa ajallisesti tullaan.  
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Auktoriteetin menetelmässä uskomus perustuu auktoriteetin mielipiteeseen, jota ei ole ky-

seenalaistettu. Tällainen uskomusten perustelutapa on ollut yleinen historiassa, jolloin val-

tiot ja instituutiot ovat luoneet omat poliittiset ja teologiset järjestyksensä ja ohjanneet yh-

teiskunnan tapoja elää, olla ja ajatella (vrt. Peirce, 2001, 139–141; Peirce & de Waal 2014, 

59–62, Niiniluoto 1980, 81–82.). Auktoriteetin menetelmä näkyi selvityksissä erityisesti 

viittauksina lainsäätäjään, hallitukseen tai esimerkiksi ministeriön edustajaan tai päätösval-

taisen organisaation päätökseen. Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kenttien 

näkökulmasta myös auktoriteetin menetelmässä hallinnollisen tutkimuksen kenttä korostui. 

Kaikista selvityksistä puuttui auktoriteetin menetelmästä kokonaan hallinnon ulkopuolisen 

kentän edustus ja vain yhdessä selvityksessä oli käytetty akateemiselta tutkimuksen kentältä 

auktoriteettia. Auktoriteetin menetelmä korostui uskomusten perustelutapana, mitä lähem-

mäs päätöksenteon ajankohtaa tultiin.  

 

Intuitiivinen menettelytapa (a priori method) oli löydettävissä uskomusten perustelutapana 

myös jokaisesta selvityksestä ja esityksestä ja siinä uskomus perustuu sen intuitiiviseen kiis-

tattomuuteen. Intuitiivinen menetelmä perustuu järkeen vetoamiseen (vrt. Peirce, 2001, 141–

143; Peirce & de Waal 2014,63–66). Hiilamo (2021, 116) kirjoittaa artikkelissaan, että to-

dellisuudessa asiantuntijuus voi kummuta intuitiosta. Tällöin intuitio voi pohjautua koulu-

tukseen, poliittiseen asennoitumiseen tai ammatti-identiteettiin. Tässä menettelytavassa so-

velletaan älyä ja järkeä (Niiniluoto 1980, 82). Intuition menetelmää oli kaikkiaan kolman-

neksi eniten perustelutavoissa ja suurimmasta osasta näistä oli tulkittavissa poliittinen orien-

taatio tai kokemukseen perustuvaa järkeilyä.  

 

Vaikka itsepäisyyden menetelmä ei varsinaisesti korostunut kuin projektisuunnitelmassa, 

käytettiin sitäkin menetelmää jokaisessa tarkastelun kohteessa jonkin verran. Uskomuksia ei 

itsepäisyyden menetelmässä perustella ja se toimii parhaiten polkuriippuvaisissa kannan-

otoissa (Peirce, 2001, 138–140; Peirce & de Waal 2014, 58–59). Itsepäisyyden menetel-

mässä takerrutaan tiukasti omaan näkemykseen välittämättä muista näkökulmista ja usko-

musten perustelutavoista. Epäröinnin kynnyksellä itsepäisyyden menetelmässä voidaan jopa 

tarttua omaan uskomukseen tiukemmin sen sijaan, että koitettaisiin aidosti nähdä uskomusta 
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horjuttavat faktat (vrt. Peirce, 2001, 138–140, Niiniluoto 1980, 81–83). Itsepäisyyden me-

netelmää käytettäessä taustalla näkyi jonkin verran poliittinen orientaatio: selvityksessä saa-

tettiin viitata suoraan tahtotilaan pitää esimerkiksi alueen työpaikat. 

 

 

6.3 Kolmas taso - päätösasiakirjojen keskeisimmät uskomusten perustelutavat 

 

Seuraavaksi esittelen kolmannen tason analyysin yhteenvedon eli tulokset päätösasiakirjojen 

analyysistä taulukoissa 5-7 eritellen jokaisen päätöskokonaisuuden osan omaan tauluk-

koonsa. 

Taulukko 5 Asiantuntijoiden osallistuminen ja uskomusten perustelutavat Meri-Lapin seutukuntien päätöksenteossa si-
toutumisessa projektiin elo-syyskuussa 2016 

Kunta Asiantuntijoiden 

osallistuminen 

Asiantuntijoiden 

tausta Asiantunti-

joiden tausta (mu-

kaillen Bourdieu 

1998) 

Tärkeimmät usko-

musten perusteluta-

vat (mukaillen 

Peirce 2001) 

Kemi Päätösasiakirjoissa ei 

käy ilmi, että olisi 

kuultu asiantuntijoita 

- Itsepäisyyden mene-

telmä. (Auktoriteetin 

menetelmä valmiste-

lussa) 

Keminmaa Asiantuntijoita on ollut 

mahdollisuus kuulla 

seutufoorumissa ja ilta-

koulussa 

Hallinnollisen tutki-

muksen kenttä 

 

Itsepäisyyden mene-

telmä. (Auktoriteetin 

menetelmä, tieteellinen 

menetelmä valmiste-

lussa) 

Simo Asiantuntijoita on ollut 

mahdollisuus kuulla 

seutufoorumissa ja ilta-

koulussa 

Hallinnollisen tutki-

muksen kenttä 

Itsepäisyyden mene-

telmä (Auktoriteetin me-

netelmä, tieteellinen me-

netelmä valmistelussa) 

Tervola Asiantuntijoita on ollut 

mahdollisuus kuulla 

seutufoorumissa 

Hallinnollisen tutki-

muksen kenttä 

Itsepäisyyden mene-

telmä. (Auktoriteetin 

menetelmä valmiste-

lussa) 

Tornio Päätösasiakirjoissa ei 

käy ilmi, että olisi 

kuultu asiantuntijoita 

- Itsepäisyyden mene-

telmä (Auktoriteetin me-

netelmä valmistelussa) 

Ylitornio Asiantuntijoita on 

kuultu seutufoorumissa 

Hallinnollisen tutki-

muksen kenttä 

Itsepäisyyden mene-

telmä. (Auktoriteetin 

menetelmä, tieteellinen 

menetelmä valmiste-

lussa) 



83 

 

Taulukossa 5 on esitelty yhteenveto syksyllä 2016 tehdyistä päätöksistä kunnista esittele-

mällä asiantuntijoiden osallistumisen päätöksentekoprosessiin, asiantuntijoiden tausta ja tär-

keimmät uskomusten perustelutavat. Taulukosta 5 voi nähdä, että kaikkien kuntien varsinai-

set päätökset ja päätösesitykset on tehty käyttäen itsepäisyyden menetelmää ja niitä ei ole 

asiakirjoissa perusteltu mitenkään (vrt. Peirce, 2001, 138–140). Valmisteluissa sen sijaan 

viitataan aiemmin tehtyihin laajoihin selvityksiin ja toisaalta myös valmistelussa olleisiin 

henkilöihin auktoriteettina. Huomiona kuitenkin, että kaikissa kunnissa/kaupungeissa ei vii-

tata aiemmin tehtyihin selvitystöihin asiaan liittyen, vaan auktoriteetin menetelmä korostui 

valmistelussa. Kuitenkin on huomattavissa, että sekä tieteellisen menetelmän tuotettu tieto, 

että auktoriteetit sijoittuvat Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kentiltä ainoas-

taan hallinnon kentälle – akateemisen tutkimuksen ja hallinnon ulkopuolisen tutkimuksen 

kentältä uupuvat kokonaan. Peircen uskomusten perustelutavoista sen sijaan itsepäisyyden 

menetelmä jäi myös uupumaan.  

 

Neljän kunnan päätösasiakirjoissa on viittaus pidettyyn seutufoorumiin, joten päätöksenteko 

prosessissa on otettu huomioon asiantuntijat tiedon välittäjinä ja asiantuntijat ovat saaneet 

roolia päätöksentekoprosessissa. Vaikka kaikkien kuntien päätökset ovat koskeneet vas-

tausta samaan kysymykseen, voi taulukosta silti nähdä, ettei kaikissa päätösasiakirjoissa ole 

viitattu esimerkiksi järjestettyyn seutufoorumiin. Meri-Lapin kehittämiskeskuksen päätös-

asiakirjoista selviää, että seutufoorumi järjestettiin 22.8.2016. Asiantuntijoiksi pyydettiin so-

siaaliterveysministeriön virkamiehiä, Siun-sotesta Joensuun kaupunginjohtajaa tai Liperin 

kunnanjohtajaa. Kunnanjohtaja esitteli Meri Lapin sote-palvelujen järjestämisen tiekartan ja 

ylilääkäri Lapin sote-tiekartan. Asiantuntijat sijoittuivat hallinnollisen tutkimuksen kentälle 

liittyen henkilöiden asemaan tai ammattiin ja akateemisen tutkimuksen kenttä ja hallinnon 

ulkopuolisen tutkimuksen kenttä jäävät jälleen uupumaan. 
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Taulukko 6. Uskomusten perustelutavat Meri-Lapin seutukuntien päätöksenteossa 24.4.2017 

Kunta Asiantuntijoiden 

osallistuminen 

Asiantuntijoiden 

tausta (mukaillen 

Bourdieu 1998) 

Tärkeimmät usko-

musten perusteluta-

vat (mukaillen 

Peirce 2001) 
Kemi Asia jätettiin hallituk-

sessa pöydälle, jotta saa-

tiin asiantuntijoilta lisä-

selvityksiä 

Asiantuntijoita hallin-

nollisen tutkimuksen 

kentältä ja hallinnon 

ulkopuoliselta kentältä 

konsulttifirmasta 

Itsepäisyyden menetelmä 

(Tieteellinen menetelmä 

valmistelussa) 

Keminmaa Päätösasiakirjoista ei 

käy ilmi, että olisi 

kuultu asiantuntijoita 

-  Itsepäisyyden menetelmä 

(Tieteellinen menetelmä 

valmistelussa) 

Simo Päätösasiakirjoista ei 

käy ilmi, että olisi 

kuultu asiantuntijoita 

- Itsepäisyyden menetelmä 

(Tieteellinen menetelmä 

valmistelussa) 

Tervola - - - 

Tornio Päätösasiakirjoissa ei 

käy ilmi, että olisi 

kuultu asiantuntijoita 

- Itsepäisyyden menetelmä 

(Tieteellinen menetelmä 

valmistelussa) 

Ylitornio Asiantuntijoita on 

kuultu  

Asiantuntijat sijoittu-

vat hallinnollisen tut-

kimuksen kentälle. 

Asiantuntijuus perus-

tuu titteliin ja professi-

oon. 

Itsepäisyyden menetelmä 

(Tieteellinen menetelmä 

valmistelussa) 

 

Taulukossa 6 on esitelty yhteenveto tehdyistä päätöksistä koskien Länsi-Pohjan sote- pro-

jektin 1.11.2016 - 30.3.2017 poliittisen ohjausryhmän esitystä, jonka mukaan kunnat orga-

nisoivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut laajentamalla nykyistä Länsi-Pohjan sairaan-

hoitopiirin kuntayhtymää sekä perustamalla yhteisyrityksen yksityisen valtakunnallisen 

kumppanin kanssa 1.1.2018 lukien. Kemissä ja Ylitorniolla on asiaan liittyen haluttu asian-

tuntijoilta lisäselvityksiä. Päätösasiakirjojen perusteella asiantuntijat ovat joko hallinnon 

kentältä omasta projektiin liittyvästä organisaatiosta tai   hallinnon ulkopuoliselta kentältä 

konsulttifirmasta. Kolmessa kunnassa/kaupungissa ei asiantuntijoiden kuulemiseen ole lai-

sinkaan viittausta ja Tervolassa ei asiasta ole äänestetty. Taulukosta 6. voi nähdä, että varsi-

naisia päätöksiä ei ole perusteltu, mutta valmistelussa on nähtävillä Peircen (2001, 138141) 

tieteellinen menetelmä. Tieteellisen menetelmän selvitystyöt ja asiantuntijat sijoittuvat kui-

tenkin Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kenttien näkökulmasta jälleen aino-

astaan hallinnollisen tutkimuksen kentälle lukuun ottamatta Kemiä, jossa asiantuntijat ja li-

säselvitykset olivat hallinnon ulkopuoliselta kentältä konsulttifirmasta. Osassa valtuustoissa 
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asia olisi jätetty pöydälle vedoten lain valmistelun keskeneräisyyteen eli auktoriteettiin, 

mutta nämä ovat jääneet äänestyksessä vähemmistöön. Valmistelussa on siis ollut käytettä-

vissä tuotettua tietoa, mutta tässäkään päätöskokonaisuudessa päätösesityksiä tai päätöksiä 

ei ole perusteltu. Peircen uskomusten perustelutavoista intuition menetelmä jää päätösasia-

kirjoista uupumaan kokonaan.  

 

Kuten taulukosta 6. käy ilmi, on Kemissä ja Ylitorniolla annettu asiantuntijoille roolia tiedon 

välittäjinä päätöksentekoprosessissa. Asiantuntijat ovat kuitenkin olleet erilaisia: Kemissä 

asiantuntijat tulevat hallinnon ulkopuoliselta kentältä ja Ylitorniolla hallinnon kentältä. Sa-

masta asiasta on eri kunnissa haluttu erilaista tietoa. Ja toisaalta muissa kunnissa tietoa ei ole 

kaivattu. Asiantuntijoiden kuulemisesta on vaikea sanoa, onko asiantuntijat otettu nimen-

omaan luotettavan tiedon välittäjinä vai auktoriteettina, koska varsinaisia päätöksiä ei ole 

perusteltu.  

 

Taulukko 7. Uskomusten perustelutavat Meri-Lapin seutukuntien päätöksenteossa yhteisyrityksen perustamisesta halli-
tuksissa 6.11. ja valtuustoissa 13.11.2017 

Kunta Asiantuntijoiden 

osallistuminen 

Asiantuntijoiden 

tausta (mukaillen 

Bourdieu 1998) 

Tärkeimmät usko-

musten perusteluta-

vat (mukaillen Peirce 

2001) 
Kemi Päätösasiakirjoissa ei 

käy ilmi, että olisi kuultu 

asiantuntijoita 

- Itsepäisyyden menetelmä 

(Valmistelussa auktori-

teetin menetelmä ja tie-

teellinen menetelmä, 

eriävässä mielipiteessä 

tieteellinen menetelmä) 

Keminmaa Asiasta on järjestetty tie-

dotustilaisuus, jossa on 

jaettu tietoa 

Hallinnollisen tutki-

muksen kenttä 

Itsepäisyyden menetelmä 

(Valmistelussa auktori-

teetin menetelmä ja tie-

teellinen menetelmä) 

Simo Päätösasiakirjoissa ei 

käy ilmi, että olisi kuultu 

asiantuntijoita 

- Auktoriteetti ja itsepäi-

syyden menetelmä 

(Valmistelussa auktori-

teetin menetelmä ja tie-

teellinen menetelmä) 

Tervola Asiasta on järjestetty tie-

dotustilaisuus, jossa on 

jaettu tietoa 

Hallinnollisen tutki-

muksen kenttä 

Itsepäisyyden menetelmä 

(Valmistelussa auktori-

teetin menetelmä ja tie-

teellinen menetelmä, 

eriävässä mielipiteessä 

tieteellinen menetelmä) 
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Tornio  Asiasta on järjestetty tie-

dotustilaisuus, jossa on 

jaettu tietoa 

Hallinnollisen tutki-

muksen kenttä 

Itsepäisyyden menetelmä 

(Valmistelussa auktori-

teetin menetelmä ja tie-

teellinen menetelmä, 

eriävässä mielipiteessä 

tieteellinen menetelmä) 

Ylitornio Asiasta on järjestetty tie-

dotustilaisuus, jossa on 

jaettu tietoa 

Hallinnollisen tutki-

muksen kenttä 

Itsepäisyyden menetelmä 

(Valmistelussa auktori-

teetin menetelmä ja tie-

teellinen menetelmä, 

eriävässä mielipiteessä 

tieteellinen menetelmä) 

 

Taulukossa 7 on esitelty yhteenveto syksyllä 2017 tehdyistä päätöksistä koskien yhteisyri-

tyksen perustamista. Varsinaiseen päätökseen on ollut mahdollisuus kuulla asiantuntijoita ja 

perehtyä liitteenä oleviin asiakirjoihin ja selvityksiin. Esityksiä ja päätöksiä ei kuitenkaan 

ole päätösasiakirjassa perusteltu, joten uskomusten perustelutapoina päätöksenteossa on 

käytetty itsepäisyyden menetelmään. Tarkennuksena vielä, että tehdylle päätökselle ei ollut 

asiakirjoissa perusteluja, mutta muutamassa kunnassa/kaupungissa eriäville mielipiteille oli 

liitteissä perustelut, joissa yhteisyrityksen perustamista vastustettiin, koska hallitus oli jättä-

nyt asian pöydälle ja koska ministeriön (auktoriteetti) selvitystyöryhmän raporttia (tieteelli-

nen menetelmä) ei ollut vielä käytettävissä. Päätökset tehtiin näistä vastustuksista huolimatta 

yhteisyrityksen puolesta enemmistöäänin. Toisaalta eriävien mielipiteiden perustelut vah-

vistavat käsitystä, että varsinainen päätös on tehty itsepäisesti välittämättä vireillä olleen sel-

vityksen keskeneräisyydestä.  

 

Taulukosta 7 voi nähdä, että päätösasiakirjojen valmistelussa on nähtävillä niin auktoriteetin 

kuin tieteellinenkin menetelmä. Näissä kuitenkin niin auktoriteetti kuin tieteellinen menetel-

mäkin sijoittuvat Bourdieun (1998) yhteiskunnallisten toiminnan kentiltä ainoastaan hallin-

non kentälle. Akateemisen tutkimuksen kenttä ja hallinnon ulkopuolisen tutkimuksen kenttä 

puuttuvat. Myös Pearcen (2001, 138–141) intuition menetelmä puuttuu kokonaan.  

 

Neljässä kunnassa/kaupungissa viitataan järjestettyyn tiedotustilaisuuteen. Tiedotustilaisuu-

dessa puheenjohtaja toimi Länsi-Pohjan sote- projektin poliittisen ohjausryhmän puheenjoh-

taja ja tilaisuudessa puhujina olivat kaupunginjohtaja, lainsäädännön tilanteesta kunnanjoh-

taja, Länsi-Pohjan sote- projektin tilannekatsauksesta projektijohtaja, vaikutusten ennakko-

arvioinnista kaupunginjohtaj, Sote- palveluista kuntalaisen näkökulmasta kolme ylilääkäriä 
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sekä hankintamenettelyssä korkeimman pistemäärän saaneen yrityksen puheenvuoro. Asi-

antuntijat sijoittuvat hallinnollisen tutkimuksen kentälle kaikki. 

 

 

6.4 Päätösanalyysi 

 

Asiantuntijoita on käytetty selvityksissä laajastikin eri kentiltä ja toimialoilta, mutta selvi-

tykset tehneet asiantuntijat ovat hallinnollisen tutkimuksen kentältä ja samat henkilöt toistu-

vat useasti eri selvitysten työryhmissä. Varsinaisessa päätöksentekoprosessissa on annettu 

roolia asiantuntijoille tiedon tuottajina ja välittäjinä, mutta päätöksentekoon liittyvät selvi-

tykset ja asiantuntijat ovat kaikki hallinnollisen tutkimuksen kentältä yleensä johtotehtävästä 

käsin ja samat nimet toistuvat asiantuntijoiden roolissa. Akateemisen tutkimuksen kenttä ei 

ole laisinkaan edustettuna päätöksenteossa. Päätöksiä ei myöskään perustella, ellei ole jätetty 

eriävää mielipidettä eli Peircen (2001, 138–140) itsepäisyyden menetelmä korostuu päätök-

sentekoprosessissa. Meri-Lapin yhteisyritystä ja yhteistä sote-aluetta koskevassa päätöksen-

teossa voidaan todeta, että viranhaltijat eivät perustaneet päätöksiään akateemisella kentällä 

tuotettuun tutkittuun tietoon, mutta myöskään poliittiset päättäjät eivät argumentoineet pää-

töksiään tutkitulla tiedolla (vrt. Ansell & Geyer 2017; Niiranen ym. 2013). 

 

Kun verrataan kuntien päätöksentekoa, voidaan todeta, että kuntien välillä ei ole niinkään 

eroa uskomusten perustelutavoissa. Asiantuntijoille annetaan hieman eriävästi roolia kuiten-

kin päätöksentekoprosessissa. Muutamassa kunnassa on esimerkiksi haluttu jopa lisäselvi-

tyksiä asiantuntijoilta, mutta kaikissa kunnissa ei päätösasiakirjoihin edes merkitä, vaikka 

asiasta olisi pidetty tiedotustilaisuus. Silti nämä erot eivät kohdistu samoihin kuntiin ja ole 

säännönmukaisia, vaan vaihtelua on - esimerkiksi Tornio ei ole syksyn 2016 päätöksessä 

kirjannut päätösasiakirjoihin seutufoorumia, mutta viimeisessä päätöksessä tiedotustilaisuus 

on kirjattu. Päätösasiakirjojen kirjaustavoissa voi olla jopa päiväkohtaisia eroja – seutufoo-

rumi on kuitenkin järjestetty kaikille kunnille, joten olisi erikoista, että siihen olisi jätetty 

todellisuudessa osallistumatta.  
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Jos tarkastelee Hiilamon (2021, 123-125) tutkimuksen tuloksia tutkimukseen perustuvan 

tiedon käytöstä sote-uudistuksessa eduskuntatasolla, voidaan todeta eduskunnassakin ko-

rostuneen itsepäisyyden menetelmä ja auktoriteetin menetelmä päätöksenteossa. Toki Hii-

lamon tutkimuksessa on selvitysten ja päätösasiakirjojen lisäksi ollut käytettävissä Hiila-

mon omat havainnot ja muistiinpanot päätöksentekoprosessista. Tässä tutkimuksessa tar-

kastellaan ainoastaan päätösasiakirjoja ja selvityksiä. Asiantuntijoiden rooli on ajan saa-

tossa voimistunut eduskunnassa, mutta auktoriteetin roolissa, ei tutkitun tiedon välittäjän 

roolissa. Hiilamon tutkimuksessa eduskuntatasolla akateemisia asiantuntijoilla tarkoitetaan 

nimenomaan akateemiselle tutkimuksen kentälle sijoittuneita asiantuntijoita ja tässä tutki-

muksessa asiantuntijuutta on tarkasteltu laajemmalla käsitteellä ulottaen asiantuntijoita ole-

van myös hallinnollisen ja hallinnon ulkopuolisen tutkimuksen kentillä. Näyttää siis siltä, 

että kuntatasolla akateemiset asiantuntijat puuttuvat toisin kuin eduskunnassa, mutta kum-

mallakaan hallinnon tasolla päätöksiä ei perustella tutkitulla tiedolla.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

7.1 Asiantuntijoiden rooli sote-päätöksenteossa 

 

Minkälainen rooli asiantuntijoilla on päätöksenteossa Meri-Lapin seutukunnissa yhteisyri-

tyksen ja oman sote-alueen perustamiseen liittyen vuosina 2014–2017? 

 

Kuten tuloksista käy ilmi, kaikki esitykset ja selvitykset liittyen Meri-Lapin kuntien yhteis-

yritykseen liittyvään päätöksentekoon on tehty hallinnon kentälle sijoittuneiden asiantunti-

joiden toimesta. Myös itse päätöksenteossa tietoa antamassa olleet asiantuntijat sijoittuvat 

suurimmaksi osaksi hallinnollisen tutkimuksen kentälle lukuun ottamatta Kemin kevään 

2017 päätöksentekoa, jossa kuultavana oli hallinnon ulkopuolisia asiantuntijoita (vrt. Bour-

dieun 1998). Tietoa tuotetaan kuntien päätöksenteossa selvästi omasta organisaatiosta tai 

tässä tapauksessa tulevan yhteisyrityksen ja sote-alueen organisaatioista käsin hallinnollisen 

tutkimuksen kentältä. Näyttääkin siltä, että samoja henkilöitä käytetään asiantuntijoina tois-

tuvasti tekemään selvityksiä ja esityksiä ja työryhmän jäseninä. Asiantuntijan rooli näyttää 

olevan tiukasti sidonnainen asemaan ja titteliin organisaatiossa.  

 

Asiantuntijoita on käytetty kuitenkin selvitysten työryhmissä laajalti eri toimialoilta: asian-

tuntijoina on käytetty sote-alan asiantuntijoita alueen organisaatioista, päätöksentekijöitä, 

hallinnon henkilökuntaa ja kokemusasiantuntijoina kuten kansalaisia (vrt.Väliverronen 

2016; Collins & Evans 2002, 236). Hallinnon ulkopuoliselta kentältä lausuntoja on pyydetty 

myös etujärjestöiltä (vrt. Virtanen, Stenvall & Rannisto 2015, 15–18). Selvitystöiden taus-

talla voidaan havaita jopa suhdeverkostoja, joissa kompleksisessa vuoro-vaikutusjärjestel-

mässä politiikka, hallinto ja muut yhteiskunnalliset toimijat kytkeytyvät yhteen (vrt. Mattila 

2000, 3, 6). Näyttää siltä, että Meri-Lapin seutukuntien yhteisyrityksen ja oman sote-alueen 

perustamiseen liittyvässä päätöksenteossa on taustalla laaja-alaisia asiantuntijaverkostoja. 
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Tieto on kuitenkin yhteydessä käytäntöön, arvoihin, elämään ja subjektiin (Habermas 1976, 

136–138) ja evidenssin käyttäminen on todellisuudessa poliittinen prosessi (Cairney 2015). 

Esimerkiksi Meri-Lapin seutukuntien yhteisyritykseen ja yhteiseen sote-alueeseen liitty-

vässä päätöksenteossa asiantuntijat ovat olleet luomassa tietoa ja tiedon luomisessa tietoa 

muokataan ja sitä yhdistetään uuteen tietoon eli annetaan merkityksiä ja tulkintaa (vrt 

Nonaka et al. 2000, 12). Siksi päätöksenteossa tulisi huomioida asiantuntijoiden tiedon in-

tressi. Nonaka ja Konno (1998, 45–46) määrittivät myös termin ”ba”, joka on uuden tiedon 

luomisen konteksti. Ba on jaettu tila, jossa tietoa luodaan omien tai muiden kokemusten 

pohdiskelun kautta ja ba:han liittymisessä on oleellista ihmisen tietoisuus omista rajoista ja 

rajoittuneista näkökulmista. Jos tarkastellaan esimerkiksi järjestämissuunnitelman työryh-

miä ja verkostoa, joka tuotti tietoa verkkoalustoilla, voidaan verkkoalusta nähdä virtuaali-

sena ba:na. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tässäkin ba:ssa on tuotettu tietoa suppeasti omista 

näkökulmista – uuden tiedon integroiminen on jäänyt suppeahkoksi ja työryhmissä on lä-

hinnä pyritty tekemään hiljainen tieto näkyväksi. Tiedon luomisessa nimenomaan uuden tie-

don integroiminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Hiljaisen tiedon eksplisiittiseksi saat-

tamisen jälkeen aiempaa tietoa on integroitu ehkä enemmänkin uskomuksiin ja arvoihin - 

esimerkiksi poliittiseen tahtotilaan, johon on viitattu asiakirjoissa useamman kerran. Tämä 

voi johtua myös siitä, että akateemiset asiantuntijat puuttuivat, jolloin uutta tietoa ei ole ollut 

integroitavissa ja tietoa tuli yksipuolisesti hallinnollisen tutkimuksen kentältä ja aiheutti ta-

vallaan tieteenala-asymmetriaa (vrt. Virtanen, Stenvall & Rannisto 2015, 9).   

 

Poliittisessa päätöksenteossa tiedon pitäisi olla neutraalia, puolueetonta ja testattua reliaabe-

liuden ja validiuden osalta, jolloin voitaisiin todeta, ettei se ole väärin perustein tuotettua. 

Tiedon käyttämisessä ja tuottamisessa tulisi myös kiinnittää huomiota tieteenala-asymmet-

riaan (Virtanen, Stenvall & Rannisto 2015, 9). Hallinnollisella tutkimuksen kentällä voidaan 

tuottaa tietoa järjestelmällisesti, mutta voidaanko omasta organisaatiosta käsin tuottaa ob-

jektiivista tietoa? Tiedon objektiivisuuden kärsiessä kärsii myös luotettavuus. Akateemisen 

tutkimuksen kentän ulkopuoliset tiedon tuottajat ovat vapaita akateemisesta painolastista ja 

tiukoista pätevyyden ja alan määrittelystä sekä harkitsevaisesta kielenkäytöstä. Viestintä on 

usein tällaisille toimijoille helpompaa kuin akateemisille tiedon tuottajille, jolloin heillä on 

helpompi saada äänensä kuuluviin yhteiskunnallisessa keskustelussa (Rich 2001). Tiedon 

intressin näkökulmasta vaikuttaa siltä, että päätöksenteossa on käytetty joko tietoisesti tai 

tietämättä tietystä näkökulmasta tuotettua tietoa ja asiantuntijoiden roolilla on voitu jopa 
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viedä päätöksentekoa tiettyyn suuntaan. Hallinnollisen tutkimuksen kentällä selvityksen te-

kijöillä on taustalla yleensä poliittishallinnollisen tahon nimeämisvalta, joten asiantuntijoi-

den valinnassa on voitu tehdä poliittisia arvovalontoja. 

 

Päätösasiakirjoissa viitataan vaihtelevasti kuultuihin asiantuntijoihin. Samassa päätöskoko-

naisuudessa on järjestetty kunnilla esimerkiksi samat seutufoorumit, mutta näistä ei kaikkien 

kuntien päätösasiakirjoissa ole mainintaa. Hyvän hallinnon ja läpinäkyvän päätöksenteon 

näkökulmasta olisi tärkeää dokumentoida päätöksenteon taustalla käytetty tieto. Läpinäky-

vän päätöksenteon ja hallinnon näkökulmasta olisi relevanttia kirjata päätöksentekoasiakir-

joihin ylös vähintäänkin ne asiantuntijat ja tietokokonaisuudet, joita päätöksenteossa on käy-

tetty. Asiantuntijat ovat merkittävässä roolissa tiedon välittämisessä eli tutkimustiedon ja 

päätöksenteon yhteen saattamisessa (vrt. Hukkinen 2016, 32; esim.  Michaels 2009, 997–

999). Asiantuntijoille on selkeästi annettu roolia tiedon välittäjinä päätöksentekoproses-

seissa, mutta päätösasiakirjoista ei käy ilmi, ovatko asiantuntijat todella välittämättä luotet-

tavaa tietoa vai auktoriteetin roolissa. 

 

Varsinaisesti akateemisilla asiantuntijoilla ei ollut suurta roolia päätöksenteossa – ei selvi-

tyksissä, eikä varsinkaan päätöksentekotilanteissa. Ammattikorkeakoulu oli nimetty muuta-

maan asiantuntijaryhmään mutta esimerkiksi yliopistot eivät ole edustettuna asiantuntijaryh-

mässä laisinkaan. Hiilamon (2021) tutkimuksessa akateemisia asiantuntijoita löytyi kyllä 

eduskunnan päätöksentekoprosessista sote-uudistuksen valmistelutöissä, mutta asiantunti-

joilla oli enemmänkin auktoriteetin rooli. Näyttöön perustuvan päätöksenteon kentällä onkin 

paljon tehtävää myös yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta- yhteiskuntatieteet ovat onnis-

tuneet toistaiseksi enemmänkin tuomaan esiin ne käytännöt, jotka eivät toimi, joten päätös-

ten- ja tieteentekijöille sekä kehittäjille riittää vielä työnsarkaa (Haskins 2018, 35–37).  

 

Jalonen (2015, 63) ja myös Spender & Scherer (2007, 5) esittävät, että tiedolla johtamista 

tulisi tarkastella sen ongelmien kautta, jolloin sen kehittämiskohteet tulisivat helpommin lä-

hestyttäviksi. Tietoon perustuvan päätöksenteon ongelmia voi tarkastella esimerkiksi poli-

tiikan, virkamiestoiminnan ja tieteenharjoittamisen erilaisten institutionaalisten logiikoiden 
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kautta, joissa deliberointi kuvaa poliittista logiikkaa, autonomia tieteellistä logiikkaa ja ra-

tionaalisuus virkamieslogiikkaa (Ahonen 2015, 168–169). Ahonen (2015 167–168) kuvaa, 

että tieteellistä ja muuta tietoa tuotetaan ihan riittävästi, mutta autonomisen tieteellisen lo-

giikan näkökulmasta on haastavaa ymmärtää deliberatiivisen poliittisen harkinnan tilanne-

kohtaisia edellytyksiä tutkimiseen ja suositusten laatimiseen. Myös tutkimustulokset pitäisi 

reilusti arvioida tulevaisuuteen suuntautuvien vaihtoehtojen heikkoja ja vahvoja puolia. Toi-

saalta virkamiehet voisivat tässä tapauksessa toimia linkkinä, kun saavat poliittiselta joh-

dolta selvitystehtäviä ja vuorovaikuttaa tieteen ja tieteen tekijöiden kanssa. Tutkimuksessani 

virkamiehet ovat puolestaan itse ottaneet asiantuntijaroolia tiedon tuottajina ja välittäjinä, 

tehneet tulkintoja ja jättäneet akateemisen tutkimuksen kentän hyvin varjoon selvityksiä teh-

dessään.  

 

Näyttöperusteisuuden ja tieteellisen tiedon ohjaavuuden haaste poliittisessa päätöksenteossa 

on, että tieteellinen tieto on vain yksi kilpaileva argumentti muiden joukossa ja kilpailevia 

argumentteja punnitaan ideologioiden kautta (Lähteenmäki-Smith & Kuitunen 2015, 115–

116). Nyt tieteellinen tieto ei ollut edes kilpailussa mukana. Kunnan poliittinen päätöksen-

teko on enemmän arvojen kohdentamiseksi kuin rationaalisesti tutkimukseen perustuvaa va-

lintaa (Askim 2007). Koska kriteerit hallinnollisen kentän tutkimukselle ovat vapaammat, 

voivat hallinnollisen tutkimuksen kentällä selvityksiä tekevät henkilöt jo tehdä arvovalintoja 

tutkimuksen suhteen kuten, mitä näkökulmia painotetaan tai jätetäänkö jotain ulkopuolelle.  

Myös selvitystentekijöiden valinnassa käytetään valtaa vaikuttaa lopputulokseen: hallinnol-

lisen tutkimuksen kentällä selvityksen tekijöillä on kuitenkin taustalla yleensä poliittishal-

linnollisen tahon nimeämisvalta.  Luottamushenkilön ja viranhaltijan välillä poliittishallin-

nollisessa päätöksenteossa on vuorovaikutussuhteen lisäksi tietosuhde. Tässä suhteessa 

kumpikin ovat sekä tiedon tuottajia ja hankkijoita ja toistensa tiedon arvioijia. Erityisesti 

esittelijän rooli on suuri tiedon tuottajana ja välittäjänä. (Niiranen et al. 2013 56–58). 

 

Olisivatko päätökset olleet erilaiset, jos asiantuntijoiden rooli olisi ollut erilainen? Mieles-

täni asiantuntijat löysivät päätöksentekoprosessissa oikean roolinsa tiedon tuottajina ja tie-

don välittäjinä Meri-Lapin seutukuntien yhteisyritystä ja yhteistä sote-aluetta koskevassa 

päätöksenteossa, mutta virkamiehet eivät löytäneet rooliaan asiantuntijana tieteellisen tiedon 

ja poliittisen päätöksenteon yhdistävänä linkkinä. Ongelmana näen siis sen, että asiantuntijat 
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tulevat korostuneesti hallinnollisen tutkimuksen kentältä virkamiehistä ja akateemisen tut-

kimuksen kentältä ei ollut asiantuntijoita juuri laisinkaan (vrt. Bourdieun 1998). Koska Meri-

Lapin seutukuntien yhteisyrityksen ja oman sote-alueen perustamiseen liittyvässä päätök-

senteossa on taustalla laaja-alaisia asiantuntijaverkostoja, voisi tällaiseen verkostoon esimer-

kiksi koittaa kytkeä tiiviimmin toimijoita akateemisen tutkimuksen kentältä. Rajoitetun ra-

tionaalisuuden näkökulmasta kyllä hyväksytään, että päätöksentekijät ymmärtävät ja käsit-

televät tieteellisen tiedon yksilöllisin keinoin ympäristössä, jossa on monia muita päätöksen-

tekijöitä ja päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä vaikuttamassa heidän käytökseensä ja sii-

hen, kuinka paljon heillä lopulta on valtaa hallita lopputulosta (Cairney 2015), mutta kunta-

päättäjät arvostavat tutkittua tietoa ja viranhaltijoiden odotetaan perustavan esityksensä sille 

(Niiranen, Joensuu& Martikainen 2013). 

 

 

7.2 Tutkitun tiedon käyttö sote-päätöksenteossa 

 

Miten Meri-Lapin sote-päätöksenteossa on perusteltu uskomuksia yhteisyrityksen ja oman 

sote-alueen perustamiseen liittyen vuosina 2016–2017? 

 

Vaikka tieteellinen menetelmä olikin eniten edustettuna selvityksissä ja esityksissä, varsi-

naisten päätösten perustelutavoista oli itsepäisyyden menetelmä ainoa (vrt. Peirce, 2001).  

Argumentaatioanalyysi ei kuitenkaan kerro, miten paljon päätöksiin tieto on vaikuttanut, 

vaan se tarkastelee ainoastaan perusteluja. Näyttöperusteisuuden ja tieteellisen tiedon käyt-

täminen nähdään kuitenkin kuuluvan hyvään hallintoon - poliittisia päätöksiä halutaan tut-

kimusten mukaan argumentoida tutkitulla tiedolla (Ansell & Geyer 2017; Niiranen ym. 

2013). Läpinäkyvän päätöksenteon näkökulmasta ja tiedolla johtamisen vahvistamisen nä-

kökulmasta olisi tärkeää dokumentoida päätöksenteossa myös se, mihin päätökset oikeasti 

perustellaan.  

 

Poliittis-hallinnollinen päätöksenteon kenttä sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta 

on tiedonhallinnalta kompleksinen ja arvolatautunut. Itse sosiaali- ja terveysalan palvelujär-
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jestelmää voidaan tarkastella arvoverkkona – yhteistä arvopohjaa jakavana sekä arvoa tuot-

tavana kokonaisuutena.  Kaikesta kentän kompleksisuudesta huolimatta, poliittishallinnolli-

sessa päätöksenteossa luottamushenkilöiden odotetaan omaavan kykyä tehdä päätöksiä si-

ten, että kuntalaiset pitävät päätöstä oikeutettuna. Päätöksentekijän tulisi osata myös perus-

tella päätöksensä silloin, kun ne ovat kuntalaisten tahdon kanssa ristiriitaisia (Niiranen 

1999). Jos päätösten perustelut olisivat aina näkyvillä, voitaisiin paremmin myös tarkastella 

sitä, onko päätöksenteossa oikeasti ollut käytettävissä tarkoituksenmukainen tieto ja kehittää 

tiedolla johtamista. Auki kirjatut perustelut voivat myös paljastaa valta-asemia, jos esimer-

kiksi huomataan, että päätöksentekijät nojaavat perustelunsa aina saman auktoriteettiasian-

tuntijan lausuntoihin tai mielipiteisiin. 

 

Vaikka tieteellinen menetelmä oli nähtävillä selvitystöissä, olivat viittaukset suurimmaksi 

osaksi hallinnollisen tutkimuksen kentälle sijoittuvia (Bourdieun 1998). Miksi akateemista 

tieteellistä tietoa ei käytetty päätöksenteossa? Eikö tietoa ollut vai kärsikö asiantuntijoiden 

rooli? Tutkittua tietoa on tutkimusten mukaan kyllä saatavilla, mutta se ei välttämättä vastaa 

käytännön ongelmiin toivotulla tavalla (Ahonen 2015 166–167). Ongelmana on siis voinut 

olla se, että ei ole löydetty mieluista relevanttia tieteellistä tietoa tai se, että asiantuntijat eli 

virkamiehet eivät ole tunnistaneet omaa rooliaan linkkinä tutkitun tiedon ja päätöksenteon 

välillä – tai sitten heidän intressinsä ei istunut tähän. Kuitenkin jos ajattelee, että sosiaali- ja 

terveysalojen palveluiden uudelleen järjestäminen koskettaa useaa tieteenalaa - lääketietee-

seen, terveystieteeseen, hoitotieteeseen, väestötieteeseen, sosiaalipolitiikkaan, sosiaalityö-

hön, hallintotieteeseen, liiketalouteen, oikeustieteeseen ja terveystaloustieteeseen (vrt. Hii-

lamo 2021), on hämmästyttävää, että kumpikaan pohjoisen yliopistoista ei kuulunut työryh-

mien kokoonpanoihin.  

 

Poliittishallinnollisessa päätöksenteossa tiedolla johtaminen tarkoittaa luotettavasti ja syste-

maattisesti tuotettua objektiivista tietoa (Virtanen, Stenvall & Rannisto 2015, 14–16). Yh-

teiskunnallisessa päätöksenteossa tieteellisen tiedon merkitys on myös osaltaan korostunut 

– tutkimuksella oletetaan olevan vaikuttavuutta yhteiskunnallisesti. Tieteellinen tieto on aka-

teemisten asiantuntijoiden näkökulmasta ”oikeaa tietoa” tarkoittaen, että tieteellisen tiedon 

oikeellisuus on varmistettu tiedon tuottamisen periaatteilla ja arviointijärjestelmillä (Lam-
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mintakanen, Saarti & Vuori 2018, 211). Näyttöperusteisuus kuuluu hyvään hallintoon ja jul-

kiseen päätöksentekoon (Wiig 2002, 224; Pee & Kankanhalli 2016, 188; Rose et al 2020, 

47.) Kuntapäättäjät arvostavatkin tutkittua tietoa ja viranhaltijoiden odotetaan perustavan 

esityksensä sille (Niiranen, Joensuu & Martikainen 2013). Meri-Lapin yhteisyritystä ja yh-

teistä sote-aluetta koskevassa päätöksenteossa voidaan todeta, että viranhaltijat eivät perus-

taneet päätöksiään akateemisella kentällä tuotettuun tutkittuun tietoon, mutta myöskään po-

liittiset päättäjät eivät argumentoineet päätöksiään tutkitulla tiedolla (vrt. Ansell & Geyer 

2017; Niiranen ym. 2013). 

 

Pragmaattisen kompleksisuuden näkökulmasta tietoon perustuva päätöksenteko on demo-

kraattisen koulutetun yhteisön jatkuvaa vuorovaikutusta ja oppimista, jossa hyväksytään tie-

don rajallisuus (Ansell & Geyer 2017). Menestyksekäs tiedolla johtaminen edellyttää, että 

tiedostetaan tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet kaikilla organisaation tasoilla (Massaro 

et al. 2015, 542–546). Esimerkiksi Meri-Lapin seutukuntien yhteisyrityksen ja oman sote-

alueen perustamiseen liittyvässä päätöksenteossa taustalla vaikuttaneessa laaja-alaisessa asi-

antuntijaverkostossa katse voitaisiin suunnata toisiinsa kytkeytyneiden elementtien ja osien 

vuorovaikutukseen ja organisaation rakenteisiin (vrt. Puustinen 2017) ja laajentaa asiantun-

tijaverkkoa akateemisen tieteen kentälle, joka lähes kokonaan puuttui tästä päätöskokonai-

suudesta. Tärkeää on tiedon siirtymisen kannalta toimijoiden välinen luottamus ja sitoutu-

minen, jolloin yhteistoiminnan rutiinit ja yhteiset säännöt auttavat luottamuksen ja sitoutu-

misen syntymistä ja sen kautta mahdollistavat verkostoyhteistyön toimivuuden (Järvensivu, 

Nykänen & Rajala, 2010, 9–10, 14–15.) Esimerkiksi sote-palveluissa on kyseessä moniam-

matillinen verkosto, jossa painottuu osaamisen tunnistaminen ja hyvän vuorovaikutuksen 

tukeminen (Niiranen, 2017, 140.) Verkosto on myös sosiaalinen rakenne, joka ilmiönä läpi 

leikkaa koko yhteiskuntaa (Puustinen 2017). 

 

Päätöksenteon näkökulmasta voisi todeta, että tiedolla johtaminen ei ole automaatio, mikä 

tapahtuu, kun tietoa kaadetaan päätöksentekijöiden niskaan. Myös sote-päätöksenteossa tu-

lisi ottaa asiaksi myös vaikuttaa vuorovaikutukseen ja ihmisten johtamiseen, sillä vuorovai-

kutus on korostunut myös aiemmissa tiedolla johtamisen ja tietoon perustuvan päätöksen-

teon tutkimuksissa. Hiilamon (2021) tulostenkin perusteella, päätös ei aina ole tiedon väärti 
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ja mielestäni tähän pitäisi julkisella sektorilla tehdä korjausliike jo hyvän hallinnon näkökul-

mastakin. Jos halutaan, että päätöksiä tehdään enenevissä määrin tutkitun laadukkaan tiedon 

pohjalta, on kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota inhimillisiin tekijöihin, tiedon intres-

siin ja toisaalta tiedon välittämiseen ja sen käyttämiseen päätöksenteossa. Vaikka tuotettai-

siin laadukasta ja objektiivista luotettavaa tietoa, lopulta kyse on siitä, miten päätöksentekijä 

omaksuu tiedon ja käyttää sitä ratkaisunsa perusteena. Organisaatioiden ainutlaatuisuuden 

vuoksi pitäisi tiedolla johtamista tutkia paljon enemmän myös alueilla, missä tiedolla johta-

mista tutkitaan vähän ja erityisesti julkisen sektorin organisaatioita, jotta saadaan vastauksia 

julkisen sektorin ongelmiin (Massaro et al 2015; Ansell ja Gayer 2016). Tiedon saatavuus ja 

sen tehokas käyttäminen riippuu muustakin kuin teknologiasta - vuorovaikutuksella on tässä 

asiassa merkittävä rooli sote-alalla (Collin, Valleala, Herranen, Paloniemi & Pyhälä-Lilje-

ström 2012, 37; Jolanki, Tynkkynen & Sinervo 2017, 252; Zitting, Laulainen & Niiranen 

2019, 386–387). Voikin todeta, että sote-uudistuksen näkökulmasta pitäisi kiinnittää todella 

huomiota myös vuorovaikutuksen kehittämiseen niin hoitotyössä kuin hallinnon puolellakin 

päättävissä elimissä. Tämä tutkimus tuo uuden näkökulman tietoon perustuvan päätöksen-

teon keskusteluun – huomiota täytyy kiinnittää enemmän asiantuntijoiden rooliin ja päätök-

senteosta on tultava läpinäkyvämpää, jotta tietoon perustuva päätöksenteko saadaan näky-

väksi.  

 

 

7.3 Tutkimuksen kontribuutio ja tietoon perustuva päätöksenteko sote-uudistuksessa 

 

Vaikka sote-uudistuksen painopiste on vahvistaa tiedolla johtamista, niin paradoksaalista 

kyllä, itse sote-uudistuksen valmistelutyössäkään asiantuntijatiedon saatavuus ei ole ollut 

tae tiedon käyttämiseen päätöksenteossa. Sote-uudistusta on valmisteltu useiden hallitusten 

toimesta siinä kuitenkaan onnistumatta ja uudistuksen valmistelussa on ollut runsaasti asi-

antuntijatietoa käytettävissä. Heikki Hiilamon (2021) tutkimus 16 vuotta kestäneestä sote-

uudistuksesta pureutuu tarkastelemaan juuri tutkimukseen perustuvaa tiedonkäyttöä sote-

uudistuksen valmistelussa ja päätöksenteossa. Tutkimuksen mukaan tieteellisen tiedon ja 

poliittisen päätöksenteon välisessä suhteessa on paljon parannettavaa. Hiilamon (2021) tut-

kimuksen perusteella asiantuntijatietoa on kyllä käytettävissä ainakin eduskuntatasoisessa 
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päätöksenteossa, mutta ei ole yksiselitteistä, miten ja millaista tietoa päätöksenteossa käy-

tetään perustelemaan uskomukset. Tästä syystä oli mielestäni tärkeää selvittää, miten ja 

millaista tietoa sote-päätöksenteossa on käytetty kunnissa, kun järjestämisvastuu on ollut 

kunnilla. Jos sote-uudisuksen myötä pyritään saamaan luotettavaa ja relevanttia tietoa pää-

töksentekijöille, on tärkeää tiedostaa, käyttävätkö päättäjät tietoa päätöksenteossa – laaduk-

kaan tiedon saatavuus ei ole tae sen hyödyntämisestä kuten Hiilamonkin (2021) tutkimuk-

sessa kävi ilmi. 

 

Tulevaisuudessa hyvinvointialueet toisaalta keskittävät päätöksentekoa, mutta toisaalta laa-

jentavat esimerkiksi Lapin hyvinvointialueella toiminta-alueen suuremmaksi ja moninai-

semmaksi. On päivän selvää, että esimerkiksi arvot ja intressit eroavat esimerkiksi Lapin 

pohjoisimmassa kärjessä sijaitsevien päättäjien näkökulmasta verrattuna puolestaan Rova-

niemeen, jossa ympärivuorokautinen päivystys palvelee lyhyen ajomatkan päässä. Se, että 

sote-uudistuksessa panostetaan siihen, että laadukasta ja ajantasaista tietoa on aina saata-

villa, ei siis kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että kyseistä tietoa käytettäisiin päätöksen-

teossa – poliittisessa ja jo valmiiksi kompleksisessa ympäristössä on kuitenkin viimekä-

dessä aina inhimilliset tekijät lähtien asiantuntijoista, jotka luovat ja välittävät tietoa aina 

päätöksentekijään, jolla on oma sisäinen arvomaailmansa ja toisaalta myös taustalla olevat 

vaikuttimensa. Tämä tutkimus antaa näkökulmaa hyvinvointialueille siihen, miten tiedolla 

johtamista ja sen onnistumista tulee ajatella laajemmin kuin teknologiana ja tietopohjana. 

 

Tutkimukseni antaa suuntaviivoja siihen, millaisia asiantuntijoita päätöksenteon taustalla 

Meri-Lapin sote-päätöksenteossa on ollut ja miten päätöksentekijät ovat päätöksiään tähän 

tietoon perustaneet. Sote uudistuksen tavoitteena on ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon 

perustuva päätöksenteko, missä tietoa on kerätty menneisyydessä. Tiedolla johtamisella 

tarkoitetaan kaikkia niitä rutiineja ja toimenpiteitä, jotka suuntaavat järkiperäiseen päätök-

sentekoon (Valtionneuvosto, haettu 11.11.2022). Järjestämissuunnitelman toimeenpano-

ohjelmassa 4/2016 on viittaus:  

” Sosiaali- ja terveydenhuollosta kerättävien tietojen kansallisesta raportoinnista sääde-

tään tilasto- ja rekisterilainsäädännössä ja siten kuin terveyden edistämistyöstä on sää-

detty. Yhtenäistä tuotantorakennetta alueellisen tai kansallisen sote- päätöksenteossa ja 
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ohjauksessa tarvittavan tiedon käsittelystä ei Suomessa ole, vaan nyt tiedot kootaan hajal-

laan olevista tietovarannoista tilannekohtaisesti kunkin tarpeen mukaiseen käyttöön. 

STM:n ja VM:n Kustannus- ja vaikuttavuustieto työryhmän toimesta tullaan nimeämään 

kansalliset mittarit, työ valmistunee vuoden 2018 aikana. Tällä hetkellä sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden johtamisen tueksi ei ole saatavilla kattavaa tulevaisuuteen luotaavaa tie-

toa, joka kertoisi kansalaisten hyvinvoinnin kehittymisestä. Johdon käytössä oleva tieto 

katsoo taaksepäin, ja seurantamittaristo on operatiivinen sekä toimintokohtainen” 

 

Edeltä voi huomata, että luotettavaa ja tarkoituksenmukaista tietoa on myös Meri-Lapissa 

kaivattu päätöksenteon tueksi. Kuitenkin tutkimuksen tulokset osoittavat, että validin ja re-

liaabelin tiedon lisäksi huomiota tulee kiinnittää asiantuntijoiden rooliin ja myös siihen, 

käytetäänkö tuotettua tietoa oikeasti päätöksenteon tukena. Miten sote-uudistuksessa mita-

taan tiedolla johtamisen kehittämistä, jos ei tiedetä, käytetäänkö tietoa oikeasti päätöksen-

tekoon? Se, että on tehty oikeita päätöksiä, ei kerro, että tietoa olisi välttämättä käytetty 

päätöksenteossa. Tiedolla johtaminen vaatii lisää tutkimusta erityisesti julkisella puolella.  

 

Tietojohtamisen haasteet voidaan jakaa kolmeen käytännön haasteeseen: yksilöiden asen-

teet ja osaaminen, toimintaa tukevat tietojärjestelmät ja toimintatavat sekä vuorovaikutus-

verkostot ja asiakassuhteet. Edellä mainittuja ongelmia ei voida ratkaista teknisillä ratkai-

suilla.  Tiedonkulkua tulisi kehittää rakenneuudistusten yhteydessä ja tarkastella, millaista 

tietoa tarvitaan ja mistä kyseinen tieto on parhaiten saatavilla (Laihonen 2009;445).  Sote-

uudistuksessa paukkuja on laitettu paljon siihen, että laadukasta tietoa olisi saatavilla ja eri-

tyisesti tiedon saatavuuden näkökulmasta. Hiilamon (2021) tutkimuksen ja tämän tutki-

muksen perusteella voi todeta, että pelkän tietopohjan varmistaminen ei takaa tiedolla pe-

rustuvaa päätöksentekoa – tarvitaan organisaatiokohtaista tietoa yksilöiden osaamisesta ja 

asenteista, toimintatavoista, vuorovaikutusverkostoista ja asiakassuhteista.  

 

Tiedon käyttöä päätöksenteossa ei ole tutkittu sote-päätöksenteon osalta kuntatasolta käsin 

aiemmin, joten tutkimukseni antaa uutta tietoa ja näkökulmaa kuntatason sote-päätöksente-

osta. Tutkimukseni jatkotutkimusidea on myöhemmin toteuttaa samankaltainen tutkimus 
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hyvinvointialueiden tiedonkäytöstä päätöksenteossa, jolloin voidaan nähdä, onko sote-uu-

distuksessa onnistuttu saamaan luotettava ja ajantasainen tiedonkäyttö osaksi päätöksente-

koa. Tällöin voidaan tarkastella, onko tiedolla johtamista voitu kehittää sote-uudistuksessa 

siten, että päätöksenteon tietoperusta on tieteellisempää ja luotettavampaa ja onko sote-uu-

distuksessa onnistuttu saamaan luotettava ja ajantasainen tiedonkäyttö osaksi päätöksente-

koprosessia.  Näin ollen tutkimukseni on relevantti ja erittäin ajankohtainen. Jotta päätök-

senteko olisi hyvän hallinnon mukaisesti läpinäkyvää, tulisi olla myös selvää, miten ja mil-

laista tietoa päätöksenteon taustalla käytetään.   

 

 

7.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Kuten tutkimukseni viitekehyksestä käy jo ilmi, myös tutkija tekee tutkimuksessaan valin-

toja, joihin vaikuttavat tutkijan uskomukset ja arvot (vrt. Puusa & Julkunen 2020). Haber-

masin (1974) mukaan tiedon intressin tunnistaminen lisää tutkimuksen objektiivisuutta.  

Laadullisen tutkimuksen objektiivisuus on kuitenkin lähtökohtaisesti aina epäuskottavaa 

(Puusa & Julkunen 2020). Tämäkin tutkimus on tehty minun omien valintojeni mukaisesti 

ja tulkinnat ovat omiani. Olen kuitenkin kuvannut tutkittavan ilmiön monipuolisesti ja avan-

nut tutkimusmenetelmäni ja analyysini yksityiskohtaisesti, mikä vahvistaa tutkimuksen re-

liabiliteettia. Vaikka on todennäköistä, että joku toinen tutkija voisi saada erilaiset tulkinnat 

aineistosta, on sekin kuitenkin lopulta eduksi – uudet tulkinnat vain rikastavat ja syventävät 

tutkimukseni tuloksia ja toisaalta myös kerrostavat tutkittua tietoa. Pyrin perustelemaan nä-

kemykseni tieteellisellä menetelmällä (vrt. Peirce 2001), jolloin suvaitsen vastaväitteet ja 

olen valmis korjaamaan uskomuksiani.  Tutkimukseni aineisto on mielestäni kattava ja yh-

denmukainen, mikä lisää tutkimuksen tulkinnan luotettavuutta. Olen myös perustellut ai-

neistoni rajauksen ja kuvannut, mitä on mahdollisesti rajautunut tutkimukseni ulkopuolelle 

ja miksi. Tutkimukseni ei ole yleistettävissä muhin tilanteisiin, vaan se on kontekstisidon-

nainen, sillä organisaatiot ovat ainutlaatuisia ja myös kulttuuri ja maantieteellinen sijainti 

voi vaikuttaa tuloksiin.  

 

Koska tutkimuskohteeni on tutkimustiedon käyttö julkisessa päätöksenteossa, on mielestäni 

olennaista tutkia juuri sitä, mihin tietoon päätökset on perustettu. Argumentaatioanalyysi on 
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tällöin oikea lähestymistapa aineistoon. Toisaalta kaikkia päätösten argumentteja ei ole au-

kikirjoitettu esimerkiksi päätösasiakirjoihin ja yksittäisten päättäjien argumentointitavat jää-

vät huomioimatta. Tutkimuksen validiutta olisi voinut ehkä parantaa ottamalla tutkimukseen 

osaksi myös haastattelututkimus. Parasta olisi ollut päästä havainnoimaan päätöksentekoa 

paikan päälle. Tämä ei kuitenkaan enää tässä vaiheessa ollut mahdollista, kun päätöksen on 

tehty menneisyydessä. Myös haastattelututkimusten validiutta tähän tilanteeseen voi kyseen-

alaistaa, sillä vastaajien luotettavuutta voi myös aina kyseenalaistaa – jokuhan voi haluta 

silotella totuutta siitä, miksi äänesti päätöstilanteessa puolesta tai vastaan. Diskurssitutki-

muksen keinona argumentaatioanalyysi kuvaa mielestäni hyvin sitä, millaisella tiedolla pää-

tökset on perusteltu – jos on perusteltu lainkaan. Hyvän hallinnon ja läpinäkyvän päätöksen-

teon näkökulmista on kuitenkin mielestäni myös oleellista ja tärkeää hahmottaa, se jos pää-

töksiä ei ole perusteltu läpinäkyvästi.  

 

Länsi-Pohjan sote-projektin loppuraportissa on maininta: ”--- Heti ensimmäisestä ohjaus-

ryhmän kokouksesta lähtien oli selvää, että projektia ei viedä eteenpäin asiantuntijoiden 

arvioilla eikä substanssin tuntemuksella vaan poliittinen ohjaus on keskeisessä roolissa. 

Johtamisen osalta tämä on vaatinut tarkkaa valmistelua ja asioiden varmistelua, jotta kari-

koita osattaisiin välttää ja asiat etenisivät suunnitellusti.---”. Tässä kiteytyy hyvin se näkö-

kulma, että projektia on vedetty poliittisella orientaatiolla, joka on luultavimmin vaikuttanut 

myös projektia varten tuotettuun tietoon ja sen intressiin. Päätösasiakirjoista ei toisaalta 

voida päätellä, mihin tietoon loppujen lopuksi päätökset on tehty. Tästä syystä tarvitaan lisää 

tutkimuksia poliittisen päätöksenteon tiedon käytöstä myös sote-päätöksenteossa ja keksit-

tävä keinoja saada argumentit päätöksenteon takaa näkyviksi. 

 

Olen tutkimuksessani noudattanut hyvää tieteellistä käytäntöä, jolla tarkoitetaan eri tutki-

musvaiheiden eettisyyden toteutumista. Aineiston keruu ja käsittely, analysointi ja esittämi-

nen eivät loukkaa tutkimukseen kohdetta, tiedeyhteisöä eikä hyvää tieteellistä tapaa.  (vrt. 

Vilkka 2007, 90 ̶91.) Olen myös eettisestä näkökulmasta pohtinut tutkimuksen toteuttamis-

tapaa ja käytäntöjä sekä tutkimustulosten esittämisessä rehellisyyttä ja avoimuutta ja pyrki-

nyt aukikirjoittamaan tutkimukseeni kaikki tutkimuksessa tekemäni valinnat ja pyrkinyt pe-

rustelemaan ne. Myös aineiston hankinnassa olen ottanut huomioon eettiset näkökohdat ja 

aineistoni onkin täysin julkista. (Vilkka 2007, 95 ̶97.) Aineiston julkisuus asettaa sen myös 



101 

 

muiden saataville ja siten mielestäni asettaa tutkimukseni paremmin muiden arvioitavaksi ja 

tarvittaessa toistettavaksi. 
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