
 
 

Mikä on oikein ja hyvää,  
kun on kysymys ihmisestä? 

 
 

Näkökulmia päihdepalvelujärjestelmään, 
palveluhankintoihin sekä niiden eettisyyteen 

 

Taina Schneider, Yhteiskuntatieteet (sosiaalihallintotiede)  



Näkökulma ja intressi 

 

”Hyvinvointijärjestelmämme tärkein ja ainoa tavoite on ihmisten hyvinvoinnin 

edistäminen…”  (Näkökulmia hallintotieteisiin, Vaasan yliopisto 2012) 

 

 Uusi julkinen hallinta ja sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelut 
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Sosiaalihallintotiede  
• yksi hallintotieteen aloista  

• substanssin ymmärtämisen lisäksi 

laajempi hallintotieteellinen 

lähestymistapa 

Tutkimuskohteina   
• makrotasolla toimintajärjestelmät, 

organisaatiot (mekanismit, ilmiöt) 

• mikrotasolla vaikuttavuus, laatu, 

tuloksellisuus 

• johtamisen sisällöt, tehtävät 

• johtamisen arvot ja eettisyys,  

• asiakkaan asema  
(Hallintotieteen rajapinnoilla, Niiranen & Lammintakainen) 

 



Eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle  

1. Toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa 

ja perusoikeuksia (Perusoikeudet, ihmisoikeudet, itsemääräämisoikeus, valinnanvapaus, 

yhdenvertaisuus, tasapuolisuus, tasa-arvo, syrjimättömyys, yksityisyyden suoja) 

2. Lähtökohtana asiakkaan ja potilaan etu (Keskeinen tavoite hyvän tekeminen 

ja vahingon välttäminen. Toiminta pohjaa perusteltuun tietoon ja ammattitaitoon.) 

3. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on kysymys vuorovaikutuksesta 
(Asiakkaiden ja ammattilaisten välinen sekä ammattilaisten keskinäinen vuorovaikutus toista 

arvostavaa ja inhimillistä. Keskinäinen luottamus, rehellisyys sitoutuminen sovittuihin tavoitteisiin.) 

4. Henkilöstö vastaa työnsä laadusta (Erityishuomio herkästi haavoittuviin 

ihmisiin. Osaaminen on ajan tasalla. Eettinen osaaminen osana ammattitaitoa.) 

5. Hyvä hoito ja palvelu edellyttävät vastuullisia päätöksiä ja 

toimintakulttuuria (Eettisyys päätöksenteon kaikilla tasoilla. Erityinen huomio etiikan 

ja talouden välisiin jännitteisiin.) 
 

(Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE, 2011)  

 

 Ks. myös Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat ”Code of Conduct”  
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http://www.espoo.fi/download/noname/{3BA8AEBA-A016-4C3C-9981-5BEA8CD30DFE}/56410


Monimuotoistuminen… ja monimutkaistuminen   

 • Ostopalvelujen osuus erityisesti sosiaalipalveluissa kasvanut (yli 50 %) 

• Saatavuus parantunut. Käsitykset taloudellisesta hyödystä ristiriitaisia.  
 

Ongelmana kokonaisuuden hallinnan puutteellisuus  

• fragmentoituminen ja siiloutuminen estävät asiakaslähtöisten palveluketjujen 

syntymisen  

• henkilöstön välillä ennakkoluuloja, ristiriitoja, epätietoisuutta  

• palvelujen käyttäjä unohtunut yksin koordinoimaan palveluja  
 

Hankintojen kohdentuminen haavoittuvassa asemassa oleviin! 

Palveluja käyttävät usein asiakkuudessa myös viranomaistehtäviin, joita ei voi 

ulkoistaa. Myös itsemääräämistä rajoittavien toimenpiteiden käytön kohteena. 
 

Ongelmia kuvaa palveluhankintojen murroksen ilmiö   

• rakenteellinen, toiminnallinen, ohjausjärjestelmän murros 

• ydin paljastuu julkisen hallinnon teorioiden avulla 
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 Palveluhankinta prosessina (Rantanen ym. 2007) 

Perusosaaminen 

 

KRIITTINEN 

OSAAMINEN 

PERUS- 

OSAAMIEN 
 

KRIITTINEN 

OSAAMINEN 

PERUSOSAAMINEN 

 

Kriittinen osaaminen 

Perusosaaminen 

 

Kriittinen 

osaaminen 

Suunnittelu ja hankinta- 

menettelyn valinta 
Kilpailutusvaihe Päätöksentekovaihe Sopimusaika 

Otettava huomioon 

kynnysarvon vaikutus 

hankintamenettelyn 

valintaan 

Laadittava hankintailmoitus 

Noudatettava 

hankintamenettelyn 

valinnan periaatteita 

Julkaistava tarjouspyyntö 

Ilmoitettava valintakriteerien 

painoarvot tai tärkeysjärjestys 

Vastattava 

tarjouspyynnön 

mukaisesta 

tarjouksesta 

Arvioitava tarjoajien 

kelpoisuus 

Arvioitava tarjouksien 

kelpoisuus 

Vertailtava 

tarjouksia 

Ilmoitettava kilpailun 

ratkaisusta kirjallisesti 

Muutoksenhaun 

mahdollisuus 

Täytettävä sopimusehdot 

Käytävä mahdolliset 

sopimuksen 

tarkastusneuvottelut 

Palvelujenjärjestämis-

strategia  

Tuotteistaminen 

Kustannuslaskenta 
Markkinakartoitus 

Tarjouspyynnön 

valintakriteerit ja 

pisteytys Sopimuksen julkaiseminen 

tarjouspyynnön yhteydessä 

Avoin 

tiedotustilaisuus 

Hyvien 

sopimusehtojen 

varmistaminen 

Palveluverkoston 

koordinointi 

Noudatettava avointa syrjimätöntä kilpailua   OLOSUHDETEKIJÄT 

RAKENTEELLISET TEKIJÄT 

Hankintaprosessin koordinointi 

Kunnan ja palveluntuottajan välinen yhteistyö 

Hankintakeskuksen ja substanssiyksikön välinen 

yhteistyö 
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Avaintekijät Perinteinen 

hallinto (1900 ->) 

Uusi julkinen 

johtaminen (1970->) 

Uusi julkinen hallinta (2006 ->) 

Teoreettiset 

juuret 

Valtiotiede, julkinen 
politiikka 

Julkisen valinnan teoria ja 
johtamisopit 

Organisaatiososiologia, 
verkostoteoria 

Fokus 
(*suljettu, **avoin)  

Poliittinen 
järjestelmä * 

Organisaatio * Organisaatio ympäristössään 
** 

Hallinnan  

mekanismit 

Hierarkia Markkinat ja perinteiset 
sopimukset 

Verkostot ja tulosperustaiset 
kumppanuussopimukset 

Painotus Politiikan luominen 
ja toteuttaminen 

Organisaation resurssien + 
suorituskyvyn johtaminen 
(panokset ja tuotokset) 

Neuvotteleminen toiminnan 
tarkoituksesta, yhteistyöstä 
(prosessit ja tulokset) 

Valtion rooli Yhdistävä Sääntelevä Monimuotoinen ja  
-muotoistava, mahdollistava 

Kansalaisen 

rooli 

Hallintoalamainen Kuluttaja/asiakas Aktiivinen yhteisönsä  jäsen 

Demokratian 

toteutuminen 

Äänestäminen ja 
painostusryhmät 

Äänestäminen, 
asiakastyytyväisyys ja 
valinta 

Äänestäminen, uudet 
osallistumismahdollisuudet, 
toimijoiden vuoropuhelu 
ja yhteistyö 

(Mukaillen Osborne 2010, ks. myös Hakari 2013; Lundström 2011; Virtanen & Stenvall 2011)    

Julkisen hallinnon kehityksen kolme aaltoa  
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Uusi julkinen hallinta & hankinnat 
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Uusi 

julkinen 

hallinta 

Demokratian 

kehittämisenä 

Verkostojen 

hallintana 

Palvelujen  

kehittämisenä 

1. Hankinnan 

suunnittelu-

vaihe 
 

Kriittinen 

osaaminen:  

mm. palvelujen 

järjestämisstrategia,  

tuotteistaminen, 

kustannuslaskenta  

Palvelustrategian 

laadintaan 

osallistuminen? 

(ydinpalvelut ja  

täydentävät palvelut, 

niiden tuotantotavat) 
 

Hankinnan 

asiakastarpeen 

määrittelyyn 

osallistuminen?  

Palvelun tunnistaminen 

osaksi kokonaisuutta ja  

prosesseja?  
 

Asiakaslähtöisten 

palveluketjujen, 

prosessien, tulosten 

sekä kokonaisuuden 

hallinnan edellytysten 

luominen? 

Asiakaslähtöisen kehittämisen 

ja palveluinnovaatioiden 

mahdollistaminen? 
 

(Riittävä, mutta ei liian 

yksityiskohtainen tuotteistus!) 
 

Esimerkkejä: 

Palvelumuotoilun johtaminen 
 

Julkisen hallinnon 

asiakkuusstrategia 

2. Hankinnan 

sopimusaika  
 

Kriittinen 

osaaminen:  

palveluverkoston 

koordinointi 

Osallistuminen  

suunnitteluvaiheen 

päätösten arviointiin? 

Osallistuminen 

palvelujen arviointiin? 

  

Palvelujen 

koordinoiminen 

asiakaslähtöisiksi 

prosesseiksi? 

(mm. metahallinta, 

vuorovaikutuksen 

johtaminen, verkostojen 

johtaminen) 

Uusien palvelutuotannon 

tapojen hyödyntäminen ?  

(mm. palvelumuotoilu, 

palvelujen yhteistuotanto,  

palveluliiketoimintamallin 

mukainen ajattelu, 

asiakasprosessien 

johtaminen) 

(mukaillen Hakari 2013, 45; Haho ym. 2007, 110) 

http://www.espoo.fi/download/noname/{643B73E7-ABEE-40DC-A04A-28F195B270E1}/48515
http://www.espoo.fi/download/noname/{643B73E7-ABEE-40DC-A04A-28F195B270E1}/48515
http://vm.fi/documents/10623/1464506/julkisen-hallinnon-asiakkuusstrategia-2020.pdf/12d3430d-8eee-4a02-9284-27dd815c8ef5
http://vm.fi/documents/10623/1464506/julkisen-hallinnon-asiakkuusstrategia-2020.pdf/12d3430d-8eee-4a02-9284-27dd815c8ef5


Lopuksi. Oikein ja hyvää? Ihmiseltä ihmiselle. 

 

 
• Järjestelmän monimuotoisuus ja monimutkaisuus teorioiden 

avulla ymmärrettävissä ja ongelmat osin ennustettavissa  

• Ongelmien kohdentuminen heikossa asemassa oleviin viestii   

hyvinvointijärjestelmän vakavasta epäonnistumisesta  

– osaamisvaje (julkinen johtaminen, talous - julkistaloustiede) 

– monialaisen ja –tieteisen tiedon hyödyntämisen ja yhteistyön puute  

– yksilö- ja ryhmäkeskeisyys, ennakkoluulot, eturistiriidat (me / ne?) 
 

• Palvelujärjestelmä on niin eettinen kuin me olemme,                 

niin hyvä kuin yhteistyömme on.  

        Aina on kysymys ihmisestä.  

       Meistä. Tavoitteistamme. Unelmistamme?  
 Sitä saa mitä tilaa Ks. Keskeiset päätelmät ja suositukset 

 Hallinnon tutkimuksen päivät 2015   Hallinto ajopuuna ja murroksessa – Onko tutkijoilla ratkaisuja? 
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https://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat/innovaatiot-sosiaali--ja-terveyspalveluissa/sita_saa_mita_tilaa.pdf
http://hallinnontutkimus.fi/htpaivat/ohjelma/


Onnea 30-vuotiaalle  
A-klinikkasäätiön eettiselle toimikunnalle! 
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Harvaa asiaa voi hoitaa yhden asian osaamisella.  
Näin yhteistyön merkitys korostuu. Lämpimästi onnitellen. 
 

 Vuokko Niiranen, professori, Itä-Suomen yliopisto 
 
 
Kilpailutukset aiheuttavat turvattomuutta. Jos on mahdollisuus 
osallistua, vaikuttaa asioihin ja tulla kuulluksi, on sitoutuminenkin 
parempaa. Tarvitsemme keskustelua arvoista, tavoitteista ja unelmista. 
Onnitellen 
 

 Espoolaiset opioidikorvaushoidon palveluja käyttävät kuntalaiset ja 
 Taina Schneider, suunnittelusihteeri, Espoon kaupunki 



Lähteitä ja muuta aiheeseen liittyvää  

• Arajärvi Esa & Väyrynen Riikka 2011. Yksityinen palveluntuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2011/Tr33_11.pdf   

• Espoon kaupunki, Palvelumuotoilun johtamisen käsikirja http://www.espoo.fi/download/noname/%7B643B73E7-ABEE-40DC-A04A-28F195B270E1%7D/48515  

• ETENE 2011, Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta http://etene.fi/documents/1429646/1559058/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-

+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf/13c517e8-6644-4fa5-8c5f-193cfdce9841  

• Haho Päivi, Vänttinen Marika & Kilpiö Anna (toim.) 2007. Kimpassa tuloksiin: KIMPPA-tutkimushankkeen loppuraportti.  

• Hakari Kari 2013. Uusi julkinen hallinta – kuntien hallinnonuudistuksen kolmas aalto? Tutkimus Tampereen toimintamallista. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, 

Johtamiskorkeakoulu, Tampere. http://uta32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/94535/978-951-44-9263-1.pdf?sequence=1  

• Hakari Kari, Stenvall Jari & Rannisto Pasi-Heikki 2013. Pormestarimalli ja kaupungin johtamisen muutos – Uuden julkisen hallinnan näkökulma 

• Jalonen Harri, Aarva Kim, Juntunen Pekka, Laihonen Harri, Laitinen Ilpo & Lönnqvist Antti 2011. Arvoverkkoa kokemassa – saaliina tuottavuutta ja innovaatiota. 

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2553  

• Junnila Anna-Maija, Aho Tuomas, Fredriksson Sami, Keskimäki Ilmo, Lehto Juhani, Linna Miika, Miettinen Sari & Tynkkynen Liina-Kaisa 2012. Sitä saa mitä tilaa. 

Tilaaja-tuottaja-toimintatavan kehittyminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportteja 42/2012  

https://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat/innovaatiot-sosiaali--ja-terveyspalveluissa/sita_saa_mita_tilaa.pdf  

• Laulainen Sanna 2010. ”Jos mittään et anna niin mittään et saa”: Strateginen toimijuus ja organisaatiokansalaisuus vanhustyössä. Kuopio. Itä-Suomen yliopisto. 

• Lundström Ilona 2011. Kuntien palveluhankintojen murros. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66759/978-951-44-8476-6.pdf?sequence=1  

• Niiranen Vuokko & Lammintakainen Johanna 2011. Hallintotieteen rajapinnoilla – Sosiaalihallintotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimuksen alan ja kohteen 

näkökulma. Teoksessa Suomalainen hallinnon tutkimus – mistä, mitä, minne? 

• Osborne Stephen P. 2010. New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice on Public Governance. Taylor & Francis Ltd. 

• Perälä Riikka 2012, Haittojen vähentäminen suomalaisessa huumehoidossa. Etnografinen tutkimus huume-ongelman yhteiskunnallisesta hallinnasta 2000-luvun 

Suomessa. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/30102/haittoje.pdf?sequence=1 

• THL 2012, Sitä saa mitä tilaa (kts. Keskeiset päätelmät ja suositukset s. 160) https://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat/innovaatiot-

sosiaali--ja-terveyspalveluissa/sita_saa_mita_tilaa.pdf  

• VM, Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia 2020 http://vm.fi/documents/10623/1464506/julkisen-hallinnon-asiakkuusstrategia-2020.pdf/12d3430d-8eee-4a02-9284-

27dd815c8ef5  
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