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Arviointityön tavoitteet 

ja arvioitsijan rooli 

hankkeessa
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Arvioinnin tavoitteet

Arvioinnin kohteena oli Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi –

hankkeen valmistelu- ja toimeenpanovaihe vuosina 2014-2016. 

Arvioinnin toteutusaika oli 4/2015 - 3/2017

Arviointi kohdistui kolmen keskeisen teeman ympärille, jotka ovat:

 hankkeen valmistelun ja tavoitteiden onnistuneisuus (tehdäänkö oikeita 

asioita)

 hankkeen toteutustavan ja toteuttamisen onnistuneisuus (tehdäänkö asioita 

oikein)

 soveltuvin osin hankkeen tulokset ja vaikutukset (saavutettiinko asetetut 

tavoitteet)

Arviointi oli luonteeltaan konsultoiva ja sen totutusprosessi pyrittiin kytkemään 

Kuntakokeilut –hankkeen elinkaareen, siten että arviointi tuottaisi hankkeen 

tietotarpeisiin mahdollisimman reaaliaikaista tietoa.

Arviointityötä ohjaavia periaatteita olivat: moninäkökulmainen tutkimusote, tulos-

ja vaikuttavuusohjautuva tarkastelutapa/ ennakoiva arviointi sekä 

vuorovaikutteinen/dialoginen arviointiprosessi sekä reaaliaikainen tiedontuotanto
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1. Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli 

2. Koulutuspalvelukokeilu 

3. Asumispalvelujen toimintamalli

4. Valvonnan toimintamalli 

5. Kuntien ja Kelan yhteistyö 

6. Nuorisotakuukokeilu 

Asiakaslähtöisten ja monialaisten toimintatapojen 
sekä palvelurakenteiden taloudellinen ja tuottava 
kehittyminen

Kuntien yhdistämisselvitysten ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakenteiden 
uudistamisen tuki 

Toimenpiteet julkisen hallinnon kestävyysvajeen 
supistamiseksi

Kokeilukuntien 
toimintamahdolli-

suuksien lisääntyminen  

Kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentyminen

Asiakaslähtöisten ja 
monialaisten 

toimintatapojen ja 
palvelurakenteiden 

kehittyminen

Laissa säädettyjen tehtävien taloudellinen ja 
tuottava hoito 

Kokeilu/kunta/alue-kohtaiset  tulokset ja vaikutukset 

Kokemukset siitä, miten kunnat voivat säädös-
muutosten ja muiden toimenpiteiden avulla 
poikkihallinnollisesti kehittää palvelu-
rakennettaan ja säästää kustannuksiaan

Tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen 
ohjausrakenteiden toimivuudesta ja 
niiden yhteydestä  kustannusten 
muodostumiseen.

Kuntakokeilut  

Hallinnonalojen ja 
organisaatioiden rajat 

ylittävien toiminta-
mallikokonaisuuksien 

toteutumisen 
mahdollistaminen

Poikkihallinnollisten 
toimintamallien 
toteuttamisen 
lakisääteisiä ja 

ohjauskäytännöstä 
johtuvien esteiden 

poistaminen

Kunnissa käynnissä 
olevaa palvelu-
prosessien ja 
toimintamallien 
kehittämistyön 
edistäminen 

Laissa tai säädöksissä 
asetettujen  tehtävien 
ja velvoitteiden sekä 
niiden toteuttamisen 
ohjauksen vähentä-
minen

Uudet palvelu- ja 
toimintamallit 

Muutokset palveluiden 
järjestämistavoissa ja 

prosesseissa 

Muutokset eri 
toimijoiden 

toimintatavoissa ja 
työnjaossa

Tehtävien toteutuksen 
tuottavuus ja laatu

Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen 
vähentämistä ja monialaisten toiminta-
mallien tukemista koskevista kokeiluista

Tulos- ja vaikutusohjautuva arviointitapa

ARVIOINTITIEDON TUOTTAMINEN 

Toimeenpanon 

onnistuneisuus
Tulokset ja 

vaikutukset 
Vaikuttavuus ja 

lisäarvo

ARVIOINNIN TUOTTAMAN 

PALAUTTEEN HYÖDYNTÄMINEN



Arvioitsijan roolista

 Arviointityö on ollut luoteeltaan kehittävä ja sen 

toimintatapa on ollut vahvasti toiminta-

tutkimuksellinen – arvioitsijalla oli 

arviointiprosessissa kaksijakoinen rooli toisaalta 

Kuntakokeilut -hankkeen konsulttina, että 

kokeilun ulkoisena arvioitsijana.

 Kaksoisrooli on tarkoittanut sitä, hanketta on 

pyritty arvioimaan kriittisesti, mutta samalla 

tukemaan sen toimintaa siten, että se olisi 

hankkeen kaikilla tasoilla mahdollisimman 

tehokasta ja vaikuttavaa

 Kaksoisroolin vuoksi kokonaisarvioinnissa on 

jääviyden vuoksi jouduttu välttämään 

arvokannanottoja koskien mm. Kuntakokeilut -

hankkeen onnistuneisuutta ja merkitystä.

 Hankkeella aikaansaatuja tuloksia ja 

vaikutuksia, hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä 

sekä toimintakonseptin onnistuneisuutta on 

tämän vuoksi arvioitu ensisijaisesti tulevia 

kokeiluja silmällä pitäen ja mm. 

loppuraportoinnissa keskiössä ovat olleet 

arviointiprosessin kautta saadut opit
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Arvioitsijan rooli 

arviointiprosessissa

Arvioinnin kesto/hankkeen elinkaari

Kehittäjä/konsultti

Lähtöanalyysi Toimeenpanon 

onnistuneisuuden 

arviointi 

Ulkopuolinen arvioija 

Alustavien 

tulosten ja 

vaikutusten 

arviointi 

Tulosten ja 

vaikutusten 

arviointi 

Kokonais-

arviointi 



Oppeja Kuntakokeilut -

hankkeesta ja sen 

arvioinnista 
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Oppeja Kuntakokeilut -hankkeesta ja sen 

arvioinnista/toimintatavat

 Uusi kokeilukulttuuri haastaa perinteiset hankejohtamiskäytännöt sekä korostaa proaktiivisen ja 

ennakoivan arviointitavan ja seurannan merkitystä kokeilujen onnistuneen toteutuksen tukena. 

Kokeiluissa on jo hyvissä ajoin pystyttävä tunnistamaan se, kannattaako kokeilua jatkaa vai 

keskeyttää.

 Uusi kokeilukulttuuri ja kokeilujen onnistunut toteutus edellyttävät kokeilun aikaista 

”ennakkoymmärrystä” siitä, mitä on saatu aikaan ja mitä tullaan saamaan aikaan - pitkällä aikavälillä 

syntyviä - vaikutuksia ole aikaa jäädä odottelemaan, ne pitää osata tunnistaa ennalta.

 Muita kokeilujen johtamisessa ja toteutuksessa sekä kokeilujen arvioinnissa huomioitavia kokeilujen 

erityispiirteitä ovat mm:

 Oppiminen on kokeilujen yksi keskeinen vaikutuspolku – myös epäonnistumisesta pitää oppia →

tarvitaan kriittistä ymmärrystä siitä, mitä yksittäisistä onnistumisista tai epäonnistumisista voidaan 

päätellä.  

 Kehitysprosessi on kokeiluissa usein vahvasti kokemukselliseen ja toiminnalliseen vuorovaikutukseen 

perustuva → vaatii osallistamiseen liittyvää erityisosaamista ja kykyä ratkaista intressiristiriitoja.

 Kokeilut usein haastavat vanhat rakenteet ja käytännöt → tarvitaan ymmärrystä siitä mitä ”uusi” on ja 

muutos tarkoittaa sekä osaavaa ja motivoivaa muutosjohtamista (mm. muutosten eriaikaisuus)

 Kokeiluissa syntyvien mahdollisuuksien ja oppien tunnistamisen ja eteenpäin viestimisen/levittämisen 

on tapahduttava reaaliaikaisesti → edellyttää reaaliaikaista palautejärjestelmää ja onnistunutta 

viestintää (hyviä onnistumisen tarinoita).

 Kokeilujen toteutuksen tueksi on yleisesti vain vähän johtamista tukevia välineitä, joilla pystytään 

ennakoivasti tunnistamaan syntyykö kokeilussa toivottuja tuloksia ja johtaako kokeilu laajemmin 

tavoiteltuihin päämääriin
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Oppeja Kuntakokeilut -hankkeesta ja sen 

arvioinnista/seuranta ja indikaattorit

 Indikaattoriperusteisuus kokeilujen seurannassa oli kuntakokeiluissa uudentyyppinen 

ohjauksen muoto, joka  puutteistaan huolimatta oli uutta luova kokeilu, josta on paljon 

opittavaa jatkoa ajatellen.

 Selkeä johtopäätös tulevia kokeiluja silmälläpitäen on se, että kokeilun tai hankkeen 

onnistunut ja vaikuttava toteutus edellyttää tuekseen kokeilun vaikutusdynamiikasta 

johdettua mittaristoa ja mittareiden systemaattista käyttöä etenkin toiminnan 

ohjausvaikutusten tunnistamisessa

 Kokeilukohtaisten kokemusten perusteella mittareiden määrittelyssä ja käytössä on syytä 

kiinnittää huomio erityisesti seuraaviin seikkoihin:

 mittarit tulee kiinnittää kokeilun tai hankkeen tavoitteiden mukaiseen vaikutusdynamiikkaa (syy-

seuraussuhteet ja tavoitteiden toteutuminen)

 loppukäyttäjän/asiakkaan hyötyjä kuvaaviin mittareihin tulee panostaa prosessia tai hallinnollisia 

asioita kuvaavien mittareiden sijaan (asiakasvaikutuksia kuvaavat indikaattorit)

 lähtötilanne ja sitä kuvaavat indikaattoritiedot on määriteltävä tarkasti, jotta tapahtunut kehitys 

pystytään tunnistamaan (selkeät lähtö- ja tavoitetasot)

 mittareiden suuri määrä hankaloittaa kokonaiskuvan hahmottamista, joten ydinindikaattoreiden 

määrän tulee olla kohtuullinen (5-10 ydinindikaattoria)

 erityinen huomio tulee kiinnittää niihin mittareihin, joiden mukaisiin tuloksiin voidaan omalla 

toiminnalla vaikuttaa (tuloksia ja välitavoitteita kuvaavat mittarit)   

 mittareiden tuottaminen ei saa aiheuttaa liiaksi hallinnollista taakkaa – niiden käytön hyödyn on 

oltava suurempi, kuin niiden tuottamisen aiheuttaman vaivan
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Oppeja Kuntakokeilut -hankkeesta ja sen 

arvioinnista/vaikutusten tunnistaminen

 Kokeilussa aikaansaatuja taloudellisia vaikutuksia ja laajempia hyötyjä ei ”kentällä” tunnisteta 

kovinkaan hyvin. Syynä tähän voidaan pitää sitä, että kokeiluilla ei ollut käytössä taloudellisten 

vaikutusten arviointiin soveltuvaa mallia eikä mittareita 

 Hankkeet raportoivat ulospäin pääsääntöisesti hankkeen tekemisiä ja aikaansaannoksia, mutta 

tunnistavat ja raportoivat vain hyvin ohuesti tekemisestä seuraavia vaikutuksia ja niistä koituvia 

hyötyjä. 

 Aikaansaatuja tuloksia ei useinkaan osata nähdä suhteessa tulevaan uuteen rakenteeseen ja 

toimintatapoihin, vaan pikemminkin suhteessa vanhaan rakenteeseen ja vanhoihin käytäntöihin.

 Kuntakokeilut-hankkeille oli tunnusomaista, että vaikutukset syntyvät ketjuuntuneen 

vaikutusdynamiikan kautta usean toimijan toiminnan yhteisvaikutuksena. Eri tahojen toiminta voi 

olla hyvinkin eriaikaista tai jopa eriparista, jolloin kokeilutoiminnan erillisvaikutuksia esimerkiksi 

toiminnan laatuun ja kustannuksiin on vaikea toimintaympäristössään tunnistaa. 

 Kokeiluhankkeiden vaikutusten arvioinnin sekä tulosten juurtumisen näkökulmasta 

hankekohtaisessa raportoinnissa (mukaan lukien seuranta) tulisikin panostaa selvästi nykyistä 

vahvemmin tekemisestä seuraavien asiakastason ja taloudellisten vaikutusten ja hyötyjen 

ymmärtämiseen,  tunnistamiseen ja viestimiseen
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Kuntakokeilut hankkeen 

vaikuttavuus ja lisäarvo
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Kokeilutoiminnan vaikuttavuus

• Kokeilukohtaiset tavoitteet saavutettiin varsin hyvin (mm. asiakaslähtöiset ja monialaiset 

toimintamallit, uudet palvelujen järjestämistavat, palveluprosessien tehostuminen  jne.)

• Kokeilutoiminnalla on vaikutettu usealla kokeilutoiminnalle asetetulla tavoitealueella:

– Erityisesti kokeiluilla on luotu vaikutuksia asiakaslähtöisten ja monialaisten toimintatapojen ja 

palvelurakenteiden laatuun ja tehokkaampaan toteuttamiseen sekä hallinnonrajat ylittävien 

poikkihallinnollisten toimintamallien ja yhteistyön kehittymiseen.

– Laissa ja säädöksissä asetettujen tehtävien ja velvoitteiden sekä ohjauksen keventämiseen on 

vaikutettu lähinnä tuottamalla tietoa asiaan liittyvistä kehittämistarpeista.

– Kokeiluilla on varsin hyvin myös tuettu ja vaikutettu kunnissa laajemmin käynnissä olevaan 

palvelurakenteiden ja toimintamallien kehittämistyöhön. 

– Toiminnan ja palvelujen järjestämisen taloudellisempaan toteutukseen liittyen on kokeiluissa saatu 

yksittäisiä näkyviä vaikutuksia aikaiseksi – yleisemmin on lisätty ymmärrystä siitä, miten toimintaa 

voidaan  kehittää aiempaa taloudellisempaan ja tuottavampaan suuntaan.

– Kokeilujen avulla on myös parannettu viranomaistyötä ja lisätty ymmärrystä siitä,  mikä toimii ja 

mikä ei toimi.

• Eri kokeiluissa on saavutettu hyviä tuloksia ja paljon yksittäisiä onnistumisia, joita voidaan 

hyödyntää laajemmin kuntien palveluiden kehittämiseen tähtäävässä työssä. Kokeilujen 

lopullisen vaikuttavuuden kannalta oleellista on se, miten hyvin aikaansaadut opit, tulokset 

ja onnistumiset leviävät laajemmin eri hyödyntäjätahojen käyttöön.
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Merkitys ja lisäarvo

 Kuntakokeilulaki ei sellaisenaan ole antanut kokeilukunnille isoa etua muihin kuntiin nähden, vaan nyt 

saavutetut tulokset olisivat suurilta osin syntyneet ilman lakiakin. Laki toimi kuitenkin liikkeelle panevana 

voimana ja innostajana toteutetulle kokeilulain sisällön mukaiselle toiminnalle. 

 Aktivoituminen ja valikoituminen mukaan kokeiluhankkeisiin selittää kokeilulakia enemmän saatuja 

tuloksia ja vaikutuksia suhteessa ”normaalitoimintaan”. Kokeilukunnat ovat kokeiluhankkeen kautta  

toimineet tavoitehakuisemmin ja systemaattisemmin. Asiat on myös tehty nopeammassa aikataulussa ja 

isommin, kuin ilman kokeiluhanketta. 

 Kansallisesti Kuntakokeilut –hanke on toiminut yhteisenä viitekehyksenä kokeiluille ja  mahdollistanut 

synergiaetujen synnyn, kun  resursseja on kohdennettu yhdensuuntaisesti valittuihin kehittämisteemoihin

 Kuntakokeilut –hankkeen ja hanketiimin merkitys ja lisäarvo näkyy erityisesti kokeilutoiminnan 

mahdollistajana ja edellytysten luojana. 

 Hankkeen antaman tuen kautta kokeiluhankkeiden yhteistyölle on saatu lisää voimaa ja laajuutta 

(sidosryhmät ja verkostot)

 Hanketuen avulla on lisätty kokeilujen tiedon vaihtoa ja ymmärrystä sekä kytketty  kokeilualueet 

yhteistyöhön ja yhteiseen kehittämiseen (mm. vertaistuki)  

 Hanke on luonut kannusteita tulosten ja vaikutusten syntymiselle ja niiden laaja-alaisemmalle leviämiselle   

 Kokonaisuutena kokeilut olivat tärkeä avaus kuntalähtöiselle kokeilutoiminnalle, jonka sisältöjä ja tuloksia 

ei monilta osin olisi toteutunut ilman VM-johtoista kokeilutoimintaa. Kuntien velvoitteiden vähentämiseen 

tähtäävästä kehittämistyötä saatiin oppeja, joita voidaan jatkossa hyödyntää. 

 Tulevissa Sote/maakunta uudistuksissa on keskeistä, että myös uusissa rakenteissa turvataan

mahdollisuus kokeiluissa saavutettujen uusien ratkaisujen ja oppien hyödyntämiseen, varmistetaan

mahdollisuus uusiin rohkeisiin avauksiin ja uutta luoviin kokeiluihin sekä mahdollistetaan tuleville

kokeiluille joustava, kevyt ja myös epäonnistumiset salliva toteutusympäristö.
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Kehittämisehdotuksia 

jatkoa ajatelleen

Copyright © Tempo Economics Oy | Äyritie 12 B, 01510 Vantaa | Tel. +358 46-712 2316 | www.tempoeconomics.fi 



Kehittämisehdotuksia
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Kehittämisehdotus 1. Kokeilujen tehokkaan ja vaikuttavan toimeenpanon tueksi

tarvittaisiin ennakoivaan vaikuttavuusajatteluun ja kokeilun mallinnettuun

vaikutusdynamiikkaan perustuva reaaliaikainen seuranta- ja palautejärjestelmä sekä

kokeiluhankkeen koko elinkaaren kattava kokonaisvaltainen Exit-strategia, jossa

otetaan huomioon myös kokeilun mahdollinen epäonnistuminen.

Kehittämisehdotus 2. Kokeilun mallinnettu vaikutusdynamiikkakuvaus sekä Exit-

strategia tulisi sisällyttää jo hankehakemus-/suunnitteluvaiheeseen ja ne tulisi

huomioida keskeisinä hankevalintakriteereinä.

Kehittämisehdotus 3. Indikaattoreita luotaessa erityishuomio tulee kiinnittää hankkeen

syyseuraussuhteita sekä loppukäyttäjän/asiakkaan hyötyjä kuvaaviin mittareihin ja

rajata ydinindikaattoreiden määrä maksimissaan 10 ydinindikaattoriin. Mittareille on

myös määritettävä selkeät lähtötilannetta kuvaavat tasot, jotta tapahtunut muutos

pystytään tunnistamaan.

Kehittämisehdotus 4. Jatkossa kokeilutoiminnassa tulisi keskittyä vahvemmin

yksittäisiin teema-alueisiin keskittyviin kokeiluihin tai mikäli kokeiluja toteutetaan

laajemman teemakokonaisuuden puitteissa mahdollistaa vahvempi teema-alueittainen

tuki kokeilutoiminnalle.



Kehittämisehdotuksia

Copyright © Tempo Economics Oy | Äyritie 12 B, 01510 Vantaa | www.tempoeconomics.fi 

Kehittämisehdotus 5. Kokeilukohtaisessa seurannassa ja raportoinnissa tulee panostaa

vahvemmin toiminnasta seuraavien asiakastason ja taloudellisten vaikutusten ja hyötyjen

tunnistamiseen. Vastaavasti hankkeiden ulkoisessa viestinnässä olisi panostettava

tekemisen kuvaamisen sijaan vahvemmin kokeilun tuloksista koituvien hyötyjen viestintään.

Kehittämisehdotus 6. Kuntien velvoitteiden vähentämiseen tähtäävässä

säädösvalmistelutyössä tulee varmistaa nykyistä paremmin säädösvalmistelun

samansuuntainen jatkuvuus pitkällä aikavälillä, kokeilutoiminnan ajanjakson ajan ja

hallituskausien yli. Kuntakokeilulain mukainen määräaikainen lainsäädäntö vaatisi oman exit-

strategian, lopetussuunnitelman, jossa huomioitaisiin miten lain tärkeimpien ja

tarpeellisimpien osien jatko tullaan varmistamaan, ja miten eri hallinnonalojen

lainsäädäntötyössä sitoudutaan asiaan.

Kehittämisehdotus 7. Kuntien velvoitteiden vähentämiseen tulisi saavutettaa laaja-alaisempi

eri hallinnonalojen välinen yhteinen kokonaisnäkemys ja roolitus siitä, miten kuntien

velvoitteiden vähentämisen työtä tulisi yhteisesti edistää.

Kehittämisehdotus 8. Kokeilujen tulosten ja oppien sekä hyvien käytäntöjen

jatkohyödyntämisen kannalta keskeistä on, että niiden huomioiminen varmistetaan

maakunta- ja sote-uudistusten lainsäädäntötyössä. Tämä edellyttää kokeilujen tulosten ja

oppien hyötyjen pitämistä selvästi esillä, jotta niiden merkitys ymmärretään sekä hyötyjen

esille tuomista myös tulevien hallinnollisten rakenteiden osana, kun uudistuksen tuomista

muutoksista on selkeämpi ymmärrys.



KIITOS!
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