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ESIPUHE 
 
Kiinnostukseni sopimuksellisuuden muotojen tarkasteluun heräsi hallintorefor-
meja vertailevasti tarkastelleen väitöskirjan myötä 1990-luvun loppupuolella. So-
pimuksellisuusteema hävisi silloin osaksi muita näkökulmia, joten tarve jatkaa 
tutkimusprosessia jäi jäljelle. Tämä prosessi on sittemmin suuntautunut kahteen 
sopimuksellisuusteemaan: sopimuksellisuuden mahdollisuuksiin hallinnon järjes-
tämisen periaatteena (ks. Salminen, Hyyryläinen, Lähdesmäki & Viinamäki 2000, 
Hyyryläinen 2000) sekä työntekijöiden asemaan vaikuttavana tekijänä (ks. Hyyry-
läinen 2001; 2002a). Tämä tutkimus muodostaa osan ensin mainittua tutkimusin-
tressiä. 
 Näen tutkimukseni kiinteänä osana Vaasan yliopiston julkisjohtamisen lai-
tokselle muodostunutta tutkimuksellista traditiota. Tämän työn tutkimuksellisena 
juurena pidän itse Ari Salmisen 1980-luvun privatisoimistutkimuksesta käynnis-
tynyttä ”markkinaohjautuvan julkisjohtamisen tutkimusohjelmaa”, joka 1990- ja 
2000-luvulla on keskittynyt mm. tulosohjauksen ja liikelaitostumisen kaltaisiin 
markkinaohjausilmiöihin. Tällä tutkimuksellani pyrin nostamaan sopimusasiat 
vahvemmin esille osana laitoksellani jo pidempään tarkasteltua laajempaa hallin-
non järjestämisen trendiä, markkinaohjauksen eri muotojen tutkimusta. 
 Ajankohtainen yhtymäkohta tälle tutkimukselleni on tamperelais-
vaasalaiselle yhteistyölle perustuva, Pertti Ahosen (koko projekti) ja Ari Salmisen 
(Vaasan osa) johtama, Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti, Public 
Management in the Governance of Welfare States. Sen puitteissa tämäntapaisia 
julkisjohtamisen ja yhteiskuntapolitiikan näkökulmien välille siltoja rakentelevia 
teemoja on ollut luontevaa pohtia pidemmälle. 
 Olen perheeni kärsivällisyyteen luottaen käyttänyt suuren osan kesää 2003 
luovaan työhön. Täytyykin siksi pyytää anteeksi ja kiittää lämpimästi tuesta, jota 
ilman kirjoitustyö ei sujuisi. Lausun tarkemmin tähtäämättä kiitokseni myös hal-
lintotieteiden tiedekunnan hyvälle tutkimusyhteisölle, jossa ideoita saa testailla 
ihan vapaasti, rakentavallekin keskustelulle on sijansa ja palaaminen maan pinnal-
le hoituu kahvikupin tai lounaslautasen ääressä. 
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ABSTRACT 
 
Hyyryläinen, Esa (2004). Sopimuksellisuus, talous ja johtaminen: New Public Manage-
ment sopimusohjauksessa ja julkisten organisaatioiden sopimustenhallinnassa (Contract-
ing, Economics and Management: New Public Management in Contractual Governance 
and Public Sector Contract Management). Vaasan yliopiston julkaisuja, Tutkimuksia (Procee-
dings of the University of Vaasa. Research Papers) 256, 200 p. 
 
 The study explores New Public Management doctrine, its economic root theories, 
Principal-Agent Theory, Transaction-Cost Economics, and Public Choice, and illustrative 
international and national experiences to discuss questions related to 

 contracting as a tool of public management, 
 creating, maintaining and making use of trust between contracting parties in different 

arrangements, 
 costs involved in different contractual arrangements, and 
 arguments supporting or challenging diverse contractual choices. 

 Public sector contracting is related to public procurement, which is regulated by the 
European Union and domestic procurement legislation. The latter is more demanding in 
Finland. Public organizations are supposed to engage in competitive bidding process in 
most of their procurement decisions. 
 The study separates two management functions related to contracting. Contractual 
governance is about how to manage with contracts, and contract management about how 
to manage actual contracts. In most cases the difference is mainly analytical but it is still 
useful, if not essential, to anyone discussing management issues in contracting. 
 Throughout this study emphasis is given to two competing contracting strategies. 
One is based on short-term benefits of contracting, e.g. the possibility to make use of 
competitive bidding more often. It mainly aims at minimizing the price of contracts. The 
other is related to long-term benefits, e.g. creating partnerships between contracting par-
ties. It aims at minimizing transaction costs of contracts. The latter strategy is based on 
maintenance of high trust between contracting parties, in the previous strategy high level 
of trust is not essential. 
 Committed  use  of  contracting  can  lead  to  a  public  sector  model  in  which  a  small  
public core takes care of provision of services, and actual service production is in the 
hands of commercial and non-profit organizations. Contracting would then be the main 
tool of public management. Some observers fear this kind of future. Their main concern is 
the process of hollowing out, in which government looses its significant position in favour 
of private sector. Some observers, on the other hand, see this as an opportunity to create a 
truly virtual government. 
 
Esa Hyyryläinen, Department of Public Management, University of Vaasa, Box 700 FI-65101 
VAASA. 
 
Keywords: contracting, public management, trust, strategies 
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1. SOPIMUKSELLISUUS HALLINTOPERIAATTEENA 

 

"Kilpailu ei välttämättä ole paras mahdollinen stimulanssi, mutta se on nyt 
välttämätöntä, eikä kukaan voi ennakoida aikaa jolloin se ei olisi korvaama-
tonta edistyksen kannalta. (John Stuart Mill1) 
 

 

1.1. Sopimuksellisuus, sopimusohjaus ja sopimustenhallinta 

 

 Tämä tutkimus keskittyy julkisen sektorin solmimien sopimusten ja sellaisek-

si tulkittavissa olevien järjestelyiden johtamisen kysymyksiin. Selväpiirteisiin so-

pimuksiin ja erilaisiin väljempiin sopimuksenkaltaisiin järjestelyihin viitataan täs-

sä tutkimuksessa yleisnimellä sopimuksellisuus. Tässä tutkimuksessa tarkastel-

laan 

 sopimuksellisuutta julkisjohtamisen välineenä ja julkisjohtamistoimien kohtee-

na, 

 sopimuskumppaneiden välisen luottamuksen synnyttämiseen, säilyttämiseen 

ja hyödyntämiseen liittyviä ominaisuuksia erilaisissa sopimusjärjestelyissä,  

 sopimusjärjestelyjä koskeviin valintoihin liittyviä kustannuksia, sekä 

 sopimusjärjestelyjä ja niiden johtamista koskevien valintojen perusteluita 

keskittyen erityisesti New Public Management–doktriinissa ja sen pääosin talou-

dellisissa taustateorioissa ilmenevään sopimuksellisuuskäsitykseen. 

 Kaikissa tässä tutkimuksessa tarkastelluissa sopimuksellisuuden muodoissa 

on pohjimmiltaan kyse taloudellisista järjestelyistä joko julkisen sektorin sisällä tai 

julkisen sektorin toimijoiden ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä. Tarkastelun 

pääpaino on yksityisen ja julkisen sektorin välisissä järjestelyissä. Näiden sopi-

                                                
1 Mill 1921: 793. Teoksen kaikki englanninkieliset sitaatit tämä mukaan lukien on käännetty suo-
meksi tekijän toimesta. 
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musperustaisten taloudellisten järjestelyiden perusmalli on yksittäinen hankinta 

(osto, kauppa), jossa tilaaja (usein julkinen organisaatio tai sen osa) ostaa tuottajal-

ta (julkisen organisaation osa, toinen julkinen organisaatio, liikelaitos, yritys tai 

kolmannen sektorin organisaatio) jonkin hyödykkeen tai palvelun tarkasti sovitul-

la hinnalla ja tarkasti sovituin kauppaehdoin. 

 Käytännössä julkisen sektorin sopimuksellisuus on monen eri piirteensä osal-

ta melko kaukana tästä perusmallista. Esimerkiksi sopimuksellisuuden taloudelli-

nen perusta sekoittuu väistämättä osapuolten välillä vallitseviin sosiaalisiin suh-

teisiin. Näillä on väliä kaikissa sopimusprosessin vaiheissa sopimusten neuvotte-

lusta niiden toimeenpanon kautta sopimusten päättämiseen asti. Sopimussuhtei-

siin liittyy tosiasiassa piirteitä, jotka ovat etäällä sopimuksellisuuden perusmallin 

edustamasta sopimuksellisuudesta. Julkiselle sektorille ominainen sopimukselli-

suus näyttäytyy tänä päivänä huomattavan monimuotoisena ja kompleksisena 

tutkimuskohteena, josta ei voida muodostaa oikeaa käsitystä vain edellä kuvattua 

sopimuksellisten suhteiden perusmallia soveltamalla. 

 Tutkijakunnassa esiintyy kuitenkin vahvaa pyrkimystä nostaa tämän perus-

mallin mukaiset sopimuskäytännöt isompaan rooliin julkisella sektorilla, ja samal-

la lähentää tältä osin julkista sektoria ja sen käytäntöjä yksityiseen sektoriin ja sen 

käytäntöihin. Esimerkiksi Jan-Erik Lane (2000) katsoo tämän olevan sopimukselli-

suuden soveltamisen kohdalla suorastaan ydinkysymyksen. Se merkitsisi toteutu-

essaan sopimusoikeudelle suurta roolia julkisoikeudellisen sääntelyn sijasta tai ai-

nakin sen rinnalla. Toisaalta myös muunlaista sopimuksellisuutta on olemassa. 

Sillä on myös omat puolestapuhujansa, joiden mukaan juuri sopimuksellisten suh-

teiden perusmallista poikkeavat järjestelyt olisivat julkisella sektorilla kaikkein 

käyttökelpoisimpia sopimuksellisuuden muotoja. 

 Tässä tutkimuksessa korostetaan sopimuksellisuuden merkitystä julkiselle 

sektorille yhtenä mahdollisena tapana järjestää hyödykkeiden ja palveluiden tuo-
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tanto muuten kuin niitä itse tuottamalla. Juridisesti kyse on tällöin julkisista han-

kinnoista, joita sääntelevät sekä tavarahankintoja, palveluhankintoja, rakennus-

urakoita ja peruspalveluita koskevat EY–direktiivit, että kotimaassa julkisista han-

kinnoista annettu laki, hankintalaki (1502/1992). Tätä on säätämisensä jälkeen ollut 

tarve muuttaa useamman kerran. Suurimmat muutospaineet aiheutuvat Suomen 

jäsenyydestä Euroopan unionissa, jossa tätä kirjoitettaessa ollaan uudistamassa 

julkisia hankintoja koskevia säännöksiä. Uudet direktiivit tullevat voimaan vuo-

den 2005 alusta, jolloin myös kotimaista hankintalainsäädäntöä on muutettava. 

Nykyisessä hankintalaissa julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palve-

luiden ostamista, vuokraamista ja siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla 

teettämistä. Kotimaista lakia sovelletaan direktiivitasoa pidemmälle, eräin poik-

keuksin jopa ns. kynnysarvot alittaviin hankintoihin sekä ns. toissijaisiin hankin-

toihin, joihin mm. sosiaalialan useat hankinnat kuuluvat. (Siitari–Vanne 2002: 117, 

121, 129, 178–182; Pohjonen 2002: 3844; Valtiovarainministeriö 2003: 58–59.) 

 Tässä tutkimuksessa omaksuttu näkökulma on tietoisesti primääristi julkis-

sektorilähtöinen. Julkisia hankintoja ja sopimuksellisuutta tarkastellaan primääris-

ti julkisen sektorin mahdollisuutena tehdä asioita aikaisemmasta poikkeavalla ta-

valla. Samalla ne avaavat uusia mahdollisuuksia myös toisille osapuolille, siis yri-

tyksille ja yhteisöille, kaupalliselle ja ei–kaupalliselle yksityiselle sektorille tai yri-

tyssektorille ja kolmannelle sektorille. Sopimuksellisuusproblematiikkaa voitaisiin 

myös tarkastella niiden näkökulmaa korostaen. Mitä laajemmin perinteisesti julki-

sen sektorin toimesta tuotetut hyödykkeet ja palvelut tuotetaan sopimusvaraisesti 

yrityksien ja yhteisöjen toimesta, sitä laajempaa voi olla palvelualan yrittäjyys. So-

pimuksellisuus luo siten väistämättä lisää tilaa yrittäjyydelle hyödykkeiden ja pal-

veluiden tuotannossa. 

 Kun keskeisissä kansalaisten palveluissa kyse Suomessa pitkälti on nykyisin 

kunnallisista palveluista, niin on ainakin syytä olettaa sopimuksellisuuden myötä 
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voimistuvan yrittäjyyden olevan pääosin paikallista palveluyrittäjyyttä. Luonnol-

lisesti talouden logiikka on sellainen, että myös suurempia valtakunnallisia tai jo-

pa kansainvälisiäkin toimijoita palveluiden tuotannossa tulee löytymään. Esimer-

kiksi siivousala on tästä hyvä esimerkki.  Suurten ketjujen merkitys varmaan kas-

vaa jatkossa kun sekä sopimuksellisesti järjestetty toiminta tullee laajenemaan ny-

kytasostaan, että palvelusetelien käyttöönoton kautta luodaan yksityiselle toimin-

nalle tilaa julkisen toiminnan vaihtoehtona. On silti vaikeaa edes kuvitella sellaista 

tilannetta, jossa palvelutuotanto olisi dominoivasti suurempien yritysten käsissä. 

Pienille, jopa todella pienille yhden yrittäjän yrityksille, ja keskisuurille yrityksille 

ja yhteisöille jää myös tilaa toimia palvelukentässä.  

 Jos samaan aikaan ei erikseen tehdä päätöksiä lisätä tai supistaa palveluita, 

tavallaan sopimuksellisuuden merkityksen lisääntymisessä on kyse silloin erään-

laisesta nollasummapelistä julkisen ja yksityisen tuotannon välillä. Jos esimerkiksi 

kuntien palvelustrategiat eivät yleisesti enää preferoisi nykytyyliin palveluiden 

julkista tuotantotapaa, ja jos palvelusetelien haltijat eivät jatkossa enää valitsisi 

julkista palveluntarjoajaa, niin sitten palveluiden olisi välttämättä oltava yksityi-

siä. Ilman muita päätöksiä palveluiden määrä säilyisi vähintäänkin vakiona. Kun-

taliiton selvitysten mukaan palvelustrategioiden laatiminen on nykyisin varsin 

yleistä. Pääsääntöisesti isommat kunnat ovat olleet tässä pienempiä aktiivisia, jos-

kin yhdellä merkittävällä poikkeuksella. Peräti 72 % kunnista kokoluokassa 10–20 

tuhatta asukasta, selvästi muita kuntia yleisemmin, on laatinut jonkinlaisen palve-

lustrategian, jossa otetaan kantaa palveluiden järjestämiseen tulevaisuudessa. Yksi 

keskeinen pohdittava kysymys kaikissa strategioissa on yksityisen ja julkisen sek-

torin välinen työnjako palveluissa. Yksi strategioiden keskeinen tehtävä onkin 

viestin antaminen yrityksille siitä millaisiin uusiin markkinoihin ne voivat varau-

tua omassa strategiatyössään. (Suomen Kuntaliitto 2003: 6–7.) 
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 Ottaen huomioon esimerkiksi väestön ikääntymisen aiheuttaman huolen, jo-

pa palveluiden määrän lisääntyminen vaikuttaa varsin todennäköiseltä. Tietenkin 

kysymys siitä tarjottaisiinko nämä palvelut kokonaan tai edes osin verovaroin, on 

aikanaan ratkaistava erikseen. Jos palveluita ei syystä tai toisesta tarjottaisi nyky-

laajuudessaan verovaroin, niin sekään ei välttämättä merkitsisi sopimuksellisuu-

delle kuoliniskua. Sopimuksellisuuden eri muotojen joukosta löytyy myös ratkai-

suja, joissa julkinen sektori on merkittävässä roolissa silloinkin kun se ei rahoita tai 

tuota palveluita. Julkisen sektorin franchising esimerkiksi jättää sille julkisen edun 

toteutumisen valvontatehtävän, jonka se kansalaisten puolesta suorittaa silloinkin 

kun sekä varsinainen palvelutapahtuma siihen liittyvine maksuineen on primää-

risti palveluntuottajan ja asiakkaan (kansalaisen, kuntalaisen) välinen suhde. 

Franchisingin ohella kiinnostus myös erimuotoiseen yksityisrahoitukseen sekä 

julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen on viriämässä muuallakin kuin in-

vestointihankkeissa, joista niistä on saatu jo hyviä kokemuksia. 

 

Sopimuksellisuus julkisen toiminnan vaihtoehtona 

 

 Sopimuksellisuus muodostaa väistämättä keskeisen kysymyksen 2000-luvun 

alulle ominaisessa modernissa julkisjohtamisorientoituneessa hallinnossa. Tämä 

periytyy hallinnon järjestämis- ja johtamistapana 1980– ja 1990–lukujen aikana 

koetusta New Public Management (NPM)–johtamisdoktriinin läpimurrosta hal-

linnon uudistamisessa (ks. esim. Hyyryläinen 1999; Lähdesmäki 2000, 20032). NPM 

                                                
2 Rakkaalla lapsella on monta nimeä. New Public Management on tästä hyvä esimerkki. Olen itse 
preferoinut aikaisemmin termiä uusmanagerialismi siksi, että sen saa taipumaan suomenkieliseen 
muotoon selvästi NPM–termiä luontevammin (Hyyryläinen 1999). Kirsi Lähdesmäki (2003) sen si-
jaan on käyttänyt systemaattisesti termiä NPM. Sakari Möttönen (2001: 9) näkee australialaisen 
mallin mukaisesti organisaatioiden uudistamisen managerialismiksi ja julkisen sektorin uudistami-
sen New Public Management’iksi. Markku Temmekselle (1994) lyhyempi muoto managerismi on 
ollut luontevampi valinta. Puhumme kuitenkin kaikki yhdestä ja samasta ilmiöstä, jolla on niin 
makro- kuin mikrotasoisia ulottuvuuksia. 
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ja sopimuksellisuus kuuluvat tiiviisti yhteen. Toista ei voi ymmärtää ilman toista. 

NPM on perusteiltaan sopimuksellisuutta, sillä ”saadakseen asiat hoidettua, New 

Public Management antaa paljon toimivaltaa julkisjohtajille ja sopiminen muodostaa kes-

keisen mekanismin hyödykkeiden ja palveluiden tuottamiseksi” (Lane 2000: 197). Sopi-

muksellisuus onkin tarjonnut päättäjien käyttöön reaalisesti käytettävissä olevan 

vaihtoehdon, jonka myötä kilpailuttamisen ja ulkoistamisen kysymykset ovat 

nousseet tärkeiksi tutkimuksessa ja käytännössä pohdittaviksi kysymyksiksi 

(esim. OECD 1997; Domberger 1998; Suomen Kuntaliitto 2001). 

 Eniten, jonkin verran yllättäenkin, otsikoihin on noussut kilpailuttaminen, 

joka kuitenkin on vain pieni rajattu vaihe solmittujen sopimusten välillä. Suurin 

osa sopimuksellisuutta liittyy nimittäin solmittujen sopimusten nojalla toimimi-

seen niiden voimassaoloaikana. Tähän on kuitenkin julkisessa keskustelussa kiin-

nitetty melko vähän huomiota. Tämän teoksen yksi tavoite on pyrkiä vaikutta-

maan tähän asiantilaan. 

 ”Miksi tekisit itse jos voit ostaakin”–logiikka on laajalti levinnyt julkiselle 

sektorille kaikkialla länsimaissa, Sopimusmenettelyä sovelletaan myös julkisen 

sektorin ohjaamisen ja johtamisen markkinaohjausvälineistönä laajalti. Sopimusta 

voidaan markkinaohjauksessa käyttää niin julkisten organisaatioiden sisällä (sisäi-

set markkinat, tilaaja-tuottaja-malli) kuin niistä ulospäin (ulkoistaminen). Muita 

markkinaohjausvälineitä ovat mm. käyttäjämaksut, palvelusetelit ja sisäinen hin-

noittelu (OECD 1993). Salminen ja Niskanen (1996) laskevat mukaan myös tu-

losohjauksen, joka onkin suomalaisittain merkittävä sopimuksellisuustematiikan 

sovellusalue julkisella sektorilla. 

 Ainakaan toistaiseksi ei ole merkkejä siitä, että sopimuksellisuuden eri muo-

tojen etenemistahti olisi laantumassa. Pikemminkin päinvastoin. Toukokuussa 

2003 julkaistussa Accenturen vertailevassa kansainvälisessä ulkoistamisselvityk-

sessä peräti 77 % haastatelluista korkeista virkamiehistä arvioi hallintonsa asen-
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teen ulkoistamiseen olevan joko myönteisen tai todella myönteisen, ja ennakoi 

samalla tällaisen toiminnan selvää lisääntymistä seuraavan viiden vuoden aikana 

(Accenture 2003: 4)3.  Vaikka tämä ennustus  toteutuisi  vain  osin,  merkitsisi  se  so-

pimuksellisuudelle melkoista sysäystä eteenpäin nykytasosta, joka sekään ei ole 

ihan merkityksetön. 

 Myös Suomen Kuntaliiton tekemissä selvityksissä erityisesti palveluiden os-

ton lisääntyminen näkyy selvästi. Vuonna 2001 ostojen määrä oli 3,6 mrd. euroa ja 

vuonna 2003 tason ennakoidaan nousevan 4,3 mrd. euroon. Oheisessa taulukossa 

on esitetty asiakaspalveluiden ostojen määrä vuodesta 1997 vuoteen 2001 koko-

naisuudessaan ja eriteltynä sosiaali- ja terveystoimen eri lohkoille (taulukko 1). 

 Nämä ovat sellaisia ostoja, joissa asiakas on itse palvelun saajana. Näiden 

kasvu on ollut vuositasolla keskimäärin 12 %, mutta esimerkiksi vanhus- ja vam-

maispalveluissa kasvu on ollut tätä selvästi suurempaa, lähes 20 %. Tahti näyttää 

myös kiihtyneen tarkasteltavan kauden loppupuolella. Yksittäisissä kunnissa to-

teutunut ostojen taso on tätäkin voimakkaampaa. Esimerkiksi päivähoitopalve-

luissa, joissa kasvutahti yleisesti on jäänyt muita alemmaksi, Keravalla n. 20 % 

palveluista, ja Espoossa tätäkin enemmän, ostetaan yksityisiltä palveluiden tuotta-

jilta. Taulukkoa voidaan siis tulkita niin, että eri kunnissa siis sekä ostojen yleinen 

taso on noussut, että kuntien joukosta löytyy muille hyviä malleja esikuvaksi siitä, 

että laajemminkin palveluiden ostoihin perustuvat palvelustrategiat voidaan to-

teuttaa kohtalaisen menestyksekkäästi. (Kuntaliitto 2003: 9.) 

 

                                                
3 Selvitys  koski  22:n maan keskushallintoa.  Suomi oli  yksi  tutkimuksen kohdemaista.  (Accenture 
2003: 5.) 
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Taulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä, milj. € 

 (Kuntaliitto 2003: 9)4 

 
 
 1997 1998 1999 2000 2001 Muutos 

keskim./ 
vuosi (%) 

 
Yhteensä 527 577 617 688 830 12,0 

 
Siitä: 

 
      

Sosiaali- ja terveys-
toimi 

 

471 516 574 645 786 13,6 
 

Lasten päivähoito 56 55 60 65 66 3,9 
 

Vanhusten laitospal-
velut 

54 52 56 60 66 5,0 

Muut vanhusten ja 
vammaisten palvelut 

119 145 171 198 240 19,2 

Perusterveydenhuolto 36 38 41 41 58 12,9 
Erikoissairaanhoito 50 56 59 60 83 13,9 
Muu sosiaali- ja ter-

veystoimi 
157 170 187 222 273 14,9 

 

 

                                                
4 Ilman kirjanpidollisesti eriytettyä liiketoimintaa, sisäiset erät mukana. Alkuperäinen lähde Tilas-
tokeskus. 
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Ulkoistamisen ja sopimuksellisuuden motiivit 

 

 Periaatteessa ulkoistamiseen, julkisen toiminnan siirtämiseen sopimuksella 

toteutettavaksi jonkin muun kuin julkisen organisaation toimesta, tai ylipäätänsä 

jonkin toiminnon sopimuksella toteutettavaan järjestämiseen esimerkiksi vain jul-

kisen hallinnon sisällä, löytyy neljä keskeistä perustetta (Davis & Rhodes 2000: 14–

15). Kyse voi yksinkertaisesti olla tehokkuuden tavoittelusta. Sopimuksella toteut-

taen pyritään saamaan enemmän palveluita ja hyödykkeitä vähemmällä rahalla. 

"Rahalle vastinetta" ja "vähemmällä enemmän" ovat yleisemminkin NPM:n kes-

keisiä maksiimeja. Näissä kiteytyy pyrkimys halvempiin ja/tai tehokkaampiin rat-

kaisuihin.  Kehityksen  pitäisi  tämän  doktriinin  mukaan  johdetussa  julkisessa  hal-

linnossa käyvän vääjäämättä sopimusten määrän ja merkityksen lisääntymisen 

suuntaan, ainakin jos voidaan osoittaa sopimuksellisuuden olevan omaa tuotantoa 

halvempaa. Näin myös näyttää useimpien kansainvälisten tutkimusten mukaan 

olevan asianlaita, vaikkakin keskimääräisten kustannussäästöjen määrästä ei ole 

päästy yksinmielisyyteen ja osa sopimuksellisuuden kustannuksista jätetään usein 

laskelmista pois (Hodge 1998). Samalla on kuitenkin muistettava, että omalle tuo-

tannolle on aina vankat perusteet. Kyse on muustakin kuin numeroista. Siksi ei 

pidä mennä olettamaan, että sopimuksellisuus sittenkään olisi automaattisesti va-

littava vaihtoehto toimintojen järjestämiseksi, vaikka tutkimukset mitä sen mah-

dollisista kustannussäästöistä osoittaisivatkin. 

 Sopimuksellisuuden merkityksen lisääntymisessä voi olla kyse myös laa-

jemmin palveluiden rahoituksesta. Sopimuksellisuus voi tarjota yhden mahdolli-

suuden yrittää saada julkinen talous tai julkisten organisaatioiden talous tasapai-

noon veroja korottamatta. Erityisesti julkisen sektorin franchising (Harisalo 1986) 

on sellainen sopimusmuoto, jossa tähän ainakin syntyy mahdollisuuksia. Normaa-

lissa franchisingissa nimittäin julkisen hallinnon sopimuskumppani (franchising-
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ottaja) maksaa oikeudesta palvelun tuottamiseen julkiselle organisaatiolle (fran-

chising-antajalle), joka on myöntänyt toimiluvan palvelun tuottamiseen tietyllä 

alalla ja/tai alueella. Omat tulonsa tämä palveluiden tuottaja kerää palveluiden 

käyttäjiltä. Kansalaisten kannalta voi siksi franchisingia hyödynnettäessä syntyä 

tilanne, jossa mahdolliset alemmat verot vapauttavat käyttöön lisää rahaa, jota 

kuitenkin tarvitaan enemmän palveluista perittäviin maksuihin. Julkisen talouden 

ja yksityisen talouden tapahtuu havaittavissa oleva siirtymä, mutta palveluista ai-

heutuva kustannus kansalaisille säilyy mahdollisesti samantasoisena. Se tosin 

saattaa tosiasiallisesti saattaa kansalaiset eri asemaan, sillä päinvastoin kuin ve-

roissa palvelumaksuissa maksut kohdistuvat suoraan palveluiden varsinaisille 

käyttäjille. 

 Perusteet laajempaan julkisen sektorin sopimuksellisuuteen ja varsinkin ul-

koistamiseen voivat lähteä myös ideologiasta. Kooltaan selvästi pienempi ja vä-

hemmän muuta yhteiskuntaa dominoiva julkinen sektori, jossa esimerkiksi kilpai-

lulle on enemmän sijaa ja asiakaskontaktit kunniassaan on monen uusliberalistin 

kiivaasti tavoittelema asia. Sopimuksellisuuden edistäminen voidaan nähdä yhte-

nä sopivana ja mahdollisena keinona päästä tällaiseen ideaalitilanteeseen. Tässä 

mielessä sopimuksellisuus on nähtävissä vastauksena voimakkaaseen julkisen 

toiminnan ja byrokraattisuuden kritiikkiin, jota esimerkiksi julkisen valinnan pa-

rissa on esitetty (ks. esim. Niskanen 1971). Poliittisen kannatuksensa tällainen kri-

tiikki ja siihen perustuva yritys kehityksen kääntämiseen sai 1970-luvun lopulta 

alkaen ensin "thatcherismissa" ja "reaganismissa", joista se sitten levisi anglosaksis-

ten maiden kautta muualle (Hyyryläinen 1999). Maantieteellisen leviämisen myötä 

ideologisuus on jäänyt kuitenkin hieman taustalle, eikä nykyinen globaali NPM 

siksi ole samalla tavalla uusoikeistolaisuudessa kiinni kuin ”thatcherismista” 

kummunnut NPM. Merkki siitä on mm. se, että sitä ovat pitäneet hallinnon uudis-

tamisen johtolankanaan myös eräät vasemmistopuolueet. 
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 Neljäs ja viimeinen peruste laajemmalle sopimuksellisuudelle on erikoistu-

minen. Jos joku organisaatio on esimerkiksi erikoistunut automaattisen tietojenkä-

sittelyn osaamiseen, niin palveluiden hankkiminen siltä voi olla kilpailukykyinen 

vaihtoehto sille, että palkattaisiin omat tietokonealan ammattilaiset. Kyse ei siis ole 

pelkästä kustannustasosta, vaan myös tarvittavan osaamisen puutteesta tai tavoi-

tellusta suuremmasta joustavuudesta sen hankkimisen suhteen. Myös halutto-

muus omiin investointeihin johtaa tämän tapaisten toimintojen osalta usein ulkois-

tamiseen. Ulkoa hankittujen palveluiden ei siten välttämättä tarvitse olla lähtökoh-

taisesti itse tuotettuja palveluita halvempia. Vastaavia esimerkkejä mahdollisista 

ostettavista osaamisalueista löytyy vaikka millä tavalla, joskin juuri tietojenkäsitte-

lyn ulkoistaminen on ehkä yleisimmin organisaatioissa pohdittavia ulkoistamis-

kysymyksiä tästä motiivista käsin.  

 Ainakin paperilla sopimuksellisuuden tekee julkisjohtajan kannalta kiinnos-

tavaksi vaihtoehdoksi se, että 

 joku muu kantaa huolta operatiivisesta johtamisesta, 

 ei tarvitse huolehtia henkilöstötarpeen kausivaihteluista, 

 palkat ym. työsuhteen kustannukset jäävät tuottajan harteille, 

 ongelmien esiintyessä on selvää kenen puoleen voi kääntyä, 

 tuottaja voidaan vaihtaa sopimuksen kuluttua loppuun, ja  

 tarvittavan asiantuntemuksen tarve voidaan tyydyttää helpommin ja nope-

ammin kuin oman henkilökunnan osalta. 

(Grimwood–Jones 1996: 13.) 

 

Sopimuksellisuus ja johtaminen 

 

 Tässä tutkimuksessa omaksuttu näkökulma sopimuksellisuuteen pyrkii ko-

rostamaan johtamisen ja talouden kysymyksiä. Vaikka paljon jäisikin tuottajien 



 
 

 
20 

hoidettavaksi, myös tilaajalta sopimuksellisuus edellyttää johtamis- ja talousasioi-

den huomioonottamista kaikissa sopimusprosessin eri vaiheissa. "Muutos kohti so-

pimuksellisia suhteita, joissa odotukset palvelutasosta, laadusta ja kustannuksista tehdään 

eksplisiittiseksi ja muodollisesti sovituksi, muuttaa tapaa jonka mukaisesti johtajien on 

toimittava" kiteyttää Norman Flynn (1990: 116) sopimuksellisuuden merkityksen 

julkisen organisaation johtajan näkökulmasta tavalla, johon voidaan mutkitta yh-

tyä. Mitä suurempi merkitys sopimuksille muodostuu, sitä merkittävämpiä muu-

toksia se edellyttänee. Samalla myös entisten valmiuksien rinnalla tai sijasta odo-

tetaan uudenlaista osaamista. 

 Sopimuksellisuus on talouden ja johtamisen kannalta kiinnostava kysymys 

kahdella eri tasolla. Yhtäältä sopimuksella voidaan ohjata tai johtaa, toisaalta 

myös itse sopimuksia on johdettava. Sopimuksilla johtamista kutsutaan tässä tut-

kimuksessa sopimusohjaukseksi, sopimusten johtamista sopimustenhallinnaksi. 

(kuvio 1). 

 

 

Kuvio 1. Sopimuksellisuuden johtamisulottuvuudet 

 

 Nämä kaksi sopimuksellisuuden johtamisulottuvuutta sulautuvat tutkimuk-

sessa pitkälle yhteen. Aina selkeää eroa niiden välille ei voi tehdä, eikä aina eron 

tekeminen ole edes tarkoituksenmukaista. Siinä määrin ne menevät käsi kädessä. 

sopimuksellisuus 

sopimusohjaus (sopimuk-
sella johtaminen) 

sopimustenhallinta (sopi-
musten johtaminen) 
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Samalla sopimusasioiden osaamisella voi pitkälle vastata molempiin haasteisiin. 

Joissakin kysymyksissä eron tekeminen on kuitenkin välttämätöntä sekaantumi-

sen estämiseksi. Siksi muutama sana niiden eroista ja yhtäläisyyksistä on aluksi 

paikallaan. 

 

Sopimusohjaus 

 

 Kaikkea sopimuksella johtamista voidaan haluttaessa kutsua sopimusohja-

ukseksi (ks. Wiili–Peltola, Lehto & Viitanen 2002; Kähkönen 2002). Termille sopi-

musohjaus on Suomessa kuitenkin muodostunut aivan erityinen merkitys erityi-

sesti Pirkanmaalta muualle levinneen erikoissairaanhoidon sopimusohjausmallin 

takia. Siksi termiä kaikkeen sopimuksella johtamiseen käytettäessä on syytä tehdä 

ero termin käyttötapaan erikoissairaanhoidon tutkimuksessa. 

 Sopimusohjauksella pyritään aina korvaamaan hierarkkis-byrokraattisia käy-

täntöjä markkinalähtöisillä neuvottelua ja yhteisymmärrystä korostavilla malleilla 

(Wiili–Peltola ym. emt.5). Tässä mielessä sopimusohjaus on hallinnollisena trendi-

nä osa laajempaa markkinaohjausta (OECD 1993; Salminen & Niskanen 1996)6. 

Sopimusohjaus pyrkii aina joko kannustamaan tiettyjen toimintamallien mukaan 

toimimiseen, tai se rankaisee tiettyjen toimintamallien mukaisesta toiminnasta 

(Kähkönen emt.). Lähes poikkeuksetta kannustimena tai rankaisuna on rahallinen 

hyöty tai rahallisen menetyksen uhka. Sopimusohjaamisen olennainen sisältö 

muodostuu täten näiden kannustamalla ja rankaisemalla ohjaavien taloudellisten 

menettelyjen luomisesta. 

                                                
5 Terveydenhuollon sopimusohjausta voidaan pitää myös tilaaja-tuottajamallin seudullisina sovel-
lutuksina (Valtiovarainministeriö 2003: 51). 
6 Liisa Kähkönen (2002) on tästä eri mieltä ja esittelee sopimusohjauksen markkinaohjaukselle rin-
nakkaisena ohjausmuotona. Tässä on kuitenkin mm. OECD:n (1993) sekä Salmisen ja Niskasen 
(1996) tapaan omaksuttu laaja ymmärrys markkinaohjauksesta monia hyvinkin erilaisia ohjaus-
muotoja sisältävänä ilmiönä. Sopimusohjaus tulkitaan sen yhdeksi alatyypiksi. 
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 Sopimusohjauksella on julkisessa hallinnossa kaksi päätapaa, sisäinen ja ul-

koinen. Molemmat voidaan lähes poikkeuksetta nähdä tilaaja–tuottajamallin so-

vellutuksina. Ero on lähinnä siinä onko tuottajan roolissa julkiseen sektoriin kuu-

luva vai kuulumaton yksikkö. Sisäisen sopimusohjauksen yleisin muoto lienevät 

valtionhallinnossa yleiset tulossopimukset. Aikaisempaa hallinnollista ohjausta 

ohjaavan ja toimeenpanevan yksikön välillä korvataan tai täydennetään niissä 

menettelyllä, jossa ainakin jossakin määrin sovelletaan sopimusmenettelyn peri-

aatteita. Jossain tapauksissa ollaan tosin aika kaukana sopimusmenettelystä siinä 

muodossa kuin se sopimusoikeudessa on perinteisesti tavattu ymmärtää. Esimer-

kiksi opetusministeriön ja yliopiston välinen tulossopimusjärjestely on esimerkki 

tällaisesta menettelystä, jossa sopimusmenettelyä ja hallinnollista sääntelyä yhdis-

tetään toisiinsa (Rekilä 2003). Sopimusohjauksesta voidaan puhua myös ostopal-

veluiden osalta. Tällöin voidaan käyttää käsitettä ulkoinen sopimusohjaus, varsin-

kin jos hankinnat kohdistuvat julkisen sektorin ulkopuolisiin tuottajiin. 

 Sopimusohjaus-käsite lienee saanut suomenkielisen muotonsa kääntämällä 

varsin yleinen pohjoismainen käsite (ruotsin kontraktstyrning, tanskan kontrakts-

tyring, norjan kontraktsstyring) suomeksi. Ohjaus-termin käyttö on ollut luonteva 

valinta esimerkiksi Karin Bryntselle (2002), koska tämän termin käyttöön Ruotsis-

sa, ja erityisesti juuri Lundissa mm. Lennart Lundquistin ansiokkaan hallinnolli-

sen ohjauksen ilmiöiden tutkimuksen takia, on pitkät perinteet7. On kuitenkin 

paikallaan viitata Renate Mayntzin ansiokkaaseen pohdintaan ohjauskäsitteen 

kulttuurisidonnaisuudesta (Mayntz 1993:10–12). Kaikkea mitä saksalaiset (ja ruot-

salaiset, tanskalaiset ja norjalaiset) käsittelevät tutkimuksessaan ohjauksena, ei voi 

aina ongelmitta suoraan rinnastaa anglosaksiseen keskusteluun. Suoraa rinnastus-

ta käsitteiden ’kontraktstyrning’ ja ’contract management’ välillä (Bryntse emt.  29; 

Kähkönen 2002), ei siksi aina onnistuta perustelemaan. Englanniksi kirjoitettaessa 

                                                
7 Bryntse ei kuitenkaan yllättäen tee yhtään viittausta Lundquistiin työssään, joten vaikutus on hä-
nen osaltaan epäsuora. 
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termi 'contractual governance' saattaisi toimia hyvin vastaavansisältöisenä laajana 

terminä. ’Contract management’ – ainakin tavalla jota sitä käytetään Australiassa 

ja Uudessa-Seelannissa, jossa julkisen sektorin sopimuksellisuus ja sen tutkimus 

on ehkä pisimmällä – ei sovellu kuvaamaan koko sopimuksellisuuskenttää, vaan 

sen näkökulma näyttäisi enemmän korostavan sopimuksen johtamista kuin sopi-

muksella johtamista. 

 Sopimusohjauksen ja hierarkkis-byrokraattisten menettelyjen ero tiivistyy 

pitkälle tehtävissä olevaan melko jyrkkään eroon sopimisen ja käskyttämisen – tai 

sopimuksen ja käskyn – välillä. On kuitenkin mahdollista, että dikotomisesti ym-

märrettynä sopimisen ja käskyttämisen suhde tulee jossain määrin väärin ymmär-

retyksi (de Jasay 1990: 15–19). Hyvin yleistä on korostaa esimerkiksi sopimisen 

vapautta ja vapaaehtoisuutta, siinä kun käskyttäminen näyttäytyy pakkona ja pa-

kottamisena. Silloin on myös kiusaus tulkita sopimus lähtökohtaisesti hyväksi ja 

käsky pahaksi menettelyksi, tai ainakin sopimus jollakin lailla paremmaksi ja käs-

ky vastaavasti huonommaksi menettelyksi. Tosiasiassa sopimukselle ei useinkaan 

ole reaalista vaihtoehtoa, joten se voi olla yksittäiselle toimijalle aivan yhtä pakot-

tava kuin käskyttäminen. Sopimukseen sisäänrakennettu kannustin- ja ran-

kaisujärjestelmä voi myös määritellä järkevälle toiminnalle niin kapeat puitteet, et-

tä tosiasiallisesti mistään vapaudesta tai vapaaehtoisuudesta ei siinä välttämättä 

ole kysymys. 

 

Sopimustenhallinta 

 

 Sopimustenhallinnassa on kyse siitä miten erilaisia sopimussuhteita muodos-

tetaan, ylläpidetään, muutetaan ja myös tarvittaessa lakkautetaan. Sopimustenhal-

linta on sopimusten kokonaisvaltaista hallintaa, jossa reagoidaan organisaation ja 

sen kumppaneiden välisten sopimussuhteiden erilaisiin vaatimuksiin. Eniten näis-
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tä eri osa-alueista huomiota ovat saaneet kilpailuttamisen kysymykset8. Sopimus-

tenhallinnassa on kuitenkin kyse pelkkää kilpailuttamista selvästi laajemmasta il-

miöstä. Kilpailuttaminen realisoituu vain sopimuksia solmittaessa tai uusittaessa. 

Sopimuskausien aikana siinä on pitkälti kyse operatiivisen tason johtamisesta, jo-

pa päivittäisjohtamisesta. 

 Arkisimmillaan sopimustenhallinnassa kyse on esimerkiksi siitä kun siivouk-

sen laatuun tyytymätön asiakas tarttuu puhelimeen soittaakseen siivousfirman 

työnjohtajalle. Sopimuksessa on mitä luultavimmin melko tarkasti määritelty mil-

laista laatua siivouksessa odotetaan, mutta käytännössä saadakseen sen mitä ha-

luaa, tilaajan olisi oltava aktiivinen myös etuaan valvoessaan. Hieman kärjistäen 

voidaan sanoa lähtökohdan olevan usein sen, että asiakas on maksanut siivoukses-

ta minimaalisesti, mutta haluaa laadun ulos maksimaalisesti. Siivousyrittäjä taas 

haluaa laskuttaa maksimaalisesti, mutta siivoaa joskus minimaalisesti. Näiden nä-

kökohtien dynaaminen yhteensovittaminen on sitten sopimustenhallinnassa rat-

kaistava ongelma. 

 Siivouksessa ongelmana on myös se, ettei tilaajan henkilökunta usein edes 

tiedä millaisesta siivouksen tasosta sopimuksessa on sovittu. He saattavat siksi 

suunnata moitteensa esimerkiksi yksittäiselle siivoojalle, joka mahdollisesti kui-

tenkin hoitaa työnsä juuri sovitun mitoituksen mukaisesti. Tämä on vain yksi pie-

ni esimerkki siitä, että sopimuksellisuus muodostaa sellainen alueen, jossa suhteen 

ylläpito henkilöstöön on elintärkeää (OECD 1997: 7–8). 

 Sen epäonnistuminen näkyy mm. lakkoiluna. Erityisesti ulkoistaminen koe-

taan sellaisena uhkatekijänä, joka helposti kärjistää tilanteita työpaikoilla. Siihen 

pelätään usein liittyvän yrityksen tinkiä työsuhteiden eduista. Ylipäätänsäkin on 

niin, että kun yhdellä ja samalla työpaikalla on usean eri työnantajan henkilöstöä, 

                                                
8 Suomen Kuntaliiton jo kolmanteen uudistettuun painokseen ehtinyt Kilpailuttamisen ABC (Suo-
men Kuntaliitto 2001) on hyvä, ja ymmärtääkseni paljon kentällä käytetty käsikirja sopimustenhal-
linnan kysymyksistä kilpailuttamisproblematiikkaan painottaen. 
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ja kun kaikilla on toisistaan hieman poikkeavat työehdot, niin tilanne on uusi ja 

erilainen perinteiseen tapaan verrattuna. Siksi ongelmiakin on syytä ennakoida 

esiintyvän eri tavalla kuin aikaisemmin. 

 Mitä suurempi osa esimerkiksi palvelutuotannosta toteutetaan sopimusme-

nettelyjä soveltamalla, sitä merkittävämmän osan julkisten organisaatioiden toi-

minnasta sopimustenhallinta tulee jatkossa saamaan. Ainakin ajatusleikkinä voi 

olettaa kehityksen menevän hyvin pitkälle. Tällöin sen äärimmäisenä muotona 

voidaan esittää malli, jossa on pieni julkinen sektori joka toteuttaa tehtäväänsä hal-

linnoimalla erilaisia solmimiaan sopimuksia. Tällöin sopimustenhallinta muodos-

taisi julkisen hallinnon ehdottoman avainprosessin. 

 Mitä merkittävämpi osuus solmituista sopimuksista noudattaa klassisen oi-

keustoimikelpoisen sopimuksen kaavaa, sitä merkittävämpää sopimustenhallin-

nassa on sopimusoikeudellisen asiantuntemuksen mahdollisimman tehokas hyö-

dyntäminen. Tässä lienevät silloin vahvoilla oikeustieteellisen koulutuksen saa-

neet henkilöt, joiden paluuta julkisen sektorin johtopaikoille sopimuksellisuus 

voisi edistää. Vastaavasti voidaan toki olettaa, että jos valtaosa sopimuksista hakee 

pääsääntöisesti ei-oikeustoimikelpoisen kumppanuutta kehittävän muodon, niin 

kuin nyt vahvimmin näyttää, tarvitaan täysin toisenlaista osaamista. Sopimusoi-

keudellisen osaamisen korvaisi tällöin dominoivana sopimustenhallinnan muoto-

na sekä liiketoimintaan että kolmannen sektorin toimintaan suuntautunut osaa-

minen, mm. julkisen yrittäjyyden erityisosaaminen. Tähän suuntaan moderni hal-

lintotiede on vahvasti suuntautumassa. 
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1.2. Sopimuksellisuus privatisoinnin vaihtoehtona ja privatisoimisena 

 

 Sopimuksellisuuden tekee erityisen kiinnostavaksi se, että se tarjonnut näkö-

kulmasta riippuen joko vaihtoehdon privatisoimiselle tai uuden pidemmän tien 

privatisoimiseen.  

 Usein privatisoinnin eduksi katsotaan suuremman vastuullisuuden mahdol-

listuminen. Tämä varmasti pitää paikkaansa, mutta sitä arvioitaessa olisi otettava 

huomioon myös se millaista taloudellista ja toiminnallista vastuuttamista myös vi-

rastorakenteen puitteissa voidaan toteuttaa. Esimerkiksi kuntien peruspalveluja 

tuottavat yksiköt olivat panosyksikköinä perinteisesti vastuussa vain menokehyk-

sissä pysymisessä. Nyt ne ovat panos-tuotosyksikköjä, joille on määritelty tiukkoja 

toiminnallisia ja tuloksellisia tavoitteita. Kehitys on mitä ilmeisimmin menossa 

edelleen kohti investointiyksikköjä, joissa niiden on vastattava myös toimintaan si-

toutuneesta pääomasta kustannuksineen. Tämä kehityskaari merkitsee vastuulli-

suuden selvää tiukkenemista, mutta on kuitenkin ollut mahdollista toteuttaa me-

nestyksellisesti virastorakenteessa.(Näsi, Hokkanen & Latvanen 2001: 42–43.) 

 Vaihtoehdoksi privatisoimiselle9 sopimuksellisuudesta on siksi, että monet 

myös privatisoimisella tavoiteltavat edut saavutetaan itse asiassa jo siirtämällä 

jonkin asian toteuttaminen sopimussuhteessa tapahtuvaksi toiminnaksi. Erityisesti 

tällainen yleisesti oletettu saavutettava etu on kilpailun lisääntyminen. Hankinnat 

ovat nykyisin yleisesti joko tapana tai pakko kilpailuttaa, siksi kilpailuttaminen ja 

sopimuksellisuus menevät käsi kädessä. (Oikeus)käytäntö on Suomessa muodos-

tunut sellaiseksi, että kilpailuttamista esiintyy myös silloin kun ns. kynnysarvoja 

                                                
9 Myös palveluseteleitä voidaan tarkastella vaihtoehtona privatisoimiselle ja privatisoimisena. Sii-
nähän ei varsinaisesti tarvitse tehdä poliittista päätöstä privatisoimisesta lainkaan. Poliittinen pää-
tös koskee ainoastaan sitä että annetaan kansalaisten itse päättää kuka palvelun tarjoaa. Jos kansa-
laiset sitten suurin joukoin valitsevat yksityisiä palveluntarjoajia, niin palveluiden kenttä privati-
soituu ikään kuin itsestään. Päättäjien kannalta palvelusetelien kautta privatisoiminen on siten 
helpompaa. Vastuu päätöksestä ja palveluntarjoajien kilpailuttamisesta on pääosin kansalaisten. 
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ei ylitetä. Kilpailuttaminen on nykyisin pääsääntö, josta voi vain poikkeustapauk-

sissa poiketa. Syy tähän voi esimerkiksi olla se, että kilpailuttamisen kustannukset 

muodostuisivat hankinnan arvoon nähden kohtuuttoman suuriksi. Toisaalta julki-

suudessa on jossain määrin keskustelua siitä, ettei kaikkia kynnysarvot ylittäviä 

hankintoja edelleenkään silti kilpailuteta. Tämä ongelma koskee erityisesti pitkiä 

sopimuksia, joissa kynnysarvot ylittyvät sopimuskauden aikana mutta eivät esi-

merkiksi vuositasolla. (Pohjonen 2002: 23, 53–54.) 

 Vaihtoehtona privatisoimiselle sopimuksellisuutta voi pitää myös siksi, että 

sopimuksella toteutetut toiminnot ovat edelleen sen päätösvallan piirissä. Niitä 

koskevilla ratkaisuilla edistetään edelleen julkista intressiä siinä kuin täysin priva-

tisoiduissa toiminnoissa keskeinen intressi on vaihtunut yksityiseksi intressiksi. 

Tästä maksettava ”hinta” on se, että useimpien sopimusten kustannukset makse-

taan edelleen verovaroista. 

 On hyvin todennäköistä, ettei kilpailuttamalla voida kovinkaan dramaattises-

ti tervehdyttää julkista taloutta. Kustannukset eivät välttämättä suuresti siinä las-

ke omaan tuotantoon nähden. Jos tarve on tervehdyttää julkista taloutta, niin toi-

mialojen karsiminen tai supistaminen vaikuttanee selvemmin kuin kilpailuttami-

nen tai yhtiöittäminen. (Valkama 1995: 54–56.) 

 Pidemmäksi tieksi privatisoimiseen sopimuksellisuuden voi tulkita siksi, että 

se monessa tapauksessa on ollut alkupäässä tapahtumien ketjua, jonka lopputu-

loksena julkisen ja yksityisen sektorin raja on sittenkin lopullisesti ylitetty. En-

simmäinen vaihe tähän suuntaan voi olla sisäisten näennäismarkkinoiden järjes-

täminen tilaaja-tuottaja–mallin jonkinlaisena sovellutuksena. Tässä jo toteutuu ti-

laajan ja tuottajan intressin erottaminen toisistaan, mutta vielä yhden ja saman or-

ganisaation sisällä. Sen jälkeen on mahdollista erottaa tuottaja- ja tilaajatoiminnot 

toisistaan kokonaan eri organisaatioihin. Tämä on jopa loogista sen varmistami-

seksi, etteivät intressit sittenkin hämärry. 
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 Esimerkiksi Tielaitoksessa tehtiin näin. Merenkulkulaitoksessa on tätä kirjoi-

tettaessa käynnissä samanlainen prosessi. Tuottava(t) organisaatio(t) organisoi-

daan usein liikelaitokseksi tai jopa yhtiöksi. Tielaitoksen tuotannosta tehtiin Tielii-

kelaitos. Merenkulkulaitoksessa syntyy jopa kaksi liikelaitosta: toinen murtajiin, 

toinen väyliin erikoistuen. Jossakin vaiheessa julkinen sektori voi myös kokonaan 

luopua tuottavan organisaation omistuksesta. Tällöin tuotanto on yksityisen sek-

torin käsissä ja privatisoiminen on tapahtunut tosiasia. Hyvä esimerkki tästä on 

Suomen Autokatsastuksen myynti sijoittajille. Sen seurauksena autojen katsasta-

minen Suomessa on täysin privatisoitua toimintaa. 

 

1.3. Sopimuksellisuus sopimuksena ja sopimuksettomuutena 

 

 Sopimuksellisuuden ydinkysymyksiä on itse sopimuksen käsite. Mitä sopi-

muksella ymmärretään? Vaikka sopimukselle englanninkielessä on useita eri sä-

vyisiä termejä – kuten ’contract’, ’agreement’, ’convention’, ’deal’ – tässä tarkoite-

taan sopimusta ensin mainittuna käsitteenä. Sopimus voidaan lähtökohtaisesti 

ymmärtää esimerkiksi kahden osapuolen väliseksi kirjalliseksi dokumentiksi, jossa 

mahdollisimman tarkasti määritellään kummankin osapuolen oikeudet ja velvolli-

suudet. Tämän tutkimuksen aihepiirin kannalta tyypillisin tilanne on sellainen, 

jossa toinen osapuoli (tilaaja, päämies, ostaja) tilaa toiselta (tuottaja, agentti, myy-

jä) hyödykkeen tai palvelun sovittuun hintaan ja sovittujen toimitusehtojen mu-

kaisesti. Tällaista sopimusta voidaan kutsua klassiseksi oikeustoimikelpoiseksi 

sopimukseksi tai klassiseksi sopimukseksi. Tämä sopimustyyppi on kaiken sopi-

muksellisuustutkimuksen lähtökohta. Myös menettelyjä, jotka eivät täysin mene 

sen tarjoaman mallin mukaan, on hyödyllistä tarkastella aina suhteessa tähän so-

pimusmalliin. 
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 Sopimus ymmärretään tässä tutkimuksessa eri asiaksi kuin sopimukselli-

suus10. Sopimuksellisuus on lähtökohtaisesti sopimusta laajempi ilmiö. Mitään kir-

joitettua formaalia sopimusta ei sopimuksellisissa järjestelyissä osapuolten välillä 

aina tarvita, vaan joskus sen sijasta riittää osapuolten välinen yksimielisyys siitä 

kuinka on yhdessä sovittu toimittavan. Klassiselle sopimukselle on syntynyt eri-

laisia vaihtoehtoja, jotka ovat muovanneet sopimuksellisuuden kenttää sopimus-

oikeuden perinteisestä alasta – klassisten sopimusten tarkastelusta – laajemmaksi. 

Samalla sopimuksellisuus on tutkimuksellisesti muodostunut poikkitieteelliseksi 

tutkimusalueeksi, jossa omaksuminen toiselta tieteenalalta on yleistä. Sopimusoi-

keus on omaksunut ideoita yrittäjien sopimuksellisuuskäytännöistä, yrittäjät ja ta-

lousteoria myös sopimusoikeudesta. Julkinen hallinto puolestaan on omaksunut 

niin suoraan sopimusoikeudesta, kuin talousteoriasta. Käytännössä julkisen hal-

linnon ja hallintoteorian kannalta erilaisten sopimuksellisten vaikutteiden dyna-

miikka muodostaa siksi hyvin kompleksisen kentän, johon julkisen sektorin eri-

tyispiirteet tuovat vielä oman lisämausteensa. 

 Eri tieteenaloilla on pohdittu samoja kysymyksiä. Klassiset sopimukset ja 

niiden vaihtoehdot on laajasti noteerattu kaikilla mainituilla tieteenaloilla. Kaikille 

on kuitenkin muodostunut omat käsitteistönsä niiden tarkasteluun. Tämän tutki-

muksen keskeisimmissä lähteissä klassisesta sopimuksesta käytetään yleisimmin 

termiä liiketoimintasopimus (transactional contract) ja sen väljemmästä vaihtoeh-

dosta termiä yhteistyösopimus (relational contract). Nämä alun perin Macneilin 

(1978; 1985) käsitteet ovat peräisin sopimusoikeuden tutkimuksesta, mutta niihin 

on kuitenkin päädytty ottamalla huomioon yrittäjien tosiasiallinen sopimuskäy-

täntö11. Macneilin käsitteistön suosioon on vaikuttanut mm. se, että niihin on pää-

dytty varhaisemmassa transaktiokustannusteoriassa (Williamson 1985). Uudem-

                                                
10 Englanniksi ’contracting’, ’contractualism’, joissain yhteyksissä ’contractual governance’. 
11 Macneil (1978) puhuu myös uusklassisesta sopimusoikeudesta yhteistyösopimusten tutkimuksen 
osalta suhteessa klassisen sopimuksen tutkimukseen eli klassiseen sopimusoikeuteen. 
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massa transaktiokustannusteoriassa kaikkia näiden sopimusmuotojen väliin sijoit-

tuvia muotoja tarkastellaan yleisnimen hybridit alla (Williamson 1991). Taloudelli-

sessa tutkimuksessa esiintyvät näistä ääripäistä puhuttaessa myös käsitteet ekspli-

siittinen ja implisiittinen sopimus (esim. Brennan 1997). 

 Hallinnon tutkimuksessa on myös käytetty Macneilin käsitteistöä (esim. 

Domberger 1997, Lane 2000). Pääsyynä tähän lienee se, että Oliver Williamsonin 

teokset ovat kuluneet ahkerasti myös sopimuksellisuudesta kiinnostuneiden hal-

linnontutkijoiden käytössä. Macneilin ja Williamsonin käsitteistön rinnalla on kui-

tenkin on puhuttu mm. kovasta sopimisesta (hard contracting) vastakohtana 

pehmeälle sopimiselle (soft contracting) (Greve 2000; Salminen, Hyyryläinen, 

Lähdesmäki & Viinamäki 2000). 

 Käsitteiden suuresta määrästä johtuen myös niiden kokoaminen on mahdol-

lista. Mahdollista on puhua matalan luottamustason sopimuksellisuudesta klassi-

set sopimukset, liiketoimintasopimukset, eksplisiittiset sopimukset ja kaiken ko-

van sopimisen yhteen sulauttavana käsitteenä sekä korkean luottamustason sopi-

muksellisuudesta silloin kun kyse on yhteistyösopimuksista, implisiittisistä sopi-

muksista tai ylipäätänsä pehmeästä sopimisesta (Hyyryläinen 2000). Tällaista kä-

sitteellistä kokoamista perustelee tässä tutkimuksessa se, että luottamukseen kiin-

nitetään siinä erityistä huomiota. Tässä tutkimuksessa korostetaan erityisesti so-

pimuskumppaneiden välisen luottamuksen syntyyn ja perustaan liittyviä kysy-

myksiä. Nämä ovat kaikenmuotoisen sopimuksellisuuden ehdottomia ydinkysy-

myksiä, joihin on välttämättä haettava vastauksia pyrittäessä ymmärtämään so-

pimuksellisuutta, sen käytön etuja, sekä siihen liittyviä lähtökohtaisia rajoitteita ja 

ongelmia.  
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1.4. Sopimuksen ja luottamuksen keskinäinen riippuvuus 

 

 Sopimuksellisuus on taloudellisesta perusluonteestaan huolimatta luotta-

mukseen tai sen puuttumiseen kohdentuva kysymys. Luottamustematiikkaa, joka 

muutenkin on noussut sosiaalitieteissä paljon tutkituksi kohteeksi (Ilmonen & Jo-

kinen 2002), on siksi välttämättä pohdittava myös julkisen sektorin sopimukselli-

suuden tarkasteluissa. Tarve kaikenlaiseen luottamuspohdintaan ei kuitenkaan ole 

syntynyt tässä ja nyt. "Luottamuksella on ollut tehtävänsä kaikissa niissä sosiologisissa 

teorioissa, joissa on eritelty yhteiskunnan koossapysymisen edellytyksiä" kirjoittavat Il-

monen  ja  Jokinen  (emt.  10).  Vaikka  tämän  teoksen  tarkastelun  perimmäisenä  ta-

voitteena ei olekaan antaa normatiivisia suosituksia siitä millä tavoin toimimalla 

luottamus saavutetaan ja säilytetään, niin se pyrkii silti epäsuorasti edistämään 

tällaista tavoitetta analysoimalla sopimussuhteiden potentiaalisia ongelmia ja poh-

timalla eräitä niiden mahdollisia ongelmanratkaisuja. 

 Luottamus voidaan yleisesti tulkita varmuudeksi toisen osapuolen luotetta-

vuudesta ja rehellisyydestä (Nicholson, Compeau & Sethi 2001: 4). Usein uhkana 

leijuu primääristi mahdollisuus siitä, että toinen osapuoli sortuu opportunismiin, 

oman etunsa ajamiseen toisen osapuolen kustannuksella (Lane 1998: 3). Riski tästä 

on aina olemassa. Erityisen merkittävä se on silloin jos toisen osapuolen on odotet-

tava toisen vastavuoroista suoritusta (Ilmonen & Jokinen emt. 19). Tällainen tilan-

ne on sopimussuhteissa varsin yleinen. Luottamustutkimus tarkastelee menettely-

jä, joiden avulla edes kohtalainen varmuus opportunismin välttämisestä saavute-

taan tai säilytetään. Kun näitä eri menettelyjä korostetaan, niin tällöin luottamuk-

sen saavuttaminen on mahdollista tulla tulkituksi asianmukaisesti voimaan saatet-

tujen ja johdonmukaisesti noudatettavien sääntöjen luonnollisena seurauksena 

(Harisalo & Stenvall 2002: 32). Erityisesti tällaisena ilmiönä sitä onkin luontevaa 

tarkastella sopimuksellisuustutkimuksessa. 
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 Sopimuksellisuus on riskin kanssa elämistä ja riskinhallintaa. Ilman lähtö-

kohtaista luottamusta riskiä ei ehkä oteta, ja ilman riskinottoa monia asia jää te-

kemättä. "Luottamus helpottaa näiden seurauksiltaan mahdollisesti hyvinkin kontingent-

tien valintojen tekemistä" (Ilmonen & Jokinen 2002: 11). Luottamus lienee se meka-

nismi, joka viime kädessä mahdollistaa esimerkiksi käytettyjen autojen kaupan. 

Kun periaatteessa kumpikin tällaisessa kaupankäyntitilanteessa tietää itse parhai-

ten myymänsä auton heikkoudet ja vahvuudet, ja omaa vahvoja perusteita koros-

taa vahvuuksia ja jopa salata heikkouksia, niin vain osapuolten välinen luottamus 

mahdollistaa varsinaisen kaupan. Toki oikeusjärjestelmä yleisesti, ja kuluttajan-

suojasäännöstö heikomman osapuolen osalta erityisesti, antavat jotakin varmuutta 

molemmille osapuolille, mutta täysin riskittömäksi ne eivät kauppaa voi saada. 

 Luottamus on ilmiönä hyvin moniulotteinen ulottuen henkilöiden välisestä 

luottamuksesta instituutioita kohtaan tunnettuun luottamukseen. Sopimukselli-

suustutkimuksen kannalta luottamus henkilöiden ja organisaatioiden välillä muo-

dostaa tärkeimmän alueen. Henkilöiden välisenä ilmiönä sen perustana voi olla 

joko tieto (cognitive–based trust) tai tunteet (affect–based trust). Organisaatioiden 

välilläkin tulkittavissa oleva luottamus voidaan haluttaessa tulkita henkilöiden vä-

liseksi, sillä organisaatioiden välinen luottamus voidaan kyllä haluttaessa palaut-

taa niiden nimissä toimivien ihmisten väliseksi luottamukseksi. Ongelma henki-

löiden välinen luottamus on (ainakin taloustieteilijöille) siksi, että rationaalisen 

yksilön ajatellaan ajavan omaa etuaan, jolloin on syytä olettaa heidän olevan tar-

vittaessa rikkomaan sopimansa sopimukset. (Jensen & Meckling 1976; Casson 

1991; Jeffries & Reed 2000; Shockley–Zalabak, Ellis & Winograd 2000.) 

 Luottamuksen muotojen jaottelun voi tehdä toisinkin. Esimerkiksi Lane 

(1998) ja Bachmann (1998) erottavat toisistaan laskelmointi-, arvo- tai normi- ja tie-

tämysperustaisen luottamuksen luottamuksen päämuotoina. Karkeasti voidaan 

ensimmäistä näistä pitää taloustieteellisesti suuntautuneen tutkimuksen päätapa-
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na käsitteistää luottamus, keskimmäistä sosiologisesti ja viimeistä psykologisesti ja 

sosiaalipsykologisesti suuntautuneen. 

 Luottamuksen syntyminen ja säilyminen on tärkeää siksi, että se kokolailla 

väistämättömästi alentaa aina väistämättömiä transaktiokustannuksia (ks. esim. 

Brennan 1997: 34). Myös termejä taloustoimikustannukset (Lamberg, Ojala & Elo-

ranta 1997) ja yhteistyön kustannukset (Paloheimo 2001) on käytetty termin kään-

nöksinä suomenkielessä. Transaktiokustannukset muodostavat taloudellisen vas-

tineen kitkalle eli ne ovat rahassa, ajassa ja vaivassa mitattavia tekijöitä, jotka sisäl-

tyvät kustannuksina12 kaikkeen yhteistyöhön eri toimijoiden (ihmisten, organisaa-

tioiden, järjestelmien) välillä (Williamson 1985:19).  Koska sopimuksellisuus on ai-

na tällaista yhteistyötä, siksi transaktiokustannukset muodostavat sen tutkimuk-

sessa keskeinen teeman. 

 Tutkimuksen lähtökohtana on oletus, että hyvällä sopimustenhallinnalla voi-

daan antaa merkittävä kontribuutio transaktiokustannuksia alentavan luottamuk-

sen syntymiselle ja säilymiselle. Sopimustenhallinnan keskeinen ongelma on löy-

tää sellaiset toimintastrategiat, jotka varmistaisivat sopimuskumppaneiden välisen 

luottamuksen. 

 Yhdellä harkitsemattomalla teollakin voidaan luottamus menettää joksikin 

aikaa tai jopa aivan kokonaan. Se ei kuitenkaan koskaan synny yhtä nopeasti kuin 

se voidaan menettää. Luottamuksen syntyminen on aikaa vievä kumulatiivinen 

prosessi (Ilmonen & Jokinen 2002: 246). Kumulatiivisena prosessina luottamuksel-

                                                
12 Kustannuksista puhuttaessa olisi muistettava, ettei termi suinkaan ole laskentatoimen kielessä 
synonyymi termien meno tai kulu kanssa. Karkeasti voidaan sanoa menojen viittaavan havaittuun 
(mitattuun) rahanmenoon, kulujen olevan tuloihin kohdistettavia menoja, jotka mm. kirjanpito- ja 
verotuslainsäädäntö mahdollistavat tiettyjen sääntöjen mukaan kuluiksi kirjattavan. Kustannuksen 
sen sijaan voi katsoa viittaavan asiaan uhratun panostuksen tarkoituksenmukaisuuden arviointiin, 
joka viimekädessä on subjektiivinen. Kustannuksia ovat kaikki ne aikana, vaivana ja rahana jonkin 
asian toteuttamiseksi uhratut resurssit, joille olisi saattanut olla vaihtoehtoinenkin käyttötapa. 
(Manninen 2001.) 
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la on kuitenkin oltava jonkinlainen alusta kehittyäkseen. Sopimus voi toimia täl-

laisena, sillä sopimuksen ja luottamuksen välillä on kiinteä vuorovaikutussuhde. 

 ”Luottamus on yhteistyön ennakkoehto, mutta myös onnistuneen yhteistyön loppu-

tulos” (Saarelainen 2003: 231). Luottamus tekee siten myös sopimukset mahdolli-

seksi. Ilman lähtökohtaista luottamusta allekirjoitusta ei sopimuksen alle kirjoiteta, 

eikä yhteistyöhön voida muutenkaan ryhtyä. Solmittu sopimus tai sen kaltainen 

yhteistyösuhde puolestaan lisää osapuolten välistä luottamusta. Se on tae siitä, et-

tä yhteistyö pysyy kuosissaan myös ongelmien mahdollisesti ilmetessä. Tämän 

vuoksi luottamuskysymyksiä painottava sopimuksellisuustutkimus on nähtävissä 

mahdollistamisen ja vahvistamisen tematiikan tarkasteluna (kuvio 2). 

 

 
 

Kuvio 2. Sopimuksen ja luottamuksen välinen vuorovaikutus  

 

 Nimenomaan lähtökohtaisen luottamuksen tason suhteen eri yhteiskunnat 

eroavat toisistaan. Tässä erilaiset yhteiskunnalliset instituutiot astuvat kuvaan 

mukaan. Niiden ominaisuuksista riippuu paljon kun sopimussuhdetta aletaan 

muodostamaan ja johtamaan. Ns. Coase–teoreeman kuvaamaa maailmaa, jossa 

transaktiokustannuksia ei lainkaan olisi, ja jonka vuoksi talous toimisi mahdolli-

simman tehokkaasti, ei ole olemassa ideaalin ulkopuolella. Käytännössä kaikki ta-

luottamus sopimus 

mahdollistaa 

vahvistaa 



 
 

 
 

35 
 

loudellinen toiminta tukeutuu erityisesti valtion ylläpitämien instituutioiden ole-

massaoloon. Erityisesti nobelisti Douglass C. Northin taloushistoriallisissa tarkas-

teluissa on viitoitettu tietä sellaiselle taloushistorialliselle tutkimukselle, jossa 

transaktiokustannusten olemassaolo ja valtion ylläpitämien instituutioiden rooli 

on otettu lähtökohtaisesti huomioon (ks. Lamberg, Ojala, Eloranta 1997; Ojala & 

Lamberg 2001). 

 Jos esimerkiksi oikeusjärjestelmää pidetään hyvin toimivana, niin se yleisesti 

pienentää riskiä tulla väärin kohdelluksi. Ainakin se vähentää pelkoa tulla väärin 

kohdelluksi, ja siten lisää todennäköistä ryhtyä myös sopimuksellisiin suhteisiin. 

Kaupankäynnissä esimerkiksi kuluttajansuojalla on tällainen vaikutus. Jos se toi-

mii tehokkaasti, niin se on omiaan poistamaan ongelmia etukäteen. Toisaalta jos se 

toimii liiankin tehokkaasti, niin se tulee rajaamaan myyjän halukkuutta kaupan-

käyntiin. Valtion eri valinnoilla voidaan siten tukea talouden toimintaa, mutta 

varmasti myös vaikeuttaa sitä. 

 Valtion roolista taloudessa on suuria kiistoja myös tutkijoiden välillä. Ylipää-

tänsäkin se on poliittisista poliittisin kysymys, jossa oikeiston ja vasemmiston rin-

tamalinjat ovat ainakin aikaisemmin olleet hyvin selkeästi näkyvissä. Valtiolle le-

gitiimejä rooleja on hahmoteltu rintamalinjojen kummallakin puolella. Yhtäällä 

ovat markkinatalouden äärimmäiset puolustajat, jotka tyytyisivät pienimmillään 

vain ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden takaamiseen ja oikeusjärjestelmän ylläpi-

toon. Toisaalla löytyvät mahdollisesti äärimmillään jopa suunnitelmatalouteen asti 

menemään valmiit, jotka eivät markkinamekanismin toimivuuteen usko. Nyky-

yhteiskunnat sijoittuvat näiden ääripäiden väliin. Markkinataloutta ei enää juuri 

tosin kyseenalaisteta, vaan ainoastaan haluttaisiin jonkin verran siloittaa sen eräitä 

piirteitä. (Hyyryläinen 1999; Lamberg, Ojala, Eloranta 1997.) 

 Formaalien instituutioiden ohella myös informaalit instituutiot ovat talou-

dessa suuressa merkityksessä. Kyky luottaa siihen, ettei sopimuksia rikota edustaa 
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tällaista informaalia instituutiota (Pekkarinen & Sutela 2002: 141). Sen suhteen eri 

yhteiskunnat ja taloudet poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi Casson (1991) tarkaste-

lee tätä kulttuuriin liittyvänä kysymyksenä. Hän ilmaisee kulttuurin ja talouden 

vuorovaikutuksen oheisella tavalla (emt. 1): ”Yleinen taloudellinen suorituskyky riip-

puu transaktiokustannuksista, jotka lähinnä heijastavat yhteiskunnan luottamuksen tasoa. 

Luottamus puolestaan riippuu kulttuurista. Tehokkaalla kulttuurilla on voimakas moraa-

linen sisältö. Moraalisuus voi ratkaista ongelmia joita formaalit proseduurit – sopimusten 

toteutumista valvontaan perustuen – eivät voi. Voimakas kulttuuri vähentää siksi transak-

tiokustannuksia ja parantaa toimintaa – talouden menestys riippuu sen kulttuurin laadus-

ta.” 

 Myös Bouckaert, Ormond ja Peters (2000: 23) korostavat luottamuksen merki-

tystä suomalaisen hallintotavan yhtenä ydinkysymyksenä. He viittaavat siihen ris-

tiriitaiseen tosiasiaan, että vaikka suomalaiset luottavat laajasti yhteiskunnallisiin 

instituutioihin, ei viranomaisiin luottaminen ole Suomessa edes Euroopan keskita-

soa. Luottamus on heidän mukaansa myös yleisesti laskusuunnassa. Lääkkeeksi 

tähän he esittävät mm. koulutusta, kansalaisten laajempaa osallistumista sekä jul-

kisen sektorin tehokkuuden lisäämistä ja sen keskeisten arvojen parempaa näky-

vyyttä. Periaate tässä on se, että esimerkiksi saamiinsa palveluihin tyytyväiset 

kansalaiset luottavat hallintoonsa enemmän. Siksi palvelua parantamalla voitaisiin 

lisätä myös luottamusta. 

 Tässä tutkimuksessa tehdään lähtökohtainen oletus, ettei kaikissa sopimuk-

sissa suinkaan tavoitella samanlaista luottamustasoa. Erilaiset sopimukselliset jär-

jestelyt eroavat toisistaan sopimuksen perustana olevan luottamuksen syvyyden 

suhteen. Joskus ei ole edes tarpeellista tavoitella syvää luottamusta osapuolten vä-

lillä, vaan riittää matalampikin luottamuksen taso. Esimerkiksi sopimussuhteen 

pituudella on huomattava merkitys luottamuksen syntymisen ja säilymisen kan-

nalta. Toisen osapuolen parempi tunteminen merkitsee lähes poikkeuksetta suu-
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rempaa luottamusta osapuolten välillä. Pitkillä sopimussuhteilla on kuitenkin 

myös toinen puolensa, siksi ne eivät aina sovi perustaksi hallinnon järjestämiseen 

sopimusperustaisesti. 

 

1.5. Sopimuksellisuus, kilpailu ja kustannukset 

 

 Sopimuksellisuustutkimus on ollut varsin kiinnostunut kilpailuttamisen ky-

symyksistä. Suomessa esimerkiksi Liisa Kähkönen on toteuttanut tämän alueen 

tutkimuksia (Kähkönen 1999, 2000, 2001). Kilpailuttamispohdinnoilla on pitkä his-

toria. Jo viktoriaanisessa Englannissa Sir Edwin Chadwick esitti sitä kilpailun ai-

kaansaamisen keinona luonnollisiin monopeleihin, joissa kilpailu ei muuten ole 

mahdollista. Chadwickin ehdotuksen mukaan jos ei voida kilpailla markkinoilla 

(within the field), niin kilpailtakoon sitten markkinoista (for the field) (Dnes 1995). 

Kilpailuttaminen, markkinoista kilpaileminen, on myöhemmin tutkimuksessa 

usein määritelty ex ante kilpailuksi (Domberger 1998: 159). Tämä tyyppi on julki-

sen sektorin kohdalla ollut merkittävämpi kuin ex post kilpailu, kilpailu markki-

noilla. Tästä jälkimmäistä tyyppiä olevasta kilpailusta julkisella sektorilla on var-

sin vähän esimerkkejä, siinä määrin harvinaiseksi se on jäänyt. 

 Kiinnostus julkisen sektorin toimintojen kilpailuttamiseen on luonnollista jo 

senkin takia, että kilpailuttaminen on ollut tie sopimusten varassa järjestetyn toi-

minnan laajentumiseen. Harva yksittäinen ilmiö on edistänyt sopimuksellisuutta 

niin paljon kuin Iso-Britannian konservatiivihallitusten aikainen kilpailuttamis-

velvoite, Compulsory Competitive Tendering (CCT) (esim. Darwin, Duberley & 

Johnson 2000: 38). Sitä on käytetty määrittämään hinta toiminnoille, joilla tällaista 

ei luontevasti aikaisemmin ollut. Vaikka kilpailuttaminen ei enää vastaavalla ta-

valla velvoitettua olekaan ollut Tony Blairin hallinnon omaksumassa Best Value–
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ajattelutavassa, ei kilpailuttamismenettely ja sen pyrkimykset mihinkään toki ka-

donneet ole. CCT-menettelytapa myös on levinnyt laajasti muualle. Erityisesti 

Australian ja Uuden Seelannin kutakuinkin vastaavat menettelyt ovat saaneet tut-

kimuksessa runsaasti huomiota (esim. Steane 1999; Steane & Walker 2000). 

 Kilpailuttamisella on kaksi keskeistä motiivia. Joko yksinkertaisesti pyritään 

tarjoamaan yksityisille toimijoille aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia osallis-

tua julkisesti rahoitettujen palveluiden tuottamiseen, tai sitten halutaan julkisten 

palveluntuottajien ryhdistäytyvän, tehostavan prosessejaan ja löytävän kilpailu-

kykyisen hinnan, jolla myös kilpailuttamistilanteessa pärjää muille tuottajille. Au-

tomaattisesti ei ole lainkaan selvää, että yksityinen olisi aina parempi vaihtoehto. 

Vesa Kanniaisen mielipiteeseen voidaan yhtyä tältä osin. Hän kirjoittaa näin: 

”Miksi yksityinen tuottaja voisi olla parempi? Jos lähdetään siitä, että paras tuottakoon, 

tähän ei tarvitse ottaa etukäteen kantaa. Julkinen ja yksityinen voivat kilpailla ja paras 

voittakoon. On edelleen asioita, joissa julkinen on yksityistä parempi” (Kanniainen 2002: 

11). 

 Käytännössä asia ei tietenkään ole näin mutkatonta. On naivia edes kuvitella, 

että kilpailuttamistilanteessa tapahtuisi vain tuottajien tarjousten teknistä vertaa-

mista, jossa kuka vain päättäjä päätyisi automaattisesti samaan lopputulokseen. 

Jos näin olisi, niin voisimme sopivalla ATK–sovellutuksella korvata päätöksente-

kijät kokonaan. Tällainen ei ole mahdollista. Päätöksenteko tuskin olisi näin kaa-

vamaisesti toteutettuna prosessina edes julkisen intressin mukaista. Päättäjillä on 

velvoite arvioida myös sopimuskumppaneidensa mahdollisuuksia vastata tarjo-

ukseensa. Tämä johtaa automaattisesti laajempaan arvioon tilanteesta. Tällöin on 

täysin mahdollista, ja ehdottomasti julkisen edun mukaista, että mahdollisesti 

hieman korkeammasta hinnastakin huolimatta tuttu ja turvallinen julkinen orga-

nisaatio on vahvemmilla hankalassa valintatilanteessa. On kuitenkin syytä muis-

taa, että lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö asettavat tällaiselle omat melko tiukat ra-
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jansa. Tehty ratkaisu on aina kyettävä perustelemaan myös juridiselta kannalta. 

Prosesseilta edellytetään juridista läpinäkyvyyttä ja moitteettomuutta. 

 Tässä tutkimuksessa korostetaan kilpailuttamisen ja kilpailemisen ohella jul-

kisten organisaatioiden ja niiden sopimuskumppaneiden välisen suhteen luonnet-

ta ja sen kehittymistä. Kilpailuttaminen luo siihen väistämättä oman leimansa. 

Ahkerasti kilpailutetulla alalla suhde muodostuu erilaiseksi kuin sellaisella jolla 

kilpailuttamista ei yhtä yleisesti esiinny. Sopimussuhde osapuolten välillä ei ole 

välttämättä aina myöskään symmetrinen. Jos tilaajalla on käytettävissään vain 

harvoja tuottajia, tai tuottajilla vain harvoja tilaajia, niin vaihtoehdot vähenevät ja 

vaikuttavat kaikkeen päätöksentekoon. Kuitenkin kun esimerkiksi hyödykkeiden 

ja palveluiden hankinnat yli sektorirajojen ovat toistuvia ja pitkäaikaisia, niin tilaa-

jan  ja  tuottajan,  ostajan  ja  myyjän,  yleensä  julkisen  organisaation  ja  yrityksen  tai  

kolmannen sektorin organisaation välille, syntyy väistämättä erilainen sopimus-

suhde kuin satunnaisissa  hankinnoissa.  Aikaa myöten esimerkiksi  opitaan tunte-

maan toinen osapuoli paremmin. Oikeastaan tällöin opitaan tuntemaan sen nimis-

sä toimivat ihmiset, sillä sopimussuhde organisaatioiden välillä on samalla myös 

sosiaalinen suhde organisaatioiden puolesta toimivien ihmisten välillä.  

 On ainakin syytä olettaa pidempään tuntemisen olevan omiaan lisäämään 

osapuolten välistä luottamusta. Se myös tekee mahdolliseksi sellaiset sopimukset, 

joissa keskinäisellä yhteistyöllä ja luottamuksella on erittäin suuri merkitys. 

Työ(sopimus)suhde on yleisesti hyvä esimerkki tällaisesta sopimussuhteesta, mut-

ta  ei  suinkaan  ainut.  Hyvä  esimerkki  tällaisen  pidempikestoisen  suhteen  tutki-

muksesta puolestaan on Vesa Annolan vuonna 2003 Vaasan yliopistossa tarkastet-

tu talousoikeuden väitöskirja "Sopimuksen dynaamisuus" (Annola 2003). Annolan 

tarkastelema dynaaminen sopimus on sellainen, jossa "velvoitteet suunnitellaan 

muuttuviksi, täyttyviksi tai lakkaaviksi yhteistoiminnan kestäessä" (emt. 126). 
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 Kaikki julkisen sektorin tekemät sopimukset eivät toki tällaisia ole. Osassa ei 

ole liiemmin tulkinnanvaraisuutta. Sopimus on lähtökohtaisesti luettava niin kuin 

se on kirjoitettu. Mitä ilmeisimmin myös valtaosa julkisen sektorin sopimuksista 

on tätä tyyppiä. Muodollisesti tiukka sopimus ei silti aina tule luetuksi tiukimmas-

sa mahdollisessa muodossaan. Tiukasta sopimuksesta voidaan vähitellen suhteen 

kehittyessä siirtyä väljempään sopimukseen. Parhaimmillaan sopimus korvautuu 

tai täydentyy kumppanuudella sanan myönteisimmässä merkityksessään. Toki 

myös siirtyminen toiseen suuntaan on mahdollinen luottamuksen syystä tai toi-

sesta kadotessa. Kehitys voi hyvin käydä myös kohti tiukempia sopimuksia. Esi-

merkiksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön tiukkeneminen voi hyvinkin 

sysätä kehityksen tähän suuntaan. Mahdollista on myös se, että tiettyjen kumppa-

neiden kanssa julkisen sektorin sopimussuhde väljenee samalla kun toisten kanssa 

se tiukkenee. Tämän kaiken tarkastelusta tässä tutkimuksessa on kyse, sillä nämä 

kysymykset ovat sopimusohjauksen ja sopimustenhallinnan kannalta aivan ehdot-

tomia ydinkysymyksiä. 

 

1.6. Tutkimusraportin rakenne 

 

 Tästä johdantoluvusta jatketaan luvussa 2 hahmottamaan ”sopimusteorian” 

teoreettisia lähtökohtia hallinto- ja talousteoriaa sekä sopimusoikeutta yhdistävä-

nä tutkimusalueena. Mainittujen lisäksi sopimusteoriaan voidaan lukea myös filo-

sofinen yhteiskuntasopimuskeskustelu. Se on tässä tutkimuksessa kuitenkin rajat-

tu tarkastelun ulkopuolelle. Tämän osuuden päätarkoituksena on teoreettisesti 

taustoittaa tutkimuskohde. Tässä tarkastelussa korostetaan New Public Manage-

ment (NPM)-doktriinin asemaa sopimuksellisuuden ideoiden välittäjänä julkisten 

organisaatioiden johtamiseen. 
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 NPM on lähtökohtaisesti hyvin sopimusorientoitunut johtamisdoktriini, jo-

hon ovat vaikuttaneet mm. uuden institutionaalisen taloustieteen parissa kehitel-

lyt käsitykset sopimussuhteista. Siksi julkisen hallinnon sopimusohjauksen ja so-

pimustenhallinnan periaatteita voidaan pitää myös NPM:n keskeisinä periaatteina 

ja sopimuksellisuuden tutkimusta NPM:n tutkimuksena. Luvun keskeinen tarkoi-

tus on kuvata NPM sopimuksellisuusdoktriinina. Kun sopimuksellisuudessa tut-

kimuksessa korostetaan laskentatoimen menetelmien johtamiskäyttöä, niin suun-

tauksen voi halutessaan nimetä New Public Managementin sijaan myös New Pub-

lic Financial Managementiksi (NPFM), uudeksi julkiseksi taloushallinnoksi (Näsi, 

Hokkanen  &  Latvanen  2001:  9).  Siihenkin  suuntaukseenj  kuuluviksi  tässä  tutki-

muksessa käsitellyt asiat voi halutessaan nähdä. 

 Sopimuksellisuuden teoreettisesta taustoittamisesta siirrytään tutkimuksessa 

eteenpäin luvussa 3 kuvaamalla sopimuksellisuuden kenttää erityisesti julkisen 

sektorin organisaatioiden tekemien hankintojen näkökulmasta. Tämän osan ta-

voitteena on sekä alustavasti kuvata julkisen sektorin sopimuksellisuutta, että pe-

rustella niiden sopimuksellisuuden sovellusalueiden valintaa, joilla ilmeneviä so-

pimuksellisuuden muotoja tutkimuksen loppuosassa tarkastellaan pidemmälle.  

 Tätä seuraa luvussa 4 sopimustenhallinnan päästrategioiden kuvaaminen. 

Esille tuodaan kaksi vaihtoehtoista strategiaa, hintaperustainen ja transaktiokus-

tannusperustainen strategia, joiden mukaisesti julkisen sektorin johto voi suuntau-

tua sopimuksellisuuden kehittämiseen hieman pidemmällä aikavälillä. Strategisen 

valinnan myötä julkisten organisaatioiden ja niiden kumppanien välille muodos-

tuu erilainen suhde. 

 Julkisella sektorilla mahdollisten sopimuksellisuuden päämuotojen, sopi-

mussuhteiden, tarkempi kuvaaminen on luvun 5 tehtävänä. Tähän pyritään poh-

timalla korkean ja matalan luottamustason sopimuksellisuuden mallia ensin po-

laarisesti ja sitten tästä hieman tarkentaen eräiden hallinto- ja taloustieteellisen so-
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pimusteoreettisten kirjoitusten perusteella. Jossakin määrin tässä yhteydessä liiku-

taan myös sopimusoikeuden kentässä. Erityisesti taloustieteiden ja sopimusoikeu-

den vuorovaikutus on selvästi vienyt sopimuksellisuustarkastelua eteenpäin. Hal-

lintoteoriassa liikkeellelähtö on näitä selvästi myöhäisempi, minkä vuoksi julkisen 

sektorin sopimuksellisuuden erityispiirteiden pohdinta on vasta 1990-luvulla ot-

tanut merkittäviä edistysaskeleita. 

 Sopimuksellisuuden muotojen selvittämisen jälkeen pyritään luvussa 6 sel-

ventämään sopimussuhteen potentiaalisia ongelmia erityisesti tilaajana toimivan 

julkisen organisaation näkökulmasta. Tässä keskitytään tilanteeseen, joissa infor-

maatio on asymmetrisesti tuottajalla. Tämä on alue, johon erityisesti päämies-

agenttiteoria on keskittynyt sopimuksellisuustarkasteluissaan. Näitä potentiaalisia 

ongelmapaikkoja pyritään tuomaan esille esittelemällä ensin yksinkertainen las-

kentakaava kirjastotoimen tuottavuuden arvioimiseksi, ja sitten pyrkimällä kaavaa 

soveltamalla ilmentämään taloustieteellisessä mielessä rationaalisesti toimiville 

toimijoille mahdollisia vaihtoehtoja niin sopimusta solmittaessa kuin sen voimas-

saoloaikana. 

 Tämän tutkimuksen lopuksi luvussa 7 pohditaan pitkän aikavälin sopimuk-

sellisuuden seurauksia julkisen hallinnon kannalta. Pohdinnassa on kaksi kuta-

kuinkin vastakkaista mallia, julkisen sektorin onttoutumisena (hollowing out) 

usein esitetty uhkakuvamalli ja ”virtuaalisena hallintona” hahmottuva sopimuk-

sellisuuden julkisen sektorin pienentämisen mahdollisuutena näkevä malli. Huo-

mionarvoista näissä malleissa on se, että kutakuinkin samoista faktoista tehdään 

niissä erilaiset päätelmät. Erottava tekijä ovat tällöin tarkastelun perustana olevat 

arvot, joiden huomioimiseen esimerkiksi Herbert Simon ei katsonut hallintotieteen 

olevan tarpeellista ryhtyä. Tässä ei tällaiseen päätelmään voida yhtyä. 
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 Luku 8 pitää sisällään tutkimuksen lopputarkastelun johtopäätöksineen. 

Lopputarkastelussa on myös pohdittu jatkotutkimuksen kannalta huomionarvoi-

sia kysymyksiä. 
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2. SOPIMUKSELLISUUS JA NEW PUBLIC MANAGEMENT 

 

”NPM on normatiivinen teoria siitä miten hallinto voi käyttää uutta välinet-
tä saadakseen asiat tehtyä, nimittäin sopimuksellisuutta” (Jan-Erik Lane13) 
 

2.1. NPM julkisen sektorin järjestämisen ja johtamisen doktriinina 

 

 Sitten 1980-luvun alun julkisella sektorilla on tapahtunut merkittäviä muu-

toksia. Lähes kaikki läntiset maat ovat reformoineet hallinto- ja palvelukoneisto-

aan. Muiden muassa Maailmanpankin myötävaikutuksella sama trendi on sit-

temmin siirtynyt myös kolmannen maailman maihin. Tämän hallinnon uudista-

mistrendin ytimessä on ollut primääristi kysymys tehokkuuden tavoittelusta. "Jul-

kisella sektorilla meneillään olevien muutosten tavoitteita voidaan kuvata monin eri ta-

voin, mutta joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti tavoitellaan sitä, että resursseja, jotka 

ovat niukkoja kansallisella ja julkisen sektorin itsensä tasolla, käytetään niin tehokkaasti 

kuin mahdollista” kuvaavat Pentti Meklin ja Salme Näsi (1994: 23) tätä kehitystä.  

 Tehokkuutta on primääristi tavoiteltu ottamalla anglosaksisista maista levin-

nyt New Public Management (NPM) – doktriini hallinnon reformoimisen johto-

langaksi muuallakin. Se onkin mm. Margaret Thatcherin, Ronald Reaganin ja John 

Majorin hallintokausien ajasta lähtien kelvannut hallinnon järjestämisen johtolan-

gaksi myös muualla. Niin myös meillä Suomessa, niin valtiolla kuin kunnissakin. 

 Lyhyesti, karkeasti – ja varmaankin myös kiistanalaisesti – NPM–doktriinia 

voi luonnehtia yksityisen sektorin johtamiskäytäntöjen juurruttamiseksi julkiselle 

sektorille pyrkimyksessä käyttää julkisia resursseja niin tehokkaasti kuin mahdol-

lista. Vaikka NPM ei suoraan selitä eri maiden hallintopolitiikan linjaa, niin dokt-

riinina se on vaikuttanut hallintopolitiikkaan aina 1980-luvun lopusta nykypäi-

                                                
13 Lane 2000: 224. 
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vään (Lane 2000: 224). Suomessa sen mm. julkisesta valinnasta ja 1980-luvun 

”uusoikeistolaisuudesta” periytyvät ideologiset sävyt ovat vahvasti sekoittuneet 

1990-luvun alun ankaran lamatalouden aikaisiin ja jälkeisiin oppeihin (Kantola 

2002). NPM jäsentää silti doktriinina myös useimpia suomalaisia hallintoreformeja 

(Temmes & Kiviniemi 1997; Hyyryläinen 1999; Lähdesmäki 2003).  

 NPM:n keskeiset periaatteet (esim. Hood 1990; Hyyryläinen 2002b; Lähdes-

mäki 2000, 2003) ovat nähtävissä myös meiltä käsin katsoen hyvän hallinnon val-

litsevina periaatteina, joiden perusasetelmaan on ollut välttämätöntä tuoda vain 

niitä sävyjä mitä niistä muuten ehkä puuttuu. Demokratia–aspekti osallistumisena 

tai osallisuutena on ollut tarpeen asiakkuutta korostavan NPM–doktriinin täy-

dennys, kuin myös legalistisen hallintoperinteemme kunnioittaminen. Samoin 

samanaikaisesti vaikuttanut laatujohtaminen on antanut NPM–doktriinille omia 

vaikutteitaan. Suomen kanssa samansuuntaisia korjausliikkeitä on nähty myös 

muualla kun NPM on vähitellen ajautunut kohti jonkinlaista postmanagerialismia 

(ks. esim. Trosa 1997; Denhardt & Denhardt 2002). 

 Suomessa NPM on syystä tai toisesta pitkälti kiteytynyt tulosohjaukseen 

ja/tai tulosjohtamiseen. Ei liene väärin väittää, että Suomessa NPM on ollut pää-

asiassa tulosohjausta. Tämän vuoksi luontevaa rajaa suomalaisen tulosohjausilmi-

ön ja NPM–ilmiön välille on mahdotonta luontevasti vetää. Esimerkiksi Kuntalais-

sa omaksuttu kunnan toiminnan ja talouden malli myötäilee NPM:n virtauksia ja 

on samalla selkein ilmentymä tulosohjauksesta kunnissa (Meklin 2000: 133–134). 

Siinä ilmenee piirteinä vallan ja vastuun hajauttaminen, markkinaohjaus, tuloksel-

lisuus, tulosvastuu, tilivelvollisuus ja responsiivisuus (emt.), jotka kaikki ovat piir-

teinä myös NPM–kirjallisuudesta (esim. Hood 1990) tuttuja. 

 Suomen erityinen tapaus ei ole kuitenkaan mitenkään ainutlaatuinen. Esi-

merkiksi Christopher Hood (1995) omaksui 1990-luvun puolivälissä varovaisem-

man suhtautumisen NPM:n asemaan hallinnon järjestämisen ja uudistamisen ken-
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tässä kuin vielä 1990-luvun alussa. Yhden globaalin NPM:n sijaan hän korosti eri 

maiden erilaisia kehityspolkuja. Tavallaan jokaiselle olikin kehittynyt oma versi-

onsa NPM:sta. Rod Rhodes (1998: 19) väittää siksi jopa, että ”NPM leima peittää sel-

västi enemmän kuin paljastaa”. Tästä lannistumatta olen kuitenkin tässä teoksessa 

päättänyt pitää siitä kiinni. Vaikka luonnollisesti kotimainen NPM kiinnostaa 

kaikkein eniten, olen nähnyt välttämättömänä argumentoida viittaamalla taajaan 

myös NPM–doktriinin sopimuksellisuuksiin piirteisiin muualla. Tämä lienee vält-

tämätöntä mm. siksi, että vaikka sopimuksellisuudelle Suomessa on jo pitkät juu-

ret, niin sen hallinto- ja talousteoreettisia perusteluja omaksumme mm. Uuteen 

Seelantiin ja Iso-Britanniaan nähden joitakin vuosia myöhemmin. 

 NPM:n ytimessä on varhaisesta managerialismista periytyvä ja harvoin em-

piirisesti testattu uskomus siitä, että hyvällä johtamisella voidaan antaa merkittävä 

kontribuutio monien taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen (Pol-

litt 1990:1). Sen keskeiset periaatteet pyrkivät johtamiselle mahdollisen tilan lisää-

miseen mm. erottamalla yhteiskuntapolitiikasta vastaavat yksiköt niiden toimeen-

panosta vastaavista yksiköistä (agentifikaatio) ja tilaamisesta vastaavat yksiköt 

tuotannosta vastaavista yksiköistä (tilaaja-tuottajamalli) sekä kiinnittämällä aikai-

sempaa enemmän huomiota nykyisten palveluntuotantotapojen vaihtoehtoihin, 

strategiseen johtamiseen, kustannustehokkuuden parantamiseen, selkeään tulos-

vastuullisuuteen ja johdon valmiuksien kaikenpuoliseen nostamiseen. Tätä kaik-

kea on NPM. 

 Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, ja korostetaan voimakkaasti sitä, että 

NPM johtaa sopimuksellisuuden aseman korostumiseen. NPM on paitsi julkisen 

johtamisen ja hallinnon uudistamisen doktriini, myös sopimuksellisuusdoktriini. 

Jan-Erik Lane (2000: 3) kirjoittaa NPM:n ja sopimuksellisuuden suhteesta osuvasti: 

”NPM ei korvaa vanhoja puitteita, mutta se lisää niihin uuden piirteen, sopimuksellisuu-

den.” Edellä kuvatut NPM:n piirteet ovatkin omiaan synnyttämään sopimukselli-
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suudelle tilaa. NPM:n oppien mukaisesti tämä toteutuu sekä organisaatioiden si-

sällä (esim. agencyn ja ministeriön välinen suhde), että organisaatioiden välillä 

(esim. ostopalvelusopimukset). Kutakuinkin sama menettely on käytettävissä. 

Mahdollista on myös se, että sisäinen ja ulkoinen toimija joutuvat NPM:n oppien 

mukaan toimittaessa keskinäiseen kilpailutilanteeseen. Periaatteessa NPM merkit-

see myös sitä, ettei julkisen sektorin omaa tuotantoa pyritä erikseen suojaamaan 

kilpailulta, vaan erilaiset kilpailumekanismit nähdään pikemmin sitä parantavana 

kehityspiirteenä. Tässä mielessä NPM edustaa varsin radikaalia ajatustapaa julki-

sen sektorin kehittämisessä. 

 On kuitenkin syytä muistaa, ettei NPM ei kuitenkaan ole vain sopimukselli-

suutta. Käsitteen alle voidaan sijoittaa erilaisia malleja, joilla on erilaisia tavoitteita 

ja keinoja julkisen sektorin kehittämiseksi. Ferlie, Ashburner, Fitzgerald ja Petti-

grew (1996:10–15; ks. Haverinen 2000: 20–21) ovat löytäneet Iso-Britannian kehi-

tystä tarkastelemalla neljä NPM–mallia: tehokkuutta tavoittelevan mallin, supista-

van ja hajauttavan mallin, huippuyksikkömallin ja palveluiden laatua tavoittele-

van mallin. Näistä vain kaksi ensimmäistä ovat selkeästi sopimuksellisuusorien-

toituneita malleja. Huippuyksikkömalli hakee innoituksensa Petersin ja Waterma-

nin "In Search of Excellence"–teoksesta kummunneesta trendistä ja palveluiden 

laatumalli laatujohtamisesta sekä asiakkuuden ja kansalaisten osallisuuden koros-

tamisesta. Mainitut kaksi ensimmäistä mallia ovat kronologisesti peräkkäisiä. Jo 

ensimmäisessä selvästi näkynyt pyrkimys talouden tehokkuuden parantamiseen 

johtaa toisessa mallissa markkinatyyppisten mekanismien kuten tilaaja-tuottaja-

mallien, sisäisten markkinoiden ja kilpailuttamisen pidemmälle menevään hyö-

dyntämiseen. Myös esimerkiksi organisaatiorakenteiden mataloittaminen on tä-

män jälkimmäisen NPM–mallin keskeisiä piirteitä. 

 Samalla kun viimeistään 1990-luvulla NPM:sta on tullut hallintotieteen kiis-

taton ”valtavirta”, on hallintotiede suuntautunut tutkimuksellisesti uudelleen. 
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Tämä uudelleensuuntautuminen ilmentyy kahtena erillisenä kehityspiirteenä. 

Tutkijoiden primääri kiinnostus hallintoon byrokraattisesti järjestäytyneenä järjes-

telmänä (julkishallinto) on vaihtunut kiinnostukseen hallinnossa tapahtuvaan joh-

tamistoimintaan (julkisjohtaminen). Samalla kiinnostus hallintoon julkissektori-

keskeisenä ja monopolistisena järjestelmänä (englanniksi ’government’), on vaih-

tunut käsitykseen hallinnosta potentiaalisesti monitoimijaisena ja verkostomaisena 

toimintana (englanniksi ’governance’) (kuvio 3). 

 

 
Kuvio 3. Hallintotieteen muodonmuutos 

 

 Yksi näiden muutosten keskeisistä seurauksista on ollut se, että julkisen sek-

torin oman toiminnan ohella sen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on noussut 

uuteen arvoon.  Tässä  on sopimuksellisuuden kehittymisen keskeinen alusta.  Pu-

heet esimerkiksi kuntien vaihtoehtoisista palvelutuotantotavoista nousevat tältä 

alustalta, antaen sopimuksellisuuskeskustelulle sen varsinaisen reaalimaailman 

ilmiöihin niveltyvän sisällön. Retorisesti sopimuksellisuus puetaan usein jonkin-

laisen kumppanuuden viittaan. Hyvä esimerkki tästä on aluepolitiikasta vastaa-
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van Euroopan komission pääosaston julkaisu "Guidelines for Successful Public-

Private Partnerships" (European Commission 2003). Sen kohteena on yhteistyö yli 

sektorirajojen sopimusperustaisesti esimerkiksi suurissa infrastruktuuri-

investoinneissa ym. suuren taloudellisen panostuksen hankkeissa sekä palvelu-

tuotannossa. 

 

NPM "rationaalisen hallinnon” uutena tulemisena 

 

 Tuomas Nevanlinna (2003) väitti Helsingin Sanomien Nyt-viikkoliitteessä il-

mestyvässä kolumnissaan meidän elävän talousteoriassa. Nevanlinnan mukaan 

talousteoria on jotain sellaista, jota ei itseään tarvitse perustella, mutta jonka avulla 

voi perustella. Esimerkiksi julkisen sektorin toimintatapojen voimakkaankin kri-

tiikin ja siitä nousevat uudistamisvaatimukset voi talousteorialla (Nevanlinnan 

tarkoittamassa mielessä) perustella. Näissä perusteluissa kaikkea pyritään arvioi-

maan markkinoina tai markkinoiden näkökulmasta käsin. Tässä on omat ongel-

mansa. David Willer (1992) nostaa näitä ongelmia esille viittaamalla nobelisti Gary 

Beckerin ajatukseen, että kaikkia rakenteita voitaisiin todella tarkastella ja arvioida 

markkinoina. Willer toteaa (emt. 72), että kun näin tehdään, niin vain toimivat 

markkinat näyttäytyvät kunnollisina markkinoina. Kaikki muut taloudelliset ra-

kenteet jäävät tällöin markkinoiden muodostamasta ideaalista jollakin tavalla va-

jaaksi. Markkinaoletuksesta käsin ei ole täten edes mahdollista nähdä markkina-

mekanismista poikkeavien järjestelyjen keskeisiä etuja, vaan ainoastaan niiden on-

gelmia suhteessa markkinaideaaliin. 

 Talous on aina ollut julkiselle hallinnolle tärkeä kysymys. Julkinen hallinto 

on aina pyritty järjestämään siten, että se saavuttaisi mahdollisimman paljon 

mahdollisimman vähin resurssein. Tällainen "tehokkuuden imperatiivi" tai "te-

hokkuuden periaate" on keskeinen osa hallintoteorian rautaista ydintä, rationaali-
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sen hallinnon mallia, yhdessä hierarkkisen organisaation ja johtamisfunktioiden 

korostamisen kanssa (Meyer, Stevenson & Webster 1985: 14–18; Simon 1997: 45). 

Tässä mielessä NPM:lle ominainen ”rahalle vastinetta”–ajattelutapa ei ole perus-

logiikaltaan uusi, vaan ilmenee jo rationaalisen hallinnon mallissa. 

  Uutta sen sijaan on se miten talousteoria on noussut itse talouden rinnalle 

julkisen sektorin keskeisenä muutostekijänä. Suurimittaisten 1980- ja 1990-lukujen 

hallintoreformien yksi keskeinen pyrkimys on ollut julkisen talouden kasvun ra-

joittaminen, usein jopa selkeästi julkisen talouden pienentäminen. Myös organi-

saatiotasolla tiukempi talous on ollut uudistusten olennainen osa. Parilta viime 

vuosikymmeneltä ei siksi löydy sellaista hallintoreformia, joka olisi tietoisesti pyr-

kinyt nostamaan julkisten menojen tasoa. Tällainen ei ole ollut ”ajan hengen” mu-

kaista, eikä näyttäisi ihan lähitulevaisuudessakaan sellaiseksi tulevan. 

 Julkisen talouden rajoittaminen on vahvasti kytköksissä oletukseen siitä, ettei 

julkinen sektori toimi tehokkaasti, tai ainakaan niin tehokkaasti kuin yksityinen 

sektori. Sen oletetaan poikkeavan mahdollisesta maksimaalisesta tehokkuudesta 

niin makrotasoisena hyvinvoinnin allokoijana, kuin mikrotasoisina toimivina or-

ganisaatioina. Hyvinvoinnin allokoinnin perimmäisenä kriteerinä voidaan pitää 

Pareto–optimaalisuutta. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa yhdenkään taloudellisen 

toimijan asemaa ei voida parantaa heikentämättä samalla jonkun toisen asemaa 

(Pekkarinen & Sutela 2002: 43; Lane 2000: 61). Tällaisen tilan vallitseminen olisi al-

lokatiivisesti tehokkain mahdollinen tilanne. Samalla se on tietenkin mahdoton ti-

lanne tutkijankammioiden ulkopuolella. Näin tehokkaasti eivät resurssit todelli-

suudessa ole käytössä. Se ei kuitenkaan ole estänyt tähän vetoamasta. 

 Kritiikki on kuitenkin mennyt tätä pidemmälle. Samantapaiseen logiikkaan 

perustuu myös julkisen sektorin X-tehottomuuden (X–inefficiency) korostaminen. 

Tämä Harvey Leibensteinin vuonna 1966 lanseeraama käsite kumpuaa logiikasta, 

jonka mukaan tehokkaimman kuviteltavissa olevan mahdollisen toiminnan ja to-
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teutuneen toiminnan välillä olisi selkeä ero. Tätä eroa selittää tekijä X. Tämä tekijä 

X johtaa yksikkökustannusten nousuun: ”Yksikkökustannusten taso riippuu jossakin 

määrin X-tehottomuudesta, joka puolestaan riippuu kilpailutilanteen tasosta ja muista mo-

tivaatiotekijöistä” (Leibenstein 1966: 142). Tekijä X olisi tällöin jonkinlaista halutto-

muutta, mukavuudenhaluisuutta tai tekemisen hengen puutetta, joka ilmenee 

kaikissa organisaatioissa. Selkeimmin se ilmenee monopoleissa, koska niissä ei ole 

kilpailutilanteen aiheuttamia paineita suoritukseen vaikuttamassa. 

 X-tehottomuus on mutkattomasti siirretty byrokratiakritiikkiin, kun monin 

paikoin julkisten organisaatioiden monopoliasema esimerkiksi palvelutuotannos-

sa on usein ilmeinen. Selittävänä tekijänä tämä hieman abstraktiksi jäävä tekijä X 

poikkeaa melko huomattavasti esimerkiksi Niskasen itseintressille perustuvalta 

byrokratiakritiikistä (Niskanen 1971). Tekijä X ei nimittäin ole välttämättä tulkitta-

vaksi tietoisena valintana hyödyn maksimoimiseksi tai edes vaivan minimoimi-

seksi. Se on enemmän tiettyihin järjestelmiin tai organisaatioihin juurtunut tapa 

suhtautua työhön, joka johtaa korkeampiin yksikkökustannuksiin. Se ei välttämät-

tä siis ole oman edun tavoittelua, vaan pikemminkin paineettomassa tilanteessa 

heikentyvää työkulttuuria. Tällaisena selittävänä konstruktiona X-tehottomuus on 

byrokratian itseintressiä osuvampi juuri sopimuksellisuuden näkökulmasta. Sillä 

voidaan yrittää esimerkiksi selittää kilpaillun ja kilpailemattoman palvelutuotan-

non mahdollisia kustannuseroja. Samoin X tekijään voi vedota havaittaessa joko 

kilpaillun tai kilpailemattoman palvelutuotannon sisällä merkittäviä eroja yksik-

kökustannuksissa. (Lane 2000: 74–75.) 

 NPM on sopimuksellisuuteen nähden omaksuva ja välittävä doktriini. Sen 

sopimuksellisuusorientaatio on omaksuttu lähinnä uuden institutionaalisen talo-

ustieteen muodostavista suuntauksista, joiden eräitä keskeisiä ajatuksia NPM:ssä 

on yhdistetty vanhaan managerialismiin (ks. esim. Pollitt emt). Sopimuksellisuu-

den teoreettiseksi taustoittamiseksi on siis syytä mennä NPM:n periaatteita kau-
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emmaksi, talouteen ja talousteoriaan sekä varhaiseen hallintoteoriaan. Tätä kautta 

löytyvät perusteet sen keskeisille taloudellisille argumenteille. Myös sopimukselli-

suutta koskeville argumenteille. 

 

2.2. Markkinat ja hierarkiat  NPM–doktriinissa: uusi institutionaalinen talous-

tiede 

 

 Talousteorian kentässä sopimuksellisuus on ollut keskeinen teema uutta ins-

titutionaalista taloustiedettä, jonka otsakkeen alle voidaan lukea kolme eri suun-

tausta. Erityisesti transaktiokustannusteoriassa (esim. Williamson 1975, 1985) ja 

päämies-agenttiteoriassa (esim. Alchian & Demsetz 1972, Jensen & Meckling 1976, 

ks. Arrow 1985) tätä koskevat pohdinnat näkyvät selvästi. Julkisesta valinnasta 

(esim. Downs 1957, Niskanen 197114; Boyne 1998) on puolestaan haettu keskeiset 

argumentit pienemmän julkisen sektorin ja kilpailun lisäämisen puolesta. Nämä 

kaikki sijoittuvat osaksi talousteorian perinnettä. Julkisen valinnan voi katsoa laa-

jemmin kuuluvan osaksi rationaalisen valinnan koulukuntaa. Koulukuntaa yhdis-

tää talousteorian deduktiivisen, yksilön rationaalisuuden oletuksesta (homo oe-

conomicus) lähtevän, tarkastelutavan soveltaminen myös primääristi ei-

taloudellisten ilmiöiden tarkasteluun. Eniten tällaisia löytyy poliittisten prosessien 

ja byrokratian tarkasteluista (ks. esim. Dunleavy 1991). 

 On ilmeisen perusteltua tehdä selkeä ero uuden institutionaalisen taloustie-

teen ja uusinstitutionalismin välillä. Tällä jälkimmäisellä tarkoitetaan mm. Di-

Maggion ja Powellin tapaisten, alun perin Yhdysvaltojen länsirannikon organisaa-

                                                
14 Niskasen teosta voidaan pitää myös päämies-agenttiteorian edustajana. Sen keskeinen väite on 
se, että julkisen organisaation johtajana toimiva ”byrokraatti” maksimoi hyötynsä eli pyrkii tuot-
tamaan budjettivaroin enemmän kuin olisi tarpeen. Tämä on tulkittavissa päämiehen (poliitikot) ja 
agentin (byrokraatti) välisen luottamussuhteen loukkauksena. Edelleen tämä on mahdollista siksi, 
että informaatio todellisista tarpeista ja kustannuksista on asymmetrisesti agentin puolella. 
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tiotutkijoiden lähestymistapaa. Esimerkiksi Ojala ja Lamberg (2001: 68) näkevät 

näitä erottavan tieteenalaerojen, mutta kuitenkin yhdistävän saman tutkimus-

suuntauksen. Asian voi nähdä näinkin, mutta kun eroja löytyy yllin kyllin, niin 

ehkä on perustelumpaa pitää niitä samantapaisista nimistään huolimatta eri tut-

kimussuuntina. 

 Uuden institutionaalisen taloustieteen muodostavista tutkimussuunnista jul-

kinen valinta on ehkä selvimmin kytköksissä talousteorian valtavirtaan, mm. Pare-

ton ja Ricardon tapaisten talousteorian klassikoiden perinnettä seuraavaan uus-

klassiseen taloustieteeseen. Julkinen valinta on jopa tulkittavissa uusklassiselle ta-

loustieteelle ominaisen tarkastelutavan siirtämisenä julkisen hallinnon ja politiikan 

tutkimukseen. Siinä on kuitenkin sävyjä myös tätä taloustieteen valtavirtaa anka-

rasti kritisoineen itävaltalaisen teorian eräistä keskeisistä ajatuksista (ks. Shand 

1990; Vihanto 2001). Esimerkiksi Palermo (1999) kritisoi kuitenkin ankarasti eräi-

den tutkijoiden pyrkimyksiä yhdistää itävaltalaisen teorian ja uuden institutionaa-

lisen teorian näkökulmia. Hän toteaa näiden puhuvan eri asioista samoin käsittein 

minkä vuoksi niiden yhdistäminen yhdeksi tutkimusohjelmaksi on molempien 

tutkimussuuntausten samansuuntaisten yksityistä taloutta, yksityistämistä ja de-

regulaatiota painottavista talouspoliittisista suosituksista huolimatta mahdotonta. 

 Transaktiokustannusteoriaa ja päämies-agenttiteoriaa yhdistää näkemys siitä, 

että sosiaaliset instituutiot ja järjestelyt – primääristi markkinoilla ja hierarkioissa 

(organisaatioissa) tapahtuvat järjestelyt – ovat pitkäaikaisen legaalisen, historialli-

sen, sosiaalisen tai poliittisen vaikutuksen tuloksena syntyneiden järjestelyjen si-

jaan ymmärrettävissä mahdollisimman tehokkaina ratkaisuina tiettyihin taloudel-

lisiin ongelmiin (Granovetter 1992: 311). Ne ovat siten institutionalismiin viittaa-

vasta nimestään huolimatta melko kaukana vanhan taloustieteellisen institutiona-

lismin ajatuksista, jossa hyvin paljon korostettiin juuri noiden pitkäaikaisten ul-
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koisten tekijöiden merkitystä taloutta muovaavina tekijöinä (Pessali & Fernández 

1999; Riukulehto 2001). 

 Transaktiokustannusteoriaa ja päämies-agenttiteoriaa erottaa toisistaan nii-

den suhtautuminen kahteen taloustieteellisen ajattelun kulmakiveen: oletukseen 

organisaation tarkoituksenmukaisuudesta ja yksilön rationaalisuudesta oman 

edun ajamisena. Transaktiokustannusteoria pitää primäärinä ohjenuoranaan sitä, 

että organisaatio on tarkoituksenmukainen. Jopa vaikka se merkitsisi jonkinasteis-

ta luopumista oletuksesta, että ihmiset ajavat aina omaa etuaan. Päämies-

agenttiteoria puolestaan lähtee aina siitä, että näin rationaalisesti toimivien ihmis-

ten on syytä aina olettaa toimivan. Siksi siinä joudutaan ottamaan jossain määrin 

ottaa etäisyyttä oletukseen siitä, että organisaatio olisi aina tarkoituksenmukaisin 

mahdollinen. (Freeman 1999; ks. Hyyryläinen 2000: 302.) 

 Tämän tutkimuksen aihepiirin kannalta uusinstitutionaalisen taloustieteen 

muodostavat suuntaukset ovat kuitenkin avainasemassa siksi, että ne korostavat 

sopimusten asemaa sekä organisaatioiden sisällä suhteessa johtoon ja omistajiin, 

että organisaatiosta ulospäin suhteessa muihin liike-ja yhteistyökumppaneihinsa. 

Organisaation sisällä ne ovat jossain tapauksissa päätyneet näkemykseen yrityk-

sestä  (firm)  sopimusten  verkona  (nexus  of  contracts)  (Alchian  &  Demsetz  1972;  

Jensen & Meckling 1976). Jossain tapauksissa ne kiistävät tällaisen ajattelutavan 

vain markkinamallin jatkamisena organisaation tulkintaan, kun ne itse ymmärtä-

vät organisaation markkinoilta hankkimisen vaihtoehdoksi (Williamson 1975, 

1985, 1991). Organisaatiosta ulospäin ne molemmissa tapauksissa kuitenkin tar-

kastelevat organisaatiota, jonka rajat ulkomaailmaan ovat erilaisten sopimuksellis-

ten järjestelyjen takia kaikkea muuta kuin selväpiirteiset. 
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2.2.1. Transaktiokustannusteoria 

 

 Transaktiokustannusteoriassa lähtökohtana on nobelisti Ronald Coasen 1930-

luvulta peräisin oleva havainto siitä, ettei markkinoilla toimiminen ole vailla kus-

tannuksia (Coase 1993). Siihen kuluu aikaa ja vaivaa sekä myös rahaa. Sellaisen 

toimijan, joka on halukas ostamaan hyödykkeitä tai palveluita markkinoilta täytyy 

ensimmäiseksi etsiä sopiva myyjä (etsintäkustannukset), seuraavaksi hänen on 

päästävä selville siitä että tuote tai palvelu on juuri sitä mitä ollaan hakemassa (in-

formaatiokustannukset), sitten päästävä sopuun määrästä, hinnasta, laadusta ja 

mm. toimitusehdoista (sopimuskustannukset) ja vielä kaiken tämän jälkeen pan-

tava sopimus myös käytäntöön (toimeenpanokustannukset). (Demsetz 1993, Pek-

karinen & Sutela 2002.) 

 Osa mainituista kustannuksista on sopimukseen nähden etukäteisiä (ex ante) 

kustannuksia, osa jälkikäteisiä (ex post) kustannuksia. Näiden välillä on keskinäi-

nen riippuvuus. Jos etukäteiset kustannukset tingitään mahdollisimman alas, niin 

on todennäköistä, että jälkikäteen joudutaan käyttämään enemmän resursseja eri-

laisten ongelmien selvittämiseen ja korjaamiseen. Vastaavasti hieman raskaammat 

kustannukset etukäteen johtavat todennäköisesti pienempiin jälkikäteisiin kustan-

nuksiin. Kokonaiskustannustason kannalta ei voida suoralta kädeltä päätellä 

kumpi olisi parempi strategia sopimustenhallinnassa. (Kähkönen 2001: 20–21.) 

 Taulukossa 1 on kuvattu eri tyyppisiä transaktiokustannuksia sekä niitä teki-

jöitä, joiden kautta niitä voitaisiin alentaa. 
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Taulukko 2. Erilaisia transaktiokustannuksia 

 

 
Kustannustyyppi 
 

Mitä pitää sisällään? Kuinka voidaan alentaa? 

Etsintäkustannukset 
yhteistyökumppanin hakemi-
nen mahdollisten sopimus-
kumppaneiden joukosta 

vakiintuneet kontaktit, rajattu 
uusien kumppaneiden haku 

Informaatiokustannukset 
tuotteen, investoinnin tai pal-
velun hinnan ja laadun arvi-
oiminen 

vakiintuneet kontaktit, varo-
vaisuus uudistamisessa, stan-
dardit ja akkreditointi 

Sopimuskustannukset hinnasta, laadusta ja toimi-
tusehdoista sopiminen 

kiinteät hinnat, vakiosopi-
mukset, pitkät sopimuskau-
det 

Toimeenpanokustannukset sopimuksen käynnistäminen, 
johtaminen ja valvonta 

pitkät sopimukset, hyvä so-
pimuskumppaneiden tunte-
minen, standardit ja akkredi-
tointi 

 

 Hankinnan mittakaavalla on iso merkitys oikeutettujen transaktiokustannuk-

sien kannalta. Esimerkiksi suurissa investoinneissa pienikin erehtyminen tai so-

pimuskumppanin väärä valinta saattaa merkitä todella isoja tappioita. Siksi tällai-

sissa oma toiminta osoittautuu jo laskennallisesti harkittavissa olevaksi vaihtoeh-

doksi. Kun vielä otetaan huomioon kontrolloinnin helppous, muuttuu tilanne vie-

lä enemmän omaa tuotantoa suosivaksi. Yrityspuolella transaktiokustannusteori-

alla onkin luontevaa perustella vertikaalista integraatiota, kilpailijoiden tai yhteis-

työkumppaneiden liittämistä oston kautta osaksi omaa liiketoimintaa. Julkisella 

puolella sen sijaan – yllättävää kyllä – näkökulma on lähes kokonaan vastakkai-

nen. Julkiselle sektorille vain ulkopuolisilta ostaminen näyttää tosiasiallisesti 

muodostuneen päätöksenteossa käytettävissä olevaksi vaihtoehdoksi. Syntyykin 

siksi helposti epäilys siitä, ettei transaktiokustannusteorian perusviestiä ole julki-
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sissa organisaatioissa tulkittu aivan oikein. Välttämättä hallinnon järjestämis- ja re-

formoimistoimia ei teoria ole tässäkään ohjannut, vaan erilaiset käytännöt tarpeet 

(ks. Hood, Huby & Dunsire 1987: 168–69). 

 Vaikka transaktiokustannusteorian alku luetaan ennen kaikkea Coasen takia 

melko kauas tutkimuksen historiaan, niin tunnetuksi se on varsinaisesti tullut Oli-

ver Williamsonin työn ansiosta 1970-luvun puolivälistä lähtien. Hänen vaiheittain 

kehittelemässään transaktiokustannusteoriassa on viisi keskeistä komponenttia 

(Williamson 1975; 1985; 1991; ks.Perrow 1990: 129–131): epävarmuus, suppeatoi-

mijainen neuvottelutilanne (small-numbers bargaining), panosten erityisyys (asset 

spesificity), rajoitettu rationaalisuus ja opportunismi. 

 Epävarmuus viittaa siihen, ettei kaikkea voida koskaan ennakoida. Aina on 

varauduttava myös erilaisiin yllätyksiin. Suppeatoimijaisella neuvottelutilanteella 

Williamson tarkoittaa sitä, että jo olemassa olevilla sopimuskumppaneilla on eri-

lainen, etuoikeutetumpi asema suhteessa ihan uusiin toimijoihin. Heillä on proses-

sia helpottavaa tietoa ja kokemusta jo toisesta osapuolesta, mikä täysin uusilta tar-

jokkailta puuttuu. Heillä on myös panoksia, joiden arvo on vahvasti sidoksissa yh-

teistyöhön toisen osapuolen kanssa. Panosten erityisyys (asset specificity) on tätä 

ilmiötä kuvaava termi. Sillä viitataan esimerkiksi työntekijän osaamisen vaikeaan 

korvattavuuteen organisaatiossa, mikä tekee hänen asemansa erityiseksi ja esi-

merkiksi erottamisen hyvin hankalaksi (Perrow 1990: 129–30). Mahdollisesti yh-

teistyötilanteen ulkopuolella panoksilla ei olisi vaihtoehtoista käyttöä. Rajoitettu 

rationaalisuus ja opportunismi liittyvät yhteen. Juuri toiselta sopimuskumppanilta 

puuttuva tieto tekee mahdolliseksi sen, että toinen sopimuskumppani pystyy toi-

mimaan opportunistisesti eli ajamaan etuaan toisen kustannuksella. 

 Kaikki nämä tekijät ovat ongelmia suhteessa täydellisen kilpailun malliin 

(Perrow 1990: 130–31). Ei ole suurta joukkoa tilaajia ja tuottajia, jotka päivittäin 

neuvottelevat hinnasta markkinoilla. Ei ole mekanismia, joka hintojen muutosten 
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kautta välittömästi sopeuttaisi toiminnan ja rakenteet markkinatilanteeseen. Ei ole 

mekanismia, joka välittömästi rankaisi esimerkiksi huonoa tavaraa tai palvelua 

tuottavaa sopimuskumppania kaupankäynnin tyrehtymisellä. Sen sijaan on suo-

tuisa tilanne sille, että yritetään hakea ratkaisua näihin ongelmiin tuomalla sopi-

muskumppani osaksi omaa organisaatiota vertikaalisena integraationa. Tämä on 

avain transaktiokustannusten minimointiin, joka on mukaan usein avain tehok-

kuuteen. 

 Eri tilanteissa erilainen hallintamalli (governance structure) johtaa alimpiin 

transaktiokustannuksiin. Williamson olettaa talouden logiikan olevan sellaisen, et-

tä alimmat kustannukset tuottavaa mallia pyritään aina hakemaan. Päävaihtoeh-

dot ovat hierarkia ja markkinat. Hierarkia viittaa siihen, että eri toimintojen koor-

dinointi järjestetään yhden organisaatiorakenteen sisällä. Tämän polaarinen vaih-

toehto on se, että kaikki toiminnot hankitaan ostamalla ne muilta. Tätä edustavat 

markkinat. Tosiasiassa markkinoiden ja hierarkian välillä on erilaisia välimuotoja. 

Näissä välimuodoissa sopimuksellisuus ilmentyy hierarkian ja markkinoiden etuja 

ja kustannuksia sekoittavina malleja. Näitä välimuotoja Williamson kutsuu myö-

hemmässä tuotannossaan hybrideiksi (Williamson 1991). 

 Williamsonin näkemys on kiinnostava julkisen sektorin kohdalla siksi, että se 

tunnustaa talouden kompleksisuuden. Williamson ei näe talouden logiikkaa yk-

sinkertaisena voittojen maksimoinnin logiikkana, joka olisi hankalasti tuotavissa 

julkisen hallinnon ja julkisten palveluiden problematiikkaan. Sen sijaan hän koros-

taa alhaisten transaktiokustannusten hakemista (economizing) ja opportunistiselta 

käyttäytymiseltä suojautumista olettaen vielä, ettei toimijoiden tieto maailmastaan 

ole täydellinen (esim. Williamson 1985: 30–32). Tällainen käsitys taloudellisen toi-

minnan perimmäisestä luonteesta sopii hyvin tuotavaksi myös julkisen sektorin 

tutkimukseen. 
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 Julkisen sektorin kohdalla erona täydellisen kilpailun malliin on jo lähtökoh-

taisesti se, että usein kysyjiä on vain yksi, vaikka tarjoajia voisikin olla useampia. 

Markkinat ovat siten usein jo lähtökohtaisesti ymmärrettävissä markkinoiden ide-

aalista poikkeavina näennäismarkkinoina (esim. Le Grand & Bartlett toim. 1993; 

McGuire 1997: 104–05). Muuten analyysissa kyllä pätevät kutakuinkin samat teki-

jät kuin yksityisten organisaatioiden kohdalla. 

 Vaihtoehtona myös julkisella sektorilla on joko koordinoida eri toimintoja 

julkisen sektorin sisällä tai tehdä sopimuksia myös yksityisen sektorin organisaa-

tioiden kanssa. Myös julkisella sektorilla esimerkiksi investointeja tehdessä on 

olennaista se kykeneekö luottamaan sopimuskumppaniinsa. Jos ei luota, ei mitä 

ilmeisimmin ole valmis ottamaan taloudellista riskiä, jota suuri investointi aina 

edustaa. Vähintäänkin näin tehdessään vaatii takuut siitä, että sopimuskausi jat-

kuisi niin pitkään että investoinnit olisi mahdollista maksaa pois sen aikana. Vas-

taavia esimerkkejä löytyisi vaikka millä mitoin. Taloudellisten päätösten perim-

mäinen logiikka on siis kutakuinkin sama kuin yksityisten toimijoiden välillä, 

vaikka myös julkiselle sektorille erityisiä piirteitä löytyy yllin kyllin. Transak-

tiokustannusteoriaa voi soveltaa julkisen sektorin sopimuksellisuuden tarkaste-

luun,  joskaan  ei  aina  ihan  sillä  tavoin  kuin  esimerkiksi  Oliver  Williamson  sen  

ymmärtää. (Transaktiokustannuslogiikasta julkisella sektorilla, ks. esim. Stiles, 

Mick & Wise 2001.) 

 

2.2.2. Päämies-agenttiteoria 

 

 Päämies-agenttiteoria on pääasiassa keskittynyt tarkastelemaan sellaisia suh-

teita, joissa kaikki agentin toiminta ei ole päämiehen kontrolloitavissa, ja joissa 

lopputuloksen kannalta agentin panos on ehdottomasti ratkaiseva (Arrow 1985: 
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37). Suhteita tarkastellaan potentiaalisina tai realisoituvina päämies-

agenttiongelmina15. Nämä ovat erilaisia luottamusongelmia. Sopimuksia oletetaan 

rikottavan siksi, että se on toimijoiden itseintressin mukaista, ja se myös siksi, että 

tämä on mahdollista koska täydellinen valvontajärjestelmä olisi sen aiheuttamien 

kustannusten takia mahdoton toteuttaa (Perrow 1990: 122). Jensen ja Meckling 

(1976: 308) kiteyttävät ongelman seuraavalla tavalla: ”Jos molemmat suhteen osapuo-

let ovat hyödyn maksimoijia, on hyvä syy olettaa ettei agentti aina toimi täysin päämiehen 

intressien mukaisesti.” 

 Tutkimussuunnan juuret ovat mm. vakuutustutkimuksessa, missä on sen 

nimissä pohdittu esimerkiksi sitä ottaako hyvin vakuutettu toimija suurempia ris-

kejä kuin vakuuttamaton tai heikommin vakuutettu. Tätä on yleisimmin tarkastel-

tu peitettynä käyttäytymisenä (moral hazard). Se on toinen päämies-

agenttiongelmien päätyyppi (Arrow emt. 38). Toinen päätyyppi on yleisesti nimet-

ty haitalliseksi valikoitumiseksi (adverse selection). Siinä agentilla on tietoa joka 

päämieheltä puuttuu. Siksipä tutkimuksessa oletetaan agentin pyrkivän oppor-

tunistisesti käyttämään tätä informaatioasymmetriaa hyväkseen oman etunsa aja-

miseksi (emt. 39). Arrow (emt.) käyttää näistä termejä ’hidden action’ (moral haz-

ard) ja ’hidden information’ (adverse selection). Syy muiden käyttämistä poik-

keavien termien käyttöön on hänen tyytymättömyytensä vakuutustutkimuksen 

terminologian soveltuvuuteen muussa taloudellisessa toiminnassa. 

 Klassinen esimerkki haitallisesta valikoitumisesta on käytettyjen autojen 

kauppa. Kun vain myyjä tietää missä kunnossa hänen myymänsä auto on, on in-

formaatioasymmetria hänen puolellaan. Jos myyjä haluaa kovasti päästä huonois-

ta autoista eroon, on hinnanalennus tähän hyvä keino. Hintatason laskiessa tarjol-

la on vain huonoja autoja. Ostajatkin oppivat tietämään tämän, jolloin ajaudutaan 

tilanteeseen, jossa tarjolla olevien autojen taso on laskenut. Tätä kutsutaan haitalli-

                                                
15 Suomenkieliset käännökset teoksen Pekkarinen & Sutela (2002) mukaan. 
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seksi valikoitumiseksi. Se voi syntyä toisinkin. Se on mahdollista myös silloin kun 

ostajalla on informaatioasymmetria puolellaan. Hän tietää parhaiten sen mitä on 

esimerkiksi vakuuttamassa, oli sitten kyse autosta talosta tai itsestään. Kun ostaji-

en itseintressin mukaista on vakuuttaa hyvin erityisesti huonoja kohteita, jossa 

riski vakuutusyhtiöllä joutua suorittamaan korvauksia on suurempi, niin tämä 

johtaa siihen että vakuutusten hinnat nousevat. Vakuutusyhtiöt ennakoivat ja rea-

goivat tähän tilanteeseen mm. korvauksia koskevan informaation varassa. On taas 

tapahtunut markkinoihin vaikuttava haitallisen valikoitumisen prosessi. (Pekkari-

nen & Sutela 2002: 139.) 

 Päämies-agenttiongelmat tuottavat ylimääräisiä kustannuksia (agency loss, 

agency costs) sekä päämiehelle että agentille. Päämiehen kustannukset aiheutuvat 

agentin kannustamisesta ja valvonnasta. Esimerkiksi erilaisissa organisaatioissa 

yleinen kannustava palkkaus muodostaa tällaisen kustannuksen. Siinä sijoitetaan 

rahaa, joka muuten olisi käytössä muuhun toimintaan, sen varmistamiseen, että 

organisaation palvelussa olevat toimivat organisaation intressin mukaisesti. Agen-

tin kustannus liittyy hänen sitoutumiseensa organisaation toimintaan. Yritysorga-

nisaatioiden tapauksessa sitoutumista voi osoittaa esimerkiksi hakeutumalla 

omalla kustannuksellaan yrityksen omistajien joukkoon. Myös olemalla hakeutu-

matta korkeammin palkattuihin ja parempia työsuhteen etuja tarjoaviin töihin 

viestii sitoutumista. Tässä tapauksessa kustannukseksi jää mahdollinen palkan 

erotus paremmin palkattuihin töihin nähden. Osake- ja optiojärjestelyillä myös 

omistajat voivat pyrkiä sitouttamaan yrityksensä johtoa tekemään intressiensä 

mukaista hyvää tulosta. Tällaisia mahdollisuuksia julkisella sektorilla ei ole. Val-

vonta- ja sitoutumiskustannusten lisäksi päämies-agenttiongelman aiheuttamiksi 

kustannuksiksi voidaan laskea tappio, joka aiheutuu siitä, ettei hyötyään maksi-

moiva agentti sittenkään aina toimi niin kuin olisi hyötyään maksimoivan pää-
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miehen intressin mukaista toimia. (Jensen & Meckling 1976: 308–09; Pratt & Zeck-

hauser 1985: 2–4.) 

 Yleisesti talousteoriassa päämies-agenttiteorian luontevin sovellusalue oli 

aluksi omistajien (päämiehet) ja johdon (agentit) välisen suhteen tarkastelu, mutta 

jo 1970-luvulla huomattiin saman sopimuksellisuus- ja luottamuslogiikan olevan 

sovellettavissa myös yleisemmin (esim. Jensen & Meckling emt. 309). Talousteori-

asta ja yritystutkimuksesta päämies-agenttisuhteiden tutkimus on 1980- ja 1990-

luvulla siirtynyt myös julkisten organisaatioiden tutkimukseen. Eniten päämies-

agenttiteoria – ja myös transaktiokustannusteoria – ovat saaneet julkisella sektoril-

la huomiota siksi, että ehkä kaikkein radikaaleimman hallinnon uudistuksen, Uu-

den Seelannin mallin, on tulkittu olevan niiden inspiroiman (esim. Schick 1996; 

Boston, Martin, Pallot & Walsh 1996; Steane 199916). 

 Lähtökohta tälle Uudessa Seelannissa oli heikko taloudellinen tilanne. Talou-

den heikentyessä keskitettyyn sääntelyyn ja julkisten organisaatioiden omaan toi-

mintaa perustuva järjestelmä joutui kritiikin tulilinjalle. Vahvemman talouden ai-

kana syntynyt riippuvaisuus jatkuvasti kasvaneista julkisista organisaatioista, ja 

niiden kasvun myötä tapahtunut irtautuminen poliittisesta ohjauksesta17 vielä hy-

väksyttiin, mutta talouden heikentyessä tästä muodostui poliittisesti ”sietämätön” 

asiantila. Keskitettyä ohjausta korvaavat sopimusjärjestelyt tulivat siksi tarpeeseen 

ja  ”sopimukset muodostuivat fundamentaalin muutoksen katalyyteiksi”. (Matheson 

1997: 165.) 

 Allen Schick kuvaa uuden institutionaalisen taloustieteen merkitystä Uuden 

Seelannin uudistusten taustalla oheisella tavalla: ”Johtamisdoktriini selittää useita 

Uuden Seelannin julkisen sektorin innovaatioita. Se ei kuitenkaan pidä sisällään hallinnon 

                                                
16 Uuden Seelannin malli toteutettiin myös paikallishallinnon puolella samansuuntaisena. Sen eri-
tyinen piirre paikallishallinnossa oli yksikköjen määrän dramaattinen vähentäminen. (Boston, Mar-
tin, Pallot & Walsh 1996; Lapsley & Pallot 2000.) 
17 Tähän viitataan usein julkisen valinnan inspiroimana termillä ’producer capture’. (ks. esim. Alt-
haus 1997: 142) 
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pyrkimystä sopimustyyppisiin järjestelyihin, tuotoksen painottamista ja muita Uuden See-

lannin mallin erityisiä piirteitä. Nämä selittääkseen on viitattava ideoihin jotka tunnetaan 

vaihtelevasti niin uutena institutionaalisena taloustieteenä, agenttiteoriana kuin transak-

tiokustannusteoriana.” (Schick 1996: 17.) 

 Mitä ilmeisimmin Uuden Seelannin valtiovarainministeriössä uuteen institu-

tionaaliseen talousteoriaan olikin kiinnostusta aika tavalla. Schick (emt. 17) todis-

taa tästä seuraavasti: ”Eräät reformien johtavista arkkitehdeistä tulivat tutuiksi näiden 

käsitteiden kanssa ja olivat innokkaita soveltamaan niitä.” Siksipä lienee mahdollista 

Schickin (emt. 17) mennä jopa väittämään, että ”Uusi Seelanti ei ole maa jossa ideat 

liikkuivat yhteen suuntaan ja käytäntö toiseen.” 

 Yksi tämän korkeimpien virkamiesten taloustieteellisen kiinnostuksen sel-

keimpiä ilmentymiä on Murray Hornin teos ”The Political Economy of Public 

Administration” (Horn 1995), joka on maailmalla hyvin tunnettu tulkinta lainsää-

täjien ja virkamiehistön välisestä suhteesta päämies–agenttisuhteena. Mm. Ken 

Shepslen ja Richard Zeckhauserin oppilaana Harvardissa 1980–luvun lopussa 

toiminut Horn saattaa hyvinkin olla merkittävä linkki yhdysvaltalaisen tutkimu-

stradition ja uusseelantilaisen hallinnonuudistamiskäytännön välillä. Myös valtio-

varainministeriön reformien aikainen päällikkö, Graham Scott, on Uudessa See-

lannissa ja Australiassa tunnettu myös julkisjohtamisen tutkijana. Hänen mittava 

400-sivuinen esityksensä Uuden Seelannin julkisjohtamismallista on hedelmällistä 

luettavaa kaikille Uudesta Seelannista kiinnostuneille hallinnontutkijoille (ks. 

Scott 2001). Scott (1997: 162–63) itse katsoo uudella institutionaalisella taloustie-

teellä olleen runsaasti vaikutusta valtioyhtiöiden ja keskushallinnon reformeissa. 

Hän kuitenkin korostaa, että vaikutteita oli muitakin, eikä kaikki neuvo päättäville 

poliitikoille perustunut puhdasoppisesti mihinkään teoriaan, vaan oli luonteeltaan 

käytännönläheisempää. 
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Julkisen sektorin päämies-agenttisuhteiden erityispiirteet 

 

 Uuden Seelanninkin uudistuksissa yksityisen sektorin rooli vahvistui suh-

teessa julkiseen. Sama tarina on kerrottavissa muualtakin, jossa sopimusten ase-

maa on korostettu. Tämä onkin varsin luonnollinen seuraus. Päämies-agenttiteoria 

ei nimittäin itsessään tee mitään eroa julkisen ja yksityisen sektorin välille, vaan si-

tä voidaan jopa pitää automaattisena yksityisen sektorin vaihdantakäsitteen ulot-

tamisena myös julkiselle sektorille (Althaus 1997: 150). Sen julkissektorin sovellu-

tusten kannalta olennainen kysymys on se onko tämä perusteltavissa? Miten pää-

mies-agenttisuhteet julkisella sektorilla poikkeavat yritysmaailman päämies-

agenttisuhteista? Parhaimmillaan päämies-agenttiteoria voi auttaa erottelemaan 

erottamaan tilaaja- ja tuottajaroolit toisistaan, selkeyttämään odotuksia toisten 

toimijoiden suhteen ja lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä (emt. 151). Se ei kui-

tenkaan ole ollut kokonaan vailla ongelmia. Catherine Althaus (emt. 151–52) jopa 

vihjaa päämies-agenttiteoriaa monin paikoin sovelletun käytäntöön ennen kuin se 

on teoreettisesti tullut kunnolla ymmärrettyä.  

 Graham Scott (1997: 156) tulkitsee, että pohjimmiltaan julkisella sektorilla 

päämiehen ja agentin suhde on sama kuin yksityisellä sektorilla. On valittava sel-

lainen hallintatapa, joka sekä minimoi transaktiokustannukset, että kykenee sovit-

tamaan erot toiminnan tavoitteissa molempia hyödyntäväksi ratkaisuksi. Kuiten-

kin Scott toteaa tästä eteenpäin tilanteen olevan fundamentaalisti toisenlaisen. Sii-

nä kun yksityisellä sektorilla paras hallintamalli on sellainen, joka pärjää markki-

noilla tapahtuvassa kilpailussa hyvin, on julkisella sektorilla menestyksen tae vii-

mekädessä vaaleissa mitattava kansalaisten tuki (ks. myös Horn 1995). Tässä suh-

teessa on Scottin mukaan piirteitä, joille ei yksityisen sektorin päämies-

agenttisuhteista löydy vastineita. 
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 Sakari Möttönen (2002) on soveltanut päämies-agenttiteoriaa kunnan poliit-

tisten päättäjien ja viranhaltijoiden suhteen tarkasteluun. Hänen analyysinsa mu-

kaan osapuolten välinen toimeksiantosuhde, toimijoiden suhteellinen itsenäisyys, 

informaation asymmetrisyys ja poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden välinen 

keskinäinen riippuvuus olisivat sellaisia näkökulmia, jotka selvästi ilmenevät 

myös päättäjien ja virkamiesten suhteessa. Möttönen kuitenkin korostaa sitä, ettei 

taloustieteellistä päämies-agenttisuhdetta, joka parhaiten kuvaa omistajien ja joh-

don välistä suhdetta yrityksissä, voi suoralta kädeltä soveltaa julkisen sektorin 

tarkasteluun. Hän korostaa siksi tarvetta kehittää kunnallisen toimintaympäristön 

omaa päämies-agenttiteoriaa. 

 Allen Schick (1996: 17) käyttää takavuosien tunnetusta brittisarjasta ”Kyllä 

herra ministeri” tuttua mallia esimerkkinä julkisella sektorilla realisoituvasta 

päämies-agenttiongelmasta. Siinä päämiehenä toimivan ministerin agenttina toi-

miva kansliapäällikkö omaa asymmetrisesti valtaosan informaatiosta, jota päätök-

senteossa tarvitaan. Tätä informaatiota ministerille sopivasti sääntelemällä syntyy 

tilanne, jossa itse asiassa päämies, toimiessaan hallussaan olevan informaation va-

rassa, toimiikin oikeastaan agentin tahdon mukaisesti. Varsinainen päämies-

agenttisuhde on siten kääntynyt kokonaan toisinpäin. 

 Mitä ilmeisimmin samansuuntaisia päämies-agenttisuhteen vääristyneitäkin 

ilmentymiä löytyy myös Suomen valtion ja kuntien hallinnosta. Informaatio-

asymmetria ainakin on ilmeinen. Pitkälle koulutettua ja päätoimisesti asioihin pe-

rehtynyttä virkamiehistöä ei informaation määrällä ja laadulla päihitetä, vaan joko 

on yksinkertaisesti luotettava heidän lojaalisuuteensa poliittisia päättäjiä kohtaan 

tai rakennettava kannustin- ja valvontajärjestelmä joka estää sortumisen oppor-

tunistiseen käyttäytymiseen. 

 Yksi versio julkisen sektorin päämies-agenttisuhteiden tutkimuksesta on 

päämies-agenttiteorian käyttö julkisen toiminnan tarkastuksen kuvaus- ja selitys-
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teoriana (Meklin 2000). Tällöin päämiehen rooleiksi ajatellaan tehtävän anto, kor-

vauksen määrittäminen ja agentin antaman tilityksen hyväksyminen. Agentin 

pääroolina on annetun tehtävän suorittaminen, johon liittyen hän tekee siitä pää-

miehelle tilityksen. Koska rationaalisesti toimivalle agentilla oletetaan olevan ris-

kin sortua opportunismiin, ja koska päämiehen on tätä yksin kallista ja hankalaa 

omatoimisesti seurata, päämiehen katsotaan tarvitsevan edustajaa, joka keskittyy 

päämiehen toimeksiannosta valvomaan päämiehen ja agentin välisen sopimuksen 

toteutumista aiotulla tavalla. "Tilintarkastuksen ydintehtävä on varmistaa agentin tili-

tyksen oikeellisuus" kirjoittaa Pentti Meklin tässä suhteessa syntyvästä roolista tilin-

tarkastukselle (emt. 136). 

 Tarkastuksen laajuus määräytyy pitkälle sen mukaan keskittyykö se vain sii-

hen antaako tilivelvollinen "riittävät ja oikeat tiedot" päämiehelle toiminnastaan 

vai ryhtyykö tarkemmin arvioimaan myös tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä. 

Ensimmäisessä, kapeammassa vaihtoehdossa, tarkastus rajoittuu itse sopimuk-

seen. Jälkimmäisessä, laajemmassa vaihtoehdossa, siinä otetaan esille myös sopi-

muksen ja säädösten ulkopuolisia asioita. Kapeampi rooli on tilintarkastuksen 

ominta aluetta, laajempi rooli jää tuloksellisuustarkastukselle. Näiden lisäksi eri-

laisissa arvioinneissa voidaan ottaa kantaa kumpaankin alueeseen. (emt. 139–137, 

143–147.) 

 Valtiohallinnossa sopimusmenettely on kehittynyt 1990-luvun puolivälistä 

alkaen tulossopimusmenettelyksi, jossa poliittisten päättäjien edustajana toimiva 

ministeriö tekee ohjauksessaan toimivan hallinnonalan yksikköjen kanssa tuloksia 

ja rahoitusta koskevan sopimuksen. Se on muodostunut keskeiseksi taloudellisen 

ohjauksen mekanismiksi ministeriöiden ja niiden alaisten yksiköiden välillä. So-

pimuksena tulossopimus, vaikka onkin ulospäin konkreettinen, ei välttämättä ole 

"aito"  siksi,  että  se  ilmentää  kuitenkin  päämiehen  ja  agentin  välisen  suhteen  

asymmetrisyyttä (Meklin 2000: 139). Tosiasiassa se ei myöskään ole ainut tapa, jol-
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la ministeriöt alaistaan hallintoa ohjaavat. Vaikka tulossopimus onkin korvannut 

aikaisempaa ohjausta, se ei ole tehnyt sitä kokonaan tarpeettomaksi ja/tai mahdot-

tomaksi. Siksipä ministeriön ja alaisen hallinnon suhdetta ei voi ymmärtää ainoas-

taan tulossopimuksiin perehtymällä. Syystä tai toisesta vastaavaa konkreettista 

sopimusmenettelyä  ei  ole  syntynyt  kunnissa.  Siellä  päämiehen  ja  agentin  suhde  

määrittyy edelleen 'abstraktimman' sopimuksen varassa. (emt. 139; ks. myös Reki-

lä 2003.) 

 Sopimusmenettelyä on sovellettu myös sopimussuhteessa ministeriöön toi-

mivien yksiköiden sisällä. Sopimuksena tulossopimus sopii tällaiseen tarkoituk-

seen mm. siksi, ettei siinä sopimusta edellä kilpailuttaminen yksikköjen välillä. 

Sopimus tehdään kaikkien yksikköjen kanssa ilman niiden välistä kilpailuasetel-

maa (Meklin 2002: 199). 

 Tulossopimuksella – tai sopimuksella ylipäätänsäkin – voidaan hyvin kont-

rolloida tietyn politiikan toimeenpanosta vastaavia yksiköitä, oli sitten kyse julki-

sista tai yksityisistä organisaatioista. Hyvää tässä menettelyssä on se, että hyvin 

laaditussa sopimuksessa käy selkeästi mitä olisi saatava aikaiseksi ja mitä kultakin 

osapuolelta odotetaan kokonaistavoitteen täyttämiseksi. Ongelma liittyy erityisesti 

siihen voiko sopimus sittenkään olla täydellinen. Tätä kohtaan on esitetty runsaas-

ti varauksia. Erityisesti sellaisessa tilanteessa, jossa politiikan toimeenpanosta ruo-

honjuuritasolla vastaava organisaatio suhtautuu sopimukseen siten, ettei tee mi-

tään sellaista mitä siinä ei ole mainittu ainakaan ilman eri korvausta, voi sopimuk-

sen epätäydellisyys aiheuttaa ongelmia. Tällaista asennoitumista voidaan hyvin 

odottaa primääristi omaa etuaan ajavilta toimijoilta. Huonoimmassa tapauksessa 

lopputulos on se, että sopimus johtaakin laadultaan ja määrältään heikompaan 

suoritukseen kuin saatiin aikaiseksi ennen sopimusohjaukseen ryhtymistä. 

(Bouckaert, Ormond & Peters 2000: 74.) 
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2.2.3. Julkinen valinta 

 

 Julkisen valinnan keskeinen viesti on, että jos julkisilla organisaatioilla on 

palveluiden tuotannossa monopoli, niin tämä johtaa ylitarjontaan ja tehottomuu-

teen (esim. Boyne 1998: 474). Tähän on päädytty soveltamalla mikrotaloustieteen 

lähtökohtaisia oletuksia ja metodologiaa myös julkisen sektorin tutkimukseen. 

Tällöin poliittisten ja hallinnollisten toimijoiden asema rinnastetaan rationaalisen 

kuluttajan käyttäytymiseen. Tämä piirre on monen tutkijan mielestä myös keskei-

nen määritelmä julkiselle valinnalle (esim. Salminen 1986: 8-9; Mueller 1989: 1; 

Dunleavy 1990: 1; Rossi 1998: 1746). 

 Mikrotalouden postuloitu perusväittämä on se, että ihminen joka toimii 

omaa etuaan ajaen, toimii rationaalisesti. Tämä on myös julkisen valinnan keskei-

nen prinsiippi (Mueller emt. 2). Tätä tarkoitetaan käsitteellä taloudellinen ihmi-

nen, ’homo oeconomicus’ tai ’economic man’, johon Herbert Simon haluaa rinnas-

taa myös hallinnollisen ihmisen (administrative man). 

 Hyödyn maksimointi ei kuitenkaan ole ainut julkista valintaa ja ylipäätänsä 

rationaalista valintaa luonnehtiva oletus tai prinsiippi. Mary Zey (1992) nostaa 

kriittisessä tarkastelussaan sen esille yhdessä yhdeksän muun oletuksen joukossa, 

joihin kaikkiin hän tekee erilaisia varaumia (emt. 13-26). Zeyn mukaan rationaalis-

ta valintaa luonnehtii (emt. 13): 

 yksilön pitäminen kollektiivia tärkeämpänä ja kollektiivista riippumattomana, 

 yksilöiden tulkitseminen ainoastaan itseintressiään toteuttaviksi, 

 rationaalisuuden korostaminen yksilöiden ainoana motivaatioperustana, 

 arvojen subjektiivinen tulkinta, 

 yksilöiden pyrkimys hyödyn maksimointiin, 

 hyödyn ymmärtäminen subjektiivisesti, 

 yksilöiden pitäminen tarkastelun keskiössä, 
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 oletus organisaatioiden rationaalisuudesta, ja 

 oletus organisaatioiden toiminnan tehokkuudesta. 

 

Julkisen valinnan käsitys hallinnosta 

 

 Dennis C. Mueller jakaa julkisen valinnan positiiviseen ja normatiiviseen 

suuntaukseen. Positiivinen julkinen valinta tarkastelee markkinoiden ulkopuolista 

päätöksentekoa taloudellisen ihmisen oletuksesta käsin. Normatiivinen julkinen 

valinta puolestaan pohtii sitä kuinka esimerkiksi valtion toiminta tulisi järjestää ja 

kuinka tähän ideaaliin tapaan voitaisiin päästä. Normatiivisen julkisen valinnan 

keskeinen haaste on kehittää teoreemoja arvojen ilmenemisestä ja toteutumisesta 

samalla tavalla postuloiduista selittämisen ja tulkinnan lähtökohdista käsin kuin 

positiivinen julkinen valinta tekee päätöksenteon suhteen rationaalisen yksilön 

oletuksen varassa. (Mueller 1989: 373.) 

 Patrick Dunleavy puolestaan näkee tarkoituksenmukaiseksi jakaa julkisen 

valinnan kahtia kahdeksi sen sisällä vaikuttavaksi suuntaukseksi, joita hän kutsuu 

ensimmäisten periaatteiden analyysiksi (first principles analysis) ja institutionaali-

seksi julkiseksi valinnaksi (Dunleavy 1990: 1–3). 

 Ensimmäisten periaatteiden analyysiksi hän kutsuu sellaisia julkiseen valin-

taan tai rationaaliseen valintaan kuuluvia tutkimuksia, joissa mm. peliteoriasta pe-

räisin olevilla analyysin välineillä, kuten tunnetulla vangin dilemmalla, pyritään 

demonstroimaan ja ’testaamaan’ sitä mitä rationaalisesti toimivien yksilöiden toi-

minta aiheuttaa yhteistyölle toimijoiden välillä. Vangin dilemma on peliteorian 

klassinen "hobbesilainen" asetelma, jossa kaksi rationaaliseksi oletettua toimi-

jaa/toimijaryhmää asetetaan vastakkain tarkoituksena osoittaa kollektiivisen toi-

minnan ongelmien pitkälle ratkaisemattomissa oleva perusluonne. Kummallakin 

on mahdollisuus joko myöntyä yhteistyöhön tai yrittää pettää toinen. Kiusaus pet-
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tämiseen on suuri, sillä se maksimoisi yksilön hyödyn. Joskin vain jos molemmat 

eivät tähän ratkaisuun päädy. Jos molemmat pettävät, niin siitä molemmille koi-

tuu pienempi hyöty kuin siitä että molemmat olisivat päätyneet yhteistyöhön. 

(McLean 1987: 131–132; Udehn 1996: 210–224.) 

 Esimerkiksi George Tsebelis on tunnettu tämän alueen tutkija. Tällaisen ana-

lyysitavan ongelmana Dunleavy (emt.) pitää tutkimusasetelmien pelkistettyä ole-

musta. Ongelmat esitetään niin niukassa yksinkertaistetussa muodossa, ettei nii-

den avulla hänen mukaansa pääse kunnolla käsiksi esimerkiksi politiikan komp-

leksisuuteen. Dunleavyn erityinen huomio kohdistuukin siksi institutionaaliseen 

julkiseen valintaan, jolla hän viittaa Mancur Olsonin, Anthony Downsin ja Wil-

liam Niskasen tapaisten tutkijoiden kontribuutioihin julkisen valinnan tutkimuk-

sessa. 

 Hallinnontutkijan näkökulmasta Dunleavyn hahmottaman institutionaalisen 

julkisen valinnan voi jakaa edelleen kahtia kahteen pääsuuntaukseen, demokraat-

tiseen ja byrokraattiseen koulukuntaan. Tämä jako muuten näkyy hyvin Dun-

leavyn kirjan rakenteessa. Institutionaalisen valinnan demokraattinen koulukunta 

tarkastelee ihmisten liittymistä etujärjestöihin, heidän toimintaansa vaalitilantees-

sa sekä koalitioiden muodostumista erilaisissa poliittisissa elimissä. Byrokraattisen 

koulukunnan päähuomio kohdistuu sekä rationaalisen toiminnan odotettavissa 

oleviin  seurauksiin  julkisen  organisaation  taloudessa  (esim.  Niskanen  1971),  että  

kollektiivisen toiminnan ongelmiin julkisissa organisaatioissa (esim. Downs 1957). 

Tässä tutkimuksessa erityisesti tämä byrokraattinen koulukunta on olennainen, 

sillä nimenomaan sen ajatusmaailma on valtaosin tuottanut julkisen sektorin pie-

nentämistä vaativan kritiikin. 

 Hood, Huby & Dunsire (1987:147) kuvaavat taloustieteeseen perustuvan hal-

linnontutkimuksen – siis kutakuinkin institutionaalisen julkisen valinnan byro-

kraattisen koulukunnan - eroja suhteessa aikaisempiin hallinnontutkimuksen mal-
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leihin. Eroja löytyy yksikköjen preferoidussa koossa, preferensseissä virkamiesten 

työsuhteen suhteen, suhteessa toimijoiden määrään, palveluiden käyttäjien rooliin 

ja organisaatiomalleihin. Taloustieteellisesti suuntautunut hallinnontutkimus pre-

feroi palvelutuotannossa lähtökohtaisesti 

 pienempiä yksikköjä suurempien sijaan, 

 tuloksen tekemiseen perustuvaa työsuhdetta pysyvän sijaan, 

 useiden tuottajien välistä kilpailua yksittäisten tuottajien monopolin sijaan, 

 käyttäjämaksuja verojen sijaan, sekä  

 yksityisiä tuottajia julkisten sijaan. 

 Kaikkien oheisten preferenssien keskeinen argumentti on oletus X-

tehottomuudesta tai suoranaisesta tuhlauksesta, sekä oletus harhautumisesta ide-

aalikurssilta veronmaksajien ja asiakkaiden tarpeisiin nähden. 

 Niillä on kuitenkin myös spesifejä perusteluita. Pienempien yksikköjen kat-

sotaan mahdollistavan suuremman responsiivisuuden suhteessa asiakkaisiin. Täl-

löin oletetaan asiakkailla olevan myös parempi mahdollisuus äänestää jaloillaan 

tapauksissa, jossa palvelu ei vastaa heidän tarpeitaan. Tulosperustainen työsuhde 

oletetaan myös edullisemmaksi pysyviin työsuhteisiin nähden, vaikka siihen tie-

detään liittyvän suuremmat transaktiokustannukset. Keskeinen syy tähän on tu-

loksen mittaaminen säännöllisesti ja systemaattisesti. Toimijoiden määrä liittyy 

erityisesti kilpailuun, jota yleisesti pidetään suotuisana ja jopa välttämättömänä 

hyvän tuloksen kannalta. Ideaalin mukaista olisi jatkuva kilpailu markkinoilla, 

mutta useimmiten kuitenkin joudutaan tyytymään vain ajoittain toistuvaan kilpai-

luun markkinoista eli kilpailuttamiseen. Käyttäjämaksujen, palveluseteleiden ym. 

taloudellista päätösvaltaa asiakkaille siirtävin menetelmien etuna veroihin nähden 

on se, että niiden avulla saadaan paremmin tietoa asiakkaiden tarpeista ja koh-

dennetaan panoksia  sinne missä  on suurin  kysyntä.  Julkisten hyödykkeiden tuo-

tanto on julkiselle valinnalle aina hieman ongelmallinen kysymys. Sen puolesta 
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voidaan kyllä antaa monia kestäviä argumentteja, mutta sittenkin yksityisen pal-

velutuotannon suosiminen on koko ajatusmaailmalle tyypillisempää. (emt.148–

52.) 

 

2.3. Sopimusoikeuden periaatteet ja NPM 

 

 Julkisen sektorin sopimuksellisuuteen ovat talousteorioiden lisäksi vaikutta-

neet myös sopimusoikeuden keskeiset periaatteet, jotka ajallisesti juontavat kauas 

historiaan. Sopimusoikeudessa ei esiinny täysin yksiselitteistä ja yleisesti hyväk-

syttyä käsitystä siitä mitä sopimuksella tarkoitetaan. Esimerkiksi Atiyahin (1986: 

18–19) mukaan mitään yhtä sopimuksen mallia ei todellisuudessa ole, vaikka klas-

sisesta sopimuksesta yleisesti puhutaankin. Hän korostaa sopimuksen käsitteen 

määrittymistä osana sopimusoikeuden järjestelmää, jolloin sopimus on oikeudelli-

selta kannalta jotakin enemmän kuin vain jotakin yleisesti tunnettua jota oikeudel-

lisesti säännellään (emt. 1). Vaikka siinä on kyse lupauksista ja yksimielisyydestä, 

niin nämäkin ovat pitkälle oikeudellisesti jäsentyneitä kysymyksiä (emt. 1–2). 

 Suomessa sopimus on yleisesti kuitenkin tulkittu sopimus kahden tai use-

amman oikeustoimen yhdistelmäksi tai yhteensulautumaksi. Kahden oikeustoi-

men tai tahdonilmaisun perusmallissa ajallisesti edeltävä oikeustoimi on tarjous ja 

jälkimmäinen vastaus. Tällainen tarjous–vastaus-tulkinta kattaa useimmat oikeus-

toimikelpoiset sopimukset. Aina kahta tällaista tahdonilmaisua ei kuitenkaan ole 

helppoa sopimuksesta löytää. (Saarnilehto 1996: 2-3; ks. Atiyah emt. 11–13.) 

 Sopimukselle on tyypillistä myös se, että se koskee kahta tai useampaa osa-

puolta, joilla on vapaus solmia sopimuksia keskenään. Näiden osapuolten välille 

syntyy sopimuksella oikeussuhde, jota tyypillisimmin tulkitaan suhteessa siihen 

mitä itse sopimuksessa ja sitä täydentävässä aineistossa sanotaan. Sopimus voi täl-
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löin tarkoittaa sopimuksen tekemistä, sopimusosapuolten välistä suhdetta tai itse 

asiakirjaa, joka sopimussuhteen sinetöi. (Saarnilehto emt. 3–4) 

 Sopimus on aina vapaaehtoinen. Sopimuskumppaneilla on vapaus tehdä tai 

olla tekemättä sopimuksia (päätäntävapaus), vapaus valita sopimuskumppaninsa 

itse (valintavapaus), tehdä näiden kanssa sopimuksia parhaaksi katsomillaan eh-

doilla (sisältövapaus), valita vapaasti sopimuksen suullinen tai kirjallinen muoto 

(muotovapaus) sekä valita sopimuksen tyyppi (tyyppivapaus). Tätä sopimusva-

pautta kuitenkin rajaavat lainsäädännössä toteutetut heikompaa osapuolta suo-

jaavat rajaukset sisältövapauden suhteen. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2002: 

14.) 

 Sopimussuhteen toinen lähtökohta sopimusvapauden rinnalla on sopimusten 

sitovuuden periaate, joka on yhtä pätevä myös julkisen sektorin solmimissa sopi-

muksessa kuin yksityisten osapuolten välisissä sopimuksissa. Tämän periaatteen 

mukaan sopimukset on pidettävä, pacta sunt servanda. Osapuolten välinen sopi-

mus muodostaa solmimisensa jälkeen ikään kuin sopijapuolten välisen lain. Oike-

ustoimikelpoisessa sopimuksessa sopimuksen rikkovaa osapuolta uhkaavat mah-

dolliset sanktiot. Periaatteessa niiden, tai ainakin niiden uhkan, tulisi olla niin 

merkittäviä, että tämä uhka entisestään lisäisi todennäköisyyttä siihen, ettei kum-

pikaan osapuoli sorru opportunismiin ja riko sopimusta oman etunsa nimissä. Ai-

na ei näin tosiasiallisesti kuitenkaan ole (Saarnilehto emt. 4). 

 Näkökulma sopimusosapuolten velvoitteisiin on kuitenkin jossain määrin 

laajentunut tästä. Pelkkä sopimusten pitäminen ei aina enää riitä, vaan sopimus-

suhteen vaatimukset ulottuvat myös tätä pidemmälle. Yleisesti sopimusosapuol-

ten välisestä luottamuksesta tai lojaliteettiperiaatteesta keskustellaan sopimusoi-

keuden tutkijoiden parissa aikaisempaa enemmän. Tätä koskeva keskustelu on 

Suomessa lähtenyt liikkeelle urakoinnin tutkimuksesta. Lojaliteettinäkökulmasta 

käsin on pohdittu mm. urakoitsijan vastuuta. Esimerkiksi sanomatta jäänyt asia 
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neuvotteluvaiheessa on oikeudessa katsottu tällaisen lojaliteetin rikkomiseksi, joka 

ei ilmentänyt vaatimusta osapuolten väliseen yhteistyöhön. (Nystén-Haarala 1998; 

125–127; Nystén-Haarala 1999: 203–04.) 

 

Ei-juridiset vaikutteet 

 

 Sopimusoikeuden parissa on myös tunnustettu klassisesta sopimuksesta 

poikkeavia sopimustyyppejä. Esimerkiksi Macneilin (1978; 1985) kuvaamat 

kumppanuussopimukset (relational contracts) ovat tästä selkeä osoitus. Niille on 

ominaista se, että ne ovat alun perin syntyneet kokonaan oikeusjärjestelmän ulko-

puolella. Ne ovat syntyneet liiketoimintaan vakiintuneina yhteistyökäytäntöinä, 

joissa korostetaan mm. joustavia sopimusehtoja, täydentyviä sopimuksia ja väli-

miesmenettelyjä. Kun ne ovat lähtökohtaisesti ei-juridisia menettelyjä, niin niiden 

tuominen oikeusjärjestelmään ei suinkaan ole käynyt ongelmitta. ”Tuomioistuinju-

ridiikka ja sopimuskäyttäytymisen tutkiminen eivät juuri kohtaa toisiaan” kirjoittaa asiaa 

väitöskirjassaan tutkinut Soili Nystén-Haarala (emt. 206). Hän jatkaa edelleen, että 

nämä uudet sopimustyypit ”on oikeuslähdeoppien avulla suljettu sopimusoikeuden ul-

kopuolelle”. 

 Uusien sopimustyyppien myötä myös näkökulmat sopimusoikeuteen ovat 

kuitenkin muuttumassa. Prosessia - tämän tutkimuksen käsittein sopimukselli-

suutta - koskeva tarkastelu on voittamassa alaa sopimuksen pistetarkastelusta - 

tämän tutkimuksen termein sopimuksen tarkastelusta. Juha Pöyhönen (siteerattu 

teoksessa Mäenpää 1989: 36) kirjoittaa tästä näkökulmamuutoksesta seuraavalla 

tavalla: ”Prosessikäsityksen ideana on, että huomio kiinnitetään sopimuskumppanien vä-

liseen jatkuvaa, sopimuksellista merkitystä saavaan vuorovaikutukseen, myös sellaiseen, 

jota ei voida pitää itsenäisenä oikeustoimena.” 
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 Osa sopimuksista on nykyisin jo lähtökohtaisesti dynaamisia. Niiden on aja-

teltukin täydentyvän sopimuskauden aikana esimerkiksi sopimalla erikseen tästä. 

Tämä on ongelmatonta jos sopimuksen muuttamiseen on kummankin osapuolen 

intressi, mutta varsin ongelmallista kun näin ei ole. Lähtökohta on kuitenkin ole-

massa olevasta sopimuksesta kiinni pitäminen. Dynaamiset sopimukset eivät silti 

edelleenkään muodosta sopimuskentän valtaosaa, vaan tämä asema on staattisilla 

sopimuksilla. Myös osaa staattista sopimuksista voidaan joutua muuttamaan voi-

massaoloaikanaan, vaikka niiden oli tarkoitus alun perin olla lopullisia sisällöl-

tään. Syy tähän on ympäristön muutos. Kun konteksti muuttuu, saattaa sopimus 

menettää alkuperäisen tarkoituksensa. Tämä on kuitenkin tapauskohtaista ja mel-

koisen poikkeuksellista. (Annola 2003: 29–34.)   

 Soili Nystén-Haarala näkee näiden joustavampien sopimustyyppien aseman 

vakavan pohtimisen arvoisena (emt. 208–09). Vaikka niitä tarkastelevat talous- ja 

hallintoteoreettiset tekstit perinteisen sopimusoikeuden näkökulmasta saattavat-

kin vaikuttaa itsestäänselvyyksiltä, niin niitä ei silti pitäisi hänen mukaansa sulkea 

sopimusoikeuden ulkopuolelle. Hän korostaa oman Venäjän tutkimuksen koke-

muksensa perusteella erityisesti sekasortoisissa oloissa luottamuksen herättämisen 

ja ylläpitämisen muodostuvan olennaisen tärkeäksi kysymykseksi. Tällä perusteel-

la hän ei olisi valmis jättämään luottamukselle perustuvia sopimuksellisuuden 

tyyppejä muille tieteenaloille ja tieteiden katvealueille sijaitsevaksi problematii-

kaksi vaikka tavoitteiden erilaisuudesta johtuen olisikin niin, että ”sopimusoikeuden 

sentralistinen logiikka ja hyviä ja taloudellisia sopimuksia tekevän yrittäjän tai konsultin 

taloudellinen logiikka ovat vaikeasti yhteensovitettavissa.” 

 Nystén-Haarala ennakoi sopimusoikeuden muutoin joutuvan keskittymään 

alati supistuvan ja merkitystään vähentävän alueen tutkimukseen (Nystén-

Haarala 1998: 251). David Campbell (2000: 477) menee vielä tätäkin pidemmälle ja 

katsoo näin sopimusoikeuden tutkimusohjelmalle jo käyneen. 
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2.4. NPM sopimuksellisuusdoktriinina 

 

 NPM:n rooli sopimuksellisuuden ideoiden välittäjänä julkisten organisaati-

oiden sopimusohjaukseen ja sopimustenhallintaan voidaan kuvata oheisella taval-

la (kuvio 4). 

 

 

Kuvio 4. NPM sopimuksellisuusdoktriinina 

 

 Klassisesta hallintoteoriasta asti juontuva ja edelleen hallintoteoriassa näkyvä 

rationaalisen hallinnon idea, taloustieteelliset taustateoriat – erityisesti uusi insti-

tutionaalinen taloustiede – ja jossakin määrin myös sopimusoikeuden periaatteet 
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ovat yhtyneet NPM–doktriinissa tavalla, joka oikeuttaa puhumaan NPM:sta sopi-

muksellisuusdoktriinina. 

 NPM:stä on kuitenkin syytä muistaa se, ettei se doktriinina ole pysynyt va-

kiona. Ajasta jolloin Ferlie, Ashburner, Fitzgerald & Pettigrew (1996:10–15; ks. Ha-

verinen 2000: 20–21) löysivät jo neljä erilaista NPM–mallia, on doktriinin kehitys 

kulkenut vääjäämättä eteenpäin. Nyt hahmotettavissa malleja on mitä luultavim-

min jo useampia, vaikkakin ne ovat luultavimmin versioita ideoista joita aikai-

semmissa  NPM–malleissa  esiintyi.  Siinä  kun  Ferlie   et  al  (emt.)  hahmottelevat  

useita rinnakkaisia NPM–malleja, on Kirsi Lähdesmäki lähtenyt etsimään NPM–

ajattelun pysyvää ydintä. Lähdesmäen mukaan tällainen ydin kiteytyy tehok-

kuusperiaatteisiin, julkiseen yrittäjyyteen ja tulosvastuuseen (Lähdesmäki 2003: 

83). 

 NPM:n taustalla on itse asiassa kaksi eri tehokkuusperiaatetta tai tehok-

kuusideaalia (Jackson & Price 1994: 7–8). Allokatiivisen tehokkuuden nimissä sen 

ideaali on Pareto-optimaalisuus. Siinä taloudellinen hyvinvointi jakautuu markki-

noiden toiminnan tuloksena yhteiskunnassa niin tehokkaasti, ettei kenenkään 

asemaa voida parantaa jonkun toisen asemaa heikentämättä. Teknisen tehokkuu-

den osalta ideaali on puolestaan se, että esimerkiksi palvelut tuotetaan kansalaisil-

le niin tehokkaasti, ettei niitä edullisemmin enää voitaisi tuottaa. 

 Ajallinen ulottuvuus yhtyy myös alueelliseen ulottuvuuteen NPM:n saamaa 

sisältöä tarkasteltaessa. Ferlien ja hänen kumppaneidensa kuvaamat mallit edus-

tavat primääristi kehitystä Iso-Britanniassa. Iso-Britannia on saanut toimia mallina 

muille, mutta kuvaus NPM:sta Iso-Britanniassa ei tietenkään ole koko totuus 

NPM–ilmiöstä. Jokaisessa maassa NPM on kehittynyt hieman erilaiseksi siitä riip-

puen millaisessa poliittis-hallinnollisessa ympäristössä sen periaatteita on sovellet-

tu. Se jo riittää luomaan eroja NPM–mallien välillä. Esimerkiksi on selvää, ettei va-

semmistopuolueiden harjoittamassa hallintopolitiikassa NPM:n alkuperäinen oi-



 
 

 
78 

keistolainen ideologinen tausta ole voinut toistua sellaisenaan, vaan NPM–

ajattelua on tällaisten puolueiden johdolla sovellettu pragmaattisesti. Itse asiassa 

voidaan jopa katsoa NPM:n doktriinina kehittyneen vähemmän ideologiseen 

suuntaan sitä myöten kun se on maailmalle levinnyt. 

 Kun NPM kuvataan sopimuksellisuusdoktriinina tämän tutkimuksen tapaan, 

ollaan melko kaukana Ferlien et al (emt.) kuvaamista malleista. Maantieteellisesti-

kään doktriinin keskeiset vaikutteet eivät tule välttämättä Iso-Britanniasta, vaikka 

anglosaksisessa maailmassa edelleen pysytäänkin. Kehitys Uudessa Seelannissa ja 

Australiassa on NPM–sopimuksellisuusdoktriinin kannalta ollut selvästi merkit-

tävämpää, vaikka sopimuksellisuudella on toki oma vankka sijansa myös brittiläi-

sessä, NPM–vaikutteita pitkin 1980- ja 1990-lukuja imeneessä, hallintokulttuurissa. 

Kun Sveitsissä nykyisin toimiva ruotsalainen politiikan ja hallinnon tutkija Jan-

Erik Lane halusi 1990-luvun lopussa ottaa selvää siitä mitä NPM oikein on, hän 

suuntasi opintomatkalle Australiaan ja Uuteen Seelantiin. Siksi hänen kirjaansa 

New Public Management (Lane 2000) voidaan nyt pitää paitsi hyvänä kuvauksena 

NPM:sta sopimuksellisuusdoktriinina, niin myös hyvänä kuvauksena NPM:sta 

tavalla joka oikeastaan olisi melko tyypillinen australialaisille ja uusseelantilaisille 

hallinnon tutkijoille. 

 Lane (emt. 9-10) korostaa sopimuksellisuuden kaksitasoisuutta. Hänen mal-

lissaan - pitkälti opintomatkan antamien kokemusten mukaisesti - on olennaista 

ensin hahmottaa vastuullinen johtaja, joka on sopimussuhteessa virkaansa hoita-

massa.  Lane käyttää  käsitettä  Chief  Executive  Officer  (CEO),  jonka voi  tässä  ym-

märtää julkisjohtajaksi siitäkin huolimatta että käsite viittaa alun perin toimitus-

johtajaan. Tämä sopimussuhde on tärkeää sen vuoksi, että se mahdollistaa mah-

dollisimman tarkan oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelyn.  Kyseessä on siis 

poliittisen ohjauksen ja manageriaalisen autonomian rajojen ja keskinäisen suh-
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teen määrittely, jonka puitteissa syntyy hyvät edellytykset (tulos)vastuulliseen 

toimintaan.  

 Esimerkiksi Suomen kunnissa on käytössä kaksi rinnakkaista menettelyä, 

jotka pyrkivät tällaiseen kunnanjohtajien suhteen, kunnanjohtajan määräaikaisuus 

ja johtajasopimukset. Jälkimmäinen voidaan tehdä ensimmäisen yhteydessä, mut-

ta se ei ole vain määräaikaisten kunnanjohtajien asemaa määrittävä menettely, 

vaan sitä käytetään yleisemminkin. Kesäkuussa 2003 julkaistujen tietojen mukaan 

41 kuntaa käyttää ja 33 valmistelee tällaista Kuntaliiton suosittelemaa johtajasopi-

musta, jossa määritellään kunnanjohtajan työn tavoitteita, tehtäviä, palkkausta, 

täydennyskoulutusta, sivutoimia, työajan käyttöä ja toimivaltuuksia (Suomen 

Kuntaliitto 2003).  Johtajasopimusta tarkistetaan vuosittain. 

 Esimerkiksi sopimuksessa määritellyn manageriaalisen autonomiansa puit-

teissa vastuullinen johtaja sitten voi käyttää erilaisia sopimusmekanismeja hyväk-

seen pyrkimyksessään täyttää määritellyt tulostavoitteensa. Tähän sopimukselli-

suuden toiseen tasoon kuuluvat mm. palveluiden ostosopimukset, joiden osalta 

vastuullinen johtaja on viimekädessä vastuussa julkisen intressin toteutumisesta. 

Hallinnon keskeinen haaste NPM–regiimin vallitessa on Lanen (emt. 10–11) mu-

kaan kyky solmia ja hallinnoida sopimuksia. Kyse on kaikentyyppisistä sopimuk-

sista, mutta hän korostaa erityisesti oikeustoimikelpoisten tai niitä muistuttavien 

sopimusten merkitystä. Tällöin automaattisesti liikutaan julkisoikeuden ja yksi-

tyisoikeuden rajapinnalla. Esimerkiksi tulossopimus hallinnon ja vastuullisen joh-

tajan välillä on luonteeltaan julkisoikeudellinen, mutta mahdollisesti jo johtajan ja 

organisaation välinen työsopimus on yksityisoikeudellinen sopimus. Silloin epä-

onnistuminen julkisoikeudellisessa sopimussuhteessa saattaa käynnistää yksityis-

oikeudellisen sopimuksen mahdollistamat toimenpiteet. Äärimmillään se käynnis-

tää prosessin vastuullisen johtajan vaihtamiseksi toiseen. 
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 Julkis- ja yksityisoikeudellisen sääntelyn yhteensovittaminen voi tosiasiassa 

muodostua isoksi ongelmaksi. Lane (emt. 12–13) nostaa esille kolme eri ongelma-

paikkaa. Ensimmäinen näistä liittyy sopimukseen perinteisen hallinnollisen ohja-

uksen vaihtoehtona. Periaatteessa sopimuksen pitäisi olla niin täydellinen, että sii-

tä ilmenisivät kaikki tarvittavat asiat. Sopimuksen olisi siten yhdessä kokonaisuu-

dessa korvattava koko se erilaisten ohjausinstrumenttien monipuoliseen käyttöön 

perustuva ohjaus, joka julkisella sektorilla muutoin on mahdollista. Toisaalta yksi-

tyisoikeudellinen sopimus ei myöskään aina ole sillä lailla julkinen, kuin julkisella 

sektorilla on totuttu. Esimerkiksi liikesalaisuuden tapainen ilmiö saattaa tätä tosi-

asiallisesti rajoittaa. Tästä saattaa aiheutua ongelmia erityisesti suhteessa kansalai-

siin, joiden oikeudet on taattu julkisoikeudellisin säännöksin. Tämä on kolmas La-

nen esiin nostama ongelmakohta. 

 Käytännössä näiden eri ongelmien seurauksena on selvää, että vaikka sopi-

muksellisuuden NPM:ssa ehkä tulisikin lähestyä yksityisoikeudellista sopimuksel-

lisuutta, niin käytännössä se ei taida olla kovin pitkälle mahdollista. Koska tietyt 

asiat julkisella sektorilla määrittyvät täysin oman spesifin logiikkansa mukaisesti, 

ei myöskään julkisen sektorin sopimuksellisuus voi olla vain versioitua yksityisoi-

keudellista sopimuksellisuutta. Kun tosiasiassa on pakko elää julkisoikeudellisen 

ja yksityisoikeudellisen sääntelyn rajapinnalla, niin tämä muovaa julkiselle sekto-

rille ominaista sopimuksellisuutta myös spesifiin suuntaan. Sopimuksellisuus 

NPM:ssa on kaikista yksityisoikeudellisista ja taloustieteellisistä vaikutteistaan 

huolimatta erilaista ja erityistä. Se ei esimerkiksi näytä sittenkään poistavan muuta 

ohjausta, vaan hakee paikkansa pikemminkin muun ohjauksen yhteydessä. Julki-

sen sektorin sopimuksellisuuden ymmärtämiseksi on lähdettävä tarkastelussa 

liikkeelle näistä erityispiirteistä. Vain tätä kautta on mahdollista muodostaa uskot-

tava kuva julkisen sektorin sopimuksellisuuden rajoitteista ja mahdollisuuksista. 
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3. SOPIMUKSELLISUUS TOIMINNAN JÄRJESTÄMIS- JA 

 OHJAAMISTAPANA 

 

"... se mitä me tarkoitamme julkisella sektorilla ei riipu vain siitä kuka omis-
taa palvelun tuottamisen välineet ja kuka palkkaa ihmiset." (Norman 
Flynn18) 
 

 

 Tässä tutkimuksessa keskitytään primääristi tarkastelemaan julkisten organi-

saatioiden solmimia sopimuksia, joilla on jokin kytkentä julkisen sektorin hankin-

toihin (procurement). Tällöin vähälle huomiolle jäävät esimerkiksi julkisen sekto-

rin työntekijöiden ja heidän järjestöjensä kanssa solmitut sopimukset. Nämä ovat 

myös keskeinen osa sopimuksellisuusilmiöitä julkisella sektorilla. Mielenkiintoista 

kyllä, myös tällä rintamalla tilanne on muuttumassa. Todennäköisin selittävä teki-

jä on sama kuin hankintaan liittyvissä sopimuksissa, NPM–argumentoidut hallin-

toreformit. 

 Esimerkiksi Hoggett (1996: 10) pitää Iso-Britannian 1980-ja 1990-lukujen kon-

servatiivihallitusten keskeisenä saavutuksena huipputulosta tekevän, mutta aikai-

sempaa vähemmän organisaatioihin sitoutuneen työvoiman luomista. Tällaisilla 

työntekijöillä on aikaisemmasta poikkeavia tarpeita ja vaatimuksia, joita työelä-

män vakiintunut sopimusjärjestelmä ei välttämättä pysty tyydyttämään. Selvä, 

mutta kuten Suomen Keskustan kiistellyn työreformin aikanaan saama tyly kohta-

lo meillä Suomessa osoittaa, kaikkea muuta kuin ongelmaton trendi näyttää ole-

van sopimusten painopisteen siirtyminen kollektiivisista sopimuksista työpaikka-

tasoisiin ja henkilökohtaisiin sopimuksiin (Hyyryläinen 2001). 

 

                                                
18 Flynn 1990: ix. 
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3.1. Yksityisen ja julkisen sektorin työnjako palvelutuotannossa 

 

 Yksityisen ja julkisen sektorin työnjaolle palveluiden tuotannossa ei ole yhtä 

mahdollista mallia, vaan periaatteessa samat palvelut voidaan saada aikaiseksi 

yhdistelemällä eri rooleja. Kolme roolia on tässä yhteydessä olennaista, palvelui-

den järjestämisvastuu mukaan lukien niiden rahoitus, niiden tuottamisvastuu sekä 

palveluiden valvontavastuu (ks. esim. Lehto 2003: 50). Yksityinen ja julkinen sek-

tori voivat jakaa nämä roolit ainakin seuraavilla tavoilla (kuvio 5). 

 
 

Kuvio 5. Yksityisen ja julkisen sektorin työnjako palveluissa 
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 Vaihtoehdot A ja D ovat "puhtaita" tyyppejä. A on yksityisen palvelutuotan-

non puhdas tyyppi ja D julkisen. Tyypissä D julkinen sektori vastaa itse palvelui-

den järjestämisestä, tuottamisesta ja valvonnasta. Tyypissä A yksityisellä sektorilla 

on vastaava asema. Julkisen sektorin sopimuksellisuuden kannalta D on tärkeä, 

sillä se on usein lähtökohta ainakin asiaa suomalaisittain tarkastellen. Julkinen 

sektori on meillä usein ollut yksin vastuussa monien palveluiden tuottamisesta 

samalla kun se on huolehtinut itse myös järjestämiseen ja valvontaan liittyvistä 

tehtävistä. Sopimuksellisuus murtaa tämän monopolin, mutta ei yleensä jätä jul-

kista sektoria mihinkään marginaaliseen sivurooliin. 

 Julkinen sektori on marginaalisessa sivuroolissa tyyppiä A olevissa järjeste-

lyissä. Siihen voidaan päätyä esimerkiksi silloin kuin privatisoiminen viedään ää-

rimmäiseen pisteeseen. Todennäköisempää on kuitenkin, että julkiselle sektorille 

jää merkittävä rooli palveluiden tuottamisessa siitäkin huolimatta, ettei sillä mi-

tään monopolia niihin enää olisikaan. Tyyppi B edustaa myös hyvin privatisoitua 

tapaa tuottaa palvelut. Siinä julkisella sektorilla on ainoastaan oikeus tai velvolli-

suus palveluiden valvontaan. Esimerkiksi kuluttajansuoja on sellainen julkisen 

sektorin toimintamuoto, jossa on kyse tällaisesta valvonnasta. Kuluttajansuoja 

koostuu valvontamuotona sääntelystä ja sääntöjen toteutumisen viranomaisval-

vonnasta. Molempia näitä tarvitaan valvonnan mahdollistamiseksi ja toteutumi-

seksi. Julkisen sektorin rooli voi tyyppiä B olevissa palveluissa olla myös palvelun-

tuottajien lisensioiminen. Välttämättä se ei aina tee tätäkään itse, vaan esimerkiksi 

jollekin yhteisölle voi olla annettu tehtäväksi omien jäseniensä toiminnan valvo-

minen. Esimerkiksi selkeimpien professioiden (esim. lääkärit, juristit) osalta täl-

laista valvontatapaa noudatetaan. 

 Useimmin tilanne on se, että keskustellaan selkeästi vain ja ainoastaan palve-

luiden tuottamisvastuun siirtämisestä julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille. 

Tätä edustaa kuviossa tyyppi C. Siinä julkinen sektori säilyy palveluiden järjestä-
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jän vastuussa ja huolehtii myös palveluiden (laadun) valvonnasta. Tämä on tyypil-

linen tilanne julkisen sektorin sopimuksellisuudessa. Kyse voi tämän tyypin sisällä 

olla joko ostopalveluna toteutuvasta palveluiden tuottamisesta tai franchisingista, 

jossa yhdelle tuottajalle myönnetään yksinoikeus palvelutuotantoon jollakin alu-

eella. 

 

3.2. Sopimuksellisuus poikkeamina täydellisistä markkinoista 

 

 Sopimuksellisuus edustaa ehdottomasti markkinaohjaus-ajattelua, mutta sel-

laisena kuitenkin ns. täydellisistä markkinoista poikkeavaa käsitystä markkinoista. 

Yleensä tähän on kirjallisuudessa viitattu puhumalla näennäismarkkinoista. 

Yleensä näillä on tarkoitettu markkinoiden jäljittelyä julkisten organisaatioiden vä-

lillä (Le Grand & Bartlett toim. 1993; Bennett & Ferlie 1996: 50). Tunnetuin esi-

merkki näennäismarkkinoista on Iso-Britannian valtiollisen terveydenhuoltojärjes-

telmän, National Health Service’n, organisoiminen tilaaja-tuottajamallin mukaises-

ti. Se on toiminut esikuvana vastaaville järjestelyille muuallakin. 

 Näennäismarkkinoiden käsite voidaan ymmärtää myös laajemmin. Sillä voi-

daan tarkoittaa myös sellaisia sopimusjärjestelyjä, joissa julkisen ja yksityisen sek-

torin välinen raja ylitetään. Nämä poikkeavat NHS:ssa omaksutussa mallissa vain 

siten, että tuottajana voi toimia muukin kuin julkinen organisaatio. Käsite on siksi 

tärkeä sopimuksellisuuden tutkimuksessa. 

 

3.2.1. Täydelliset markkinat 

 

 Näennäismarkkinoiden ja yleensä sopimuksellisuuden luonteen ymmärtämi-

seksi on kuitenkin tarpeen lähteä liikkeelle täydellisten markkinoiden eli täydelli-
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sen kilpailun käsitteestä. Täydellisillä markkinoilla markkinavoimat, siis kysyntä 

ja tarjonta, määräävät hinnat. Kyse on siis hintajärjestelmän toiminnasta. Sekä ky-

syntä että tarjonta muodostuvat useiden yksikköjen autonomisista ratkaisuista, ei-

kä yhdelläkään niistä ole valtaa vaikuttaa kysyntään tai tarjontaan muita enem-

män. Mitään kilpailun esteitä ei ole, joten kilpailu määrää hinnat. Markkinoiden 

katsotaan olevan tasapainossa silloin kun kysyntä ja tarjonta ovat yhtä suuret. Ole-

tus tästä on Leon Walrasin ensimmäisenä muotoileman yleisen tasapainoteorian 

ytimessä. Hieman myöhemmin Vilfredo Pareto esitti, että tällainen tasapainotilan-

ne on paras mahdollinen, sillä silloin kenenkään taloudellisen toimijan tilannetta 

ei voida parantaa jonkun toisen tilannetta heikentämättä. Tämä tilanne tunnetaan 

Pareto-optimaalisuutena. (Pekkarinen & Sutela 2002: 43, 65–66.) 

 Luonnollisesti on yleisesti tunnettua, ettei täydellistä kilpailua edellä kuva-

tulla tavalla löydy tutkijankammion ulkopuolisessa maailmassa. ”Yleinen tasapaino 

ja optimaalisuus saavutetaan vain hyvin rajoittavien ehtojen vallitessa” (emt.  44).  Se  ei  

silti ole yhtään vähentänyt täydellisten markkinoiden merkitystä talousteoreetti-

sessa mielessä. Sen sijaan, että ne ymmärrettäisiin totuudenmukaisena kuvaukse-

na reaalisesta taloudesta ja sen toiminnasta, täydellisten markkinoiden käsitteestä 

on tullut ”mittatikku” kaikille muille järjestelyille. Niillä on myös toinen tärkeä 

tehtävä, ne tarjoavat taloustieteelle joukon analyysia yksinkertaistavia oletuksia, 

jotka tekevät formaalin matemaattisen analyysin mahdolliseksi. Formaali analyysi 

onkin kehittynyt runsain mitoin II maailmansodan jälkeen, jolloin on saatu kehi-

tettyä sopivia matemaattisia analyysitekniikkoja väkisinkin hyvin mutkikkaaksi 

muodostuneiden markkinamekanismien – Adam Smithin ”näkymättömän käden” 

– analysoimiseksi. (Hogan 1997: 124: Pekkarinen & Sutela 2002: 39, 43–44.) 
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 David Hogan (emt. 124–25) esittää kymmenen tällaista yksinkertaistavaa ole-

tusta markkinoiden luonteesta19. Niiden hän katsoo luonnehtivan useimpien ylei-

seen tasapainoteoriaan kuuluvia näkemyksiä: 

1. Kilpailu on vapaata kaikille toimijoille eli mikään toimija ei omin toimin 

voi muokata markkinoita mieleisikseen. 

2. Markkinoille tulo ja sieltä poistuminen on vapaata eli mikään ei estä os-

tamaan tai myymään ryhtymistä. 

3. Informaatio hyödykkeiden laadusta, hinnasta ja ominaisuuksista on 

täydellistä ja kustannuksetonta eli se ei vaikeuta kaupankäyntiä. 

4. Myytävät tuotteet tai palvelut ovat kaikilla yhtenäisiä eli kaikilta voi 

hankkia samanlaisia tuotteita tai palveluita. 

5. Transaktiokustannuksia ei ole eli ostaminen ja myyminen ovat kitkat-

tomia. 

6. Sopimustenhallinnasta ei muodostu kustannuksia eli ei tarvitse huoleh-

tia siitä, että toinen osapuoli rikkoisi luottamuksen. 

7. Hyödykkeet tai palvelut ovat yksityisiä, eikä niihin siksi liity julkisten 

hyödykkeiden ominaisuuksia eli ei tarvitse miettiä vapaamatkustami-

seen ja ulkoisvaikutuksiin liittyviä ongelmia. 

8. Tuotannontekijät ovat vakaita ja tiedossa olevia eli ne eivät tuo ylimää-

räisiä yllätyksiä. 

9. Toimijat ovat rationaalisia eli heillä on johdonmukaiset preferenssit ja he 

pyrkivät maksimoimaan hyötynsä. 

10. Preferenssit ovat riippumattomia transaktioista eli ne ovat syntyneet ta-

loudellisen toiminnan ulkopuolella, eikä mikään markkinoiden ominai-

suus niihin vaikuta. 

                                                
19 Listaa on tässä hieman yksinkertaistettu ja muokattu alkuperäisestä. 
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 Kun nämä kymmenen ehtoa on täytetty, kysyntä ja tarjonta hakeutuvat tasa-

painoon keskenään ja vaihdannassa saavutetaan optimaalisuus. Ainakin tälle yk-

sinkertaistavin oletuksin vakautetulle perustalle voidaan muodostaa teoria talou-

den toiminnasta, joka teoriana mahdollistaa abstraktin ja formaalin matemaattisen 

analyysin. Tämä on uusklassisen taloustieteen keskeinen anti taloustieteelle. (emt. 

125). 

 Äärimmillään sen edustamaa logiikkaa on tarjottu kaiken inhimillisen toi-

minnan selitykseksi. Vuoden 1992 taloustieteen nobelisti Gary Becker (siteerattu 

teoksessa Hogan 1997: 125) kiteyttää tämän tällä tavoin: ”taloudellinen lähestymista-

pa on yleinen lähestymistapa, joka on yleistettävissä kaikkeen inhimilliseen käyttäytymi-

seen.” Matka tällaisesta talousteorian yleispätevyyttä korostavasta ajattelutavasta 

jo taloustieteen sisällä taloussosiologien (esim. Granovetter 1992) näkemykseen 

sosiaalisten prosessien ja sosiaalisen verkostoitumisen ja talouden vuorovaikutuk-

sesta on pitkä. 

 

3.2.2. Yrittäjyys markkinatekijänä 

 

 Itävaltalaisen teorian ehkä tunnetuin edustaja, F.A. Hayek kritisoi taloustie-

teen uusklassista valtavirtaa mielenkiintoisella tapaa siitä, että sen parissa kilpailu 

on ymmärretty kokonaan väärin. Sen sijaan, että oletetaan lähtökohtaisesti tietty-

jen hyödykkeiden tarjonnassa vallitsevan niukkuuden joka johtaa kilpailuun, niin 

kuin yleensä taloudellisen kilpailun lähtökohtatilanne ymmärretään, pitäisi Haye-

kin mukaan kilpailu ymmärtää pikemminkin keinoksi etsiä tietoa siitä miten 

niukkoja ja arvokkaita nämä hyödykkeet todella ovat. Tässä mielessä kilpailu on 

Hayekille primääristi löytämisprosessi, jossa tällaisia faktoja etsitään ja löydetään. 
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Jos nämä faktat jo tiedettäisiin ennakolta, ei kilpailua hänen mukaansa tarvittaisi 

lainkaan. (Hayek 1990: 179–182.) 

 Hayekin kritiikin pääkohteena on uusklassisen taloustieteen käsitys taloudes-

ta hintamekanismin kautta tasapainotilaan hakeutuvana järjestelmänä. Myös itä-

valtalaisessa teoriassa nähdään markkinoiden koostuvan autonomisten toimijoi-

den erillisistä ratkaisuista, mutta niiden tasapainoon hakeutumisen sijasta teoria 

korostaa voimakkaasti epätasapainon merkitystä. Eri toimijoiden ratkaisuilla näh-

dään olevan myös keskinäinen yhteys. Toimijat nimittäin käyttävät eri tavalla 

markkinatilanteen tarjoamia mahdollisuuksia. Siinä missä toinen näkee mahdolli-

suuksia, toinen pelaa varman päälle. Myös yhteyttä toimijoiden aikaisempien ja 

myöhempien päätösten välillä korostetaan. Esimerkiksi liian optimistista käsitystä 

markkinatilanteen kehityksestä seuraa usein korjaus varovaisemmalle linjalle. 

Markkinamahdollisuuden käyttämättä jättäminen heijastuu samalla logiikalla pää-

töksentekoon. Todennäköinen seuraus siitä on optimistisempi asenne jatkossa 

mahdollisuuksia kohtaan. Toimijat siis oppivat aikaisemmista ratkaisuistaan ja 

ovat kykeneviä myöhemmissä päätöksissä korjaamaan toimintaa tarvittaessa uu-

teen suuntaan. (Krizner 1991.) 

 Keskeinen osa itävaltalaisen teorian käsitystä markkinaprosessien luonteesta 

on yrittäjyyden ja yrittäjien toiminnan korostaminen. Kilpailun ja yrittäjyyden kat-

sotaan kuuluvan väistämättä yhteen. Kilpailu syntyy siitä, että toimijat omaksuvat 

erilaisia toimintalinjoja suhteessa markkinamahdollisuuksiin. Tällöin ei ole tärkeää 

se, että jokaista päätöstä myydä vastaisi päätös ostaa, niin kuin tasapainotilantees-

sa ajatellaan tapahtuvan. Pikemmin asia on niin, että kyse on riskin ottamisesta ja 

epätasapainotilanteesta. Kun jokainen myyjä ei löydä ostajaa, eikä jokainen ostaja 

myyjää, niin menestys ostamisessa ja myynnissä riippuukin siitä miten hyvin on 

tilanteen ennakoinut ja millaisella strategialla siinä toimii. Kilpailu on siten kilpai-
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lua mahdollisesti ihan vastaavat tiedot markkinatilanteesta omaavia toimijoita 

vastaan. (emt. 56–59.) 

 Käsitys tästä viedään jopa niin pitkälle, että väitetään tasapainotilanteessa 

kilpailun kokonaan loppuvan. Käsitys ei voisi enempää poiketa uusklassisen talo-

usteorian täydellisen kilpailun ideaalista. Itävaltalainen teoria argumentoi tätä kä-

sitystään siten, että kun tasapainotilanteessa jokaista myyntipäätöstä vastaa osto-

päätös, niin itävaltalaisen teorian näkökulmasta käsin mitään kilpailua ei enää voi 

esiintyä. Tällöin yrittäjien mahdollisuus ottaa toisten päätökset huomioon sekä 

mahdollisuus oppia omista aikaisemmista ratkaisuistaan eivät enää olisi mahdolli-

sia. Mahdollisuudet hankkia voittoja syntyivät nimittäin siitä, että kaikki eivät 

voineet tai osanneet käyttää markkinatilannetta hyväkseen yhtä hyvin. Jos kaikille 

riittää markkinoita, niin tähän ei synny mahdollisuutta. (emt. 64–65.) 

 Koska tällaisessa ajattelutavassa kilpailun nähdään kaikissa tilanteissa kuu-

luvan yrittäjien toimintaan, ja koska markkinaprosessi koostuu yrittäjien toimin-

nasta, muodostuu itävaltalaisen teorian näkemys esimerkiksi monopolien olemas-

saolosta myös täysin erilaiseksi kuin uusklassisen talousteorian parissa. Siellähän 

monopolien katsotaan vakavasti häiritsevän markkinoita estäessään lukuisiin au-

tonomisiin pieniin päätöksiin perustuvan mekanismin ideaalin toiminnan. Tätä 

huolta itävaltalainen teoria ei täysin jaa, niin kauan kuin kuitenkin eri toimijoilla 

on vapaus ostaa ja myydä. Etevyydellä saavutettu monopoliasema on itävaltalai-

sen teorian mukaan hyväksyttävää, mutta resurssien täydellisellä hallinnalla saa-

vutettu monopoliasema ei sitä ole. Niin kauan kuin resurssit ovat periaatteessa 

kenen vaan käytettävissä, on monopoliasemaan hakeutuminen ja päätyminen vain 

osoitus  siitä,  että  pärjää  kilpailutilanteessa  paremmin  kuin  muut.  Se  kertoo  siis  

yrittäjän kilpailukyvystä. (emt. 61–64.) 

 Edellisestä seuraa automaattisesti se, että itävaltalaisen teorian käsitys julki-

sista monopoleista on väistämättä varsin kriittinen. Niiden perustana kun ei ole 
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osoitettu etevyys kilpailuprosessissa, vaan esimerkiksi lainsäädäntöön perustuva 

erityisasema. Tästä näkökulmasta käsin on helppoa päätyä erilaisiin esityksiin täl-

laisten monopolitilanteiden purkamisesta. Itävaltalainen teoria onkin vaikuttanut 

esimerkiksi julkisen valinnan oppeihin tältä osin, vaikka ne muutoin perustuvat-

kin pitkälle uusklassisen taloustieteen tulkintoihin markkinoiden luonteesta. Itä-

valtalaisesta teoriasta on kuitenkin myös haettu tukea hallinnon uudistuksille, joil-

la on edistetty privatisoimista ja suurempaa markkinaehtoisuutta. 

 

3.2.3. Näennäismarkkinat 

 

 Näennäismarkkinat (kvasimarkkinat) termin ensimmäinen käyttäjä lienee ol-

lut Oliver Williamson (1975: 8; ks. Le Grand & Bartlett 1993: 2). Sen tuomisessa 

hallinnontutkimukseen tätä suurempi merkitys on kuitenkin ollut Julian Le Gran-

din ja Will Bartlettin toimittamalla teoksella ”Quasi-Markets and Social Policy” (Le 

Grand & Bartlett toim. 1993), johon yleisimmin viitataan asiasta kirjoitettaessa. 

Tämä teos on myös tässä tarkastelun perustana. Sinänsä Le Grandin ja Bartlettin 

korostamat asiat ovat tuttuja muualtakin, kuten esimerkiksi Oliver Williamsonin 

teksteistä, mutta he pohtivat niitä kontekstissa joka teoksen aihepiiriin nähden on 

ideaali. 

 Markkinoiksi näennäismarkkinoita voi kutsua siksi, että ne korvaavat mono-

polituottajia kilpailevilla tuottajilla. Etuliite ’näennäis’ on puolestaan tarpeen siksi, 

että ollaan kuitenkin melkoisen kaukana normaalista markkinatilanteesta monessa 

suhteessa. Eroja normaaleihin markkinoihin löytyy sekä kysyntään että tarjontaan 

liittyvistä tekijöistä. Tarjontapuolella eron tekee mm. se, etteivät kaikki kilpailuun 

osallistuvat organisaatiot ole lainkaan tai ainakaan kokonaan voiton tavoitteluun 

tähtääviä organisaatioita. Tämä saattaa muodostaa kilpailutilanteen erityiseksi. 

(Le Grand & Bartlett 1993: 10.) 
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 Kysyntäpuolella on myös eroja suhteessa normaaliin markkinatilanteeseen. 

Periaatteessa palveluiden hankkimiseen on kaksi vaihtoehtoa. Joko päätöksen te-

kevät palveluiden käyttäjät itse käyttämällä esimerkiksi palveluseteliä, tai se teh-

dään keskitetysti jonkin ostavan yksikön toimesta, jonka tehtävänä on hankkia 

hyvälaatuisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä palveluita jollekin kansalaisryhmälle 

(emt.). Tämän teoksen teeman kannalta jälkimmäinen muoto on tärkeämpi. Nämä 

palveluiden hankinnan vaihtoehdot mahdollistavat hyödyntää hieman erilaisia 

markkinoihin liittyviä ominaisuuksia. Edellinen vaihtoehto luo suuremmat mah-

dollisuudet yksilöiden valinnanvapauteen. Jälkimmäinen puolestaan mahdollistaa 

mm. mittakaavaetujen ja ”kollektiivisen voiman” hyödyntämisen. On erittäin 

hankalaa edes kuvitella sellaista hankintatapaa, jossa nämä edut voitaisiin yhdis-

tää yhteen ja samaan hankintatapaan. Lienee siksi luontevinta ajatella niitä tois-

tensa vaihtoehtoina. 

 Bartlett ja Le Grand (1993) asettavat kaikelle toiminnalle neljä suurta kritee-

riä: tuloksellisuuden, responsiivisuuden, valinnanvapauden ja yhdenmukaisuu-

den. Tästä he etenevät arvioimaan sellaisia näennäismarkkinoiden ominaisuuksia, 

joilla on yhteys em. kriteereiden täyttymiseen. Kyse on siis näennäismarkkinoiden 

onnistumisen kannalta ydinkysymyksistä. Olosuhteista, joiden vallitessa näen-

näismarkkinoiden tulisi johtaa onnistuneeseen lopputulokseen. Tällaisina tekijöinä 

Bartlett ja Le Grand nostavat esille markkinoiden rakenteen, informaation, trans-

aktiokustannukset, epävarmuuden, motivaation ja kermankuorinnan (cream-

skimming). 

 Markkinoilla tulisi heidän mukaansa olla useita tarjoajia, eikä tarjoajien tuloa 

tai lähtöä markkinoilta pitäisi rajoittaa. Vain tällä tavoin taataan kilpailu, joka on 

markkinoiden toimivuuden kannalta ehdoton ydinkysymys. Tarjoajien vähäisyy-

den ajatellaan johtavan haitallisiin monopolitilanteisiin, mikä kertoo omaa vää-

jäämätöntä kieltään siitä että myös Bartlettin ja Le Grandin käsitys ideaalimarkki-
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noista on uusklassisesta taloustieteestä kumpuava. NHS on heidän tarjoamansa 

esimerkki tarjonnan vähäisyydestä. Palveluiden tuottajat ovat siinä pitkälti samat 

entiset, vaikka palveluiden hankinta lähti soveltamaan tilaaja-tuottajamallia. Bart-

lett ja Le Grand ovat huolestuneita myös ostajien vähäisyydestä, ajatellen sen joh-

tavan jopa julkisen intressin hämärtymiseen kun yksiköistä tulee suuria ja mahta-

via. Next Step-yksiköiden tiukka suhde ministeriöihin sopimusohjaukseen siirty-

misestä huolimatta käy heille hyvänä esimerkkinä tästä. Osa ongelmista kärjistyy 

palveluiden hinnoitteluun. Kun luontevaa markkinahintaa ei aina ole, niin sen 

korvikkeeksi on syntynyt keinotekoinen hintamekanismi, johon vahvat ostajat tai 

myyjät pääsevät vaikuttamaan. Tämä saattaa yleisemminkin olla sopimusohjauk-

sen pahimpia ongelmapaikkoja. (emt. 19-24.) 

 Bartlett ja Le Grand nostavat ongelmana esille myös informaation saatavuu-

den esille näennäismarkkinoilla (emt 24–26). Markkinoilla ei voi toimia tiedotta, 

minkä vuoksi informaatiokustannusten tarkastelu ja minimoiminen ovat tärkeitä 

markkinatekijöitä. Informaation hankinnasta aiheutuu markkinoilla toimiville yk-

siköille aina kustannuksia. Mitä merkittävimmiksi ne muodostuvat, sitä todennä-

köisemmin alalle syntyy suuria toimijoita, joilla on pieniä suuremmat taloudelliset 

resurssit operoimiseen. 

 Ongelma transaktiokustannuksista muodostuu erityisesti silloin, kun epä-

varmuus tai riski ovat läsnä (emt. 28–30). Näin on oikeastaan aina taloudessa. 

Epävarmuuden vallitseminen lähtökohtaisena markkinoiden ominaisuutena on 

omiaan hankaloittamaan suunnitelmallisuuteen perustuvaa toimintatapaa. Esi-

merkiksi investoinnit muodostavat sellaisen alueen, jossa tämä tulee hyvin ilmi. 

Jos riski sopimuksen katkeamiseen on aina olemassa, niin on huomattavasti han-

kalampaa perustella kalliita investointeja. Nämä kuitenkin voivat muodostaa juuri 

sen tekijän, jonka varassa voisi saavuttaa kilpailuetuja suhteessa muihin palvelun-

tarjoajiin. Tässä suurempaan riskinsietoon mahdollisesti kykenevät suuremmat 
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yksiköt ovat pieniä paremmassa asemassa. Toisaalta taas joustava toimintatapa on 

enemmän pieniin kuin suuriin yksiköihin kytkeytyvä ominaisuus, joten tilanne ei 

ole yksiselitteinen. 

 Motivaatiolla Bartlett ja Le Grand (emt. 30–31) viittaavat erityisesti kannus-

timiin, joiden järjestäminen nousee yhdeksi näennäismarkkinoiden ydinkysymyk-

seksi. Samalla se on kysymys, joka on hankalasti järjestettävissä varsinkin näen-

näismarkkinajärjestelyjen alkuvaiheissa. Raha varmasti motivoi kaikkia ihmisiä, 

mutta kaikki eivät silti ole valmiita tekemään mitä tahansa sen hankkimisen eteen. 

Siksipä ei myöskään ole selvää, että palveluita tuottavat organisaatiot ja niissä 

toimivat ihmiset saataisiin ongelmitta tavoittelemaan taloudellista etua tuottamal-

la enemmän ja karsimalla kustannuksia. Ongelma on sama myös tilaajapuolella. 

Myös siellä täytyisi saada aikaan sellainen tilanne, että julkisen intressin toteutu-

misen mahdollisimman kunnollinen valvominen olisi myös henkilökohtaisella ta-

solla taloudellisesti kannustavaa. Tämä saattaa olla jopa vielä hankalammin järjes-

tettävissä kuin taloudelliset kannustimet palveluiden tuotantopuolella. 

 Näennäismarkkinoiden suuri ongelma on kermankuorinta (Bartlett & Le 

Grand 1993: 31–33). Jos ja kun voittoja lähdetään tavoittelemaan, niin niitä on to-

dennäköisesti huomattavasti helpompaa saada joltain yksittäiseltä toiminnan osa-

alueelta. Toiminta ohjautuu siksi siihen suuntaan, josta tuotot ovat saatavissa ja 

vähenee sieltä missä tämä on vaikeampaa. On siis tapahtunut haitallinen valikoi-

tuminen, joka on kermankuorinnan rinnakkaisilmiö. Esimerkiksi terveyspalvelun 

tuottaminen pääkaupunkiseudulla on luultavimmin tuottavampaa kuin syrjäseu-

dulla, jossa asiakaskunta on lähtökohtaisesti rajatumpaa. Näin silloinkin kun ote-

taan huomioon, että pääkaupunkiseudulla kilpailu on varmasti kovempaa. Myös 

esimerkiksi postinkanto taajamissa on myös kannattavampaa kuin haja-

asutusalueella. 
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 Alueellisten erojen ohella palvelutuotantoa näennäismarkkinamalleissa voi-

vat ohjata myös tuloerot. Maksukykyisten asema on aina parempi kuin maksuky-

vyttömien. Näennäismarkkinat olisi siten kyettävä järjestämään niin, ettei ole kan-

nattavaa tai mahdollista keskittyä suurempituottoisiin tai muuten helpompiin 

asiakasryhmiin. On siis lähtökohtaisesti rajattava mahdollisuutta voitontavoitte-

luun, vaikka tämä on kilpailuperustaisten järjestelmien keskeinen taustatekijä. Ei 

siis mikään helposti ratkaistavissa oleva yhtälö. 

 

3.3. Sopimusten käyttötavat julkisessa toiminnassa 

3.3.1. Sopimukselliset tasot 

 

 Julkiseen toimintaan liittyy viisi sopimuksellista tasoa (Considine 2000: 615). 

Laajinta mahdollista julkisen sektorin sopimuksellista tasoa edustavat sosiaaliset 

ja poliittisen sopimukset, joilla hallitus, keskeiset etujärjestöt ja muut keskeiset yh-

teiskunnalliset toimijat sopivat yhteisestä ohjelmasta tiettyjen tavoitteiden saavut-

tamiseksi. Tällainen yhteinen tavoite voi mm. olla talouden vakauttaminen, joka 

on sen suuruinen hanke, ettei sen ole välttämättä mahdollista edes onnistua ilman 

avaintoimijoiden yhteistyötä. Kolmikantaneuvotteluina työntekijöiden, työantaji-

en ja valtion välillä toteutettavat tulopoliittiset sopimuksen edustavat tällaista so-

pimuksellisuutta Suomessa. Palkkojen lisäksi neuvottelupöydässä on haettu yk-

simielisyyttä myös monilla hyvinvointia edistävillä uudistuksilla. 

 Seuraava taso ovat julkisten organisaatioiden ohjausvälineinä runsaasti käy-

tetyt tulossopimukset20, joissa määritellään osapuolten kokonaistavoitteita täyttä-

vät osatavoitteet ja käytettävissä olevat resurssit, sekä sitoutetaan organisaatioiden 

                                                
20 Considinen käyttämä käsite on ’employment contract’.  Tekstistä käy kuitenkin ilmi, että Consi-
dine on ymmärtänyt tämän käsitteen vastaavasti kuin Suomessa ymmärretään tulossopimus. 
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johto ja henkilöstö niiden toteuttamiseen omalta osaltaan. Esimerkiksi yliopistojen 

osalta menettely käynnistettiin Suomessa jo vuonna 1988, joskaan ei aivan nyky-

muodossaan (ks. Rekilä 2003: 129–134, 168). Tulossopimuksia ja niihin liittyvää 

johdon ja henkilöstö sitouttamista ilmenee monella eri tasolla aina hallinnollisen 

sektorin sisäisistä suurista linjoista henkilökohtaisiin sopimuksiin esimiehen ja 

alaisen välillä (kehityskeskustelut). 

 Jos organisaatiolle annetaan kohtuullisen suuri autonomia suorittaa sille 

määritelty tehtävä erikseen määriteltyä korvausta vastaan, niin syntyy toimeen-

panoon keskittyvä ’agency’ tai ’quango’. Ero on yleensä siinä, että ’agency’ on ju-

ridisesti julkinen organisaatio ja ’quango’ yksityinen, esimerkiksi säätiö tai vastaa-

va. Eroa on kuitenkin joissain tapauksissa vaikeaa tehdä yksiselitteisesti. Kansain-

välisesti tunnetuimpia ’agencyjä’ ovat Iso-Britannian Next Step-yksiköt, ’quan-

goista’ käyvät esimerkkinä esimerkiksi vaikka Alankomaiden yliopistot (ks. esim. 

Hyyryläinen 1999). Molempia yhdistää se, että niitä ohjataan sopimuksella minis-

teriön toimesta. Suomalaisittain 'agencyjen' ja 'quangojen' muodostaminen –  agen-

tifikaatio – ei ole muodostunut vastaavaksi ilmiöksi kuin monessa muussa maassa.  

 Syykin tähän on selvä. Meillä oli ne jo vanhastaan. Esimerkiksi Siementarkas-

tuslaitos on suomalainen 'agency' ja SITRA suomalainen 'quango'. Kun niitä ei ole 

Suomessa tarvinnut ”keksiä” perustaa, niin meillä on voitu suoraan siirtyä seu-

raavaan loogiseen vaiheeseen eli olemassa olevien ’agencyjen’ ja ’quangojen’ liike-

laitostamiseen ja yhtiöittämiseen. Tämä prosessi onkin ollut Suomessa hyvin vai-

kuttava (Salminen & Viinamäki 2001). Monet entiset virastot on liikelaitostettu tai 

yhtiöitetty. Tällaista kehitystä pidettäisiin monessa muussa maassa varsin radikaa-

lina reformina, mutta suomalaisittain keskustelu on sittenkin jäänyt varsin laime-

aksi. 

 Agentifikaation yksi välttämätön seuraus on se, että toimeenpanosta vastaa-

vien yksiköiden valvontaan on kiinnitettävä enemmän huomiota. Useissa tapauk-
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sissa tällaisen valvonnan perustana on ministeriön ja toimeenpanevan yksikön vä-

linen (tulos)sopimus. Valvonta voidaan uskoa joko ohjaavan ministeriön tehtäväk-

si, tai tätä pienemmälle organisaatiolle, jolle se on päätehtävä. Jaettaessa joku or-

ganisaatio kahtia tilaavaan ja tuottavaan organisaatioon, kuuluu valvontatehtävä 

yleensä tilaavan organisaation tehtäviin. Myös keskitetty valvonta esimerkiksi val-

tiontalouden tarkastuksen yhteyteen on yksi mahdollinen tapa valvonnan järjes-

tämiseksi.  (Bouckaert,  Ormond & Peters  2000:  74;  ks.  myös Hood,  James & Scott  

2000.) 

 Kaikki julkiset organisaatiot voivat pyrkiä toteuttamaan tavoitteitaan teke-

mällä ostosopimuksia, vaikkakin on selvää, ettei tämä vaihtoehto ole kaikille yhtä 

luonteva. Ostosopimuksilla hankitaan hyödykkeitä ja palveluita toisilta organisaa-

tioilta. Markkinat näille hankinnoille voivat myös olla sektorin sisäiset, jolloin ky-

seessä on jonkinlainen tilaaja-tuottaja–mallin sovellutus. Sopimus voi olla myös 

viraston ja asiakkaan välillä pyrkien määrittämään kummankin roolin asiakkaan 

ongelman ratkaisemisessa. Tällaisia sopimuksia on Suomessakin solmittu esimer-

kiksi pitkäaikaistyöttömien kanssa. 

 

3.2.2. Franchising 

 

 Sopimuksellisuuden eri tasojen ja muotojen joukkoon voidaan hyvin lisätä 

franchising,  sillä  se  on  erityinen  tyyppi  julkisen  sektorin  solmimien  sopimusten  

joukossa. Franchisingiksi kutsutaan tässä sellaista sopimustilannetta, jossa yksityi-

selle yritykselle annetaan yksinoikeus tietyn palvelun tuottamiseen. Yksinoikeu-

den myöntäminen tulee oikeutetuksi ja mahdolliseksi siksi, että julkisella sektoril-

la on valta vaikuttaa koko yhteiskunnan kehitykseen sääntelypolitiikalla (Hyyry-

läinen 1996). Idea franchisingista julkisella sektorilla ei ole suinkaan ole uusi. Sitä 

esitti jo viktoriaanisessa Englannissa Sir Edwin Chadwick kilpailun aikaansaami-
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sen keinona luonnollisiin monopoleihin, joissa kilpailu ei muuten ole mahdollista. 

Edelleen franchising julkisella sektorilla on sidoksissa kilpailuun markkinoista.  

 Chadwickin jälkeen franchising on ajoittain noussut esille julkisen sektorin 

kehittämisen yhtenä keinona. Esimerkiksi 1990-luvun alkupuolella presidentti Bill 

Clintonin hallinnon National Performance Review suositti sen laajamittaista käyt-

töä USA:ssa (ks. Coffee 1996). Suomessa puolestaan Risto Harisalo esitteli sitä 

kuntien palvelutuotannon vaihtoehtona jo 1980-luvulla (Harisalo 1986). 

 National Performance Review'n osana franchising ei oikeastaan ollut varsi-

naista franchisingia. Se oli rajattu koskemaan erilaisia hallinnon tukipalveluja ku-

ten kirjanpitoa, taloushallintoa, tietohallintoa, henkilöstöhallintoa, palkanlasken-

taa, turvallisuuspalveluja ja henkilöstökoulutusta. Kilpailun oletettiin näillä alueil-

la  "tuottavan tuloksia - sillä kilpailu ei anna hallinnon yksiköille muita mahdollisuuksia 

kuin tuloksen parantamisen" (NPR siteerattuna teoksessa Coffee 1996: 73). Ideana oli 

se, että johto ostaisi palveluja sitä varten eriytetyiltä yrittäjämäisiltä yksiköiltä, joi-

den koko kasvaisi tai pienenisi niiden menestymisen mukaan. Yksiköillä puoles-

taan olisi melkoisen suuret mahdollisuudet järjestää toimintatapansa ja rakenteen-

sa tarkoituksenmukaiseksi niin, että ne pärjäisivät tässä kilpailussa. (Coffee emt.) 

 Harisalon kuvaama franchising oli lähempänä yrityspuolen franchising-

menettelyjä. Franchising – edustusoikeuden tai käyttöoikeuden myöntäminen21 - 

on tuotemerkin ("brändin") siirtämistä ja valvontaa. Suomessakin franchising on 

mallina käytössä lähes kaikilla yksityisillä toimialoilla. Siinä on kyse kahden yri-

tyksen – franchise-antajan ja franchise-ottajan (franchise-yrittäjän) - välisestä pit-

käaikaisesta sopimusperustaisesta yhteistoimintamallista. Se perustuu toisen yri-

tyksen kehittämään liikeideaan, joka muodostettu tavaramerkit, tietotaidon ja ket-

jun takaamat yhteistyöedut sisältäväksi, testatuksi ja toimivaksi liiketoimintakon-

septiksi. Tämän konseptin kehittänyt yritys luovuttaa franchisingin yleisimmässä 

                                                
21 Harisalo (emt.) käyttää franchisingista termiä edustussopimus. 
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ja pisimmälle viedyssä muodossa, ”business format franchisingissa”, määritellyksi 

sopimusajaksi konseptin käyttöoikeuden toiselle yritykselle erikseen sovittua kor-

vausta vastaan tietyllä alueella tai tietyssä paikassa. (Kauppa- ja teollisuusministe-

riö 2002: 45-47, 85; Suomen Franchising–Yhdistys ry 2003) 

 Konseptin kehittänyt yritys ja kaikki yritykset joille se on luovutettu muodos-

tavat mahdollisesti hyvinkin laajan yhteistyöverkoston, franchisingverkoston. 

Verkoston puitteissa järjestetään yhteisesti ja/tai keskitetysti markkinointia, kulje-

tuksia, koulutusta, teknillisistä ja kaupallista tukea ym. suuren mittakaavan eduis-

ta hyötyvää toimintaa (emt.). Verkoston perustana on yrittäjien sopimussuhde 

franchise-antajaan. Heidän välillään ei ole sopimussuhdetta. Sopimusjärjestelyjen 

kautta liiketoimintakonseptin oikeudet omistava yritys pitää verkoston muut osal-

listujat suhteellisen tiiviissä kontrollissa. Johto säilyy konseptin omistajien käsissä. 

Tilanne verkostossa muistuttaa Alchianin ja Demsetzin (1972) kuvaamaa mallia 

yrityksestä sopimusten verkostona. Tässä vain yrityksen muodostavat toiset yri-

tykset. 

 Esimerkiksi postitoiminta on alue, josta siitä löytyy sovellutuksia kansainvä-

lisesti  (esim.  Leite  &  Carvalho  1998).  Postitoiminta  on  alue  missä  sitä  on  myös  

Suomessa käytetty. Kun nykyisin yritysmuodossa toimiva Suomen Posti on luo-

punut monista toimipaikoista, niin postitoimintoja on järjestetty sopimusvaraisesti 

asiamiesposteina kioskeista, kaupoista ym. ihmisten läheltä löytyvistä palvelupis-

teistä. Ymmärtääkseni näissä on kyse melko selkeästi franchising-järjestelystä. Pos-

tin konsepti on tässä luovutettu asiamiehelle. Franchisingille melko tyypilliseen 

tapaan myös konseptin haltijalla on omia toimipisteitä asiamiespostien ohella, jo-

ten kaikki verkostossa eivät ole franchising-järjestelyissä mukana itsenäisinä yrit-

täjinä. 

 Postitoiminnan franchisingissa ilmenee julkisen sektorin franchisingille kai-

kista tyypillisin piirre. Julkisella sektorilla franchising on toimiluvan myöntämistä 
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yksityiselle yritykselle tietyn palvelun tuottamiseksi tietyllä alueella, tiettynä ai-

kana ja tiettyä korvausta vastaan (Reason Public Policy Institute/Privatization.org 

2003). Siihen voidaan siis mennä vain jos julkisella sektorilla on esimerkiksi lain-

säädännöllä monopolioikeus jonkin asian toteuttamiseen. Toisin sanoen julkisella 

sektorilla tulee säilyä palveluiden järjestämisvelvoite, että franchising olisi näiltä 

osin mahdollista. Postitoiminta on perinteisesti tällainen alue, jossa tällainen julki-

nen monopoli monessa valtiossa on löytynyt ja löytyy edelleen. Jos postitoiminta 

vapautetaan kokonaan ex post kilpailulle, niin franchising-suhteeseen postin 

kanssa ryhdyttäisiin vain jos sillä olisi kilpailijat päihittävä testattu ja toimiva liike-

toimintakonsepti luovutettavaksi. Muuta syytä tähän ei enää olisi. 

 Meillä yleisesti tunnetuimpia julkisen sektorin monopoliasemaan perustuvia 

franchising-järjestelyjä lienevät viimeaikaisten kokemusten valossa kuitenkin Sak-

san UMTS-lisenssien (3G-lisenssien) kaupat, koska näissä myös kotimainen Sonera 

ajautui suuriin taloudellisiin vaikeuksiin, ja sitä kautta hieman myöhemmin ruot-

salaisen Telian yhteyteen. Lisenssikaupan perustana oli Saksan valtion omilla 

sääntelytoimillaan synnyttämä monopoli langattomassa puhelinliikenteessä. Yri-

tykset saivat oikeuksia tähän menestyttyään kilpailuttamisessa. Yritysten kannalta 

kyse oli siitä, että maksamalla enemmän kuin muut ne saivat yksinoikeudet näihin 

lainsäädännöllä luotuihin markkinoihin. Kun liiketoiminta ei sitten lähtenyt odo-

tetusti käyntiin, niin riski jäi lisenssin ostaneille yrityksille. 

 Franchising eroaa ostopalveluista erityisesti siinä, että siinä julkinen sektori ei 

maksa korvausta ostamastaan palvelusta, vaan odottaa itse saavansa korvausta 

myöntämästään lisenssistä tai toimiluvasta. Palvelun maksavat tällaisessa järjeste-

lyssä sen käyttäjät, asiakkaat tai kansalaiset. Franchising soveltuu siis sellaisiin 

palveluihin, joista peritään käyttäjiltä maksu. Parhaiten se soveltunee sellaisiin 

palveluihin, joissa perittävä hinta myös vastaa kustannuksia. Jonkinlainen subven-

tointi lienee kuitenkin tarvittaessa mahdollinen osana sopimusjärjestelyä. 
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 Samoin kuin yrityspuolella voi franchise-ottajan maksu olla franchise-

antajalle – tässä tapauksessa julkiselle organisaatiolle, jolla oli monopoli palveluun 

- esimerkiksi kiinteä liittymismaksu tai liikevaihtoon sidottu jatkuva maksu tai jo-

kin niiden yhdistelmä. Mahdollisesti markkinoinnista, koulutuksesta ym. palve-

luista voidaan periä erillinen maksu, jos tällaisia palveluita tai yhteistyömuotoja 

järjestelyyn on sisällytetty. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2002: 45.) 

 

3.2.3. Hallintosopimukset 

 

 Tarkasteltiinpa sopimuksia sopimuksina tai sopimuksellisuutena, niin ni-

menomaan julkisten organisaatioiden solmiminen sopimusten osalta on syytä 

huomioida niiden muutama olennainen erityispiirre. Olli Mäenpää (1989) on tar-

kastellut julkisten organisaatioiden solmimia sopimuksia hallintosopimuksina ta-

valla, jonka antaa lisävalaistusta, tai jopa Considinen sopimustyypittelylle vaihto-

ehtoisen luokittelutavan. Hallintosopimuksissa on erityistä se, että niitä ”ei ole 

myöskään mahdollista ymmärtää asianmukaisesti kiinnittämättä huomiota sekä sopimus-

oikeuden että hallinto-oikeuden yleisiin oppeihin ja vastaaviin sääntelyn perusteiden muu-

toksiin” (emt. 1). Niissä siis ilmenee sekä yksityisoikeudellisen (sopimusoikeus), et-

tä julkisoikeudellisen (hallinto-oikeus) sääntelyn piirteitä rinnakkain. 

 Hallintosopimuksissa julkisoikeudelliset erityispiirteet ”muodostavat pidäkkeitä 

sopimusoikeudelliselle analyysille” (emt. 40). Mäenpää (emt. 91–97) luokittelee hallin-

tosopimukset neljään päätyyppiin. Yksityisoikeudellisia hallintosopimuksia ovat 

mm. valtion ja kuntien hankintasopimukset ja viranomaisten sopimukset erilaisten 

palvelujen jakamisesta ja hankkimisesta. Nämä ovat varsin lähellä yksityisoikeu-

dellisia sopimuksia, vaikkakin joitain sopimusmenettelyyn ja sopimusten ehtoihin 

liittyviä asioita on saatettu säännellä hallintopäätöksin. Vesihuolto, viemäröinti ja 
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jätehuolto ovat alueita, joissa näitä esiintyy yleisesti. Jos sopimus on muuten sa-

mantyyppinen, mutta sisältää hallinnolliseen sääntelyyn liittyviä ehtoja tai vaiku-

tusta, kutsuu Mäenpää tätä modifioidusti yksityisoikeudelliseksi hallintosopi-

mukseksi. Nämä ovat edellistä tyyppiä selkeämmin yksityis- ja julkisoikeuden 

hybridejä sopimuksina. Esimerkiksi kuntoutussopimusta voidaan pitää tällaisena 

julkisen organisaation ja yksityisen henkilön välisenä hybridisopimuksena. 

 Kun tehdään sopimuksia hyvinvointivaltiollisen sääntelyn alueella – tyypilli-

sesti sosiaali-, terveys- ja koulutusasioiden osalta – on kyse sopimuksista viran-

omaisille kuuluvien julkisten tehtävien hoitamisesta. Näitä ovat esimerkiksi osto-

sopimukset kunnan ja yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntarjoajan välillä. 

Tämä on kenttä, joka on laajentunut vielä Mäenpään kirjan ilmestymisen jälkeen 

aika tavalla mm. siksi, että tällaista palveluiden tuotantotapaa koskevia säännök-

siä on systemaattisesti purettu. Mäenpää puhuu varsinaisista hallintosopimuksista 

silloin kun sopimusmenettelyä hyödynnetään alueella, joka periaatteessa on täysin 

julkisoikeudellisen sääntelyn monopolia. Näin ollen sopimusmenettelyn vaihtoeh-

tona on tällöin aina julkisoikeudellinen sääntely. Esimerkki tällaisesta ovat esi-

merkiksi kuntien maankäyttösopimukset. Yliopistojen tapaisten valtion organisaa-

tioiden tulossopimukset voitaneen myös tulkita tällaisiksi sopimuksiksi. Ohjaaval-

la viranomaisella, joka yliopistojen kohdalla on opetusministeriö, olisi nimittäin 

myös mahdollisuus järjestää ohjaussuhde ilman sopimusta. 
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3.3. Hankintojen näkökulma sopimuksiin 

 

 "Valtio on ensisijaisesti organisaatio, joka järjestää julkisia hyödykkeitä jäsenilleen, 

kansalaisille" määrittelee Mancur Olson (1965: 15) valtion luonteen22. Suomalaisit-

tain on todettava vain se, että valtio on tässä liian kapea käsite. Kunnat vastaavat 

meillä valtaosasta julkisten hyödykkeiden ja palveluiden järjestämistä. Muuten 

voimme mutkattomasti yhtyä Olsonin määritelmään. Toistaiseksi maan tapa on 

sellainen, että kunnat myös tuottavat valtaosan julkisista hyödykkeistä ja palve-

luista itse. Tämä maan tapa on kuitenkin kasvavan kritiikin kohteena. 

 Esimerkiksi OECD:n vuonna 2003 julkaistu tutkimus tätä menettelyä seuraa-

vasti: "On syytä entisestään lisätä toimenpiteitä niiden palveluiden tehokkuuden ja kilpai-

lukyvyn kohottamiseksi, jotka ovat julkisessa omistuksessa ja suoraan julkisessa kontrollis-

sa – varsinkin paikallisella tasolla, jonne ne ovat keskittyneet. Modernien julkisjohtamisen 

käytäntöjen on vielä levittävä tälle tasolle. Ulkoistaminen on vähäistä ja hankintamenette-

lyihin on kiinnitettävä huomiota. Sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut voivat olla tehok-

kaampia laadusta tinkimättä." (OECD 2003: 8). 

 Kritiikkiin pyritään myös vastaamaan, joskin selkein lähtökohtaisin rajoituk-

sin. Ulkoistamiseen ja sopimusperustaisiin hankintoihin ei olla kunnissa laajasti 

siirtymässä, vaan ne lähinnä aikaisempaa selkeämmin tunnustetaan palveluiden 

tuotannossa käytettävissä olevana vaihtoehtona. Esimerkiksi Kuntaliitto (2002: 3) 

korostaa voimakkaasti sitä, että "kunnilla on itsehallinnolliseen asemaansa perustuva 

oikeus päättää vastuullaan olevien palveluiden järjestämistavasta", ja, että "itsetarkoitus ei 

ole se, kuka palvelut tuottaa, vaan se, että palvelut järjestetään kuntalaisille mahdollisim-

man hyvin." Ongelmana tässä vaiheessa on kuntien kannalta myös se,  että "kilpai-

luttaminen, kokonaistaloudellisen edullisuuden määrittely ja erilaiset yhteistoiminta- ja 
                                                
22 Olsonin tutkimuskohde on vapaamatkustaminen (free riding), joka syntyy siitä, että kun julkis-
ten hyödykkeiden hyödyt ovat taattuja muutenkin, niin (taloustieteellisesti) rationaalinen yksilö ei 
katsoisi tarpeelliseksi osallistua niiden tuottamiseen. 
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kumppanuussopimukset edellyttävät kunnilta entistä monipuolisempaa osaamista." Eri-

tyisesti tarjouspyyntöjen laadinta, kustannuslaskenta, laatujärjestelmien kehittä-

minen ja seuranta on alueita, joissa Kuntaliiton mukaan olisi kehittämistarpeita. 

Vastaavasti tosin myös yksityisten kumppaneiden toivotaan parantavan osaamis-

taan palveluntarjoajana julkiselle sektorille. (emt.) 

 Valtiovarainministeriön (2003: 51) varsin samansuuntaisen tulkinnan mu-

kaan osaamisvajetta valtionhallinnossa ja kunnissa löytyy erityisesti tilaaja-

tuottajamallin eri sovellutuksissa, yhteishankkeiden organisoinnissa, kilpailutta-

misessa, elinkaarivastuu- ja yksityisrahoitusmallien käytössä, kustannuslasken-

nassa sekä tarjouspyyntö-, sopimus- ja verotuskysymyksissä. 

 Edellä kuvatuista lähtökohdista huolimatta on todennäköistä, että palvelui-

den ja hyödykkeiden hankintaa tullaan jatkossa preferoimaan nykyistä enemmän. 

Ero kuntien oman palvelutuotannon ja hankintojen välillä on edelleen melkoinen. 

Kun vuonna 2002 kuntien toimintamenot olivat noin 22,2 miljardia euroa, niin täs-

tä henkilöstömenojen osuus oli peräti 14,1 miljardia euroa ja hankintojen osuus 6,2 

miljardia euroa (Kuntaliitto 2002b: 5). Rahamääräisesti toki tuo hankintojen osuus 

ei nytkään ole vähämerkityksinen, mutta ihan tätäkin yhtälöä katsomalla on help-

po ymmärtää se mistä lähtökohdasta käsin OECD:n suositukset kumpuavat. 

 Sitä myöten kun paine kuntia kohtaan lisääntyy, saattaa jo John Stuart Millin 

(1921: 242–248) korostama taloudellisen toiminnan piirre jäädä unohduksiin. Mill 

ei nimittänyt ymmärtänyt kilpailua ainoaksi tavaksi toimia. "Itse asiassa kilpailu on 

muodostunut edes jossain määrin merkittäväksi sopimusten hallinnolliseksi periaatteeksi 

melko äskettäin" hän kirjoitti reilut 150 vuotta sitten (emt. 243). Kilpailun rinnalla (ja 

sijasta) Mill korosti voimakkaasti perinteen ja totutun tavan merkitystä selityksenä 

sille miksi kilpailua ei aina esiinny siellä missä sille ei muita esteitä näyttäisi ole-

van. Tämä hänen mukaansa on myös tarkasteluissa välttämätöntä ottaa myös 

huomioon. 
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 Näin hän kirjoittaa: "Päättelymme täytyy yleisesti edetä olettaen, että missä kilpai-

lua ei mikään erityinen este rajoita, siellä se tuottaisi tiedossa olevat ja luonnolliset seura-

uksensa. Missä kilpailua, vaikkakin se voisi esiintyä vapaasti, ei esiinny, tai sen luonnolli-

set seuraukset kumoutuvat jostakin syystä, johtopäätökset eivät oikeastaan päde. Virheiden 

välttämiseksi meidän pitäisi taloustieteiden oppeja todelliseen elämään soveltaessa pohtia, 

sen lisäksi mitä tapahtuu oletetussa maksimaalisessa kilpailussa, myös sitä missä määrin 

tuloksiin vaikuttaa se, jos kilpailu ei ylläkään maksimaaliseen tasoonsa." (emt. 247). 

 

3.3.1. Hankintojen luokittelu 

 

 Julkisen organisaation kannalta hankinnassa on kyse hyödykkeiden tai pal-

veluiden ostamisesta muilta. Hankittavat hyödykkeet voivat olla niin puhtaita kol-

lektiivihyödykkeitä23 (esim. järjestys ja turvallisuus), luonnonvaroja (esim. puhdas 

vesi), osittain kollektiivisia hyödykkeitä (esim. koulutuspalvelut) tai jopa markki-

nahyödykkeitä  (esim.  koneet  ja  laitteet)  (ks.  esim.  Salminen 1988:  28;  Kanniainen 

2002: 14–17). Taloudellisesti isoin kysymys liittyy peruspalveluihin – terveyden-

huolto, koulutus ja sosiaaliturva – liittyviin hankintoihin. Peruspalvelut ovat yksi-

tyishyödykkeitä, joiden tuottaminen kiinnostaa myös markkinoita siksi, että niille 

löytyy selkeästi maksajia (Kanniainen emt. 17). 

 Hankinta liittää julkisen organisaatioon sopimusyhteyteen yksittäisten kansa-

laisten, yritysten, yhteisöjen tai toisten julkisten organisaatioiden kanssa. Koti-

maisten toimijoiden ohella yhteistyökumppaneita voivat olla myös ulkomaiset 

toimijat, suurissa hankinnoissa kansainvälinen kilpailuttaminen on jopa Euroopan 

Unionin säännöstön edellyttämä tapa. Ohessa on asetelma, jonka mukaisesti eri-

laisia hankintoja voidaan tyypitellä (kuvio 6). 

                                                
23 Myös termiä julkishyödykkeet voi käyttää tämän sijasta. Sen vastakohta ovat silloin yksityis-
hyödykkeet. 
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 Hankinta kertaluonteinen 

ja/tai lyhytkestoinen 

Hankinta jatkuva ja/tai 

pitkäkestoinen 

 

Hankitun hyödykkeen tai 

palvelun käyttö rajattu 

satunnaiset kohdennetut han-

kinnat, 

esim. leikkauksen ostaminen 

yksityiseltä sairaalta 

 

pysyvät kohdennetut hankin-

nat, 

 esim. vammaisen hoito-

kotipaikka yksityisessä hoito-

kodissa 

 

Hankitun hyödykkeen tai 

palvelun käyttö yleinen 

satunnaiset kohdentamatto-

mat hankinnat, 

esim. puiston uudistaminen 

yksityisen puutarhan toimesta 

pysyvät kohdentamattomat 

hankinnat, 

esim. kulttuuripalveluiden 

hankinta yksityiseltä yhdis-

tykseltä 

 

Kuvio 6. Julkisen organisaation hankintoihin liittyvät sopimukset 

 

 Kun esimerkiksi oppilaitoksen virastomestari laitetaan ostamaan taululiituja 

paikallisesta kirjakaupasta, on kyse kuvion vasempaan yläkulmaan sijoittuvasta 

hankinnasta. Taululiidut ovat yksi esimerkki hyödykkeestä, jota julkinen sektori ei 

tuota itse, vaan joka hankitaan markkinoilta. Opetus sen sijaan on hyödyke, jonka 

useissa valtioissa tuottaa lähes kokonaan julkinen sektori. Tutkimuksellisesti mie-

lenkiintoiseksi satunnaiset hankinnat tulevat erityisesti kun kyse on suurista 

summista, esimerkiksi kun kynnysarvot ylitetään ja kilpailuttaminen esimerkiksi 

myös yli valtakunnanrajojen tulee pakolliseksi EU-lainsäädännön nojalla. Esimer-

kiksi suuren mittakaavan infrastruktuuri-investoinnit ovat tällaisia hankkeita, ja 

sellaisina hyviä kohteita erilaisille julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusjär-

jestelyille (European Commission 2003). Suurempien summien kyseessä ollen kil-

pailuttaminen on pääsääntö silloinkin kun se ei ole pakollista. 
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 Pysyviä tai pitkäkestoisia hankintoja edustavat tapaukset ovat sellaisia, jotka 

saavat tässä tutkimuksessa päähuomion. Liiketoiminnassa tällaiset sopimussuh-

teet ovat erittäin pitkiä. Esimerkiksi franchising tai alihankinnat ovat usein tällai-

sia luonteeltaan. Hyödykkeitä tai palveluita hankitaan tällöin joko usein tai pitkä-

kestoisesti. Ajan pituus tekee mahdolliseksi sen, että osapuolten suhde voi kehit-

tyä formaalia sopimussuhdetta syvemmäksi yhteistyöksi. Perimmiltään tällaisten 

sopimusten etuna on suurempi joustavuus. Pituudesta ja joustavuudesta huoli-

matta ne kuitenkaan eivät ole täysin ongelmattomia. Esimerkiksi jos jompikumpi 

osapuolista rikkoo osapuolten välisen luottamuksen opportunistisella käyttäyty-

misellä, on tällaisessa sopimustyypissä klassista oikeustoimikelpoista sopimusta 

vaikeampaa saada sille hyvitystä (Domberger 1998: 130–131). Periaatteessa kaikki 

velvoitteet nimittäin on kyettävä sopimaan yhdessä. 

 Julkisen sektorin kyseessä ollen kaikkia hyödykkeiden ja palveluiden hank-

kimiseksi tehtäviä sopimuksia voidaan pitää allokatiivisina sopimuksina (Lane 

2000: 135–138). Allokatiivisia sopimuksia luonnehtii se, että niiden kustannukset 

maksetaan julkisen organisaation budjetista. Suurin taloudellinen merkitys alloka-

tiivisilla sopimuksilla on hyvinvointivaltion kolmella suurella sektorilla, tervey-

denhuoltosektorilla, sosiaalisektorilla ja koulutussektorilla. Perinteinen ratkaisu 

näillä kaikilla sektoreilla on ollut luottaminen viraston tai laitoksen panokseen. 

Tällöin sekä järjestämis- ja rahoitusvastuu, että tuotantovastuu näistä palveluista 

on ollut julkisen sektorin sisällä. Allokatiivisten sopimusten laajempi käyttö on 

muuttamassa tilannetta. Järjestämis- ja rahoitusvastuu säilyy useimmissa tapauk-

sissa julkisilla organisaatioilla, mutta hyödykkeiden ja palveluiden tuotanto vält-

tämättä ei. Sillä puolella sopimuksellisuudella on runsaasti mahdollisuuksia siir-

tää tuotantovastuuta julkisilta organisaatioilta kolmannelle sektorilla ja yksityisille 

yrityksille. 
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 Tätä ei kuitenkaan voi tapahtua aivan rajattomasti, sillä sopimuksellisuudella 

on myös monia merkittäviä rajoitteita erityisesti allokatiivisten sopimusten osalta. 

Näistä enemmän seuraavaksi. 

 

3.3.2. Hankintatavat 

 

 Julkisissa hankinnoissa on käytettävissä kolme lainsäädännön tunnustamaa 

hankintamenettelyä: avoin menettely, rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely. 

Avoin menettely on sellainen, jossa kaikki mahdolliset tavaran ja palvelujen toi-

mittajat voivat toimittaa tarjouksen tarjouskilpailussa. Rajoitettua menettelyä käy-

tettäessä hankinnasta päättävä yksikkö pyytää tarjoukset erikseen valitsemiltaan 

toimittajaehdokkailta. Neuvottelumenettely puolestaan on hankintamenettely, jos-

sa yhden tai useamman palveluntarjoajan kanssa neuvotellaan suoraan sopimuk-

sen ehdoista ilman varsinaista tarjouskilpailua. (Pohjonen 2002: 38; Siitari–Vanne 

2003: 136.) 

 Neuvottelumenettely on kuitenkin käytettävissä vain poikkeustapauksissa. 

Hankinnan kiireellisyys, sen vähäinen arvo ja kilpailuttamisen hankinnan arvoon 

nähden korkeaksi nousevat kustannukset voivat muodostaa neuvottelumenette-

lyn käytölle riittävät perusteet, mitenkään kovin yksiselitteistä tämä ei ole. Pää-

sääntöisesti hankinnassa on kuitenkin käytettävä avointa tai rajattua menettelyä 

eli jonkinlainen kilpailuttaminen on hankinnan pääsääntö. Hankinnassa on käytet-

tävä voimassaolevat kilpailumahdollisuudet Rajattua menettelyäkin käytettäessä 

on tarjouspyyntö siksi pyydettävä riittävän monilta tarjoajilta. Vähintään viisi tar-

joajaa toimii ohjeellisena vähimmäismääränä, jos ei ala syystä tai toisesta ole sel-

lainen, ettei tuota määrää tarjoajia oikein löydy. (Pohjonen emt. 41–44; Siitari–

Vanne emt. 134-135.) 
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 Julkisen hankinnan eräänlainen juridinen perusmalli on kynnysarvot ylittävä 

ns. ensisijainen hankinta muiden kuin ns. peruspalveluiden osalta. Muissa han-

kinnoissa joissa laki ei velvoita aivan tällaiseen menettelyyn, hankintaprosessi to-

teutetaan perusmallin mukaisesti soveltuvin osin. Tämän perusmallin hankinnois-

sa hankintaprosesseissa on käytävä läpi 12-vaiheinen proseduuri. 

 Siihen kuuluvat: 

1. hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu 

2. hankintailmoitus 

3. tarjouspyynnön laatiminen 

4. tarjouspyynnön lähettäminen ehdokkaille 

5. tarjousten vastaanottaminen 

6. tarjousten avaaminen 

7. tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen 

8. tarjousten vertailu 

9. hankintapäätöksen tekeminen 

10. hylättyjen tarjoajien informoiminen 

11. hankintasopimuksen tekeminen 

12. jälki-ilmoituksen tekeminen 

(Siitari–Vanne 2002: 137-38.) 

 Hieman yksinkertaistaen voidaan sanoa tässä olevan kolme päävaihetta: 

hankinnan määrittely, tarjouskilpailun järjestäminen ja hankinnasta päättäminen 

tarjoajien välillä ennalta ilmoitettujen kriteerien mukaisesti (Domberger 1998: 94). 

Tärkein päätös tässä prosessissa luonnollisesti koskee sitä keneltä tavara tai palve-

lu hankitaan. Se on myös se kaikkein vaikein päätös. Erityisen ongelmallista Suo-

messa on ollut sellaisten hankintapäätösten tekeminen, jossa päätös ei perustu 

alimpaan hintaan, vaan kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Nämä ovat usein 

päätyneet markkinaoikeuden (ennen 1.3.2002 kilpailuneuvoston) käsittelyyn. Mui-
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takin seikkoja kuin pelkkää hintaa voidaan käyttää päätöksenteon perusteena, 

mutta nämä on syytä mainita hankintailmoituksessa, ja vieläpä tärkeysjärjestyk-

sessä (Pohjonen 2002). 

 Tarjouskilpailun malli muistuttaa ulkoisesti hieman huutokauppaa. Huomat-

tava poikkeus syntyy jos tarjouskilpailussa käytetään suljettuja kirjekuoria, eikä 

tarjoajilla ole mahdollisuutta reagoida toisten tekemiin tarjouksiin. Tällöin hinta ei 

”elä” niin kuin huutokaupassa. Tarjouskilpailuissa haetaan myös usein alhaisinta 

hintaa, kun huutokaupassa korkein hinta on ratkaiseva. Ehkä merkittävin ero 

huutokauppaan syntyy kuitenkin siinä, että tarjouskilpailuissa hinata ei useinkaan 

ole ratkaisevin tekijä, vaan siinä otetaan huomioon muitakin seikkoja. Erityisesti 

hankinnoissa huolena on se miten hyvin tarjoajat kykenevät velvoitteistaan sel-

viämään sopimuskautena. Jos nimittäin näin ei syystä tai toisesta kävisi, niin tästä 

kertyisi hankintaan luottavalle yksikölle aika tavalla huolta ja kustannuksia. Siksi 

tämä pyritään varmistamaan, siinä määrin kuin lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö 

sen sallivat, ennen hankintaa koskevien päätösten tekemistä. (Domberger emt. 94–

95; Lane 2000: 142–143.) 

 

3.3.3. Sopimusperustaisen hankinnan mahdollisuudet ja rajoitteet 

 

 Sopimustalouden koko on tosiasiassa pitkälle kiinni palvelutuotantoa koske-

vista ratkaisuista. Se on keskeinen poliittisesti päätettävä kysymys, jossa voidaan 

ajatella kansalaisten delegoineen päätöksenteon julkiselle sektorille ja samalla va-

pauttaneen itsensä palveluiden tilauttamisen ja laadun valvonnan vaivasta vero-

rasituksena ilmenevää kustannusta vastaan (Kanniainen 2002: 17–18). Palveluiden 

järjestäminen on myös pysyvästi esimerkiksi kuntien päättäjien pohdinnassa oleva 

kysymys siinä kun isommat investoinnit ovat selvästi harvemmin realisoituvia ky-
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symyksiä. Kaikkea ei voisi ulkoistaa, vaikka tähän olisikin halua. Esimerkiksi 

KuntaSuomi 2004-tutkimushankkeen vapaa-aikatoimea koskevassa kunnille 

suunnatussa kyselyssä kävi selvästi ilmi, että kunnissa on halua sopimustalouten-

sa kasvattamiseen vapaa-aikatoimessa (Hyyryläinen 2002b). Se ei sen sijaan ole 

kasvanut, vaan pikemmin hieman supistunut. Syyt tähän löytyvät myös tarjonta-

puolelta. On ilmeisestä, että tarjontaa ei ole kaikilla sektoreilla ja kaikkialla Suo-

messa yhtäläisesti. Pienten ja syrjäisten seutujen mahdollisuudet kasvattaa sopi-

mustaloutensa osuutta jäävät isompia kaupunkikuntia lähtökohtaisesti rajatuim-

miksi vaihtoehtoisten palvelujen tuotantotapojen tosiasiallisen tarjonnan vähäi-

syyden takia. (Hyyryläinen 2000, Rimmer 1998: 81.) 

 Esimerkiksi palveluratkaisuja tekevän kunnan tilanne on, sikäli kun vaihto-

ehtoja on käytettävissä, periaatteessa yksinkertainen. Näin Herbert Simon kirjoit-

taa tästä valintatilanteesta eri vaihtoehtojen välillä: ”Perustavanlaatuinen hallinnolli-

nen periaate, joka on melkein suora seuraus ”hyvän” hallinnon rationaalisesta luonteesta 

sanoo, että samat kustannukset aiheuttavista eri vaihtoehdoista pitäisi aina valita sellai-

nen, joka parhaiten toteuttaa hallinnon tavoitteita. Ja samaan lopputulokseen johtavista eri 

vaihtoehdoista olisi aina valittava vähiten kustannuksia aiheuttava” (Simon 1979: 77–78). 

 Käytännössä kustannusten vertailu tapahtuu useimmiten oman tuotannon 

(hierarkia) ja toisilta ostamisen (markkinat) välillä. Se perustuu vaihtoehtolaskel-

miin, joiden tuottaminen on johdon laskentatoimen ja kustannuslaskennan keskei-

siä tehtäviä sellaisissa yksiköissä, joissa on mahdollisuus tehdä valinta oman tuo-

tannon ja hankinnan välillä (Näsi, Hokkanen & Latvanen 2001: 127; Valkama 1994: 

28–35). Kustannusten vertailun perusasetelma voidaan esittää oheisella tavalla 

(kuvio 7). 
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Kuvio 7. Kustannusten vertailu oman tuotannon ja hankinnan välillä (Kähkönen 

 2001: 18) 

 

 Käytännössä tilanteen arvioiminen ei kuitenkaan ole ihan näin yksiviivaista. 

Perusteita tästä Simonin esittämästä periaatteesta poikkeavaakin ratkaisuun voi-

daan kyllä löytää. Jo kustannusten vertailu voi todellisuudessa osoittautua mah-

dottomaksi. Erityisesti transaktiokustannusten laskemisen vaikeus on ilmeinen 

ongelma. Ei ole lainkaan yksiselitteistä mitä asioita pitäisi ottaa huomioon tällaisi-

na kustannuksina. Palveluiden järjestäjänä kunta joutuu myös yhtäaikaisesti poh-

timaan resurssien mahdollisimman järkevää kohdentamista, vaikuttavuutta, laa-

tua, tehokkuutta sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta (Valtiovarainministeriö 

2001: 16). Palveluiden järjestämisen näkökulma myös kustannuksiin on siis koko-

naisuudessaan selvästi laajempi kuin palveluiden käyttäjän tai tuottajan näkökul-

ma. Käytännössä on myös selvää, että nämä eri kysymykset ovat keskenään risti-

riidassa. 

 Näkökulma kunnan eri rooleihin voi olla tätäkin laajempi. Sakari Möttönen 

(2001: 191) tiivistää tällaisen laajemman käsityksen kunnan roolista oheisella taval-

la. ”Tärkeää on, että managerialismin huumassa ei unohdeta, että kunnallinen organisaa-

tio ei ole pelkkä tuotantokoneisto, vaan se on myös yhteiskunnan hallussa oleva instru-

mentti, jolla on muitakin kuin tuotannollisia tehtäviä.” Nämä muut kuin tuotannolliset 

HIERARKIA / OMA 
TUOTANTO 
 
+ hierarkiakustannukset 
+ tuotantokustannukset 
 
 
 
= xxxxx 

MARKKINAT / OSTO-
PALVELU 
 
+ transaktiokustannukset 
+ tuotantokustannukset 
(tuottajalle maksettu kor-
vaus) 
 
= xxxxx 
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tehtävät viittaavat tässä kunnan rooliin poliittisena organisaationa, yhtenä pää-

kanavista kansalaisille vaikuttaa oman elämänsä kulkuun kollektiivisen toiminnan 

tasolla. Tällä tasolla mitkään kustannukset eivät muodosta primääriä kysymystä, 

vaan kysymys on enemmänkin prioriteeteista ja tavoista tehdä päätöksiä niitä kol-

lektiivisesti sovitellen. 

 Simonin periaatteissa kiteytyy proseduraalisen (menettelytavallisen) ratio-

naalisuuden periaate, joiden mukaan rationaalisuus on keinojen suhteuttamista 

tavoitteisiin. Jos vain tämän mukaan arvioidaan kunnille nykyisin tyypillistä tapaa 

järjestää palvelut, niin muodostuva näkemys on helposti kriittinen. Jos taas arvi-

oinnin näkökulmaa laajennetaan substantiaalisen (sisällöllisen) rationaalisuuden 

suuntaan, on tehtävissä oleva arvio mitä ilmeisimmin kuntien kannalta selvästi 

myönteisempi. (vrt. Harisalo & Stenvall 2002: 139–40.) 

 Vaikka jättäisimme nyt huomiotta sen, etteivät kustannukset ja hyödyt suin-

kaan ole aina tiedossa, saatikka ongelmitta keskenään vertailtavissa, niin muilla-

kin perusteilla Simonin ohje saatetaan jättää huomiotta. Julkisen organisaation 

oman palvelu- tai hyödyketuotannon preferoimiselle löytyy varmasti vankkoja 

perusteita, vaikka niiden laskennallinen kustannus olisi hieman hankintaa korke-

ampikin. Jo pelkkä oman tuotannon perinne saattaa estää muutokset tällä rinta-

malla. Ulkoistaminen on aina radikaali ratkaisu. Siksipä sellaista strategiaa toteut-

tavien päättäjien tulee varautua siihen, että tällaisilla ratkaisuilla on oma vankka 

vastustuksensa niin julkisten organisaatioiden sisällä kuin niiden ulkopuolella 

esimerkiksi palveluiden käyttäjien keskuudessa. 

 Vaikka ulkoistamispäätös olisi tehty, niin sittenkin Simonin ohje saattaa olla 

liian vaativa kriteeri. Esimerkiksi sopimuksen hinnasta neuvotellessa eri tarjoajilla 

on hieman erilaiset neuvotteluasemat. Esimerkit Pohjanmaalta käyvät tästä osoi-

tukseksi. Pietarsaaren kaupungin sosiaalijohtaja Peter Granholm on lehtihaastatte-

lussa sanonut valintatilanteesta dementiahoidon osalta yksityisten ja julkisten yk-
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sikköjen välillä näin (Pohjalainen 5.5.2003a): ”Se on kaupungin etu, mikäli niiden tar-

joama hoito on yhtä laadukasta kuin meidän oma hoitomme, mutta halvempaa jos suoraan 

sanotaan”. Näkemys, joka muuten hyvin toteuttaa Simonin esittämää periaatetta, 

lienee kuntien päättäjien keskuudessa yleinen. 

 Tätä periaatetta ei Pietarsaaressa kuitenkaan ilmeisesti ole sovellettu aivan 

johdonmukaisesti. Pienempien palveluntarjoajien parissa närää on aiheuttanut 

suuren Folkhälsanin sopimus, joka on hoitopaikkaa kohti lähes kaksinkertainen 

suhteessa pienten yksikköjen saamaan hintaan. Näin tästä valittaa pienen hoito-

kodin vastaava: ”Minua ihmetyttää se, että kaupunki teki Folkhälsanin kanssa sopimuk-

sen, kun hinta oli vielä auki. Folkhälsanilla oli hyvät neuvottelusaumat. Minun kanssani 

he repivät hintaa alas ennakkoon”. Kaupungin puolelta asiaa puolustellaan näin 

(Pohjalainen 5.5.2003a): ”Folkhälsan saa huomattavasti muita suuremman korvauksen, 

mutta Granholmin mukaan sitä ei voi verrata dementiakoteihin, koska Folkhälsan tarjoaa 

laitoshoitoa.” 

 Kaupungin perustelu voi hyvinkin olla pätevä, mutta jos ottaa Folkhälsanin 

ja kaupungin kaikki yhteistyökuviot huomioon tätä hintaa arvioidessaan, niin 

saattaa myös päätyä tulkitsemaan sen olevan erilaisen kumppanin kaupungille 

kuin näiden pienempien palveluntarjoajien. Siksi on mahdollista, että neuvotte-

luissa on ollut täysin erilainen sävy. Kaupungilla on saatettu ottaa Folkhälsanin 

kanssa neuvotellessa myös muita asioita huomioon, jolloin kaupungille hyväkin 

ratkaisu näyttää muiden palvelutuottajien näkökulmasta epäoikeudenmukaiselta 

yhden tuottajan suosimiselta. 

 Sinänsä  se,  että  hinta  ei  ole  kaikille  sama,  on  jo  vanhastaan  tunnustettu  

markkinoiden piirre, josta kilpailun vaikutuksella suuren mittakaavan kaupoissa 

mm. John Stuart Mill (1921: 245–247) katsoi päästävän eroon. Mill saattaisi olla yl-

lättynyt havaitessaan reilut 150 vuotta myöhemmin tilanteessa edelleenkin kilpai-

lun henkeä rikkovia piirteitä. 
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 Pietarsaari ei ole ainoa paikka missä sopimusasiat ovat aiheuttaneet ongel-

mia. Vanhus- ja vammaishuollon osastopäällikkö Sinikka Mäenpää toteaa haastat-

telussa Vaasassa syntyneestä yksityisen dementiayksikön rahoitusongelmasta 

näin (Pohjalainen 5.5.2003c): ”Hallintokunnille on asetettu säästövelvoitteet, eivätkä yk-

sityiset ostopalvelut tee siinä suhteessa poikkeusta. Me tiedostamme heidän tilanteensa. 

Sellaista asiantilaa ei tunneta kuin liian paljon henkilökuntaa.” Vaasan Setlementtiyh-

distyksen toiminnanjohtaja puolestaan kuvaa tilannetta näin (emt.): ”Sopimuksem-

me pohjautuu tiettyyn henkilökuntamitoitukseen. Nyt yksipuolisesti vuosi vuoden jälkeen 

määräraha pienenee.” Oheiset lausunnot liittyvät Vaasassa syntyneeseen kiistaan 

Setlementtiyhdistyksen ylläpitämän dementiakodin lisämäärärahasta, jonka sosi-

aalilautakunta eväsi.  

 Tämäkin on mielenkiintoinen piirre sopimusten kannalta. Voiko sopimukset 

rinnastaa suoraviivaisesti julkisen organisaation omaan toimintaan? Merkitseekö 

supistamistarve julkisen sektorin omassa taloudessa suoraan myös sitä, että sopi-

musten hintoja on laskettava tai jätettävä niitä korjaamatta neuvottelukierroksilla 

kustannusten verran ylöspäin? Ja ennen kaikkea, miten määrärahoja voidaan yk-

sipuolisesti pienentää julkisen sektorin toimesta? Erityisesti päämies-

agenttiteorian vaalima ajatus on asymmetria agentin hyväksi. Tässä näyttäisi ti-

lanne olevan kutakuinkin päinvastainen. Tilaaja on vahvoilla ja tuottaja heikoilla. 

Esimerkiksi Seija Juopperin (1998) tutkimuksessa kaupungin ja Setlementtiyhdis-

tyksen yhteistyöstä tämä tuli selkeästi esiin. Eräs hänen haastateltavistaan ilmaisi 

asian tähän tapaan: ”…me tarvitaan aina joku, joka ostaa meiltä palveluja, niin meillä on 

niinku ihan ehdottoman tärkee yhteistyö niinku tavallaan kaikkienkin kanssa” (emt. 53). 
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3.4. Sopimuksellisuuden keskeiset edut julkisella sektorilla 

 

 Julkisen sektorin sopimuksellisuudella on ainakin neljä julkisen toiminnan 

kehittämisessä hyödynnettävissä olevaa piirrettä (Domberger 1998: 160–165). En-

simmäinen näistä on tilaaja-tuottajaroolien erottaminen toisistaan. Tämä on var-

masti näistä merkittävin, sillä se ulottuu oikeastaan makrotasolta mikrotasolle. 

Makrotasolla sen keskeinen ilmentymä on monissa maissa toteutettu ministeriöi-

den reformi, jossa ministeriöt laitetaan keskittymään ydintehtäväänsä.  Ne keskit-

tyvät tällöin julkisen päätöksenteon valmisteluun ja ohjaamiseen ja kaikki muu 

pyritään toteuttamaan virastojen ja laitosten tai erityyppisten liikelaitosten tai yh-

tiöiden toimesta sopimusvaraisesti (Hyyryläinen 1999). 

 Ehkä kaikkein eniten kirjallisuudessa on käsitelty Iso-Britannian National 

Health Service’n uudelleenorganisoimista 1990-luvun alkupuolella tilaaja-

tuottajamallin mukaisesti. Monissa pienemmissäkin organisaatioissa ja laitoksissa 

on toteutettu vastaava järjestely. Suomessa esimerkiksi Tielaitoksen uudelleenor-

ganisointi on hyvä esimerkki tällaisesta (Salminen, Hyyryläinen, Lähdesmäki & 

Viinamäki 2000; Salminen & Viinamäki 2002). Kaikissa tapauksissa järjestely ei 

edellytä organisaation pilkkomista kahtia kokonaan. Riittää kun varmistetaan se, 

ettei tilaajana toimivien yksiköiden tai henkilöiden tarvitse tai ole mahdollista ot-

taa tuottajina toimivien intressiä huomioon, vaikka muodollisesti samassa organi-

saatioissa toimitaankin. Käytännössä on kuitenkin niin, että ainakin heti aluksi 

oman talon tuottajapuoli tunnetaan paremmin kuin ulkopuoliset. Siksi on syytä 

olettaa ainakin jonkin aikaa oman talon tuottajapuolen olevan vahvoilla tilaaja-

tuottajaroolien erottamisen jälkeenkin (Mäkelä 1998). 

 Toisena sopimuksellisuuden suotuisana vaikutuksena on velvoite hankitta-

vien palveluiden melko tarkkaan määrittelyyn. Se on välttämätöntä sopimuspe-

rustaisessa menettelytavassa. Määrittely auttaa tarjousta jättävää ulko- tai sisäpuo-
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lista tuottajaa ennakoimaan kaikki sopimukseen liittyvät oikeudet ja velvoitteet. 

Määrittelyä hyödyntämällä tilaaja voi sopimuksen keston aikana paremmin seura-

ta mitä hankinnassa saa.  

 Kolmas sopimuksellisuuden keskeinen etu liittyy kilpailuun. Koska jo edellä 

todettiin kilpailun markkinoilla olevan julkisella sektorilla harvinaista, on tämä 

kilpailu pääasiassa kilpailua markkinoista. Kuten kilpailussa yleensäkin, suurim-

mat edut siitä voidaan saada tilanteissa, jossa tarjontaa on runsaasti. Jos kilpailut-

tamistilanteessa löytyy julkisen sektorin sisältä tai sen ulkopuolelta riittävästi so-

pimuksesta aidosti kiinnostuneita toimijoita, niin hyvä tulos tilaajan kannalta on 

selvästi todennäköisempi. Kaikkialla ei markkinoita tällaiseen löydy. Paljon on 

myös kiinni siitä mitä tarjolla oleva sopimus pitää sisällään. Esimerkiksi yhden 

päiväkodin ruokahuollon järjestäminen ei saata kiinnostaa kaikkia alan toimijoita, 

mutta useamman päiväkodin kyllä. Ero on se, että kun suunnitellaan ruokahuol-

toa useammalle yksikölle kerrallaan, on mahdollisuus tehokkaisiin järjestelyihin 

lähtökohtaisesti suurempi esimerkiksi keskittämällä ruoanvalmistus yhteen paik-

kaan. 

 Neljäs sopimuksellisuuden suotuisa piirre on seuranta, joka on kiinteästi 

hankinnan määrittelyyn liittyvä seikka. Seuranta on ideaalitapauksessa ennakolta 

ilmoitettujen ja sovittujen asioiden seurantaa. Sitä on kahta päätyyppiä, toiminto-

jen seurantaa ja odotettujen tulosten seurantaa. Tämä jälkimmäinen tyyppi, jälki-

käteinen tulosten seuranta, on niistä yleisempää. Toista tyyppiä olevaa seurantaa 

käytetään kun tuloskontrolli ei syystä tai toisesta sovi. Tällaisia tilanteita muodos-

tavat sellaiset toiminnot, joissa toiminnan tulosten määrittely ei ole yksiselitteistä. 

 Seuranta on yhtälailla määrään kuin laatuun liittyvä kysymys. Jälkimmäinen 

kysymys on kuitenkin noussut enemmän esille. Kun esimerkiksi vaativa palvelu 

järjestetään sopimuksella, on laatustandardien tarkkakin määrittely olennaisen 

tärkeää. Tämä on myös se tilanne mihin erilaisten akkreditointien ja standardoin-
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tien kasvanut suosio perustuu. Akkreditointi ja standardointi tarjoavat keskitetty-

jä, koeteltuja ja kansainvälisiä ratkaisuja ongelmiin, joka tilaajien olisi muutoin 

ratkaistava omin päin. Se siis tekee sopimusten solmimisen astetta riskittömäm-

mäksi tilaajan kannalta. Tuottajan kannalta kyse voi olla juuri siitä kilpailuedusta 

mikä tiukasti kilpailluilla markkinoilla tarvitaan. 

 

3.5. Sopimuksellisuuden ongelmista julkisella sektorilla 

 

 Sopimuksesta ei aina ole ratkaisuksi, eikä sen solmimatta jättäminen aina rii-

pu hinnasta tai tarjonnan vähäisyydestä. Myös toiminnan luonne julkisissa orga-

nisaatioissa on omiaan synnyttämään ongelmapaikkoja, jotka vähintään vaikeut-

tavat sopimuksellisuuteen siirtymistä laajamittaisesti. Neljä tällaista ongelma-

aluetta voidaan tässä yhteydessä nostaa esille: laadusta sopimisen mahdottomuus, 

tilojen ja laitteistojen omistajuus, virkavastuuseen liittyvät kysymykset sekä sopi-

muksellisuuden vaikutukset julkisen sektorin työntekijöiden asemaan (Domberger 

1998: 165–174). 

 Laadusta sopimisen mahdottomuus liittyy sellaisiin toimintoihin ja palvelui-

hin, joissa ei voida saada aikaiseksi selkeää mittausasetelmaa toimintojen laadulle. 

Domberger (emt.) viittaa tällaisena alueena vankeinhoitoon, jossa toki ainakin Yh-

dysvalloissa on myös esimerkkejä yksityisesti hallinnoiduista vankeinhoidon yk-

siköistä. Tällaisessa tapauksessa kontrolli ei perustu tulokseen, vaan tapaan jolla 

vankiloissa toimitaan. Erilaiset standardit ja akkreditoinnit voivat esimerkiksi tulla 

kyseeseen yhtenä ratkaisuna. Hyvä käytäntö voidaan näiden avulla toki kuvata 

jollakin tarkkuudella. Viime kädessä kuitenkin tekijät kuten vartijoiden määrä ja 

ammattitaito ovat ratkaisevia kysymyksiä. Näiden osalta tuottajalla on kiusaus 

tulla toimeen vähemmällä, koska se on lähes ainoa käyttökelpoinen tapa alentaa 

kustannuksia. Normaalioloissa se voi jopa riittääkin, mutta vankeinhoidossa täy-
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tyy aina varautua myös odottamattomaan. Tällöin tinkiminen vartioinnin tasosta 

saattaa kostautua hyvinkin selkeästi. Ongelma on tietenkin kutakuinkin sama 

myös julkisesti järjestetyssä vankeinhoidossa. Määrärahat pakottavat miettimään 

tarkasti kustannuksia. Tällöin on mahdollista että yritetään tulla toimeen normaa-

liolojen minimitasolla ja jätetään kunnolla varautumatta poikkeusolojen vaati-

muksiin. 

 Erilaiset toiminnot eroavat runsaasti toisistaan tilojen ja laitteiden kustannus-

ten osalta. Kaikissa mahdollisissa tapauksissa ne on otettava jollakin tavalla huo-

mioon sopimusjärjestelyissä. Mitä kalliimpia investointeja toiminta vaatii, sen kor-

keampi on kynnys tulla julkisen sektorin sopimuskumppaniksi. Joillakin aloilla 

tämä sulkee suoraan pois pienet yksiköt, joilla ei ole mahdollista ottaa tämän 

tyyppisiä riskejä. Sopimuksen pituudella on iso merkitys tässä mielessä. Inves-

toinnin kuolettaminen ottaa aikaa, jonka vuoksi on epätodennäköistä siihen ryh-

dyttävän aivan lyhyiden sopimusten takia. Vasta pidemmät sopimukset tekevät 

raskaat investoinnit niissä otettavan taloudellisen riskin kannalta mielekkääksi. 

Käytännössä laitteiden ja kiinteistöjen kulujen jakaminen vaihtelee eri aloilla. Pää-

sääntö lienee se, että kiinteistöt jäävät tilaajan vastuulle, mutta laitteistojen osalta 

tuottajalla on usein mittavakin investointi pelissä. Tästä on kuitenkin runsain mi-

toin poikkeuksia. 

 Vaikeinta sopimuksellisuus on silloin kun toimitaan virkavastuulla. Suomes-

sa joitakin vuosia sitten puhuttanut tapaus Kuttula kuvaa hyvin niitä juridisia on-

gelmia, johon tällaisissa tapauksissa voidaan joutua kun toimintaa on siirretty so-

pimuksella julkiselta yksityiselle sektorille. Kuttulan tapauksessa kyse oli siitä 

voidaanko kunnan kanssa sopimussuhteessa olevan yksityisen laitoksen johtajaa 

pitää vastuun osalta virkamiehenä, jolloin vastuun muotona olisi virkavastuu. 

Useiden vuosien oikeuskäsittelyn jälkeen Kuttulan johtaja vapautettiin kyllä lop-

pujen lopuksi Korkeimmassa oikeudessa (KKO:2002:21) virkavelvollisuuden rik-
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komista koskevista syytteistään. Samalla päätöksessä todettiin kuitenkin yksityi-

sen laitoksen joiltakin osin käyttävän julkista valtaa. Samalla kuitenkin todettiin 

myös se, ettei huostaan otetun lapsen sijoittamisessa yksityiseen lastensuojelulai-

tokseen siirretä kunnan toimivaltaa tällaiselle laitokselle. Tämä tulkinta korostaa 

tilaajan vastuuta viimekätisenä vastuullisena tahona. Uudessa hallintolaissa tul-

kinta on sama. Omasta vastuustaan julkiset organisaatiot eivät voi irtautua, vaikka 

ne hankkisivat palveluita yksityiseltä sektorilta. Kansainväliset esimerkit kertovat 

samansuuntaista ratkaisuista myös muualla. Ongelman ratkaiseminen tilaajan 

vastuuta painottamalla, on varsin yleinen. 

 Viimeisenä tässä käsiteltävä sopimuksellisuuden ongelmapaikka liittyy hen-

kilöstön asemaan. Jos kyse on julkisen organisaation toimesta aikaisemmin tapah-

tuneen toiminnon ulkoistamisesta, on olemassa olevan henkilöstön aseman poh-

timinen olennainen kysymys. Esimerkiksi Helsingin kaupungin kilpailuttamistyö-

ryhmän vuonna 1996 annetussa muistiossa (ks. Kähkönen 2001: 94–110) yleinen 

periaate asetetaan tällä tavoin: "Kaupungin tavoitteena on kuntasuunnitelman mukai-

sesti turvata vakituisen henkilöstön palvelusuhteen jatkuvuus. Tavoitteena on siten myös, 

että kilpailuttamisen johdosta työtä vailla jäänyt viranhaltija tai työntekijä sijoitetaan kou-

lutustaan ja ammattitaitoaan vastaavaan toiseen kaupungin tehtävään." (emt. 108). 

 Yksi vaihtoehto on aina se, että henkilöstö seuraa sopimusta uuden työnanta-

jan palvelukseen. Tästä on esimerkkejä Suomessa mm. bussiliikenteen kilpailut-

tamisessa, mutta ongelmilta ei ole vältytty. Ongelmat lienevät silloin vieläkin 

merkittävämpi jos sopimusta olisi seurattava julkiselta sektorilta yksityiseen. Työ-

suhteessa ja virkasuhteessa kun vielä on lähentymisen jälkeenkin joitakin merkit-

täviä etuja. Merkittävää tietenkin on Suomen tapaisessa korkean järjestäytymisas-

teen valtiossa se miten liittotasolla asiaan suhtaudutaan. Toistaiseksi suhtautumi-

nen erilaisiin muutoksiin on ollut kriittissävyistä. 
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 Sopimuksellisuuden ilmeisiin ongelmiin Pohjoismaisessa hyvinvointivaltios-

sa olisi vielä liitettävä varsin yleinen käsitys siitä, ettei hajautettu markkinavaih-

danta kykene toteuttamaan optimaalista resurssien kohdentamista (Kilpailuviras-

to 2001: 15). Erityisesti vähävaraisen väestön asema terveydenhuollossa, koulu-

tuksessa ja sosiaalihuollossa on nostettu esille keskeisinä ongelmapaikkoina. Sen 

nimissä, ettei mikään väestönosa jää ilman palveluita, on nähty oikeutetuksi kerä-

tä peruspalveluiden edellyttämät resurssit verotuksella, tuottaa palvelut itse julki-

sissa organisaatioissa ja toimittaa ne kansalaisille joko aivan ilmaiseksi tai voi-

makkaasti subventoituun hintaan. 

 Tämä ajattelutapa jättää automaattisesti sopimuksellisuudelle melkoisen raja-

tun tilan. Vaikka joitain palveluita onkin luonnollista ostaa myös yksityisiltä, niin 

varsinaisesti vaihtoehtoiseksi palvelutuotannoksi yksityisistä kaupallisilla ja ei-

kaupallisilla periaatteilla toimivista palveluiden tuottajista ei olisi ilman ajatusmal-

lin muuttumista. Tosiasiahan on, että kuntien mahdollisuuksia käyttää ostopalve-

luita on merkittävästi lisätty ilman, että niiden määrä olisi olennaisesti kasvanut. 

1990-luvun lopulla edelleen kolme neljäsosaa sosiaali- ja terveyspalvelujen arvosta 

oli kunnallista palvelutuotantoa ja vuonna 2000 vain 3 % peruskoulun ja lukioiden 

oppilaista opiskeli yksityisissä kouluissa (Valtiovarainministeriö 2001: 13). Tus-

kinpa tilanne on tästä dramaattisesti muuttumassa jatkossakaan, vaan sopimuksel-

lisuuden on syytä olettaa etenevän pienin askelin peruspalvelujen kentässä jatkos-

sakin.  
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4. SOPIMUSTENHALLINNAN STRATEGIAT 

 

"Sopimusta ei tulisi pitää keppinä millä toista osapuolta lyödään. Ennen 
kaikkea sopimussuhteessa on tarve tasapainoon. " (Charles L. Gay & James 
Essinger24) 
 

4.1. Markkinat, hierarkiat ja hybridit 

 

 Coasesta varhaiseen Williamsoniin hahmotettavissa olevassa transaktiokus-

tannusteoriassa (taloustieteellinen) keskustelu käytettävissä olevista vaihtoehtoi-

sista koordinointimekanismeista tiivistyi ja kaksinapaistui puheeseen markkinois-

ta ja hierarkioista. Vaihtoehtona esitettiin joko muilta ostaminen (markkinat) tai it-

se valmistaminen (hierarkia). Toisissa olosuhteissa markkinat näyttivät taloudelli-

sesti tehokkaammalta ratkaisulta, toisissa olosuhteissa hierarkiat. Pian tutkimuk-

sen kaksinapaisuus kuitenkin väistyi eräänlaisen kolminapaisuuden edeltä. Yksi 

tapa tulkita on se, että katsoo taloussosiologisen tutkimuksen saaneen enemmän 

tilaa tutkimuskentällä. Tämä tapahtui mitä ilmeisimmin siksi, että sillä oli tarjota 

sekä pureva kaksinapaisen näkemyksen kritiikki, että samalla vaihtoehtoinen tapa 

ymmärtää sosiaalisten suhteiden merkitys taloudessa. 

 Tälle hahmotellulle kolmannelle tavalle järjestää ja koordinoida ihmisten tai 

organisaatioiden välinen yhteistoiminta eri tutkijat tarjosivat eri nimityksiä. Esi-

merkiksi Oliver Williamson (1985) nosti aluksi itse enemmän esille yhteistyösopi-

musten (relational contracts) kuvaamia tilanteita. Useat muut puhuivat samanta-

paisilla perusteilla verkostoista ja verkostoitumisesta (esim. Powell 1991; Grano-

vetter 1992). William G. Ouchi (1991) nimesi omassa tutkimuksessaan klaanin täk-

si kolmanneksi, markkinoiden ja hierarkioiden ominaisuuksia sekoittavaksi tyy-

                                                
24 Gay & Essinger 2000: 134. 



 
 

 
122 

piksi. Myöhemmin se ja verkostonäkökulma on nimetty uudestaan hybridiorgani-

saatioksi (ks. Williamson 1991). 

 Käytän tässä tätä viimeistä käsitettä, mutta siihen pätee se mitä verkostoista 

on taloudellisessa mielessä todettu. Hybridiorganisaatioon pätee myös se mitä täs-

sä ja muissa tutkimuksissa on sanottu ja tullaan jatkossa sanomaan korkean luot-

tamustason sopimuksellisuudesta. Sen tyypillinen sopimuksellisuus on ”goodwil-

lin” kehittymiseen ja menettämisen uhkaan perustuvaa pitkäkestoista sopimuksel-

lisuutta. Koordinoivia mekanismeja hybridiorganisaatioissa ovat traditiot, suhteet 

ja luottamus, siinä kun markkinoilla hinta ja kilpailu ovat ratkaisevia mekanismeja 

ja hierarkiassa rutiini ja säännöt (Ouchi 1991: 253; Powell 1991: 269; Rhodes 1998: 

26–28). 

 Hybridiorganisaatioissa ei tarvita käskyttämistä ja valvontaa siinä määrin 

kuin hierarkioissa. Mistään ”näkymättömästä kädestä” joka kykenisi spontaanina 

mekanismina ratkaisemaan koordinointiongelmat, ei siinä silti myöskään ole kyse. 

Kyse siinä on sekä keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuvasta luottamuksesta, 

että keskinäiseen luottamukseen perustuvasta vuorovaikutuksesta. 

 Taulukossa 3 on kuvattu markkinoiden, hierarkioiden ja hybridien ominai-

suuksia viiden ominaisuuden suhteen25. Taulukko perustuu Oliver Williamsonin 

tekstiin, mutta termit ovat hieman Williamsonin käyttämistä poikkeavia. 

 

                                                
25 Vastaava, joskin eri kriteereille perustuva, vertaileva esitys markkinoiden, hierarkioiden ja ver-
kostojen (hybridien) ominaisuuksista löytyy esimerkiksi Rod Rhodesin artikkelista, Rhodes 1998: 
26. 
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Taulukko 3. Markkinoiden, hybridien ja hierarkioiden ominaisuuksia 

 (vrt. Williamson 1991: 28126) 

 

  
Markkinat 

 

 
Hybridit 

 
Hierarkiat 

 
Kannustimien 
intensiteetti 

 
* * * 

 
* * 

 
* 

 
Hallinnollinen 
kontrolli 
 

 
* 

 
* * 

 
* * * 

 
Hintamekanis-
miin sopeutumi-
nen 
 

 
* * * 

 
* * 

 
* 

 
Organisatorinen 
sopeutuminen  
 

 
* 

 
* * 

 
* * * 

 
Sopimusoikeu-
den merkitys 

 
* * * 

 
* * 

 
* 

 

 

 Markkinoilla kannustinjärjestelmällä on keskeinen merkitys. Hierarkiassa 

tämä kutakuinkin loistaa poissaolollaan. Markkinat perustuvat oman edun tavoit-

teluun. Tämän mallin puitteissa oman edun tavoittelu on myös aina mielekästä. 

Markkinat oikeastaan toimivat hyvin jos ja vain jos eri toimijat pyrkivät maksi-

moimaan etunsa ja minimoimaan kulunsa. Huomattavin kannustin tähän on 

omistusoikeus. Jos voitot ja säästöt koituvat omaksi eduksi esimerkiksi osakkeiden 

                                                
26 Taulukossa * * * tarkoittaa suurta merkitystä, * * kohtalaista merkitystä ja * vähäistä merkitystä. 
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omistuksen kautta, niin tämä vähintäänkin vähentää päämies-agenttiongelmaa. 

Henkilöstön optio-ohjelmat eri yrityksissä perustuvat juuri tähän logiikkaan. Tä-

män tyyppisten kannustimien merkitys hierarkiassa on selvästi vähäisempää. Jul-

kisella sektorilla ne ovat kokonaan poissaolevia27. Ilman omistusoikeutta kun niitä 

ei juuri voida järjestää. 

  Hierarkia tarjoaa poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet hallinnolliseen 

kontrolliin. Äärimmillään tämä on käskyttämistä yhden suuren yksikön sisällä. 

Kaikki tuotantoa koskevat ratkaisut toteutetaan äärimmillään yhden suuren verti-

kaalisesti integroituneen yksikön puitteissa. Periaatteessa kaikki on manipuloita-

vissa kuten halutaan. Hinnoittelu yksikköjen välillä on tämän rakenteen sisäistä 

hinnoittelua. Markkinoilla ei tällaista mahdollisuutta juurikaan ole, sillä markki-

narakenne on luontaisesti hajautettu päätöksentekorakenne. Ideaalimarkkinatilan-

teessa kukin tuottaja ja ostaja tekee ratkaisunsa itsenäisesti, ja kun sekä tuottajia et-

tä ostajia on paljon, oikea hinta ’löytyy’ tämän prosessin tuloksena. 

 Viittaamalla mm. Hayekin ja Barnardin ideoihin Williamson (emt. 277–281) 

hahmottaa kaksi sopeutumisen muotoa, joilla hän katsoo olevan merkitystä mark-

kinoita, hybrideja ja hierarkioita erottavina piirteinä. Hän puhuu näistä sopeutu-

minen A:na ja sopeutuminen C:nä. A-kirjain tulee autonomiasta (autonomy) ja C 

yhteistyöstä (cooperation). Käytän tässä yhteydestä A-tyypistä termiä sopeutumi-

nen hintamekanismiin ja C-tyypistä termiä organisatorinen sopeutuminen. Mark-

kinoiden perimmäinen logiikka on taloudellisen sopeutumisen logiikkaa, sopeu-

tumista kysynnän ja tarjonnan laeille. Hybrideissä ja erityisesti hierarkioissa tämä 

aspekti jää vähemmälle huomiolle, ainakin jos taloudellinen sopeutuminen määri-

tellään primääristi suhteessa hintamekanismiin. Hintamekanismissa tarjonta so-

peutuu kysyntään ja hinnat hakevat ”oikean” tason. Tämän makrotasoisen ilmiön 
                                                
27 Toisaalta on ilmeisen selvää, että poliittiset virkanimitykset edustavat samanlaista pyrkimystä. 
Jos hallituspuolueet saavat korkeimpien virkamiesten paikat täytettyä omilla jäsenillään, niin niillä 
on ainakin mahdollisuus olettaa saavansa varmemmin oman politiikkansa toteutumaan hallinnon 
toimesta. Tämä on siten myös yksi mahdollinen ratkaisu päämies-agenttiongelmaan. 
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sisällä, organisaatiotasolla, kyse on kuitenkin sekä organisaatioiden välisestä kil-

pailusta, niiden välisestä yhteistyöstä että organisaatioiden yrityksistä sopeutua 

esimerkiksi rakenteellisesti markkinatilanteeseen. Organisaatiot kilpailevat keske-

nään rahoituksesta, resursseista, asiakkaista tai vaikka hyvästä maineesta, joista 

kaikista vallitsee jatkuvasti jonkinlainen niukkuus. Kaikkea hyvää ei riitä kaikille 

yhtäläisesti, vaan toisten menestys saattaa jopa johtaa toisten menehtymiseen. 

 Sopeutumisen tutkimus on pitkään etsinyt tekijöitä, jotka tuottaisivat menes-

tystä, siis taloudellista sopeutumista ja kilpailukykyä. Useat tutkijat ovat kontin-

genssiteorian hengessä päätyneet siihen, että erilaiset toimintaympäristöt vaativat 

erilaisia organisaatiorakenteita. Tällöin hierarkiakin on mahdollista tulkita sopeu-

tuneeksi rakenteeksi. Ylipäätänsä tällöin menestyminen nähdään muista kuin 

yleispätevistä tekijöistä johtuvaksi ilmiöksi. Toiset tutkijat jakavat tämän näke-

myksen, mutta puolestaan vannovat pikemminkin institutionaalisen kuin teknisen 

toimintaympäristön nimiin. Tämän on nähty olevan erityisen oleellista julkisten 

organisaatioiden muutoksen kannalta. Osa tutkijoista ei myöskään usko lainkaan 

sopeutumiseen, vaan enemmän ja vähemmän Darwinin hengessä näkevät luon-

nollisen valinnan tekevän toiset organisaatiotyypit tarpeettomiksi. (Hyyryläinen & 

Kuoppala 1993.) 

 Hierarkiassa sopeutuminen toimimaan yhdessä toisten kanssa on keskeinen 

sopeutumisen muoto. Tämän merkitys markkinoilla ja hybrideissä on selvästi vä-

hemmän merkittävää. Organisatorinen sopeutuminen on toisten huomioonotta-

mista, kompromissien tekemistä ja verkostoitumista. Kun hierarkiassa kaikki toi-

mivat yhden yhtenäisen rakenteen sisällä, ei ongelmia voida tarkastella ulkopuoli-

sina kysymyksinä, vaan ne ovat väistämättä sisäisiä. Ongelmien välttäminen ja 

ratkaiseminen on sopeutumista organisaatiorakenteiden tai organisoituneiden yh-

teistyörakenteiden puitteissa. Se on sopeutumisena erilaista kuin markkinasignaa-

leihin sopeutuminen. 
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 Markkinoiden toiminnan takeena on mahdollisuus saattaa sopimusrikko-

mukset oikeudelliseen käsittelyyn. Tässä mielessä markkinamalli menee käsi kä-

dessä perinteisen sopimusoikeuden kanssa. Samalla tavalla hybrideihin liittyy 

omantyyppisensä sopimusoikeuden tyyppi. Tätä Williamson (1991) kutsuu Mac-

neilin (1978; 1985) mukaan uusklassiseksi sopimusoikeudeksi. Se poikkeaa klassi-

sesta sopimusoikeudesta mm. siinä, ettei valtaosa sopimuksista ole oikeudessa 

ratkottavissa, vaan pitää sovitella osapuolten kesken. Williamson näkee myös hie-

rarkioissa olevan oman sopimusoikeuden tyyppinsä, joskaan tämän nimeämistä 

sopimusoikeudeksi ei voi pitää kokonaan onnistuneena ratkaisuna. Tällä hän kui-

tenkin viittaa sisäisiin mekanismeihin, joilla kiistat sovitellaan osana johtamispro-

sessia. Huomion kiinnittäminen näihin mekanismeihin on paikallaan, vaikka sen 

nimeämisestä ei aivan samaa mieltä Williamsonin kanssa olisikaan. 

 Nämä kolme koordinointitapaa, markkinat, hierarkiat ja hybridit (verkostot), 

voidaan nähdä myös vaihtoehtoina hyödykkeiden ja palveluiden tuotannossa. Pe-

riaatteessa, ja asiaa hieman pelkistäen, voidaan todeta sopimuksen hallinnassa jul-

kisella organisaatiolla olla vain kaksi valittavissa olevaa sopimuksellisuusstrategi-

aa, jotka poikkeavat toisistaan kustannusrakenteensa suhteen. Kaksi vain siksi, et-

tä hierarkia ei synnytä sopimuksellisuutta vain oikeastaan rajoittaa sitä preferoi-

malla omaa tuotantoa. Hintaperustainen sopimustenhallinnan strategia perustuu 

markkinamekanismien maksimaaliseen hyödyntämiseen. Se pyrkii kaikin voimin 

minimoimaan sopimusten hinnan. Transaktiokustannusperustainen sopimusten-

hallinnan strategia tähtää puolestaan tähtää pitkälle menevään yhteistyöhön ja 

kumppanuuteen, jolla pyritään minimoimaan transaktiokustannukset. Ohessa on 

kuvattu niiden keskeisiä piirteitä, niihin liittyviä etuja ja niiden olennaisia ongel-

mapaikkoja. 
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4.2. Hintaperustainen sopimuksen hallinnan strategia 

 

 Hintaperustainen sopimustenhallinnan strategia on nimensä mukaisesti sel-

lainen sopimustenhallinnan strategia, jossa tilaaja tavoittelee primääristi mahdolli-

simman edullista hintaa hankkimilleen hyödykkeille ja palveluille. ”Mahdolli-

simman paljon, mahdollisimman vähällä” on käypä maksiimi tässä strategiassa. 

Jos myös laatua korostetaan, on käypä maksiimi ”mahdollisimman paljon, mah-

dollisimman hyvää, mahdollisimman halvalla”. Keskeinen ongelma tässä strategi-

assa on se ovatko hinta, määrä ja laatu saavutettavissa maksimaalisesti yhtä aikaa 

vai olisiko pikemminkin syytä nähdä ne toisilleen vaihtoehtoisina tekijöinä28. Jos 

haluaa kaiken mahdollisimman halvalla, ei ehkä saa parasta mahdollista laatua, ja 

jos haluaa laatua, niin pitää varautua maksamaan vähän enemmän. 

 Keskeinen keino halvempaan hintaan pyrittäessä on kilpailutilanteen hyö-

dyntäminen.  Aikaisemmin on jo  käynyt  ilmi,  että  kilpailutilanne on joko jatkuva 

tai sitten on vain kilpailtava markkinoista aina tietyksi ajanjaksoksi. Erityisesti tä-

mä jälkimmäinen tapaus on tyypillinen julkisen sektorin sopimuksellisuutta luon-

nehtiva piirre. Usein vain kilpailuttaminen on käytettävissä olevan tapa lisätä kil-

pailun merkitystä toiminnan tehostajana. 

 Kilpailuttaminen on keskeinen osa julkisia hankintoja. Päättäessään toteuttaa 

jonkin toiminnon sopimusvaraisesti, julkiset organisaatiot siirtyvät omasta toi-

minnastaan julkiseen hankintaan. Sitä säätelevät Suomessa EU-direktiivit ja julki-

sista hankinnoista annettu laki, joka koskee kutakuinkin kaikkia julkisia viran-

omaisia. Lailla on kaksi keskeistä tarkoitusta. Päätarkoituksena on se, että julkisis-

sa hankinnoissa noudatetaan avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Toi-

                                                
28 Periaatteessa kilpailustrategioita voidaan katsoa olevan myös kolme: määrän, laadun tai inno-
vaatioiden maksimointi (Schuler & Jackson 1987; Hyyryläinen 2002). Tällöin hinta ja määrä sulau-
tuvat yhdeksi strategiaksi, jonka puitteissa päästään nauttimaan esimerkiksi suurtuotannon eduis-
ta. 
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saalta laki pyrkii lisäämään kilpailua julkisen sektorin hankinnoissa. Tällä pyri-

tään selkeästi kustannussäästöihin. (Pohjonen 2002: 10.) 

 Vaikka periaatteessa voidaan ajatella, että mahdollisimman avoin ja syrjimä-

tön kilpailuttaminen takaa parhaiten sen, että kilpailua ja sitä myöten tavoiteltavia 

kustannussäästöjä todella syntyy, on kilpailuttamisen problematiikka tosiasialli-

sesti  hyvinkin  mutkikasta.  Esimerkiksi  oman  tuotannon  suhde  muilta  hankkimi-

seen on kysymys, joka tuottaa ongelmia. Kilpailuttamista voidaan jopa käyttää 

oman tuotannon tehostamisen keinona ilman, että varsinaisesti olisikaan tarkoitus 

avata esimerkiksi palvelutuotantoa yksityisen sektorin palveluntarjoajille. Periaat-

teessa tutun tuottajan suosiminen kilpailutilanteessa on lain mukaan kiellettyä, 

mutta rajatapauksia taatusti esiintyy. Samoin hankalaa on muutoinkin vertailla 

tarjouksia, varsinkin silloin kun niissä on joitain eroja. Aina valituksi ei suinkaan 

tule hinnaltaan halvin tarjous, vaan voidaan ottaa huomioon myös muita asioita. 

Oman tuotannon suosiminen voi olla juuri tällainen kysymys. Ja kun näitä on 

huomioon otettu, niin tarjouskilpailun hävinneet voivat lähteä hakemaan oikeutta 

Markkinaoikeudesta, jonka käsitteleminen hankintatapausten määrä onkin voi-

makkaasti  lisääntynyt  (emt.  3).  Se  kertoo  omaa  kieltään  tarkoituksenmukaisen  ja  

lainmukaisen vaikeasta yhtälöstä julkisissa hankinnoissa. 

 Hintaperusteisen sopimustenhallinnan keskeinen piirre liittyy alhaisimman 

hinnan hakemisen ohella kilpailuttamisen rytmiin. Pääsääntö on se, että mitä use-

ammin esimerkiksi hankittavat palvelut kilpailutetaan, sitä useammin syntyy 

alempaan hintaan todennäköisesti johtava kilpailutilanne palveluntarjoajien välil-

le. Siksi hintaperustaisessa sopimustenhallinnassa sopimuskaudet pidetään kohta-

laisen lyhyinä. Mitä ilmeisimmin tällöin tarkoitetaan vuodesta kolmeen ulottuvia 

sopimuskausia. Tämä luonnollisesti tarkoittaa samalla myös sitä, että kilpailutta-

misen kustannukset nousevat. Tarjouskilpailun järjestäminen ei nimittäin käy il-

man kunnon panostusta. Jo se, että otetaan kunnolla huomioon etukäteen huomi-
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oon lain asettamat vaatimukset kilpailulle, muodostaa merkittävän kustannusteki-

jän. Tämä on toki muutoinkin välttämätöntä. 

 Välttämättä tämä ei muodostu ongelmaksi siksi, että lyhyellä sopimuskau-

della on mahdollisen alemman hinnan lisäksi muitakin kustannuksiin liittyviä etu-

ja. Pitkissä sopimuskausissa, esimerkiksi 5–10 vuotta voimassaolevissa sopimuk-

sissa, on suurempia paineita järjestää sopimuskauden aikaista kustannusten, laa-

dun ja määrän seurantaa. Tällaisen seurantajärjestelmän luomisen ja kilpailuttami-

sen kustannuksia voidaan siten tarkastella toisilleen vaihtoehtoisina kustannuksi-

na. Jos kilpailutetaan usein, voidaan valvonta- tai seurantatehtävä toteuttaa osana 

kilpailuttamisprosessia. Oikeastaan seuranta toteutuu ilman eri panostusta, sillä 

kilpailun  luonteessa  on  hyvän  suosiminen  ja  huonojen  pois  karsiminen.  Jos  taas  

kilpailuttamista ei toteuteta kovin usein, on hyvän ja huonon arvioiminen toteutet-

tava erikseen. 

 Jos asiaa taas tarkastellaan pidemmällä aikajänteellä, niin esiin nousevat toi-

set kysymykset. Esimerkiksi kysymys investoinneista on tällainen. Lyhyen sopi-

muskauden aikana palveluntarjoajien valmius investointeihin ei ole samaa luok-

kaa kuin pidempien sopimusten aikana. Pitkän päälle tämä voi näkyä esimerkiksi 

laadun kärsimisenä tai tilojen rapistumisena. Jos kysymyksessä on sellainen toi-

minta, jossa jo pelkkä alkuun pääseminen vaatii kalliita investointeja, niin lyhyen 

sopimuskauden voi olettaa jo lähtökohtaisesti karsivan palveluntarjoajia. Vähem-

män tarjoajia taas johtaa vähempään kilpailuun, jolloin voi hyvinkin olla niin, että 

hyvä tarkoitus lisätä kilpailua on eri mekanismien kautta johtanut juuri päinvas-

taiseen lopputulokseen. 

 Kyse tätä koskevassa päätöksenteossa on siten tasapainon hakemisesta eri te-

kijöiden välillä. Helppoa tietä parhaisiin mahdollisiin ratkaisuihin ei ole, vaan 

päätöksenteko sopimus- ja kilpailuttamisasioissa on hyvin kompleksista. Pääasia 

on, että sitä tehdessä tiedetään mitä ollaan tekemässä. Oli sitten valinta hintape-
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rustainen lyhyempiin sopimuskausiin ja tiiviimpään kilpailuttamiseen perustuva 

sopimustenhallinnan strategia tai sen pidempiin sopimuskausiin ja harvempiin 

kilpailuttamisiin perustuva vaihtoehto, transaktiokustannusperustainen sopimus-

tenhallinnan strategia, jota tarkastellaan lähemmin seuraavaksi.  

 

4.3. Transaktiokustannusperustainen sopimustenhallinnan strategia 

 

 ”Luottamus on halpaa” kirjoittavat Walsh et al (1997: 199) kiteyttäen samalla 

transaktiokustannusperustaisen sopimustenhallinnan ydinkysymyksen. Transak-

tiokustannusten minimoiminen on väistämättä kysymys joka palautuu toimijoi-

den väliseen luottamukseen. Pääsääntö on yksinkertainen ja selkeä. Jos rajattomas-

ti luottaa toiseen osapuoleen, ei tarvitse mitään järjestelyjä sen varalle, että toinen 

pettää luottamuksen. Luottamus riittää yksinäänkin. Esimerkiksi formaalia sopi-

musta ei tarvita, sillä se jo silkalla olemassaolollaan edustaa luottamuksen puut-

teesta syntyvää tarvetta kirjata osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia ylös ylei-

sesti hyväksytyllä tavalla. Jos tällaista tarvetta osapuolten välillä ei ole, silloin ei 

tarvita myöskään sopimusta tällaista tarvetta täyttämään. 

 Jos taas tarve osapuolen kontrolloimiseen esimerkiksi formaalia sopimusta 

käyttämällä on olemassa, ollaan matkalla tilanteeseen josta Ilmonen ja Jokinen 

(2002: 95) toteavat seuraavalla tavalla: ”Epäluottamuksen maailmassa joudutaan uh-

raamaan valtavasti resursseja ”Toisen” tekojen kontrolloimiseksi”. Sopimuksen laatimi-

nen ja varaaminen mahdollisuus sen luomien oikeuksien puolustamiseen aina oi-

keusistuinta myöten edustavat tällaista resurssien uhraamista. Aikaa, vaivaa ja ra-

haa kuluu mahdollisesti hyvinkin paljon. Kustannukset eivät useimmiten ole pe-

rusteettomia, vaan hyvinkin perusteltuja. Edes jonkintasoinen epäluottamus on 
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nimittäin äärimmäisen järkevä lähtökohta yhteistyölle monissa tapauksissa (emt. 

101). 

 Silloinkin kuin sopimusta tarvitaan, on väliä sillä miten se laadittu. Eri mai-

den välillä on tässä suhteessa eroja. Walsh et al (1997: 184) ehdottavat, että olisi 

olemassa anglosaksinen ja mannereurooppalainen sopimuskäytäntö. Edellistä 

luonnehtii heidän mukaansa individualismi ja uusklassisen taloustieteen vaikutus, 

jälkimmäinen taas perustuisi enemmän kansalaisuuteen ja sen tuomiin oikeuksiin. 

Esimerkkinä eroista he käyttävät Iso-Britanniaa ja Ranskaa. Siinä kun ranskalainen 

sopimus on varsin lyhyt, eikä edes yritä olla täydellinen, pyrkii brittiläinen sopi-

mus kattamaan kaikki mahdolliset tilanteet. Tällä erolla sopimuskulttuurissa on 

ollut mitä ilmeisimmin vaikutusta yhteistyöhön Englannin kanaalin yli. Käytän-

nössä ranskalaisten yritysten on ollut hankalaa sopeutua toimimaan brittiläisessä 

järjestelmässä ja päinvastoin. 

 Mark Casson (1991: 7–9) kuvaa yritysten yhteistyötä kahdessa hypoteettises-

sa kulttuurissa, joista toinen edustaa epäluottamuksen kulttuuria ja toinen luotta-

muksen kulttuuria. Cassonin tarkoituksen on mm. tällä tavoin perustella luotta-

mukseen perustuvan kulttuurin edullisuutta transaktiokustannusten kannalta, 

minkä hän yrittää formaalin analyysin keinoin osoittaa todeksi. Cassonin mukaan 

mikään sopimus ei todellisuudessa kata kaikkia mahdollisia tilanteita. Kun on-

gelmia ei muuten voida ratkaista, niin ne siirretään organisaation sisäisiksi kysy-

myksiksi. Tätä on vertikaalinen integraatio, esimerkiksi alihankkijan sulauttami-

nen osaksi yritystä. Tämä on hänen mukaansa todennäköistä epäluottamuksen 

leimaamassa kulttuurissa. Luottamuksen leimaamassa kulttuurissa puolestaan 

hyödynnetään esimerkiksi henkilökohtaisia kontakteja osapuolten välillä. 

 Casson (emt.) korostaa sitä, ettei luottamuksen kulttuurissa löydy mitään yh-

tä yhtenäistä mallia mihin yhteistyö perustuisi. Sen sijaan hän olettaa luottamuk-

sen kulttuurin varsinaisen kilpailuedun perustuvan nimenomaan erilaisten malli-
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en moninaisuuteen. Kun ei olla yhden yhteistyösuhdemallin varassa, niin ongel-

mia voidaan ratkoa usealla eri foorumilla yhtäaikaisesti. Tämä tuottaa yhteistyön 

tarkastelijoille eräänlaisen ongelman. Jos nimittäin olettaa kapeasti yhteistyön 

koordinaation olevan jotain spesifisti määriteltyä ilmiötä, on tällaista vaikeaa 

hahmottaa luottamuksen kulttuurista. Koordinaatiomekanismi ei ole selkeästi ku-

vattavissa, vaan koordinaatio joka epäluottamuksen kulttuurissa perustuu sopi-

mukseen, hoituu eri foorumien yhteisvaikutuksen kautta. Tavallaan luottamuksen 

kulttuurissa syntyy koko ajan uudenlaista sopimuksellisuutta, jolla on vain etäi-

nen kytkentä klassisen sopimuksen edustamaan sopimuksellisuuteen. 
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5. SOPIMUKSELLISUUDEN MUODOT 

 

"Koska Sanojen voima (kuten olen aikaisemmin todennut) on liian heikko ta-
kaamaan miesten pitävän Sopimuksensa; miesten luonteessa on kaksi kuvitel-
tavissa olevaa taetta näitä vahvistamaan. Ja nämä ovat joko Pelko sanansa 
rikkomisen seurauksista; tai Kunnia tai Ylpeys siitä ettei näin tarvitse tehdä". 
(Thomas Hobbes29) 

 

 Sopimusteorian merkittävin trendi siten 1970-luvun lopun on ollut lisäänty-

nyt huomio sopimusten väljentymiseen klassisista juridisista sopimuksista erilai-

siksi kumppanuusmenettelyiksi. Sopimuksella ei välttämättä enää tarkoiteta klas-

sista lainvoimaista sopimusta kahden tai useamman sopimuskumppanin välillä, 

vaan sillä viitataan väljempiin sopimusmenettelyihin osapuolten välillä. Tavallaan 

kehitys on käynyt sopimuksista kohti sopimuksellisuutta. Samalla sopimusteoria 

on saanut sävyjä, jotka ovat aikaisemmin tuttuja yhteiskuntasopimuskeskustelus-

ta. Sopimusta ei muodollisena asiakirjana välttämättä edes tarvita. Riittää kun sel-

laisen voidaan kuvitella jäsentävän osapuolten välistä suhdetta. Sopimuksesta on 

tullut konkreettisen, osapuolten suhdetta jäsentävän apparaatin sijaan pikemmin-

kin heuristinen väline, jonka avulla osapuolten suhde on helpompaa ymmärtää 

kuin ilman sopimuksen ideaa30. 

 Ainakin Nobelilla palkitun taloushistorioitsija Douglass C. Northin mukaan 

kehitys sopimusten osalta on ollut päinvastainen kun asiaa tarkastellaan historial-

lisesti. Esimerkiksi kansainvälisen kaupan kehittyminen on edellyttänyt luotta-

musperusteisten sopimusten korvautumista muodollisemmilla sopimuksilla. Lii-

ketoiminta on näin ollen siirtynyt henkilökohtaisesta ei-henkilökohtaiseksi. (Ojala 

& Lamberg 2001: 76). 
                                                
29 Hobbes 1992: 99. 
30 On syytä olettaa, että tällainen sopimuksen heuristinen käyttö tulee aikaa myötä myös johtamaan 
yhtäläiseen sopimuksellisuuskritiikkiin kuin yhteiskuntasopimustarkastelujen osalta. Esimerkiksi 
John Stuart Mill lukeutuu siellä puolella niihin, jotka vahvasti sopimuslähtöistä tulkintaa kritisoi-
vat. Ks. Mill 1991:83. 



 
 

 
134 

 Tätä uutta trendiä tuskin voidaan pitää paluuna entiseen, mutta sen ilmaan-

tuminen kertoo silti siitä, että henkilökohtaisemmalle sitoutumiselle, joustavuu-

delle ym. trendiin liittyville ilmiöille on nykyaikanakin tilauksensa. Sylvie Trosa 

(1997) puhuu tällaisessa tarkoituksessa sopimuksellisuuden eetoksesta, Anna 

Yeatmanille (1997) tämä on uutta sopimuksellisuutta. Molemmissa kyse toimijoi-

den suhteen ja sen velvoitteiden selventämisestä, sitoutumisesta tasapainoisen ja 

reilun suhteen rakentamiseen (Trosa emt. 254): ”Sellainen idea voi olla kaukana talo-

ustieteen rationalistisesta unelmasta, täysin vapaiden ja tasa-arvoisten ihmisten valinnois-

ta vailla mitään rajoitteita. Mutta se ei kuitenkaan ole kaukana Rousseaun alkuperäisestä 

ideasta, että mikään yhteiskunta ei ole mahdollinen ilman yhteisymmärrystä yhdessä elä-

misen säännöistä.” 

 

5.1. Matalan ja korkean luottamustason sopimuksellisuus: polaarinen luokittelu 

 

 Eri tutkijoilla on erilaisia nimityksiä sopimuksellisuuden polaarisille perus-

tyypeille. Tässä tutkimuksessa on nähty tarkoituksenmukaiseksi käyttää näistä 

termejä matalan luottamustason sopimuksellisuus ja korkean luottamustason so-

pimuksellisuus kahdesta syystä. Ensiksi, näitä termejä on jo käytetty tämän tutki-

musprojektin aikaisemmassa vaiheessa (ks. Hyyryläinen 2000). On siis johdonmu-

kaista pitäytyä näissä. Toiseksi, näillä termeillä voidaan tietoisesti korostaa sopi-

muksellisuuden ja luottamuksen välistä yhteyttä paremmin kuin muiden tutkijoi-

den käyttämillä vaihtoehtoisilla termeillä. 

 Matalan ja korkean luottamustason sopimuksellisuutta voidaan kuvata 

kymmenen piirteen kautta (taulukko 4). 



 
 

 
 

135 
 

Taulukko 4.  Sopimuksellisuuden muodot: polaarinen luokittelu 

 (vrt. Macneil 1978: 902–904; Darwin, Duberley & Johnson 2000: 41). 

 

Matalan luottamustason sopimuksellisuus Korkean luottamustason sopimuksellisuus 

sopimuskumppaneiden välinen kommunikaa-
tio on määrällisesti rajattua ja se on laadultaan 
pääsääntöisesti formaalia 

sopimuskumppaneiden välinen kommunikaa-
tio määrällisesti laajaa ja laadultaan informaa-
lia että formaalia 

kaikkea pyritään mahdollisuuksien mukaan 
mittaamaan rahamääräisesti 

kaikkea ei mitata, eikä kaikki edes ole raha-
määräisesti mitattavissa 

sopimuksen synty ja kesto on tarkkaan määri-
tetty 

sopimuksen synty ja kesto ovat asteittaisia, 
vähittäisiä 

sopimus on kattava ja tarkka, vain satunnaiset 
muutokset ovat jääneet sen ulkopuolelle 

sopimus on muodoltaan väljä ja täsmentymä-
tön 

neuvotteluvaraa ei juuri ole sopimuksen sisäl-
löstä sen voimassaoloaikana 

sopimus täsmentyy vähitellen keskinäisessä 
keskusteluyhteydessä 

sopimus on ehdottoman sitova sopimusyhteys on ehdollinen 

sopimus ei juurikaan edellytä sopimuskump-
paneiden välistä yhteistyötä toteutuakseen 

sopimuksen toteutuminen on täysin kiinni so-
pimuskumppaneiden välisestä yhteistyöstä 

kaikki sopimuskumppaneiden hyödyt ja vel-
voitteet on sopimuksessa yksilöity tarkasti 

kaikki sopimuskumppaneiden hyödyt ja vel-
voitteet pyritään jakamaan yhdessä 

käyttäytymisen odotetaan olevan rationaalista 
(itseintressin mukaista) 

käyttäytymisen odotetaan olevan altruistista 

sopimussuhteeseen liittyvät ongelmat johtavat 
oikeusistuimeen tai välimiesmenettelyyn 

sopimussuhteeseen liittyvät ongelmat pyri-
tään ratkomaan yhteistyössä 
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 Ensimmäiseksi nostetaan esille sopimuskumppaneiden välinen kommuni-

kaatio. Jaottelu on toteutettu kommunikaation formaalisuuden ja informaalisuu-

den välillä. Formaali kommunikaatio on tyypillistä matalan luottamustason sopi-

muksellisuudelle. Se on organisaatioiden ”virallista puhetta” toisilleen. Sen kes-

keinen ilmentymä on itse sopimus, jossa mahdollisesti hyvinkin detaljoidusti on 

käyty läpi mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sopimus sen osapuolille synnyttää. 

Siinä voi myös olla yhtä detaljoidusti määriteltynä se miten toimitaan sopimusrik-

komusten tapahtuessa. Koska sopimus on tällä tavoin tarkka, ei osapuolten ole 

välttämätöntä kommunikoida kovin laajasti keskenään. Tämä taas on korkean 

luottamustason sopimuksellisuudessa kaiken lähtökohta. Se on välttämätöntä sik-

si, että sopimus täydentyy vasta yhteistyön myötä. Sitä ei ennakolta ole kirjoitettu 

yhtä detaljoidusti. Äärimmillään sitä ei ole lainkaan, vaan yhteistyössä toimitaan 

ikään kuin siitä olisi sopimus. 

 Toinen sopimuksellisuuden muotoja erottava piirre on suhtautuminen sopi-

mussuhteeseen. Matalan luottamustason sopimuksellisuudessa kaikkea pyritään 

mahdollisimman mukaan arvioimaan rahamääräisesti. Esimerkkinä tällaisesta voi 

olla sopimussuhteen rikkominen. Sopimuksessa voidaan haluttaessa määritellä 

korvaus, jonka sopimuksen rikkova osapuoli joutuu sopimusrikosta maksamaan 

toiselle osapuolelle. Korkean luottamustason sopimuksellisuudessa tällaiseen me-

nettelyyn ei ole tarvetta. Kaikkea ei siinä edes voida mitata rahamääräisesti. Täl-

laiseen ei myöskään ole tarvetta. Yhteistyösuhde on parhaimmillaan niin syvä, et-

tä on selvää toista osapuolta hyödyttävän hyödyntävän myös toista. 

 Kolmas erottava piirre liittyy sopimussuhteen kestoon. Matalan luottamusta-

son sopimuksellisuudessa se on tyypillisimmin varsin lyhyt. Joka tapauksessa tätä 

sopimuksellisuuden muotoa luonnehtii sopimuskohteen keston tarkka määrittely. 

Tiedetään hyvin milloin ja miten sopimussuhde alkaa, tiedetään kauanko se kes-

tää, ja tiedetään myös se milloin ja miten sopimus päättyy. Mahdollisesti on spesi-
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fioitu myös se miten sopimusta voidaan muuttaa ja jatkaa sopimuskauden aikana 

tai sen päätyttyä. Korkean luottamustason sopimuksellisuudessa taas sopimus-

suhde voi syntyä vähitellen. Ensin vain tehdään jotain yhdessä. Kun tätä on jonkin 

aikaa jatkunut, todetaan jotain sopimussuhteen kaltaista syntyneen osapuolten vä-

lille. Myös yhteistyön päättyminen voi olla vastaavalla tavalla vähittäistä. Yhteiset 

intressit hiipuvat, yhteistyö vähenee ja joku päivä sitä ei enää tarvita lainkaan. So-

pimussuhde on tällöin päättynyt. 

 Neljäs piirre liittyy sopimuksen muotoon. Sopimuksellisuuden päätyyppien 

preferoimat sopimuksen muotoa kuvaavat määreet ovat tarkkuus ja väljyys. Mata-

lan luottamustason sopimuksellisuudessa sopimusteksti on mahdollisimman yksi-

tyiskohtainen siksi, että sopimuserimielisyyksien tullen se luetaan mahdollisim-

man tarkkaan. Ideaali on aina se, että molemmat osapuolet päätyisivät samaan 

tulkintaan. Se lienee kuitenkin reaalimaailmassa kova vaatimus. Korkean luotta-

mustason sopimuksellisuudessa sopimus on väljä, koska sen on aiottukin saavan 

varsinaisen sisältönsä vasta yhteistyön hakiessa muotojaan sen kestäessä. Väljyys 

merkitsee tietenkin samalla myös joustavuutta. 

 Tarkkuuteen ja väljyyteen liittyy kiinteästi kysymys siitä miten sopimusta 

voidaan muuttaa sen voimassaoloaikana. Sopimussuhteeseen voidaan korkean 

luottamustason sopimuksellisuuden kyseessä ollen melko mutkattomasti tuoda 

uusia yhteistyömuotoja. Riittää kun tämä palvelee molempien osapuolten etua. 

Matalan luottamustason sopimuksellisuudessa tällainen sen sijaan vaatinee aina 

uuden sopimuksen. Periaatteessa nimittäin alkuperäinen sopimus on kirjoitettu 

lopulliseksi dokumentiksi yhteistyön periaatteista, joten sen tekstiä ei voida muu-

tella yhtä joustavasti. Muutokset toki uudella sopimuksella saadaan aikaiseksi, jos 

vain molemmat osapuolet niin haluavat. Prosessi on kutakuinkin sama kuin alku-

peräisen sopimuksen laadintavaiheessa. 
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 Kuudentena erottavana piirteenä tuodaan esille suhtautuminen sopimuk-

seen. Matalan luottamustason sopimuksellisuuden keskeinen kulmakivi on sopi-

musoikeuden klassinen pacta sunt servanda-periaate. Itse asiassa tämä sopimuk-

sellisuuden tyyppi ei olisi edes mahdollinen jos tähän ei voisi luottaa lähtökohtai-

sesti. Sen sijaan korkean luottamustason sopimuksellisuudessa sopimussuhde on 

ehdollinen. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimussuhde on olemassa niin kauan kuin 

se  on molemmille  osapuolille  tarkoituksenmukainen.  Jos  näin ei  enää ole,  niin  ei  

ole olemassa sellaista sopimusta, joka pakottaisi osapuolet yhteistyöhön sopimuk-

sen kestoajaksi. Oikeus päättää yhteistyö milloin vain säilyy osapuolilla myös so-

pimuksen ajan, eikä sitä olemassa vain sen päättyessä. Näinhän asian voi ilmaista 

pääsääntöisesti olevan matalan luottamustason sopimuksellisuuden kohdalla, 

vaikka useimmat sopimukset pitänevät sisällään määräyksiä tavasta, jolla sopimus 

voidaan päättää. 

 Seitsemäs piirre liittyy yhteistyön tarpeeseen. Jossain määrin paradoksaali-

sesti voidaan sanoa, ettei matalan luottamustason sopimuksellisuus juurikaan 

edellytä osapuolten keskinäistä yhteistyötä. Se, että molemmat tekevät sovitun 

osansa ajallaan, ja ihan sovitulla tavalla, riittää. Sen syvempää yhteistyötä ei juuri 

tarvita, eikä tavoitella. Vastaava suoritusten vastavuoroisuus on tietenkin tarpeen 

myös korkean luottamustason sopimuksellisuudessa. Se ulottuu kuitenkin for-

maaleja sopimusvelvoitteita pidemmälle. Koska tämäntyyppisessä yhteistyösuh-

teessa on mahdotonta spesifioida tarkasti etukäteen mitä ja milloin osapuolten on 

välttämätöntä tehdä, täytyy yhteistyön toimia hyvin koko ajan. Se on koko tämän 

sopimuksellisuuden muodon ydinkysymys. Se on jopa niin ydinkysymys, että so-

pimuksellisuuden sijaan voitaisiin puhua vain ja ainoastaan yhteistyöstä, koska 

yhteistyön käsite selvästi tuntuu jo pitävän sisällään osapuolten toimintojen yh-

teensovittamistarpeen tunnustamisen. 
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 Kahdeksas erottava piirre liittyy sopimussuhteesta syntyviin hyötyihin ja 

haittoihin. Matalan luottamustason sopimuksellisuudessa nämä ovat myös määri-

telty ennakolta mahdollisimman tarkasti. Tässä mielessä sopimussuhteeseen ryh-

tyminen on aina myös riskinottoa. On täysin mahdollista, että sopimus osoittau-

tuu toiselle osapuolelle äärimmäisen hyödylliseksi ja kannattavaksi, ja toiselle ei. 

Jos tällaisesta ei ole erikseen sovittu, tämä ei riitä sopimuksen voimassaoloaikana 

perusteeksi sopimuksen purkamiseen tai muuttamiseen. Sen sijaan korkean luot-

tamustason sopimuksellisuutta luonnehtii se, että hyödyt ja haitat pyritään jaka-

maan tasaisesti. Kustannukset eivät tällöin voi jäädä vain toisen maksettaviksi, ei-

vätkä mahdolliset tuotot päätyä vain toiselle. 

 Yhdeksäntenä erottavana piirteenä esitetään näiden sopimuksellisuuden po-

laaristen päämuotojen perustana oleva käsitys rationaalisuudesta. Matalan luot-

tamustason sopimuksellisuudessa lähdetään siitä, että rationaalisesti toimiva toi-

mija pyrkii maksimoimaan hyötynsä ja oletettavasti minimoimaan kustannuksen-

sa. Tämä perustuu siis Homo Oeconomicus-ihmiskäsitykseen. Sitä ei kyseenalais-

teta. Tällainen ei voi olla mahdollinen korkean luottamustason sopimuksellisuu-

dessa. Siinä perustana onkin näkemys, jonka mukaan odotukset altruistisesta 

käyttäytymisestä ovat yhteistyössä aina perusteltavissa. Itse asiassa voidaan jopa 

sanoa, että ilman sitä edellä kuvatut yhteistyösuhteen piirteet eivät voisi edes olla 

mahdollisia. Jos sopimuskumppanit vain ajaisivat omaa etuaan, ei yhteistyön sy-

ventyminen edellä kuvattuun tapaan olisi lainkaan mahdollista. 

 Viimeisenä tässä esiteltävänä sopimuksellisuuden muotoja erottavan piirtee-

nä tuodaan esiin se kaikkein tärkein sopimusoikeuden kannalta, josta tämä jaotte-

lu on alun perin peräisin. Matalan luottamustason sopimukset ovat aina oikeus-

toimikelpoisia. Niissä on jo lähtökohtaisesti ajateltu mahdollisesti tarvittavan kol-

matta osapuolta, jonka puoleen sopimussuhteen osapuolet voivat kääntyä sopi-

mussuhdetta koskevien ongelmiensa kanssa. Tämä kolmas osapuoli voi sinänsä 
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olla oikeusistuin, hallinnollinen elin tai välimies. Tämän olemassaolo on sopimuk-

sen toteutumisen viimekätinen tae. Tällaista mahdollisuutta ei korkean luottamus-

tason sopimuksissa ole. Niiden idea on se, että ongelmat ratkaistaan aina keskinäi-

sessä yhteistyössä. Voidaan myös sanoa, että jos keskusteluyhteys toimii jatkuvas-

ti, niin ongelmat voidaan sen avulla yrittää ratkaista sitä myöten kun niitä syntyy. 

Jos niitä syystä tai toisesta ei saada ratkottua keskinäisissä keskusteluissa, niin se 

lienee myös yhteistyösuhteen loppu. 

 

5.2. Matalan ja korkean luottamustason sopimuksellisuus: tarkentava luokittelu 

 

 Koska edellisessä luvussa sopimuksellisuuden päämuodot on kuvattu polaa-

risesti, siis yksinkertaisimmassa mahdollisessa muodossa, niin tässä luvussa pyri-

tään hieman tarkentamaan tätä asetelmaa pidemmälle. Tässä tarkoituksessa tuo-

daan esille neljä asteittain matalan luottamustason sopimuksellisuudesta korkean 

luottamustason sopimuksellisuuteen siirtyvää sopimuksellisuuden muotoa: sopi-

mussuhde, yhteistyösuhde, kumppanuussuhde ja allianssisuhde (Australian Na-

tional Audit Office 2001). Kaikkia neljää tyyppiä tarkastellaan kuuden ominaisuu-

den suhteen. Nämä ovat sopimussuhteen keskeinen piirre, sen tavoitetila, sopi-

muksellisen suhteen kehittymisen edellytykset, riskien ja haittojen jakaminen, so-

pimuksellisen suhteen perusta ja mahdolliset sovellusalueet julkisissa organisaati-

oissa (taulukko 5). 
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Taulukko 5. Sopimuksellisuuden muodot: tarkennettu luokittelu31 

 

 Sopimus- 
suhde 

Yhteistyö- 
suhde 

Kumppanuus-
suhde 

Allianssi- 
suhde 

Keskeinen piir-
re 

sopimustekstin 
kunnioittaminen 

muodollisuus toisen huomioi-
minen 

joustavuus 

Sopimussuhteen 
tavoitetila 

mukautuminen 
sopimukseen, 
sopimuksen 
noudattamisen 
kontrolli 

avoimuuden ko-
rostaminen tienä 
syvempään yh-
teistyöhön 

osapuolten tasa-
arvoinen suhde 

osapuolten väli-
nen integraatio 

Sopimussuhteen 
kehittymisen 
edellytykset 

melko vähäiset, 
tilaaja ja tuottaja 
toimivat yhteis-
työssä vain so-
pimuksen puit-
teissa 
 

molemminpuo-
linen sitoutumi-
nen, suhteen ke-
hittyminen 

keskinäinen 
luottamus 

korkea keskinäi-
nen luottamus ja 
toiminnan lä-
pinäkyvyys 

Riskien ja hyö-
tyjen jakaminen 

sovittu sitovasti 
sopimuksella 

sovittu alusta-
vasti, täsmenty-
vät suhteen 
myötä 

riskit ja hyödyt 
pyritään jaka-
maan yhdessä 

hyödyt ja riskit 
täysin yhteiset 

Sopimukselli-
sen suhteen pe-
rusta 

hyödyn maksi-
mointi 

luottamuksen 
vähittäinen ke-
hittyminen 

jatkuva keski-
näinen arviointi 

yhteisvastuulli-
suus 

Sovellutusaluei-
ta julkisissa or-
ganisaatioissa 

siivous, ruoka-
huolto ym. tuki-
palvelut 

tilintarkastus 
ym. asiantuntija-
tukipalvelut 

”alihankinta-
tyyppiset” asian-
tuntijapalvelut 

organisaatioiden 
ydintoiminnot 

 

 

                                                
31 Taulukon idea perustuu Australian National Audit Officen (2001) julkaiseman sopimuksenhal-
lintaoppaan tekstiin. Siinä ei kuitenkaan esitetä tällaista vastaavaa taulukkoa. Oppaan ideoita on 
myös muokattu tätä tutkimusta varten. 
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 Sopimussuhde edustaa tässä tarkemmassa luokittelussa matalan luottamus-

tason sopimuksellisuutta, allianssisuhde puolestaan korkean luottamustason so-

pimuksellisuutta. Yhteistyö- ja kumppanuussuhteet ovat näiden ääritapausten vä-

lillä olevia sopimuksellisuuden piirteiden sekatyyppejä. Sopimussuhteen keskei-

nen piirre on itse sopimuksen ja sen tekstin kunnioittaminen. Mitä on sovittu, siitä 

pyritään pitämään kiinni. Allianssisuhteessa puolestaan on keskeisesti kyse jous-

tavuudesta sopimussuhteessa. Sopimuksen kirjain ei sido sopimuskumppaneiden 

suhdetta, vaan siihen voidaan tarvittaessa sisällyttää uusiakin ulottuvuuksia sen 

mukaan mikä kulloinenkin tarve on. Näiden ääripäiden välillä olevissa sopimuk-

sellisuuden tyypeissä yhteistyösuhdetta leimaa vielä korkeahko muodollisuus, 

mutta kumppanuussuhteessa toisten huomioonottaminen jo viittaa jo joustavuu-

den lisääntymiseen sopimussuhteessa. 

 Sopimussuhteessa sopimuksellisuuden tavoitetila on se, että molemmat tyy-

tyvät sopimukseen, kunnioittavat sitä, ja toimivat sen mukaisesti. Taustalla vai-

kuttaa myös se, että sopimusta kyetään myös tehokkaasti valvomaan. Allians-

sisuhteessa keskeinen tavoitetila on osapuolten keskinäinen integraatio. Äärimmil-

lään kahdesta tulee yksi. Tällöin mitään olennaista eroa esimerkiksi toimintata-

voissa ei pitäisi löytymän, vaikka sopimuskumppanit olisivatkin esimerkiksi julki-

sen ja yksityisen sektorin rajan molemmin puolin. Yhteistyösuhteissa tavoitetilaa 

luonnehtii avoimuus, joka parantaa sopimuskumppaneiden välistä keskinäistä 

luottamusta. Kumppanuussuhteen ideaali menee tätä hieman pidemmälle. Pyrki-

mys on tasa-arvoisuuteen sopimussuhteessa. Kun julkiset organisaatiot usein ko-

konsa, taloudellisten resurssiensa ja asemansa perusteella ovat lähtökohtaisesti 

vahvempi osapuoli, niin tämä tasa-arvo merkitsee välttämättä usein sen sopimus-

kumppaneiden aseman vahvistamista. 

 Sopimussuhteessa ei periaatteessa tavoitella mitään laajempaa yhteistyötä 

osapuolten välillä, vaan osapuolet ovat yhteistyössä keskenään vain siinä määrin 
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kuin sopimuksessa edellytetään. Allianssisuhteessa taas on sisäänrakennettuna 

pyrkimys kehittyä pidemmälle sopimukselliseen suhteeseen. Tätä luonnehtii kor-

kea keskinäinen luottamus, ja sen takeena ovat mahdollisimman transparentit 

toimintakäytännöt. Yhteistyösuhdetta erottaa sopimussuhteesta se, että se edellyt-

tää tätä pidemmälle menevää sitoutumista keskinäiseen yhteistyöhön. Se mahdol-

listaa suhteen kehittymisen yhteistyösuhteena. Kumppanuussuhteessa kaikki on 

kiinni keskinäisestä luottamuksesta. Jos se kyetään säilyttämään sopimuskump-

paneiden välillä, niin suhteen edelleen kehittymiseen on syntyneet suotuisat olo-

suhteet. 

 Sopimussuhteella tavoitellaan aina sellaista tilannetta, jossa molemmat osa-

puolet siitä hyötyisivät. Mikään sopimussuhde ei kuitenkaan ole täysin vailla ris-

kejä. Siksi hyötyjen ja riskien jakaminen osapuolten välillä on olennainen sopi-

mussuhdetta leimaava piirre. Sopimussuhteessa näistä on sovittu sitovasti sopi-

muksella. Kumpikin osapuoli kattaa riskit ja kerää hyödyt sen mukaan mitä on 

sovittu, vaikka tilanne olisi hyvinkin epäedullinen toiselle. Tämä onkin sopimus-

suhteessa suurin riskitekijä, ja syy miksi varovaisuus on aina paikallaan. Allians-

sisuhteessa riskit ja hyödyt ovat täysin yhteisiä. Riskejä ei voi yrittää sysätä toiselle 

osapuolelle, eikä ”kerman kaapimiseen” ole mahdollisuutta toisen kustannuksella. 

Yhteistyösuhteessa riskien ja hyötyjen jakautuminen on sovittu alustavasti etukä-

teen, mutta tältä osin sopimusta voidaan täydentää myöhemmin. Kumppanuus-

sopimuksessa ne pyritään jakamaan yhdessä. Tältä osin se tuleekin varsin lähelle 

allianssisopimusta. 

 Sopimussuhteen perusta on hyödyn maksimointi. Siihen molemmat osapuo-

let tähtäävät. Ongelma puolestaan on se, että tämä saattaa merkitä suhteesta muo-

dostuvan eräänlaista peliä, jossa omaa etua ajetaan toisen edun kustannuksella. 

Allianssisopimussuhteen perustana on yhteisvastuullisuus. Se on sellainen tilanne, 

jossa kumpikin osapuoli pyrkii maksimaalisesti tekemään parhaansa yhteisten ta-
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voitteiden toteuttamiseksi. Erillisistä tavoitteista ei välttämättä voi enää edes pu-

hua, vaan yhteiset tavoitteet dominoivat kaikessa toiminnassa. Yhteistyösopimuk-

sissa sopimussuhteen perustana on pyrkimys kehittää luottamusta, kumppanuus-

suhteissa puolestaan perustana on yhteistyökumppaneiden keskinäinen jatkuva 

arviointi. Sen tavoitteena on asteittainen kehitys kohti yhteisvastuullisuuden tilaa. 

 Sopimussuhde on tyypillinen sellaisissa tukipalveluissa, jotka ovat melko 

mutkattomasti kilpailutettavissa. Siivous ja ruokahuolto ovat mm. tällaisia alueita, 

joissa se muodostaa vallitsevan sopimuksellisuuden tyypin. Allianssisopimukset 

puolestaan koskenevat useimmiten organisaatioiden ydintoimintoja. Niiden osalta 

kilpailuttaminen tai sopimuskumppanin vaihtaminen toiseen eivät juurikaan tule 

kyseeseen. Sen verran pitkistä suhteista on kyse. Yhteistyösopimukset sopivat hy-

vin sopimustyypiksi esimerkiksi tilintarkastuksen kaltaisiin asiantuntijatukipalve-

luihin. Kumppanuus puolestaan on toimiva sopimussuhteen tyyppi pitkäkestoi-

sen alihankintatyyppisen asiantuntijapalvelun järjestämisessä. 

 

5.3. Yhteistyön kehittymisen logiikka 

 

 Pohdittaessa tarkemmin sitä miksi eräissä sopimussuhteissa osapuolten väli-

nen suhde lähtee syvenemään korkean luottamustason sopimuksellisuudeksi ja 

miksi eräissä muissa näin ei tapahdu, voidaan David Krackhardtin (1994) tapaan 

kiinnittää huomiota kolmeen eritasoiseen tekijään ja niiden välisiin suhteisiin. Täl-

laisina tekijöinä hän nostaa esille toimijoiden keskinäisen riippuvuuden, kontakti-

en intensiivisyyden ja muodostuvat tunnesiteet toista osapuolta kohtaan (emt. 

218-220). Näitä kaikkia tekijöitä Krackhardt itse tarkastelee henkilöiden välillä, 

mutta mitään esteitä saman asetelman siirtämiseen organisaatioiden väliseksi ei 

ole. Luonnollisesti organisaatioilla ei tunteita ole, mutta kun organisaatioiden vä-

linen suhde voidaan ymmärtää myös organisaatioiden avainhenkilöiden väliseksi 
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suhteeksi, niin tämäkään ei Krackhardtin mallin soveltamisen ongelmaksi muo-

dostu. Käytän tässä kuitenkin vain termiä suhteen syveneminen tästä kolmannesta 

Krackhardtin kuvaamasta tasosta. 

 Krackhardtin malli voidaan esittää seuraavasti (kuvio 8). 

 

 

  

 

 

Kuvio 8. Syvenevän suhteen malli  

 

 Suhteen kehittymisen alkutila on jonkinlaisen keskinäisen riippuvuuden 

olemassaolo. Selkeimmin tämä ilmenee sellaisissa tilanteissa, joissa kumpikaan ei 

voi toimia haluamallaan tavalla ilman toisen antamaa panosta. Tällaisten osapuol-

ten on silloin löydettävä kumpaakin hyödyttävä (win-win) tilanne. Riippuvuusti-

lanne syntyy asymmetriasta. Toisella voi olla mahdollisuuksia rahoitukseen, toi-

sella taas osaamista mikä toiselta puuttuu. Kumpikaan ei yksinään voi toimia te-

hokkaasti, mutta yhdistämällä toisen rahoitus toisen osaamiseen syntyy mahdolli-

suus kehittää molempia hyödyttävää yhteistyötä. 

 Alkuun päästyään suhteen kehittymisen kannalta olennaista on kontaktien 

luonne ja intensiteetti. Joissakin yhteistyösuhteissa kontakti osapuolten välillä on 

ohut, lyhytkestoinen ja muodollinen. Toisissa taas tiivis, pitkäkestoinen ja epä-

muodollinen. Pääsääntöisesti voidaan katsoa olevan niin, että tiiviimmät kontaktit 

vievät suhdetta syvemmälle. Tällöin opitaan paremmin tuntemaan esimerkiksi 

millä tavalla osapuolet voivat tehdä keskenään yhteistyötä. Tämän kontaktien tii-

vistymisen yksi mahdollinen seuraus on se, että myös keskinäinen riippuvuus 

osapuolten välillä korostuu entisestään. 

keskinäinen 
riippuvuus 

kontaktien 
intensiteetti 

suhteen 
syveneminen 
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 Lisääntyneen keskinäisen riippuvuuden ja tiiviiden kontaktien luonnollinen 

seuraus on osapuolten välisen suhteen syveneminen. Kehitys kohti kumppanuutta 

tai jopa allianssia on osapuolten suhteen kehittymisen luonnollinen suunta. Silti 

kaikki suhteet eivät suinkaan kehity näin pitkälle. Kaikkien ei ole edes tarkoituk-

senmukaista näin kehittyä, sillä tiiviissä suhteessa on aina kääntöpuolensa. Trans-

aktiokustannusten minimoiminen ei ole yksiselitteinen vastaus kaikkiin ongel-

miin. Kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin se ei suinkaan sovi, vaan sopimus- ja yh-

teistyösuhde ajavat myös asiansa sellaisissa tilanteissa, jotka ovat niille suo-

tuisampia. Sellainen syntyy todennäköisimmin hintaperustaista sopimustenhal-

linnan strategiaa noudatettaessa. 
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6. TILAAJAN JA TUOTTAJAN RATIONAALINEN LOGIIKKA 

 

""Hallinnollinen ihminen" ottaa paikkansa "taloudellisen ihmisen" rinnal-
la." (Herbert A. Simon32) 
 

6.1. 20 %:n sääntö vs. sopimuksellisuuden vaikutusten laajempi arviointi 

 

 ”20 %:n sääntö" viittaa tässä tutkimuksissa usein toistettuun väitteeseen ja/tai 

havaintoon ulkoistamisella keskimäärin saavutettavista kustannussäästöistä (esim. 

Domberger 1998: 40). Mitä ilmeisimmin tämä keskimääräinen 20 % on myös 

useimmiten kirjallisuudessa annettu (tai ainakin siteerattu) arvio sopimukselli-

suudella saavutettavien kustannussäästöjen määrästä. Miksi juuri kustannussääs-

tö, esimerkiksi tuo usein mainittu 20 %, on sopimuksellisuuden arvioinnin osalta 

tärkeää? Miksi ylipäätänsä on selvästi taloudellisia vaikutuksia vähemmän kiinni-

tetty huomiota sopimuksellisuuden muihin mahdollisiin etuihin? Miksi sopimuk-

sellisuuden vaikutusten arvioiminen on useimmiten tapahtunut melko suppeissa 

taloudellisissa puitteissa? 

 Graeme Hodge on lähtenyt pohtimaan sopimuksellisuuden arvioinnin mah-

dollisia näkökulmia tavalla, joka on hyödyllinen lähtökohta kaikille ilmiöstä laa-

jemmin kiinnostuneille. Hänen mukaansa taloudellisten asioiden, primääristi kus-

tannussäästöjen, ohella näkökulmaa sopimuksellisuuden vaikutusten arviointiin 

pitäisi laajentaa arvioimaan myös palveluiden laatua, toiminnan avoimuutta, vas-

tuukysymyksiä ja henkilöstöpoliittisia vaikutuksia (Hodge 1998). 

 

                                                
32 Simon 1979: 78. 
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6.1.1. Kustannussäästöt 

 

 Suuri osa sopimuksellisuustutkimuksesta on lähtenyt tarkastelemaan sopi-

muksellisuuden mahdollisia kustannussäästöjä. Valtaosa tästä tutkimuksesta on 

todellakin osoittanut siitä koituvan joitain kustannussäästöjä. Luku 20 % on joh-

dettu kustannussäästöjen yleisimmäksi ”säännöksi” keskiarvona välillä 10–30 % 

realisoituneista kustannussäästöistä. Hodgen meta-analyyttisten tilastollisten tut-

kimusten  mukaan  20  %  olisi  kuitenkin  aivan  liian  suuri  luku.  Hänen  mukaansa  

keskimääräinen säästö sijoittuu pikemmin välille 8–14 %.  10 %:n sääntö olisi siis 

Hodgen tutkimuksen mukaan lähempänä oikeaa, sikäli kun tällaista sääntöä 

mahdollisista kustannussäästöistä on edes tarpeen antaa. 

 Alat myös poikkeavat huomattavasti toisistaan. Jätehuolto, kiinteistöhuolto ja 

siivous, muuten ehkä eniten sopimuksellisuustutkimuksessa kansainvälisesti tut-

kitut alat, olivat aloja, joissa säästöjä esiintyi muita aloja useammin ja enemmän. 

Esimerkiksi koulutuksessa, turvallisuushallinnossa, palotoimessa ja terveyden-

huollossa, joista aineistoakin löytyy selvästi vähemmän, ei löydetty vastaavanlai-

sia kustannussäästöjä. Teknisen toimen, puistojen hoidon, liikunnan ja ulkoilun 

tapaisten alueiden osalta evidenssi ei ollut selkeää suuntaan tai toiseen. Huomion-

arvoista kustannussäästöjen osalta näiden kaikkien osalta oli se, että sisäinen tilaa-

ja-tuottaja–mallin soveltaminen tuotti kustannussäästöjen osalta saman tuloksen 

kuin ulkopuolisilta hankkiminen. (emt. 106.) 

 Hodge huomauttaa tutkimuksessaan hyvin painokkaasti, ettei juuri missään 

hänen analysoimassaan sopimuksellisuustutkimuksessa kustannussäästöjä lasket-

taessa oltu kunnolla kyetty ottamaan huomioon transaktiokustannuksia. Yleisesti 

niiden arvioitiin olevan muutamia prosentteja, jolloin toteutuneiden kustannus-

säästöjen osuudeksi jäisi esimerkiksi 6-12 %. Tälläkin perusteella hän arvioi "20 

%:n säännön" paikkaansa pitämättömäksi. Koska taloudelliset vaikutukset ovat ol-
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leet Hodgen analysoimien tutkimusten pääasiallinen anti, hän ei pysty aineistonsa 

varassa yhtä selkeästi kiteyttämään tutkimusten tuloksia muiden vaikutusten osal-

ta. 

 

6.1.2. Palveluiden laatu 

 

 Palveluiden laatu muodostaa sellaisen kysymyksen, johon kohdistuu selkeitä 

ristikkäispaineita. Yhtäältä kustannustehokkuus merkitsee sitä, että palvelut tuote-

taan mahdollisimman vähin resurssein. Esimerkiksi tarjouskilpailussa alimman 

tarjouksen voi tehdä se, joka kykenee tuottamaan palvelut halvimmalla. Siksipä 

tällaisen tavoitteleminen vaikuttaa mielekkäältä tavalta yrittää hankkia etua suh-

teessa toisiin palveluiden tarjoajiin. Toisaalta jos hinta on suurin piirtein sama eri 

palveluiden tarjoajilla, niin laatuero voi olla se ratkaiseva seikka, jolla yksi saa kil-

pailueroa suhteessa toiseen. Karsimalla voimakkaasti kustannuksen saattaa päätyä 

tinkimään palveluiden laadusta, jolloin tämä saattaa kilpailuttamistilanteessa 

kääntyä selväksi haitaksi. 

 Esimerkiksi julkisen valinnan inspiroima julkisen toiminnan kritiikki ei juuri 

kohdistu julkisten organisaatioiden tuottamien palveluiden laatuun. Hinta ja pal-

veluiden ylitarjonta ovat kritiikin pääkohteita. Näistä erityisesti jälkimmäinen 

voidaan myös tulkita niin, että kriitikkojen mukaan julkisen sektori tuottaa liikaa 

palveluita. Palveluiden käyttäjien näkökulmasta asia ei suinkaan näytä tällaiselta. 

Laatuongelmat nousevat kuitenkin epäsuorasti esille. Erityisesti myönteisen asia-

kasnäkökulman puuttuminen nousee usein esille. Myös vaihtoehdottomuudesta 

valitetaan usein. Nämäkin ovat selkeäsi laatuun liittyviä kysymyksiä. 

 Sopimuksellisuus ei suoralta kädeltä ratkaise esimerkiksi palveluvaihtoehto-

jen tuottamiseen liittyviä ongelmia. Vaikka palveluiden tuottajalla siinä onkin 

vaihtoehto sen välillä tuotetaanko palvelut itse vai hankitaanko ne muilta, ei vas-
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taavaa valintatilannetta välttämättä synny palveluiden käyttäjällä. Voi hyvinkin 

olla, että käytettävissä on vain yksi palveluntarjoaja, nyt ostopalveluna järjestetty, 

siinä kuin aikaisemmin oli kyse julkisesta monopolista. Tässä mielessä vasta pal-

velusetelin käyttöönotto ratkaisee tämän ongelman. Sekin vain silloin kun valitta-

vissa todella on useita vaihtoehtoisia palvelutarjoajia, joilta kansalaiset vastaavan 

palvelun voivat hankkia. Jos sopimuksellisuus johtaa siihen, että julkiset organi-

saatiot kokonaan vetäytyvät palvelutuotannosta tilaajan rooleihin, niin tällaista ti-

lannetta ei välttämättä lainkaan synny. Kansalaisten laajempien mahdollisuuksien 

kannalta parempaa olisikin se, että julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat olisivat 

kilpailutettavissa keskenään. Kysymys silloin kuuluukin siten, että onko se mah-

dollista. 

 Bouckaert, Ormond ja Peters (2000: 74) tähdentävät sitä, että sopimukselli-

suudella ja palveluiden laadulla on keskinäinen yhteys. Heidän mukaansa yksi 

mahdollinen seuraus yksityisten toimijoiden tulosta entisiin julkisiin palveluihin 

on, että laatu ei pysy tasaisen korkeana. Palveluiden käyttäjät, kansalaiset, joutu-

vat siksi sopeutumaan siihen, että aina palvelu ei olisi sillä tasolla mihin on totuttu 

yhtenäisemmän palveluiden tuotantojärjestelmän aikana. Jos tämä pitää paikkaan-

sa,  niin  on  tietenkin  yhtä  lailla  mahdollista  että  palveluiden  laatu  joustaa  myös  

ylöspäin. Välttämättä yhtenäisen palvelutuotantojärjestelmän tuottamat palvelut 

eivät nimittäin aina kuitenkaan olleet parasta mahdollista laatua mitä rahalla saa. 

Tähän on keskustelussa kiinnitetty kuitenkin varsin vähän huomiota. Selvästi ylei-

sempää ainakin Suomessa on ajatella julkisen yhtenäisen palvelutuotantojärjes-

telmän oleva laadun tae, johon nähden muut ratkaisut nähdään uhkana palvelui-

den laadulle. 

 Syy tähän on myös kohtalaisen selvä. Yksityinen palvelutuotanto tulee ku-

vaan mukaan lähes poikkeuksetta tilanteessa, jossa on pyrkimys myös pienentää 

palveluihin tehtäviä panostuksia (emt.). Vaikka siihen usein liitetään esimerkiksi 
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kansalaisten valintamahdollisuuksien lisäämisen kaltaisia positiivisia argumentte-

ja, on pyrkimys kustannussäästöihin sittenkin kiistämättä päämotiivi sopimuksel-

lisuuden merkityksen lisäämiseen palvelutuotannossa. Silti sopimuksellisuutta ja 

julkisen sektorin pienentämistä (downsizing) ei voine suoralta kädeltä pitää sa-

mana asiana (Domberger 1998: 201-03). 

 

6.1.3. Toiminnan avoimuus 

 

 Sopimuksellisuudella on palvelutuotannossa se keskeinen seuraus, että pal-

veluiden tuotanto siirtyy osaksi julkisen sektorin ulkopuolelle. Vaikka tilaajana, ja 

useissa tapauksissa maksajana, säilyy edelleen jokin julkinen organisaatio, niin ei 

voida olettaa tai edellyttää että toimintaa harjoitettaisiin ihan samoin periaattein 

kuin aikaisemmin. Yksityisillä toimijoilla on lähtökohtaisesti erilainen toimintata-

pa kuin julkisilla. Esimerkiksi toiminnan julkisuus ei samalla tavalla velvoita nii-

den toiminnassa kuin se tekee julkisissa organisaatioissa. Julkisen toiminnan 

avoimuuden rinnalle – ja ehkä jopa jossain määrin sen tilalle – nousevat tällöin ky-

symykset liiketoiminnan luottamuksellisuudesta ja liikesalaisuuksista. Kansalais-

ten oikeus saada tietoa ei saata ulottua sellaisiin kysymyksiin, jota julkisen sekto-

rin sopimuskumppanit varjelevat liikesalaisuuksinaan. Tiedottamisvelvoite ei 

myöskään kohdistu kaupallisiin tai kolmannen sektorin organisaatioihin samalla 

tavalla kuin julkisiin organisaatioihin. 

 Sopimuksellisuudella on siten mahdollisesti kansalaisten oikeuksia kaventa-

via piirteitä. Kyse on vieläkin mutkikkaampi silloin jos palveluiden tuotannossa 

on jollakin tavalla kysymys julkisen vallan käytöstä eli jos esimerkiksi jonkinlai-

nen pakko-aspekti on mukana kuvassa. Tulkinta tältä osin on selvä, sopimuksella 

ei voi siirtää vastuuta pois, vaan se säilyy tilaavalla julkisella organisaatiolla. Sen 

sijaan ei ole ollenkaan selvää se millä tavoin tilaavat organisaatiot voivat todelli-
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suudessa vastuunsa kantaa. Periaatteessa sopimusohjauksessa sopimuksen tulisi 

olla tältä osin täydellinen ja kuvata kaikki osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. 

Yksi ratkaisu ongelmaan on se, että sopimuksissa yksityis- ja julkisoikeudellisen 

sääntelyn piirteet yhdistyvät toisiinsa. Tällöin ollaan hallintosopimusten erityisten 

kysymysten äärellä. 

 

6.1.4. Vastuukysymykset 

 

 Julkisen sektorin sopimuksellisuus tuottaa hankalia vastuukysymyksiä mm. 

siksi, että siinä julkisoikeudellinen ja yksityisoikeudellinen sääntely kohtaavat toi-

sensa. Siirtämällä jokin julkisen organisaation vastuulla oleva asia sopimuksella 

järjestettyjen toimintojen joukkoon ei voida irtautua vastuusta. Vastuu jää edelleen 

sille toimijalle, jonka toimintaa sääntelee julkisoikeus. Ainakaan pääsääntöisesti se 

ei siirry yksinomaan yksityisoikeudellisesti säännellyn toimijan kontolle. 

 Käytännössä on kuitenkin mahdollista, että sopimuksellisuus rapauttaa 

mahdollista vastuuta. Ainakin sillä on sellainen vaikutus, että se etäyttää palvelu-

tuotantoa poliittisesta ohjauksesta (McGuire 1997: 106; Considine 2000: 616).  

 Sopimus kuitenkin myös luo vastuuta. Klassinen sopimus on jopa ymmärret-

tävissä osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien ylöskirjaamiseksi. Allekirjoitta-

essaan sopimuksen osapuolet sitoutuvat täyttämään sopimuksen heille asettamat 

velvoitteet sillä uhalla, että tyytymätön osapuoli voi esimerkiksi oikeusistuimesta 

hakea oikeutta. Kaikissa mahdollisissa sopimustyypeissä tätä mahdollisuutta ei 

kuitenkaan ole. Osa on esimerkiksi yliopiston ja opetusministeriön välisen tulos-

sopimuksen tapaan vain moraalisesti sitovia ilman mahdollista riitauttaa sopimus-

ta ja ilman selkeitä sanktioita sopimuksen rikkojalle. Osassa sopimustyyppejä ol-

laan tätäkin pidemmällä osapuolten välisessä kumppanuudessa, jolloin ei välttä-
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mättä ole enää mitään allekirjoitettavaakaan. Vastuu toiselle osapuolelle toteutuu 

tällöin suhteen sisällä ilman mitään mahdollisuutta tai tarvetta viitata mahdollisen 

kolmannen osapuolen välittävään rooliin. 

 Vaikeita vastuuongelmia syntyy sellaisessa tilanteessa, jossa eri toimijat ovat 

monitasoisesti verkottuneet sopimuksin keskenään (Deakin & Walsh 1996: 43). 

Tällöin yhden osapuolen lipeäminen sopimuksesta vaikuttaa pahimmillaan mui-

hinkin sopimuksiin. Tämä on yleinen ongelma esimerkiksi alihankinnassa. Kun 

työt esimerkiksi rakennustyömaalla voidaan usein tehdä vain tietyssä järjestykses-

sä, niin yhden työn kunnolla tekemättä jättäminen aiheuttaa monenlaista aikatau-

lujen uudelleensovittamis- ja sopeutumistarvetta. Puhumattakaan siitä, että sen 

työn voi joutua tekemään ihan toinen taho kuin alun perin on sovittu. 

 Julkisen sektorin sopimuksellisuudessa erityinen piirre on se, että vaikka so-

pimus on esimerkiksi kunnan ja yksityisen palveluntarjoajan välillä, on kuviossa 

mukana myös kolmas osapuoli. Tämä on kuntalainen tai kansalainen, joka palve-

lua varsinaisesti käyttää. Sopimuksen varassa toimivan palveluntuottajan näkö-

kulmasta käsin asiakkaita on kaksi, esimerkiksi kunta joka palvelun maksaa ja 

kuntalainen joka sen saa. Palveluntarjoaja on aina vastuussa palvelusta myös pal-

veluiden käyttäjälle. Jos oletetaan, että palvelun tilaajan ja käyttäjän etu on täysin 

yhtenevä, ei tässä synny mitään ongelmaa. Jos sen sijaan oletetaan, että näin ei ai-

na suinkaan ole, niin syntyy mielenkiintoisia tilanteita. Esimerkiksi jos kunta ha-

luaa palvelut mahdollisimman alhaisin kustannuksin, niin tämä väistämättä hei-

jastuu  palvelun  käyttäjän  ja  sen  tuottajan  väliseen  suhteeseen.  Palvelun  laatu  ei  

tällöin välttämättä ole niin hyvä kuin asiakasorientoituneen palveluntarjoajan voi-

si kuvitella haluavan sen olevan. 
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6.1.5. Henkilöstöpoliittiset vaikutukset 

 

 Palveluiden yksityinen tuotanto on ongelma julkisen sektorin henkilöstön 

kannalta. Pahimmillaan se saattaa johtaa kokonaan työpaikan menettämiseen. Se 

voi johtaa myös siihen, että henkilöstö vaihtaa työnantajaa sen mukaan kuka vii-

meisimmän tarjouskilpailun on voittanut. Tässä jälkimmäisessä tapauksessa on-

gelma on se, että monet työsuhteen keskeiset edut liittyvät ainakin Suomessa pit-

kiin ja vakaisiin työsuhteisiin. Uusilla työntekijöillä, määräaikaisilla työntekijöillä 

ja osa-aikaisilla työntekijöillä ei näitä ole vastaavassa määrin kuin pidemmän ja 

vakaamman työsuhteen omaavilla työntekijöillä. Edelleen myös vuosia jatkuvan 

lähentymisen jälkeenkin on väliä sillä onko työnantaja julkinen vai yksityinen. Eri-

tyisesti tällä on edelleenkin väliä edunvalvonnassa, jossa liitot ovat muodostuneet 

aikanaan julkisen ja yksityisen puolen työntekijöille erikseen. 

 Kaikista näistä piirteistä johtuen kilpailuttaminen ja ulkoistaminen muodos-

tavat merkittävän henkilöstöpoliittisen ongelman. Varsinkin jos tehdään oletus 

työnantajan ajavan automaattisesti omaa etuaan, on hyvin luonnollista samalla 

olettaa työnantajan pyrkivän korvaamaan pidemmät ja vakaammat työsuhteet ly-

hyemmillä ja vähemmän vakailla työsuhteilla. Kilpailuttaminen ja ulkoistaminen 

ovatkin työntekijäpuolella samaistuneet pitkälle työsuhteen ehtojen heikentämi-

seen. 

 

6.2. Esimerkkinä kirjastopalvelut 

 

 Australialainen taloustieteilijä Ann Hodginson (1999) esittää yksinkertaista 

kaavaa esimerkiksi kirjastopalvelujen tuottavuuden arvioimisesta. Tämän kaavan-

sa hän esittää alun perin sellaisessa yhteydessä, jossa sillä mitattua tuottavuuden 
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nousua käytettäisiin palkkaneuvottelujen perustana. Tässä käyttötapa on toinen. 

Kaavan avulla tulee mahdolliseksi demonstroida eräitä sopimusvaraisesti tuotet-

tujen toimintojen potentiaalisia ongelmapaikkoja. Sen avulla pyritään tässä osoit-

tamaan miksi tilaajan on välttämätöntä seurata sopimuksen toteutumista, ja että 

tällainen yksinkertainen laskentakaavakin sen voisi melkoisen mutkattomana so-

velluksena mahdollistaa. 

 Tuottavuus (tekninen tehokkuus) mitataan panosten ja tuotosten suhteena 

(esim. Vartiainen 1994: 129; Näsi, Hokkanen & Latvanen 2001: 17). Hodginsonin 

esittämän kaavan tuotospuolen osatekijöitä ovat asiakaskontaktien määrä ja asia-

kastyytyväisyys (kuvio 9). Panospuolella on tyydytty vain henkilöstöresurssien 

yksinkertaiseen laskemiseen. Tätä Hodginson perustelee kirjoituksessaan kirjasto-

työn työvoimavaltaisuudella. Asiantuntevan henkilöstön antama panos on kirjas-

tojen tärkein käytössä oleva resurssi, jota ei voi korvata lisäämällä mitään muita 

mahdollisia resursseja. Perustelu vaikuttaa hyvin uskottavalta, mutta merkitsee si-

tä, ettei tässä esitetty mallikaava ole yleistettävissä suoraan sellaisiin palveluihin, 

joissa merkittävä osa resursseista on muita kuin henkilöstöresursseja. 

 

 

kontaktit {lainat + tiedustelut (k´) + asiakkaat (k´´}× asiakastyytyväisyyskerroin33 

_________________________________________________________________ 

henkilöstön määrä kokopäiväisinä työntekijöinä 

 

 

Kuvio 9. Kirjastopalveluiden tuottavuutta mittaava kaava 

 
                                                
33  Asiakastyytyväisyyskerroin = 1 + tyytyväisten asiakkaiden prosenttiosuus muodossa 0, XX. Jos 
70 % asiakkaista on tyytyväisiä, on asiakastyytyväisyykerroin 1.7, 65 % tyytyväisiä asiakkaita on 
1.65 jne. 
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 Kaavassa k´ ja k´´ ovat painoja, jotka voidaan asettaa asiakkaiden tekemille 

tiedusteluille ja tiettyä hankalammin palveltavissa olevaa tyyppiä oleville asiak-

kaille tai asiakasryhmille korjaamaan suuremmasta työläydestä johtuvia ongelmia. 

Tiedusteluja ovat esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai postitse saapuville yh-

teydenotot, joissa haetaan aineistoa tai informaatiota. Hankalammin palveltavia, 

työläämpiä asiakkaita ovat mm. muuta kuin valtakieltä puhuvat asiakkaat. Myös 

raskaampia tietotarpeita omaavat tutkijat kuormittanevat kirjastoa tavallista asia-

kaskuntaa enemmän. Painojen mahdollisimman oikea asettaminen edellyttää riit-

täviä tietoja eri tehtävien ja asiakaskontaktien välisistä reaalisista vaativuuseroista, 

mutta on sinänsä periaatteessa täysin sopimuksenvarainen ja neuvoteltavissa ole-

va asia. 

 Kaavan erikoisuus on se, että asiakastyytyväisyys on sisällytetty tuottavuutta 

mittaavaan laskelmaan tuotospuolelle. Tällä saadaan aikaan se, että pohjimmiltaan 

”kovaan” määrälliseen tarkasteluun tuodaan mukaan ”pehmeä” laadullinen ele-

mentti. Tosin sekin on tässä laskettu melko kaavamaisesti. Hodginson näyttää 

ajattelevan sen mittaamiseksi riittävän tyytyväisten asiakkaiden prosenttiosuuden. 

Hän ei ole kovinkaan täsmällinen sen suhteen kuinka usein ja miten tämä olisi mi-

tattava. Joka tapauksessa esimerkiksi kirjastopalvelujen kohdalla tällainen laskel-

man korjaus on ehdottomasti paikallaan. Sillä nimittäin luodaan mahdollisuus 

varmistaa se, ettei kirjaston perustehtävä, asiakkaiden mahdollisimman hyvä pal-

veleminen, jää tuottavuuden tavoittelun jalkoihin. 

 Asiakastyytyväisyydellä korjattuna laskelmana Hodginsonin kaava soveltui-

si myös esimerkiksi ulkoistettujen kirjastopalveluiden arvioimiseen yhtenä arvi-

ointi- ja seurantavälineenä. Laskelma jopa näyttäisi olevan sellainen, että sillä olisi 

käyttöä sekä tilaajan että tuottajan tarpeisiin. Siihen perustuvaa säännöllistä mit-

tausta voitaisiin käyttää yhtenä sopimuksen valvonnan instrumenttina. Kumman-
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kin osapuolen on tarpeen tietää se miten hyvin kirjastopalvelut tuotetaan, mutta 

ehkä hieman eri tarpeista käsin. 

 Osapuolten tarpeet ovat eri vaiheessa sopimusmenettelyä hieman erilaisia. Jo 

neuvotteluvaiheessa tuottajan on välttämätöntä saada eri painokertoimet vastaa-

maan mahdollisimman hyvin todellisuutta. Tässä tuottaja on aikaisemman tuotta-

jan keräämän informaation varassa. Ulkoistamistapauksessa tämä aikaisempi tuot-

taja voi olla nyt tilaajaksi siirtyvä julkinen organisaatio. Tälle tilaajalle ulkoista-

misvaiheessa tärkeintä on kaavan alarivi. Se edustaa tässä kustannuksia, ja myös 

tilaajan maksut tuottajalle määräytyvät pitkälle sen mukaan. 

 Laskuttamiseen on periaatteessa neljä vaihtoehtoista menetelmää: sovitun 

kiinteän hinnan laskuttaminen, ennakolta sovittujen yksikkökustannusten mu-

kaan laskuttaminen, säännöllisesti maksettavan kiinteän hinnan ja suoritteisiin pe-

rustuvan osuuden laskuttaminen erikseen sekä kaikkien aiheutuneiden kulujen 

laskuttaminen täysimääräisesti (Australian National Audit Office 2001: 76). Ole-

tamme tässä illustratiivisessa esimerkissämme, että kyse on kiinteästä hinnasta, 

joka on määräytynyt kymmenen henkilön palkkakustannusten mukaan. Sitä neu-

votellessa rationaalisesti toimiva tilaaja haluaa varmasti tinkiä kustannukset alas, 

esimerkiksi vain yhdeksän mukaan, ja rationaalisesti toimiva tuottaja ylös, esi-

merkiksi suoritettavaksi yhdentoista henkilön palkkakustannusten tasoisena. 

 Sopimuksen voimassaoloaikana tilanne sitten muuttuu tästä. Hodginsonin 

kaavan ylärivi on silloin tärkeää tilaajalle, tuottajalle taas alarivi. Tilaajan perusin-

tressi liittyy sen varmistamiseen, että saa haluamansa palvelun kilpailukykyiseen 

hintaan suhteessa omaan kirjastopalvelujen tuotantoon. Yksinkertainen kontrolli-

mekanismi on silloin esimerkiksi asiakaskontaktien määrän seuraaminen esimer-

kiksi käyttäjätilastojen kautta. Tilaajalla on myös vahva intressi varmistaa se, että 

asiakastyytyväisyys säilyy korkealla tasolla. Tuottajalle on puolestaan tarve erityi-
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sesti vahtia kustannuksia, sillä kustannusten karkaaminen käsistä jäisi tällaisessa 

sopimuksessa sen omaksi riskiksi. 

 Minkä tahansa toiminnon mitattu tuottavuus saadaan nousuun joko lisää-

mällä suoritusten määrää tai karsimalla kustannuksia. Parhainta tietenkin olisi se, 

että suoritukset nousisivat ja kustannukset laskisivat yhtäaikaisesti, koska se joh-

taisi suurimpaan tuottavuuden kasvuun. Jos ollaan tilanteessa, jossa kyse on ul-

koistetuista kirjastopalveluista, ja jos edelleen oletetaan tilaajan olevan primääristi 

asiakaskontakteista ja asiakastyytyväisyydestä kiinnostuneen ja tuottajan henki-

löstönä mitattavista kustannuksista, niin muutamalla yksinkertaisella demonstra-

tiivisella laskelmalla voidaan osoittaa miten taloustieteellisessä mielessä rationaa-

lisesti toimivan tilaajan ja tuottajan on todennäköistä olettaa toimivan sopimus-

suhteessa. 

 Oletetaan, että asiakaskontaktien painotettu määrä on lähtötilanteessa 5000, 

tyytyväisten asiakkaiden määrä on korkea 80 % ja kirjastossa työvoimaa 10 henki-

löä. Tällöin tuottavuudeksi saadaan kaavalla (5000×1,8)/10 tunnusluku 900. Pide-

tään tätä lähtökohtatilanteena siinä vaiheessa kun palvelu ulkoistetaan. Oletetaan 

korvaus kirjastopalvelusta sovittavan 10:n työntekijän palkkaa vastaavaksi könt-

täsummaksi, ja jätetään mahdolliset muut kustannukset nyt kokonaan pois las-

kelmista. Oletetaan sitten, että tuottajan intressissä on vähentää ensin yksi henkilö 

pois palvelemasta ihmisiä. Jos asiakaskontaktien määrä ja tyytyväisyys eivät laske 

saadaan tuottavuutta kuvaavaksi luvuksi 1000, joka prosentuaalisesti merkitsisi 11 

prosenttiyksikön tuottavuuden nousua. Kahden ihmisen vähentäminen kontakti-

en ja tyytyväisyyden muuttumatta johtaisi jo 25 prosenttiyksikön tuottavuuden 

nousuun. Näistä voi suoraan päätellä, että kustannusten karsiminen olisi näissä ti-

lanteissa tuottajan edun mukaista. 

 Oletetaan sitten, että sekä kontaktien määrä että asiakastyytyväisyys tipahta-

vat jonkin verran samalla kun henkilökuntaa supistetaan. Jos kontaktien määrä ti-
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pahtaa 500:lla, ja tyytyväisyys 10 prosenttiyksikköä, niin yhdeksällä hengellä tuot-

tavuus tipahtaa 6 prosenttiyksikköä. Kahdeksan henkilön panoksella se sen sijaan 

nousisi alkuperäisestä tilanteesta reilut 6 prosenttiyksikköä. Jos kontaktien määrä 

onnistutaan pitämään 4500:n kontaktin tasolla, niin vielä niinkin alhaisella asia-

kastyytyväistasolla kuin 60 %, päästään samaan tuottavuuteen kuin lähtötilantees-

sa. Näistä laskelmista voidaan siten päätellä, että tuottajalle henkilökunnan vähen-

täminen kannattaa silloinkin kun se merkitsee palvelutason merkittävää laskemis-

ta. Tämä on luonnollisesti ongelmallista tilaajan kannalta. 

 Tilaajan intressissä olisi oletuksemme mukaan nähdä asiakaskontaktien, 

asiakastyytyväisyyden tai mieluummin molempien nousevan. Kontaktien nous-

tessa 500:lla alkuperäisestä 5000:sta ja asiakastyytyväisyystason pysyessä samalla 

80 %:ssa nousisi 10:n henkilön kirjastoyksikön tuottavuus 10 prosenttiyksikköä. 

5000:lla asiakaskontaktilla tilanteessa, jossa asiakastyytyväisyys nousisi 10 pro-

senttiyksikköä, tuottavuus kohentuisi 6 prosenttiyksikköä. 5500 asiakaskontaktia 

90 %:n tyytyväisten asiakkaiden osuudella nostaisi 10:n henkisen kirjastoyksikön 

tuottavuutta 16 prosenttiyksikköä. 

 Tilaajan ja tuottajan edut yhdistyisivät sellaisissa tilanteissa, jossa sekä kus-

tannukset laskevat (tuottajan primääri intressi) että asiakaskontaktit ja asiakastyy-

tyväisyys nousisivat (tilaajan primääri intressi). Jos esimerkiksi 8 henkilöä selviää 

5500:sta asiakaskontaktista niin hyvin, että mitattu asiakastyytyväisyys nousee 90 

%:iin, niin alkuperäiseen tilanteeseen nähden tuottavuus nousisi huimat 45 pro-

senttiyksikköä. Tämä lienee ideaalitapaus kaikin puolin muuten paitsi tietenkin 

henkilöstön kannalta. Siltä vaadittaisiin tässä tilanteessa aikatavalla lähtötilannet-

tamme enemmän. 

 Oletimme kirjastopalvelun olevan kokonaan ulkoistetun, mistä seuraa auto-

maattisesti eräitä tiukempia vaatimuksia sopimuksen hallinnalle. Kalevi Mäkelä 

tutki Tielaitoksen tilaaja-tuottaja–mallia ennen Tielaitoksen lopullista jakamista 
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kahtia. Hänen havaintojensa mukaan sopimuksella ei ole samaa merkitystä sisäi-

sillä markkinoilla kuin ulkopuolisten urakoitsijoiden kanssa toimittaessa (Mäkelä 

1999: 76). Mäkelä kirjoittaa tästä oheisella tavalla (emt.): ”Kun toimitaan tuotannon 

kanssa ongelmat eivät tule näkyviin, koska pyritään aina neuvottelemalla löytämään rat-

kaisu. Ulkopuoliset urakoitsijat sen sijaan lukevat tarkemmin sopimuksen, tekevät vain 

siinä mainitut työt ja laskuttavat lisätöistä erikseen.” Tämä on tärkeä näkökohta, joka 

syytä muistaa. Sopimukseen siirtyminen ei aina muuta tilannetta miksikään. 
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7. SOPIMUKSELLISUUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN SEURAUKSET 

 

"Kyse on siitä oikeuttavatko managerialismin hyödyt sen suorat ja tarkoitta-
mattomat kustannukset valtion toimintakyvylle" (Glyn Davis) 
 

7.1. Faktat ja arvot 

 

 Tässä luvussa keskitytään tarkastelemaan sopimuksellisuuden pitkän aikavä-

lin seurauksia. Näkemykset tästä eroavat toisistaan melko tavalla. Edessämme on 

tilanne, jossa suurin piirtein samoista faktoista voidaan tehdä kutakuinkin vastak-

kaiset tulkinnat siitä mitä mahdollisesti tulee tapahtumaan. Voidaan siis hahmo-

tella kaksi vaihtoehtoista tulkintaa sopimuksellisesti järjestetyn hallinnon ja palve-

lujen ”hyvästä” tulevaisuudesta käyttämällä valikoiden ja painottaen faktoja hy-

väkseen. Valikoinnin ja painottamisen taustana on näkemys, joka perustuu arvoi-

hin. 

 Arvojen ja faktojen suhde oli kysymys, joka mietitytti myös nobelisti Herbert 

Simonia. Kirjansa Päätöksenteko ja hallinto (Administrative Behavior) osassa ”Mi-

tä on hallintotiede?” hän kirjoittaa tästä asiasta näin: ”Koska sanat ”hyvä” ja ”huono” 

esiintyvät usein hallintotieteilijöiden kirjoittamissa tutkimuksissa, on joskus luultu, että 

eettinen tekijä olisi hallintotieteessä olennainen. Jos tämä pitäisi paikkansa, ei hallintotie-

dettä voisi olla olemassa, sillä empiirisesti ei valintaa eettisten vaihtoehtojen kesken voi 

suorittaa. Onneksi tämä ei pidä paikkaansa. Sanoja ”hyvä” ja ”huono” käytetään harvoin 

hallinnollisessa tutkimuksessa puhtaasti eettisessä merkityksessä. Menettelytapoja kutsu-

taan ”hyviksi”, jos ne johtavat spesifioitujen tavoitteiden saavuttamiseen; ”huonoja” ne 

ovat silloin, kun ne eivät johda tällaiseen lopputulokseen. Saavutetaanko menettelyllä ha-

luttu lopputulos vai ei on puhtaasti asiakysymys, ja juuri tämä asiatekijä muodostaa hal-

lintotieteen todellisen sisällön.” (Simon 1979: 274.) 
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 Simonin preferoima hallintotiede siis keskittyisi arvioimaan keinoja, jotka 

tiettyyn tavoitteeseen johtaisivat. Mitä paremmin ne siihen johtaisivat, sitä pa-

remmin asiat olisivat. Siis jopa ”hyvän” käyttö olisi tällöin arvioissa perusteltua. 

Jos taas keinot eivät oikein näyttäisi johtavan haluttuun tavoitteeseen, niin ”huo-

nostakin” puhumiselle löytyisi vankkoja perusteita. 

 Kysymys keinoista ja tavoitteista on tärkeä sopimuksellisuuden kohdalla. 

Lähtökohtaisesti on helppo ajatella sopimuksellisuuden olevan keinon toteuttaa 

jotain julkista ohjelmaa tai politiikkaa. Esimerkiksi sopimuksella toteutettu ter-

veydenhuoltopalvelu palvelee lähtökohtaisesti terveyspolitiikassa asetettuja ta-

voitteita siinä kuin julkisen sektorin itsensä tuottamat terveyspalvelut. Ja jos se ei 

syystä tai toisesta näin tee, niin sitä voidaan arvioida suhteessa terveyspolitiikan 

tavoitteisiin ihan samalla tavalla kuin julkisesti tuotettuja terveyspalveluita, pyrki-

en arvioimaan sitä missä on menty vikaan. Ei terveydenhuollon yksityisyydellä tai 

julkisuudella periaatteessa pitäisi tässä mitään vaikutusta olla. 

 Mutta onko kyse sittenkään koskaan vain keinojen arvioimisesta? Voiko tut-

kimus ummistaa silmänsä keinoihin kytkeytyvistä arvovalinnoista? Pitäisikö sen 

sitä edes yrittää? Tapahtuisiko yksityisten terveyspalvelujen arviointi todella vain 

suhteessa niiden kontribuutioon terveyspolitiikan tavoitteiden toteutumisessa? 

Hyvin todennäköisesti ei. Jos arvioijan arvomaailmassa julkisen sektorin oma tuo-

tanto on korkealle arvotettu, niin hänen on sittenkin todennäköistä päätyä hah-

mottelemaan sopimuksellisuutta uhkakuvana. Jos taas arvioija näkee suuren julki-

sen sektorin pikemminkin uhkakuvana, niin sopimuksellisuus on helppoa tulkita 

mahdollisuutena kohti pienempää julkista sektoria. Vaikka esimerkiksi terveyspo-

litiikan toteutuminen on varmasti se ydinkysymys, ei sitä palvelevien keinojen va-

linta ole siitä kokonaan irrallinen kysymys. 

 Terveyspolitiikan kaltaisen substanssipolitiikan rinnalla on aina myös väis-

tämättömästi hallintopolitiikka omine pohdintoineen. Hallintopolitiikan iso ky-
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symys on se millainen on ”hyvä” julkinen hallinto. Siihen sopimuksellisuuskysy-

myksien pohdinta antaa myös oman kontribuutionsa. 

 

7.2. Negatiivinen tulkinta: julkinen sektori menettää keskeisen asemansa 

 

 Glyn Davis (1997: 208-9) kirjoittaa näin: ”Jos johtamisen uudet muodot korostavat 

tehokkuutta poliittista ohjausta enemmän, jos hallinto luopuu sääntelevistä oikeuksistaan 

ja myy useimmat yrityksensä, jos markkinat hallitsevat kaikilla sektorilla, ja jos talous ja 

yhteiskunta on avattu kansainväliselle taloudellisille ja oikeudellisille tekijöille, sitten eh-

käpä valtio on ”onttoutumassa” säilyttäen muotonsa mutta menettäen kaiken reaalisen 

vaikutusvaltansa”.  Davis  tekee  tässä  makrotasoisen  tulkinnan  julkisen  sektorin  ja  

hallinnon ”onttoutumisesta”. Sen mukaan mainittujen kehityspiirteiden välityk-

sellä julkinen hallinto menettää vähitellen merkitystään. Ulkoinen muoto säilyy 

mahdollisesti kutakuinkin ennallaan. Kuori on silloin ulospäin kutakuinkin enti-

nen, mutta sisus ontto, vailla merkitystä ja osaamista. 

 B. Guy Peters (1993) pitää ydinkysymyksenä hallinnon tulevaisuuden kan-

nalta sitä miten valtiotaitoa (statecraft), tapaa kytkeä politiikka-aloitteet menestyk-

sellisesti kansalaisten elämään, onnistutaan lisäämään ja mobilisoimaan. Termiä 

"ontto valtio" (hollow state) on hänen mukaansa käytetty tähän liittyen kolmessa 

eri merkityksessä: makro-, meso- ja mikrotasolla. Makrotasolla sillä on tarkoitettu 

julkisen toiminnan legitimiteetin katoa, jonka päämekanismi on ollut valtion kan-

salaisiin kohdistuvan taloudellisen rasituksen lisääntyminen. Tämän kritisoimista 

voidaan pitää erityisesti 1980-luvun menestyksellisten poliittisten ideologioiden, 

kuten "reaganismin" ja "thatcherismin" yhtenä ydinkysymyksenä. Niiden menes-

tys kielii sekä ajatustavan yleisyydestä, että on myös rajusti levittänyt ajatustapaa 

entisestään. Tämän seurauksena suuren julkisen sektorin uskottavuus on ehkä lo-
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pullisestikin mennyttä. Julkisen ja yksityisen sektorin suhde joudutaan siksi miet-

timään ihan toisenlaiselta perustalta. (emt. 47.) 

 Toiseksi ontolla valtiolla on Petersin mukaan viitattu mesotasolla tapahtu-

neeseen palvelutuotannon desentralisoimiseen, privatisoimiseen ja ulkoistami-

seen. Monessa valtiossa palvelutuotanto on pikkuhiljaa siirtynyt tai siirtymässä 

pois julkisilta organisaatioilta, joille kuitenkin on jäänyt tilaajan rooli. Tämä on 

kuitenkin kansalaisille selvästi vieraampi asia kuin aikaisempi näkyvyys palvelui-

den pääasiallisena tuottajana. Peters viittaa tässä yhteydessä myös äänestäjien 

"skitsofreeniseen" tapaan suhtautua julkiseen sektoriin. Yhtäältä verot halutaan 

mahdollisimman alhaisiksi, toisaalta kuitenkin äänestetään niitä politiikkoja, jotka 

tekevät lupauksia mm. paremmista palveluista34. Virkamiesten ongelmaksi muo-

dostuu se, että heiltä vaaditaan näitä parempia palveluita vaikka samalla veroin 

kerättäviä resursseja myönnetään palveluiden järjestämiseen ja/tai tuottamiseen 

jopa aikaisempaa vähemmän. Sopimuksellisuuden ja yksityistämisen erityinen 

ongelma on Petersin mukaan se, että valtiolta vaaditaan vahvuutta kyetä kontrol-

loimaan ja sääntelemään ”vapautettuja” toimintoja, eikä se siksi voi irtautua tästä 

yhteiskunnallisesta kuviosta. (emt. 48-49.) 

 Kolmas tapa käyttää termiä ontto valtio viittaa Petersin mukaan virkamiesten 

rooleihin. Onttous tällä mikrotasolla ilmenee Petersin mukaan siinä, että virka-

miehet on pantu imitoimaan yksityisiä toimijoita, heikentäen samalla heidän vir-

kamieheyttään. Esimerkiksi virkasuhde on useissa maissa lähestynyt monelta osin 

tavallista työsuhdetta, eikä perinteiselle virkamiesvastuulle anneta enää niin suur-

ta merkitystä kuin aikaisemmin. Virkamiesten vastuun näkyvimmät muodot ovat 

nykyisin tulosvastuuseen ja tilivelvollisuuteen liittyvää vastuullisuutta. Myös po-

litiikka-hallinto–dikotomia on "löydetty uudestaan" ja haluttu sen keskeisen aja-

                                                
34 Vuoden 2003 eduskuntavaalien keskeisiä teemoja Suomessa olivat mm. verojen alentaminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmän kehittäminen. Vähemmän oli puhetta siitä, että näiden välillä olisi 
tehtävä jonkinlainen preferointi. 
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tuksen nojalla siirtää virkamiehet toimeenpanotehtäviin. Tästähän esimerkiksi 

agentifikaatiossa pitkälle on kyse. Kaikki nämä tekijät ovat omiaan heikentämään 

virkamiesten tosiasiallisia valmiuksia toimia odotusten mukaisesti. (emt. 49–50.) 

 Kaikki nämä uhkat ilmenevät hyvin myös kotimaisessa keskustelussa. Huoli 

osaamisen katoamisesta nousee erityisesti esille. Esimerkiksi Suomen Kuntaliiton 

kilpailupolitiikkaa koskevissa strategisissa linjauksissa todetaan mm. näin: ”Oman 

toiminnan kehittäminen ja siitä saatavat kokemukset lisäävät hankintaosaamista ja antavat 

valmiuksia markkinoiden kilpailuttamiseen.” (Suomen Kuntaliitto 2002: 11). Lainauk-

sessa ilmaistun asian looginen kääntöpuoli on vahva oletus siitä, että ilman oman 

toiminnan kehittämistä hankintaosaaminenkaan ei kartu, eivätkä sitä myöten kar-

tu myöskään valmiudet markkinoiden kilpailuttamiseen. Uhka onttoutumisesta 

näyttää olevan hyvin tiedostettu. 

 Onttoutuminen on olennainen kysymys sopimuksellisuuden kannalta kah-

desta eri syystä. Yhtäältä on niin, että mitä enemmän entisistä julkisen sektorin ja 

julkisen hallinnon monopolina olleista tehtävistä toteutetaan sopimuksen varassa 

muiden toimesta, sitä pienempi julkinen sektori on. Paineita erityisesti Suomen 

kuntien  niskassa  tähän  suuntaan  lisää  mm.  OECD,  jonka  suositukset  Suomelle  

systemaattisesti suosittavat kuntasektorin taloudellisen koon pienentämistä 

(OECD  2003).  Asian  tekee  kuitenkin  ongelmalliseksi  se,  että  julkisen  sektorin  ta-

loudellinen koko ei ole vain siitä kiinni paljonko sillä on työvoimaa tehtäviä suo-

rittamassa. Välttämättä tämä sopimuksellisuuden lisääntyminen ei siten pienennä 

julkisia menoja. Jos vain tuottamisvastuu siirretään julkisen sektorin ulkopuolelle, 

niin järjestämisvastuu säilyy. Perimmäinen maksaja on silloin sama, veronmaksa-

jat, vaikka maksut suuntautuvatkin julkisen sektorin ulkopuolelle. 

 Toisaalta onttoutuminen ja sopimuksellisuus sivuavat toisiaan mietittäessä 

julkisen hallinnon roolia pitkälle ulkoistetussa toiminnassa. Kysymys on pitkälle 

siitä onko julkisen hallinnon merkitys kiinni vain siitä mitä se itse tekee. Vaikka 
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yksityiseen sektoriin kohdistuvat sääntelytoimenpiteet vähenisivätkin, niin ei nii-

den katoamista kokonaan voida pitää todennäköisenä. Itse asiassa on vahvoja 

merkkejä myös melko laajasta uussääntelystä. Esimerkiksi Iso-Britanniassa, jossa 

valtaosa julkista sektoria toimii sopimuksen varassa konservatiivihallitusten kau-

della käynnistetyn Next Step-menettelyn seurauksena (Hyyryläinen 1999), on pe-

rustettu kymmenittäin uusia pieniä virastoja, joiden tehtävänä on julkisen intres-

sin toteutumisen valvonta (Hood, James & Scott 2000; James 2000). Se on uuden-

lainen osoitus siitä, ettei valtio suinkaan ole "vetäytymässä markkinoilta", vaikka 

sen rooli ei sama olisikaan kuin aikaisemmin. 

 Äärimmäisenä uhkana on se, että ajaudutaan takaisin siihen mistä lähdettiin, 

keskitettyyn sääntelyyn. Sopimusten pitäisi aina koskea tuloksia, ei prosessia, jolla 

nämä tulokset aikaansaadaan. Mitä enemmän sopimuksissa otetaan kantaa myös 

prosesseihin, sitä kapeammaksi muodostuu johtajille NPM:ssa vaadittu tila johtaa. 

(Matheson 1997: 176–77)  

 

7.3. Positiivinen tulkinta: julkinen sektori säilyttää keskeisen asemansa 

 

 Se mikä toisille näyttäytyy onttoutumisena, selkeänä julkisen hallinnon ase-

maa ja merkitystä rapauttavana uhkakuvana, voidaan toisten näkemyksen mu-

kaan nähdä pikemminkin mahdollisuutena. Todella laajamittainen sopimukselli-

suuden soveltaminen voisi nimittäin tehdä mahdolliseksi aidosti ”virtuaalisen hal-

linnon”, jossa lukuisa joukko yksityisiä tuottajia linkittyisi pieneen sopimustenhal-

lintaan ja johtamiseen keskittyvään julkiseen hallintoon (Davis, Sullivan & Yeat-

man 1997: viii). On ainakin loogisesti mahdollista toteuttaa tätenkin kutakuinkin 

vastaavat julkiset tehtävät kuin tällä hetkellä. 
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 Tällaisessa virtuaalisessa hallinnossa sopimuksellisuutta ei enää voisi tarkas-

tella ainoastaan johtamisen välineenä, vaan siitä olisi tullut julkisen toiminnan jär-

jestämisen keskeinen periaate. Sopimuksilla ei olisi ainoastaan järjestetty kansa-

laisten ja edelleenkin jossakin määrin kansalaisille palveluita tuottavien julkisten 

organisaatioiden tarvitsemia palveluita, vaan ne olisivat myös perusta kansalais-

ten ja hallinnon väliselle suhteelle. Poliittinen suhde kansalaisten ja hallinnon vä-

lillä väistyisi tällöin implisiittisen sopimuksellisen suhteen tieltä. Kansalaisuuden 

sijaan asiakkuus nousisi keskeiseksi tekijäksi. Asiakkaana kansalaisten oikeudet 

tehtäisiin mahdollisimman selkeiksi palvelusitoumusten kaltaisin mahdollisim-

man selkein  ja  julkisin  menettelyin,  joista  käy ilmi  vaadittu  palvelutaso sekä sen 

saavuttamatta jättämisen sanktiot. (Davis & Rhodes 2000: 18.) 

 Jos näin todella kävisi, niin mitä se merkitsisi? Se merkitsisi esimerkiksi sitä, 

että henkilöstömäärällä mitaten julkinen hallinto jäisi hyvin pieneksi. Julkisen sek-

torin sisällä tarvittaisiin vain murto-osa siitä henkilöstömäärästä mitä sen palve-

luksessa nyt on esimerkiksi Suomen kuntien ja valtiona hallinnossa. Se merkitsisi 

myös sitä, ettei tämä henkilöstö juurikaan osallistuisi ”soutamiseen” vaan keskit-

tyisi pikemminkin ”peränpitämiseen”. Sen keskeinen tehtävä olisi julkisen intres-

sin toteutumisen valvominen, joka olisi toteutettavissa nykyistä selvästi laajamit-

taisemman sopimustenhallinnan ja johtamisen kautta. Jos järjestelmät perustuvat 

sopimuksiin, on sopimustenhallinta ja johtaminen niiden ydintoiminto ihan sa-

malla tavalla kuin nyt on toimintojen johtaminen. 

 ”Peränpitämiseen” keskittyvää valtiota on usein kutsuttu mahdollistavaksi 

valtioksi (Deakin & Walsh 1996). Mahdollistava valtio on sellainen, joka kuitenkin 

viime kädessä vastaa kansalaisten hyvinvointipalveluista, vaikka ei tuotakaan nii-

tä itse. Palveluiden tuotannosta vastaa kaupallinen ja ei-kaupallinen yksityinen 

sektori, mutta niiden rahoittaminen käy usein vielä verotuksen kautta. Rahojen 
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myötä sekä yritykset että yhteisöt joutuvat osaksi julkisten organisaatioiden ohja-

usta. Tämä ohjaus toteutetaan ensisijaisesti sopimusohjauksena. 

 Deakin ja Walsh (1996: 35–36) kuitenkin epäilevät hieman ohjaussuhteen kes-

tävyyttä. Heidän mukaansa sopimuksellisesti järjestetyllä toiminnalla on oma lo-

giikkansa, joka pyrkii hakemaan enemmän vapauksia kuin alun perin on tarkoitet-

tu. Päinvastainen huomio on tehty Iso-Britannian sopimusvaraisten Next Step-

organisaatioiden tutkimuksessa. Siellä taas ministeriöiden havaittiin sopimuksia 

uudelleen neuvoteltaessa kaventavan alaisuudessaan sopimussuhteessa toimivien 

yksikköjen vapauksia (Pyper 1995: 76–77; Hyyryläinen 1999: 182). Selityksenä tä-

hän tarjottiin sitä, ettei ministeriön organisaatio ollut sopeutunut uuteen tilantee-

seen, vaan pyrki jatkamaan alaistensa yksikköjen ohjausta vanhaan malliin. 

 Edellä kuvattu virtuaalinen hallinto tai mahdollistava valtio ei välttämättä 

kuitenkaan merkitsisi sitä, että veronmaksajilta kerättyä rahaa tarvittaisiin yhtään 

aikaisempaa vähemmän (Davis & Rhodes 2000: 18). Jos julkisia menoja on tarkoi-

tus pienentää, on tästä tehtävä erikseen asiaa koskevia päätöksiä. Suunnan on täl-

löin oltava selkeästi kohti tehtäviltään ja rooliltaan pienempää valtiota. On tieten-

kin  mahdollista,  että  kilpailu  markkinoista  laskee  kustannuksia  niin  kuin  sen  on  

ajateltu laskevan, mutta silti on vaikeaa uskoa tämän merkitsevän merkittävää jul-

kisten menojen laskua. 

 Tästä on jonkin verran myös näyttöä 1990-luvun hallintoreformeista. Vaikka 

Bill Clintonin presidenttikausien aikana varapresidentti Al Goren johdolla toteu-

tettu ”Re-inventing Government”-reformi vähensi Yhdysvaltojen liittovaltiolta rei-

lut 300 000 virkaa, julkiset menot eivät kuitenkaan sen seurauksena laskeneet 

(Domberger 1998). Se mikä ennen kului hallinnon palveluksessa olevien palkkoi-

hin, ohjautui nyt sopimuskumppaneille kutakuinkin vastaavan suuruisena. Sillä, 

että siirryttiin melko laajasti sopimuksellisuuteen, ei suoraan ollut merkitystä jul-

kisten menojen nousun tai laskun kannalta. 
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 Ylipäätänsäkin on niin, että kutakuinkin yhtenevä julkisten menojen taso 

voidaan kuluttaa eri tavoilla. Tässä mielessä tässä ei olisi mitään mullistavaa uut-

ta. Esimerkiksi Alankomaat on tässä suomalaisittain ja pohjoismaisittain hyvä 

esimerkki. Sen julkiset menot ovat ennen 1980- ja 1990-luvun supistuksia par-

haimmillaan olleet täysin pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden tasoa, mutta koska 

keskeiset hyvinvointipalvelut tuotetaan pääasiassa kolmannen sektorin organisaa-

tioiden toimesta, on julkisen sektorin työvoimaosuus siellä selvästi pohjoismaista 

tasoa alempi (Hyyryläinen 1999). Rahalla mitaten hollantilainen hyvinvointimalli 

on siis lähes yhtä kallis, mutta palveluiden tuotantotavan määräämältä luonteel-

taan selvästi enemmän yksityisen sektoriin suuntautuva kuin ns. pohjoismainen 

malli. 

 Jotakin tämänsuuntaista voisi myös virtuaalinen hallinto merkitä. Välttämät-

tä siis muutos ei olisi lähtökohtaisesta radikaaliudestaan huolimatta kaikilla tasoil-

la yhtä radikaali, ainakin jos oletetaan, ettei tuottajaa koskevilla ratkaisuilla ole 

niin isoa merkitystä kuin sillä mitä on päätetty tarvittavan tuottaa. Alankomaiden 

malli myös osoittaa, että julkisen sektorin rahoittavaan rooliin keskittyvä malli 

myös toimii varsin hyvin. Sillä voi tietysti olla iso merkitys, että Alankomaissa pe-

rinteisesti yhteistyössä julkisen sektorin kanssa on toiminut kolmas sektori. Tällä 

yhteydellä on niin pitkät perinteet, että työnjako on jo vakiintunut. Myös Alanko-

maissa voittoa tavoitteleva yksityinen sektori on kasvattanut osuuttaan. Tämä ot-

taisi myös ”virtuaalisen hallinnon” mallissa paikkansa julkisesti rahoitettujen toi-

mintojen yksityisessä tuottamisessa tuoden siihen oman problematiikkansa. 
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8. LOPPUTARKASTELU 

 

"Me tulemme esittämään, että sopimuksilla on puolestapuhujilleen sekä symbolista 
että käytännöllistä merkitystä. Symbolisesti niiden on esitetty edustavan markkina-
perustaisen johtamisen hyveitä puhtaimmillaan - yksinkertaisuutta taloudelliselle pe-
rustalle rakennettuna, johon liittyy selkeä velvollisuuksien jakaminen ja vastatoi-
menpiteet huonolle toiminnalle. Käytännöllisesti ne nähty johtamisen työkalulaati-
kon avainvälineinä, joiden esitteleminen monentyyppisissä palveluissa on auttanut 
edistämään julkisen sektorin reformeja kuluneen puolentoista vuosikymmenen ajan." 
(Kieron Walsh, Nicholas Deakin, Paula Smith, Peter Spurgeon & Neil Thomas35) 
 

8.1. Yhteenveto ja keskeiset havainnot 

 

 Tässä tutkimuksessa asetettiin tutkimustehtäväksi keskittyä julkisen sektorin 

solmimien sopimusten ja sellaiseksi tulkittavissa olevien järjestelyiden johtamisen 

kysymyksiin. Näitä kysymyksiä tutkimuksessa on tarkasteltu sopimuksellisuute-

na. Erityinen huomio on kiinnitetty 

 sopimuksellisuuteen julkisjohtamisen välineenä ja julkisjohtamistoimien koh-

teena, 

 sopimuskumppaneiden välisen luottamuksen synnyttämiseen, säilyttämiseen 

ja hyödyntämiseen liittyviin ominaisuuksiin erilaisissa sopimusjärjestelyissä,  

 sopimusjärjestelyjä koskeviin valintoihin liittyviin kustannuksiin, sekä 

 sopimusjärjestelyjä ja niiden johtamista koskevien valintojen perusteluihin 

tarkastelemalla New Public Management–doktriinissa ja sen pääosin taloudellisis-

sa taustateorioissa ilmenevää sopimuksellisuuskäsitystä. 

 Näistä voidaan nostaa esille oheisia havaintoja teemoittain. 

 

                                                
35 Walsh, Deakin, Smith, Spurgeon & Thomas 1997: 1. 
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Sopimusohjaus ja sopimustenhallinta 

 

 Tässä tutkimuksessa julkisen sektorin sopimuksellisuus jaetaan johtamisen 

kannalta kahteen pääilmiöön: sopimusohjaukseen ja sopimustenhallintaan. Edelli-

sellä käsitteellä viitataan sopimuksella johtamiseen, jälkimmäisellä sopimuksien 

käytön edellyttämiin johtamistoimintoihin. Esimerkiksi sopimuksellisuuskeskus-

telun ehdottomasti kuumin teema, kilpailuttaminen, kuuluu osaksi sopimuksen-

hallintaa. Se on toimenpide tai prosessi, johon ryhdytään mahdollisimman edulli-

sen sopimuksen aikaansaamiseksi. Kun kilpaileminen markkinoilla ei usein ole 

mahdollista, niin kilpaileminen markkinoista jää ainoaksi mahdollisuudeksi. Tätä 

kilpailuttaminen on luontevimmillaan. Koska kilpailuttaminen realisoituu ainoas-

taan sopimusten välillä, suurimmaksi osaksi sopimustenhallinta on olemassa ole-

vien sopimusten kanssa toimimista. Kyse on niistä toimenpiteistä johon julkisen 

organisaation on ryhdyttävä omaa etuaan ja julkisen intressin toteutumista valvo-

akseen. Useimmat asiat hoituvat yksinkertaisesti esimerkiksi puhelulla tai sähkö-

postilla nopeasti, mutta osa vaatii vaativienkin laadunvalvonnan ja kustannusten 

seurannan järjestelmien luomista ja hyödyntämistä. 

 Erilaisia sopimuksia käytetään myös ohjaamaan julkisten organisaatioiden 

toimintaa. Tätä on sopimusohjauksen toinen päämuoto, joka voidaan nimetä sisäi-

seksi sopimusohjaukseksi. Toki myös julkisen ja yksityisen sektorin välisiä järjeste-

lyjä voidaan myös tarkastella sopimusohjauksena. Ostopalvelut muodostavat so-

pimusohjauksen toisen päämuodon. Ne ovat samalla olennainen osa ulkoista so-

pimusohjausta. Vaikka kummassakin käytetään sopimusta ohjauksen välineenä, ei 

käytetty sopimustyyppi ole pohjimmiltaan samanlainen. 

 Suomessa tulossopimusten käyttö omaa jo vuosien perinteen sopimusohjaus-

järjestelynä. Tässä kysymyksessä Suomi on toteuttanut samansuuntaisia ratkaisuja 

kuin esimerkiksi Uusi Seelanti ja Iso-Britannia. Tulossopimuksissa merkittävää on 
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se, etteivät ne oikeastaan ole sopimuksia (Schick 2001: 16). Enemmän niissä on ky-

se sopimuksellisuudesta, osapuolten välisen suhteen kehittymisestä ikään kuin 

niiden välillä olisi sopimus. Kyse on niissä myös tilanteesta, jossa pelkkä sopimus 

ei anna koko kuvaa ohjaussuhteesta. Sen rinnalla esiintyy aina julkisoikeudellisesti 

säänneltyä ohjausta. Tulossopimukset kuitenkin mitä ilmeisimmin auttavat teke-

mään päämiehen ja agentin keskinäiset odotukset transparenteiksi. Se on niiden 

keskeinen etu. Sen sijaan täyttymättömiä odotuksia ei voi riitauttaa esimerkiksi 

oikeuskäsittelyssä, joten sopimus ei sinällään takaa sopimuksena että se toteutet-

taisiin niin kuin siinä sanotaan. Se on niiden keskeinen haitta. 

 Ostopalvelusopimukset laaditaan useimmin oikeustoimikelpoisiksi. Niiden 

mallina on sopimusoikeuden ydintutkimusalue, klassinen sopimus. Ostopalvelu-

sopimuksia voi siten ainakin lähtökohtaisesti tarkastella täydellisinä kuvauksina 

osapuolten oikeuksista ja velvoitteista. Se ei kuitenkaan ole koko totuus ostopalve-

luissa toteutuvasta sopimuskumppaneiden välisestä yhteistyöstä. Kaksi asiaa 

muuttaa kuvaa jossakin määrin. Ensinnä voidaan todeta, että myös ostopalvelu-

sopimuksiin ja vastaaviin voi liittyä julkisen vallan käyttöä, jolloin myös niitä kos-

keviin sopimuksiin joudutaan yhdistämään sopimusoikeudellisesti säännellyn 

mallin rinnalle julkisoikeudellisesti säänneltyjä piirteitä. Olli Mäenpää tarkastelee 

tällaisia sopimuksia hallintosopimuksina. Toiseksi voidaan huomauttaa varsinkin 

pitkissä sopimuksissa osapuolten välille syntyvän suhteen, jota joko ei voi enää 

kuvata ainoastaan viittaamalla niiden väliseen sopimukseen, tai sopimus jopa 

muuttuu luonteeltaan väljemmäksi. Parhaimmillaan sopimussuhteesta tulee 

kumppanuussuhde, jossa osapuolet toimivat ulospäin melko yhtenäisen ”organi-

saation” puitteissa. Kaikkea mitä nykyisin kumppanuudeksi nimitetään, ei kui-

tenkaan voida pitää kumppanuutena tämän tutkimuksen sille asettamien kritee-

reiden mukaisesti. 
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 Pekka Valkama kirjoitti kymmenen vuotta sitten tilaaja-tuottaja–mallista, että 

se on mekanistinen ja tuotantotekninen malli, joka ei sisällä kannanottoa tai arvo-

asetelmaa palveluiden arviointiin (Valkama 1994: 73). Tähän voi yhtyä laajemmin-

kin sopimuksellisuuden osalta. Sopimuksellisuus ei periaatteessa suoraan sisällä 

muita olettamia kuin sen, että sopimuksen varassakin palveluiden ja hyödykkei-

den tuotannon voi järjestää. Sopimuksellisista järjestelyistä meillä ja muualla saa-

dut kokemukset puhuvat vahvasti sen puolesta, ettei sopimusten käytön laajen-

tamiseen ole itse sopimusmekanismista nousevia esteitä. Siltä osin nykyiset mallit 

ovat toimivia, joskaan eivät tietenkään ongelmattomia. 

 

Luottamus 

 

 Sopimuksellisuudella ja luottamuksella on kaksijakoinen suhde. Yhtäältä 

keskinäinen luottamus tekee sopimukset mahdolliseksi. Toisaalta sopimus vahvis-

taa keskinäistä luottamusta osapuolten välillä. Kyse ei ole pelkästään keskinäisestä 

luottamuksesta, vaan pitkälle kyse on myös yhteiskunnallisten instituutioiden, ku-

ten oikeusjärjestelmän, vaikutuksista luottamukseen. Silloin kun osapuolet voivat 

luottaa tehokkaan oikeusjärjestelmän olevan käytettävissään mahdollisia sopi-

musrikkomuksia estämässä ja ratkomassa, niin se alentaa kynnystä ryhtyä sopi-

mukseen. Siihen liittyvät riskit on tällöin mahdollista arvioida pienemmiksi. Sa-

mansuuntaisia vaikutuksia on akkreditoinnilla, standardoinnilla ja sertifioinnilla. 

Ne kaikki ilmentävät sitä, että joku muukin valvoo laatua kuin tilaava organisaa-

tio. 

 Luottamus kasvaa yleisesti sopimussuhteen keston mukana. Pidemmissä so-

pimuksissa tai peräkkäisissä sopimuksissa opitaan tuntemaan toinen osapuoli pa-

remmin, minkä vuoksi ei ole enää isoa riskiä odottamattomasta käyttäytymisestä. 

Kyse on pitkälle ”goodwillista”, jonka säilyttäminen on sopimuskumppaneiden 
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etu. Parempi tunteminen on keskeinen etu, joka julkisesta organisaatioista erote-

tuilla tuottajilla on täysin ulkopuolisiin nähden sellaisissa tilanteissa, jossa esiintyy 

kilpailua yksityisten ja julkisten tuottajien välillä. Jopa hieman kalliimpi hinta ol-

laan usein valmiit hyväksymään, siinä mitassa kuin se on mahdollista julkisia 

hankintoja koskevien EU-direktiivien sekä kansallisen lainsäädännön ja oikeus-

käytännön mukaan toimittaessa. 

 Luottamuksen kehittyminen mahdollistaa väljemmät sopimukset, jotka tar-

joavat lisää joustamisen mahdollisuuksia sopimusohjaukseen ja sopimustenhallin-

taan. Kun niiden perusta kuitenkin on vain säilyvä luottamus, niin tällaisista jär-

jestelyistä joudutaan luottamuksen syystä tai toisesta kadotessa palaamaan for-

maalimpaan sopimussuhteeseen. Tämän vuoksi todennäköisempää ja taatusti 

kaukonäköisempää, on tehdä sopimus klassisen sopimuksen mallin mukaan 

mahdollisimman täydelliseksi, mutta tulkita sitä ”elävässä” sopimussuhteessa 

mahdollisimman joustavasti. 

 

Kustannukset 

 

 Sopimuksellisuuteen liittyy kahdentyyppisiä kustannuksia, sopimussuori-

tuksesta maksettava hinta sekä ns. transaktiokustannukset. Edellinen edustaa kus-

tannusta minkä tilaajana toimiva organisaatio joutuu maksamaan sopimuskump-

panilleen tietyn palvelun tai tuotteen tuottamisesta. Sopimuksen hinta muodostuu 

erilaisissa sopimuksissa eri perustein sen mukaan miten mahdolliset riskit jaetaan 

osapuolten kesken. Sen vaihtoehtona on kustannus, joka organisaatiolta vapautuu 

muuhun käyttöön siksi, ettei se tuota palvelua tai tuotetta itse oman organisaation 

puitteissa. Kaksinapaisesti arvioiden vaihtoehtona ovat markkinat, toisilta ostami-

nen tai hierarkia, itse valmistaminen. 
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 Transaktiokustannukset puolestaan edustavat kokoavana käsitteenä kaikkia 

niitä aikana, vaivana tai rahana mitattavia kustannuksia, jotka syntyvät joko en-

nen sopimuksen solmimista tai sen voimassaoloaikana. Isoin transaktiokustannus 

liittyy ennen sopimusten solmimista kilpailuttamiseen. Sopimuksen voimassaolo-

aikana puolestaan kustannuksia muodostuu ensisijaisesti sen valvomisesta, että ti-

laaja saa rahalleen kunnolla vastinetta. 

 Eräs keskeinen kysymys tässä tarkastelussa on ollut kysymys luottamuksen 

yhteydestä kustannuksiin. Kiistämätön havainto on, että luottamuksella on tai-

pumus alentaa transaktiokustannuksia. Se tekee siis sopimisen helpommaksi vai-

kuttamalla suotuisasti aina väistämättömiin etsintä-, informaatio-, sopimus- ja 

toimeenpanokustannuksiin. Koska luottamus liittyy erityisesti pitkiin yhteis-

työsuhteisiin, niin transaktiokustannusten alentamisen nimissä olisi suosittava täl-

laisia sopimuksia. Pitkissä sopimuksissa on kuitenkin se ongelma, että mahdolli-

suutta kilpailuttamiseen ei voida tällöin käyttää niin usein. Kun kilpailuttamisen 

keskeinen seuraus on oletettavasti hinnan aleneminen, ei tätä hintoja alentavaa 

vaikutusta pitkissä sopimuksissa päästä käyttämään yhtä usein kuin lyhyissä. 

Hintataso on tällöin mahdollisesti jossain määrin lyhyitä sopimuksia korkeampi. 

 Edellä sanotun perusteella on siis täysin mahdollista, että pitkät sopimukset 

muodostuvat lyhyitä kalliimmaksi tilaajan kannalta. Tämä puhuu vahvasti niiden 

karttamisen puolesta. Kun toisaalta transaktiokustannukset niissä ovat alempia, 

joudutaan valitsemaan kumpaa halutaan preferoida. Preferoidaanko pitkiä sopi-

muksia kalliimpina muuten, mutta transaktiokustannusten osalta halvempia, vai 

lyhyitä sopimuksia halvempina muuten, mutta transaktiokustannusten osalta kal-

liimpia? 

 Transaktiokustannusten ja sopimuskustannusten vertailu on periaatteessa 

hyvin hankala kysymys. Ne olisi jotenkin kyettävä tekemään vertailtaviksi, että 

minkäänlaista arviota kannattavammasta valinnasta voitaisiin lähteä suoritta-
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maan. Käytännössä tilanne ei ehkä kuitenkaan ole ihan näin ongelmallinen. Sopi-

muksen hinta on nimittäin kustannuksena transparentti, kun taas transaktiokus-

tannus on usein vaikeasti arvioitavissa. Sehän ei ole kokonaan edes rahassa mitat-

tavissa, vaan koostuu suurelta osin ajasta ja vaivasta, joita on joskus hyvinkin vai-

kea arvioida. Siksi lienee perusteltua olettaa monien päättäjien sittenkin kiinnittä-

vän sopimuksen näkyviin kustannuksiin enemmän huomiota. Tältä perustalta ly-

hyt ja usein kilpailutettu sopimus vaikuttaa todennäköisemmältä valinnalta mo-

nessa tapauksessa. 

 

Valintojen perustelut 

 

 Sopimuksellisuutta koskevia valintoja voidaan perustella monin eri tavoin. 

Tässä tutkimuksessa eri valintojen perusteluja on tarkasteltu kahdella tasolla, 

NPM–doktriinissa ja sen taloudellisissa, hallinnollisissa ja oikeudellisissa tausta-

teorioissa. Erityisesti tarkastelussa korostuu uuden institutionaalisen taloustieteen 

– transaktiokustannusteorian, päämies-agenttiteoria ja julkisen – merkitys NPM–

doktriinin kautta julkisen sektorin sopimuksellisuuteen vaikuttavana teoreettisena 

taustana. NPM–doktriinissa näihin ovat sekoittuneet hallintoteorian ja (sopi-

mus)oikeusteorian näkökulmat. 

 Transaktiokustannusteorian keskeinen anti liittyy kustannusten huomioon 

ottamiseen, joka on olennaisen tärkeä teema haluttaessa pohtia sopimuksellisuutta 

hallintoperiaatteena. Ilman sen antamaa panosta ei transaktiokustannuksia voitaisi 

identifioida, saatikka arvioida suhteessa muihin tiedossa oleviin kustannuksiin. 

Päämies-agenttiteoria puolestaan on auttanut kiinnittämään huomiota opportu-

nismin uhkaan sopimussuhteessa. Se lähtee teoriana liikkeelle olettamalla tilaajan 

ja tuottajan välillä vallitsevan asymmetrisen suhteen tuottajan eduksi. Päämies-

agenttiteoria on kiinnittänyt vähemmän huomiota asymmetrisyyteen tilaajan 
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eduksi. Näennäismarkkinoilla toimittaessa tähänkin näkökulmaan on kiinnitettä-

vä huomiota, minkä puutteen mm. Le Grandin ja Bartlett (1993) kumppaneineen 

ovat osaltaan yrittäneet ratkaista tutkimuksessaan. Julkisen valinnan rooliksi on 

jäänyt julkisen toiminnan kritiikki. Sopimuksellisuustutkimuksen kannalta tämä 

on relevanttia siksi, että useimmiten sopimuksellisuuspohdintojen keskeinen mo-

tiivi on julkisen sektorin pienentäminen ja yksityisen sektorin antaman panoksen 

kasvattaminen. 

 Sopimusoikeuden keskeinen anti liittyy kahtaalle. Yhtäältä klassinen sopi-

mus on jatkuvasti mukana keskusteluissa. Esimerkiksi Jan-Erik Lanen (2000) kal-

taiset tutkijat näkevät vain se kelpaavan ideaalisopimuksen malliksi NPM–

dokriinissa. Toisaalta kumppanuussopimukset (relational contracting) ovat osoit-

taneet, ettei tämä suinkaan ole ainut tapa edistää sopimuksellisuutta. Sopimuksel-

lisuus ja kumppanuus ovat tämän sopimustyypin hengessä usein olleet yhtä ja 

samaa kehitystä. 

 Hallintoteorian kannalta NPM merkitsee paitsi pyrkimystä yrityssektorin 

käytäntöjen juurruttamiseen julkiselle sektorille myös rationaalisen hallinnon uut-

ta tulemista. Sen piirteenä voi pitää mm. sitä, ettei julkista toimintaa lähtökohtai-

sesti haluta preferoida, saatikka suojata kilpailulta. Äärimmillään julkinen sektori 

pärjää tässä kilpailussa vain jos se toimii yksityistä sektoria paremmin tai hal-

vemmin. Käytännössä rationaalisuus on usein rajoitettua tai sitä arvioidaan päät-

täjien toimesta kapeinta mahdollista näkökulmaa laajemmin.  

 

8.2. Johtopäätökset ja tulkinta 

 

 NPM–sopimuksellisuusdoktriini voidaan edellä sanotun perusteella tiivistää 

viiteen kantavaan ideaan, jotka antavat sopimusohjaukselle ja sopimustenhallin-

nalle oman erityisen luonteensa hallinnon järjestämistapana (taulukko 6).  
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Taulukko 6. NPM–sopimuksellisuusdoktriinin kantavat ideat ja ilmentymät 

 

NPM–SOPIMUKSELLI-
SUUSDOKTRIININ KANTAVAT 
IDEAT 
 

IDEOIDEN ILMENEMINEN SO-
PIMUKSELLISESSA HALLIN-
NON JÄRJESTÄMISESSÄ 

Idea rationaalisesta hallinnosta 
(klassinen hallintoteoria) 

hyvä johtaminen, toimiva organi-
saatio ja tehokas talous muodosta-
vat myös sopimuksellisuuteen pe-
rustuvan hallinnon järjestämista-
van fundamentin 
 

Idea erilaisista sopimusjärjestelyis-
tä (sopimusoikeus) 
 

erilaisia julkis- ja yksityisoikeudel-
lisia sopimusjärjestelyjä sovelta-
malla ja yhdistelemällä voidaan jär-
jestää julkisia toimintoja ja korvata 
aikaisempaa hallinnollista ohjausta 
sopimusohjauksella 
 

Idea kilpailun hyödyllisyydestä 
(julkinen valinta) 
 

kilpailu ja kilpailuttaminen edistä-
vät toimintojen jatkuvaa kehittä-
mistä ja uudistamista 
 

Idea rationaalisten toimijoiden oh-
jaamisesta (päämies-agenttiteoria) 
 

julkinen intressi edellyttää toteutu-
akseen kannustinjärjestelmiä, joilla 
ohjataan rationaalisesti toimivien 
toimijoiden toimintaa 
 

Idea kustannusten laajasta huomi-
oon ottamisesta (transaktiokustan-
nusteoria) 
 

sopimuksellisuudella on aina myös 
kustannuksensa, jotka on otettava 
huomioon arvioitaessa erilaisten 
järjestelyjen toimivuutta ja mielek-
kyyttä 
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 Julkisen sektorin sopimuksellisuuden ensimmäinen kantava idea on idea ra-

tionaalisesta hallinnosta. Se on klassisen hallintoteorian keskeinen anti modernille 

julkiselle sektorille. Idean mukaisesti hallinnossa edelleen organisaatio, talous ja 

johtaminen muodostavat hallinnon rationaalisuuden ytimen. Nämä myös ovat 

väistämättä keskinäisessä riippuvuussuhteessa. Esimerkiksi uudistukset vain yh-

teen osa-alueeseen kohdistuen heijastuvat välttämättä myös toisiin osa-alueisiin. 

Muutokset sekä kohti oman tuotannon suosimisesta sopimusperustaista palvelu-

tuotantoa, sekä sopimusten laajeneva käyttäminen ohjaamisen ja johtamisen väli-

neenä heijastuvat väistämättä kaikkiin näihin piirteisiin. 

 Sopimusoikeuden keskeisenä antina ovat ideat erilaisista sopimusjärjestelyis-

tä, joihin toki sopimusoikeudella ei ole ollut mitään monopolia. Julkisen sektorin 

sopimuksellisuus on jatkuvaa rajankäyntiä julkisoikeuden ja yksityisoikeuden vä-

lillä. Joissain tapauksissa on hyvinkin epäselvää se kuka julkista valtaa käyttää 

kun jokin asia on järjestetty sopimusvaraisesti. Julkis- ja yksityisoikeudellisia so-

pimusjärjestelyjä voidaan eri tavalla yhdistellä sellaisten toimintojen järjestämisek-

si, jotka ainakin Suomessa aikaisemmin kuuluivat lähes yksinomaan julkisoikeu-

dellisesti säännellyn toiminnan alaan. Samoin sopimusta voidaan käyttää ohjauk-

sen välineenä, joka sellaisena tarjoaa vaihtoehdon aikaisemmalle hallinnolliselle 

ohjaukselle. 

 Julkisen valinnan keskeinen anti julkisen sektorin sopimuksellisuudelle on 

usko kilpailun merkitykseen toiminnan tehostajana. Erilaisissa markkinamalleissa 

olennaista ja aikaisemmasta eroavaa on se, että niissä kilpailun hyödyntämiselle 

syntyvät hyvät edellytykset. Koska julkisella sektorilla on hyvin hankalaa järjestää 

jatkuvaa kilpailutilannetta yksityisten hyödykemarkkinoiden tapaan, on kilpai-

luelementti tuotu niille erityisesti kilpailuttamisen prosessien kautta. Kilpailutta-

mistilanteessa ideaali on se, että eri palveluntarjoajat – julkiset ja yksityiset – anta-

vat tarjouksensa, jotka sitten vertaillaan keskenään transparenttien ja etukäteen 
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tiedossa olleiden kriteerien perusteella. Hankinta tehdään tämän vertailun jälkeen 

siltä joka antoi joko halvimman tarjouksen tai jonka tarjous muutoin arvioitiin 

prosessissa hankkivalle yksikölle – tai oikeastaan niille asiakkaille joiden puolesta 

hankkiva yksikkö toimii – edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Tämän palveluntarjo-

ajan kanssa tehdään hankinnasta sopimus. 

 Päämiesagenttiteoria kiinnittää huomiota logiikkaan, jonka mukaisesti ratio-

naalisesti toimivia toimijoita ohjataan. Kun kerran näiden rationaalisuus pää-

miesagenttiteorian mukaisesti merkitsee sitä, että pyrkimys oman edun ajamiseen 

on jatkuvasti läsnä, niin ohjaamisessa tämä on otettava huomioon. Ideaali ohjausti-

lanne on sellainen, jossa agentin toiminta edistää yhtäaikaisesti sekä hänen omaa 

etuaan että päämiehen etua. Tähän voidaan pyrkiä muodostamalla erilaisia kan-

nustinjärjestelmiä. Sopimuksesta saatava korvaus on mm. tällainen kannustin. 

Päämiehet eivät kuitenkaan ohjaa agenttejaan vain ja ainoastaan kannustinjärjes-

telmien avulla. ”Porkkanan” rinnalla on myös ”keppi”. Tätä edustavat erilaiset 

valvonta- ja seurantajärjestelmät, joihin on voitu liittää myös jonkinlaisia sanktioi-

ta kuten esimerkiksi sopimussakkoja. Valvonnan primäärinä ongelmana on se, et-

tä päämiesagenttiteoria olettaa informaatioasymmetrian olevan pääsääntöisesti 

agentin puolella. Agentti voi omaa etuaan ajaessaan tahtoa peittää tietonsa ja toi-

mintansa päämieheltä. 

 Transaktiokustannusteoria tuo julkisen sektorin sopimuksellisuuteen mu-

kaan laajan ymmärryksen erilaisista kustannuksista, joita toiminnan järjestäminen 

joko omin voimin tai toisilta hankkien pitää sisällään. Sen mukaan nämä kustan-

nukset määräävät sen onko jonkin yksikön edullista tuottaa palvelut itse omassa 

organisaatiossaan vai hankkia ne muilta. Transaktiokustannusteoriassa pääsään-

töisesti oletetaan valinnan tapahtuvan spontaanisti. Hallintotavan oletetaan auto-

maattisesti hakeutuvan tehokkaimmaksi mahdolliseksi. Transaktiokustannusteo-

ria ei siten yrityksien toimintaa tarkastellessaan kovinkaan paljon korosta sitä, että 
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kyseessä olisi tarkasti ajallisesti ja asiallisesti rajattavissa oleva rationaalinen pää-

tös, jonka tehdäkseen organisaation päättävillä toimijoilla olisi käytettävissään 

täydelliset tiedot erilaisten tuotantotapojen kustannuksista. Julkisen sektorin tar-

kasteluun transaktiokustannusteoriaa sovelletaan hieman eri tavoin juuri tässä 

suhteessa. Usein tiedostetusti tai tiedostamatta tällainen diskreetti päätöstilanne 

oletetaan siinä tehtäväksi. Tällöin huomio kohdistuu esimerkiksi siihen ovatko 

kustannukset todella tiedossa ja keskenään vertailtavissa, ja perustuvatko päätök-

set todella tällaisen kustannusanalyysin tuloksiin, vai onko niiden taustalla joita-

kin muita asioita. Julkisen sektorin transaktiokustannusteoriasovelluksissa siis Si-

monin idea rajoitetusta rationaalisuudesta, joka myös on transaktiokustannusteo-

rian yksi keskeinen lähtökohta Oliver Williamsonilla, nousee hyvin vahvasti mu-

kaan tutkimusasetelmiin. 

 

8.3. Jatkotutkimuksen haasteita 

 

 Keskeinen ongelma uuden institutionaalisen taloustieteen ja sen omaksuneen 

NPM:n tutkimusotteessa ja näkökulmissa on teoreettisten mallien lähtökohtainen 

yksinkertaisuus. Terry Moe (1984: 773) kuvailee vastaavaa ongelmaa taloustieteel-

lisen organisaatiotutkimuksen osalta seuraavasti: ”Vaikka hierarkkinen kontrolli36 

muodostaa jossakin määrin kapean tutkimuskohteen, se osoittautuu silti kompleksiseksi ko-

konaisuudeksi, jota yksinkertaiset mallit voivat pikemmin vakavasti hämärtää kuin selven-

tää. Kontrollin problematiikka koskee moninaisia päämiehiä ja agentteja, kilpailua ja yh-

teistyötä, vaihtelevia yksilöllisiä tavoitteita, valinnan merkittäviä rajoitteita ja joukkoa 

muitakin institutionaaliseen kontekstiin ankkuroituneita tekijöitä. Analyyttistä syistä 

esiintyy oikeutettu taipumus olettaa pois niin monia näistä piirteistä kuin mahdollista – 

                                                
36 Moen käyttämä termi hierarkkinen kontrolli viittaa asioihin, jotka oikeastaan voisi niputtaa luon-
tevammin termin johtaminen alle. 
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mutta voi hyvinkin olla ettemme voi selittää tai ennakoida käyttäytymistä tyydyttävästi 

ottamatta näitä asioita systemaattisesti huomioon. Tämän takia lyhyellä tähtäimellä yksin-

kertaiset mallit uhkaavat tuottaa meille ”näkemyksiä”, jotka ovat oikeastaan aivan vääriä; 

ottaen huomioon hankaluudet toteuttaa empiiristä tutkimusta näistä teemoista, nämä ”nä-

kemykset” voivat hyvin voittaa alaa ja johtaa meitä harhaan tulevinakin vuosina.” 

 Moe asettaa odotuksensa pitkäjänteiseen empiiriseen työhön, teorian ja datan 

vuoropuheluun. Se tulee oletettavasti tuottamaan selvästi aikaisempaa realisti-

sempia, mutta samalla myös kompleksisempia malleja. Erityisesti julkisen sektorin 

sopimuksellisuuden suhteen tätä voi todellakin toivoa. Varsinaista ylitarjontaa so-

pimuksellisuutta julkisella sektorilla koskevasta tutkimuksesta ei vielä ole, vaan 

pikemminkin voi katsoa tarvetta edelleen olevan silkkaan pioneerityöhönkin. On 

edelleen vankasti syytä erottaa sopimuksellisuusretoriikka (esim. "20 %:n sääntö") 

todellisista tutkimustuloksista ja perustaa päätökset mieluummin empiiriseen 

kuin normatiiviseen tutkimukseen sopimuksellisuuden vaikutuksista (Hodge 

1998: 108). 

 Julkisen sektorin sopimuksellisuuden tutkimuksella on kolme keskeistä haas-

tetta. Niistä ensimmäinen on julkisen sektorin sopimuksellisuuden erityispiirtei-

den, mahdollisuuksien ja rajoitteiden kunnollinen ymmärtäminen. Toistaiseksi 

sopimuksellisuuden tutkimus on selvästi liikaa velkaa yrityspuolen käytäntöjen 

tutkimukselle. Tehdyissä tulkinnoissa on edelleen enemmän uutta institutionaalis-

ta taloustiedettä kuin uutta johtamisorientunutta hallintotiedettä. Jatkossa suhde 

pitäisi kääntää toisin päin. Tarvitaan ehdottomasti enemmän sellaista tutkimusta, 

jossa yksityistä ja julkista ei lähtökohtaisesti oleteta variaatioksi samasta teemasta, 

vaan jossa selkeästi ja analyyttisesti tuodaan esille niiden eroja ja yhtäläisyyksiä 

sekä perustetaan yksityisen puolen mallien soveltaminen aina pätevään tietoon 

siitä mihin ne eivät hyvin sovi. 
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 Toinen haaste liittyy sopimuksellisuuden ilmiökentän vaihteluun. Onko so-

pimuksellisuus julkisen toiminnan eri sektoreilla erilaista vai pätevätkö samat 

mallit laajemminkin? Tässä tutkimuksessa on korostettu sopimuksellisuustematii-

kan yleisyyttä. Sen nimissä asioita on tarkasteltu tietoisesti melko yleisellä tasolla 

ja yhtäläisyyksiä korostaen. Haaste on ollut eräänlaista sopimuksellisuuden ydin-

tematiikkaa kartoittavan tutkimuksen tekeminen. Tutkimuksen myötä on kuiten-

kin noussut vahva epäilys siitä, että ehkä kontekstille olisi sittenkin annettava oma 

roolinsa analyysissa. Ei liene epäoikeutettua väittää, että sopimuksellisuutta on 

monissa teksteissä edistetty yleistämällä rohkeasti ns. helpoista tapauksista saatua 

tietoa hankalampiin tapauksiin. Esimerkiksi selkeimmät kustannussäästöt ovat 

syntyneet ihan muualla kuin terveys-, sosiaali- ja koulutuspalveluiden sopimuk-

sellisuudessa, mutta melko mutkattomasti niihin vedotaan myös näiden alojen so-

pimuksellisuutta edistettäessä. Tämän vuoksi jatkossa tarvitaan tutkimusta, jossa 

tämä on lähtökohtaisesti otettu huomioon. 

 Kolmas julkisen sektorin sopimuksellisuuden tutkimuksen keskeinen haaste 

on sitten se,  että  kun näitä  julkisen sektorin  ja  sen eri  osa-alueiden sopimukselli-

suuden erityispiirteitä tarkastellaan, niin ei hetimiten luovuttaisi pioneerivaihees-

sa omaksutuista yksinkertaisista (enemmän tai vähemmän taloustieteellisistä) 

malleista. Niillä kuitenkin on julkisen sektorin sopimuksellisuudelle sellaista an-

nettavaa, mikä aikaisempaan nähden on edelleen uutta. Vaikka yksinkertaisten 

mallien edustama tarkastelutapa on hallinnontutkijoille vieras ja vaikea – tai jopa 

mahdoton - "karvoineen päivineen" omaksuttavaksi, niin sittenkin sillä on vahvat 

puolensa. Vähänkin näkökulmaansa tähän suuntaan aukaistessaan tulee nimittäin 

väistämättä kiinnittäneeksi huomion erilaisiin kysymyksiin kuin esim. pitäytymäl-

lä hallinnontutkijalle perinteisemmässä ja ominaisemmassa ajattelutavassa. Riski 

on olemassa siitäkin, että tietoisuus uuden julkisen taloustieteen – ja samalla myös 

New Public Management'in – kritiikistä muodostuisi hallintotieteilijöiden parissa 
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vankemmaksi kuin tietoisuus uudesta institutionaalisesta taloustieteestä sinänsä. 

Se olisi hallinnon tutkimuksen kannalta hyvin valitettavaa. Mahdollisuuksien sel-

vittäminen on nimittäin vähintäänkin yhtä tärkeää kuin rajoitteiden. 
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