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Haasteita julkisille palveluille ja niiden 
arvioinnille

• Säästö- ja tuottavuustavoitteet haastavat julkisen 
palvelutoiminnan; Korkeaa laatua vähemmillä resursseilla. 

• Tarvitaan uusia, innovatiivisia toimintatapoja, jotta kaikessa 
toiminnassa edistetään ja ylläpidetään kansallista 
kilpailukykyä. Bench marking- toiminta ja toisilta oppiminen 
avainasemassa (kumuloituva osaaminen).

• (Vertais-)Arvioinnin kautta saadaan tietoa edistymisestä ja 
kehittämistarpeista. 

• Kaikilla sektoreilla on tapahtunut/ tapahtumassa 
uudistuksia paljon; Ne lisäävät arviointitarvetta. 

• Kansalaiset odottavat julkiselta sektorilta entistä 
suurempaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä: tämä on lisännyt  
tarvetta arviointiin ja myös siihen, että palvelujen käyttäjät 
osallistuvat arviointiin aikaisempaa enemmän.

• Asiakkaat ovat entistä enemmän laatutietoisia.
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• Julkishallinnossa on tarve hallinnon- ja 
organisaatiorajat ylittävään toimintaan; horisontaalisen 
arvioinnin ja vahvan yhteistyön tarve (hyvä esimerkki 
maahanmuuttajakoulutuksen arvioinnit)

• Tulevaisuuteen suuntautuminen: arvioinnin tulee olla 
ennakoivaa. Kokeilukulttuurin edistäminen myös 
arvioinnin tuella.

• Arvioinnissa tulee huomioida toimintaympäristössä 
tapahtuvia muutoksia, muutosten syitä tulee 
analysoida ja ennakoida tulevia kehitystrendejä –
emme tarvitse vain toteavaa arviointia. Huom. Tiedon 
jalostamisen tarve!
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• Arviointi ei saa viedä kohtuuttomasti resursseja 
(valmiiden aineistojen hyödyntäminen); Miten 
määritetään keskeisimmät arviointikohteet?  

• Valitut arviointikohteet kertovat mikä toiminnassa on 
erityisen tärkeää. Tarvitaan priorisointia, jotta 
vältetään mahdollinen ”arviointiähky”.

• Arvioinnin arviointi (metaevaluaatio).

Joka tapauksessa: arviointia tarvitaan useasta eri 
näkökulmasta: 

1. Johtaminen ja henkilöstö:

• Koulutus on kaikilla koulutusasteilla 
henkilöstövaltaista; Huomioidaanko riittävällä 
tavalla toteutettavissa arvioinneissa tämä?

• Toteutuvatko tehdyt päätökset, ohjelmat ja 
strategiat aidosti aluetasolla, onko niihin sitouduttu? 
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2. Palvelurakenteet ja prosessit:

• Miten tunnistamme ne prosessit, toiminnot tai 
rakenteet, joiden suorituskykyä ja toimivuutta on 
mahdollista parantaa ?

• Prosessien arviointi (organisaation sisäiset ja  
organisaation ulkopuolelta lähtevät tai sinne päätyvät 
(kansalaiset, asiakkaat, toiset julkiset tai yksityiset 
organisaatiot tms.) (hyvä esimerkki ohjauksen 
arviointi)

8.6.20155



© TE-palvelut 2012

3. Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys:

• asiakkaiden kokema palvelujen laatu sekä 
asiakastyytyväisyys; mahdollisuus keskustelukulttuurin 
ja sitä kautta arviointikulttuurin edistämiseen. 

4. Palvelujen taloudellisuus ja tuotantotehokkuus, 
palvelujen vaikuttavuus:

• Käytetäänkö yhteiskunnallisia panoksia ja muita 
voimavaroja taloudellisesti, tuottavasti ja  
kustannustehokkaasti?

• Tarvitaan tietoja palveluiden kustannuksista sekä 
kustannustehokkuudesta. 

• Kehittämistoimien hyötyjen ennakoiva osoittaminen 
(huom. SITRA:n hankkeet); esim. yksi syrjäytynyt 
nuori, työttömyysjaksojen yhden päivän lyhennys
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Kuinka hyvin julkisessa palvelutehtävässä on onnistuttu tai edistytty 
suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin ja määriteltyihin tavoitteisiin?

Hyödynnetäänkö tehtyjä arviointeja arvioinnin jälkeen kehittämistyössä
(arviointien tehokkuus)? Tiedon jalostaminen ja tiedon reaaliaikaisuus.

Arvioinnin kustannusten ja kokonaisvaltaisuuden huomiointi myös 
aluetasolla. ”Alueen arviointimatriisi”; mitä meneillään, kenen toimesta ym.  

Aluetasolla on paljon erilaisia foorumeita, neuvottelukuntia ym. (Laaturyhmä 
ollut Pohjois-Pohjanmaalla)

Miten jatkossa aluetoimijoiden roolit/ tehtävät? KARVI:n tehtävät vs. muut 
toimijat arviointikentällä?
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Pohjois-Pohjanmaa ”oppivana alueena”

 Lyytinen: ”Oppiva alue on maantieteellinen alue, kuten kaupunki tai maakunta, 

jolla oppimista arvostetaan ja pidetään tärkeänä. Alueella oleva kulttuuri 

suosii elinikäistä oppimista. Oppivalla alueella on myös tarvittavaa koulutusta 

kaikkien saatavilla.”

Oppimisen turvaamiseksi meillä tulee olla

 Positiivinen arviointi- ja kehittämiskulttuuri kaikilla koulutusasteilla.

 Valmiutta kehittää toimintaamme kaikilla koulutusasteilla organisaatiorajat 

ylittäen,  ennakkoluulottomasti ja monipuolisesti verkostoituen.

 Hyvät alueellista toimintaa tukevat tieto- ja arviointijärjestelmät (ml. 

Informaatio meneillään olevista arvioinneista), vuorovaikutteisuus tulosten 

käsittelyssä (”jakaminen”).

 Kehittämisstrategiat, jotka ennakoivat toimintaympäristön muutoksia.
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