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Koska minulla on 

aikaa 10 minuuttia,

teen rivakasti 10

nopeaa nostoa!



Uudistusten reaaliaikainen arviointi REA

REA-puntarikyselyn perustulosraportti. 

Siv Sandberg. Uutta ARTTU2-ohjelmasta 

julkaisuja nro 12/2016. 

Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen 

kuvaus. Siv Sandberg. Uutta ARTTU2-ohjel-

masta julkaisuja nro 1/2017. 

Kelluvat kunnat. Reaaliaikainen arviointitutkimus 

sote- ja maakunta-uudistuksen ja tulevaisuuden 

kunnan valmistelusta. Jari Stenvall, Hanna Vakkala & 

Siv Sandberg. Acta nro 265. 

SYKSY 2016

TALVI 2017

KEVÄT 2017

Välitilan johtaminen kunnissa. Jari Stenvall & Kaija 

Majoinen. Uutta ARTTU2-ohjelmasta julkaisuja 

5/2017. 

Päättäjäkyselyn REA-tulosraportti. Siv Sandberg. 

Uutta ARTTU2-ohjelmasta x/2017 (VI/-17).

Tulevaisuuden kunnan parlamentaarisen ryhmän 

väliraportin kommenttien analyysi. Siv Sandberg & 

Arto Koski. Uutta ARTTU2-ohjelmasta x/2017 (VI/-17).

Kelluvat kunnat. Uutta ARTTU2-ohjelmasta x/2017. 

Toim. Arto Koski & Marianne Pekola-Sjöblom (VI/-17). 

KESÄ  2017 SYKSY  2017

REA-puntarikyse-

ly ja siitä tulos-

raportti (IX-X/-17).

Yhteenveto-

raportti (XII/-17 ja

I/-18). 

1.

2.



1. Uudistukset 

ovat lähtökohtai-

sesti hyväksyttyjä

- osia kritisoidaan

2. Uudistukset 

ovat vielä 

välitilassa -

monet asiat auki

3. Tavoitteet epäselviä

- eivät ohjaa riittävästi

4. Toteutettavuus

ja aikataulu ovat 

epärealistisia

5. Valmistelun ja 

toteutuksen sa-

manaikaisuudesta

yhteensovittamis-

ongelma

6. Valtajännitteiden

kasvu uhkana uudis-

tusten toteutumiselle

7. Kunta- ja maakunta-

tasolle sekä vapautta 

että ohjeita

8. Muutostuelta toi-

votaan laaja-alai-

suutta ja hyvää 

kohdentamista

9. Uudet ajatteluta-

vat ja toiminta-

mallit näyttävät 

vielä vähäiseltä 

1. Uudistukset  

ovat kunnille uhka ja 

mahdollisuus –

toteutuksesta riippuen

2. Monesta kun-

nasta on tulossa 

palvelukunta kes-

kittyen elinvoi-

maan ja sivis-

tykseen

3. Itsehallinto, demokratia ja 

kuntalaisosallistuminen

ovat vielä jääneet 

konkretisoitumatta

4. Kuntien mahdollinen 

näivettyminen on vältelty 

keskustelunaihe: riski-

tekijöistä keskustellaan 

liian vähän  

1. Käsitykset 

sote-uudistuksen

vaikutuksista palvelui-’

hin ovat ristiriitaisia

2. Vaikuttavuuden 

edistäminen on 

ollut kuntien kan-

nalta vielä vähäistä

3. Asiakasnäkö-

kulma on ollut 

vielä riittämät-

tömästi esillä

4. Yhdys- ja raja-

pintojen ongelma 

on tiedostettu, sii-

loutuminen ja tie-

tojärjestelmät

uhkana

1. Maakuntahal-

linnon rooli on 

vahvistunut valmis-

teluvaiheessa kuntiin

nähden. 

2. Maakuntahallin-

non sisällöllinen 

rakentuminen on 

edelleen epä-

selvä

3. Alueellisen 

erilaistumisen 

hyväksyminen 

edesauttaisi

uudistuksen 

etenemistä

Uudistus-

prosessista (9)
Kuntiin kohdistu-

vista muutoksista (4)

Sote-uudistus kun-

tien näkökulmasta 

(4)

Maakuntauudistus 

kuntien näkö-

kulmasta (3)

Kelluvat kunnat -raportin johtopäätökset vuoden 2016 lopussa 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3322
Toteutuksen 

merkitystä ei

voi ylikorostaa

suurissa muu-

toksissa!

Kuunnat ja maakunnat 

eivät voineet jäädä

odottamaan objek-

teina?

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3322


Kysymys 16: Kun ajattelet suunnitteilla olevaa sote- ja maakuntauudistusta oman
kuntasi näkökulmasta, koetko, että uudistuksella on enemmän myönteisiä vai
kielteisiä vaikutuksia seuraaviin asioihin?

Kaikkien ARTTU2-kuntien päättäjien näkemykset (n = 977)
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Sivistys- ja kulttuuripalvelujen tarjonta kunnassa

Kunnan houkuttelevuus työnantajana

Kunnan mahdollisuudet säilyä itsenäisenä

Kuntatalous

Sote-palvelujen tarjonta kunnassa

Kunnallinen demokratia ja päätöksenteko

Kunnan vaikuttamismahdollisuudet suhteessa valtioon

Kunnan vaikuttamismahdollisuudet maakuntatasolla

Enemmän KIELTEISIÄ Yhtä paljon kielteisiä & myönteisiä Enemmän MYÖNTEISIÄ En osaa sanoa

Siv Sandberg 2017,
Åbo Akademi

Päättäjäkyselystä:

9.



Kuntalaisten mielipiteet seuraavista, sote- ja 
maakuntauudistusta koskevista väittämistä v. 2017. 

Kuntalaiskyselyn 2017 ennakkotietoja 2.5.2017. (n=9 370 – 9 431)

ARTTU2 Kuntalaiskysely 2017 / MPS 4.5.2017
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Uudistus tulee heikentämään kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksia

Uudistus tulee parantamaan sote-palveluita
kunnassani

Ymmärrän pääpiirteissään mistä uudistuksessa on
kyse

Olen seurannut uudistusta koskevaa keskustelua
aktiivisesti tiedotusvälineistä

samaa mieltä ei eri, ei samaa mieltä eri mieltä

Marianne Pekola-Sjöblom 2017

Kuntalaiskyselystä:

10.


