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Simuloinnin tilanne nyt

• Ohjaussimulointien kokemuksia kerätään ja kootaan ja yhteinen 
raportti tulee kesäkuun lopussa

• Käytetään kunkin tilaisuuden asiakirjamateriaali ja kyselyjen tulokset

• ALKE-keskusteluista, pelastustoimen neuvottelusta ja sote-
neuvotteluista tehtiin kyselyt osallistujille muiden asiakirjojen 
ohella

• Maakuntalain 13 § mukaisia neuvotteluja koskevaan kyselyyn 

sisällytettiin kokonaisuutta koskeva kysely

• Tämän tilaisuuden tulokset sisällytetään yhteiseen raporttiin

• Koetalousarvion ohjeistus on valmistumassa ja sen aloitustilaisuus 
on 12.6.
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MKL 13 § simulointia koskeva kysely

• Kyselyyn vastasi yhteensä lähes 140 henkilöä

• Alueilta yli 90, keskushallinnosta yli 30 ja 10 henkilöä muista 
organisaatioista

• Vastaajissa oli suhteellisesti paljon valtiovarainministeriön ja 
pelastuslaitosten henkilöstöä

• Kysely toteutettiin heti maakuntalain 13 § mukaisten 

neuvottelujen simuloinnin jälkeen

• Yleisesti ottaen palaute ja kokemukset ovat olleet myönteisiä 
simulointiin nähden

• Ohjausprosessiin kaivataan ja saadaan parannuksia
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Simulointiin osallistumisesta

• Alueiden vastaajista 5 oli osallistunut kaikkiin neuvotteluihin

• Noin puolet alueiden vastaajista oli osallistunut useampaan kuin 
yhteen neuvotteluun

• Vastauksissa näkyi, että kuva kokonaisuudesta ei synny näin

• Kuinka paljon tähän vaikutti valmistelutilanne

• Ministeriöiden vastaajista puolet oli osallistunut vain oman 
ministeriön neuvotteluun

• Enemmistö ministeriöiden vastaajista oli osallistunut useamman 
maakunnan neuvotteluihin
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Ohjauksen simulointi oppimistilaisuutena

• Suuri enemmistö vastaajista katsoi, että simulointi paransi omaa 
ymmärrystä maakuntien ohjauksesta

• Yleisesti katsottiin, että simulointi paransi oman organisaation 
toimintakykyä ohjausjärjestelmässä

• Yli puolet alueiden vastaajista katsoi, että maakuntalain 13 §

simulointi kirkasti ymmärrystä maakunnan talouden 
tulevaisuudesta

• Lienee turvallista olettaa, että oppimistapahtumana simulointi on 
toiminut hyvin
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Yleiset kokemukset

• Simulointineuvottelujen aikataulua pidettiin kireänä tai neutraalina

• Yllättääkö, että noin 40 % piti aikataulua neutraalina?

• 2/3 vastaajista piti neuvotteluihin varattua aikaa sopivana

• MKL 13 § simuloinnissa asialistaa pidettiin yleisesti kattavana

• Suuri enemmistö piti maakuntalain 13 § simulaatiossa ollutta 

tilannekuvaa hyvänä

• Arvosanana näyttäisi olevan noin 8 –

• Simulointia tulevan harjoitteluna pidettiin yleisesti hyödyllisenä
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Yhteistyö ja yhteisyys ohjauksessa

• Vapaata palautetta oli tästä aiheesta ylivoimaisesti eniten

• Asia askarruttaa sekä alueilla että ministeriöissä

• Kysymyksessä simulointitapahtumien keskinäisistä yhteyksistä

• Suurin vastaajaryhmä oli EOS

• Lähes yhtä suuri ryhmä näki yhteydet epäselvinä

• Alle ¼ vastaajista näki yhteydet selkeinä

• Yhteydet muista neuvottelusta MKL 13 § mukaisiin neuvotteluihin 

koettiin usein epäselvinä

• Toiminnan ja rahoituksen yhteys mainittiin epäselvänä asiana

• ALKE-keskustelujen yhteys muihin prosesseihin sai mainintoja
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Yhteistyö ja yhteisyys ohjauksessa

• Yhteydet koettiin epäselvempinä, jos oli osallistuttu vain yhteen 
neuvotteluun

• Ministeriöiden vastaajat kokivat, että valtioneuvoston yhteisyys oli 
parantunut simuloinnissa

• Ohjausta ei kuitenkaan nähty erityisen yhteisenä

• Alueiden vastaajat näkivät valtioneuvoston yhtenäisyyden 
epäselvänä tai eivät osanneet vastata

• Noin 1/5 alueiden vastaajista piti valtioneuvoston yhtenäisyyttä 
selkeänä

• Palaute vaikutti tämän päivän ohjelmaan
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Vapaata palautetta

• Kyllä valtioneuvoston osapuolet pohjimmiltaan näyttävät olevan 
kiinnostuneita lähinnä omasta sektoristaan…

• Vaikuttaa siltä, että VM on ottamassa merkittävää ohjausvastuuta 
yli muiden ministeriöiden.

• Ymmärrettävästi uudessa tilanteessa roolit ovat vielä kaikille 
epäselvät.

• Yhden neuvottelukokemuksen perusteella asiaa on vaikea arvioida 
muilta osin kuin, että oli hyvä, että STM:n ja VM:n edustajat olivat 
läsnä toistensa järjestämissä tilaisuuksissa.

• Hyvä alku, tästä parannetaan!
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