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Strategian tausta sodankäynnissä
- Sodankäynnissä kyky käyttää sotilaallisia, taloudellisia,
poliittisia ja muita kansakunnan voimavaroja sodan
päämäärien saavuttamiseksi
- Sodankäynnin mielessä strategia merkitsee niitä
toimintatapoja, joilla kenraali pyrki pettämään vihollista,
käytettäviä suunnitelmia ja tapaa liikutella joukkoja

“Neuvoisitko minne päin minun pitäisi mennä?” Riippuu siitä,
minne haluat päästä”, sanoi kissa. “En minä välitä minne”,
Liisa sanoi.
“Sitten ei ole väliä minne päin menet, kissa sanoi. “Kunhan
pääsen jonnekin”, Liisa selitti.
“Jonnekin sinä kyllä pääset, jos vain jatkat kävelemistä
tarpeeksi kauan”, kissa sanoi.

Liisalta
puuttuu strategia

Lewis Carroll
Liisa Ihmemaassa

Strateginen ajattelu:
Kolme kysymystä
1. Missä tilanteessa olemme nyt?
2. Mihin haluamme päästä?
– Toiminta, jossa haluamme olla ja
markkina-asema, johon haluamme
päätyä
– Asiakkaiden tarpeet ja ryhmät, joita
haluamme palvella
– Tilanne, johon haluamme päätyä
3. Miten pääsemme haluamaamme
tilanteeseen?

Mitä on strategia? (käsite)
- Pitkän tähtäimen päämäärien ja tavoitteiden määrittely
- Toimintatapojen valinta (Porter)
- Voimavarojen jako tavoitteiden saavuttamiseksi (Chandler
1962)
- Yrityksen strateginen päämäärä on sijoitetun pääoman tuotto.
Jos tuotto ei ole tyydyttävä pitkällä tähtäimellä, tilanne on
korjattava tai toiminnasta on luovuttava (Sloan 1963)
- Johdon “Toimintasuunnitelma”
- Strategia parhaillaan kertoo miksi ja mitä tehdään;

Strategisen johtamisen viisi tehtävää
- Strategisen vision ja toiminta-ajatuksen
muotoilu
- Tavoitteiden asettaminen
- Strategian muotoilu
- Strategian toimeenpano
- Toiminnan arviointi ja
uudelleensuuntaaminen

Strategiaprosessi (Bryson 1995, 21-44)
Julkisen sektorin strategiaprosessin kymmenen askelta:
1) pannaan alulle ja sovitaan strategiaprosessista,
2) tunnistetaan organisaatioanaaliset toimijat
3) selvitetään organisaation missio ja arvot
4) arvioidaan organisaation ulkoisen ja sisäisen ympäristön
vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat
(toimintaympäristön analyysi)
5) tunnistetaan strategiset asiat, jotka organisaatio kohtaa
(”haasteet”, julkisella puolella usein ongelmakeskeisesti)

Strategiaprosessi jatkuu
6) formuloidaan strategiat näiden asioiden hallintaan
7) käydään läpi uudelleen strateginen suunnitelma tai
suunnitelmat
8) luodaan tehokas organisaation visio
9) kehitetään tehokas implementointiprosessi
10) uudelleen arvioidaan strategiat ja strategiaprosessi.

Strategian rakenne












Missio (Mikä on olemassa olomme tarkoitus, historia)
Visio (Mitä haluamme saada aikaan)
Arvot (Miten haluamme elää)
Omat vahvuudet ja heikkoudet
Toimintaympäristön haasteet
Strategiset linjaukset haasteiden vastaamiseen
Strategiset päämäärät BSC -näkökulmasta (asiakas,
henkilöstö, prosessi ja talous)
Tavoitteet ja mittarit
Arviointi
Strategiakartta
Organisaation rakenne

strategiaprosessista
• Monta näkemystä organisaation toiminnasta ja
tavoitteista
• Kaikkien osallistumista keskusteluun organisaation ja
sen eri osien tavoitteista
• Strategiat elävät vasta, kun niistä puhutaan ja niitä
suhteutetaan muihin näkemyksiin
• Kaikki, jotka puhuvat organisaation ja sen eri osien
tavoitteista, osallistuvat strategian tuottamiseen
• Erilaisia näkemyksiä, joiden kautta myös johdon
strategiat saavat merkitystä. Vuoropuhelua eteenpäin
vievää dynamiikkaa, jossa on mahdollisuus synnyttää
uusia oivalluksia

Kaupunkikonsernin strateginen ohjausjärjestelmä (asiakirjat)
Yhdistymishallitus 2.2.2011 § 6

Kaupunkistrategia

KV

sisältää mm. omistajapoliittiset ja palvelujen järjestämisen päälinjaukset

KH

Omistajapoliittinen ohjelma

Palvelujen järjestämisohjelma

KH

(strategian toteuttamisohjelma)

sisältää myös mm. henkilöstölinjaukset, strategiset
hankintalinjaukset ja kehittämisohjelmat

KV

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Ltk

Tilaamisen käyttösuunnitelmat
(sis. tilaajan hankintasuunnitelmat)

Ltk
ja/tai
Johtok.

Palvelusopimukset

Johtok

Liikelaitosten liiketoimintasuunnitelmat

Johtok

Tuottamisen palvelutoimintasuunnitelmat

strateginen ohjaus

operatiivinen
ohjaus

Uuden Oulun strategiaprosessissa on kyse
kolmivaiheisesta suunnitteluprosessista, jossa
1.
2.
3.

strategian ensimmäiset linjaukset ovat
yhdistymissopimuksessa
niitä täsmennettiin yhdistymishallituksen johdolla vuosina
2010 – 2012
viimeistellään strategiaksi ja konkreettisiksi
toteuttamisohjelmiksi uuden valtuuston johdolla tehtävässä
strategiaprosessissa v. 2013

Strategian puitteet 2013-2020

Oulu

OHJELMAT JA STRATEGIAT
EU-2020
Horizon 2020 T&I-ohj.
Rakennerahastolinjaukset
2014+
Kaupunkipolitiikan
toimenpideohjelma 2012-2015

Kasvusopimus
TEKES - strategia
Oulun energia- ja
ilmastopolitiikka

oj

MALPE-ohjelma
Korkeakoulujen strategiat
ja tutkimusohjelmat

Toimintaohjelmia
Omistajapoliittinen ohjelma
Palvelujenjärjestämisohjelma
Lapsi- ja nuorisopoliittinen
ohjelma
Nuorten yhteiskunta ja
koulutustakuu

jutyöllisyysohjelma
Oulun

Strategia
Juölöä

S

BO:n toimintasuunnitelma
Verkosto-Oulu

Maakuntaohjelma ja sen
toteuttamissuunnitelma

Elinvoimaohjelma

Itä- ja Pohjois-Suomi
strategia

Osallistumisen ja
vaikuttamisen ohjelma

Ministeriöiden ja virastojen
strategiat, tulosohjaus

Innovaatioallianssi

Ala-Pietilän työryhmän
esitys

JURIDISET MUUTTUJAT

Kuntarakennelaki
Soteuudistus
VOS-uudistus

Kuntalain
kokonaisuudistus
Aluekehityslaki
Rakennerahastouudistus

-> Joulukuu 2012

Yhdistymissopimus

Tammi-Elokuu 2013

Uusi Kaupunkistrategia 2020

Palvelujen
järjestämisohjelma
Ohjelmat:
Elinvoima
Verkosto-Oulu
Osallisuus ja
vaikuttaminen
BusinessOulu
toimenpideohj.

Syyskuu 2013 ->

Strategian
toimeenpano

Uuden Oulun
skenaariot

strateginen
kehittämisohjelma x

Palvelumalli 2020
linjaukset

strateginen
kehittämisohjelma y

Omistajapoliittiset
linjaukset

Palvelujen
järjestämisohjelma
tarkistaminen

Hyvinvointikertomus, tavoitteet

Energiastrategia

Henkilöstöpoliittinen
ohjelma

x,y -ohjelma

Maapoliittinen
ohjelma
Kuntalaiset, sidosryhmät ja henkilöstö
vuorovaikutteinen osallistuminen

Sidosryhmien
ohjelmat ja
strategiat:

Yliopiston strategia
KASVUsopimus
...
...

Valtuustosopimus

TA2014 valmistelu

MITÄ TULEE SAADA AIKAAN!?

Oulun kaupunkistrategian kustannus-vaikuttavuuslähtöinen
määrittely
Pääprosessit/toimialat

Asiakkaat

Ikääntyneet

Yritykset ja
yhteisöt

Strategiset vaikuttavuustavoitteet
(siirtymävaiheessa)

strategiset
valinnat
I.Kaupunkilaajuiset
Kuntalaisten hyvinvoinnin
vahvistaminen
ja tavoitteet uudessa strategiassa
määritetään asiakaslähtöisesti ?

II. Elinvoimaisuuden ja toimintakyvyn
vahvistaminen

ELINVOIMAINEN OULU

Työikäiset

Elinkeinopalvelut

Kuntalaisen hyvinvointi
Yritysten hyvinvointi
Ympäristön hyvinvointi

Lapset ja
lapsiperheet

Sivistys ja Hyvinvointi Yhdyskunta
kulttuuri-palvelut
- ja
palvelut
ympäristöpalvelut

III. Vetovoimainen kaupunkikeskusta

TALOUS
JOHTAMISJÄRJESTELM

RAKENNE JA
TOIMINTAM

OSAAMINEN

15

Strategian sisältöelementtejä
 Miten strategiassa otetaan kantaa siihen, millä
tavoin Oulun kaupunki ja sen palvelukumppanit
tuottavat positiivisia vaikutuksia – tai ehkäisevät
haitallisia vaikutuksia – ihmisten elämään ja
arkeen?
 Minkä verran kaupunki on valmis panostamaan
taloudellisesti vaikutusten aikaansaamiseen? Mihin
kaupungilla on varaa?
 Mitä strategia merkitsee lapsille, perheille,

nuorille, työssä käyville, ikääntyville ja
yrittäjille?

Mitä tarkoittaa...

1.

Uuden Oulun 2.
strategia 3.

Lapsille ja lapsiperheille
Nuorille
Työikäisille

4.

Ikääntyneille

5.

Yrityksille

Kaupunkistrategia (sisältö)
•
Oulun tavoitetila 2020 (visio)
•
Oulun perustehtävä ja arvoperusta
•
Taloutta ja toimintaa koskevat strategiset
valinnat ja tavoitteet
•
Omistajapoliittiset linjaukset
•
Palvelumalli -linjaukset
•
Maankäytön ja maapolitiikan päälinjaukset
Johtamisjärjestelmä ja osaaminen (henkilöstö)
-linjaukset
Strategian toimeenpano
•
Palvelujen järjestämisohjelma
•
Omistajapolitiikan toimeenpano-ohjelma
•
Talousarvio ja taloussuunnitelma

•

Tilaamisen käyttösuunnitelma

Kaupunkistrategian valintojen ja
tavoiteasetannan ”kärki”  mitä
16 saada aikaan!
halutaan

Strategian valmisteluprosessi 2013

Kaupunginvaltuuston strategiatyöpajat
1.
2.
3.
4.
5.

19.2. klo 12-17
20.3. klo 14 – 18
3.4. klo 12–17
24.4. klo 12–17
16.5. klo 12–17
Kaupunkistrategian käsittely kaupunginvaltuuston kokouksissa
kesäkuussa ja elokuussa 2013

Oulun kaupungin arviointikertomus 2011, huomioita
•

•

Vuonna 2011 tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena on ollut
koko kaupunkistrategia ja strategisten tavoitteiden siirtäminen
hallintokuntien ja liikelaitosten toteutettaviksi sekä tavoitteiden ja
mittareiden sisältö ja ohjaavuus. Tarkastuslautakunta on arvioinut
sekä strategian sisältöä että rakennetta.
Huomioita
— Useita tavoitteita on jäänyt toistuvasti toteutumatta.
— Strategian rakenteellinen haaste; sinällään perustellut
strategian kriittiset menestystekijät on pystytty vain osittain
toiminnallistamaan konkreettisiksi tavoitteiksi ja mittareiksi.
— Talousarviossa asetettujen tavoitteiden ja mittareiden yhteys
kaupunkistrategiaan ei etene aina loogisesti.
— Tavoitteiden asettamisen mallia tulee myös yksinkertaistaa,
tavoitteet tulee olla nimenomaisesti vastuutettu jollekin
taholle kaupungin organisaatiossa
— tavoitteita tulee olla vain kohtuullinen määrä

Vuorovaikutteisessa valmisteluprosessissa
huomioidaan asukkaat, sidosryhmät ja henkilöstö
1. Asukkaat
• Kansankäräjät
• Osallistuminen sähköisten kanavien kautta
2. Sidosryhmät ja yhteisöt
• Paikallisten sidosryhmien strategiavalmistelujen huomiointi
• Osallistuminen sähköisten kanavien kautta
• Haastajaryhmät - työpajat
3. Henkilöstö
• Kolme työpajaa
• n. 100 viranhaltijaa (kutsutaan)
• haastajaryhmät mukana

• Strategian valmisteluprosessin aikana käsittely kaupungin
työyhteisöissä
• Osallistuminen ja palaute sähköisten kanavien kautta

Kiitos

