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Esityksen taustalla
• Kuntien organisaatioita ja johtamista kehittävä
USO2-verkostoprojekti
• Kuntien strategisesta johtamisesta ja
kuntastrategioista käytävä tämän
valtuustokauden ajankohtainen keskustelu
• Toimintaympäristön muutokset, epävarmuus ja
sumuisuus
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USO2-verkostoprojektin perustehtävä:
Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -projektin
toinen vaihe USO2 on kuntien, Kuntaliittokonsernin ja
sidosryhmien yhteistä kehittämistoimintaa, joka
toteutetaan verkostoprojektina eri osioineen.
USO2-projekti painottuu erityisesti strategisen johtamisen ja
strategian toimeenpanon sekä strategisen
luottamushenkilötyön ja kaksoisjohtamisen kehittämiseen.
USO2:n ydinviesti:
1. Hyvä johtaminen on kunnan keskeinen menestystekijä.
2. Poliittisen ja ammatillisen johdon yhteistyöllä strategisesti
johdetut kunnat menestyvät tulevaisuuden haasteissa.
3. Verkostoprojekti tukee johtamisen kehittämistä
vertaisoppimisen ja kuntakohtaisen konsultoinnin
menetelmin.
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YDINKYSYMYS:
Miten johtaa kuntaa entistä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä?
Kuntatalous
Paikallistalous
Globaalitalous
Teknologia

Kuntalaisten ja sidosryhmien odotukset
Elämäntavat

Julkisen hallinnon reformit

Väestön muuttoliike ja kaupungistumisen jatkuminen

Kuntalaisten palvelutarpeet

EU:n ja valtion normitus

Ikärakenne

Ilmastonmuutos
Kuntalaisten ja julkisen vallan suhde ja osallistumisen muodot
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Strategisen ajattelun ulottuvuudet
Strateginen ajattelu edellyttää että:
A) Osataan nähdä samalla sekä lähelle että kauas
B) Osataan liikkua ajatuksissa yleisten ja yksittäisten asioiden välillä, ja että
kyetään ilmaisemaan laajoista asioista konkreettisia näkemyksiä ja päinvastoin.

Yleiset ja
laajat asiat

Mistä tulemme:
Laajojen
kehityskulkujen
ymmärtäminen

Missä olemme nyt:
nykytilan laaja-alainen
ymmärrys

Mitä vaihtoehtoisia
tulevaisuuksia voi olla ja
minkälaista tulevaisuutta
kunta tavoittelee?

Asia-akseli

Yksittäiset
asiat

Yksittäisistä kokemuksita
ja tapahtumista
oppiminen, valmius
myös unohtaa

Yksittäiset nykytilasta
nousevat asiat

Yksittäiset
tulevaisuudessa
siintävät asiat

Aika-akseli
Menneisyys

Nykyisyys

Tulevaisuus

Mitä kuntien strateginen johtaminen on ilmiönä?

Kuntien strategisessa johtamisessa voi
sanoa yhdistyvän
•

kuntien perustehtävä hyvinvoinnin ja kestävän
kehityksen edistäjänä alueellaan

•

poliittinen ja ammatillinen johtaminen

•

vuosikymmenten takainen perinteinen
kuntasuunnittelun ja budjetoinnin perinne

•

strategisen johtamisen yritysmaailmasta sovelletut eri
opit ja mallit

•

kilpailuasetelma toisiin kuntiin nähden
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Strategiakylläisyys ja kyllästyminen
”Turhaa työtä”, ”konsulttien puuhastelua”,
”raskasta ja hankalaa”, ”liian monimutkaista”,
”sitoo käsiä”, ”ei saatu toteutettua”, jne.
 Täysin relevanttia kritiikkiä monissa
tapauksissa, mutta kiinni siitä, miten
kuntastrategia ja sen merkitys paikallisesti
nähdään ja määritellään…
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Joka tapauksessa…?
• Kaikentyyppisinten yhteisöjen toiminnassa
tarvitaan johtamista, joka on:
» tietoisesti tulevaisuutta ennakoivaa
» tulevaisuuden tavoitteita linjaavaa sekä
» eri toiminnot yhteen nivoavaa

= ”Strategista” johtamista

• On oltava jokin eri intressit kokoava jaettu
punainen lanka, jolle toiminta voidaan
kestävällä tavalla perustaa.
• Onko strategia ensisijaisesti asiakirja vai jaettua
ymmärrystä ja toimintaa?
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USO2-verkostoprojektin kehittämisaloite

Elävän kuntastrategian kulmakivet
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www.kunnat.net/USO2

1. Kuntastrategian rooli ja merkitys on
paikallisesti keskusteltava ja määriteltävä.
2. Elävä kuntastrategia on historian,
nykyisyyden ja tulevaisuuden tulkintaa.
3. Elävä kuntastrategia on kokonaisuus, joka
muodostuu yhdestä strategiasta, sitä
toteuttavista poikkihallinnollisista ohjelmista
sekä toimiala- ja yksikkökohtaisista
strategiatulkinnoista tai suunnitelmista.
4. Elävä kuntastrategia on valintoja toinen
toistaan tärkeämpien asioiden välillä.
5. Elävä kuntastrategia on verkostotoimintaa,
vuorovaikutusta ja jatkuva prosessi.
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1. Kuntastrategian rooli ja merkitys on paikallisesti
keskusteltava ja määriteltävä.

• Kuntastrategian merkitystä määrittää kunnan
perustehtävästä käsin johdettavat
asiakokonaisuudet.
• Kuntastrategiassa käsiteltävät asiat
monenkirjavia.
• Kuntastrategian merkitys kannattaa siis tarkoin
sovittaa kunnan tilanteen, koon ja sijainnin
mukaisesti.
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1. Kuntastrategian rooli ja merkitys on paikallisesti
keskusteltava ja määriteltävä.

A. Yhteisönä ja toimijaverkoston osana:
• Kunnan rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja
osallisuuden ja paikallisen toimeliaisuuden
edistäjänä.
• Kunta voi toimia yhä harvemmassa asiassa
omaehtoisesti: tarvitaan yhteistyöverkostoja
kuntalaisten, järjestöjen, yhdistysten, yritysten,
valtion organisaatioiden sekä muiden
sidosryhmien kanssa.

B. Paikallisen elinvoiman
vahvistajana ja elinympäristön
kehittäjänä:
• Kunnan rooli elinkeinojen
toimintamahdollisuuksien edistäjänä
alueellaan
• Kunnan rooli maankäytön,
yhdyskuntarakenteen ja kestävän
kehityksen edistäjänä alueellaan
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C. Palvelujen
järjestäjäorganisaationa ja
monitoimialaisena konsernina:
• Kuntalaisten ja asiakkaiden palvelu
• Palvelujen järjestämistehtävien ja
rajallisten resurssien
kohdentaminen
• Organisointi ja johtaminen sekä
osaaminen, henkilöstö ja
työyhteisöt.

2. Elävä kuntastrategia on historian, nykyisyyden ja
tulevaisuuden tulkintaa

• Osataanko riittävästi liikkua aikaulottuvuudella
menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä?
• Vain ymmärtämällä mennyttä voidaan analysoida
nykyisyyttä ja tulevaa.
• Reagointi jo käsillä oleviin ongelmiin ei ole
ennakoivaa strategista kunnan johtamista.
• Runsaasti yhteistä keskustelua ja yhdessäoloa.
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3. Elävä kuntastrategia on kokonaisuus, joka muodostuu
yhdestä strategiasta, sitä toteuttavista poikkihallinnollisista
ohjelmista sekä toimiala- ja yksikkökohtaisista
strategiatulkinnoista tai suunnitelmista.
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Globaalitalous
Aluerakenne

Toimintaympäristön muutosvoimien ja
kunnan nykytilan analyysi

Ikärakenne

Kuntalaisten palvelutarpeet

Sidosryhmien odotukset

Kuntatalous

EU:n ja valtion
normitus
Teknologia

Kuntastrategia

visio  strategiset päämäärät ja tavoitteet  mittarit

Strategian toteuttamisohjelmat

poikkihallinnollisissa teemoissa, kuten:
palvelujen järjestäminen, kuntalaisten hyvinvointi, omistajapolitiikka, talouden
tasapainottaminen ja tuottavuus, henkilöstö, elinkeinot, maapolitiikka ja elinympäristö

Kuntakonserin talousarviotavoitteet
Toimiala- ja yksikkökohtaiset
kehitysohjelmat ja käyttösuunnitelmat
Yhtiöiden, liikelaitosten ja
kuntayhtymien kehitysohjelmat
ja toimintasuunnitelmat
23.10.2013
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Ohjelmajohtaminen strategian
toimeenpanon välineenä
•

Ohjelma: määräaikainen projekteista ja toimenpiteistä
muodostuva kokonaisuus, jota johdetaan koordinoidusti
jonkin strategian osa-alueen tai päämäärän saavuttamiseksi
(Hoverfält 2013).

•

Usein poikkihallinnollisia, ja koskettavat siis kaikkia tai
useita kunnan toimialoista.

•

Edellyttää monitoimijaisuutta ja verkostoitumista sekä
kunnan sisällä että etenkin myös kuntaorganisaation
ulkopuolella.

•

Esim. kuntapalvelujen järjestäminen ja kehittäminen,
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kestävä kehitys,
kilpailukyky jne.  parhaiten lähestyttävissä
poikkihallinnollisten ohjelmien kautta.

•

Ohjelmajohtamisen osaaminen kunnissa? Ohjelmien
resursointi, aikataulutus, vastuutus, toimiminen matriisissa.
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4. Elävä kuntastrategia on valintoja toinen toistaan
tärkeämpien asioiden välillä: asioita on priorisoitava ja kaikkea
ei voida sisällyttää osaksi kuntastrategiaa.

• Kuntien mahdollisuudet suunnitella ja järjestellä
toimintansa ja palvelunsa varsin laajat.  Erilaiset
paikalliset valinnat ja menestyspolut aidosti
mahdollisia.
• Toiveiden tynnyri vai tarvittavat painotukset ja
valinnat sisältävä ohjausväline?
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5. Elävä kuntastrategia on verkostotoimintaa,
vuorovaikutusta ja jatkuva prosessi

• Onko strategialla merkitystä ja ohjaako se
oikeasti kunnan toimintaa?
• Jos ohjaa, niin ohjaako se toimintaa
merkittävipien, hankalimpien ja kaikkein
laajimpien ilmiöiden äärelle?  Käsillä on yhä
mutkikkaampia ja monisyisempiä ilmiöitä
• Perinteisesti kuntastrategioissa on pyritty
ratkomaan helposti lähestyttävissä olevia,
ymmärrettäviä ja kunnan yksin ratkaistavissa
olevia ”kesyjä ongelmia”  ongelmista
ilkeimmät jäävät katveeseen. (Möttönen 2012.)
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5. Elävä kuntastrategia on verkostotoimintaa,
vuorovaikutusta ja jatkuva prosessi

• Kunta erilaisten toimijoiden muodostama yhteisö /
verkosto organisaation sijaan?  näkemyksemme
kuntastrategiasta muuttuu ja laajenee.
• Kuntastrategian ympärille koottava toimintaverkko 
erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia yhdistäen kohti
tulevaisuuden sopivia toimintamuotoja?
• Toimittava monien valtakeskittymien verkostossa,
jossa kunta ei määrittele vaan ”fasilitoi”  lopulliset
valinnat toki valtuuston käsissä, joka on sen
perustehtävä.
• Verkostostrategialla kohti elinvoimaa ja ilkeiden
ongelmien ratkaisua?
20

23.10.2013

etunimi sukunimi Titteli | Tapahtuma

5. Elävä kuntastrategia on verkostotoimintaa,
vuorovaikutusta ja jatkuva prosessi

• Jatkuva prosessi  tulkintaa, määrittelyä, linjaamista, strategian
mukaista toimintaa, seurantaa ja arviointia  eri toimijat
osallistuvat eri vaiheissa ja rooleissa.
• Valtuustokausien vaihdokset keskeisiä virstanpylväitä
• Mutta: noudattelevatko kunnan toimintaympäristössä ja
olosuhteissa tapahtuvat muutokset valtuustokauden vaihdosten
aikataulua?
• Kuntastrategian evoluutio, ei revoluutio?
• Jatkuvasti täydentyvä vuorovaikutteinen tarina kunnan
historiasta, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta? Yhteistä intoa
ja pöhinää?
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Kiitos!
Markus Pauni
Kehityspäällikkö
Suomen Kuntaliitto, Kuntakehitys ja tutkimus
markus.pauni@kuntaliitto.fi
050 439 5612

