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Alustuksen sisältö 

• Strategian suhde 
toimintaympäristöön

• Strategia ja tulevaisuus

• Strategia prosessina ja 
tekemisenä

• Valintojen vaikeus

• Tavoitteiden asettaminen

• Strategia kenelle?

• Roolit

• Kertaus
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Kuntiin vaikuttavat 
monet ilmiöt

Kunnat ja kuntalaiset erilaistuvat ja 
ääripäät korostuvat

Työ ja talous ovat murroksessa

Verkostomainen valta voimistuu ja 
poliittinen ja virkajohtaminen 
kurottautuvat toisiaan kohti

Varautuminen ja turvallisuus korostuvat

Teknologia ja koneoppiminen haastavat 
kuntien johtamisen ja toimintatavat

Kestävyysajattelu valtaa alaa: 
ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen
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Strategiassa on kysymys tulevaisuudesta
• Strategia sisältää päätökset, joilla pyritään varmistamaan organisaation toimintakyky ja 

sitä kautta asukkaiden ja yhteisöjen hyvinvointi tulevaisuudessa 

• Strategia voidaan käsittää ”pääjuoneksi”, jota organisaatio toiminnassaan noudattaa

• Tulevaisuus ei ole pelkästään ennakoimisen vaan rakentamisen kysymys. Jokainen 

päätös tai päättämättä jättäminen vaikuttaa tulevaisuuteen

Strategiassa on kysymys tahdosta

• Tahto tai visio, on yhteisesti luotu näkemys siitä mitä halutaan ja 

• Strategia sisältää ne teot, joilla visio voidaan saavuttaa käytettävissä olevilla resursseilla. 

• Mitä ovat ne tärkeimmät valinnat, joilla visiota kohti edetään. 

• Kaikkea ei voi saada, kaikkea ei voi kehittää

• Liittyy kysymykseen liikeideasta ja suhteellisesta edusta. Mitkä ovat ne asiat joissa t. 

joiden avulla oma organisaatio voi menestyä tässä valtavassa muutosmylläkässä?

Strategiassa on kyse valinnoista



Strategiassa on 
useimmiten kyse myös 
muutoksesta!

Kysykää itseltänne, 
millaista muutosta 
haluan asioiden tilaan?
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Strategia kenelle?

• Luottamushenkilölle

• Tavoitteena yhteisen todellisuuden 
hahmottaminen, sanoittaminen ja 
pitkäjänteisyyden lisääminen

• Organisaatiolle

• Tavoitteena luoda tulevaisuuden 
muutostavoite, jonka toteuttaminen on 
asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden 
yhteispeliä.

• Kuntalaiselle

• Tavoitteena toiminnan läpinäkyvyyden 
ja legitimiteetin lisääminen
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Olennaista 

Imago ”ulkopuolinen”

Eetos: Vakuuttavuus ja 

luotettavuus

Paatos: Tunteet, vaikuttaminen 

ihmisten toimintaan

Logos: Faktat ja todisteet

Identiteetti ”me”

Tunnistettavuus 

Persoonallisuus

Ylpeyden kokeminen

Luotettavuus
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Operatii-
vista

johtamista

Seurantaa ja 
arviointia

Vaihtoehto-
analyysejä

Paikallisia 
valintoja

Asiantun-
temusta

Arvoja
Visio

Viranhaltija tuo Luottamushenkilö tuo

Tavoitteet

Teot

Keskustelutila

Roolit



Valtuutetun rooli 
välittäjänä

• Julkinen tehtävä, jossa voi
kohdata kuntalaisia arkisissa
paikoissa: kauppa, harrastukset, 
yhdistykset

• Vuorovaikutusta kahteen
suuntaan

• Kuntalaisten näkökulman
viestiminen päätöksentekoon

• Tehtyjen strategisten valintojen ja 
päätösten perustelu ja 
selittäminen kuntalaisilla

• Kuntalaisdialogin parantaminen

• Kunnan käyntikorttina toimiminen

14.8.2021 |  10

©Sini Sallinen



Strategiaan 
vaikuttaminen

• Strategia on vuorovaikutusprosessi

• Valtuutettu voi olla siinä

• Tietoresurssi

• Sovittelija

• Haastaja

• Olennaista 

• Oppiminen 

• Oman ajattelun kehittyminen

• Pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus
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Kertaus
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Kuntastrategian pitkä tähtäin ja visio yli valtuustokauden

Millaisessa kunnassa haluamme 
elää?

Valinnat

Ymmärrys historiasta

Realismi nykytilasta

Näkemys tulevaisuudesta

Valtuustokauden päämäärät

Millaista muutosta asioiden 
tilaan tavoittelemme?

Miten tämä muutos auttaa 
visiotamme toteutumaan?

Valinnat

Strategian rullaava luonne

Vuositason tavoitteet

Miten vuosittaisten tavoitteiden 
toteutumista arvioidaan?

Kytkös talousarvioon? Miten 
mahdollistamme 
valtuustokausien päämäärien 
toteutumisen?

Arviointi, oppiminen ja 
takaisinkytkentä

Kyseessä on 

vuorovaikutus-

prosessi!Kuntastrategian rautalankamalli

Osallisuus



Tulevaisuuden tekemisen peruspilarit

14

Realistinen 
ja tietoon 
perustuva 
tilannekuva

Rajat ylittävä 
toiminta ja 
yhteiset 
tavoitteet

Ymmärrys 
vaikuttavuu-
desta

Tulevaisuuksien 
ajattelu yhdessä



Kiitos huomiosta!
@AiraksinenJenni
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