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1 Johdanto

Jos ryhmältä kunnallisjohtajia kysyy, mikä kunnallisjohtajan tehtävässä on tärkeää, 
saattaa saada hyvin laajan kirjon erilaisia vastauksia. Yksi saattaa korostaa lainsäädän-
nön mukaisten palvelujen toimeenpanemista, toinen taas nostaa esille koko kuntaorgan-
isaatiota ohjaavien visioiden ja strategioiden luomisen merkityksen, kolmas taas 
painottaa verkostojen luomista ja niiden hyödyntämistä, neljäs saattaisi korostaa 
tulosmittareiden luomista ja niiden seuraamista. Ja epäilemättä osa kunnallisjohtajista 
nostaisi esille jatkuvan keskusteluyhteyden merkityksen luottamushenkilöiden ja 
kuntalaisten kanssa. Ja mitä todennäköisimmin kaikki olisivat oikeassakin; kunnallisjo-
htajan tehtäväkenttä on laaja ja monisyinen; maailman muuttuessa myös kunnallisjohta-
jan haasteet muuttuvat jatkuvasti.

Hyvinvointivaltion rakentamisen aikakaudella kunnan johtotehtävissä oli tärkeää olla 
hyvä hallinnoija, oli tunnettava erilaiset säädökset ja osattava noudattaa ohjeita mahdol-
lisimman oikein ja tehokkaasti. Globalisaatio, informaatioteknologian kehitys, tiedon 
merkityksen kasvu taloudellisena voimana, taloudellisen toiminnan uusi logiikka, 
kiristyvä kansainvälinen kilpailu ja Euroopan yhdentyminen ovat kuitenkin muuttaneet 
myös kuntien johtamiseen kohdistuvia vaatimuksia. Enää ei ole mahdollista odottaa 
ohjeita jostain ulkopuolelta ja toimia hyvinvointivaltion järjestelmän ehdoilla, vaan 
kuntien on kyettävä hyödyntämään omat resurssinsa mahdollisimman tehokkaasti ja 
toisaalta etsittävä jatkuvasti uusia resursseja ja toimintamalleja omista lähtökohdistaan.

Tämän artikkelin lähtökohtana on oletus, että johtamisen merkitys on kasvanut 
entisestään. Samalla kunnan kyky yhdistää erilaisten johtajatyyppien ominaisuuksia ja 
taitoja toisiinsa on noussut keskeiseen asemaan kunnan pyrkiessä käyttämään sekä omat 
resurssinsa mahdollisimman tehokkaasti että etsiessään uusia resursseja ja omaa 
osaamista täydentäviä verkostoja. Toisena lähtökohtana on oletus, että vaikutusvallan 
luonne on muuttumassa. Näin yhä keskeisempään asemaan kunnan toiminnassa nousee 
se, millaisia johtatyyppejä kunnissa on ja miten ne täydentävät toisiaan.

Vaikutusvallan luonteen etsinnän ja juuri oikeiden johtajatyyppien kuntaan houkut-
telun tekee haasteelliseksi se, että Castellsin (1996) verkostoyhteiskunnaksi kutsumassa 
yhteiskunnallisessa kehitysvaiheessa nopeus, joustavuus, informaatio ja yhteistyö ovat 
haastaneet myös kunnallisjohtajat uuden oppimiseen. Tietoperustaisessa ja nopeasti 
muuttuvassa maailmassa johtaminen edellyttää jatkuvaa tuntosarvien pitämistä ulkona, 



jatkuvaa uuden oppimista, innovointia ja muuttuviin tilanteisiin sopeutumista. Samalla 
on kuitenkin varmistettava, ettei muutos pääse hallitsemaan organisaatioita ja etteivät 
verkostot ala elää omaa elämäänsä; on oltava dynaaminen ja pitkäjänteinen yhtäaikaa. 

Johtamisen tueksi on kehitelty lukuisia erilaisia malleja. Välillä vannotaan tulosjo-
htamisen nimiin, välillä taas korostetaan laatujohtamista tai vaikkapa resurssijohtamista. 
Ajoittain taas nostetaan esille visionäärisen johtamisen, strategisen johtamisen tai 
tietämysjohtamisen merkitys jne. Yrityksiä varten kehitellyistä malleista ei todellakaan 
ole pulaa. Kuntienkin näkökulmasta on nostettu esille erilaisia johtamiseen liittyviä 
teemoja, mutta silti vaikuttaa siltä kuin keskustelu liikkuisi enemmän pormestari-
malleissa, erilaisissa palvelutuotannon vaihtoehdoissa, luottamushenkilöiden määrässä 
ja kuntaliitosten tarpeessa kuin kunnallisjohtajien kyvyissä ja taidoissa uudistaa omaa 
kuntaansa. Nämäkin ovat tärkeitä teemoja, mutta kaiken kaikkiaan vaikutta siltä, että 
johtamiseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota, vaikka johtajuuden merkitys on 
keskeisessä asemassa uusien mallien toteuttamisessa. Kunnat tarvitsevat uudenlaisia 
johtajia (sekä viranhaltijoita että luottamushenkilöitä), joilla on verkostoyhteiskunnan 
edellyttämiä taitoja ja uudenlaisen vallan taju.

Tämän artikkelin tavoitteena on nostaa esille vallan muuttuva luonne ja etsiä 
vaikusvallan ydintä verkostoyhteiskunnan näkökulmasta. Lisäksi tavoittena on tunnistaa 
erilaisia johtajuuden tyyppejä ja pohtia niiden merkitystä ja asemaa kuntien johtamises-
sa. Tarkoitus on luoda kuva siitä, millaisia ominaisuuksia johtamisessa tarvitaan 
jatkossa ja miten erilaiset taidot ja kyvyt on mahdollista nähdä yhtenä kokonaisuutena. 
Ehkäpä artikkeli auttaa myös ymmärtämään erilaisten kunnallisjohtajien toimintaa…

2 Valta ja vaikutusvalta

Niin kunnissa kuin muissakin ihmisten muodostamissa yhteisöissä on yleensä käynnissä 
muodossa tai toisessa kamppailu vallasta, siitä kuka vaikuttaa asioihin ja kuka ei. Myös 
verkostoyhteiskunnassa valta on yhä edelleen yksi ihmisten toimintaan vaikuttavista 
suurista voimista. Vallan luonne on kuitenkin muuttunut ja muuttumassa. Verkostoy-
hteiskunta on niin selvästi aiempia yhteiskunnallisia kehitysvaiheita kompleksisempi, 
epäselvempi, dynaamisempi ja laajemmalle lonkeronsa levittävä, että on vaikea tietää, 
mikä milloinkin tuo valtaa ja millä tavalla. Verrattaessa johtamista peleihin on mahdol-
lista todeta, että johtamisessa korostuu nykyään painostavien siirtojen sijaan viettelevät 
siirrot…

Painostava siirto perustuu siihen, että muiden pelaajien on vastattava pelaajan tekemään 
siirtoon, ja siihen että siirtoon on vain yksi mahdollinen tapa vastata. Viettelevä siirto taas 
perustuu siihen, että muiden pelaajien ei ole pakko vastata siirtoon, mutta he haluavat vastata 
siihen, koska se ottaa huomioon muiden pelaajien strategiat ja tavoitteet. Painostavan siirron 
yrittäessä taivuttaa muut pelaajat omaan tahtoon, viettelevä siirto pyrkii saamaan muut 
pelaajat yhteistyöhön.



Viettelevien siirtojen korostuessa johtajien suureksi haasteeksi nousee toisten toimi-
joiden itsenäisiin päätöksiin vaikuttaminen eli vaikutusvallan luonteen ymmärtäminen. 
Tällöin perinteinen valtakäsitys ei riitä. Valtahan nähdään yleensä siten, että se on 
toimijan kyky saada toiset toimijat tekemään jotain mitä hän/he eivät muuten tekisi.  
Hieman tarkemmin määriteltynä valta voidaan jaotella seuraavasti:

Valta toimia ja päättää - virallisten toimijoiden suora valta
Tällaista valtaa antavat mm. asema, status ja/tai tieto jne.

Valta luoda instituutioita ja virallisia strategioita
Instituutioiden avulla luodaan toiminnan puitteet. Tällöin korostuvat mm. lait, asetukset, 

kirjalliset sopimukset, organisationaaliset puitteet, kommunikaation areenat.
Valta luoda institutionaalisia puitteita on varsin suoraa valtaa, mutta se on joka tapauk-

sessa astetta hienovaraisempi ja näkymättömämpi vallan muoto kuin valta toimia ja 
päättää.

Sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan syvärakenne
Ilmenee syvällä toimintakulttuurissa ja siten se on epäsuoraa, näkymätöntä ja läpitunke-

vaa mutta usein hyvin vaikuttavaa.
Vallan syvärakenne määrittää usein mihin ilmiöihin tartutaan ja mihin ei, mistä ”saa” 

puhua ja mistä ei.

(ks. tarkemmin vallaan luonteesta esim. Wrong 1997; Castells 1997; Innes 1998; Flyvbjerg 
1998)

Johtajan on mahdollista saada ihmiset toimimaan toisin käyttämällä asemansa 
mukanaan tuomaa muodollista valtaa, suuntaamalla resursseja tai luomalla uusia 
sääntöjä, mutta näin toimien johtaja joka tapauksessa käyttää enemmän tai vähemmän 
pakottavaa valtaa, painostavia siirtoja, mikä saattaa johtaa vain pinnallisiin muutoksiin. 
Jos vaikutus jää pinnalliseksi, se kestää vain niin kauan kuin johtaja jaksaa tai hänellä 
on mahdollisuus käyttää valtaansa. Johtaja saattaa saada muut toimijat alistumaan 
hetkellisesti omaan tahtoonsa, mutta kestäviä tuloksia ei aina synny oletulla tavalla, 
koska sekä erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden vapaus että oman organisaation 
henkilöstön mahdollisuudet itse päättää monista asioista ovat suuremmat kuin aiemmin. 
Suora vallankäyttö saattaa jopa johtaa päinvastaisiin tuloksiin kuin mitä oli tarkoitettu. 

Kunnissa valta toimia ja päättää sekä instituutioiden ja strategioiden luominen ovat 
korostuneet vallan lähteinä. Hieman yksinkertaistaen on mahdollista todeta, että kunnat 
ja julkinen hallinto kokonaisuutena eivät hahmota kovinkaan hyvin sosiaalisen ja 
taloudellisen syvärakenteen merkitystä tapahtumien kulussa. Julkisessa hallinnossa 
erilaisia asioita lähestytään liian usein hallinnon, säädösten, ohjelmien yms. näkökul-
masta Kunnat eivät myöskään ole kovinkaan herkästi kyenneet reagoimaan verkostoy-
hteiskunnan mukanaan tuomiin uusin mahdollisuuksiin ja uhkiin. Ne eivät myöskään 
ole tunnistaneet sitä, miten verkostoyhteiskunnassa on mahdollista vaikuttaa, miten on 
mahdollista saada vaikutusvaltaa.

Vaikutusvalta on luonteeltaan viettelevää eikä pakottavaa. Se on hienovarainen 
prosessi, jossa olennaista on käyttäytymismallien, asenteiden ja uskomusten uudistami-



nen sekä siten myös toiminnan muuttuminen. Vaikutusvalta rakentuu käytännössä 
erilaisten vallan muotojen varaan, mutta se perustuu ennen kaikkea vuorovaikutukseen 
ja sosiaalisiin taitoihin. (Bragg 1996, 43.) Vallan voi nähdä olevan potentiaali vaikuttaa 
eli vaikutusvallan näkökulmasta valta on vaikuttamisen latentti resurssi. Se pitää 
vapauttaa ja saada käyttöön muiden prosessien avulla. Näin ollen vaikutusvalta 
määrittyy prosessina, jossa toimija vuorovaikutustaitoja ja muita sosiaalisia taitoja 
käyttäen saa muut toimijat suhtautumaan asioihin, ihmisiin, toimintoihin yms. aiemmas-
ta poikkeavalla tavalla ja siten tekemään vapaaehtoisesti joitain mitä he eivät muutoin 
tekisi. 

Kunnat tarvitsevat uudenlaisia johtajia, joilla on uudenlaisen dynaamisen ja jatku-
vasti muotoaan muuttavan vallan taju. Lähtökohtana on ensinnäkin oivaltaa, että 
verkostoyhteiskunnassa valta on jaettua. Tällöin valtaa on kyky edistää vuorovaikutuk-
sessa yhteisiä ja/tai erillisiä tavoitteita. (Bryson & Crosby 1992, 13.) Yksikään toimija 
ei yksin kykene kehittämään mitään kuntaa tai ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia. 
Valta on jakautunut läpi globaalien ja paikallisten verkostojen. Kyetäkseen vaikutta-
maan oman kunnan kehitykseen kunnallisjohtajien olisi kyettävä yhdistämään monien 
erilaisten intressiryhmien ja organisaatioiden toimintoja, osaamista ja resursseja. 
Samalla korostuu erilaisten vallan muotojen linkittäminen toisiinsa siten, että kehityk-
sen kulkuun olisi mahdollista vaikuttaa mahdollisimman tehokkaasti.

Verkostovalta on nousemassa ratkaisevaan asemaan tapahtumien kulussa, se on yksi 
keskeisimmistä vaikutusvallan latenteista resursseista. Innesin ja Booherin (1998) 
mukaan verkostovalta ei ole ase, jonka toimija voisi nostaa toisen pelaajan otsalle 
saadakseen hänet tekemään mitä itse haluaa. Se on selvästi epäsuorempi tapa vaikuttaa. 
Verkostovalta perustuu sarjaan löyhiä ja/tai kiinteitä linkkejä yksilöiden ja organisaa-
tioiden muodostamien verkostojen välillä. Tällöin korostuu kommunikaatio, 
vuorovaikutus ja tulkinnnat. Esimerkiksi Thriftin (1996) mukaan kansainvälisessä 
finanssimaailmassa tuotetaan jatkuvasti niin massiivinen määrä informaatiota, että 
vaikutusvaltaa saa se toimija, joka kykenee luomaan uskottavimman tulkinnan hetkestä. 
Thriftin näkemykseen uskottavimman tulkinnan merkityksestä on helppo yhtyä. Sen 
pohjalta voi esittää kysymyksen siitä, onko kunnissa eniten valtaa sillä toimijalla, joka 
istuu muodollisesti vahvalla paikalla vai sillä joka luo uskottavimman tulkinnan kunnan 
tilasta sekä mahdollisista strategioista ja keinoista. Uskottavuus voi perustua asemaan, 
asiantuntemukseen, hyviin kontakteihin tai vaikkapa taitoon esittää asiat vakuuttavasti 
niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Vuorovaikutusprosessien johtaminen, toimijoiden 
yhteentuominen, kommunikaation esteiden poistaminen, informaation kulun mahdollist-
aminen, uuden tiedon luominen ja merkitysten etsiminen, luottamuksen luominen, 
erilaisten asioiden kytkeminen toisiinsa jne. korostuvat. Asioita ei enää tule tarjoilla 
muille toimijoille valmiiksi pureskeltuina paketteina, vaan ihmisillä tulee olla mahdol-



lisuus löytää itsensä erilaisista tilanteista, ohjelmista yms. heidän omista lähtökohdis-
taan. 

Verkostovalta perustuu hyvin pitkälle informaation ja mielikuviin. Taitava verkosto-
vallan käyttö antaa monille teollisuusyhteiskunnassa itsensä järjestelmän vangeiksi 
tunteneille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa omia pyrkimyksiä. Verkostoy-
hteiskuntaan on kuitenkin samalla rakentunut sisään huoli siitä, että ihmiset menettävät 
otteen omaan elämäänsä ja oman paikkakuntansa tapahtumiin. Suurin huoli perustuu 
siihen, että vallan näkyvät muodot sumentuvat virtojen ja verkostojen dynaamiseen 
maailmaan ja siihen, että vain uuden vallan luonteen oivaltanut”surffaajien sukupolvi” 
on kykenevä linkittymään globaaleihin verkostoihin ja virtoihin. Monilla ihmisillä ja 
asioilla on vaarana jäädä kokonaan kuntien kehitystä muokkaavien pelien ulkopuolelle. 
(Castells 1999.) Hudsonia mukaillen yhä useammin olisi syytä kysyä…

mikä estää verkostovallan sävyttämiä ja esille nostamia voimakkaita taloudellisia intressejä 
dominoimasta alueiden tulevaisuutta muokkaavia kehittämispelejä? Mikä estää sen, että ne 
jotka ovat jo vahvoja, tulevat entistä vahvemmiksi heikompien kustannuksella. (Hudson 
1997, 475.)

Hudsonin kysymykset ovat vaikeampia kuin äkkiseltään voisi kuvitellakaan. Vahvat 
vahvistuvat ja kehittävät itseään ollakseen kilpailukykyisiä verkostoyhteiskunnassa. Ne 
eivät siis toimi heikkoja vastaan, vaan tekevät töitä oman asemansa vahvistamiseksi. 
Kokonaisuuden kannalta ei voi tulla kysymykseenkään vahvuuksien vahvistamisen 
hidastaminen sillä oletukselle, että vahvojen kasvun hidastuminen kääntyisi heikompien 
hyväksi. Paljon todennäköisempää on, että vahvistuminen siirtyisi verkostoyhteiskun-
nan toisiin solmukohtiin eli kasvukeskusten kasvun hidastaminen todennäköisesti 
kääntäisi monet virrat ulkomaille.

Paljon riippuu siitä, miten erilaiset yhteiskunnalliset instituutiot kykenevät sopeutu-
maan virtaavaan maailmaan siten, että vahvojen on mahdollista vahvistua, mutta myös 
heikompien on mahdollista päästä mukaan verkostoyhteiskunnan prosesseihin. Kuten 
Logan (1999) toteaa, yhteiskunnan luonteen muuttuessa yhä keskeisempään asemaan 
nousee kysymykset siitä, mitkä asiat on työnnetty kehittämisstrategioiden ulkopuolelle 
kokonaan ulos keskustelusta ja keiden ehdoilla työntäminen on tapahtunut. Verkostoy-
hteiskunnassa taitavien toimijoiden on mahdollista ottaa keskusteluun mukaan itselleen 
tärkeitä asioita ja/tai jättää omasta mielestään vähemmän tärkeät asiat pois ilman, että 
muut toimijat edes huomaavat niin tapahtuneen. Monille toimijoille on yhä vaikeampaa 
hahmottaa millä perusteilla ja miten ihmiset ja asiat valikoituvat mukaan viralliseen 
päätöksentekoon. Verkostovallan taitaja osaa käyttää hyväkseen muodollista päätöksen-
tekovaltaa ja samalla vaikuttaa toiminnan syvärakenteisiin ja niihin tulkintoihin, joita 
ihmisillä erilaisista ilmiöistä on. 

Verrattaessa verkostoja edustukselliseen demokratiaan yksi keskeisimmistä eroista 
on, että verkostoissa toimintatavat, valtasuhteet ja toimintojen säännöt muuttuvat 
jatkuvasti. Verkostoissa valtaa on mahdollista käyttää joustavasti toimijoiden ja 



resurssien mobilisoimiseksi johonkin mahdollisuuteen tarttumiseksi tai jonkun uhan 
torjumiseksi. Vallan joustavuus on yksi keskeisimmistä kilpailukyvyn luojista ja 
ylläpitäjistä. Samanaikaisesti se on suuri haaste demokraattiselle päätöksenteolle. 
Tavallaan kysymys on vallan ja rationaalisuuden sekä toisaalta vallan ja demokratian 
välisistä suhteista. Verkostoyhteiskunnassa ko. suhteet muuttuvat jatkuvasti ja niillä 
toimijoilla, jotka ovat sisäistäneet verkostovallan luonteen, on enemmän tilaa toimia 
kuin ”vallattomilla”, ja samalla heillä on mahdollisuus määrittää miten ko. suhteet 
määrittyvät, koska valta loppujen lopuksi määrittelee sen mikä on rationaalista.

Olemme siirtymässä surffaajien aikakaudelle, globaaleissa virroissa sujuvasti 
surffaavalle maailma on avoin ja täynnä mahdollisuuksia. Verkostoyhteiskunta ei 
kuitenkaan ole vain mahdollisuuksien maailma. Jos edustuksellisen demokratian 
mukanaan tuomaa valtaa siirtyy liikaa virroissa sujuvasti surffaaville taitaville toimi-
joille, he saattavat muokata globaalit verkostot ja virrat mieleisikseen muista välittämät-
tä. Ja kun vallan luonne ja pelien säännöt ovat dynaamisia, niin...

mikä estää taloudellisia intressejä dominoimasta liikaa kuntien kehittämistä ja kehitystä? 
Miten paikallinen demokratia kykenee vastaamaan virtojen maailman logiikkaan, jos 
kontrolli paikallisista tapahtumista hiipuu? Vaarana on, että kunnista sekä niiden 
valtuustoista tulee ”pienten päätösten” tekijöitä suurten päätösten syntyessä kasvottomis-
sa verkostoissa. Kuntien ei kuitenkaan liene mahdollista päästä irti pienten päätösten 
kehästä pitämällä kiinni vanhoista toiminta- ja ajattelumalleista. Parhaiten verkostoy-
hteiskunnassa on mahdollista vaikuttaa toimimalla sen ehdoilla, etsimällä siihen 
luontaisia toimintatapoja. Kuntien olisi myös osattava luoda sellaisia foorumeja, joilla 
myös vähemmän taitavat surffaajat saavat äänensä kuuluviin.

miten hyödynnetään verkostoyhteiskunnan dynaaminen ote ilman, että yhteiskunta jakaantuu 
niihin, jotka osaavat toimia uudessa tilanteessa ja niihin jotka eivät osaa. Vaarana on, että 
vain vallan luonteen ymmärtävä “uusi rotu” kykenee linkittymään globaaleihin virtoihin 
ja verkostoihin, mutta vanha ei. Vaarana on, että kunnista tulee globaalien pelaajien 
pelikenttiä ja kuntia peluutetaan toisiaan vastaan niiden kykenemättä vaikuttamaan 
omaan kehitykseensä muuta kuin sopeutumalla.

3 Johtamisen perusta

Vallan ja vaikutusvallan sekä painostavien ja viettelevien siirtojen välinen suhde nostaa 
väistämättä esiin kysymyksen siitä, onko johtajan mahdollista vaikuttaa ilman valtaa. 
Vastaus lienee aivan yhtä väistämätön. Johtaja tarvitsee jonkinlaista valtaa voidakseen 
vaikuttaa. Jos asia ajatellaan toisinpäin, niin johtajalla on kuitenkin mahdollista olla 
valtaa ilman todellista vaikutusvaltaa. Suomen kunnistakin löytyy johtajia, joilla on 
hyvä muodollinen asema, mutta joita kukaan ei siitä huolimatta kuuntele. Johtajan on 
myös mahdollista saada alaisensa toimimaan vastoin omaa tahtoa, mutta tällöin 
vallankäyttö on usein karkeaa ja epähienostunutta manipulointia, joka saattaa johtaa 
lyhyellä aikavälillä tuloksiinkin, mutta jolla voi verkostoyhteiskunnassa olettaa olevan 
suhteellisen lyhyet jäljet. Monet kunnallisjohtajat ovat jo törmänneet siihen, että vanhat 
keinot vaikuttaa yhä edelleen varsin hierarkkisen kuntaorganisaation toimintaan ja oman 



kunnan kehitykseen eivät enää toimi samoin kuin ennen. 
Kyetäkseen vaikuttamaan tapahtumiin johtajien on toimittava useiden erilaisten 

intressien ja tavoitteiden muodostamassa ristipaineiden kentässä ja löydettävä kokon-
ainen kirjo erilaisia erilaisiin tapahtumiin soveltuvia keinoja. Toisaalta lienee niinkin, 
että hyvä kunnallisjohtaja on aina osannut toimia monisyisessä toimintakentässä halliten 
useita erilaisia toimintaympäristöjä, intressejä, ihmisiä ja asioita samanaikaisesti. On 
kunnissa aiemminkin osattu aistia erilaisten ihmisten tarpeet erilaisissa tilanteissa ja 
siten osattu toimia juuri tilanteen edellyttämällä tavalla, aiemminkin on tiedetty miten 
rakentaa verkostoja, houkutella uusia toimijoita mukaan verkostoihin, neuvotella 
rahoituksesta ja taitavasti luovien hyödyntää esimerkiksi valtion rahoitusta. Verkostoy-
hteiskunta on kuitenkin toimintaympäristönä sikäli erilainen, että tilanteista on tullut 
aiempaakin haastavampia ja kokonaisuuksien hahmottaminen, asioiden jäsentäminen 
sekä vuorovaikutustaidot ovat korostuneet eli aiempaa kehittyneemmän strategisen 
pelisilmän tulisi löytyä yhä useammalta toimijalta. 

Muuttunut tilanne on jo nostanut organisaatiomallien, sääntöjen, normien yms. 
rinnalle ja ohikin sellaisia pehmeämpiä vaikuttamisen muotoja kuin visiot ja strategiat, 
kommunikaation, arvokeskustelut, organisaatiokulttuurin kehittämisen jne. Monia uusia 
lähestymistapoja ja kikkoja on kunnissa kokeiltu vaihtelevalla menestyksellä. Usein 
uusia menetelmiä on kokeiltu vanhojen rakenteiden päällä ja väleissä pohtimatta 
riittävästi niiden taustalla olevaa filosofiaa ja perusoletuksia sekä soveltuvuutta oman 
organisaation käyttöön. Uusia lähestymistapoja on usein sovellettu huonosti, toisella 
kädellä vähän sinne päin kokeillen. 

Lukuisista erilaisista malleista ja johtamistyyleistä huolimatta kaikkein tehokkaim-
mat johtajat luottavat itseensä ja omaan tilannetajuunsa sekä käyttävät monien erilaisten 
mallien ja tyylien yhdistelmää. He ymmärtävät, että ei ole olemassa yhtä parasta tapaa 
johtaa, vaikka konsultit niin mielellään antavatkin ymmärtää. Olipa johtamisen malli tai 
yhdistelmien kirjo mikä tahansa johtajuuden perustehtävät voidaan tiivistää yksinker-
taisimmillaan seuraavien kykyjen ympärillä:

Kyky määrittää toiminnan suuntaviivat,
kyky saada ihmiset mukaan,
kyky saada ihmiset tekemään työtä tavoitteiden saavuttamiseksi
kyky sopeuttaa, tehostaa ja muuttaa toimintaa toimintaympäristön muuttuessa sekä 
kyky tarkastella toimintaa pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti.

(Karlöf 1995, 117)

Ja kuten edellä jo todettiin verkostoyhteiskunnassa ihmiset saa parhaiten innostumaan, 
kun heillä on mahdollisuus itse löytää itse itsensä erilaisista asioista ja tilanteista. 
Erityinen haaste on siinä, että johtajien tulisi kyetä olemaan samanaikaisesti sekä asia- 
että prosessisuuntautuneita. Vain asioihin keskittyvä johtaja saattaa olla sosiaalisesti 
taitamaton eikä hän kykene luomaan ihmisiä innostavaa ilmapiiriä, kun taas sosiaalisesti 
taitavan prosessia tyylikkäästi luotsaavan johtajan vaarana on jäädä tyhjää puhuvaksi 



kuoreksi ilman sisältöosaamista ja samalla hän voi jäädä ilman henkilöstön 
kunnioitusta.

On aivan selvää, että sen paremmin kuntaorganisaatiossa kuin kunnassa laajem-
minkaan ei ole mahdollista johtaa kaikkia toimintoja yksityiskohtien tai suoraan 
ihmisten kautta. Hyvin keskeiseen asemaan nousee oikeanlaisen ilmapiirin luominen. 
Jos ilmapiiri on aktiivisuuteen, oman työn jatkuvaan kehittämiseen ja oma-aloitteisuu-
teen kannustava, on organisaaatiolla hyvät lähtökohdat löytää paikkansa yhä uudestaan 
jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Useampien tutkimusten tuloksia yhdis-
telemällä Goleman (2000) nostaa esille kuusi organisaation työilmapiiriin vaikuttavaa 
tekijää, jotka ovat hieman soveltaen seuraavat:

Joustavuus - työntekijöiden vapausasteet toteuttaa itseään, etsiä uusia ratkaisuja ja 
innovoida.

Vastuuntunne - miten henkilöstö kantaa vastuun omasta työstään ja koko kuntaorganisaation 
menestyksestä.

Laatu- ja tavoitetaso - organisaatiossa vallitseva yleisesti hyväksytty käsitys siitä, mikä on 
hyvää työtä, palvelua jne.

Palaute - miten hyvästä työstä palkitaan ja miten huonosta suorituksesta annetaan rakentavaa 
palautetta siten, että suoritus voidaan korjata.

Arvojen ja mission selkeys - miten selkeästi organisaatiossa on tiedostettu sen olemassaolon 
perusta ja perustehtävät.

Sitoutuminen – miten luodaan sellaiset puitteet työlle, että ihmiset kiinnittyvät työhönsä 
vapaaehtoisesti ja omista lähtökohdistaan mahdollisimman hyvin. Sisäinen motivaatio 
korostuu.

Kunnan johtaminen ei kuitenkaan voi olla vain kuntaorganisaation sisäisen ilmapiirin 
luomista. Yhteistyön merkitys on kasvanut oman kunnan kehittämisessä ja palvelujen 
järjestämisessä. Erilaisia verkostosuhteita luodaan niin omassa kunnassa toimivien 
organisaatioiden kuin kauempana sijaitsevien organisaatioidenkin kanssa. Näin ollen 
verkostoyhteiskunnassa työilmapiirin luomisen lisäksi johtajan tulee kiinnittää aiempaa 
enemmän huomioita myös ulkoisten yhteistyösuhteiden luomiseen ja niiden hoita-
miseen. Samanaikaisesti korostuu sekä nopea reagointi ja sopeutuminen että johdon-
mukaisuus ja pitkäjänteisyys. Kunnallisjohtajien tulisi kiinnittää aiempaa enemmän 
huomiota myös seuraaviin teemoihin:

Pitkäjänteinen dynaamisuus - kyky toimia joustavasti ja nopeasti uusia mahdollisuuksia 
jatkuvasti luoden ja esille nouseviin tilanteisiin reagoiden, mutta silti pitäen huolen 
toiminnan pitkäjänteisyydestä ja johdonmukaisuudesta.

Verkostoituminen - oman organisaatioiden osaamisen ja resurssien täydentäminen erilaisten 
yhteistyösuhteiden avulla.

Uuden tiedon luominen - Tiedon ja informaation merkityksen korostuminen nostaa esille 
uusia kysymyksiä myös kunnan kehittämisessä ja palvelujen järjestämissä: Miten 
kyetään vastaamaan informaation määrän kasvuun, informaation hallinnan ja nopean 
oppimisen vaateisiin? Miten valtavaa informaatio- ja tietotulvaa voi hallita, miten siitä 
voi poimia olennaiset piirteet esiin? Miten tiedon luomista ja hallintaa voidaan jäsentää 
kunnan toiminnassa?

Edellä esille nostettujen ajatusten perusteella on mahdollista nostaa esille seuraavat 



taidot ja kyvyt, joiden avulla johtajan on mahdollista saada vaikutusvaltaa.
Kyky tehdä yhteistyötä eli vaikutusvaltaa saa…
pelaamalla yhteen muiden toimijoiden kanssa sooloilematta liikaa,
luomalla aitoja ja toimivia verkostoja, jotka perustuvat toimijoiden eikä hallinnon tarpeisiin,
luottamalla muihin toimijoihin ja rakentamalla luottamusta kontrolloimatta liikaa,
luomalla tiimejä luottamatta liikaa yksilöiden saavutuksiin, mutta samalla innostamalla 

yksiköitä yhä parempiin suorituksiin,
kuuntelemalla mitä muilla toimijoilla on sanottavana ihastumatta liikaa omiin ajatuksiinsa ja 

niiden esille tuomiseen,
ymmärtämällä, että tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että myös heikommin edellytyksin 

varustetuilla toimijoilla tulisi olla mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.

Kyky innostaa muita ihmisiä eli vaikutusvaltaa saa…
innostamalla eikä byrokraattisesti hallinnoimalla,
ymmärtämällä että muutos syntyy usein kokeilujen ja riskien ottamisen kautta eikä hallinnol-

lisista prosesseista,
nauttimalla kunnioitusta ideoidensa ja toimintansa eikä niinkään asemansa vuoksi,
etsimällä kehityksen piilevää potentiaalia keskittymättä liikaa olemassa oleviin resursseihin 

ja/tai erilaisiin rajoituksiin,

Kyky luoda innovatiivinen toimintaympäristö eli vaikutusvaltaa saa…
luomalla sellaisen paikallisen toimintaympäristön, jossa toimijat voivat kehittää oma 

luovuuttaan, innovatiivisuuttaan ja kilpailukykyään. Hyvä pelaaja ei pelaa muiden 
puolesta,

Kyky luoda tulevaisuus eli vaikutusvaltaa saa…
visioimalla ja luomalla tulevaisuutta uskomatta liikaa suunnitelmiin, 
hahmottamalla kokonaisuudet tulevaisuuden näkökulmasta ja tarttumalla mahdottomaan 

juuttumatta yksityiskohtiin, 

Kyky luoda uutta tietoa eli vaikutusvaltaa saa…
käyttämällä epäselvyyttä hyväkseen pyrkimättä liikaa järjestykseen,
etsimällä uutta ja luomalla innostuneisuuden ilmapiiriä lukkiutumatta liikaa vanhoihin 

uskomuksiin, vanhaan tietoon.
osaamalla käyttää tarinoita, metafooria ja mielikuvia juuttumatta liikaa faktoihin.

4 Johtajatyypit ja vaikutusvalta

Kaikkein tehokkaimmat johtajat kykenevät yhdistelemään useita erilaisia 
johtamistapoja. He eivät juutu kerran oppimiinsa ajattelu- ja toimintamalleihin ja niiden 
menetelmiin, vaan havainnoivat jatkuvasti sekä toimintaympäristön muutosta että oman 
organisaation tilaa ja etsivät kuhunkin hetkeen parhaiten sopivia vaikuttamisen 
välineitä. (ks. Goleman 2000.) Tällainen johtamistapa edellyttää avointa mieltä ja 
valmiutta itse uudistua jatkuvasti. Verkostoyhteiskunnassa jatkuvasti itseään kehittävä ja 
oikeat vaikutusvallan kanavat löytävä johtaja on kullanarvoinen resurssi mille kunnalle 
tahansa, hän on yksi kilpailukyvyn osatekijöistä. On kuitenkin paljon helpompi korostaa 
jatkuvaa oppimista ja uusien lähestymistapojen soveltamista kuhunkin tilanteeseen 
parhaiten sopivalla tavalla kuin toimia siten käytännössä; niin kokemukset, koulutus 



kuin luonnekin muokkaavat johtajien toimintatapoja ja vakiinnuttavat ne tietylle uralle. 
Seuraavassa tarkastellaan johtajuuden ja vaikutusvallan luonnetta ”johtajuustyypittelyn” 
avulla. Tyypittely ei varsinaisesti perustu empiiriseen tutkimukseen, vaan se on noussut 
esille useiden tutkimusten ja käytännön strategiaprosesseissa syntyneiden kokemusten 
ja havaintojen avulla. Tässä yhteydessä tarkasteltavia tyyppejä ovat: teknokraatti, 
verkostosukkula, visionääri, käsityöläinen, poliittinen eläin ja muurinmurtaja. Tyyppejä 
tarkastellaan edellisissä luvuissa esille nousseiden teemojen avulla. (ks. kuva 1.)

KUVA 1. Johtajatyyppien tarkastelun viitekehys

Teknokraatit kiinnittävät huomionsa ennen kaikkea sääntöihin ja yksityiskohtiin. He 
ovat järjestelmällisiä ja tarkkoja, mutta samalla päättäväisiä ja oman ajattelunsa sisällä 
johdonmukaisia. Teknokraatit pysyttäytyvät mielellään vakiintuneissa toimintatavoissa 
ja he arvostavat jatkuvuutta ja vakautta. Niinpä he keskittyvät luomaan vakiintuneiden 
toimintatapojen sisällä sääntöjä, rakenteita ja erilaisia instituutioita. Teknokraatit 
näkevät itsensä osana suurta ennalta säädeltyä kokonaisuutta, joka on suhteellisen 
pysyvä ja jossa toimijoiden roolit ja asemat on sovittu etukäteen. Rajat yksiköiden, 
organisaatioiden ja kuntien välillä luovat turvallisuuden tunteen ja antavat heille tunteen 
siitä, että tilanteet ja asiat ovat hallinnassa.

Monet teknokraatit ovat tulleet kuntien palvelukseen hyvinvointivaltion raken-
tamisen kaudella ja heidän ”elämäntehtävänsä” on ollut perustaa ja vakiinnuttaa omat 
yksikkönsä osaksi julkisen hallinnon jatkuvasti kasvavaa järjestelmää. Teknokraatit ovat 
tottuneet etsimään ja puolustamaan omaa paikkaansa osana kokonaisvaltaista jär-
jestelmää ja heille verkostoyhteiskunnan toimintamalli voi olla jopa uhka. Teknokraatit 
saattavat pelätä joutuvansa luopumaan jostakin toisten hyväksi. Heille yhteistyö saattaa 
näyttäytyä heikkouden merkkinä; ”vain jos yksin ei pärjätä, on yhteistyö mahdollista”. 
Teknokraatit uskovat siihen, että tulevaisuutta luodaan parhaiten rakentamalla niin 
selkeä ja toimiva koneisto kuin mahdollista ja pitämällä huolta siitä, että toimijat 
toimivat mahdollisimman hyvin sen ehdoilla. He eivät juurikaan pohdi vaihtoehtoisia 
tulevaisuuksia. Teknokraatit arvostavat erityisesti järjestelmän sisäistä, systemaattisesti 
kerättyä ja faktoihin perustuvaa tietoa. Teknokraatit kiinnittävät huomionsa ennen 
kaikkea asioihin ja toimintojen puitteisiin, mutta he eivät juurikaan kiinnitä huomiotaan 
ihmisiin. He eivät tietoisesti pohdi sitä, miten ihmiset voisi saada innostumaan ja 
mukaan toimintojen kehittämiseen. 

Teknokraatit kunnioittavat virallisten toimijoiden suoraa valtaa sekä instituutioiden 
ja virallisten strategioiden luomisen mukanaan tuomaa valtaa. He eivät tunnista 
kovinkaan hyvin sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan syvärakenteita eivätkä osaa 
hyödyntää verkostovallan eli viettelevien siirtojen voimaa. Teknokraattien on hyvin 



vaikea ymmärtää viettelevien siirtojen edellyttämää erilaisten näkökulmien ja moniulot-
teisen tiedon huomioon ottamisen merkitystä.

Teknokraattien merkitys kunnassa on siinä, että he ylläpitävät vakautta ja varmista-
vat, että sääntöjä noudatetaan ja erilaiset ylilyönnit vältetään. He saattavat kuitenkin 
lukita kunnan liikaa kiinni olemassa oleviin rakenteisiin ja toimintamalleihin ja siten 
tukahduttavat uuden syntymisen.

Verkostosukkulat ovat verkostomaisen toiminnan logiikan ymmärtäneitä ja sisäistäneitä 
toimijoita, jotka ovat yhteistyöhakuisia, itsensä verkostoissa peliin pistäviä, toisten 
toimijoiden tavoitteet ja sitoutumisen syyt ymmärtäviä henkilöitä. Verkostosukkulat 
ovat valmiita keskustelemaan ja etsimään yhteisiä intressejä. He suhteuttavat koko ajan 
toimintaansa muiden toimijoiden tekemisiin ja näkevät suhdeverkostot dynaamisina ja 
jatkuvasti muotoaan muuttavina. Heidän ajattelussaan verkostot elävät toimijoiden 
mukana. Verkostosukkulat ovat valmiita tinkimään omista tavoitteistaan saadakseen 
verkoston toimimaan paremmin ja voidakseen siten ajaa oman organisaationsa tavoittei-
ta paremmin pitkällä aikavälillä. He uskovat omaan osaamiseensa ja luovat kil-
pailukykyään etsimällä verkostosuhteita toisten kilpailukykyisten toimijoiden kanssa. 

Verkostosukkulat voivat kuitenkin olla myös opportunisteja, jotka eivät sitoudu 
oman kuntansa kehittämisprosesseihin, vaan ovat valmiita jättämään paikalliset 
verkostot uusien mahdollisuuksien auetessa muualla. Verkostosukkulat saattavat myös 
väheksyä sääntöjen ja rakenteiden merkitystä, koska heidän ajattelussaan menestyminen 
on omasta osaamisesta kiinni eikä heikommat pelaajat mukaan ottavia toimintamalleja 
tarvitse luoda, koska kaikillahan on samanlaiset mahdollisuudet toimia kuin heilläkin. 
Verkostosukkulat ymmärtävät teknokraatteja paremmin sen, että ihmiset olisi saatava 
innostumaan ja mukaan toimintojen kehittämisen. He saattavat kuitenkin suunnata 
liikaakin huomiota verkostoihin ja niissä mukana oleviin ihmisiin ja unohtaa oman 
organisaation henkilöstön ja sen tarpeet. Verkostosukkulat saattavat esimerkiksi  
unohtaa pitää oman organisaationsa henkilöstön ajan tasalla sen suhteen, mitä verkos-
toissa tapahtuu ja miksi. Samalla henkilöstön kyky, motivaatio ja mahdollisuudet ottaa 
vastaan uusia asioita ja sulattaa verkostojen kautta tuleva tieto, osaamisen ja resurssit 
osaksi organisaation normaalia toimintaa jäävät heikoiksi. 

Verkostosukkulat arvostavat innovatiivisia toimintaympäristöjä, joissa on hyvä 
työilmapiiri. He arvostavat mahdollisuutta itsensä toteuttamiseen ja uusia haasteita. 
Näin ollen he saattavat väheksyä virallisten toimijoiden suoraa valtaa ja erilaisia 
instituutioita ja ohjelmia. Verkostosukkulat hahmottavat perinteiset vallankäytön 
muodot hitaina ja toimintaa jäykistävinä. He eivät välttämättä tunnista kovinkaan hyvin 
sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan syvärakenteita. Verkostosukkulat eivät ehdi 
paneutua riittävän syvällisestä oman kunnan prosesseihin, koska heidän ensisijainen 
toimintaympäristönsä on erilaiset verkostot. Verkostojen syvärakenteet ja –prosessit 



verkostosukkulat tuntevat kuitenkin hyvin. He ymmärtävät oikein hyvin, että verkostot 
ja niiden toiminta uudistuvat jatkuvasti. Verkostosukkulat näkevät tiedon jatkuvasti 
uudistuvana prosessina, jossa ”lopulliset totuudet” ovat käytännössä vain tiettyjen 
hetkien tulkintoja asioista. Uutta tietoa ja uusia tulkintoja syntyy jatkuvasti ja verkosto-
sukkulat näkevät itsensä yhtenä osana jatkuvasti uutta tietoa synnyttävää prosessia.

Kunnan näkökulmasta katsottuna verkostosukkuloiden merkitys on siinä, että he 
tuovat kuntaan uutta tietoa, resursseja ja osaamista erilaisten verkostojen kautta. Koska 
he osaavat taitavasti käyttää verkostovaltaa ja vietteleviä siirtoja, he myös vievät tietoa 
omasta kunnasta laajoihin verkostoihin, luovat kunnalle verkostojen kautta aivan 
uudenlaista imagoa ja avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia. Verkostosukkulat saattavat 
kuitenkin innostua liikaa ja irtautua täysin oman kunnan toiminnasta.

Visionäärit osaavat irrottautua päivittäisten asioiden tulvasta, heillä on hyvä mielikuvi-
tus ja he näkevät suuret kokonaisuudet. Visionäärit pitkästyvät helposti yksityiskohtien 
parissa. He näkevät rakenteet, säännöt yms. tämän hetken puitteet muuttuvina ja joka 
tapauksessa ennemmin tai myöhemmin uudistuvina. Visionäärit ovat avoimia kaikelle 
uudelle. He eivät hahmota vain sitä, mitkä toiminnot ovat tulevaisuudessa tärkeitä ja 
miten ne toteutetaan, he pohtivat myös täysin uudenlaisia toimintojen yhdistelmiä eli 
sitä, mitä täysin uusia pelejä saattaa nousta esille jne. Visionäärit saattavat kuitenkin olla 
pinnallisia ja kärsimättömiä, he nostavat uusia asioita esille ennen kuin vanhojakaan 
ajatuksia on ehditty tarkemmin pohtia saati sitten toteuttaa. Itse he eivät useinkaan ole 
halukkaita tai kykeneviä niitä toteuttamaan.

Visionäärit näkevät virallisten toimijoiden suoran vallan ja instituutiot menneeseen 
lukitsevina voimina, jotka ehkäisevät luovan tulevaisuuteen suuntautumisen. Usein he 
kokevat tehtäväkseen sivistää ”virallisen vallan haltijoita”, jotta nämä osaisivat toimia 
sivistyneemmin ja tulevaisuuteen suuntautuen. Samalla visionäärit saattavat näyttäytyä 
muille toimijoille näsäviisaina ”besserwissereinä”, jotka eivät ymmärrä sen paremmin 
vallasta, virallisista instituutioista kuin sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan syväraken-
teistakaan juuri mitään. Itse asiassa he eivät useinkaan edes välitä ymmärtää niistä 
mitään, hehän toimivat tulevaisuuteen suuntautuen ja haluavat ylittää olemassa olevat 
rakenteet ja prosessi sekä nähdä kokonaiskuvan ja luoda uutta tietoa. Näin heidän 
ajattelunsa saattaa irtautua liikaa nykypäivän realiteeteista, jolloin se näyttäytyy muille 
toimijoille epärealistisena haihatteluna. Visionäärit eivät ole kovinkaan kiinnostuneita 
ihmisistä sinällään. Heidän tapansa pyrkiä saamaan ihmiset mukaan toimintaan ja 
tekemään töitä tavoitteiden toteuttamiseksi perustuu ”visioiden voimaan”. He uskovat, 
että kunhan kyetään luomaan riittävän houkutteleva ja innovatiivinen kuva halutusta 
tulevaisuudesta, se itsessään ohjaa ihmisten toimintaa. Osa visionääreistä näkee muiden 
toimijoiden tulevaisuuteen suuntautuvan aktivoinnin tärkeäksi osaksi toimintojen 
suuntaamista ja he pyrkivät aktivoimaan ihmisiä mukaan visiointiprosesseihin.



Visionäärien merkitys kunnalle on siinä, että he ajattelevat asioita, joita muut eivät 
ajattele ja parhaimmillaan heidän mahdollisuutensa vaikuttaa asioiden kulkuun on 
todella suuri. Visionäärien vaikutusvallan ydin on muiden toimijoiden ajatteluun ja 
toimintaan vaikuttaminen epäsuorasti ja siten myös toimintojen suuntaaminen. Samalla 
visionäärit välittävät omaan kuntaansa tietoa toimintaympäristön muutoksesta sekä 
tulevaisuuden mahdollisuuksista ja uhkista. Tulevaisuussuuntautunut tieto on heidän 
vaikutusvaltansa ytimessä. He eivät ole kiinnostuneita teknokraattien tavoin julkisen 
hallinnon sisällä liikkuvasta faktatiedosta. Visionäärit eivät useinkaan ole kiinnostuneita 
vallasta sinällään, eivätkä he juurikaan kiinnitä huomiota sen paremmin virallisten 
toimijoiden suoraan valtaan, valtaan luoda instituutioita kuin taloudellisen ja sosiaalisen 
toiminnan syvärakenteisiinkaan. Visionääreille valtakysymykset saattavat näyttäytyä 
nykyhetkeen ja epätoivottaviin tulevaisuuden kehityskulkuihin lukitsevina voimina, 
jotka saavat heidät turhautumaan. Visionäärit saattavat kuitenkin päätyä erilaisten 
valtapelien pelinappuloiksi. Heidän ajatuksiaan ja visioitaan saatetaan käyttää joidenkin 
eturyhmien intressien ajamiseen visionäärien itse edes huomaamatta päätyneensä 
nappulaksi valtapeleihin. Erityisesti poliittiset eläimet ja muurinsärkijät ovat taitavia 
käyttämään visionäärejä ja heidän ajatuksiaan tavoitteiden ajamisessa.

Käsityöläiset kiinnittävät huomionsa ennen kaikkea tämän hetken tarpeisiin ja pyrkivät 
vaikuttamaan siihen, että erilaiset prosessit sujuvat mahdollisimman jouheasti. He ovat 
vastuuntuntoisia, tasapainoisia ja avuliaita. He etsivät toistuvasti parhaiden ratkaisujen 
sijaan toimivia ratkaisuja, joiden avulla prosessit etenevät ja toiminta on sujuvaa. He 
ovat omassa toiminnassaan ennakoitavissa olevia taustavaikuttajia, jotka vain harvoin 
yllättävät muut toimijat teoillaan ja ajatuksillaan. Käsityöläiset näyttäytyä muille 
pelaajille ”nyhertäjinä”, jotka juuttuvat liiaksi yksityiskohtiin ymmärtämättä kokon-
aiskuvaa ja tämän hetken tapahtumia tulevaisuuden näkökulmasta.

Käsityöläiset eivät juurikaan ole kiinnostuneita verkostoista, koska ne näyttäytyvät 
vaikeasti hallittavina ja monimutkaisina kokonaisuuksina, jotka elävät liiaksi omaan 
elämäänsä käsityöläisten kontrollin ulottumattomissa. Jos kuitenkin käsityöläisen 
tehtäväksi annetaan jonkun verkoston koordinointi, hän todennäköisesti paneutuu 
tehtäväänsä kaikella osaamisellaan ja yrittää pitää verkoston toiminnassa mahdollisim-
man hyvin. Hän saattaa kuitenkin ahdistua jatkuvasti muuttuvista ja avoinna olevista 
tilanteista. Käsityöläisille jatkuvasti uudistuva tieto ja avoimet prosessit ovat ahdistavia. 
Käsityöläiset eivät juurikaan käytä aikaansa tulevaisuuden pohdintaan, koska heille 
tärkeintä on tämän hetken toiminnan jouhevuus. Heidän näkökulmastaan katsottuna 
visionäärit saattavat näyttäytyä turhanaikaisina tyhjänpuhujina ja verkostosukkulat 
pinnallisina paikasta toiseen viipottajina, jotka eivät koskaan ehdi paneutua kunnolla 
mihinkään ja joiden jälkiä käsityöläiset joutuvat paikkaamaan.

Käsityöläisten vaikutusvalta perustuu siihen, että he tuntevat ”pienten asioiden 



logiikan” eli tietävät miten ja missä järjestyksessä asiat tulee hoitaa, jotta prosessit 
etenevät mahdollisimman hyvin. Teknokraateista käsityöläiset eroavat siinä, että 
teknokraattien kiinnittäessä huomionsa ennen kaikkea sääntöihin ja muihin institution-
aalisiin puitteisiin on käsityöläiselle tärkeintä asioiden eteneminen eikä säännöt ja 
rakenteet sinällään. Näin ollen hän tuntee teknokraatteja paremmin prosessien luonteen 
eli sen miten tietoa, informaatiota, erilaisia foorumeja yms. hyväksikäyttäen on 
mahdollista juoksuttaa asioita eteenpäin. Kun teknokraatti näkee prosessien puitteet, 
niin käsityöläiset kiinnittävät huomionsa prosessien luonteeseen ja sen moniin pieniin 
yksityiskohtiin. Näin ollen he tuntevat myös sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan 
syvärakenteisen pienet yksityiskohdat. Käsityöläiset eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita 
ihmisistä, vaan he ovat teknokraattien tavoin asiasuuntautuneita, mutta jos jonkin asian 
eteenpäin vieminen sitä vaatii, he osaavat tarvittaessa ottaa huomioon ihmiset ja heidän 
tarpeensa.

Käsityöläiset eivät juurikaan suuntaa kunnan toimintaa, mutta he saattavat olla 
kullanarvoisia pitäessään erilaiset prosessit liikkeessä ja viedessä loppuun ne monet 
pienet yksityiskohdat, jotka jäävät muilta kesken. Käsityöläinen on parhaimmillaan 
avustavissa tehtävissä. Johtavassa asemassa käsityöläinen on liian varovainen ja 
vanhoihin malleihin tukeutuva.

Poliittiset eläimet ovat kiinnostuneita ennen kaikkea omasta asemastaan ja tulevaisuud-
estaan. He ovat luonteeltaan kameleontteja, jotka ovat tarvittaessa visionäärejä, 
verkostosukkuloita tai jopa teknokraatteja, kunhan valittu rooli palvelee heidän omia 
tarkoitusperiään. Poliittiset eläimet vainuavat herkästi juuri oikeat pelikentät ja hakeutu-
vat niille ennen kuin teknokraatit ovat havainneet minkään pelin edes alkaneen. 
Poliittiset eläimet saattavat olla kehittämisprosesseja murentavia opportunisteja tai 
todellisia kunnan kehittämiselle tärkeiden verkostojen solmukohtia. Heidän toimiaan on 
vaikea ennakoida. Kunnan kehittämiselle heidän toiminnastaan koituva hyöty riippuu 
siitä, miten hyvin poliittisten eläinten omat tavoitteet kohtaavat kunnan kehittämisen 
tavoitteet. 

Poliittiset eläimet etsivät jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita ja ovat valmiita 
liittoutumaan kaikkien sellaisten toimijoiden kanssa, joista he kokevat olevan itselleen 
hyötyä. Poliittiset eläimet hyödyntävät erilaisia verkostoja, he etsivät niistä lisäarvoa 
itselleen. He eivät juurikaan mieti sitä, mitä lisäarvoa heistä voisi olla verkostoille tai 
muille toimijoille, tai miten verkostojen toimintaa tulisi kehittää. Poliittiset eläimet ovat 
valmiita jättämään erilaiset verkostot ja etsiytymään uusiin heti kun huomaavat, ettei 
niistä ole heille enää hyötyä. 

Poliittiset eläimet ovat omalla pinnallisella tavallaan kiinnostuneita ihmistä. He 
kyselevät kuulumisia, ovat kiinnostuneita muiden ihmisten arjesta, harrastuksista ja 
työstä, mutta vain luodakseen muille kuvan siitä, että he ovat kiinnostuneita muiden 



tekemisistä. Poliittiset eläimet hakevat jatkuvasti uusia itseään hyödyttäviä kontakteja ja 
näennäiselle kiinnostuksellaan muita ihmisiä kohtaan he haluavat pitää mahdollisimman 
monet ovet auki tulevaisuutta silmällä pitäen.

Poliittiset eläimet ovat omalla tavallaan vallan mestareita. He tuntevat miten 
virallisten toimijoiden virallinen valta toimii käytännössä. He joko hakeutuvat sen 
liepeille tai suoraan vallan ytimeen. He ymmärtävät hyvin myös instituutioiden 
luomisen merkityksen ja osaavat vaikuttaa pelien sääntöihin siten, että tulevaisuudessa 
heidän olisi mahdollisimman hyvä pelata omia pelejään. He eivät välttämättä tunnista 
kovinkaan hyvin sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan syvärakenteita, mutta he 
surffaavat sujuvasti sen pintakuohuissa. 

Muurinmurtajille tärkeintä on saada tavoitteet toteutettua. He ovat hyvin päämääräti-
etoisia ja käyttävät kaikkia mahdollisia keinoja viettelystä, neuvottelujen kautta 
pakottamiseen saadakseen tahtonsa läpi; he puhuvat, vakuuttavat, visioivat, verkostoitu-
vat, muuttavat pelien sääntöjä jne. väsymättä. He vihaavat paperille jääviä suunnitelmia, 
tyhjiä sanoja pyörittäviä  seminaareja ja nopeaa toimintaa hidastavaa byrokratiaa. Muut 
pelaajat saattavat kokea heidät ahdistavina öykkäreinä, joilta ei saa hetkenkään rauhaa. 
Samalla muurinmurtajia arvostetaan, koska heillä on iso rooli siinä, että visiot ja 
strategiat saadaan toteutettua.  

Muurinmurtajat eivät ole itseisarvoisesti kiinnostuneita verkostoitumaan ja tekemään 
yhteistyötä, mutta jos he kokevat sen auttavan tavoitteiden saavuttamisessa he ovat 
siihen valmiita. Muurinmurtajat harkitsevat tarkasti keiden kanssa verkostoituvat 
missäkin asiassa. He eivät halua hukata aikaa paikallaan pyöriviin verkostoihin, joiden 
he näkevät olevan vain ”sellaista kivaa sosiaalista yhdessäoloa ja kahvittelua”, jolla ei 
heidän mielestään ole juurikaan merkitystä ja arvoa kunnan kehittämisessä ja palvelujen 
järjestämisessä. Muurinmurtajien suhde tulevaisuuteen on kaksijakoinen. Yhtäältä he 
toimivat aktiivisesti ja dynaamisesti luodakseen tulevaisuutta, mutta toisaalta he 
kokevat visionäärien touhut turhanaikaisena puuhasteluna, joka ei kuitenkaan johda 
toimintaan. Muurinmurtajat ovat hyvin toimintasuuntautuneita. 

Muurinmurtajat ovat informaation ja tiedon hyödyntäjiä. He eivät ole kiinnostuneita 
uuden tiedon luomisesta tai tiedon hankkimisesta sinällään, mutta jos kokevat informaa-
tiosta olevan hyötyä tavoitteiden saavuttamisessa, he ovat sitä valmiita hankkimaan ja 
hyödyntämään. Muurinmurtajat suhtautuvat ihmisiin samalla tavalla kuin tietoonkin. He 
odottavat muilta toimijoilta samanlaista päättäväisyyttä kuin itseltään. 

Kunnallisjohtajien joukossa lienee kaikkia edellisen tyypittelun mukaisia johtajia. 
Edellä esille nostetut ”profiilijohtajien” perustyypit ovat yksinkertaistuksia ja lienee 
selvää, että yksittäisellä johtajalla on yleensä useiden tyyppien ominaisuuksia eikä 
täysin puhtaita yhden profiilin johtajia ole olemassa. Olennaista olisi kyetä kaivamaan 



pelien tuoksinassa esille kunkin johtajan parhaat ominaisuudet ja kyetä luomaan 
erilaisten taitojen ja kykyjen kirjosta hyvin menestyvä kehittäjäverkosto. Kunnissa 
tarvitaan kaikkia edellä esitelle nostettuja johtajatyyppejä, mutta verkostoyhteiskuntake-
hityksen mukana lienee selvää, että aiemmin kuntien hallinneiden teknokraattien ja 
käsityöläisten rinnalle tulisi saada lisää visionäärejä ja verkostosukkuloita.

Kunnissa on monenlaisia johtajia. Hyvinvointivaltion rakentamisen aikakaudella 
teknokraattien ja käsityöläisten rooli oli merkittävä, koska kuntia kehitettään varsin 
pitkälle ”kansallisen vision” ja kansallisen suunnittelujärjestelmän johdolla. Verkostoy-
hteikunnassa kunnat tarvitsevat aiempaa enemmän verkostosukkuloita ja visionäärejä. 
Myös muurinmurtajien tarve on ilmeinen. Kehittämisstrategiat ovat ympäri Suomen 
varsin samanlaisia, mutta kyvyssä toteuttaa niitä on suuria eroja. Tyypittelyn taustalla 
on oletus, että menestyäkseen verkostoyhteiskunnassa kuntien tulisi kyetä luomaan 
kunnallisjohtajien tiimejä, jossa erilaiset johtajatyypit täydentävät toisiaan.

5 Loppupohdinnat

Parhaiten tietoperustaisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa menestyvät ne kunnat, 
joiden johtajat ja muu henkilöstö kykenevät jatkuvasti pitämään tuntosarvet ulkona, 
jotka ovat hyviä oppimaan uutta, innovoimaan ja sopeutumaan jatkuvasti muuttuviin 
tilanteisiin. Tämä taas edellyttää sitä, että kunnallisjohtajat osaavat innostaa ihmisiä 
luoda sellaisen ilmapiirin ja toimintaympäristön, jossa monia toimintoja ohjaa tulevaisu-
uden odotus eikä sääntöjen ja järjestelmien menneeseen lukitseva vaikutus. Johtajien 
olisi kyettävä generoimaan luovaa jännitettä. (ks. luovasta jännitteestä Sotarauta & 
Lakso 2001.)

Kunnissa johtaminen tuntuu usein jäävän mekaanisen hallinnoinnin tasolle, siinä on 
korostunut kontrolli, suunnitelmat, valvonta jne. Se on enemmän tukahduttanut luovaa 
jännitettä ja ihmisten innostuneisuutta kuin luonut sitä. Kuntien välillä on toki havait-
tavissa suuria eroja työilmapiirin suhteen. Olennaista on joka tapauksessa kyetä 
improvisoimaan suhteessa kunnan vakiintuneisiin toimintatapoihin ja sääntöihin, ja 
niiden luomien puitteiden sisällä. Toisinaan niitä noudatetaan tinkimättä, toisinaan taas 
toimintatapoja ja sääntöjä venytetään ja testataan sekä siten etsitään niiden rajoja. 
Välillä rajoja rikotaan harkiten, jotta kyetään vapauttamaan muutosprosesseja. Institu-
tionaalisten puitteiden jatkuva venyttäminen, testaaminen ja rikkominen uudistavat 
johtamisen puitteita ja estävät liiallisen lukkiutumisen vallitsevaan rakenteeseen. Tämän 
artikkelin perusviesti on mahdollista tiivistää kuudeksi teesiksi: 

Kunnallisjohtajien olisi aivan ensimmäiseksi oivallettava, että verkostoyhteiskunnassa valta 
on jaettua. Jakamatta valtaa ja informaatiota kuntaa on vaikea johtaa ja kehittää sekä 
ratkoa sen ongelmia. Valtakäsityksen olisi uudistuttava.

Perinteinen muodollisen aseman mukanaan tuoma valta ei välttämättä kanna kovinkaan 
pitkälle verkostoyhteiskunnassa. Keskeiseen asemaan nousee muiden toimijoiden 



itsenäisiin päätöksiin vaikuttaminen epäsuorilla keinoilla. Se perustuu kolmansien 
ratkaisujen etsimiseen, mikä tarkoittaa muiden toimijoiden tavoitteiden ja strategioiden 
kunnioittamista. Kunnissa tulisi opetella uudenlaisia vuorovaikutteisia vaikutusvallan 
taitoja.

Kunnallisjohtajan on mahdollista saada vaikutusvaltaa etsimällä yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa tapahtumien merkityksiä, luomalla uutta tietoa sekä tunnistasmalla, uudistamalla 
ja luomalla tulkintoja. Olennaista on, että ongelmia ja haasteita katsotaan monista eri 
näkökulmista. Epäselvyyden kanssa eläminen eikä sen hallinnoiminen korostuu. (ks. 
Sotarauta 1996). 

Johtamisessa keskeiseen asemaan nousevat kyky visualisoida ajattelua, kyky käyttää 
metafooria ja tarinoita viestin saamisessa läpi, kyky luoda täysin uudenlaisia 
yhdistelmiä, kyky hyödyntää vastakkaisuuksia luovan jännitteen synnyttämisessä sekä 
kyky lukea merkkejä, viestejä ja merkityksiä. Kunnallisjohtajien olisi kehityttävä 
“arkipäivän neroiksi”. 

Kuntien tulisi kyetä uudistamaan toimintatapojaan dynaamisemmiksi, jotta sen on olisi 
mahdollista innostaa kuntalaiset osallistumaan sen toimintaan muutakin kuin palvelujen 
käyttäjinä. On hyvin todennäköistä, että verkostoyhteiskunnassa verkostosukkuloiden 
sukupolvi ei koe kuntien perinteisiä toimintatapoja mielekkäinä. Kuntien olisi kyettävä 
kyseenalaistamaan toimintojaan ohjaavat perusoletukset.

Kunnissa olisi opittava tarkastelemaan johtajuutta tiiminä ja hyödyntämään erilaisten 
johtajatyyppien kykyjä ja taitoja sekä luoda johtajille mahdollisuuksia kehittyä ja 
panostaa omaan osaamiseensa.
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