
 9 



 10  

	
Acta	Futura	Fennica	No	6	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

KOHTI	EPÄSELVYYDEN	HALLINTAA	
	
Pehmeä	strategia	2000-luvun	alun		
suunnittelun	lähtökohtana	
	
	
	

°		°		°		°		°	
	
	
	

Markku	Sotarauta	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	
TULEVAISUUDEN	TUTKIMUKSEN	SEURA	

SÄLLSKAPET	FÖR	FRAMTIDSSTUDIER	
FINNISH	SOCIETY	FOR	FUTURE	STUDIES	

	
FINNPUBLISHERS	



 11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Avainsanat: epäselvyys - hallinta - strateginen ajattelu - kommunikatiivinen suunnittelu 
 
Kannen suunnittelu Kari Virtanen 
Tekstinvalmistus, tekijä 
© Markku Sotarauta ja Finnpublishers 
 
ISBN 951-848-047-8 
ISSN 0788-365x 
 
Gummerus kirjapaino Oy 
Jyväskylä 1996 



 12  

 
KIITOS 
Aiemmin suhtauduin hieman huvittuneesti tutkimusten esipuheisiin, joissa tut-
kija kiittää tuttaviaan ja työtovereitaan perheen koirasta naapurin pomoon. Vuo-
sien kuluessa ja kokemuksen karttuessa huvittuneisuus ei ole karissut, mutta tar-
ve kiittää on lisääntynyt. Olen oppinut, etten voi tehdä tutkimusta yksin, vaikka 
kirjoittamastani olenkin yksin vastuussa.  

Juho ja Leena ovat ansainneet erityiskiitokset. Olen saanut kuukaudesta toi-
seen hämmästellä kaksikon kuivan huumorin höystämää kärsivällistä ja jousta-
vaa suhtautumista viikonloppu- ja iltakirjoittamisiin, suihkuseminaareihin, “kai-
ken maailman” strategioihin ja skenaarioihin sekä ylimääräisiin	“hommipäiviin’.	 

Aluetieteen professoreita haluan kiittää saamastani tuesta. Olli Kultalahdelle 
kiitokset siitä kriittisestä ihmettelystä, joka on estänyt suurimmat tieltä harhau-
tumiset. Lauri Hautamäelle kiitokset työni keskeisten teemojen ympärillä käy-
dyistä keskusteluista ja ehtymättömästä kirjahyllystä. Seppo Siirilälle kiitokset 
tuesta ja luottamuksesta tutkimustyön kuluessa. 

Aina silloin tällöin tutkimuksen teko alkaa puuduttaa, lukeminen ja kirjoitta-
minen tympiä. Onneksi aluetieteen laitokselta on aina löytynyt porukkaa potki-
maan palloa, pelaamaan sählyä tai vaikka harrastamaan kuppilaan (tieteellistä) 
älämölöä. Aluetieteen laitos on tarjonnut innostuneen ja vapaan ilmapiirin kehi-
tellä omia ajatuksia. Siitä kiitos kaikille yhteisesti.  

Tutkimustyö ilman palautetta on kuin go ilman vastustajaa eli suhteellisen 
tylsää. Kiitokset Olli Kultalahdelle, Lauri Hautamäelle, Harri Jaskarille, Timo 
Keski-Petäjälle ja Kristiina Seppälälle ajasta, jonka käytitte työni lukemiseen, ja 
kommenteista, jotka tekivät siitä paremman. 

Professori Risto Sänkiahon ja dosentti Erkki Tervamäen lausunnot osoittivat 
työni puutteet ja ansiot. On ilo lukea asiantuntevia lausuntoja, jotka antavat 
mahdollisuuden oppia omista tekemisistä, siitä kiitos. Raision kaupunki ansait-
see kiitokset joustavasta yhteistyöstä. Erityisesti haluan kiittää suunnittelupääl-
likkö Marja-Riitta Pulkkista mielenkiinnosta ja tuesta työtäni kohtaan. 

Usean vuoden pitkäjänteinen tutkimustyö ei onnistu ilman rahallista tukea. 
Lämpimät kiitokset tutkimukseni rahoittajille eli Tampereen yliopistolle, Kun-
nallisalan kehittämissäätiölle, Emil Aaltosen säätiölle ja Ruovesi-säätiölle. Eri-
tyiskiitokset haluan osoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiölle, jonka joustavalla 
ja tutkijalähtöisellä yhteistyöllä sain mahdollisuuden jatkaa tutkimusta lisensiaa-
tintyöstä väitöskirjaan. Tulevaisuuden tutkimuksen seuralle kiitos arvokkaasta 
julkaisufoorumista. 

Tutkimusapulaiseni Leena teki iltaisin oman päivätyönsä ja kotitöiden jälkeen 
suu-ren työn ensin haastatteluaineistoni kanssa ja myöhemmin oikolukiessaan 
käsikirjoi-tusta. Kiitos ja kumarrus. 

 
Ylöjärvellä 22.7.1996  Markku Sotarauta 
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- 1 - 
MIKSI TAAS STRATEGIA? 

 
 

len usein ihmetellyt sitä valtavaa ongelmaryvästä, jonka kanssa päivittäin 
kamppailemme. Ympäristö tuhoutuu, valtio velkaantuu, maaseutu autioituu, 

työttömyys on korkea... Avoimia kysymyksiä on huikea määrä. Kysymyksiin on 
kuitenkin myös paljon vastauksia. Ympäristön tila paranisi, jos ajaisimme vä-
hemmän omalla autolla, kierrättäisimme enemmän jätteitä jne. Jos meillä on 
avoimiin kysymyksiin vastauksia, miksi meillä on ongelmia? 

Ennen vanhaan (vielä muutama vuosi sitten) uskottiin, että ongelmat on mah-
dollista ratkaista, kunhan ne ensin pilkotaan ja rajataan. Rajattu ongelma annet-
tiin jollekin tietylle viranomaiselle, jonka tehtävänä oli kerätä tietoa, analysoida 
sitä ja esittää ongelmalle ratkaisu. Yksin tekemisen periaate oli vahva. Jokaisella 
oli oma ongelmansa, jonka kanssa työskennellä. Ympäristösihteeri suojeli ym-
päristöä ja elinkeinoasiamies yrityksiä.  

Pilkkominen perustui uskoon siitä, että yhteiskunnalliset ongelmat ovat kesy-
jä. Uskottiin, että ongelmat on mahdollista rajata, syy ja seuraus tunnistaa ja 
erottaa toisistaan. Uskottiin, että ongelma on mahdollista lopullisesti poistaa, 
kunhan syy tunnistetaan. Sitten olisi aika käydä seuraavan ongelman kimppuun.  

Tapahtumien vyöry on jyrännyt nämä uskomukset jo niin monta kertaa, että 
usko vanhoihin malleihin on romahtanut. 

Meistä tuli niin hyviä ongelmien pilkkojia, ettemme enää osaa laittaa palasia 
paikoilleen. Olemme hukkua sirpaleisiin, mutta emme tiedä missä meressä. 

Ehkä ongelmiemme ratkaisut eivät ole niin suoraan oikeiden vastausten etsi-
misessä kuin olemme uskoneet, vaan ennen kaikkea päätöksenteon, suunnittelun 
ja johtamisen prosesseissa. Ehkä kysymys on siitä miten pystymme sopimaan 

O 
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mikä on ongelma, mistä suunnasta sitä lähestymme ja miten. Ehkä kysymys ei 
ole vain oikeista strategioista, vaan siitä miten on mahdollista lähestyä 
ongelmaryvästä erilaisin ajatuksin ja näkökulmin, eri suunnista. 

Me tarvitsemme a) uudenlaisen kehitysnäkemyksen, tavan nähdä kehitys, sii-
hen vaikuttavat voimat ja oman roolin osana kehityksen virtaa, b) uudenlaisen 
tavan nähdä suunnittelun ja strategian rooli kehityksen ja oman toiminnan oh-
jaamisessa ja c) uudenlaisen tavan organisoida eri toimijoiden vuorovaikutuksen 
ongelmaryppäiden ympärillä. 
 
Nopeutunut muutostahti on tehnyt tehtävästämme entistä haastavamman. Viime 
vuosien jälkeen teoriat muuttuvasta toimintaympäristöstä ja sen yhä kasvavasta 
pyörteisyydestä ovat siirtyneet kirjoista ihmisten jokapäiväiseen elämään ja Eu-
roopan kaduille. Me näemme miten maailma muuttuu. Me näemme miten kau-
pungit kasvavat ja kuihtuvat. Uusia valtioita syntyy, vanhoja hajoaa. 

Onko mahdollista suunnitelmia laatimalla poistaa ongelmia, hallita muutosta 
ja muokata tulevaisuutta? Vai onko meidän vain sopeuduttava ja muututtava 
toimintaympäristön muutoksen mukana? Suunnittelu on sikäli vaikeutunut, ettei 
enää ole mahdollista seurata vain yleisiä kehityksen linjoja, vaan pieniltä vaikut-
tavien yksittäisten tapausten merkityksen seuraaminen on kasvanut. Kuten 
Ansoff ja McDonnel1 ovat todenneet epäjatkuvuuksia ja kompleksisuutta ei voi 
hallita vain yleisinä lakeina. Myös tapauskohtaisiin spesifisiin tapahtumiin kes-
kittyneet haasteet vaativat oman huomionsa.  

Strategiaa2 on viimeisten kolmen vuosikymmenen ajan hyvinkin laajalla rin-
tamalla tarjottu yritysten välineeksi epävarmuuden ja pyörteisen toimintaympä-
ristön hallitsemisessa. Suomen julkisessa hallinnossa sen periaatteet alkoivat he-
rättää mielenkiintoa 1980-luvulla. Strategia on kuitenkin vanha ilmiö, sodan-
käynnin ja politiikan palvelukseen aikanaan valjastettu lähestymistapa. Quinnin 
(1992, 4) mukaan yhteisöjen kasvaessa ja konfliktien monimutkaistuessa ken-
raalit ja valtiomiehet alkoivat tutkia, kehittää ja soveltaa strategian keskeisiä 
ominaisuuksia kunnes sen periaatteet alkoivat vähitellen muotoutua. Tällaisia 
henkilöitä ovat olleet mm. Sun Tzu, Machiavelli, Napoleon, von Clausewitz, 
Lenin, Montgomery ja Mao Tse-Tung. Useimmat strategian keskeisistä periaat-
teista on tunnettu jo vuosisatoja. Teknologian kehittyessä niihin on tullut uusia 

																																																								
1 Viittaus Lagadec (1993, xxiii) 
2 Kun käytän yleisellä tasolla käsitettä strategia, sisällytän siihen myös strategisen ajattelun, 
strategisen suunnittelun ja strategisen johtamisen. Tällöin se edustaa ennen kaikkea kehityk-
sen ja oman toiminnan ohjaamisen ajattelumallia. 
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piirteitä, mutta käytännössä nykyajan organisaatiot soveltavat vanhoja ajatuksia 
nykyiseen hetkeen ja tilanteeseen soveltuen.  

Hetken näytti siltä, että strategian teoria ja käytännöt tarjoaisivat tehokkaan 
suunnittelun ja johtamisen mallin. Visioita on luotu, tavoitteita asetettu, laadittu 
eri aikajaksoille ulottuvia suunnitelmia, sitoutettu ihmisiä ja organisaatioita. 
Mutta kaikki ei aina ole onnistunut niin kuin suunniteltiin. Öljykriisi, sota, lama 
tai rakennemuutos on yht'äkkiä kääntänyt hienot suunnitelmat ylösalaisin. 
	
Strategiakirjallisuus on laskenut valtavan taakan johtajan harteille.  

Johtajasta on tehty strategi, ihmemies, visionääri, nerokkaiden strategioiden 
laatija. Hieman kärjistettyä - mutta länsimainen kulttuuri kumartaa suurille joh-
tajille, jotka ohjaavat joukkonsa vaikeuksista huolimatta voittoon. Maailma nos-
taa toiset jalustalle, toiset se nujertaa tapahtumien vyöryessä johtajan ja strategi-
oiden yli. Johtajat turhautuvat, ja konsultit kirjoittavat uusia parempia käsikirjo-
ja. 

Parhaimmillaan strategi ottaa maailman haltuun säkenöivällä taidolla. Mu-
sashia (1993) soveltaen: 

“Strategia on johtajan ammattitaitoa. Taitava strategi sopeuttaa organisaation muu-
toksiin ja luo tulevaisuuden. Hän tajuaa oikean hetken merkityksen, näkee asiain 
ytimen. Hän tuntee pienimmät asiat ja suurimmat asiat, matalimmat ja syvimmät. 
Strategi oivaltaa luonnon voiman ja tuntee jokaisen tilanteen rytmin, hän kykenee 
ratkaisemaan ongelmat luonnollisesti ja voittamaan luonnollisesti. Hän näkee kau-
kaiset esineet niin kuin ne olisivat lähellä ja saa lähellä olevista loitonnetun näke-
myksen.” 

Musashin kuvaamat kyvyt ovat tavoittelemisen arvoisia, mutta onko strategiassa 
todella kyse taitavan strategin häikäisevistä operaatioista, loistavista visioista ja 
upeista tuloksista, vai rämmimmekö loppujen lopuksi askel askeleelta läpi kon-
fliktien, hämmennyksen ja epävarmuuden täyttämän päätösviidakon? Tarvit-
semmeko strategioita, ja jos tarvitsemme niin mihin? Onko strategia loppu1? Vai 
onko se muuttunut2? Ohmae (1988) toisaalta ehdottaa paluuta strategian juurille, 
siihen mitä se todella on.  

Strategia ei ole kuollut, koska se elää kirjoissa ja käytännössä, mutta muuttu-
nut se on, ja muuttuu varmasti jatkossakin. Strategian ytimen ympärille on hyvä 
kietoutua, jottei muutos karkaa liian kauas. Strategian ydintä etsitään tässä opuk-
sessa kunnallishallinnon näkökulmasta. 

																																																								
1 Williams, T. (1994). The End of Strategy 
2 Wilson, I. (1994) Strategic Planning isn't Dead. It Changed. 
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Monet strategista suunnittelua käsittelevät oppikirjat näkevät organisaation jous-
tavana ja monipuolisena resurssina, jota strategi voi käyttää näkemyksensä mu-
kaan saavuttaakseen halutut tulokset (ks. Pennings 1985). Näin yksinkertaista se 
ei toki ole ollut edes yrityksissä. Organisaatiot ovat monesti monimutkaisia, 
kankeita ja hitaita muuttumaan. Demokraattisesti johdetuissa kunnissa pää-
töksenteko on lisäksi monien toimijoiden vastuulla, mikä tuo oman vivahteensa 
strategiaprosesseihin.  

Strategisesta suunnittelusta on myös kunnissa etsitty välinettä toiminnan pit-
käjänteiseen ja johdonmukaiseen ohjaamiseen siten, ettei yksityiskohtiin puutut-
taisi turhan yksityiskohtaisesti. 1990-luvulla strategia on mielenkiintoisessa ti-
lanteessa. Strateginen suunnittelu on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa oh-
jausajattelussa ja tuonut hyviä ja toimivia periaatteita ja käytäntöjä julkiseen hal-
lintoon. Käytännön sovelluksissa on kuitenkin ollut myös ongelmia. Ongelmia 
on tuottanut se, että kunnissa omaksuttu strategisen suunnittelun lähestymistapa 
on varsin suoraan yritysten strategisesta suunnittelusta kopioitu. Se ei ole sopi-
nut ongelmitta monitahoisen ja -ulotteisen kunnallishallinnon käyttöön. Monissa 
tapauksissa strategisen suunnittelun säännölliset rutiinit ovat tarjonneet enem-
män rauhoittavia rituaaleja kuin todellisia muutoksen hallinnan välineitä. 

Strategisen suunnittelun merkitys on 1990-luvulla korostunut. Hyvinvointi-
valtion kriisi, taloudellinen lama, toiminnallisen ja taloudellisen autonomian li-
sääntyminen, asiakasnäkökulman ja palvelujen tehokkuuden korostaminen sekä 
kansainvälinen kehitys edellyttävät uusia strategioita ja uudenlaisia käytäntöjä 
perusongelman ratkaisemisessa.  

Perusongelma on siinä, miten hallita muutosta pitkäjänteisesti ja johdonmu-
kaisesti kohdistamalla resurssit mahdollisimman oikein.  

Tässä työssä ratkaisua etsitään strategiasta, jälleen kerran. 
Ikuiselta tuntuva ongelma, ja lähes yhtä ikuiselta tuntuva vastaus. Miksi kir-

joittaa jälleen yksi opus strategiasta niiden tuhansien jo kirjoitettujen joukkoon?  
Perusteluja on kolme: a) Strategian teoriasta on toistaiseksi kirjoitettu pääosin 

yrityksille, ja julkiselle sektorille kohdistetut teokset ovat varsin suoria sovelluk-
sia yksityisellä sektorilla sovelletuista ajatuksista. Niissä ei ole riittävästi otettu 
huomioon kunnallishallinnon pluralistista ja demokraattista luonnetta. b) Strate-
gian teoriasta uudessa muuttuvassa kunnallishallinnossa on kirjoitettu hyvin vä-
hän, tuskin lainkaan. c) Strategia on perusteiltaan hyvä ilmiö, lähes ikuinen peri-
aatteisto ihmisen toimintojen ohjaamisessa.  

Strategia on yhä käyttökelpoinen lähestymistapa toiminnan pitkäjänteisessä ja 
johdonmukaisessa ohjaamisessa. Siihen voi yhä luottaa, mutta minkälaiseen lä-
hestymistapaan? Kehiteltäessä kuntiin soveltuvia strategian lähestymistapoja 
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hyvin usein työn taustalla oleva implisiittinen kysymys on ollut: ‘miten hallita ja 
poistaa päätöksenteon moniulotteisuutta, epävarmuutta ja lyhytjänteisyyttä stra-
tegisen suunnittelun avulla.’  

Tässä työssä kysytään:  
Miten strategiaprosessissa voidaan käyttää hyväksi moniulotteisuutta, epävarmuutta 
ja lyhytjänteisyyttä. 

 
 
1.1. Tehtävä ja tavoitteet 
 

ämän tutkimuksen tarkoituksena on etsiä strategian lähtökohtia, periaatteita 
ja osin myös käytännön menetelmiä lähitulevaisuuden kunnallishallintoa 

silmällä pitäen. Etsintä kiteytyy pehmeän strategian teorian kehittämiseen.  
Tutkimustehtävä, -ongelma ja päätavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti: 
Tutkimustehtävä: 
 Tutkimuksen tehtävänä on kehittää suunnittelun ja strategian teoriaa ja mene-

telmiä lähitulevaisuuden kunnallishallintoa varten.  
Tutkimusongelma  
 Minkälainen strategian lähestymistapa soveltuu kuntaorganisaation käyttöön. 

Tutkimustehtävään pureudutaan etsimällä vastausta seuraaviin kysymyskoko-
naisuuksiin.  

• Mitkä ovat lähitulevaisuuden kunnallishallinnon piirteet? Mikä on kuntaor-
ganisaation strateginen asema? Miten voidaan käsitteellistää uusi nousemassa 
oleva kehitysnäkemys ja siihen oleellisesti liittyvä epäselvyys?  

• Minkälainen suunnittelun ja strategian lähestymistapa sopivat uudenlaiseen 
hallintamalliin? 

• Mikä on pehmeä strategia? 

Edellisiin tiiviisti toisiinsa kietoutuneiden teemojen ympärille tiivistyvät tutki-
muksen päätavoitteet:  

• Kehittää strategian ja suunnittelun teoriaa sovelluskohteena kunnallishallinto. 
• Tarjota kunnallishallinnossa toimiville luottamushenkilöille, suunnittelijoille 

ja johtaville viranhaltijoille ajatusmalleja ja menetelmiä muutoksen ymmärtä-
miseen ja hallintaan. 

• Lisätä strategisen ajattelun ja suunnittelun käyttömahdollisuuksia ottaen huo-
mioon kunnallishallinnon monialaisen ja -mutkaisen luonteen. 

Kehitettäessä kunnallishallintoon soveltuvaa strategian lähestymistapaa ei voida 
nojata vain strategian teoriaperinteeseen. Pehmeän strategian teoriaa kehitetään 

T 
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sekä suunnittelun että strategian teorioiden antamista lähtökohdista. Tällöin kes-
kitytään suunnitteluajatteluun ja muodolliset suunnittelujärjestelmät jätetään 
taustalle. Suunnittelujärjestelmät ja suunnittelun käytännössä saamat muodot ra-
kentuvat suunnittelussa vallitsevana ajattelutavan mukaan. Lähtökohtana on, että 
asenteet ja lähestymistavat - tapa nähdä maailma - ohjaavat metodien valintaa ja 
käyttöä sekä suunnittelujärjestelmien rakentamista. Tämä työ ei siis ole suunnit-
telun ja strategian keittokirja, jota soveltamalla voidaan strategiat laatia. Tarkoi-
tuksena on etsiä uudenlaista näkökulmaa suunnitteluun ja strategiaan yh-
distämällä niiden teoriataustoja uudella tavalla. Tavoitteena ei ole antaa valmiita 
vastauksia, vaan herättää kysymyksiä ja kohdistaa sekä tutkimuksen että käy-
tännön huomio aiemmasta poikkeaviin teemoihin. 

Vaikka edellä jo ehdittiin kritisoida yksityiseltä sektorilta kuntiin tuotua stra-
tegisen suunnittelun mallia, ei yksityisellä sektorilla tehtyä työtä voida silti si-
vuuttaa. Koska strategisen suunnittelun teorian ja käytännön kehittely on tapah-
tunut juuri yrityksissä ja yrityksen hallinnon tutkimuksessa, on niiden oppi käy-
tettävä hyväksi. Tämä on tärkeää myös siksi, että kuntien strategisen suunnitte-
lun sovellukset ovat perustuneet enemmän tai vähemmän yksityisen sektorin 
malleihin. Tästä syystä niiden teoreettiset taustat on tunnettava, jotta menneistä 
virheistä ja onnistumisista voidaan oppia. 

Strategian ja suunnittelun teorioiden lisäksi käytetään tulevaisuudentutkimuk-
sessa kehiteltyjä ajatuksia tulevaisuuden luonteesta, sen tutkimisesta ja siihen 
vaikuttamisesta. Näin teoriatausta rakentuu tulevaisuuteen eri tavalla suuntautu-
vista lähestymistavoista. Suunnittelu on hyvinvointivaltion rakentamisen aika-
kaudella ollut julkisen hallinnon tärkein väline tulevaisuuteen suuntautuvassa 
toiminnassa, ja strateginen suunnittelu on yksi suunnittelun viimeisimmistä ke-
hitysvaiheista. Se on tuonut suunnitteluun aiempaa avoimemman tulevaisuusnä-
kökulman. Tulevaisuudentutkimus tulevaisuuteen erikoistuneena lähestymista-
pana on sekä teoreettisella että myös käytännön tasolla etsinyt tulevaisuusajatte-
lun perusteita.  

Vaikka strateginen suunnittelu on suunnittelun alakäsite, yksi sen muodoista, 
suunnittelua ja strategiaa käsitellään tässä työssä rinnakkain. Strategialla viita-
taan pidemmälle tulevaisuuteen suuntautuvaan suunnittelun ja johtamisen toi-
seensa linkittävään ajattelutapaan, joka on hakenut esikuvansa yksityiseltä sek-
torilta. Suunnittelu edustaa julkiseen hallintoon alunperin huomionsa kohdista-
nutta teoriataustaa. 

Suunnittelija käsitetään tässä työssä laajasti. Kun käytetään käsitettä suunnit-
telija sillä viitataan kaikkiin niihin viranhaltijoihin ja päätöksentekijöihin, jotka 



 15  

jollain tavalla osallistuvat (strategiseksi) suunnitteluksi kutsuttuun toimintaan 
kunnassa.  
	
 
1.2. Teoreettiset lähtökohdat - strategia, suunnittelu ja tulevaisuus 
	

aljon on kirjoitettu siitä, miten ryhmä ihmisiä voi suunnata toimintansa sa-
maan suuntaan. On kirjoitettu suunnittelusta, on kirjoitettu johtamisesta. Jo-

ka paikkaan sopivaa viisasten kiveä ei ole löydetty, ja tuskin tullaan löytämään-
kään.  

Varsin yleisesti ollaan sitä mieltä, että menestyksellisen toiminnan edellytys 
on koherenssi1. Johtamisen ja suunnittelun keskeinen ydin on saada organisaatio 
toimimaan mahdollisimman samansuuntaisesti. Laadittuihin strategioihin et-
sitään sitoutumista. 

Kaikki organisaatiot ovat kuitenkin paradokseja. Integraatio, kontrollijärjes-
telmät, ihmisen pyrkimys tasapainoon ja turvallisuuteen sekä toimintaympäris-
töön sopeutuminen ovat voimia, jotka vetävät organisaatioita kohti tasapainoa. 
Toisaalta jakautuminen ja hajauttaminen, ihmisen pyrkimys jännitykseen ja in-
novaatioihin sekä oman roolin etsimiseen edustavat voimia, jotka vetävät niitä 
kohti epätasapainoa.  

Jos organisaatio antaa liikaa periksi tasapainoon vetäville voimille, se saattaa 
kangistua ja muutoksen generoiminen vaikeutuu. Jos se taas antaa liikaa periksi 
epätasapainoon vetäville voimille, se hajoaa. Organisaation menestys riippuu 
kyvystä toimia tasapainon ja epätasapainon välisellä herkällä kaistaleella. Me-
nestyvän organisaation dynamiikka on niiden epäsäännöllisten syklien ja epäjat-
kuvien trendien varassa, jotka nousevat laadullisista malleista, sumeista mutta 
havaittavissa olevista kehityksen kuvioista. Menestyksekäs organisaatio kohtaa 
oman sisäisen dynamiikkansa ohjaamana tuntemattoman tulevaisuuden. (Stacey 
1993a, 245) 

Ajasta ja tilanteesta riippuen organisaation tilanne näiden erilaisten voimien 
puristuksessa voi olla avointa, herkkää tai jäykkää. Avoimessa tasapainossa voi-
mien välinen suhde on sikäli avoin, että tilanne saattaa pienestäkin impulssista 
lähteä nopeasti kallistumaan jompaan kumpaan suuntaan. Herkässä tasapainossa 
voimien välinen suhde pitää organisaation tasaisen kehityksen uralla, mutta ti-
lanne on tässäkin tapauksessa herkkä muuttumaan. Jäykässä tasapainossa eri 

																																																								
11 1) Kiinteys, koossapysyvyys, 2) säteilyjen kyky interferoida keskenään. (Leino 1995) 
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suuntiin vetävät voimat ovat heikkoja, ja muutokset eivät ole todennäköisiä il-
man suuria ponnisteluja.  

Jos kaikki ovat samaa mieltä siitä missä ollaan, mihin mennään ja mitä halu-
taan, niin suunnittelu muodostuu sangen yksinkertaiseksi. Usein yksimielisyyttä 
voi olla vaikea pitää yllä pitkään, usein sitä on vaikea edes löytää. Strateginen 
suunnittelu on yksi tapa etsiä yhteisiä suuntia.  
	
Strategia 
 
Strategian käsite on juurtunut jokapäiväiseen taloudelliseen, organisationaali-
seen ja poliittiseen keskusteluun. Se on laajentunut selvästi alkuperäisestä soti-
laallisesta määritelmästään. Samalla siitä on tullut hankalasti määriteltävä käsite. 
Strategialle on olemassa useita erilaisia käyttötapoja ja määritelmiä, jotka eivät 
itsessään ole toinen toistaan parempia tai oikeampia.  

Paljon on käytetty aikaa ja vaivaa strategian määrittelyyn, oikean määritelmän 
löytämiseen. Ehkä hedelmällisempi lähtökohta on antaa periksi ja tunnustaa il-
miön monipuolisuus ja moninaisuus. Moninaisuus syntyy siinä laajassa kentäs-
sä, jossa strategian periaatteita kehitellään ja jossa sitä sovelletaan. Kentän hah-
mottamisessa auttaa Näsin (1991) strategiselle ajattelulle hahmottelema viiteke-
hys kolmiyhteyden käytäntö - tiede - taito avulla (kuva 0-2).  

Strategia ei ole johtajien tai suunnittelijoiden yksinomaisuutta, ei edes kon-
sulttien. Strategiakeskustelussa kohtaavat jatkuvasti erilaiset käsiteet ja merki-
tykset, välillä samoista asioista puhutaan käyttäen eri käsitteitä. Välillä käsitteet 
ovat samat mutta merkitykset erilaisia. Hankalaa, mutta vaikeasti poistettavaa.  

Johtajille, päätöksentekijöille yms. käytännössä strategioita luoville ihmisille 
strategiat ovat spesifisiä. Ne ovat ainutlaatuisia ajassa ja paikassa. Heidän lop-
pumaton tehtävänsä on ymmärtää oman organisaation strategista tilannetta. 
Tällöin strategian käyttö on luonteeltaan subjektiivista. Tutkijat taas tarkastele-
vat strategiaa ilmiönä tieteen tarjoamin lähestymistavoin ja välinein. Heidän nä-
kökulmansa on yleinen. Tutkijoiden työn puitteet muodostuvat tieteellisten me-

KUVA 0-1. Avoin, herkkä ja jäykkä tasapaino 

Avoin Herkkä Jäykkä
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netelmien, teorioiden ja lakien pohjalta. He pyrkivät tarttumaan tutkimuskoh-
teeseensa objektiivisesti. Tieteen ja käytännön väliin sijoittuu kolmas strategialle 
luonteenomainen alue, jota Näsi kutsuu taidoksi (art). Tältä pohjalta strategiaa 
tarkasteltaessa pyritään ohjaamaan strategian luontiprosessia ja kuvaamaan sitä, 
miten se pitäisi tehdä. Taito on se kolmion osa, jossa yleinen ja spesifi sekä 
objektiivinen ja subjektiivinen kohtaavat, eivätkä aina ilman konflikteja. (Näsi 
1991, 27-28.)  

Näsin kolmio auttaa ymmärtämään sitä moninaista kenttää, jossa strategiaa 
käytetään ja jossa siitä puhutaan. Tilannetta mutkistaa vielä se, että välillä tutki-
jat puhuvat ja kirjoittavat kuin konsultit, välillä konsultti analysoi strategiaa kuin 
tutkija, ja johtajiakin on monenlaisia.  

Näsin kolmio ei vielä paljasta strategian monia määritelmiä, monia käsityksiä 
siitä mikä se on. Usein strategia nähdään suunnitelmana, tietoisena ilmauksena 
halutusta kehittämisen suunnasta ja sen tarvitsemista toimenpiteistä. Strategia 
voi kuitenkin olla vain abstraktio johtajan mielessä, häälyvä ajatus jostain tule-
vasta. Se voi olla myös jatkuva prosessi, jossa sekä suuret että pienet päätökset 
päivittäin suuntaavat strategiat uudestaan.  

Strategian moninaisuus herättää väkisinkin kysymyksen siitä tarvitsemmeko 
erityisen tarkan määritelmän strategialle, vai voimmeko toimia väljästi määritel-
lyn monitulkintaisen strategiakäsityksen kanssa. Tutkimuksen vaatimasta ana-
lyyttisestä ja käsitteellistävästä näkökulmasta katsottuna tiukasti rajattu määri-
telmä helpottaa analyysiä ja selkeyttää tutkimusta.  

Kunnallisen päättäjän näkökulmasta ajateltuna tiukat määritelmät saattavat ol-
la rajoittavia, vääristäviä. Toisaalta väljä käsitys strategiasta saattaa johtaa 
hämmennykseen, päättäjät päätyvät keskustelemaan toistensa ohi, käyttämään 

KUVA 0-2. Strategisen ajattelun kolmio (Näsi 1991, 28) 

Käytäntö

- todellisuus
- käytännön ihmiset
- strategia ajassa ja paikassa
- kokemus
- subjektiivisuus
- erityisyys

Tiede

- tutkijat
- selitykset
-mallit, lait, teoriat
- tieteelliset metodit
- objektiivisuus
- yleinen

Strateginen
ajattelu

- konsultit ja opettajat
-miten pitäisi tehdä
- oppikirjan näkökulma
- subjektiivisuus/objektiivisuus
- erityinen/yleinen

Taito
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samoja sanoja eri merkityksissä. Erilaisen koulutuksen saaneiden viranhaltijoi-
den ja luottamushenkilöiden keskusteluissa näin saattaa käydä. Yksi ratkaisu on 
yrittää ymmärtää strategian moninaista luonnetta ja sen erilaisia muotoja, ym-
märtää niitä yhteyksiä, jossa sitä käytetään, ja niitä tarkoituksia, joihin sitä so-
velletaan. Tässä työssä pyritään sekä valottamaan strategian moninaista luonnet-
ta että löytämään sille kuntaan sopiva muoto. 

Erilaiset käsitykset strategiasta eivät rajoitu ainoastaan määritelmiin, vaan 
myös käsityksiin huomion kohteesta sekä käytännössä että tutkimuksessa. Yh-
täältä strateginen suunnittelu ja päätöksenteko liitetään sisältöön tai tulokseen. 
Toisaalta tarkastellaan sitä prosessia, joka johtaa johonkin tiettyyn päätökseen 
tai suunnitelmaan. Penningsin (1985, 9) mukaan yksityisen sektorin strategia-
tutkimusta hallitsevat sisältöön keskittyvät tutkimukset, kun vastaavasti julki-
sella sektorilla on keskitytty enemmän päätöksenteko- ja suunnitteluprosessiin. 
Tällöin on useimmiten käytetty käsitettä ‘public policy’. 

 Pettigrew (1987) korostaa, ettei strategiaa ja strategista muutosta tule tar-
kastella vain uuden valitun strategian sisällön näkökulmasta, vaan sekä muutos-
prosessin johtamisen että muutoksen kontekstin näkökulmasta. Strategisen 
muutoksen konteksti voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen. "Sisäinen konteksti" 
viittaa organisaatiorakenteeseen, organisaatiokulttuuriin ja siihen poliittiseen 
kontekstiin, jonka sisällä organisaatio ratkaisee ne ideat, joiden pohjalta muutos 
suuntautuu. "Ulkoinen konteksti" viittaa niihin taloudellisiin, poliittisiin ja sosi-
aalisiin muodostelmiin, joiden puitteissa organisaation on toimittava. Muutos-
prosessi puolestaan viittaa eri strategisen muutokseen vaikuttavien intressiryh-
mien toimenpiteisiin, reaktioihin ja vuorovaikutusverkostoihin, joiden pohjalta 
muutos lopullisesti suuntautuu. 
(kuva 0-3)  

Pettigrewin kolmiosta nousee 
ajatus siitä, että strategiassa pelkkä 
sisältöön tuijottaminen on vain osa 
strategian kokonaisprosessia. Sa-
moin pelkästään päätöstä tai suun-
nitelmaa edeltävään prosessiin 
keskittyminen paljastaa vain osan 
strategiaprosessista. Strategiassa 
on keskeistä ymmärtää sen luonne 
päätösten, suunnitelmien, toteu-
tuksen ja tulosten välisenä jatku-
vana prosessina. 

Konteksti
(miksi)

Sisältö
(mitä)

Prosessi
(miten)

Ulkoinen

Sisäinen

 
KUVA 0-3. Strategian ymmärtämisen ja 
tutkimuksen peruskolmio (Pettigrew 1987, 
5.) 
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Suunnittelu 
 

eoreettinen suunnittelukeskustelu lähtee usein liikkeelle perinteisestä diko-
tomiasta kokonaisvaltaisen rationalismin ja inkrementalismin välillä sekä 

näiden välille kehitetyistä malleista. Vaikka strategian on odotettu tuovan jotain 
uutta kuntien suunnittelukäytäntöihin, ovat vanhat suunnittelukäsitykset sulau-
tuneet uusiin käsitteisiin ja sitä kautta myös käytäntöön. Samalla julkisen hallin-
non suunnittelu kokonaisuudessaan on eri yksiköiden autonomian kasvaessa ja 
suoran sääntelyn vähetessä muuttunut yhä enemmän strategiseksi luonteeltaan. 
Osin käytetään strategian käsitteitä, osin ei, mutta käytännöt muistuttavat yhä 
enemmän strategisen suunnittelun oppeja. 

Suunnitteluun on etsitty uusia lähestymistapoja. Etsintää on kuvattu termeillä 
suunnittelun kommunikatiivinen tai argumentatiivinen käänne. Olennaista täl-
löin on nähdä suunnittelu organisaatioiden ja yksilöiden välisenä vuorovaikutuk-
sena. Tässä työssä ei nojata suoraan rationalismi vs. inkrementalismi dikotomi-
aan, vaan lähdetään siitä Sagerin (1994) esittämästä ajatuksesta, että ko. dikoto-
mia on hyödyllisyydestään huolimatta vajavainen kuvaamaan ja selittämään 
suunnittelun teoriaa ja käytäntöjä. Osin tästä syystä ja osin ensimmäisellä kehäl-
lä esille nousevien epäselvyyden hallinnan periaatteiden vuoksi, pehmeän stra-
tegian teorian kehittelyn taustalle otetaan mukaan kommunikatiivisen suun-
nittelun perusteet. Samalla voidaan etsiä lähestymistapaa, jossa tulos ja prosessi 
eivät ole toisiaan poissulkevia vastakkaisia ilmiöitä, vaan toisiaan täydentäviä 
strategiaprosessin osia. 

Faludi (1973, 3-8) on jakanut suunnitteluteoriat menettelytapateorioihin ja si-
sältöteorioihin. Menettelytapateoriat kohdistuvat suunnitteluprosessiin, siihen 
miten ja mitä analyysimenetelmiä käytetään, miten tietoa hankitaan, mitkä arvot 
ja tavoitteet suunnittelussa vaikuttavat, miten kommunikaatio on järjestetty jne. 
Sisältöteoriat kohdistuvat suunnittelun kohteena oleviin ilmiöihin. Niissä keski-
tytään suunnittelun kohteena olevan ilmiön rakenteiden ja toiminnan tutkimi-
seen. (Hautamäki 1991, 5.)  

Roos on todennut, että suunnitteluteorioille ei ole olemassa yleisesti hyväk-
syttyä määritelmää. Hän on esittänyt kolme tapaa ymmärtää suunnitteluteoria: a) 
teoria voi olla jonkin suunnittelujärjestelmän kuvaus tai malli (miten suunnitte-
lun tulisi tapahtua), b) teoria muodostaa yleisen perustan suunnittelulle ja vastaa 
näin kaikkiin suunnittelua koskeviin kysymyksiin, ja c) teoria toimii suunnitte-
lun ‘metateoriana’ eli tarkastelee suunnittelun ja suunnitteluprosessin yleisiä 
edellytyksiä, ominaisuuksia ja vaikutuksia mahdollisimman laajasti ja moni-
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puolisesti. Teoria muodostaa kehyksen erilaisten suunnittelumallien tarkastelul-
le. (Roos 1973, 273-275.) 

Tässä työssä etsitään tapoja yhdistää strategian, suunnittelun ja tulevaisuuden-
tutkimuksen teorioita toisiinsa. Työ on luonteeltaan menettelytapateoreettisesti 
suuntautunut. Roosin suunnitteluteorian määrittelyistä käsin tarkasteltuna työ ei 
kuitenkaan ole jonkin suunnittelujärjestelmän kuvaus tai malli. Tarkastelun koh-
teena on suunnittelun ja suunnitteluprosessien yleiset edellytykset, ominaisuudet 
ja vaikutukset. Tässä työssä etsitään muuttuneessa tilanteessa suunnittelun yleis-
tä perustaa, asioita joihin huomio tulee kohdistaa. Suunnittelu ja strategia liite-
tään kehitysnäkemyksen käsitteeseen, jolloin tutkimuksen voi sanoa käsittelevän 
suunnitteluajattelua.  

Perinteisesti suunnittelusta on sanottu, että jos olemme tilanteessa Z ja ha-
luamme tilanteeseen Y meidän on tehtävä X. On toimittu tavoite-keino -kehikon 
puitteissa. Näin oli, muttei ole enää. Nyt ongelmat alkavat jo nykytilanteen 
määrittelystä, siitä miten Z määritellään, kuka sen tekee. Voimmeko koskaan 
olla varmoja, että analyysimme nykytilasta on oikea. Seuraava ongelma tulee 
siitä, mitä haluamme, mitkä ovat tavoitteemme. Kun päätöksenteossa on mukana 
useita intressiryhmiä, tarkasti rajattujen tavoitteiden määrittely voi olla vaikeaa 
tilanteiden muuttuessa jatkuvasti. Jos sekä nykytilanteen analyysin että 
päämäärän asettelu ovat epätäsmällisiä ja horjuvia, on hyvin vaikea määritellä 
sitä, mikä X:n tulisi olla.  

Nykyään suunnittelukeskustelu saattaa olla esimerkiksi seuraavanlainen.  
Analyysiemme ja keskustelun perusteella tilanne näyttäisi olevan Z, mutta 

ryhmän CC mielestä tilanne on Zi. Toisaalta, jos analyysiämme tulkitaan hieman 
toisin saattaa tilanne olla myös Zj, ja T:n yliopiston mukaan se on eittämättä Zij 
tai jopa Qij. Ryhmä CC haluaisi meidät tilanteeseen YYj, mutta jos asiaa ajatel-

laan analyysiemme pohjalta, niin se ei 
ole mahdollista, Y on ainoa mahdolli-
suus. Tosin viime kokouksessa kunnan-
hallituksessa keskusteltiin myös vaih-
toehdosta WYj. K:n kylän asukkaat ovat 
vastustaneet ja puhuneet WYiYZ:n puo-
lesta. T:n yliopiston asiantuntijat puoles-
taan ovat nostaneet esille mahdollisuuden 
WyiYY. 

Mitä tehdään? 
Edellinen yksinkertaistettu esimerkki 

kuvaa yhtä suunnittelutilannetta. Mitä 

Z

X

Y

Ennen

Z Zi Zj Zij Qij

?

YYYj WYj WYiYZWyiYY

Nyt

	

KUVA 0-4. Suhteellinen suunnitte-
lun lähtökohtien muutos 
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tapahtuu, kun puhutaan strategiasta, jossa aikajänne on pidempi, ja jossa yksit-
täinen päätös sulkee aina joitain polkuja tulevaisuuteen, mutta avaa uusia. Miten 
silloin toimitaan, tehdään päätöksiä ja suunnitellaan - strategisesti? 
 
Tulevaisuus 
 

annermaa (1991) on jakanut tulevaisuudentutkimuksen perinteen kolmeen 
lähestymistapaan, jotka ovat deskriptiivinen tulevaisuudentutkimus, ske-

naarioparadigma ja evolutionaarinen paradigma. 
Deskriptiivinen tulevaisuudentutkimus lähtee tulevaisuuden ennustettavuu-

desta, lyhyehköstä aikajänteestä ja tieteellisten ennustemetodien käytöstä. Sen 
tarkastelunäkökulma on suhteellisen suppea. Skenaarioparadigma on näkökul-
maltaan laaja-alaisempi. Siinä lähdetään vaihtoehtojen kartoittamisesta ja luo-
daan mahdollisia tulevaisuuden kehityspolkuja. Uusimpana ja vielä muotojaan 
etsivänä lähestymistapana evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus pyrkii enna-
koimaan ja tunnistamaan murroksia.  

Evolutionaarisen tulevaisuudentutkimuksen idean muotoutuminen on saanut 
vaikutteita kompleksisten epälineaaristen ja dynaamisten systeemien tutkimuk-
sesta ja toisaalta yleisestä kompleksisuuskeskustelusta. Evolutionaarinen tule-
vaisuudentutkimus korostaa tulevaisuudentutkimuksen tutkimuksellista osaa 
myös turbulentissa yhteiskunnallisen kehityksen vaiheessa. Sen tavoitteena on 
tarjota laaja-alainen viitekehys tulevaisuudentutkimukselle. Evolutionaarisen tu-
levaisuudentutkimuksen mukainen näkemys pitää sisällään yhtä normaaleina 
kehitysvaiheina sekä stabiilit, jossain määrin ennakoitavissa olevat vaiheet, että 
äkilliset ennakoimattomat murrokset. (Mannermaa 1993, 27-28.) 

Etsittäessä pehmeän strategian taustalle epäselvyyden hallinnan periaatteita 
epäselvyyden käsitteellistämisessä käytetään evolutionaarisen tulevaisuudentut-
kimuksen ajatuksia kompleksisuudesta, kaaoksesta, bifurkaatioista ja evolu-
tionaarisuudesta. Ne ovat alunperin luonnontieteiden parissa kehitettyjä. Tässä 
työssä niitä ei käytetä teoreettisina tai empiirisinä todisteina yhteiskunnallisen 
kehityksen luonteesta, vaan analogioina, ihmisten ajattelua herättävinä ja osittain 
sitä myös ohjaavina malleina. 

Voidaan tietenkin kysyä, miksi yhteiskuntatieteisiin jälleen kerran haetaan 
käsitteitä luonnontieteistä. Yhtä hyvin voidaan kysyä, miksei hyviä käsitteitä, 
jotka soveltuvat luonnon ilmiöiden selittämiseen ja kuvaamiseen voisi käyttää 
myös yhteiskuntatieteissä. Jos ne sopivat suhteellisen yksinkertaisiin luonnonil-
miöihin, niin miksi ne eivät sopisi myös yhteiskunnallisiin tilanteisiin. Ihmisen 
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kyky tahtoa, tuntea ja tehdä valintoja tekee monista yhteiskunnallisista ilmiöistä 
luontoa monin verroin monimutkaisempia.  

Prigogine ja Stengers (1984, 312-313) uskovat, että heidän esittämänsä aja-
tukset epästabiilisuudesta ja heilahteluista siirtyvät myös yhteiskuntatieteisiin. 
Heidän mukaansa yhteiskunnat ovat valtavia kompleksisia systeemejä, jotka si-
sältävät lukuisia haarautumia, bifurkaatioita. Inhimilliset systeemit ovat erittäin 
herkkiä heilahteluille. Prigogine ja Stengers (1984, 207) toteavat myös, että 
klassisesta fysiikasta ja kemiasta lainattujen käsitteiden ja metodien käyttö on 
epäonnistunut, koska ne lainattiin hyvin rajoittuneesta fysiikasta. Epäonnistumi-
sista johtuen monet yhteiskuntatieteilijät kieltävätkin nykyään suurten teorioiden 
mahdollisuuden ja epäilevät luonnontieteiden mahdollisuutta tarjota käyt-
tökelpoisia malleja yhteiskuntatieteille. Ihmisten käyttäytyminen ja luonnonil-
miöiden selittäminen halutaan pitää toisistaan erillään. Mutta eivätkö monet tä-
män päivän yhteiskunnalliset ilmiöt pidä sisällään sellaisia piirteitä, joille on 
ominaista prosessinomaisuus, moninaisten vuorovaikutusten verkko ja itseor-
ganisoituminen. Eivätkö monet ilmiöt muutu kovin nopeasti, eivätkä ne palaudu 
aikaisempaan tilaansa. Selvää lienee se, että entisen kaltaiseen luonnontieteelli-
seen selittämiseen yhteiskuntatieteissä ei ole paluuta, mutta olisiko sukulaisuus 
uuden todellisuuskäsityksen kanssa mahdollinen. (Koskiaho 1986, 13.) 

Tässä yhteydessä kysymykset kompleksisuuden, kaaoksen yms. luonnontie-
teissä kehittyneiden mallien soveltamisesta yhteiskunnallisten ilmiöiden empii-
rinen tutkimiseen ja/tai mallintamiseen jätetään kuitenkin muille ja keskitytään 
rakentamaan niiden avulla kehitysnäkemykselle maamerkkejä, käsitteellistä-
mään epäselvyyttä. 

Tulevaisuudentutkimuksessa esillä olleiden kompleksisuuden ja evolutionaa-
risen kehitysnäkemyksen käyttöä pehmeän strategian teorian kehittämisessä 
luonnehtii varsin hyvin Koestlerin (ks. Bohm ja Peat 1992, 50-53) ajatus "biso-
siaatiosta". Koestler käyttää metafooraa, joka näkee yhteyden nk. naurun logii-
kan ja luovan tapahtuman välillä. Naurun logiikka on sitä, että jokin asia tai ti-
lanne käsitetään samanaikaisesti kahdessa viitekehyksessä, jotka ovat kumpikin 
sisäisesti ristiriidattomia mutta joita on totuttu pitämään yhteensopimattomina. 
Tämänkaltainen luova oivaltaminen voi ilmetä missä tahansa arkielämän tapah-
tumassa. Se ei rajoitu vain tieteeseen, taiteeseen tai kirjallisuuteen.  

Strategia, suunnittelu ja evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus ovat kukin 
kehittyneet suhteellisen ristiriidattomiksi sisäisesti, mutta niitä ei juurikaan ole 
tuotu yhteen teorian kehittelyn mielessä. Tämän työn yhtenä keskeisenä lähtö-
kohtana on etsiä uudenlaista lähestymistapaa kehityksen, strategisen ajattelun ja 
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strategioiden tarkasteluun. Kompleksisuudesta ja evolutionaarisesta kehitysnä-
kemyksestä tuodaan pehmeän strategian taustalle lähinnä niiden perusajatukset. 

 
 
1.3. Lähestymistapa ja matkan vaiheet 
	

utkimuksen yhtenä lähtökohtana on, että kehitysnäkemys - se miten hahmo-
tamme kehityksen kulun ja oman roolimme siinä - vaikuttaa merkittävästi 

suunnittelun ja strategian saamiin muotoihin. Tästä lähtökohdasta tämä tutkimus 
muodostaa matkan läpi käsiteviidakon, josta etsitään perustaa murroksessa 
muuttuvalle kehitysnäkemykselle ja siitä nouseville suunnittelun ja strategian 
muodoille.  

Tutkimus painottuu teoreettisesti. Se kiinnittyy muutamaan varsin lähellä toi-
siaan olevaan teoriapohjaan uppoamatta yhdessäkään pohjaan asti. Teoreettisena 
tavoitteena on rakentaa sellainen viitekehys, joka mahdollistaa strategian näke-
misen uudella tavalla. Tavoitteena ei ole luoda täysin uutta suunnittelun ja stra-
tegian teoriaa, vaan yhdistää ennen erillään pidettyjä näkökulmia toisiinsa ja 
kunnallishallintoon. 

 
Lähtökohta 

 
Ensimmäisen strategista ajattelua käsittelevän työni (Sotarauta 1990) jälkeen 
työskentelin kahden vuoden1 ajan Ruoveden kunnan palveluksessa. Sekä Ruo-
veden kehittämisohjelman2 laadinta että sen toteuttamisesta vastaaminen auttoi-
vat ymmärtämään sitä moninaista ja monitahoista kenttää, jossa kunnallisia stra-
tegioita luodaan ja toteutetaan. Tämän työn tutkimusongelman hahmottuminen 
alkoi jo tuolloin. Menetelmää voi kutsua osallistuvaksi havainnoinniksi (ks. mm. 
Eskola 1981). Tutkimusongelman muotoutuminen aiheutti lähinnä hämmennys-
tä, koska näkemykseni strategisesta suunnittelusta ja sen roolista alkoi kehittyä 
hyvin erilaiseksi kuin aiemmin. Ruoveden kehittämisprojektin aikana tutkimus-
työn jatkaminen ei kuitenkaan ollut lainkaan selvä valinta ja strategian teoreetti-
siin kysymyksiin kohdistunut pohdiskelu oli koko projektin ajan taustalla.  

Vuonna 1992 sain mahdollisuuden aloittaa ajatusteni pukemisen teoreettiseen 
muotoon lisensiaatintutkimuksessa (Sotarauta 1994a). Samalla sain mahdolli-
suuden laajentaa näkökulmaani kunnallishallinnon strategisiin kysymyksiin, kun 
																																																								
1 Vuodet 1990 ja 1991 
2 Kehittämisohjelma laadittiin 1989 strategista suunnittelua soveltaen  

T 
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Kurun, Ruoveden ja Virtain yhteistyöprojekti (ks. Sotarauta 1993) tarjosi lähes 
koko kunnallishallinnon kirjon kattavan pohjan tutkimusongelman hahmottami-
selle. Projektissa korostuivat luonnollisesti kuntien tarpeet ja tavoitteet. Työ ra-
joitti tutkijan omia kysymyksiä, mutta tarjosi silti hyvän näköalan kunnan stra-
tegioihin eri sektorien näkökulmasta.  

En edes yritä väittää, että muutamassa vuodessa olisin oppinut ymmärtämään 
mistä kuntien strategiassa kysymys. Osallistujan rooli auttoi lähinnä hahmotta-
maan ja ymmärtämään tutkimuskohdetta, kohdistamaan huomion erilaisiin asi-
oihin kuin aiemmin. Sekä edellä mainitut projektit että erilaiset kuntien koulu-
tustilaisuudet, joissa olen saanut tilaisuuden esittää omia näkemyksiäni ja kes-
kustella kuntien strategioista, ovat johtaneet kysymään uudella tavalla sitä mikä 
strategia kunnassa loppujen lopuksi on. Edellä esitetty tutkimusongelma on syn-
tynyt kuntiin kohdistetun klassisen strategisen suunnittelun teorian ja käytännön 
havaintojen välisestä ristiriidasta. 

Osallistuva havainnointi loi pohjan tutkimusongelmalle ja teki samalla työn 
empiirisen sisällön suunnittelun hyvin vaikeaksi. En tiennyt mistä ja miten läh-
teä liikkeelle. Miten operationalistaa kysymys ‘miten kunnallisessa strategiapro-
sessissa voidaan käyttää hyväksi moniulotteisuutta, epävarmuutta ja lyhytjäntei-
syyttä’? Lopulta päädyin teoreettiseen työhön, jossa tavoitteena on luoda viite-
kehys strategiassa havaitsemieni paradoksien käsitteellistämiseksi, eli etsiä asi-
oita joihin huomio tulisi kohdistaa. 

Näistä lähtökohdista tutkimusotteesta rakentui yhtäältä käsiteanalyyttinen ja 
toisaalta päätöksentekometodologinen. Käsiteanalyyttinen se on sikäli, että tut-
kimuksen tarkoituksena on pehmeän strategian käsitejärjestelmän rakentaminen 
aiempaan käsiteanalyyttiseen ja empiiriseen tutkimukseen nojautuen. Metodina 
on tällöin ajattelun metodi tavoitteena analyysein ja synteesein luoda uusia käsit-
teitä. Tutkimus ei siis ole tulosten verifiointia vaan lähinnä argumentointia. Toi-
saalta tutkimus on päätöksentekometodologinen, koska keskeisenä tehtävänä on 
uudenlaisen lähestymistavan kehittäminen ongelmanratkaisuun. (ks. Neilimo ja 
Näsi 1980.) 

En kuitenkaan halunnut tehdä matkasta niin teoreettista, ettenkö olisi ehtinyt 
pysähtyä ihmettelemään Raision kaupungin kokemuksia. Raisioon päädyin siksi, 
että tunsin sekä kaupunkia että sen johtavia viranhaltijoita ennestään jo jonkin 
verran - ja mikä tärkeintä - Raisiossa oli jo vapaakuntakokeilun yhteydessä aloi-
tettu myös kuntasuunnittelun uudistaminen strategisempaan suuntaan. Raision 
kaupungin kokemusten lisäksi teoreettisen käsittelyn yhteydessä käytetään eri-
laisia kuvitteellisia ja elävästä elämästä poimittuja esimerkkejä. Niiden tehtävä-
nä on selventää, elävöittää ja havainnollistaa teorian muotoja. 



 25  

Käsiteanalyyttisyyden, päätöksentekometodologisuuden ja case-tapauksen li-
säksi olisi ollut muitakin mahdollisuuksia aineiston keräämiseen ja tutkimuksen 
rakentamiseen. Olisin voinut lähettää kaikkiin kuntiin kyselylomakkeen ja ky-
sellä sitä miten ja millaista strategista suunnittelua on käytetty. Mutta olin jo eh-
tinyt huomata, että strategian kaltaisen laaja-alaisen, monitulkintaisen, abstraktin 
ja hyvinkin subjektiivisen ilmiön kohdalla pelkkä käsitteisiin tuijottaminen saat-
taa olla harhaanjohtavaa. Esimerkiksi pelkkä strategisen suunnittelun menetel-
mien käyttäminen ei kerro siitä ovatko kunnat todella toimineet strategisesti vai 
eivät. Kuntaorganisaatio voi toimia hyvinkin strategisesti, vaikkei se olisi kos-
kaan soveltanut kirjoista löytyviä strategisen suunnittelun oppeja. Toisaalta se 
voi käyttää hyvinkin runsaasti erilaisia menetelmiä, mutta käytännössä toiminta 
ei sisällä alkeitakaan strategioista. Kyselyllä ei voi tarttua muuta kuin strategian 
ulkoisiin muotoihin, ei sen todelliseen olemukseen. 

 
Luonne 

 
Tutkimusta voi luonnehtia otteeltaan laadulliseksi ja ymmärtäväksi, koska ta-
voitteena on ymmärtää strategian luonnetta kunnassa. 

Ehrnroothin (1990, 37) mukaan laadullisessa tutkimusotteessa1 tutkija vähi-
tellen lähestyy perusteltua tulkintaa. Tällä matkalla perustellun tulkinnan tavoi-
tetta edustaa pehmeä strategia sekä siitä avatut muutamat käytäntöä lähestyvät 
ajatukset. Perusteltu näkemys rakennetaan lähinnä teoreettisten ajatusten ja 
aiempien tutkimusten esille nostamien ajatusten varaan. Matkan loppupuolella 
esitetään strategian eri puolia teoreettisesti jäsentävä tulkinta matkan varrella 
kertyneestä aineistosta.  

Laadullinen tutkimusote sopi tämän matkan tarkoituksiin hyvin, koska siinä 
yleisenä tavoitteena on paljastaa tiettyyn tilanteeseen liittyviä merkityssisältöjä. 
Raisiosta kerätyn aineiston tehtävänä on hahmottaa sitä, mikä on suunnittelun 
merkitys; miksi suunnitella. Raision kaupungilta kerättyä aineistoa ja siellä teh-
tyjä havaintoja ei käsitellä omana erillisenä lukunaan, vaan ne otetaan esille pit-
kin matkaa aina kulloinkin käsittelyn alla olevan teeman yhteydessä. ‘Äänelle 
Raisiosta’ annetaan mahdollisuus havainnollistaa kulloinkin käsittelyn alla ole-
via ajatuksia. ‘Äänen’ tunnuksena on [Raisio/VH] tai [Raisio/LH]. VH viittaa 
Raision kaupungilla haastateltuihin johtaviin viranhaltijoihin ja LH johtaviin 
luottamushenkilöihin. 

 

																																																								
1 ks. tarkemmin mm. Alasuutari (1989 ja 1994) 
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Tapaus Raisio - aineiston hankinta 
 

Raision kaupungilta hankittu aineisto koostuu:  
• Teemahaastatteluista 
 - Keväällä ja syksyllä 1995 haastattelin kaupungin johtavia luottamushen-

kilöitä ja viranhaltijoita  
  Kaupunginhallitus - 9 henkilöä 
  Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto - 3 henkilöä  
  Kaupunginjohtajan johtoryhmä - 9 henkilöä 
• Suunnitteluasiakirjoista 
• Kaupungin sisäisistä muistioista, selvityksistä ja raporteista  

Pääpaino on teemahaastatteluilla kerätyssä aineistossa. Teemahaastattelu haas-
tattelumenetelmänä sijoitetaan yleensä lomakehaastattelun ja avoimen haastatte-
lun välimaastoon. Siitä on myös käytetty nimeä puolistrukturoitu haastattelu. 
Teemahaastattelu sopii tilanteisiin, joissa haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, 
mutta strukturoidulle haastattelulle luonteenomainen kysymysten tarkkaa muo-
toa ja järjestystä on vaikea etukäteen täsmentää. Teemahaastattelussa ollaan 
kiinnostuneita tutkittavan ilmiön perusluonteen ja -ominaisuuksien tunnistami-
sesta. Näin kyse on enemmän hypoteesien etsimisestä kuin niiden testaamisesta. 
(Hirsjärvi & Hurme 1980.) 

Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit, käsiteltävät teemat, on etukäteen 
suunniteltu, mutta kysymyksille ei ole annettu tarkkaa muotoa ja järjestystä, 
vaan haastattelu muodostuu keskusteluksi tiettyjen teemojen sisällä. (Hirsjärvi & 
Hurme 1980; Vesala 1994.) Raision kaupungilla tehtyjen haastattelujen teemat 
olivat seuraavat: 

• Haastateltavan historia Raision kaupungin palveluksessa tai luottamustehtävis-
sä. 

• Raision kaupungin organisaatioon kohdistuneet muutokset 1980-luvun lopulla 
ja 1990-luvulla. 

• Nykytilanteen kunnalliselta toimijalta (sekä johtavat viranhaltijat että luotta-
mushenkilöt) edellyttämät strategisen ajattelijan kyvyt. 

• Kuntaorganisaation erinomaisuuden perustat - yleisesti ja Raisiossa. Mikä te-
kee kuntaorganisaatiosta erityisen hyvän? Missä asioissa Raisio on parempi 
kuin kunnat yleensä?  

• Suunnittelujärjestelmän uudistaminen. 
• Strategioiden laadinta uuden suunnittelujärjestelmän puitteissa. 
• Suunnitelmien toteutuminen ja merkitys. 
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Teema-alueet ‘operationalistettiin’ itse haastattelutilanteessa konkreettisiksi ky-
symyksiksi. Tällöin myös haastateltava omilla vastauksillaan osallistui kysy-
mysten operationalistamiseen, koska käsiteltävän ilmiön konkretisoituminen 
riippuu haastateltavan kokemuksesta ja ajatuksista. (Hirsjärvi & Hurme 1980.) 
Tästä johtuen myös Raisiossa haastattelut erosivat jonkin verran toisistaan, mut-
ta muodostivat vastaajien suhteellisen pitkän yhteisen kokemuksen vuoksi varsin 
yhdenmukaisen kuvan kunnallisen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien luon-
teesta Raisiossa.  

Haastatteluja tehtiin siis yhteensä 21. Etukäteen suunnittelin, että haastattelen 
vähintään kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajat ja 
johtoryhmän jäsenet, ja tarpeen vaatiessa laajennan haastattelut käsittämään laa-
jemmin kaupunginvaltuuston jäseniä. Koska aineisto alkoi kyllästyä - eli uudet 
tapaukset eivät enää tuoneet uusia piirteitä esiin (Strauss 1988 [Viittaus Mäkelä 
1990, 52]), katsoin ettei enempää haastatteluja ollut tarpeen tehdä.  

Haastattelut kestivät puolesta tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. Kaikki haas-
tattelut nauhoitettiin ja purettiin myöhemmin kirjalliseen muotoon. Haastattelui-
hin perustuvaa kirjallista materiaalia kertyi yhteensä 210 sivua. Nauhoittamisen 
lisäksi kirjasin haastattelujen aikana ylös tärkeinä pitämiäni asioita. Joidenkin 
haastattelujen jälkeen keskustelu jatkui vapaamuotoisena. Jos näissä keskuste-
luissa nousi esiin käsiteltyihin teemoihin liittyneitä asioita, jotka eivät olleet esil-
lä itse haastattelussa, kirjasin ne ylös jälkikäteen.  

 
Aineiston arviointi 

 
Mäkelän mukaan laadullisen tutkimuksen aineiston arvioinnissa on kiinnitettävä 
huomiota seuraaviin seikkoihin: 

• Aineiston merkittävyys ja yhteiskunnallinen tai kulttuurinen paikka 
• Aineiston riittävyys 
• Analyysin kattavuus 
• Analyysin arvioitavuus ja toistettavuus 
 (Mäkelä 1990, 47-48) 

Raision kaupungilta kerätty aineisto ei anna mahdollisuutta vetää koko suoma-
laista kuntakenttää koskevia johtopäätöksiä suunnittelujärjestelmien uudistumi-
sesta sekä niiden ongelmakohdista ja ratkaisumalleista. Se antaa kuitenkin mah-
dollisuuden yksittäisen tapauksen avulla nostaa esille suunnittelussa tärkeäksi 
nousseita kysymyksiä ja suhteuttaa ne strategian ja suunnittelun teoreettisiin ky-
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symyksiin. Samalla se antaa muille kunnille mahdollisuuden suhteuttaa omia lä-
hestymistapoja ja ongelmiaan Raision kokemuksiin. 

Aineiston riittävyydellä ja analyysin kattavuudella Mäkelä (1990, 52-53) ha-
luaa korostaa sitä, ettei tutkija perusta tulkintojaan satunnaisiin havaintoihin. 
Laadullisen aineiston kattavuudelle ei ole olemassa samanalaisia mittareita kuin 
määrälliselle aineistolle. Yhtenä mittarina on pidetty aineiston kyllääntymistä. 
Kuten jo edellä todettiin Raisiossa tehtyjen teemahaastatteluissa aineisto alkoi 
selvästi kyllääntyä, samat asiat nousta yhä uudelleen esille. Teemahaastatteluilla 
kerätty aineisto suunnitteluasiakirjojen ja kaupungin sisäisten raporttien tuke-
mana tarjoaa riittävän aineiston Raision kaupungin suunnittelun tarkastelulle. 

Analyysin arvioitavuudella Mäkelä (1990, 53) tarkoittaa sitä, että lukijan on 
kyettävä seuraamaan tutkijan päättelyä, ja että hänelle on annettu edellytykset 
hyväksyä tehdyt tulkinnat tai riitauttaa ne tarvittaessa. Analyysin toistettavuu-
della tarkoitetaan sitä, että analyysissä käytetyt menetelmät on esitetty niin yksi-
selitteisesti, että toinen tutkija niitä soveltamalla pääsee samoihin tuloksiin. Seu-
raavassa esitetään tällä matkalla käytetty analyysikehikko arvioitavuuden tur-
vaamiseksi. Analyysin toistettavuus on laadullisessa tutkimuksessa hankalampaa 
kuin määrällisessä tutkimuksessa, koska tutkimusongelman asettelussa, haastat-
teluteemojen valinnassa ja itse haastatteluissa on mukana niin paljon sekä teori-
aan, kokemukseen että intuitioon perustuvia subjektiivisia valintoja, että tutkijan 
oma osuus korostuu väistämättä myös tehdyissä tulkinnoissa. Toistettavuuden 
voisi ainakin tämän tutkimuksen yhteydessä nähdä tarkoittavan sitä, että toinen 
tutkija ei päätyisi samaa viitekehystä, tutkimusongelmaa ja menetelmiä käyttäen 
tässä esitettyjen tulkintojen kanssa ristiriitaisiin vaan niitä täydentäviin tuloksiin.  

 
Aineiston analyysin perusteet 

 
Aineiston analyysin ensimmäinen vaihe alkoi jo itse haastattelujen yhteydessä. 
Kun haastatteluja oli tehty noin 5-7 ensimmäiset laadulliset kuviot alkoivat ilme-
tä, samat asiat nousta yhä uudestaan esille. Tämän jälkeen jatkoin haastatteluja 
samalla kaavalla kuin aiemminkin, mutta kunkin haastattelun jälkeen peilasin 
ko. haastattelun tuloksia esille nouseviin teemoihin - nousiko uudesta haastatte-
lusta esille aiemmille näkemyksille vastakkaisia, täydentäviä vai tukevia ajatuk-
sia. Tarkastelin myös sitä, nousiko esille uusia teemoja. Peilaamisen tein sekä 
lukemalla omia muistiinpanojani että kuuntelemalla haastattelunauhoilta valikoi-
tuja kohtia. Ensimmäistä vaihetta voisi kutsua intuitiivis-analyyttiseksi.  

Analyysin toinen vaihe alkoi, kun kaikki haastattelut oli kirjoitettu puhtaaksi. 
Tässä vaiheessa lähdin seulomaan aineistosta esille olennaisia osia käyttäen hy-
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väksi sekä ensimmäisessä vaiheessa esille nousseita asioita että jo ennalta tär-
keinä pitämiäni teemoja.  

Toisessa vaiheessa kävin läpi koko aineiston näiden teemojen näkökulmasta 
tavoitteena muodostaa näkemys siitä, miten ko. teemat näkyvät kussakin yksit-
täisessä vastauksessa. Lisäksi kävin haastatteluaineiston läpi etsien vastauksia 
siihen yksinkertaiseen kysymykseen mitä hyvää ja mitä huonoa uudistettu suun-
nittelujärjestelmä on tuonut.  

Kolmannessa vaiheessa jatkoin aineiston karsimista valitsemieni teemojen si-
sällä. Samalla näkemys teemojen relevanttiudesta ja niiden sisällöistä alkoivat 
täsmentyä. Tavoitteeksi otin esittää näiden teemojen ympärillä kertomuksen1 sii-
tä, miten Raision kaupungin suunnittelussa keskeisillä paikoilla olevat henkilöt 
sen kokevat. En ole perustellut kertomuksen totuudellisuutta sillä miten moni 
haastateltavista mitäkin mieltä on. Sen sijaan olen pyrkinyt välittämään mahdol-
lisimman tasapuolisesti ja aidosti Raision kaupungin johdon kokemuksia ja nä-
kemyksiä suunnittelun mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista. 

Kunnan sijainti, elinkeinorakenne yms. tekijät vaikuttavat aina strategisen 

																																																								
1 Vesala (1994) on käyttänyt samantapaista lähestymistapaa Lahden kaupungin maankäytön 
suunnitteluun  kohdistuneessa tutkimuksessaan. Hänen työnsä on empiirisemmin painottunut 
kuin tämä työ kokonaisuudessaan. 

KUVA 0-5. Tapaus Raision liittyminen kokonaisuuteen ja Raision kaupungilta 
kerätyn aineiston analyysin eteneminen 

Teore e ttine n
pohd iske lu

Osa llistuva
ha va innointi

Tutkimusonge lma
Te ema ha a sta tte lun

te ema t

Analyysin e nsim m äine n va ihe
intuitiivis-a na lyyttine n tä rke ide n
ilm iöide n ha hmottam ine n

Ana lyysin toine n va ihe
e sille nousse ide n ilm iöide n
systema a ttine n ka rtoitus

Pe hme ä
stra te g ia

Analyysin kolm as va ihe
tiivistä mine n ja ka rsinta

Ke rtomukse n kirjoitta mine n
löyde ttyje n ilm iöide n ympä rille
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suunnittelun sisältöihin ja muotoihin. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole tarvetta 
esitellä Raision kaupunkia kovinkaan tarkasti, koska kiinnostus Raision 
kaupungin strategiseen suunnitteluun on päätöksentekometodologinen. Strate-
gian sisältökysymykset jäävät taustalle. Raision kaupunki esitellään pähkinän-
kuoressa liitteessä 1. 
 
Matkan vaiheet ja työn rakenne 
 
Strategia on aina etsimistä.  

Tämän kirjan muodostamalla löytöretkellä etsitään pehmeän strategian muo-
toja, sen ydintä. Periaatteessa - yksinkertaisimmillaan - kysymys on siitä, miten 
toimijat suhteuttavat oman toimintansa tulevaisuuden odotuksiin, menneisyyden 
kokemuksiin ja toimintaympäristöön 

Matka rakentuun viiden kehän varaan. Se alkaa ensimmäisellä kehällä varsin 
yleiseltä tasolta, ja vähitellen kehä kehältä kierrytään kohti neljännen kehän 
pehmeää strategiaa. 

Matka alkaa kuntiin vaikuttavien yleisen tason prosessien kuvauksella. En-
simmäisellä kehällä tarkastellaan niitä puitteita, joissa strategiaa lähitulevaisuu-
dessa sovelletaan. Muuttuva tilanne tiivistetään muutokseen epävarmuuden hal-
linnoinnista kohti epäselvyyden hallintaa. Hallinnon rakenteita ja prosesseja kä-
sitellään sen verran kuin on välttämätöntä strategian muuttuneen luonteen ym-
märtämiseksi. Tarkastelu tiivistetään hallinnan periaatteiden tunnistamiseen sekä 
sen mahdollisiin muotoihin kunnassa. Hieman enemmän huomiota kiinnitetään 
epäselvyyden käsitteellistämiseen. Epäselvyyttä etsitään dynaamisuuden, komp-
leksisuuden, moninaisuuden ja evolutionaarisuuden avulla. Samalla kehitysnä-
kemyksen perusteet hahmottuvat. 

Toisella kehällä nostetaan pehmeän strategian taustalle ne suunnittelun ja 
strategian teorian perusteet, joiden varaan voidaan rakentaa neljännen kehän 
pehmeän strategian kehittely. Tarkastelussa asetetaan instrumentaalisen rationa-
lismin rinnalle kommunikatiivinen rationaalisuus, jotta olisi mahdollista ylittää 
suunnittelukeskustelua hallinnut kokonaisvaltainen rationalismi vs. inkrementa-
lismi dikotomia. Kolmannella kehällä tarkastellaan strategian kunnissa saamia 
sovelluksia ja etsitään uusia kysymyksiä Raision kaupungin strategisesta suun-
nittelusta. Neljännellä kehällä on sitten aika koota aiempien kehien viestit peh-
meän strategian teorian muotoon. Viidennellä kehällä katsotaan taaksepäin ja 
tiivistetään matkan vaiheet 2000-luvun alun suunnittelun teeseiksi. 



 31  

Ensimmäinen kehä on taustoja etsivä ja kontekstia hahmottava 
• Kehän tarkoitus: a) kuvata niitä muutospaineita ja trendejä, jotka vaikuttavat 

kuntien strategiseen asemaan sekä strategian käytännön ja teorian muotoihin, 
b) havainnollistaa organisationaalisten ja hallinnollisten muutosten luonnetta 
kunnissa käyttäen esimerkkinä Raision kaupunkia ja c) käsitteellistää kehitys-
näkemys ja strategian taustalla oleva epäselvyys.  

Toinen kehä on suunnittelun teoreettista pohjaa luotaava 
• Kehän tarkoitus: a) esitellä ja eritellä suunnittelun taustalla olevia teoreettisia 

perusoletuksia ja b) arvioida niitä ensimmäisen kehän taustaa vasten - eli luo-
da teoreettista taustaa pehmeälle strategialle. 

Kolmas kehä on strategian teoreettista pohjaa luotaava 
• Kehän tarkoitus: a) esitellä ja eritellä strategian taustalla olevia teoreettisia pe-

rusoletuksia, b) tarkastella strategian kunnissa saamia muotoja sekä yleisesti 
että Raision kaupungissa ja c) arvioida niitä ensimmäisen kehän taustaa vasten 
- eli luoda teoreettista taustaa pehmeälle strategialle. 

Neljäs kehä on uutta teoriaa luova 
• Kehän tarkoitus: a) yhdistää suunnittelun ja strategian lähestymistapoja toi-

siinsa ja b) etsiä tapoja ylittää strategian paradokseja - eli luoda pehmeän stra-
tegian teoriaa. 

Viides kehä on yhteenvetävä 

2. kehä

3. kehä

4. kehä

5. kehä

1. kehäkontekstia hahmottava
Taustoja etsivä

pohjaa luova

pohjaa luova

Teoreettista

Teoreettista

Teesit

Pehmeä
strategia

	

KUVA 0-6. Viisi kehää, matkan vaiheet 
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• Kehän tarkoitus: a) palauttaa mieliin käsitellyt teemat, b) osoittaa niiden väli-
set yhteydet ja c) pukea työn perusviestit teesien muotoon. 

Tällä matkalla kohdetta, päämäärää tärkeämpää on matka itse, sen herättämät 
ajatukset ja heijastukset lukijan omiin kokemuksiin, toimintoihin ja organisaa-
tioon. Pehmeä strategia ei anna lopullisia vastauksia. Sen tarkoitus on herättää 
ajatuksia ja kiinnittää huomio strategiaprosessian eri osiin ja niiden välisiin suh-
teisiin. 
 
 
1.4. Paradoksit 

 
uunnittelun ja strategian avulla on organisaatioihin etsitty koherenssia. Sa-
malla erilaiset suunnitteluun liittyvät teoriat ovat rakentuneet erilaisilla ulot-

tuvuuksilla tehtyjen valintojen varaan.  
Roos (1973) on tyypitellyt suunnittelun kolme keskeistä ongelma-aluetta. Ne 

ovat suunnittelu vs. demokratia, individualismi vs. kollektivismi, keskitetty vs. 
hajakeskitetty. Näiden paradoksien ideologisten ulottuvuuksin vuoksi ne liittyvät 
yleensä myös suunnittelujärjestelmiin ja rakenteisiin (Tikkanen 1980, 129). Ky-
symys suunnittelun demokraattisuuden ja teknokraattisuuden välisestä suhteesta 
on myös erittäin ajankohtainen, koska EU-jäsenyyden, managerialismin ja tu-
losohjauksen mukana suunnittelusta tulee helposti teknokraattista, ja demokratia 
jää taustalle. Samalla individualismi on lisääntynyt ja valta on hajautunut. 

Suunnitteluteorioissa on usein käytetty erilaisia dikotomioita ja etsitty ‘oi-
keaa’ vaihtoehtoa tai oikeaa ratkaisua dikotomian ääripäiden väliltä. Usein on 
päädytty joko-tai -valintoihin. Suunnittelun tulisi olla joko keskitettyä tai ha-
jautettua, demokraattista tai teknokraattista. Suunnittelun taustalla on useita di-
lemmoja. Pohtiessaan sitä onko laatu subjektiivista vai objektiivista Faidros tör-
mää muinaiseen loogiseen rakennelmaan, josta käytetään nimeä dilemma. 

“Dilemmaa, joka on kreikkaa ja tarkoittaa ‘kahta lähtökohtaa’, on verrattu kiukkui-
sena hyökkäävän härän etupäähän. ” (Pirsig 1988, 250.) 

Jos Faidros (Pirsig) hyväksyisi sen lähtökohdan, että laatu on objektiivista, di-
lemman toinen sarvi lävistäisi hänet. Jos hän taas hyväksyisi laadun subjektiivi-
suuden, hänet lävistäisi toinen sarvi. Olisipa laatu subjektiivista tai objektiivista, 
hänet lävistettäisiin. Faidros tiesi kuitenkin, että jokaiseen dilemmaan on tarjolla 
ei vain kaksi vaan kolme klassista kumoavaa väitettä. Hän voisi valita joko laa-
dun objektiivisuuden edellyttävän tieteellisen havaittavuuden kumoamisen tai 
hän voisi kumota sen ajatuksen, että subjektiivisuus edellyttää ‘mitä tahansa’. 

S 
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Hän voisi kuitenkin myös tähdätä sarvien väliin ja kumota sen ajatuksen, että 
subjektiivisuus ja objektiivisuus ovat ainoat vaihtoehdot. (Pirsig 1988, 250.)  

Tietyssä mielessä tällä matkalla lähdetään pohtimaan sitä onko suunnittelu 
teknokraattista vai demokraattista, ja sitä onko strategia suunniteltu vai emer-
gentti prosessi. MUTTA - tarkoituksena ei ole tehdä joko-tai -valintoja, vaan 
ylittää joko-tai -asetelmat ja etsiä sekä-että -ratkaisuja. Etsintä päätyy pehmeän 
strategian strategialooppiin, jonka tehtävänä on osoittaa suunnittelun ja strate-
gian eri osien väliset suhteet.  

Suunnittelun dilemmat tulisi mieltää toisiaan täydentävinä, jolloin niistä tulee 
helposti paradokseja. Paradoksissa kaksi toisilleen vastakkaista ilmiötä on yhtä 
aikaa läsnä. Kumpaakaan niistä ei voi jättää pois. Dilemmat voidaan ratkaista 
joko-tai ratkaisulla, tarttumalla härkää toisesta sarvesta, mutta paradoksia ei näin 
voi ratkaista, vaan kyse on sekä-että -ratkaisuista. (Stacey 1993a, 94-95.) Tämä 
johtaa synonyymisanastosta löytyvään paradoksin määritelmään, jossa todetaan 
sen olevan a) näennäisesti järjenvastainen väite, tai b) näennäisesti luonnonla-
kien vastainen sääntö tai ilmiö. (Leino 1995.)  

Me olemme tottuneet tekemään joko-tai valintoja - keskittämään tai hajautta-
maan, tiukentamaan tai löysentämään ohjausta - emme tekemään sekä-että rat-
kaisuja.  

Pehmeän strategian kehittelyssä lähdetään siitä, että strategian ja suunnittelun 
paradokseja ei tule poistaa keinotekoisilla valinnoilla, vaan on tartuttava härkää 
molemmista sarvista ja puskettava sitä suoraan silmien väliin. On etsittävä kei-
noa elää paradoksien kanssa, tapoja käyttää niitä hyväksi.  

Suunnittelu ja kehittäminen tarvitsevat aina jännitteen ollakseen tehokkaita. 
Jännite ei saisi syntyä jonkin ulottuvuuden kahden ääripään välille, jolloin jän-
nitteestä tulee helposti tuhoava. Ääripäät ovat käytännössä epätoivottavia, koska 
äärimmäisyyteen vietynä niissä syntyy vastavoima, jonka seurauksia voi olla 
vaikea ennakoida. 

Palautetaan paradoksit jo edellä esitettyyn ajatukseen tasapainoon pyrkimises-
tä, koherenssin löytämisestä. Siinä on sisällä oma paradoksinsa. 

“Tuntuu siltä että yhteiskunta, joka ei suvaitse mitään rappion muotoja, estää oman 
Dynaamisen kasvunsa ja muuttuu staattiseksi. Mutta yhteiskunta, joka suvaitsee 
kaikkia rappion muotoja, rappeutuu. Kumpikin suunta saattaa olla vaarallinen. Ne 
mekanismit, joiden avulla tasapainoinen yhteiskunta kasvaa rappeutumatta, ovat 
vaikeita, elleivät suorastaan mahdottomia määritellä.” (Pirsig 1992, 249.)  
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I Kehä  
EPÄSELVYYDEN HAL-
LINNAN PERUSTEET 

 
 
 

- 2 - 
KUNTIEN MUUTTUVAT  

STRATEGISET VAPAUSASTEET 
 
 

yvinvointivaltion rakentamisen aikakaudella valtio ohjasi kuntien toimintaa 
lainsäädännön ja suunnittelujärjestelmien avulla. Kuntien strategiset va-

pausasteet olivat varsin alhaiset, ja toimintamuodot rakentuivat yhdenmukaisiksi 
eri puolilla Suomea. 1990-luvulla yksityiskohtaisen ohjauksen höltyminen on 
antanut kunnille aiempaa paremmat mahdollisuudet laatia strategioita omista 
lähtökohdistaan. Lainsäädännön muuttuessa, kansainvälistymisen lisääntyessä ja 
talouden pohjan ollessa epävarma kuntien strateginen asema on murroksessa.  

Murros antaa matkan ensimmäiset kysymykset. 
Mitkä ovat kuntien strategiset vapausasteet? Mikä on niiden strateginen ase-

ma? 
Strateginen asema kertoo siitä miten paljon liikkumatilaa organisaatiolla on. 

Se kiteytyy strategisten vapausasteiden ympärille. Ohmae (1983, 59) määrittelee 
strategisten vapausasteiden liittyvän siihen vapauden määrään, joka yhtiöllä on 
strategisten toimenpiteiden tekemiseen. Mitä suuremmat ovat strategiset va-
pausasteet sitä suuremmat ovat mahdollisuudet suunnata resursseja omien pää-
määrien mukaisesti. Tämä määritelmä sopii myös kuntiin. 

Strategiset vapausasteet voidaan jakaa muodollisiin ja todellisiin strategisiin 
vapausasteisiin. Kunnan muodolliset vapausasteet riippuvat valtion ja kuntien 
välisestä suhteesta, lainsäädännöstä, hallinnollisista käytännöistä yms. suhteelli-

H 
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sen pysyvistä muodollisista tekijöistä. Todelliset vapausasteet puolestaan riippu-
vat muodollisten vapausasteiden lisäksi kuntaorganisaation ja -yhteisöjen henki-
sistä ja materiaalisista resursseista. Muodolliset strategiset vapausasteet ovat lä-
hes samanlaiset kaikissa kunnissa, mutta todelliset strategiset vapausasteet vaih-
televat kunnittain riippuen niiden kyvystä toimia vapausasteiden sisällä ja toi-
saalta laajentaa niitä.  

Kuntien muodolliset strategiset vapausasteet ovat olleet suhteellisen kapeat. 
Kuntien autonomia on 1990-luvulla kasvanut, ja muodolliset strategiset vapaus-
asteet lisääntyneet. Kunnat eivät ole enää yhtä yksipuolisesti valtiosta riippuvai-
sia, vaan uudelle ajalle on ominaista keskinäinen riippuvuus, joka kohdistuu 
moniin suuntiin. 

Kuntien nykyisen strategisen aseman perustat rakentuivat nykyiseen muo-
toonsa hyvinvointivaltion rakentamisen aikakaudella. Tällöin kehitysnäkemyk-
sessä ja hallintomalleissa korostui epävarmuuden hallinnointi. 1990-luvulla kun-
tien strateginen asema on muuttunut. Olemme siirtymässä aikaan, jossa korostuu 
epäselvyyden hallinta.  

Kuntien strategisen aseman muutos kiteytyy osaksi siirtymää hallinnoinnista 
hallintaan, osaksi muutosta kohti epäselvyyden hallintaa. 

Tässä siirtymässä ei ole kysymys vain uusista rakenteista, vaan hyvin pitkälle 
myös uusista asenteista ja prosesseista, tavoista nähdä kehitys ja siihen vaikutta-
vat voimat sekä oman organisaation rooli osana kehitystä. Monet aikamme muu-
tosvoimista muuttavat tapaa, jolla katsellemme maailmaa.  

Meille on muodostumassa uudenlainen kehitysnäkemys. Se on edellytys toi-
mintatapojen muuttumiselle. 
 
Matkan ensimmäisenä varsinaisena tavoitteena on selvittää mistä epäselvyyden 
hallinnassa on kysymys. Tähän tehtävään pureudutaan seuraavasti. Ensim-
mäiseksi kuvataan lyhyesti niitä muutosvoimia, jotka ovat olleet murtamassa 
vanhaa kehitysnäkemystä, ja jotka vaikuttavat sekä uuden kehitysnäkemyksen 
että uusien suunnittelukäytäntöjen muodostumisen taustalla. Tässä yleisellä ta-
solla kuvattavat toisiinsa kietoutuneet muutospaineet ovat a) kansainvälistymi-
nen, b) talouden kriisi ja c) kuntien muodollisen strategisen aseman muutos. 

Muutospaineiden ja trendien tarkastelun jälkeen katsotaan tarkemmin epä-
varmuuden hallinnoinnin ja epäselvyyden hallinnan perusteita. Se tehdään pur-
kamalla käsiteparit epävarmuuden hallinnointi ja epäselvyyden hallinta. Ensin 
käsittelyyn otetaan hallinnointi ja hallinta, minkä jälkeen vuorossa ovat epävar-
muus ja epäselvyys. Jo tässä vaiheessa on korostettava, että kyseessä ei ole suo-
raviivainen siirtymä yhdestä mallista toiseen, vaan epävarmuuden hallinnointi ja 
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epäselvyyden hallinta ovat toisiaan täydentäviä siten, että epäselvyyden hallinta 
asettaa epävarmuuden hallinnoinnin yhdeksi tiettyihin aikoihin ja paikkoihin so-
veltuvaksi malliksi. 

 
 
2.1. Kansainvälistyminen  
 

äitetään, että olemme siirtyneet uuteen kehitysvaiheeseen. Sanotaan, että 
elämme murrosta. Mannermaa (1993) on todennut meidän siirtyvän mur-

roksesta mosaiikkiin; tietointensiiviseen vuorovaikutusyhteiskuntaan1. Ohmae 
(1991) on kirjoittanut meidän siirtyneen rajattomaan maailmaan.  

King ja Schneider (1991) toteavat ihmiskunnan murroksen siemenen itäneen 
hitaasti. Muutospaineiden lista on kasvanut pitkäksi; väestöräjähdys, köyhyys-
ongelma, ympäristöongelmat, kaupunkien kasvu, tietoyhteyksien kehittyminen 
ja rahaliikenteen vallankumous, teknologian kehittyminen, kansallisvaltioiden 
tulevaisuus, hyvinvointivaltioiden kriisit, monimuotoisuuden lisääntyminen, siir-
tymä kansallistalouksista maailmantalouteen, keskinäisen riippuvuuden kasvu2...  

1900-luvun lopun murros ei ole uusi ilmiö. Kulttuureja on syntynyt ja kadon-
nut historian hämärään. Murrosten ja tasapainon kausien vaihtelu ei rajoitu vain 
valtioihin, kulttuureihin ja kansoihin, vaan myös yksittäiset kaupungit ja lokali-
teetit ovat vajonneet kukoistuksesta ahdinkoon ja sitten pyrkineet luomaan omaa 
tulevaisuuttaan murroksessa. (ks. mm Judd & Parkinson 1990, Cooke 1989). 
Merkittävin ero aiempiin murroksiin on nykyisen globaalisuus. Ongelmien seu-
raukset eivät enää rajaudu niin selvän alueellisesti kuin ennen. Kansainvälisty-
minen, maailman yhä tiiviimpi yhteenkietoutuminen, nostaa eteemme ongelmia, 
joiden ratkaisu ei ole jollain tietyllä alueella, joidenkin tiettyjen toimijoiden kä-
sissä.  

Kansainvälistyminen sumentaa ennen niin selkeiden rajojen merkitystä. Kulu-
tustottumukset yhdenmukaistuvat ja maailmankaupan logiikka ohjaa yhä vah-
vemmin kehitystä. Ohmae (1991, 23) muistuttaa, että vaikka kartalla maiden ra-
jat ovat yhä näkyvissä, niin taloudellisen kilpailun kartalta ne ovat hävinneet. 
Taloudellisen kilpailun kartalla näkyvät pääoman liikkeet ja taloudellinen aktivi-

																																																								
1 Uudelle esiin nousevalla ajanjaksolle on annettu muitakin nimiä; jälkiteollinen yhteiskunta, 
informaatioyhteiskunta, maailmankylä, uusi kapitalismi jne. Mannermaan käsite on sikäli hy-
vä, että se yhdistää sekä kasvavan tietointensiivisyyden että kasvavan keskinäisen riippuvuu-
den. 
2 Enemmän globaaleista muutospaineista ja tulevaisuuden näkymistä mm. Toffler (1991); 
Meadows & Meadows & Randers (1992); Kivistö (1992); Kennedy (1994). 

V 



 37  

teetti. Samalla toisen maailmansodan jälkeen vallinnut globaali järjestys on 
muuttunut ja sen muodot sumentuneet, globaali riippuvuus on kasvanut.  

Kehityksen muuttuneen luonteen taustalla on aivan uudet ulottuvuudet saanut 
kansainvälistyminen, jonka ulkoisia merkkejä ovat mm. Euroopan laajeneva ja 
syvenevä integraatio sekä maailmankaupan ja pääomamarkkinoiden vapautumi-
nen ja volyymin lisääntyminen. Pohjimmiltaan kansainvälistymisessä on kuiten-
kin kysymys yritysten, yhteisöjen ja ihmisten lisääntyvistä yhteyksistä vastaa-
viin ryhmiin muissa maissa. Kansainvälinen vuorovaikutus lisääntyy kaikilla 
elämisen ja toiminnan alueilla. (Kultalahti 1990, 88.) Samanaikaisesti yhteis-
kunnallinen, taloudellinen ja teknologinen kehitys on nopeampaa, monimutkai-
sempaa ja pitkävaikutteisempaa kuin koskaan ennen.  

Kansainvälistyminen on nähtävä laajana ilmiönä. Se ei ole vain maailman-
kauppaa, turismia tai jäsenyys Euroopan Unionissa. Kansainvälistyminen on... 

• maailmalla tapahtuvien muutosten entistä nopeampaa heijastumista eri alueil-
le, jotka ovat tulleet riippuvaisemmiksi muun maailman tapahtumista kuin 
koskaan aiemmin, ja 

• maailmantalouden yhä tiiviimpää nivoutumista yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Tämän määritelmän mukaan jokaisen suomalaisen kunnan strateginen asema on 
riippuvainen kansainvälisestä kehityksestä, joko suoraan tai välillisesti. Kan-
sainvälistyminen siis koskee myös sellaisia kuntia, joilla ei ole suoria kansainvä-
lisiä yhteyksiä.  

Globaali riippuvuus kasvaa. 
Talouden vapautuminen ja markkinavoimien korostuminen ovat jo muuttanut 

kansallisten hallintojärjestelmien luonnetta, lisänneet keskinäistä riippuvuutta ja 
vähentäneet mahdollisuuksia suorilla toimenpiteillä vaikuttaa kehitykseen. 
Olennaista tässä kehitystrendissä on vallan hajautuminen. Vielä runsas vuosi-
kymmen sitten korkoja muuttelemalla ja valuuttamarkkinoilla operoimalla kan-
sallisvaltioiden eliitti pystyi vaikuttamaan hintoihin ja sitä kautta maailmanta-
louteen. Nykyisin tämä on yhä vaikeampaa ja maailmantalous on yhä vapaam-
paa. Markkinavoimien osuus on kasvanut selvästi. Valuuttojen vaihto on lisään-
tynyt räjähdysmäisesti tietoliikenneyhteyksien kehittyessä, ja rahaa on helpompi 
liikuttaa maasta toiseen. Toffler (1991) toteaa, että yhä useammin rikkaus piilee 
symboleissa, ja että suurin kuilu maailmassa ei ole idän ja lännen tai pohjoisen 
ja etelän välillä vaan hitaiden ja nopeiden välillä.  

Selvimmin kasvanut muutosnopeus ja riippuvuus näkyvät pääomamarkkinoil-
la ja kelluvissa valuutoissa. Maiden väliset taloudelliset suhteet voivat muuttua 
nopeastikin.  
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Sunnuntaina 22.1.1995 Helsingin Sanomat otsikoi paljon puhuvasti: "Pörssit 
notkahtelevat, valuutat heiluvat, hallitukset tutisevat - Levoton raha palaa ko-
tiin". Artikkelin taustalla olevat Meksikon tapahtumat kuvaavat hyvin sitä maa-
ilmaa, jossa 1990-luvulla eletään. Seurataan hetki Korhosen ja Sokalan ajatuk-
sia: 

"Meksikossa peson arvosta on lyhyessä ajassa haihtunut kolmannes, ja osakekurssit 
ovat romahtaneet. Useat elintarvikkeet ovat kallistuneet niin, ettei köyhillä ole enää 
varaa ostaa niitä. Latinalaisesta Amerikasta levottomuus on levinnyt joka puolelle 
maailmaa ... Levottomuuden tärkeimpänä syynä on amerikkalaisen sijoitusrahan pa-
luu kotiin ... Amerikkalaisen rahan maailmalle lähtöä vauhditti 1990-luvun alussa 
se, että Yhdysvalloissa raha tuotti huonosti. Keskuspankki piti korot alhaisina, jotta 
talous lähtisi nousuun. Mataliin korkoihin tympääntyneiden sijoittajien oli melkein 
pakko lähettää dollarinsa muualle ... Amerikkalaisille sijoittajille Meksiko oli jon-
kun aikaa ollut kultamaa: sijoitukset tuottivat hyvin, ja maa arvioitiin turvalliseksi 
sijoituskohteeksi ... Meksikon kriisi alkoi kehkeytyä joulun alla, kun maa devalvoi 
eli alensi pesonsa arvoa suhteessa muihin valuuttoihin. Seurauksena oli täysi ta-
louskaaos, kun devalvaatiossa tappioita kärsineet sijoittajat alkoivat joukolla vetää 
sijoituksiaan pois.  

Meksiko oppi karvaan läksyn: ulkomainen raha, jonka houkutteluun meni vuosia, 
voi häipyä muutamassa minuutissa. 

Nyt IMF ja Maailmanpankki eivät voi tehdä muuta kuin antaa hyviä neuvoja. 
Niillä ei ole enää entisenlaista vaikutusvaltaa yhä vapaammaksi käyneeseen ra-
haan... 

Maapallolta ei löydy montaa sellaista nurkkaa, joihin levoton raha ei yltäisi..." 
(Korhonen & Sokala/HS 1995.) 

Suomen jäsenyys Euroopan Unionissa on näkyvä merkki kansainvälistymisestä. 
Tästä huolimatta se on kuitenkin vain yksi kansainvälistymisen ulkoinen merkki, 
poliittis-hallinnollisen järjestelmän pyrkimys seurata kehitystä. Sen voidaan tul-
kita olevan tapa institutionalisoida kansainvälistyminen. Samalla se avaa uusia 
kanavia kansainvälistymisen laajenemiselle ja syvenemiselle.  

Suomen jäsenyys Euroopan Unionissa muuttaa olennaisesti paikallishallinnon 
taloudellista, sosiaalista ja poliittista toimintaympäristöä. Demokraattisesti valit-
tujen päättäjien mahdollisuudet vaikuttaa kehitykseen muuttuvat merkittävästi. 
Erityisesti elinkeinoelämän, työllisyyden ja koulutuksen kohdalla markkinavoi-
mien merkitys kasvaa. Benington (1994) pelkää monien lokaliteettien joutuvan 
todella pahoihin vaikeuksiin niiden kamppaillessa kovenevassa alueiden välises-
sä taloudellisessa kilpailussa. Luomastaan hieman synkästä kuvasta huolimatta 
Benington uskoo kuitenkin, että paikallishallinnolla on kaikesta huolimatta 
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mahdollisuuksia vaikuttaa oman alueensa kehitykseen. Tämä edellyttää kuiten-
kin uusia toimintatapoja sekä toimivia yhteistyösuhteita eri tahojen kanssa.  

Jäsenyys1 Euroopan Unionissa on tuonut kuntien toimintaan uuden ulottu-
vuuden, sillä kuten Knemeyer (1995, 9) toteaa, juuri kuntien on toteutettava suu-
ri osa Brysselin määräyksistä. Määräykset koskevat kuntia asetuksina ja direk-
tiiveinä. Asetukset pätevät yleisesti ja ovat kaikilta osin kaikkia jäsenvaltioita 
sitovia. Direktiivit velvoittavat vain jäsenvaltioita, joiden on sisällytettävä direk-
tiivien säännökset kansalliseen lainsäädäntöön.  

Euroopan unionin kuntiin kohdistuvat vaikutukset eivät ole vain suoria, vaan 
myös välillisillä vaikutuksilla on suuri merkitys. Ne kohdistuvat kuntaan yritys-
ten kilpailuympäristön muuttumisen kautta. Välillisiä vaikutuksia tulee myös 
koko julkishallinnon muutoksen kautta. Jäsenyys EU:ssa ja kiristynyt globaali 
talouskilpailu asettavat julkiselle taloudelle omat rajansa. Uusi kansainvälinen 
asetelma ei anna mahdollisuuksia julkisen talouden budjettialijäämään. (Ståhl-
berg 1995.) Tämä heijastuu myös kuntien taloudelliseen tilanteeseen. 

Kuntien näkökulmasta tilanne on sikäli mielenkiintoinen, että samanaikaisesti 
kun ylikansallisten liittoumien merkitys kasvaa myös alueellisen ja paikallisen 
tason merkityksen uskotaan kasvavan. Hallintojärjestelmä ei välttämättä näyt-
täydy enää monitasoisena vaan moniulotteisena. 

Kansainvälistyminen merkitsee yhä suurempaa riippuvuutta muun maailman 
tapahtumista, se merkitsee yhä kauempaa ja yhä nopeammin tulevia impulsseja, 
jotka tulee tavalla tai toisella ottaa huomioon strategiassa.  

Riippuvuus kasvaa ja laajenee useisiin suuntiin.  
 
 
2.2. Talouden kriisi 
 

uomen talous ajautui vaikeaan lamaan 1990-luvun alussa. BKT laski kolme-
na vuonna peräkkäin. Työttömyysprosentti nousi nopeasti, ja valtion vel-

kaantumisesta tuli kansallinen puheenaihe.  
Suomen kansantalouden vaikeudet heijastuivat myös Suomen kuntiin. Laman 

myötä kuntien tulojen reaalinen kehitys hidastui tai jopa supistui. Kuntien talou-
dellinen ympäristö muuttui nopeasti ja yllättävästi. Jatkuvasta talouskasvusta 
siirryttiin nopeasti taloudellisen niukkuuden aikaan. 1980-luvulla äyrimäärä ja 

																																																								
1 Euroopan integraation vaikutuksista kuntiin: ks. mm. Mennola (1991); Ryynänen (1992); 
Nummela & Ryynänen (1993); Kokkonen & Vartiainen (1993); Lindbom (1994); Sahrman & 
Kirvelä (1994); Ståhlberg (1995) 

S 
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verotulot kasvoivat vielä tasaisesti eikä valtionosuuksissa tapahtunut olennaisia 
muutoksia. 1990-lukua on leimannut taloudellinen epävarmuus.  

Vaikka tilanne vuosina 1994 ja 1995 on tasaantunut, on taloudellisten resurs-
sien niukkuudesta tullut 1990-luvulla realiteetti Suomen kunnissa. "Niukkuus" 
on korvaamassa aiemman resurssien "runsauden1". Kallion (1993, 18) ajatukset 
runsaasta talousympäristöstä kuvaavat hyvin perinteistä näkemystä runsaasta ta-
lousympäristöstä. Hänen mukaansa runsaalle talousympäristölle on ominaista 
äyrimäärän voimakas ja jatkuva kasvu, mikä tekee mahdolliseksi toiminnan laa-
jentamisen ja uusien palvelujen perustamisen. Vastaavasti niukassa talousympä-
ristössä kunta ei saa riittävää resurssipohjaa, joka turvaisi toiminnan sen hetki-
sen laajuuden.  

Kysymys siitä, onko niukkuus jatkuvaa vai ovatko 1990-luvun talousvaikeu-
det vain ohi menevä häiriö muuten tasaisessa kehityksessä, on keskiössä etsittä-
essä kuntien uusia toimintamuotoja. Jos kyseessä on vain väliaikainen häiriö, sii-
tä selvitään säästämällä, mutta jos niukkuus on tullut jäädäkseen säästäminen 
saattaa johtaa näivettymiseen, hengiltä säästämiseen. 

On hyvin todennäköistä, että epävarmuus talouden pohjan kestävyydestä on 
sikäli jatkuvaa, että taloudellisesti huonot ja hyvät ajat saattavat tulevaisuudessa 
vaihdella nopeasti. Tasaisen kehityksen uralle paluuseen ei voi luottaa. Tämä 
merkitsee sitä, että taloudelliseen ahdinkoon ja yllätyksiin on varauduttava jat-
kuvasti, myös hyvinä aikoina. Samalla näyttää hyvin ilmeiseltä, että odotukset ja 
vaatimukset tulevat jatkuvasti ylittämään kunnan omat resurssit. Näin ollen re-
surssien oikean kohdentamisen, resurssipohjan jatkuvan luomisen ja uudista-
misen merkitys kasvaa.  

Jos edelleen pitäydytään vanhassa käsityksessä runsaasta talousympäristöstä 
(=äyrimäärän voimakas ja jatkuva kasvu), niin resurssipohjan heilahtelut luovat 
jatkuvasti tiukat rajat toiminnalle. Tämän vuoksi tarvitaan uusi näkemys run-
saasta talousympäristöstä. Se ei saa enää perustua pelkästään kuntaorganisaation 
omien resurssien riittävyyteen suhteessa tehtäviin. 

Epäselvyyden hallinnassa yksi keskeinen runsaan taloudellisen toimintaympäristön 
merkki on useiden neuvottelu- ja yhteistyökykyisten organisaatioiden olemassaolo, 
organisaatioiden, jotka ovat valmiita etsimään ja käynnistämään yhteisiä hankkeita 
ja projekteja. 

																																																								
1 On kuitenkin muistettava, että niukkuus ja runsaus ovat suhteellisia käsitteitä. Myös runsau-
den aikana on kuntia, jotka eivät koe toimivansa kovinkaan runsain resurssein, ja vastaavasti 
niukkuuden ajalla joidenkin kuntien resurssit ovat ainakin suhteellisesti ottaen runsaat. Muu-
tos ulottuvuudella runsas - niukka kuvaa kuitenkin yleisellä tasolla kuntien talousympäristön 
muutosta 1990-luvulla. 
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2.3. Kuntien muodollisen strategisen aseman muutos 
 

un Suomesta rakennettiin hyvinvointivaltiota, kunnat nivottiin osaksi valti-
on taloudellista kehitystä. Tavoitteena oli luoda maanlaajuinen perussosiaa-

lipalvelujen verkko. Kaikkien suomalaisten tuli vauraudestaan tai kotipaikastaan 
riippumatta saada tietyt palvelut. Palvelujen kehittäminen rakentui sosiaalisen 
tasa-arvoisuuden ja edistyksen periaatteiden varaan. Kuntien tehtävät lisääntyi-
vät lakisääteisesti, mutta kunnat alkoivat myös itse ottaa itselleen uusia tehtäviä. 
Palvelujen lisääntyessä rajusti myös kuntien talous ja henkilökunnan määrä kas-
voivat jatkuvasti. Voimakkaimmin kuntien palvelut lisääntyivät koulutus-, sosi-
aali- ja terveyssektoreilla. 

Valtion ohjauksessa kuntien toiminta oli luonteeltaan operatiivista. Kuntien 
strateginen toiminta lisääntyi jonkin verran 1970- ja 1980-luvuilla lähinnä elin-
keinojen kehittämisessä ja kuntamarkkinoinnissa. Nummela ja Ryynänen (1993, 
5) toteavat, että kuntien itsehallinnon vahvistaminen ei kuulunut 1960- ja 1970-
lukujen henkeen. Vallitseva käsitys perustui siihen, että kunnilla ei ole edelly-
tyksiä eikä taitoa objektiiviseen ja oikeudenmukaiseen päätöksentekoon ilman 
valtion ohjausta. Valtio ohjasi kuntien toimintaa lainsäädännön ja suunnittelujär-
jestelmien avulla. Hallintojärjestelmästä rakentui keskitetty, pitkälle koordinoitu 
ja säädelty. Sitä voidaan luonnehtia käsitteellä epävarmuuden hallinnointi. Sen 
keskeinen väline oli suunnittelu. 

Suunnittelujärjestelmiä1 kehittämällä pyrittiin väljentämään lainsäädännön 
yksityiskohtaisuutta. Lisäksi eri laeissa säädetyt suunnittelujärjestelmät pyrkivät 
yhdistämään valtion ja kuntien suunnittelun yhtenäiseksi kokonaisuudeksi mo-
nitasosuunnittelun idean mukaisesti. Kuntasuunnittelun tehtäväksi nähtiin kun-
nallishallinnon ja -talouden suunnittelun koordinoimisen valtionhallinnon ja -
talouden suunnitelmiin ja erityislakien suunnitelmien korvaaminen.  

Käytännössä valtion viranomaisten vaatimat sektorisuunnitelmat ovat rajoit-
taneet kunnallispoliittisten tavoitteiden asetantaa ja keinojen valintaa. Valtiolla 
oli myös suunnittelujärjestelmän avulla mahdollisuus hallita kuntien toimintaa 
varsin yksityiskohtaisesti. Kuntien oli noudatettava valtakunnallisia suunnitel-
mia ja niihin liittyvää normiaineistoa, jotta ne saivat lain mukaiset valtionosuu-
det. Suunnitteluvelvoite ja hallinnolliset normit olivat tehokas yhteiskunnallisen 
ohjaamisen keskitetty väline. (Myllymäki 1994, 207-210.) 

																																																								
1 ks. mm. Tuori (1985); Vartola (1985); KM (1985); Papunen (1986); Tiihonen & Tiihonen 
(1990) 
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Kunnallista itsehallintoa koskeva keskustelu alkoi muuttua 1980-luvulla. 
Useat komiteat pohtivat kuntien asemaa ja kehittämisen suuntia. Vuonna 1983 
ilmestyi Kuntien itsehallintokomitean mietintö (KM 1983:3). Kunnallishallin-
toon liittyvää norminantoa ovat pohtineet myös keskushallinnon norminantoko-
mitea (KM 1986:10) ja hallinnon hajauttamiskomitea (KM 1986:12). Nummelan 
ja Ryynäsen (1993, 11) mukaan hallinnon hajauttamiskomitean ehdotukset loi-
vat metodologista ja sisällöllistä pohjaa 1980-luvun loppua kohden tiivistyneelle 
kehittämistyölle. Vapaakuntakokeiluun johtanut vapaakuntatyöryhmän mietintö 
(KM 1987:2) julkaistiin 1987, ja kuntayhtymiä kuntien yhteistyön muotona poh-
tinut komiteamietintö 1990 (KM 1990:53). 1980-luvun keskustelu kunnallishal-
linnon ympärillä voidaan tulkita siten, että muutostarpeet alettiin tunnistaa, ja 
kehityksen suuntia etsittiin, mutta todella merkittäviä uudistuksia ei tehty. 

Etsintä tiivistyi vuosikymmenen lopulla. Holkerin hallitus otti hallitusohjel-
massaan kunnallishallinnon kehittämisen kohteeksi, ja 1989 uudistuksia vauhdit-
tamaan perustettiin vapaakuntakokeilu. Myös Ahon hallitus otti ohjelmaansa 
hallinnon kehittämisen (ks. mm. Palvelevampaan hallintoon 1990). Ahon halli-
tuksen aikana siirryttiin selvitysmieskäytäntöön, eli yhden henkilön komiteoihin. 
Tätä tapaa edustavat mm. Ojalan ehdotukset valtion keskushallinnon toimival-
lanjaon ja tehtävärakenteen muuttamiseksi sekä keskushallinnon supistamiseksi 
(ks. KM 1992:28) sekä Hirvelän ehdotukset valtion aluehallinnon kehittämisestä 
(ks. KM 1992:33) ja Sipposen työ maakuntahallinnon kehittämisestä (KM 
1992:34). 

Nummela ja Ryynänen (1993, 13) toteavat uudistamispyrkimysten aiemmin 
nousseen lähinnä hallinnon sisäisistä tekijöistä, eikä niinkään ulkoisista muutok-
sista ja vaateista. 1990-luvulla tilanne on muuttunut. Voimakas kansainvälisty-
minen, taloudellinen lama ja hyvinvointivaltion kustannuskriisi ovat pakottaneet 
hallinnon ja sen uudistajat katsomaan myös ulospäin. Strategisen ajattelun mer-
kitys on kasvanut sekä koko kunnallishallinnon uudistamisessa että kuntakohtai-
sessa uudistamistyössä. 

Vapaakuntakokeilun yhteydessä herätetty uuden kunnalliskulttuurin ja muo-
dollisen strategisen aseman etsintä tiivistyivät 1990-luvulla taloudellisten resurs-
sien niukentuessa. Keskusteluun on noussut yhä useammin ajatuksia siitä, että 
hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettaessa käytetyt keinot eivät enää sovellu 1990-
luvulla julkisen hallinnon taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Myös palvelujen 
sisältöä ja kohderyhmiä arvioidaan uudelleen. Myöskään tuloeroja tasoittava 
palveluideologia ei enää näyttäisi saavan samanlaista vastakaikua kuin joskus 
1960-luvulla.  
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Ensimmäinen strategisesti merkittävä kuntia koskeva uudistus oli vuoden 
1993 alusta voimaan tullut kuntien valtionosuusuudistus, jossa valtionosuuksia 
koottiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Se toteutettiin Nummelan ja Ryynäsen 
(1993, 31) mukaan "vuosia kestäneen punnerruksen jälkeen." He toteavat, että 
uudistuksiin saattoivat vaikuttaa ajattelutavan muutosta enemmän taloudelliset 
uhkakuvat.  

Vuoden 1993 alusta voimaan tulleen valtionosuusuudistuksen tavoitteet olivat 
a) korvata kustannusperusteiset valtionosuudet laskennallisilla kuntakohtaisilla 
valtionosuuksilla, b) säilyttää valtion ja kuntien välinen kustannustenjako sekä 
c) kuntien toiminnallisen liikkumavapauden laajentaminen suhteessa valtioon. 
(Myllymäki 1994, 372.) 

Valtionosuusuudistuksen lähtökohtana oli kannustaa kuntia kustannustietoi-
suuteen valtionosuuksien laskennallisilla määräytymisperusteilla. Valtionosuus-
uudistus laajensi merkittävästi kuntien mahdollisuutta itse päättää asioistaan. 
Uudessa mallissa yleiset valtionosuudet määräytyvät veropohjan, väestönkehi-
tyksen ja kantokykyluokan mukaan. Uusi malli pitää myös sisällään kaksi laajaa 
sektorikohtaista valtionosuutta sosiaali- ja terveyssektoreille sekä kouluille ja 
vapaa-ajan palveluille. Ne lasketaan sektorikohtaisten kriteerien mukaan. Kun-
nat voivat käyttää myönnetyt valtionosuudet päätöstensä mukaan. Ne voivat 
käyttää sektorikohtaisia valtionapuja myös muilla kuin mainituilla sektoreilla. 
(ks. Myllymäki 1994; Oulasvirta 1996)  

Valtionapujen1 määräytyminen tarpeiden mukaan eikä automaattisesti kus-
tannusten mukaan kuten aiemmin merkitsee käytännössä sitä, että kuntien ei 
kannata pitää yllä toimintoja vain niiden saamien valtionapujen vuoksi. Mitä te-
hokkaammin ja edullisemmin palvelut järjestetään sitä enemmän kunta hyötyy. 
Uusi valtionapujärjestelmä merkitsee myös sitä, että kuntien päätöksentekijöiden 
on entistä enemmän kyettävä tekemään kuntakohtaisia valintoja.  

Vuonna 1995 voimaan tullut kuntalaki (KuntaL) vahvistaa kehityksen suun-
taa. Heurun mukaan vuoden 1976 kuntalaki edusti vielä perusrakenteeltaan vuo-
den 1948 lain modernisointia. Se oli sidottu oikeuspositivistiseen näkemykseen 
lain ensisijaisuudesta oikeuden tuojana, yhteiskunnan säilyttäjänä ja kehittäjänä. 
Vanha kunnallislaki rakentui myös vanhan suunnitteluideologian pohjalle. Se 
korosti menettelytapojen samankaltaisuutta ja tiukkaa hallinnollista sääntelyä. 
Vanha laki korosti yhdenmukaisuutta ja yhtenäisyyttä. (Heuru 1995, 52.) 

Uusi kunnallislaki mahdollistaa käytännössä alkaneen kehityksen jatkumisen. 
Kunnallisoikeuden kehitys ei Heurun mukaan ole kulkenut lainsäädännöstä koh-

																																																								
1 Valtionosuusjärjestelmää ollaan parhaillaan uudistamassa merkittävästi. 
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ti käytäntöä vaan päinvastoin. Uusi laki pyrkii ajan hengen mukaisesti olemaan 
väljä ja joustava kunnallishallinnon peruslaki. Se uudistaa kuntien ja valtion vä-
listä suhdetta, tuo suoran demokratian edustuksellisen demokratian rinnalle, ko-
rostaa poliittisen ja hallinnollisen johdon toimivuutta, uudistaa luottamushenki-
löiden asemaa sekä muutoksenhakujärjestelmää. Heuru huomauttaa, että kunta-
lain valmistelun taustalla heijastuu pelko kunnallishallinnon uskottavuuden me-
nettämisestä. (Heuru 1995, 53.) Mutta kuten Heurukin toteaa ongelmaa tuskin 
voi poistaa pelkästään lailla. Uskottavuus ja luottamus on käytännössä ansaitta-
va.  

Uuden kuntalain lähtökohtana on joustavuus. Se sallii erilaisuuden ja antaa 
mahdollisuuden kunnille aikaisempaa paremmin omista lähtökohdista etsiä rat-
kaisuja ja rakentaa uskottavuuttaan. 

Sekä kehityksen yleiset trendit että 1990-luvun alun kotimainen lama ovat 
nostaneet esiin keskustelun hyvinvointivaltion tilasta ja julkisen hallinnon ase-
masta ja roolista. Vanha keskitettyyn valtiokeskeiseen ajatteluun perustuva hal-
lintomalli on muuttumassa. Ryynäsen (1992, 9-10) mukaan myös kunnallishal-
linnon arvoissa näkyy yleisen ajattelun muuttuminen. Vapaus, demokratia sekä 
sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi painottuvat eri tavoin kuin aiemmin. 
Kunnallishallinnon viime aikojen kehitys on vienyt kohti suurempaa itseohjau-
tuvuutta ja toiminnan vapautta. 

1990-luvulla kuntien strateginen asema muodostuu vuosisataisten perinteiden, 
hyvinvointivaltion rakentamisen ajalla kertyneiden kokemusten, nykyisen mur-
roksen ongelmien ja tulevaisuuden odotusten muodostamissa ristipaineissa. 
Kuntien muodollinen strateginen asema ei ole staattinen tila, vaan dynaaminen 
prosessi. Aika ajoin keskustelu on vilkkaampaa ja muutoksia toteutetaan enem-
män. Välillä tilanne pysyy pidempään ennallaan.  

Seuraavassa kuntien muutoksen kuvausta konkretisoidaan käyttämällä esi-
merkkinä Raision kaupunkia. 

 
Raisio uudistaa - vapaakuntakokeilu 
	

aisio lähti mukaan vapaakuntakokeiluun 1989. Vapaakuntakokeiluun osal-
listumisen tarvetta perusteltiin ensinnäkin kunnallishallinnon yleisillä uudis-

tamistarpeilla ja toisaalta Raisiossa havaituilla ongelmakohdilla. Raision vapaa-
kuntasuunnitelman mukaan kunnallishallintoa tulisi arvioida uudelleen, koska... 
 

 

R 
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• talous- ja henkilöstövoimavarojen kasvu hidastuvat, 
• kunnallishallinnon palveluiden lisäämiseen ja parantamiseen kohdistuu vaati-

muksia, 
• kunnallisten palveluiden lisääntyminen rasittaa kunnallistaloutta ja valtionta-

loutta, 
• hallinto on liian sektoroitunut ja byrokratisoitunut, 
• valtion ohjaus ja valvonta sekä yksityiskohtainen lainsäädäntö rajoittavat kun-

tien toimintaa. 
 (Vapaakuntakokeilusuunnitelma 1988, 8) 

Vapaakuntakokeiluun osallistumisen tavoitteiksi asetettiin... 
• asioiden nopeampi, joustavampi ja tehokkaampi käsittely sekä byrokratian vä-

hentäminen, 
• hallintokuntien yhdistäminen ja vähentäminen siten, että toiminnoissa pääs-

tään yhtenäisiin kokonaisuuksiin.  
 - Hallintokuntien yhdistämisen tavoitteena on kaupunkilaisten palvelujen 

parantaminen. 
 - Hallintokuntien yhdistämisellä pyritään myös mahdollistamaan henkilös-

töresurssien tehokkaampi käyttö ja samalla vähentämään henkilöstön li-
säämisen tarvetta. 

 (Raision vapaakuntakokeilusuunnitelma 1988, 8) 

Kokeiltaviksi asioiksi taloushallinnossa ja organisaation kehittämisessä määritel-
tiin 

• Talousarvion määrärahojen muodostaminen vastaamaan mahdollisimman pit-
källe toiminnallisia hallinnollisia yksikköjä. 

• Itsenäisen taloudellisen vallan antaminen hallintoyksiköille. 
• Ottamalla käyttöön ns. yksikköbudjetti, jolla tarkoitetaan hallintoyksikön teke-

mää, valtuuston hyväksymää virallisen talousarvion sisällä olevaa tarkkaa 
budjettia. 

 -  Yksikköbudjetin sisällä virallinen hyväksyjä voi osoittaa alaisilleen ns. 
virkamies-/työnjohtajakohtaisia määrärahoja. 

• Tietojenkäsittelyn hoitaminen nykyaikaisin teknisin menetelmin. 
• Toimielinten esittely pyritään keskittämään toimintayksikön vastuulliselle 

päällikölle. 
• Toimintayksikön päällikön alaisena toimivien johtoryhmien työskentelyä ja 

roolia kehitetään. 
• Päätösprosesseja yksinkertaistetaan siten, että peräkkäisten käsittelyvaiheiden 

määrä jää mahdollisimman pieneksi. 
• Yhdistettyjen lautakuntien jäsenmääriä muutetaan siten, että niiden lautakun-

tien, joiden jäsenmäärä on viisi nostetaan seitsemään, ja niiden lautakuntien, 
joiden jäsenmäärä on seitsemän nostetaan yhdeksään. 

 (Raision vapaakuntakokeilusuunnitelma 1988, 9-10.) 
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Luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation kehittämisen tavoitteeksi asetet-
tiin organisaation karsiminen ja tiivistäminen, eli tavoitteena oli nopeuttaa ja 
joustavoittaa päätöksentekoa vähentämällä peräkkäistä päätöksentekoa ja anta-
malla valta päätöksestä sinne missä toimintakin on. Vapaakuntakokeilusuunni-
telmassa määriteltiin useiden lautakuntien lakkauttaminen ja yhdistäminen.  

“Meillähän lautakuntakuntia vähennettiin radikaalisesti ja samalla mun mielestä ta-
pahtui selvää linjavetoa siinä suhteessa, että luottamusmiesorganisaatiolle enempi 
tällaisia periaatteellisia asioista ja pienemmissä asioissa ja toimeenpanoasioissa sel-
keimmin päätösvalta virkamiehille.” [Raisio/VH] 

Lähtemättä yksilöimään uudistuksia voidaan todeta, että vapaakuntasuunnitel-
massa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin eli kaupungin hallintoa ja 
organisaatiota on merkittävästi uudistettu 1990-luvulla. Kehityksen suunta nä-
kyy hyvin siinä, että kun Raision kaupungilla oli vuonna 1988 lautakuntia tai 
niihin rinnastettavissa olevia toimielimiä 27, niin vuonna 1994 niitä oli yhdek-
sän. Samalla päätösvaltaa on siirretty viranhaltijoille, eli sinne missä toimintakin 
tapahtuu. (ks. taulukot I-1 ja I-2.) 
TAULUKKO I-1. Luottamushenkilöpäätökset Raision kaupungilla 1988-1992 
(1988 = 100) (Raision kehittämishankkeiden ...) 

 1988 1989 1990 1991 1992 

Kaupunginvaltuusto 100 115 79 78 61 
Kaupunginhallitus 100 88 77 73 61 
Sosiaalilautakunta1 100 110 108 111 96 
Terveyslautakunta 100 81 65 60,5 53,5 
Koulutuslautakunta 100 56 54,5 56 45,5 
Rakennuslautakunta 100 56,5 27,5 17 12 
- Ympäristöjaosto 100 84,5 65,5 49 65 
Tekninen lautakunta 100 81 72 57 60 

1Tilastointiperusteissa epäyhtenäisyyttä 

TAULUKKO I-2. Viranhaltijapäätökset Raision kaupungilla 1988-1992 (1988 = 
100) (Raision kehittämishankkeiden ...) 

 1988 1989 1990 1991 1992 

Yleishallinto 100 115 121 115 97 
Terveydenhuolto 100 174 161 166 184 
Sosiaalitoimi 100 111 520 587 331 
Koulutoimi 100 44 84 50 47 
Rakennusvalvonta 100 173 160 156 135,5 
Ympäristövalvonta1  21 16 27 29 
Asuntotoimi1  630 635 700 850 
Tekninen hallinto 100 181 274 253,5 231,5 

1 Luvut absoluuttisia, koska ennen vapaakuntakokeilua ei tehty viranhaltijapäätöksiä 
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Kaupungin viranhaltijaorganisaatiossa merkittävimpiä uudistuksia olivat sosiaa-
li- ja terveystoimen yhdistäminen (myös lautakunnat yhdistyivät) sekä sivistys- 
ja vapaa-ajantoimen yhdistäminen yhdeksi virastoksi (lautakunnat eivät yhdis-
tyneet). 

Edellä lyhyesti kuvatut Raision kaupungin organisaatiouudistusten suunnat 
voidaan tiivistää seuraavasti: 

• Päätösvaltaa on siirretty...  
 - valtuustolta lautakunnille 
 - luottamushenkilöiltä viranhaltijoille 
• Luottamushenkilöiden rooliksi on tullut aiempaa enemmän suurten linjojen 

vetäminen 
Vapaakuntakokeilun merkitystä ei tässä yhteydessä tarkemmin arvioida. Erilais-
ten uudistusten lähdettyä liikkeelle ja kietouduttua toisiinsa on yleensäkin vaikea 
arvioida muutoksen eri osatekijöiden merkityksiä.  

"…vapaakuntakokeilu on lähinnä keventänyt meillä luottamushenkilöhallintoa ja 
korostanut virkamiesten asemaa, ja tietyntyyppistä vapautta, henkistä vapautta on 
valmistelussa ja asioitten etenemisessä on koettu, mutta sitä on kauhean vaikea ar-
vioida johtuuko se vapaakuntakokeilusta vai johtuuko se meillä näistä erilaisista tu-
losjohtamishankkeista." [Raisio/VH] 

Tässä yhteydessä riittää, kun vapaakuntakokeilun merkitys tiivistetään uudistus-
ten alkuimpulssiksi. Se tarjosi henkisen selkänojan ja suunnan uudistuksille. 

"…mä uskon, että se oli sellainen henkinen ratkaisu, että silloin koko organisaatiol-
le selvisi, että kun päästiin tällaiseksi kokeilukunnaksi, niin nyt meillä on mahdolli-
suus tehdä asioita sillä tavalla kun on koettu että on järkevää riippumatta siitä, mitä 
sitten ministeriöitten kiertokirjeet ja asetukset sanoo…" [Raisio/VH] 

Muutokset Raision kaupungin organisaatiossa ovat olleet merkittäviä, ja johtavat 
viranhaltijat kokevat muutokset pääosin myönteisenä. 

"…kyllä tämä on ihan erilaista työntekoa tänä päivänä kuin mitä se oli aikaisem-
min…" [Raisio/VH] 

"…muutoksiin on totuttu, siitä on tullut semmoinen osa jokapäiväistä elämää." 
[Raisio/VH] 

Muutokset eivät koskaan ole vain positiivisia tai negatiivisia. Kaupunki on jou-
tunut säästämään henkilötyökuluissa, mikä on merkinnyt myös sitä, että kau-
pungin henkilöstön määrä on vähentynyt neljänä vuonna peräkkäin1. (Kunnallis-

																																																								
1 Vuonna 1991 Raision kaupungin henkilökunnan lukumäärä oli 1223 ja vuonna 1994 1058. 
(Kunnalliskertomus 1994) 
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kertomus 1994.) Samalla työn psyykkinen rasittavuus on lisääntynyt. Vahteran1 
(1995; ks myös 1993) mukaan lamaan liittyvistä tekijöistä erityisesti erilaiset 
säästötoimenpiteet ja epävarmuus työsuhteesta on koettu kielteisempinä. On-
gelmia on tuottanut myös työmäärän, kiireen ja työn kuormittavuuden lisäänty-
minen sekä työtehtävien vaihtumiset ja työyhteisöjen hajoamiset. Vaikka muu-
tosten keskellä negatiiviset piirteet korostuivat, muutoksiin liittyy myös positii-
visia kokemuksia, joita ovat mm. työyhteisön kiinteytymiset sekä tehokkuuden 
ja työkurin paraneminen.    

Viranhaltijoiden päätöksentekovalta on kasvanut selvästi, ja luottamushenki-
löiden rooli on muuttumassa yhä useammin suurten linjojen vetäjiksi.  

“Kyllä nää muutokset näkyy semmoisena, että pystytään nopeammin reagoimaan 
asioihin. Onhan se ennenkin ollut niin, että päivittäisjohtaminen joka tapauksessa on 
virkamiehillä, eihän siinä voi luottamusmiestä huutaa apuun kun joku katastrofi tu-
lee. Mutta sanotaan, että kaikki tällaiset esim. sijaisten ottaminen on yksi asia, sikäli 
kun niitä saa ottaa, niin se käy nopeammin ja kaikki ostopalvelut, palvelujen hank-
kiminen ja tämmöiset, ne käy paljon nopeammin kuin aikaisemmin kun niitä piti 
kierrättää lautakunnan kautta.” [Raisio/VH] 

Haastatteluissa korostui muutoksien mukana noussut hämmennys luottamushen-
kilöiden asemasta ja roolista. Hämmennys voidaan tulkita samalla myös häm-
mennykseksi edustuksellisen demokratian tulevaisuudesta. Kysymykset de-
mokratiasta ja luottamushenkilöiden asemasta ovat tärkeitä etsittäessä kuntien 
strategiaan uusia lähestymistapoja. 

Luottamushenkilöistä odotetaan kehittyvän yhä selkeämmin strategisten linjo-
jen vetäjiä, mutta...  

 
Oliko uudistuksiin liittynyt roolin muutos helppo luottamushenkilöille? 
 

astaus on lyhyt: ei. Luottamushenkilöiden roolin muutos ei ole ollut helppo 
(ks. myös Majoinen 1995). 

"Lautakuntien supistaminen tässä uudessa kuntakokeilussa ... siinä oli kova ham-
mastenkiristys" [Raisio LH]  

																																																								
1 Tiedot perustuvat Turun aluetyöterveyslaitoksen Raisio-tutkimuksen kolmevuotisseuran-
taan, jossa on seurattu Raision ja Turun kaupunkien palveluksessa olevaa henkilöstöä (Vahte-
ra 1995). Myös Vahteran (1993) väitöskirjan ‘Työn hallinta, sosiaalinen tuki ja terveys’ tutki-
muskohteena oli Raision kaupungin henkilöstö. Vahteran työt kertovat muutoksen hallinnan 
ja strategian siitä hyvin tärkeästä osasta, joka tässä työssä kuitenkin jää sivummalle, eli henki-
löstön oman työn hallinnasta ja jaksamisesta. 

V 
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"Ensimmäinen kausi meni kyllä siinä vähän jahkaillessa ja kiukutellessa siitä, että 
valtaa on otettu, mutta sitten huomattiin, että siellä käsiteltiin tavallaan toisarvoisia, 
hyvin pieniäkin asioita, joilla ei sanotaan ollut linjakkuuden ja periaateasioiden 
kanssa mitään tekemistä. Nyt on koetettu ainakin löytää ne asiaryhmät, jotka määrit-
telis sen suunnan ja tietyt periaatteet. Sitten sen toteutuksen, sen operatiivisen joh-
tamisen ja työntekemisen hoitaa sitten virkamieskunta." [Raisio/VH] 

Luottamushenkilöiden roolin muutokseen liittyy hämmennys omasta asemasta ja 
mahdollisuuksista vaikuttaa kaupungin asioihin. Vaikka roolin muutos ja muu-
tosten merkitysten sisäistäminen puhuttavat laajasti, ja aiheuttavat yhä hämmin-
kiä, suhtautuminen uudistuksiin on pääosin myönteistä sekä viranhaltijoiden että 
luottamushenkilöiden keskuudessa. Muutosten merkityksen sisäistäminen ja oi-
valtaminen on kuitenkin henkilökohtainen asia. Toiset ovat omaksuneet sen pa-
remmin kuin toiset.  

Luottamushenkilöiden roolin muutoksen vaikeus tiivistyy kolmeen toisiinsa 
kietoutuneeseen tekijään; pelkoon oman vallan menettämisestä, pelkoon kau-
punginvaltuuston ja -valtuutettujen merkityksen kaventumisesta ja pelkoon de-
mokratian kaventumisesta. 

Pelko oman vallan menettämisestä liittyy suoraan päätöksenteon hajauttami-
seen. Pelkoa oman vallan menettämisestä ei tuoda suoraan esille, mutta taustalla 
on kysymys siitä, “miksi kannattaa enää olla luottamustehtävissä, miten voin 
vaikuttaa?” Luottamushenkilöiden pelko kanavoituu lähinnä huolena kaupun-
ginvaltuuston asemasta ja edustuksellisen demokratian merkityksestä. 

"Kyllä mun mielestäni tällä hetkellä se valtuuston rooli on aika pieni siinä mielessä, 
että yksittäisen valtuutetun on vaikea olla mukana kovin yksityiskohtaisessa päätök-
senteossa, ellei kuulu johonkin lautakuntaan tai omassa persoonassa pysty siihen, 
mutta semmoista todellista päätösvaltaa valtuustolla ei mun mielestä ole, hallituk-
sella jo sitä on." [Raisio/LH] 

Kaupunginvaltuustopaikka ei automaattisesti tuo rivivaltuutetulle merkittävää 
roolia kaupungin asioissa, vaan vaikuttaminen vaatii aikaisempaa enemmän 
henkilökohtaista aktiivisuutta.  

“Valtuustotasolla valtuutetut on kuin lumiukot, ei ne tiedä oikeastaan, mitä tässä 
kaupungissa tapahtuu. Niitten pitää budjetit nähdä suurina periaatteina, ei ne pääse 
ollenkaan lähelle niitä, koe niitä samalla lailla kuin aikaisemmin. Pelkkä rivivaltuu-
tettu ei valtuustotasolla oikein tiedä asioista muuta kuin oman aktiviteetin kautta. 
Jos se jaksaa olla virastoihin yhteydessä ja käydä tapaamassa virkamiehiä, sitten voi 
tietää vähän, mitä tapahtuu. Ja kun vertailee kuntalaisten juttuja siihen, mitä virka-
miehet kertoo on mahdollista jotain sanoa siitä, miten asiat on ... Kaupunginhalli-
tuksen kautta pystytään asioihin vaikuttamaan ja tiedetään aika tarkkaan kaupungin 
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asiat. Kyllä viranhaltijat sitä aika suvereenisti sitä toimintaansa pyörittää. Raisiossa 
on se etu puolella, että täällä on hyvät ja ahkerat virkamiehet.” [Raisio/LH] 

Kaupunginvaltuuston roolin kaventuminen ja lautakuntien vähentyminen liittyy 
varsin suoraan huoleen luottamushenkilöpaikkojen määrän vähenemisestä. 
Haastatellut eivät etsi demokratialle vaihtoehtoisia sisältöjä. 

"Tämä muutostrendi, joka on vallinnut on myös vähentänyt luottamushenkilöiden 
määrää hyvin tuntuvasti, joka on sitten ollut omiaan luomaan keskustelua siitä, että 
onko demokratian toteutuminen liian kapealla henkilöpohjalla, koska ei ole enää lä-
heskään niin paljon ihmisiä päättämässä asioista kuin aikaisemmin. Lautakuntiahan 
on tuntuvasti vähennetty, ennen kaikkea sitä kautta se vaikuttaa." [Raisio/LH] 

"… sitten puolueiden taholta on todettu se, että kun on yhä vähemmän mahdolli-
suuksia antaa ihmisille tämmöisiä päätöksenpaikkoja, niin se koetaan negatiivisena. 
Puolueella ei ole enää niitä aktivisteja niin paljon, kun sieltä ei heru mitään oikeas-
taan päätöksentekopaikkaa. Nyt uudistuvassa kunnallislaissa trendi on, että mie-
luummin vielä kapeamman joukon päätettäväksi tulee kaikki kunnalliset asiat. Se 
taas nähdään kunnallisjärjestöissä ja muissa siinä, että vielä se aktivistien joukko 
vähenee sieltä kunnallisalan puolelta. " [Raisio/LH] 

Luottamushenkilöpaikkojen määrän vähenemisen lisäksi huolta aiheuttaa yleisen 
kunnallispoliittisen aktiivisuuden väheneminen yksityiskohtaisen päätöksenteon 
siirtyessä viranhaltijoille. 

"Mutta ehkä liika sanotaan pidemmän päälle semmoinen aktiivisuus, niin se häipyy, 
koska valtuuston asema on todella romahtanut … ja on tolkutettu kauheasti, että ei 
valtuuston tarvitsekaan tietää yksityiskohtia, valtuusto tekee isoja suuntaviivoja, 
mutta tämä elämä on arkista pientä asiaa, että isot asiat on hyvin vähissä, että ko-
kouksista mahtaa tulla semmoista teatteria, jossa varsinaisesti ei kauheasti päätetä 
mistään." [Raisio/LH] 

‘Tapaus Raisioon’ palataan, kun on aika miettiä linjanvetäjän, strategisen ajatte-
lijan ominaisuuksia. 
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- 3 - 
HALLINNOINNISTA  

HALLINTAAN 
 
 
3.1. Hallinnoinnin perusteet 

	
Rakennettaessa hyvinvointiyhteiskuntaa julkisen hallinnon järjestelmät perus-
tuivat lähestymistapaan, jota kutsun epävarmuuden hallinnoinniksi. Epävarmuu-
den hallinnoinnin juuret ovat löydettävissä 1700-luvun lopulta ja 1800-luvulta, 
jolloin valistus jätti perinnöksi kolme voimakkaasti länsimaisiin yhteiskuntiin 
vaikuttanutta ilmiötä; demokratian, uskon järkeen ja lineaarisen aikakäsityksen1. 
Samalla nousivat esille ajatukset sosiaalisen elämän suunniteltavuudesta, tule-
vaisuuteen vaikuttamisesta ja sen hallitsemisesta. Ajatus tieteelliselle perustalle 
nojautuvasta suunnittelusta alkoi itää. 

Demokratia korostaa uskoa tavallisten ihmisten kykyyn organisoitua ja hallita 
yhteisiä asioita. Usko järkeen painottaa ihmisen kykyä tarttua luonnon ja yhteis-
kunnan prosesseihin järjellään ja siten hallita ja kontrolloida niitä. Suunnittelusta 
muodostui ajan kuluessa yksi hallittavuuden kulmakivistä sekä rationalismin ja 
demokratian kohtauspisteistä. Suunnittelun ja suunnittelijoiden2 tehtäväksi ra-
kentui sopivien keinojen valinta tieteellisen metodin avulla, kun taas poliitikot 

																																																								
1 Aikakäsitystä tarkastellaan luvussa 4.1. 
2 Suunnitteluteorioiden kehittely alkoi toden teolla 1950 ja -60 -luvuilla. Suunnittelijan käsit-
teen sisältö muodostui vasta 1920-luvulla, mutta nykyisen suunnittelun tehtävien sisältö alkoi 
hahmottua jo 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa (ks. Friedman 1987.) 



 

 52  

kansalaisten edustajina saivat tehtäväksi asettaa arvoihin perustuvat tavoitteet. 
Tieteellisen päättelyn ja arvoista johdettujen tavoitteiden avulla uskottiin kehi-
tyksen olevan hallittavissa. 

Epävarmuuden hallinnointi perustui hallinnon byrokraattisiin periaatteisiin, 
suunnitteluideologiaan ja lineaariseen kehitysnäkemykseen. Hyvinvointivaltion 
rakentaminen ei välttämättä käytännössä näyttäytynyt 1960- ja 1970-luvuilla 
niinkään epävarmuuden hallinnointina kuin jatkuvasti kasvavien resurssien 
suuntaamisen hallinnointina hyvinvointivaltion rakentamisen tarpeisiin. Mutta 
jos katsotaan sen taustalla olevia teoreettisia perusoletuksia1, niin tällöin hallin-
nointi suunnittelun tukemana oli keino, jolla epävarmuus voidaan poistaa toi-
minnasta. 

“Rationalistinen politiikka tähtää ennen kaikkea kansan hallitsemisen sijasta asioi-
den tehokkaaseen hallinnoimiseen, minkä vuoksi se edellyttää tietoon ja voimaan 
perustuvaa teknologiaa. Toimintaan oleellisesti kuuluvien riskien ja epävarmuuk-
sien ehkäisemisen ajatellaan olevan mahdollista rationaalin kalkuloinnin ja tieteelli-
sen suunnittelun avulla ... Rationalistinen politiikka organisoi yhteiskunnat abstrak-
tien ideaalien pohjalta. Näin se nostaa ideologiat määräävään asemaan. Ideologiat 
kertovat täydelliset ja yksiselitteiset päämäärät ja toimintaohjeet. Ideologiat antavat 
yhden kaikenkattavan päämäärän, jonka täydellistä käytäntöön soveltamista pide-
tään hallitsemisena.” (Lappalainen2 1995, 233.) 

Hallintomallin voisi nimetä Stewartin (1996) esimerkin mukaisesti myös var-
muuden hallinnoinniksi. Se ei kuitenkaan tee täyttä oikeutta suunnittelulle. Ra-
tionaalisen suunnittelun yhtenä tausta-ajatuksena on ollut, että tietoa keräämällä 
ja analysoimalla epävarmuus voidaan poistaa ja siten luoda toiminnalle tukeva 
pohja. Jos lähestymistapa nimetään varmuuden hallinnoinniksi, niin samalla 
voidaan kysyä oliko suunnittelulle olemassa mitään oikeutusta? Lisäksi ei ole 
mitään perusteita väittää, että ihmiset eivät olisi kokeneet epävarmuutta jo ennen 
1990-lukuakin. Itse asiassa strategisen suunnittelun ja johtamisen kehittämisessä 
on - 1950-luvulta lähtien - vuosikymmen toisensa jälkeen vedottu turbulenssin 
kasvuun ja epävarmuuden lisääntymiseen (ks. Mintzberg 1994). 

Tässä yhteydessä epävarmuuden hallinnointia tarkastellaan suunnittelun nä-
kökulmasta. Sen periaatteet kehittyivät aluksi hitaasti. 

Suomessa käytettiin jo 1800-luvulla päätöksiä valmisteltaessa lähestymista-
paa, joka muistutti epävarmuuden hallinnoinnin käsityksiä suunnittelusta. Pää-
töksiä valmisteltaessa arvioitiin vaihtoehtoja ja asetettiin pitkän aikavälin raken-

																																																								
1 Suunnitteluteoreettisiin käsityksiin palataan luvussa 6. 
2 Lappalainen viittaa Oakeshottiin 
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teellisia tavoitteita. Tästä esimerkkejä ovat mm. Saimaan kanavan ja rautateiden 
rakentaminen, tilattoman väestön asuttaminen, torpparikysymykset jne. Useissa 
tapauksissa suunnitelmat laadittiin komiteoissa, jollaisia olivat mm. tilattoman 
väestön alakomitea, agraarikomitea ja työttömyysvakuutuskomitea. (KM 1985, 
17-18.) 

Suunnittelun ensiaskeleista huolimatta vielä ennen toista maailmansotaa 
suunnitteluun liitettiin Suomessa kielteisiä arvolatauksia. Sitä pidettiin keskite-
tysti ohjattujen valtioiden sodankäynnin ja taloudenhoidon välineenä. Toisaalta 
nähtiin suunnittelun mahdollisuudet, mutta tieteen mahdollisuuksia hyödyntää 
käytäntöä pidettiin rajoitettuina. Käytännössä suunnittelu rajoittui yksittäisten 
tapausten valmisteluun. Toisen maailmansodan aikana tilanne muuttui. Sotata-
louden nähtiin edellyttävän vahvaa valtiojohtoista yhteiskuntaa, ja kriisihallinto 
turvautui suurten järjestelmien hallinnassa suunnitteluun. Sodan jälkeen suunnit-
telu jatkui jälleenrakentamisen kysymyksiin painottuvana säännöstelytalouden 
ohjaamisena. Se kytkettiin aikaisempaa voimakkaammin hintojen, vuokrien, 
palkkojen ja maksujen sääntelyyn. (KM 1985; Tiihonen & Tiihonen 1990.) 

Suomessa suunnitelmallisuus nousi valtionhallinnon keskeiseksi välineeksi 
1960-luvulla (ks. mm. KM 1985; Vartola 1985). Suunnittelu nähtiin tieteellisenä 
lähestymistapana, joka erosi aiemmasta yhteiskunnan hallinnasta tuomalla siihen 
rationaalisen analyysin ja ratkaisujen metodeja. Julkisessa hallinnossa se nähtiin 
keinona koordinoida ja yhdensuuntaistaa eri puolilla valtionhallintoa tapahtuvia 
päätöksiä.  

Temmes ajoittaa toisen maailmansodan jälkeisen ensimmäisen hallintoko-
neiston kehityksessä tapahtuneen harppauksen vuosille 1967 - 1975, sekä liittää 
siihen hallinnossa aikaisemmin suhteellisen tuntemattoman suunnittelutietoisuu-
den lisäksi ATK:n ja ensimmäiset yritykset kehittää julkista johtamista liikkeen-
johdon mallien mukaan. Siihen asti hallintokoneistoa oli Temmeksen (1994b, 
40) mukaan leimannut varovainen maltillisuus, mikä ilmeni pidättäytymisenä 
radikaaleista muutoksista. Ulkoisia muutoksia vastaan lähinnä puolustauduttiin. 
(ks. Temmes 1994a ja 1994b.) 

Suunnitteluideologian kehittyminen ja syntyminen liittyvät olennaisesti hy-
vinvointivaltion syntyvaiheisiin ja keynesiläisyyden soveltamiseen julkisessa 
hallinnossa. Suunnitelmallisuuden nousu voidaan Summan (1989) mukaan näh-
dä luonnollisena, käytännöllisistä lähtökohdista nousseena osana pohjoismaisen 
hyvinvointivaltioajattelun syntymistä ja sille ominaisen valtion ja hallinnon roo-
lin omaksumista. Suunnitelmallisuus sisälsi myös liikkeenjohdosta omaksuttuja 
ajatuksia. Nämä perusarvoiltaan sinänsä ristiriitaiset ideologiset taustat vahvisti-
vat toisiaan ja kietoutuivat käytännössä yhteen. Uusien ajatusten tukemana hal-
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lintoa pyrittiin modernisoimaan vastapainona perinteiselle legalistiselle hallinto-
ajattelulle. (Summa 1989; Temmes 1994a.) 

Suunnitteluideologian leviämiseen ja vakiintumiseen vaikuttaneet yhteiskun-
nan yleisen ohjauksen "superideologioita" olivat Heiskasen mukaan (1977, 46): 
1) taloudellisen kasvun ideologia, 2) julkisen sektorin hyvinvointitehtävien laa-
jentamisen ja kehittämisen ideologia, 3) alueellisen tasaisen sosiaalisen ja talou-
dellisen kehityksen ideologia, 4) edustuksellisen ja osallistuvan demokratian ke-
hittämisen ideologia. Yhteinen nimittäjä näille superideologian osatekijöille oli 
eräänlainen valtiollinen tavoiterationaalisuus.  

Epävarmuuden hallinnoinnin superideologioista taloudellisen kasvun ideo-
logia on yhä hallitseva. Edustuksellisen ja osallistuvan demokratian kehittämi-
sen ideologia etsii uusia sisältöjä, mutta sen perustaa ei ole kyseenalaistettu. Sen 
sijaan julkisen sektorin hyvinvointitehtävien laajentamisen ja kehittämisen ideo-
logia sekä alueellisen tasaisen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen ideologia 
ovat uudelleenarvioinnin kohteina. Samalla valtiollinen tavoiterationaalisuus on 
hajoamassa, ja tilalle on noussut hajautunut toimijalähtöinen tavoiterationaali-
suus, mikä näkyy mm. yksikkökohtaisen tulosajattelun korostumisena. 

Valtio- ja suunnittelukeskeisen hyvinvointivaltion rakentaminen oli epäile-
mättä realistinen tavoite tilanteessa, jossa eri tahojen välillä oli laaja yhteisym-
märrys päämääristä ja keinoista (Anell 1981, 99-100). Tällainen tilanne vallitsi 
Suomessa jälleenrakentamisen ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen kausil-
la. Toisaalta pienessä resursseiltaan köyhässä maassa keskitetyn ja pitkälle 
koordinoidun järjestelmän avulla etsittiin mahdollisuuksia ja keinoja ohjata niu-
kat resurssit kehityksen kannalta mahdollisimman oikein. Suunnittelun yhtenä 
roolina oli toimia markkinoiden korvikkeena yhteiskunnan ohjauksen ohjausvä-
lineenä, koska markkinat olivat vielä kehittymättömät. Ei ollut kysyntää eikä tar-
jontaa, hintamekanismit eivät toimineet. Suunnittelu avusti politiikkaa. Siitä py-
rittiin tekemään ohjausväline markkinoiden, sopimusten ja politiikan rinnalle. 
Näin ollen hyvinvointivaltion talouspoliittisen suunnittelun kehittämistä hallitsi-
vat korporatiiviset piirteet ja vahva kokonaistaloudellinen valtiokeskeisyys. 
(Tiihonen & Tiihonen 1990, 190-194.)  

 
Epävarmuuden hallinnoinnissa järjestelmästä rakentui keskitetysti koordinoitu 
ja sektoroitunut. 

Tavoitteiden oletettiin olevan selkeitä, tai niiden uskottiin olevan mahdollista 
rajata ja selkeyttää päätöksentekoa edeltävässä valmistelussa. Perusoletuksena 
oli yhteiskunnan keskeisten tavoitteiden yhtenäisyys ja ristiriidattomuus.  
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Suunnittelussa kiinnitettiin huomio sii-
hen prosessiin, jossa päätöksentekijä kon-
sultointia, matemaattisia malleja, selvi-
tyksiä ja tutkimuksia yms. hyväksi käyt-
täen valitsee parhaan mahdollisen keinon, 
jotta tarkasti määritelty ongelma voidaan 
ratkaista parhaalla mahdollisella tavalla.  

Kansalaisten tehtäväksi muodostui 
määräajoin päätöksentekijöiden valitse-
minen ja vaalien välillä vastaanottaa hal-
linnon palveluja. Hallinnon organisatio-
naalisena ihanteena oli neutraali byrokra-
tia, jolla ei ole omia arvostuksia suhteessa 
politiikkoihin tai kansalaisiin.  

Resurssien uskottiin kasvavan jatkuvasti, minkä vuoksi poliittinen huomio 
kohdistui lähinnä uusien resurssien jakamiseen. Olemassa olevia rakenteita ja 
toimintoja ei juurikaan kyseenalaistettu.  

Yhteiskunnalliset ongelmat pyrittiin rajaamaan tarkasti, minkä jälkeen ne an-
nettiin jonkin tietyn viranomaisen vastuulle. 

Epävarmuuden hallinnoinnin perusoletukset sopivat toimintaympäristöön, 
jossa eri toimijoiden toiminta oli suhteellisen säännöllistä ja ennakoitavaa, toi-
mintaympäristön muutokset suhteellisen ennakoitavia. Ne sopivat selkeiden ra-
jojen maailmaan. Selkeiden rajojen maailmassa suunnittelua korostaneen oh-
jausajattelun uskottiin mahdollistavan yhteiskunnan kokonaisvaltaisen ohjaami-
sen ennakoimalla, kontrolloimalla ja suunnittelemalla.  

Epävarmuuden hallinnoinnin perusoletukset alkoivat rakoilla jo 1970-luvulla. 
 

Epävarmuuden hallinnointi alkaa murtua 
 

aloudelliset kriisit 1970-luvulla herättivät hallitukset ensimmäisen kerran 
arvioimaan uskoa suunnitteluun ja julkisen toiminnan miltei automaattiseksi 

nähtyyn kasvuun. Kansallisvaltioiden sisäiset toimintaympäristöt alkoivat sa-
manaikaisesti muuttua, intressit eriytyä, valta hajaantua ja kansalliset tavoitteet 
hämärtyä. (Karppi 1993, 28-37.) Yhteiskuntapoliittista suunnittelua alettiin arvi-
oida uudestaan, ja kriittisyys suunnittelua kohtaan lisääntyi. Suunnitelmallisuu-
den, tasa-arvon ja kansanvaltaisuuden tavoitteet alkoivat väistyä 1980-luvulla, ja 
tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus korostuivat. Uusina käsitteinä hallin-
non kehittämiseen alkoivat nousta palvelukyky, kansalaisläheisyys ja hallinnon 

Strateginen
päätöksenteko

Ongelmat
 

KUVA I-7. Epävarmuuden hallin-
noinnin rakenne suhteessa yhteis-
kunnallisiin ongelmiin 
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hajautus. (Summa 1989, 35-36.) Uudistusten taustalla piilevänä ajatuksena oli 
siirtymä kokonaisvaltaisesta yhteiskuntapolitiikan suunnittelusta asiakaspainot-
teisuuteen ja markkinavoimien ohjaukseen. Suunnittelua ei enää nähty kehityk-
sen ohjaamisen perustyökaluna. Kun suunnittelun ja suunnitelmallisuuden vas-
takohtia olivat aiemmin satunnaisuus, hajanaisuus tai epärationaalisuus, niin 
kriittisyyden lisääntyessä suunnittelua kohtaan niiden oppositioon nousivat lä-
hinnä toiminta ja tuloksellisuus. (ks. Summa 1989; Albrechts 1994.) 

Suunnittelusta puhuttaessa alettiin yhä useammin keskittyä suunnittelun ke-
ventämiseen ja raskaiden suunnittelujärjestelmien purkamiseen. Suunnittelu kä-
sitteenä alettiin liittää yhä selkeämmin vain valtion budjetin valmisteluun ja 
suunnittelun yhteys julkisista resursseista käytävään kilpailuun tuli ilmeisem-
mäksi kuin mitä se oli suunnittelukeskustelun alkuvaiheissa. Valtion tehtäväksi 
katsotaan yhä useammin tien avaaminen markkinavoimille, eikä niiden toimin-
nan rajoittaminen erilaisilla kontrollimenetelmillä. Tämä kehityksen suunta liit-
tyy hallintoajattelun muutokseen ja hallintouudistuksen toiseen harppaukseen 
(1987-1995). (Temmes 1994b.) 

Toisen harppauksen päälinjoja ovat liikelaitosuudistus, valtionosuusuudistus 
ja tulosjohtamisuudistus. Yhteinen piirre näissä uudistuksissa on ollut hajauttaa 
toimivaltaa varsinaisesta palvelutuotannosta ja muusta julkisesta toiminnasta 
vastaaville hallinnon tasoille ja vastuuorganisaatioille. Myös vastuuta on pyritty 
hajauttamaan ja tulosten seurantaa on korostettu. Hallintokoneiston kehittämisen 
yleisenä strategiana on ollut vastuuorganisaatioiden toiminnallisen ja taloudelli-
sen autonomian lisääminen. (Temmes 1994b, 45-53.)  

 
 
3.2. Kuntasuunnittelun nousu ja lasku 
	

yvinvointivaltion rakentamisen myötä laajennut julkisen hallinnon (ml. 
kunnat) toiminta edellytti laajojen suunnittelu- ja seurantajärjestelmien ke-

hittämistä. Suunnittelujärjestelmien kehittyessä, ja valtion ohjatessa kuntien 
toimintaa omien resurssiensa, vaatimustensa ja perusteidensa pohjalta suunnitte-
luideologia levisi myös kuntiin. Kunnat nivottiin osaksi keskitettyä epävarmuu-
den hallinnointia.  

Helsingin kaupunki laati ensimmäisenä Suomessa 'pitkän tähtäyksen sijoitus-
ohjelman', joka kattoi koko kaupungin talouden vuosille 1966-1975. (Helin & 
Valkama 1993, 83.) Kuntasuunnittelun kehittämisessä korostui kunnallisten etu-
järjestöjen rooli. Niiden asettamat työryhmät laativat 1960-luvun lopulla ja 
1970-luvun alussa käytännön suunnittelun ja koulutuksen tueksi oppaita ja käsi-
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kirjoja, joissa esiteltiin ja kehiteltiin kuntasuunnittelun periaatteita ja käytäntöjä. 
(ks. Kuntasuunnittelu... 1968; Laitinen 1971.) Kehitys johti lopulta siihen, että 
kuntasuunnitelma säädettiin pakolliseksi vuoden 1977 kunnallislaissa. 

Laki (KunL/77 13 §) sanoi kuntasuunnittelusta näin: 
"Kunnalla on oltava kunnanvaltuuston ohjeellisena hyväksymä kunnan olojen kehit-
tämistä, hallinnon ja talouden hoitamista sekä toimintojen sijoittamista koskeva 
kuntasuunnitelma. Suunnitelma on laadittava vähintään viideksi vuodeksi ja se on 
määräajoin tarkastettava. 

Suunnitelmat ja siihen tehdyt muutokset on pidettävä nähtävinä ja saatavina sekä 
lähetettävä tiedoksi lääninhallitukselle ja sisäasianministeriölle sekä tarpeen mukaan 
muille viranomaisille." 

Koska laki toi kunnille yleisen suunnitteluvelvoitteen, ja koska valtaosa kunnista 
ei täyttänyt velvoitteen asettamia vaatimuksia lähdettiin siitä, että yleissäännös 
tarvitsee tuekseen ohjeet. Yhtenäinen kuntasuunnittelusuositus nähtiin tarpeel-
liseksi, koska "kuntien laatimat suunnitelmat ovat epäyhtenäisiä ja suunnittelus-
sa käytettävät käsitteet ovat sekavia, jopa ristiriitaisia". (Kuntasuunnittelu: Väli-
raportti 1977, 3.) Kuntien keskusjärjestöt hyväksyivät 1978 kuntasuunnittelu-
suosituksen, joka sisälsi kuntasuunnittelun periaatteet ja yksityiskohtaiset ohjeet 
siitä, miten kulloinkin kyseessä oleva toimiala pitäisi suunnitella ja raportoida. 
Kuntasuunnittelusuositusta tarkistettiin 1983 lähinnä pieniä kuntia silmällä pitä-
en. (Houni & Kerola 1989, 15.) 

Kuntien suunnittelujärjestelmä rakentui kuntasuunnittelun, sektorisuunnitte-
lun, hankesuunnittelun, talousarviotyön ja kaavoituksen varaan. Vuoden 1983 
kuntasuunnittelusuosituksen mukaan "tavoitesuunnittelun tarkoituksena on kes-
kustella monipuolisesti kunnan kehittämisestä pidemmällä aikavälillä. Tavoite-
suunnittelussa selvitetään vallitsevat tarpeet, mahdolliset ongelmat, uhkatekijät, 
asetetaan kehittämistavoitteita ja luodaan selvät toimintalinjat, jotta tulevaisuus 
saataisiin mahdollisimman pitkälle kokonaisvaltaiseen hallintaan”. (Houni & 
Kerola 1989, 18)  

Toteuttamissuunnittelussa suunniteltiin kunnan tulevan viisivuotiskauden 
toiminta. Sen tarkoituksena oli sovittaa yhteen niin toiminnallisesti kuin talou-
dellisestikin kunnan koko toiminta. Siihen liittyvät lakisääteiset sektorisuunni-
telmat laadittiin siten, että valmistuneesta kuntasuunnitelmasta tulostettiin valti-
on viranomaisia varten yhteenvetona kulloinkin kyseessä olevan sektorin kes-
keisin tieto. (Houni & Kerola 1989, 20-22.)  

Uudessa kuntalaissa (KuntaL 1995/365) ei enää ole edellisen kuntalain 13 §:n 
kaltaista yleistä suunnitteluvelvollisuutta. Kuntasuunnitelman sijaan laki tunnis-
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taa taloussuunnitelman1. Valtuuston on talousarvion yhteydessä hyväksyttävät 
kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on taval-
laan osa taloussuunnitelmaa, koska se on suunnitelman ensimmäinen vuosi. Si-
ten uudella taloussuunnitelmalla on kuntasuunnitelmaa kiinteämpi yhteys ta-
lousarvioon. Taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja talou-
delliset tavoitteet. (Heuru 1995, 332-333.)  

Kuntalain 65 §:n mukainen taloussuunnittelu on luonteeltaan operatiivista. 
Jos kunta katsoo tarvitsevansa pidemmän aikavälin näkökulmaa, jättää uusi kun-
talaki kunnalle mahdollisuuden omista lähtökohdistaan kehittää itselleen sopiva 
strategisen suunnittelun lähestymistapa.  

  
Mitä uutta kuntasuunnittelun odotettiin tuovan? 
 

nnen lain velvoitetta kuntasuunnittelu jakautui 1950- ja 1960-luvuilla kol-
meen osa-alueeseen; sektorisuunnitteluun, maankäytön suunnitteluun ja ta-

loussuunnitteluun. Koska maankäytön suunnittelussa ei yleensä selvitetty talou-
dellisia lähtökohtia ja yhtymäkohtia investointien ja toimintojen kustannuksiin, 
alettiin kunnissa kehitellä 1960-luvulla talouden suunnittelujärjestelmiä in-
vestointisuunnitelmien tai kunnan kokonaistalouden suunnitelmien muodossa. 
Keskeisimmäksi ongelmaksi nähtiin se, ettei kuntasuunnittelu perustunut toi-
minnallisiin ja taloudellisiin lähtökohtiin. (Kuntasuunnittelu... 1971, 12.) Kun-
tien suunnittelu oli myös lyhytjänteistä. Siitä puuttui tavoitteellisuus.  

Houni ja Kerola (1989, 13) toteavat, että ennen kunnallislain uudistamista 
kuntasuunnittelussa keskityttiin ensisijassa kunnan omien toimintojen ja talou-
den suunnitteluun. Tällöin ei kiinnitetty riittävästi huomiota kuntayhdyskunnan 
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tämä taas johti Hounin ja Kerolan mukaan 
maankäytön erkautumiseen muusta suunnittelusta ja elinkeinojen suunnittelun 
vajaavuuteen. Kaavoituksella oli vahva asema lainsäädännössä ja siihen oli syn-
tynyt vahva ammattikunta. 

Kuntasuunnittelun tarpeellisuutta perusteltiin suosituksissa, ohjeissa ja op-
paissa sekä kunnan sisäisillä tekijöillä että yleisen yhteiskunnallisen kehityksen 
piirteillä. Ehkä kaikkein useimmin esiintyvä perustelu on jo edellä esiin tullut 
ajatus siitä, että toiminnallista, taloudellista ja fyysistä suunnittelua ei oltu riittä-
västi nivelletty toisiinsa. Kuntasuunnittelulla etsittiin myös ratkaisua erilaisten 
sektorikohtaisten suunnitelmien yhteensovittamiseksi.  

																																																								
1 Kuntalain taloutta ja suunnittelua koskevat säännökset tulevat voimaan vuoden 1997 alusta. 
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Kokonaisvaltaisen kuntasuunnittelun tarvetta perusteltiin seuraavilla sisäisillä 
ja ulkoisilla syillä, jotka nivoutuivat yhteen ja nostivat kuntasuunnittelun tarpeen 
esille. 

Kuntasuunnittelun taustalla olevat argumentit voidaan jaotella neljään osaan: 
• Kompleksisuuskomponentti: perusteluina kunnan laaja-alainen toimintakenttä, 

päätösten kauaskantoisuus, hallinnon differentoituminen ja siitä johtuva koor-
dinaation tarve. Aikaisempien pitkäaikaisesti vaikuttavien päätösten lukuisuus, 
uusien päätösten pitkä vaikutus ja virheratkaisujen vaikea oikaistavuus. 

• Muutoskomponentti: perusteluina rakenteelliset muutokset, palveluiden kasva-
nut tarve, väestön muutokset yms. 

• Talouskomponentti: perusteluina kunnallishallinnon vastuu koko julkisen hal-
linnon taloudelle, kunnallisten palvelujen ja verojen välinen suhde. Voimava-
rojen niukkuus; tarpeita on enemmän kuin taloudelliset voimavarat sallivat 
tyydyttää, kaikkia tarpeita ei ennätetä tyydyttää vaikka varoja olisikin ja 
toiseksi päätöksillä on pitkä vaikutusaika niin, että aikaisemmin tehdyt ratkai-
sut asettavat rajoituksia myöhemmin tehtäville valinnoille, nykyhetken pää-
töksenteko ohjaa siis myös tulevaisuuden päätöksentekoa. 

• Kehityskomponentti: perusteluina negatiivisen kehityksen katkaiseminen joil-
lain alueilla, tarve myös vaikuttaa kehitykseen eikä vain sopeutua. Tarve yh-
dyskuntamuodostuksen ohjaamiseen yms. 

 (Kuntasuunnittelu 1968; Ståhlberg 1975) 

Kuntasuunnittelusuosituksen mukaan suunnittelulla pyrittiin mm. lisäämään 
asukkaiden ja luottamushenkilöiden osuutta suunnittelussa, kehittämään suunnit-
telun asemaa päätöksenteossa, suunnitelmien ja tietopalvelujen liittämistä pa-
remmin yhteen, korostamaan tavoitteellisuutta ja pitkäjänteisyyttä, toimintojen, 
maankäytön ja talouden vuorovaikutuksen ja yhteensovittamisen parantaminen, 
suoritteiden ja mittareiden käytön yhtenäistäminen, kuntasuunnittelun ja talous-
arvion valmistelun kytkennän tiivistäminen sekä suunnittelun kehittäminen kun-
tien vertailtavuutta edistäväksi. (Kuntasuunnittelu: väliraportti 1977; Houni & 
Kerola 1989, 15.) Kuntasuunnittelulla pyrittiin myös nivomaan sektorisuun-
nitelmia yhteen siten, että ne tähtäisivät samaan tavoitteeseen.  

Kokonaisvaltaisesta kuntasuunnittelusta etsittiin uudenlaista menetelmää yh-
teiskunnan hallintaan. Helin ja Valkama (1992, 84) toteavat, että uudenlaisena 
lähestymistapana (kunta)suunnittelu oli alussa arvostettua. Se laajeni nopeasti 
1970-luvulla. Kuntiin perustettiin suunnittelusihteereiden, suunnittelijoiden yms. 
virkoja ja suurempiin kaupunkeihin suunnitteluyksikköjä.  

Suunnittelun keskeisimmäksi tehtäväksi nähtiin päätösten valmistelu, jatku-
van päätöksenteon toteuttaminen sekä informaation ja osallistumisen välineenä 
toimiminen. (Kuntasuunnittelu 1971.) Suunnittelun pääperiaatteiksi nousivat tie-
teellisen tiedon ja tutkimuksen hyväksikäyttö sekä uusien tutkimus-, suunnittelu- 
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ja tietojenkäsittelymenetelmien käyttö apuvälineinä. Samalla kuitenkin tie-
dostettiin, että 'yhdyskuntien kehitys ja kehitykseen vaikuttavat tekijät eivät ole 
parhaimmillaankaan tarkoin ennustettavissa ja nähtävissä. Tästä syystä suunnit-
telun peruspiirteisiin kuuluu joustavuus.' Lisäksi tärkeäksi perusperiaatteeksi 
nähtiin luottamushenkilöiden ja suunnittelijoiden yhteistyön kehittäminen pro-
sessin kaikissa vaiheissa sekä kuntalaisten osallistumisen helpottaminen. (Tehoa 
suunnitteluun 1969.) 

Kuntasuunnittelun avulla kunnan kehitys pyrittiin saamaan kokonaisvaltaises-
ti hallintaan. Ståhlberg (1975, 140) näkee kuntasuunnittelun pyrkimyksenä insti-
tutionalisoida rajoitettu rationaalinen päätöksenteko. Usko suunnitteluun oli ko-
va myös kuntasuunnittelun oppaissa. 

"Suunnittelua pidetään yleisesti kaiken menestyksellisen toiminnan perusedellytyk-
senä. Sen tarkoituksena on valmistaa etukäteen ohje tulevaisuuden toiminnalle niin 
hyvissä ajoin, että ennätetään perusteellisesti valmistellen ottaa huomioon kaikki 
myöhempiin toimenpäätöksiin vaikuttavat tekijät ja niiden keskinäiset suhteet ... 
Kuntasuunnittelusta puhuttaessa tarkoitetaan kunnan kokonaisvaltaista, kuntayksi-
kössä periaatteessa kaiken käsittävää, pitkän aikavälin suunnittelua. (Kuntasuunnit-
telu 1968, 4) 

Kuntasuunnitteluun kohdistui varsin suuret odotukset. Sen tehtävänä oli poistaa 
päätöksenteosta epävarmuus, hajanaisuus ja lyhytjänteisyys. 
  
Miten kuntasuunnittelu onnistui tehtävässään? 
 

aasteellisista lähtökohdistaan huolimatta kuntasuunnittelulle oli tyypillistä 
varovaisuus. Uusia mahdollisuuksia ei juurikaan etsitty eikä muodollisten 

strategisten vapausasteiden kapeita rajoja kokeiltu. Käytännössä kuntasuunnitte-
lu jäi hyvistä yhteensovittamisperiaatteistaan huolimatta kaavoituksen ja talous-
suunnittelun jalkoihin. Kuntasuunnitelmat olivat kokonaisvaltaisuuden pyrki-
myksestä huolimatta lähinnä investointisuunnitelmia, vakaan talouskasvun ajan 
keskipitkän ja pitkän tähtäimen suunnitelmia. Tavoitesuunnittelusta puuttui luo-
vaa ajattelua sekä rohkeutta ja uskallusta tehdä vallitsevaan tilanteeseen muu-
toksia. Suunnitelmat jäivät vallinneen tilanteen kuvauksiksi ja epärealististen ta-
voitteiden kirjaamiseksi. (Houni & Kerola 1989; Jääskeläinen 1994.) 

Hounin ja Kerolan (1989, 19) mukaan tavoitesuunnittelun epäonnistuminen 
on myös vähentänyt sen kiinnostavuutta. Osallistuminen on laskenut ja sitoutu-
mista tavoitteisiin ei ole tullut. Kuntasuunnittelussa suuri vastuu on annettu hal-
lintokunnille, “koska ne ovat omalla toimialallaan parhaita asiantuntijoita, ja 
niillä on jatkuva tuntuma oman toimialansa epäkohtiin ja kehittämistarpeisiin.” 
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(Houni & Kerola 1989, 44). Näin varmasti on, mutta kuntasuunnittelussa hallin-
tokunnista lähteminen on myös saanut aikaan sen, että kuntasuunnittelusta tuli 
kamppailujen areena, jossa kilpaillaan omien hankkeiden ja uusien virkojen 
saamisesta mukaan kuntasuunnitelmaan. (Tuittu 1994, 182.) 

"...se vanha kuntasuunnitelma, se oli niin sektorikohtainen, yksityiskohtainen ja siitä 
tapeltiin keskenään, miten se kehittyy ja kehitetään ... Se vanha oli semmoista, meil-
lähän oli valtuustossa semmoisia hallintokuntakohtaisia vahvoja henkilöitä, jotka 
ajoi vaan pelkästään hallintokuntien etuja, kokonaisuuden ajaminen hämärtys siinä 
suunnittelussa." [Raisio/LH] 

Yksityiskohtiin menevät suunnitelmat olivat vanhentuneita usein jo syntyessään. 
Samalla ne olivat ristiriitaisia talousarvion ja hallintokuntien muiden suunnitel-
mien kanssa. 

"Ne vahvat suunnittelujärjestelmät, jotka oli 70-luvulla ja 80-luvun alkupuolellakin 
niin valtiovallan kuin kuntien keskusjärjestöjen taholla kehitetty, niin ne järjestel-
mät olivat hirvittävän raskaita ja mulla oli henkilökohtaisesti semmoinen epäilys, 
että tehdään kovin paljon turhaan työtä, että tehdään selvityksiä selvityksen vuoksi. 
Ei niitä kukaan jaksa seurata." [Raisio/VH] 

Ståhlberg (1975) kritisoi väitöskirjassaan kokonaisvaltaisen rationalismin sovel-
tamista kunnassa. Hänen tutkimuksensa on kuntasuunnittelun alkuajoilta, mutta 
tästä huolimatta siinä on esitetty kuntasuunnittelussa myöhemminkin koetut 
puutteet.  

Ståhlbergin mukaan ei ole päättäjiä, jotka olisivat täysin rationaalisia, eikä 
kunta näin ollen voi olla rationaalinen päätöksentekijäyksikkö. Rationaaliselle 
suunnittelulle ei ole pohjaa kunnissa. Ståhlberg kritisoi lisäksi sitä, että kunta-
suunnittelussa tarvittava tieto on hallinnollisesti painottunutta, suunnitelmat ovat 
sektoroituneita, ja tältä pohjalta niistä tulee staattisia. Suunnittelun tietopohja 
heijastelee lineaarista kehitystä, ja muutoksista tulee käytännössä inkrementalis-
tisia. Kuntasuunnittelussa on taustalla oletus siitä, että suunnittelun aikainen 
palveluvarustus vastaa kuntalaisten tarvetta. Sitä ei kyseenalaisteta. Se ei ole eri 
sektorien intressien mukaista. (Ståhlberg 1975, 41 ja 114.)  

Ståhlberg pitää kuntasuunnittelun yhtenä pahimmista puutteista sitä, että 
suunnittelijat eivät kiinnittäneet huomiota yksilöiden tarpeisiin vaan jakavat ko-
konaisuuden sektoreihin. Lisäksi hän toteaa, ettei kuntasuunnittelussa ole onnis-
tuttu täyttämään rationalistisen suunnittelun ihanteen mukaista tiedon tarvetta. 
Vika ei kuitenkaan välttämättä ole kuntasuunnittelun vaan lähinnä utopististen 
tiedon oletusten syy. Päätöksentekijöillä ei käytännössä ole mahdollista saada 



 

 62  

käyttöönsä sellaista tietopohjaa, jonka avulla voisi aukottomasti paljastaa syy-
seuraus suhteet tavoite-keino analyysin taustalle. (Ståhlberg 1975, 118-252.)  

Ståhlberg (1975) korostaa myös kuntalaisten osallistumista suunnitteluun ja 
suunnittelijan sosiaalisten taitojen tarpeellisuutta. Hän nostaa esille myös tavoit-
teiden yleisyyden, ja toteaa ettei niillä yleisyytensä vuoksi ole juurikaan ohjaus-
vaikutusta. Tavoitteiden alle on myös asetettu hankkeita, jotka ovat jo toteutu-
massa. 

Ståhlberg tiivistää kuntasuunnittelun taustalta löytämänsä paradoksin seuraa-
vasti1: 

"Tarve kuntasuunnitteluun pitkäjänteisenä ja kokonaisvaltaisena toimintaa ohjaava-
na ja koordinoivana toimintana kasvaa mitä suurempi kunta on kyseessä. Samalla 
rationaalisen päätöksenteon vaikeudet kasvavat mitä suurempi kunta on kyseessä. 
Mitä pienempi ja yhtenäisempi kunta on, sitä vähemmän kuntasuunnittelulle on tar-
vetta, mutta sitä helpompaa sen soveltaminen on." (Ståhlberg 1975, 90.) 

Kunnan päätöksenteko on poliittinen prosessi, jossa päätöksentekijät ottavat 
huomioon niin monia omia intressiryhmiä kuin mahdollista. Tämä puolestaan 
johtaa siihen, että päätöksentekijöiden on usein mahdotonta päästä yhteisym-
märrykseen sekä tavoitteista että keinoista. Ståhlberg päätyy siihen, että rajoite-
tun rationalismin pyrkimyksistä huolimatta kuntasuunnittelua on luonnehtinut 
inkrementalistinen ote. (Ståhlberg 1975.) 

Djupsund2 (1981) toteaa, että kuntasuunnittelu on vaikuttanut kuntien toimin-
taan a) aktivoimalla kuntien pääomaa, ja b) lisäämällä vakinaisten suunnitteli-
joiden virkoja. Djupsundin havainnot voitaneen tiivistää siten, että suunnittelun 
avulla kunnat pyrkivät lisäämään valtionapuja investoimalla itse. (Djupsund 
1981 ja 1984.) Valtionosuusjärjestelmä suosi tätä. Djupsund (1984, 114) toteaa 
myös, että kuntasuunnittelu ei niinkään lisännyt kuntien mahdollisuuksia kont-
rolloida omia toimintojaan kuin tarjosi valtiolle välineen kontrolloida kuntien 
toimintoja.  

Vaikka kuntasuunnittelua on Suomessa tutkittu varsin vähän ja tässä käytetyt 
lähteet ovat kuntasuunnittelun alkutaipaleelta, voidaan tehdä johtopäätös, että 
kuntasuunnittelu ei ole onnistunut vastaamaan siihen kohdistettuihin odotuksiin. 
Sen sisälle, tilalle ja rinnalle alkoi 1980-luvulla ilmestyä strateginen suunnittelu, 
eli kuten Houni (1995, 8) toteaa alettiin yhä useammin keskittyä mahdollisuuk-
sien selvittämiseen, toimintavaihtoehtojen ideoimiseen, palvelujen priorisoimi-
seen, ongelmien ratkaisuun ja toiminnan sopeuttamiseen kunnan tuloperustaan.  

																																																								
1 Oma vapaa käännös ruotsin kielestä. 
2 Tutkimus kohdistui aikaan ennen lain suunnitteluvelvoitetta.  
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3.3. Hallinnan perusteet 
 

ksi pisimmälle kehittyneistä taidoista tämän päivän länsimaissa on taito 
pilkkoa. Me olemme siinä niin hyviä, että usein unohdamme asettaa palaset 

takaisin paikoilleen. (Toffler 1984, xi.) 
Pilkkominen on perustunut uskoon siitä, että yhteiskunnalliset ongelmat ovat 

‘kesyjä’. On uskottu, että ongelmat on mahdollista rajata, syy ja seuraus tunnis-
taa ja erottaa toisistaan. Uskottiin, että ongelma on mahdollista lopullisesti pois-
taa, kunhan syy tunnistetaan. Sitten olisi aika käydä seuraavan ongelman kimp-
puun.  

Epävarmuuden hallinnoinnissa oli mahdollista osoittaa se organisaatio, insti-
tuutio, yksikkö tai yksilö, joka oli vastuussa tietyn ongelman muotoilusta, rat-
kaisuehdotuksesta ja usein myös ratkaisemisesta. Nykyajan ongelmat ovat seu-
rausta useista toisistaan limittyvistä tekijöistä, niiden syitä ei ole mahdollista jäl-
jittää yhteen ainoaan tekijään. Lisäksi ongelmien ratkaisun avaimet, tieto mah-
dollisista ratkaisuista ja taito niiden ratkaisemiseksi, on hajautunut useisiin yksi-
löihin, yhteisöihin ja organisaatioihin. Jos 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa to-
della halutaan pureutua ongelmiin, tämä ei enää ole mahdollista. Monet on-
gelmat ovat muodossa tai toisessa yhteisiä, eikä yhdelläkään organisaatiolla ole 
yksinään valtaa tai mahdollisuuksia toteuttaa ohjelmia niiden ratkaisemiseksi. 
Ongelmat eivät suostu noudattamaan epävarmuuden hallinnoinnin rajoja, eikä 
epävarmuuden hallinnointi pysty muuttumaan ongelmien rytmissä.  

Olemme hukkua sirpaleisiin, mutta emme tiedä missä meressä. Tästä lähdet-
tiin johdannossa matkaan. Nyt on aika alkaa etsiä vaihtoehtoja. 

Tapahtumien vyöry on jyrännyt vanhat uskomukset jo niin monta kertaa, että 
usko vanhoihin malleihin on romahtanut. Samalla on huomattu, että vastassam-
me olevat ongelmat eivät ole kesyjä. Ne ovat ilkeitä1. 

Samalla on tullut yhä ilmeisemmäksi, ettei ole yksikköä, joka voisi yksin olla 
vastuussa jonkun yhteiskunnallisen ongelman ratkaisusta. Päämäärät ja intressit 
ovat hajautuneet, markkinavoimien merkitys on kasvanut. 

																																																								
1 Ilkeitä ongelmia katsotaan tarkemmin luvussa 4.4. 
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Keskitetyt, kokonaisvaltaiset suunnitelmat eivät pureudu ongelman ytimeen ei-
vätkä välttämättä saa juuri oikeita toimijoita mukaan ratkaisemaan yhteistä on-
gelmaa. Lisäksi on alettu korostaa sitä, että yhteiskunnassa on erilaisia verkosto-
ja, klustereita1 yms. toisistaan riippuvaisia kokonaisuuksia. Tässä yhteydessä 
verkosto2 käsitetään ryhmäksi toimijoita, jotka ovat riippuvuussuhteessa toisiin-
sa. Jos siitä ottaa yhden osan pois, myös muut osat vahingoittuvat. Epävarmuu-
den hallinnoinnin keskitettyjen ja sektoreittaisten ohjelmien ongelma on siinä, 
että myöskään verkostot eivät suostu noudattamaan hallinnon rajoja. Yhtä ver-
kostoa koskevia päätöksiä tehdään usealla eri hallinnonalalla. Ongelmaksi muo-
dostuu se, että eri ohjelmat ja päätökset voivat olla ristiriitaisia keskenään, koska 
ne halkovat erilaisia verkostoja näkemättä kokonaisuutta (kuva I-2). 

Hallinnassa lähdetään siitä, että yhteiskunnan verkostoja ja ilkeitä ongelmia ei 
voi hallita pilkkomalla ja tehtäviä jakamalla. Valta ja taito ongelmien ratkaisuun 
ei ole jollain tietyllä yksiköllä vaan näiden yksikköjen välissä, niiden välisissä 
vuorovaikutussuhteissa. Suunta ja tapa, joilla ongelmiin etsitään ratkaisuja, on 
hyvin erilainen verrattuna epävarmuuden hallinnointiin. 

Hallinnan periaatteiden muotoutuminen johtuu kasvaneesta muutosnopeudes-
ta ja keskinäisen riippuvuuden kasvusta sekä vallan hajautumisesta. Sen periaat-
teiden takana ovat kompleksisuus, moninaisuus, dynaamisuus ja niistä kumpua-
va epäselvyys. 

Vaikka epäselvyyden hallinta heijastelee kompleksisuutta, moninaisuutta ja 
dynaamisuutta ja siten se vastaa epäselvyyden aiheuttamiin haasteisiin sen omil-
la aseilla, niin samalla epäselvyyden hallinta lisää kompleksisuutta, moni-

																																																								
1 ks. Porter (1991) ja Kansallinen teollisuusstrategia (1993) 
2 ks. verkostoista mm. Thompson et.al (1991); Kautonen (1995 ja 1996) 

 

KUVA I-8. Yhteiskunnan verkostot ja niitä halkovat sektoriohjelmat 
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naisuutta ja dynaamisuutta, ja näin 
myös epäselvyyttä (kuva I-3). Tätä 
ei kuitenkaan tule nähdä hallintajär-
jestelmien haittana vaan voimavara-
na.  

Vaikka maailman monia ongel-
mia ei pysty ratkaisemaan lisäämällä 
epävarmuuden hallinnointia, tarvit-
semme tehokkaampia hallintajärjes-
telmiä, jotka perustuvat useiden toi-
mijoiden yhteistyöhön yhteisen il-
miön ympärillä. Hallinnassa koros-
tuu yhdessä tekeminen; yhteissuun-
nittelu, yhteisohjaus, yhteistuotanto 
jne. (Kooiman 1993b, 1.) Hallinnon ja yhteisöjen välinen suhde etsii uutta 
mallia, joka koostuu sekoituksesta monenlaisia tapoja. 

Hallinta viittaa sellaisiin uusiin toimintatapoihin, jotka eivät tue hallinnon pe-
rusajatusten mukaista yhdenmukaisuutta ja kaikenkattavuutta. Hallinta sisältää 
ajatuksen siitä, että on useita tapoja vaikuttaa kehitykseen, järjestää toiminta ja 
palvelut. (Bailey 1993.) Organisationaaliset muodot ovat muuttumassa kohti 
eriytyneempää hallintaa, kohti palvelujen tuotannon ja demokratian moninai-
suutta. Se merkitsee eriytymistä paikallisella tasolla, koska yksikään tapa toimia 
ei ole itsessään toista parempi1. Näin ollen epäselvyyden hallinnan periaatteet 
sisältävät myös epävarmuuden hallinnoinnin. Se saattaa olla sopiva malli jona-
kin aikana jossain.  

Kooiman (1993d, 259) toteaa, että se rakentuvatko hallinnan2 käytännön 
muodot yhteistyölle, luottamukselle ja yhteisymmärrykselle vai ensisijassa voi-
malle, konflikteille ja kiistoille riippuu juuri ajasta ja paikasta sekä kyseessä ole-
vasta tilanteesta ja tarpeesta.  

Hallinnan periaatteiden muodostuminen reagoi kasvaneeseen muutosnopeu-
teen ja kompleksisuuteen sekä niiden mukana kulkevaan hajautuneeseen järjes-
telmään ja hajautuneeseen valtaan. Samalla ne hajauttavat valtaa. Bryson ja 
Crosby (1992, 13) kirjoittavat jaetun vallan maailmasta ja määrittelevät sen ole-
van ”useiden toimijoiden jakama kyky vuorovaikutuksessa edistää yhteisiä tai 
erillisiä tavoitteita.” Toimijat voivat tällöin olla yksilöitä, ryhmiä, organisaatioita 

																																																								
1 Paitsi ehkä moraalis-eettisestä näkökulmasta 
2 Kooiman käyttää käsitettä ‘(modern) governance’ 

KUVA I-9. Epäselvyyden hallinta, kehi-
tyksen luonne, suunnittelu ja strategia 
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tai instituutioita. Hallinta edellyttää asianosaisilta pyrkimystä yhteisymmärryk-
seen tilanteessa, jolle ominaista ovat erimielisyydet, erilaiset pyrkimykset ja tie-
tämättömyys. Hallintakyvyssä on kyse jännitteestä ristiriitojen ja järjestyksen 
välillä, sekä tämän jännitteen käyttämisestä hyväksi. 

Tällöin korostetaan usein itseohjautuvuutta, mutta käytännössä nykyisten yh-
teiskuntien tasapainoa jatkuvasti etsivät keskihakuis- ja keskipakoisvoimat ovat 
pääosan ajasta itseään ylläpitäviä ilman että siihen tarvitaan julkisen hallinnon 
erikoishuomiota, eli kuten Dunsire (1994, 170) asian ilmaisee: “hallinnan koko-
naismäärä on paljon suurempi kuin hallinnon kokonaismäärä.” 

Tästä huolimatta länsimainen policy-suunnittelu käsitetään vielä hyvin ylei-
sesti suunnittelukäytännöiksi, joilla pyritään tuottamaan eri yhteiskunnan aloille 
kehitystä ohjaavia ohjelmia. Keskeisinä vaikuttamisen välineinä tässä ovat oh-
jaus, kontrollointi ja sääntely. (Stenvall 1993, 64.) Epäselvyyden hallinnassa 
tyypillistä taas on se, että usko suorilla keinoilla yhteiskunnan kehitykseen vai-
kuttamiseen on laskenut, minkä vuoksi epäselvyyden hallinta perustuu useiden 
toimijoiden vuorovaikutukseen sekä epäsuoria ja suoria keinoja yhdistelevään 
valikoimaan, joita yksikään yksikkö ei suunnittele täsmällisesti etukäteen, vaan 
kuten Royall (1993, 51) toteaa, nykyaikainen hallinta korostaa esiin sukeltavien 
mallien tukemista. Näin ollen epäselvyyden hallintaa ei tule nähdä vain julkisen 
hallinnon päätöksenteon ja suunnittelun prosesseina. Kasvavan keskinäisen riip-
puvuuden ja moninaisuuden johtaminen ja suunnittelu edellyttävät kykyä toimia 
osana yhteistyöverkostoa, keskellä moninaista ja limittynyttä toimijoiden kent-
tää, joka ei ole sen enempää yksityinen kuin julkinenkaan. 

Epäselvyyden hallinta voidaan siis nähdä sosiopoliittisista prosesseista nou-
sevana useiden kyseessä olevan ilmiön kannalta relevanttien toimijoiden vuoro-
vaikutuksen pohjalta. Kuten Benington (1994, 33) toteaa kyseessä on pluralisti-
nen keitos julkisia ja yksityisia organisaatioita, erilaisia vapaaehtois- yms. järjes-
töjä sekä erilaisia intressiryhmiä, jotka eivät määräydy institutionaalisista lähtö-
kohdista, vaan ne hakeutuvat yhteisen ilmiön ympärille. Tällöin periaate oikeista 
toimijoista kussakin tapauksessa korostuu ja muodollisten rajojen merkitys las-
kee (ks. Seppälä 1995). Oikeat toimijat eivät valikoidu alueellisesti tai institutio-
naalisesti vaan kulloinkin kyseessä olevan ilmiön pohjalta, jolloin keskeiseksi 
kriteeriksi nousevat yhteiset intressit. (ks. Benington 1994). Ongelmien ratkai-
suun, hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen on otettava mukaan ne, joita asia 
koskee. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että kokoonpanot eivät saisi muodostua 
pysyviksi, vaan niiden tulisi muuttua tilanteiden muuttuessa.  

Pekonen (1995, 85) toteaa, että koska hallintakyvyssä on kyse väliaikaisten 
kokonaisuuksien luomisesta, politiikalla on siinä keskeinen rooli. Väliaikainen 
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kokonaisuus on tulosta osien välisestä poliittisesta toiminnasta, jota luonnehtivat 
yhtä hyvin kamppailut kuin sopiminenkin. Pekosen mukaan tässä prosessissa 
kohtaavat jatkuvasti... 

"niin järjestynyt rakenne ja tarve pyrkiä siihen kuin "kaaoskin", rakenteen hajoami-
nen ja hajottaminen." (Pekonen 1995, 85.) 

Kooiman lisää tähän, että... 
"ne ovat sidottuja kompleksisiin malleihin, ne liikkuvat ja muuttuvat dynaamisesti 
vaikuttavien voimien vaikutuksesta ja heijastelevat erilaisia sisältöjä". (Kooiman 
1993c, 41) 

Liitettynä riippuvuuden kasvuun alueellisesta resurssipohjasta hallinta voidaan 
nähdä tapana koota alueellista resurssipohjaa kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen 
ja ongelmiin sopien ilman, että rakennetaan uusia pysyviä rakenteita. Kun lähde-
tään siitä, että epäselvyyden hallinnan muodot sukeltavat esiin sosio-poliittisista 
prosesseista, ne eivät muodostu staattiseksi rakenteeksi, vaan jatkuvasti muuttu-
vaksi sarjaksi toimijoiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Hallintamalleja ei siis 
voi vanhassa mielessä suunnitella, vaan ne elävät ja muuttuvat tilanteiden mu-
kana. Järjestelmän sosio-poliittinen hallinta rakentuu aina erilaisten eri tasoilla 
toimivien toimijoiden vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus ei vain heijastele 
kompleksisuutta vaan on itsessään kompleksista, dynaamista ja moninaista. 

Kickert (1993, 195) toteaa, että hallinnassa on olennaista nähdä, että komp-
leksisen järjestelmän ‘hallitsija’ ei ole joku ulkopuolinen kolmas taho, ulkoa ja 
ylhäältä vaikuttava toimija, vaan nimenomaan erilaisten toimijoiden toisiinsa ja 
itseensä kohdistama vaikutus. Tällöin hallintaa on tasapaino eri toimijoiden vä-
lillä. 

Siirtyminen epävarmuuden hallinnoinnista kohti epäselvyyden hallintaa mer-
kitsee merkittäviä periaatteellisia muutoksia poliittisten prosessien toimintaan, 
paikallisten poliitikkojen ja virkamiesten rooliin, palvelutuotantoon, johtamisen 
sisältöön ja muotoihin, budjetointiin, yksityisen ja julkisen sektorin suhteisiin 
sekä yhteistyökuvioihin. (Bailey 1993, 146.) Samalla hallinta sumentaa vi-
ranhaltijoiden ja poliittisen toiminnan välistä rajaa. Viranhaltijat joutuvat yhä 
useammin "poliittisille areenoille" kamppailemaan poliitikkoja, erityisetuja ja 
toisiaan vastaan. Byrokraattisen perinteen mukaisten poliittisten päämäärien ja 
epäpoliittisten keinojen välille on nykyään lähes mahdoton tehdä eroa. (Pekonen 
1995, 24-31.) 

Kehityksen suunta näyttäisi olevan muotoutumassa siten, että itseohjautuvuus 
lisääntyy, ja hallittavuutta vanhassa mielessä ei enää ole, vaan kehitys perustuu 
itseohjautuvien yksikköjen väliseen luontaisesta tarpeesta nousevien yhteisten 
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intressien ympärille rakentuvaan yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Mutta ku-
ten Dunsire (1994) huomauttaa tällöin keskeisellä sijalla ovat myös toisilleen 
vastakkaiset voimat ja niiden väliset suhteet.  

Jos 1960- ja 1970-lukuja vielä yhdisti usko hallittavuuteen, niin 1980-luvulla 
jo aiemminkin rakoillut usko alkoi murtua lopullisesti. 1990-luvulla esiin on 
nousemassa usko itseohjautuvuuteen (kuva I-4). 
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KUVA I-10. Kolme hallinnan mallia (Kickert 1993, 195) 
 

Epäselvyyden hallinnan periaatteet liitettynä itseohjautuvuuden korostumiseen 
kyseenalaistavat strategisen suunnittelun yhden perusajatuksen - pitkäjänteisen 
pitkän tähtäyksen tulevaisuuteen suuntaamisen, koska siinä pitkän tähtäimen 
kehitys nousee spontaaneista itseorganisoitumisen prosesseista, jotka ovat po-
liittiseen vuorovaikutukseen perustuvia oppimisprosesseja.  

Pekonen kuvaa järjestyksen ja hallinnan välistä suhdetta seuraavasti: 
“Järjestys ei ole kenenkään yksityisen toiminnan tulosta, eikä järjestys etukäteen 
määrätty. Järjestyksen luomista luonnehtivat sekä rakenteet, niiden logiikat ja pyr-
kimys järjestykseen että satunnaisuus ... Hallinta voidaan ymmärtää ainakin kahdes-
sa merkityksessä. Metatason ilmiönä sitä voidaan kuvata 'joidenkin rajojen sisällä' 
tapahtuvana jonkinlaisen 'oman logiikan' omaavana tapahtumien ketjuna. Prosessi 
ikäänkuin itse hakee järjestyksen. Mikrotason ilmiönä hallinnassa on kyse kamppai-
lusta, ohjauksesta, johtamisesta ja järjestyksen luomisesta.” (Pekonen 1995, 86.) 

Kun epävarmuuden hallinnoinnissa uusia ongelmia kohdattaessa kysyttiin mitä 
uusia yksikköjä tulisi perustaa, niin epäselvyyden hallinnassa kysytään miten 
vuorovaikutussuhteet olemassa olevien yksikköjen välillä voidaan organisoida 
uudelleen, miten ne organisoituvat uudelleen. 
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Jos epäselvyyden hallinnan 
toimintatapa liitetään verkos-
toihin, piirtyy kuva I-2 uudel-
leen seuraavasti. 

Katsotaan muutamaa esi-
merkkiä, joissa erilaiset toimi-
jat ovat organisoituneet yhtei-
sen nimittäjän ympärille pe-
rinteisistä rajoista välittämät-
tä. 
 

Esimerkit elävästä elämästä - Lahden turvallisuusstrategia 

Lahdessa on aloitettu turvallisuusstrategian laadintaan tähtäävä prosessi, joka on 
askel epäselvyyden hallinnan periaatteiden suuntaan. Työn taustalla ovat yleinen 
yhteiskunnallinen kehitys ja ennen kaikkea Lahden korkea työttömyysaste. Uhka-
kuvaksi on noussut sosiaalisten ongelmien ja rikollisuuden lisääntyminen. Saman-
aikaisesti erilaiset turvallisuus- ja hyvinvointipalvelut saattavat vähentyä. 

Poliisin perinteinen toimintamalli on perustunut jo tapahtuneiden rikosten sel-
vittämiseen, eikä niinkään rikollisuuden ja häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn. 
Se ei enää riitä, joten poliisi etsii ennakoivaa toimintatapaa. Rikollisuuteen ja sen 
syihin vaikuttaminen ei ole kuitenkaan yksin poliisin käsissä, vaan edellyttää usei-
den tahojen yhteistyötä. Yhteistyötä eri tahojen välillä on yksittäistapauksissa ollut 
aiemminkin, mutta yhteisesti sovittu toimintaohjelma on puuttunut. Nyt sitä on 
lähdetty etsimään turvallisuusstrategian avulla. 

Lahden turvallisuusstrategian laadinnan tavoitteiksi on asetettu turvallisuuden ja 
asumisviihtyisyyden lisääminen. Projektiin osallistuu poliisin lisäksi koulu-, sosi-
aali-, nuorisotyö- ja asuntoviranomaisia sekä yhdyskuntasuunnittelijoita. Muodos-
tumassa olevan yhteistyön keskeiseksi käsitteeksi on asetettu turvallisuus. (lähteet: 
Lahden turvallisuusstrategia, Nupponen 1995 suullinen tiedonanto.) 

 

Poliisi Turvallisuus

Asuntotoimi

Koulu

YhdyskuntasuunnitteluSosiaalitoimi

Nuorisotyö

	
 

 
 
 

	

KUVA I-11. Yhteiskunnalliset verkostot ja 
epäselvyyden hallinta 
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Esimerkit elävästä elämästä - Tekniikka, markkinointi ja muotoilu  

Suomen Kuvalehden artikkeli ‘Karheilta markkinoilta korkeaan muotoiluun’ ker-
too siitä, miten kaupalliset ja tekniset alat ovat hakeutumassa muotoilijoiden kans-
sa yhteistyöhön, vaikka vielä muutamia vuosia sitten moinen ajatus nähtiin lähinnä 
harrastustoimintaan liittyväksi. 

Nykyään kuitenkin nähdään yhä selvemmin menestyksen avaimena kolminai-
suus tekniikka, muotoilu ja markkinointi. Jos yksi pettää, kaikki osat kärsivät. Tä-
mä huomio on ajanut sellaisia ammattiryhmiä yhteistyöhön, jotka eivät ole ennen 
tahtoneet ymmärtää toistensa termistöä ja ajattelutapoja. Uusi yhteistyö kauppa-
korkeakoulun, teknisen korkeakoulun ja taideteollisen korkeakoulun välillä rikkoo 
perinteisiä rajoja. Yhteistyö tiivistyy Jäämeren mukaan käsitteen high design ym-
pärille. Käsitteen tarkoituksena on painottaa tuotetta, jonka kilpailuvaltti on kor-
keatasoinen muotoilu perinteisen osaamisen tukemana. (lähde: Jäämeri 1995.) 

 

Kansainvälisestimenestyvä
high design tuote

Muotoilija

Insinööri
Ekonomi

	 
 

Esimerkit elävästä elämästä - Tanskan teollisuuspolitiikka 

Tanskan kauppa- ja teollisuusministeriössä on teollisuusstrategioiden laadinnassa 
yhdeksi tavoitteeksi asetettu hintakilpailun välttäminen halvan työvoiman maiden 
kanssa jatkuvalla kansallisen kilpailukyvyn edistämisellä.	

Lähtökohtana tässä on se, että innovaatioiden edistäminen vaatii yksittäisten te-
ollisuudenalojen tarpeista ja kysynnästä nousevia strategioita. Tämä korostaa en-
sinnäkin hallinnon sektorien välistä sekä toisaalta hallinnon ja yritysten välisen yh-
teistyön tarvetta. 

Hallinnon, yritysten ja muiden relevanttien organisaatioiden välinen dialogi on 
Tanskassa organisoitu teollisuuden klustereiden varaan. Kunkin klusterin ympäril-
le on kerätty jollain tavalla ko. klusterissa toimivien yritysten toimintaa sääteleviä, 
valvovia, kehittäviä, tukevia jne. hallinnon aloja, yritysten edustajia, kauppahuo-
neita jne. Dialogi on organisoitu strategiaryhmien ja niiden toimintaa konkreetti-
semmalle tasolle menevien työryhmien avulla. Esimerkiksi kuljetuksen ja logistii-
kan klusterin strategiaryhmään osallistuu kaksi logistiikkapalveluja ostavan yrityk-
sen edustajaa, neljä kuljetuspalvelujen tuottajaa, viisi logistiikka-alan edustajaa 
(kuljetus, jakelu, laivaus) sekä kauppa- ja teollisuusministeriön että liikenneminis-
teriön edustajat. Dialogin periaatteena on, että kuka tahansa saa tuoda minkä ta-
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hansa asian ryhmän käsittelyyn. Muiden on kuunneltava ja vastattava esille otet-
tuun teemaan. Mukana olevat ministeriöt ja usein myös muut ryhmät osallistuvat 
ehdotetun toimenpiteen rahoittamiseen ja toteuttamiseen. 

Ryhmät tekevät hallitukselle ehdotuksia eri alojen säännösten uudistamiseksi. 
Tavoitteena on poistaa eri hallinnonalojen samaa klusteria koskevien päätösten ris-
tiriitaisuudet. (Lähteet: Hass 1995a; suullinen tiedonanto Hass 1995b; Dialog 
med... 1996.) 

Palvelujen
tuottajat

Kuljetus ja
logistiikka

Palvelujen
käyttäjät

LogistiikkayrityksetKauppa- ja teollisuusministeriö

Liikenneministeriö

	
 

 
Edelliset esimerkit ovat pintapuolisia ja alustavia, mutta ne kertovat siitä minkä-
laisten käsitteiden ja ilmiöiden ympärillä ja minkälaisilla toimijakokoonpanoilla 
hallinnan muodot voivat syntyä. Pystytäänkö ko. tapauksissa ylittämään vanhat 
rajat ja katsomaan yhteistä ongelmaa eri näkökulmista riippuu hyvin pitkälle ih-
misten valmiudesta oppia uusia asenteita ja toimintatapoja. Jos uudenlainen on-
gelman ympärille organisoituminen johtaa uusiin pysyviin rakenteisiin, ollaan 
hitaasti liukumassa takaisin kohti epävarmuuden hallinnointia. Jos taas kokoon-
panot elävät ja muuttuvat tilanteiden mukana, voi edellisten esimerkkien ta-
pauksessa syntyä epäselvyyden hallinnan sisäistäneitä toimijoita. 

Yksinkertaisimmillaan hallinnassa on kyse sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä 
siten, että erilaisten ryhmien kokoonpanot muuttuvat ongelmien ja tilanteiden 
mukana. Tällöin neljä periaatteellista kysymystä nousee yli muiden:  

• Mikä on se yhteinen nimittäjä, ongelma, uhka, mahdollisuus yms., jonka ym-
pärille toimijat kerätään?  

• Miten ongelma yms. voidaan muotoilla uudelleen siten, että se mahdollistaa 
yhteistyön sen ympärillä?  

• Ketkä ovat oikeat toimijat ko. tapauksessa?  
• Kenen tehtävä on koota ryhmä ‘piirittämään’ jotain ongelmaa ja pitää ryhmä 

koossa? 

Olennaista epäselvyyden hallinnan kannalta on sekä - että periaatteen toteutta-
minen joko - tai periaatteen sijaan. Siinä ei siis pyritä joko keskitettyyn tai ha-
jautettuun järjestelmään vaan sekä keskitettyyn että hajautettuun; eli moniulot-
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teiseen järjestelmään, jonka muodot nousevat käytännön tarpeesta yhteisten il-
miöiden ympärillä, eikä joko ‘ylhäällä tai alhaalla sijaitsevien instituutioiden’ 
ympärille. Käytännössä tämä tarkoittaa ala-, toiminto- ja tapauskohtaista harkin-
taa, toimintojen eriyttämistä ja useita erilaisia ratkaisuja riippuen toiminnan 
luonteesta sekä paikallisesta sosiaalisesta ja kulttuurisesta kontekstista.  

Se edellyttää vankkaa linjaa ja mahdollisimman suurta yksilö- tai yksikkö-
kohtaista autonomiaa. 

Kehityksen suunta on kohti eräänlaista automaatioyhteiskuntaa (ks. Jørgensen 
1993), joka hallitsee itse itseään, eli hallinta nousee esiin useiden itsenäisten 
yksikköjen verkostoista ja yhteistyöstä. Moniulotteisessa verkostossa ei enää ole 
yhtä monoliittista keskusta, joka hallitsee laaja-alaisesti kehitykseen vaikuttavia 
perustavaa laatua olevia tekijöitä. Verkosto koostuu useista toimijoista, joilla on 
omat intressit ja tavoitteet. Yksikään niistä ei hallitse suvereenisti jonkin ilmiön 
tai alueen kehitystä. 

Miten hallinnan periaatteet näkyvät kunnissa? 
 
 
3.4. Paikallinen hallinta ja strateginen kuntamalli 

	
Mahdollisia kuntamalleja 

	
uomen kunnat ovat 1990-luvulla keskellä muutosprosessia, joka muuttaa 
niiden asemaa paikallisissa hallintaprosesseissa. Aika näyttää mihin suun-

taan muutos vie ja missä laajuudessa. Pehmeän strategian taustalle on kuitenkin 
syytä hahmottaa muutamia perusmalleja, joiden pohjalta tulevaisuuden ratkaisu-
ja voidaan hahmottaa. 

Clarke ja Stewart ovat esitelleet brittiläisestä näkökulmasta sarjan mahdollisia 
kunnallishallinnon malleja. Ne tarjoavat pohjan myös suomalaisen kunnallishal-
linnon tarkastelulle. Clarken ja Stewartin mallit ovat: a) unitaarimalli - sirpalei-
den yhdistäminen, b) jäännösmalli - puutteiden paikkaus, c) asianajomalli - ‘ääni 
muttei valintaa’, d) strateginen kuntamalli - verkostojen hallinta. (Clarke & Ste-
wart 1994, 204-206.) Mallien tehtävänä ei ole antaa valmiita ratkaisuja, vaan 
paljastaa mahdollisuuksia ja herättää kysymyksiä. Ne eivät myöskään ole toisen-
sa poissulkevia. 

Hyvinvointivaltion rakentamisen ajan suomalaista kunnallishallinnon mallia 
voi kutsua unitaarimalliksi. Malli korostaa kunnan suoraa roolia, eli kunta vas-
taa suurimmasta osasta palveluja omalla organisaatiollaan ja omilla resursseil-

S 
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laan. (Clarke & Stewart 1994, 204-206.) Unitaarimallin keskeinen piirre Suo-
messa on ollut nk. universaalipalvelujen ylikorostuminen. Universaalipalvelu on 
yhdenmukaista, yleistä palvelua yhden monoliittisen konttoreista, virastoista, 
laitoksista, keskuksista tms. muodostuvan jakelukanavan kautta. (Hautamäki, 
Ojala et. al. 1990, 12-13.) 

Jäännösmallissa kunnan vastuu on minimissä. Se vastaa vain rajoitetusti jois-
takin peruspalveluista (esimerkiksi katujen kunnossapito ja tietyt sosiaalipal-
velut). Nämäkin palvelut kunta saattaa kilpailuttaa ja ostaa muilta palvelujen 
tuottajilta. Asianajomalli on tietyssä mielessä jäännösmallin serkku, tai ainakin 
sen vaihtoehto. Siinä kunnan roolina ei niinkään ole toimia itse kuin olla paikal-
lisyhteisön äänenä niiden suuntaan, jotka alueella vastaavat palveluista sekä eri-
laisista kehittämistehtävistä. Kunnalla ei välttämättä ole suoraa roolia palvelu-
tuotannossa, koska sen tehtävänä on lähinnä ilmaista mitä yhteisössä halutaan ja 
ajaa kuntalaisten asiaa muiden toimijoiden suuntaan. Kuntaorganisaation merki-
tys riippuu siitä, miten se pystyy vaikuttamaan erilaisia palveluja tuottaviin or-
ganisaatioihin. (Clarke & Stewart 1994, 205.) 

Strateginen kuntamalli perustuu uudenlaiseen ajatteluun. Siinä lähtökohtana 
on ymmärtää ja hyväksyä se, että paikallisen hallinnan prosessit koostuvat aina 
laajasta kirjosta erilaisia toimijoita, joilla kullakin on omat tavoitteensa ja tehtä-
vänsä. Kuntaorganisaation rooli strategisena yksikkönä on ratkoa kehittämisen 
ja palvelutuotannon paradokseja. Strateginen kuntamalli perustuu eri organisaa-
tioiden keskinäisen riippuvuuden hyväksymiseen ja käyttämiseen hyväksi. Kun-
taorganisaatiolla ei välttämättä ole yhtä johtavaa tapaa järjestää tehtävät, vaan se 
voi käyttää monia erilaisia tapoja vaikuttaa alueen kehitykseen ja järjestää palve-
lut. Kussakin tilanteessa valittava tapa riippuu paikallisesta valinnasta ja toisaal-
ta lainsäädännön ja muiden velvoitteiden asettamista rajoista. (Clarke & Stewart 
1994, 205-206.) Malli siis sisältää useita erilaisia palvelutuotannon muotoja. Se 
sisältää myös ajatuksen siitä, että toimintatavat eriytyvät kuntien välillä ja kun-
tien sisällä. Strategisessa kuntamallissa kysymys ei ole yksinkertaisesta oma or-
ganisaatio vs. yksityistäminen asetelmasta, vaan useiden erilaisten mallien rin-
nakkaisesta käytöstä.  

Strateginen kuntamalli perustuu siihen yksinkertaiseen ajatukseen, että kunta 
on olemassa vastatakseen väestönsä tarpeisiin käyttäen mitä tahansa palvelujen 
järjestämistapaa, joka tilanteeseen parhaiten sopii. Kuntalainen nähdään laajem-
min kuin vain kuluttajana tai asiakkaana. Kuntalainen nähdään kansalaisena. 
Malli korostaa osallistuvaa demokratiaa, tosin tehokkaamman edustuksellisen 
demokratian viitekehyksessä. Se korostaa ulospäinsuuntautuvaa verkostoituvaa 
roolia, jonka kautta vaikutus kanavoituu yhteisöön. (ks. Leach et. al. 1994.) 
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Strateginen kuntamalli perustuu epäselvyyden hallinnan periaatteiden mukai-
seen ilmiöiden ympärille organisoituvaan hallintaan, jossa korostuu yhdessä te-
kemisen periaate.  

Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen aikakaudella muodostunut unitaari-
malli on 1990-luvulla kohdannut ongelmia. Taloudellisen kriisin ja kansainvä-
listymisen sekä toisaalta avautuneen lainsäädännön myötä unitaarimalli ei enää 
ole ainoa kunnallishallinnon vaihtoehto. Näyttääkin vahvasti siltä, ettei epävar-
muuden hallinnoinnin mukainen unitaarimalli pysty vastaamaan kiihtyneeseen 
muutostahtiin ja kehityksen kompleksisuuteen.  

Kuntiin kohdistuneista paineista huolimatta Suomen kunnat ovat vasta etsi-
mässä uusia malleja, ottamassa ensiaskeleitaan niitä kohti. Jos taloudellinen tila 
kehittyy suotuisaan suuntaan, ja palataan perinteiseen runsaan talousympäristön 
tilaan, niin saattaa olla, että vanhassa unitaarimallissa pysyminen tarjoaa monel-
le kunnalle turvallisen vaihtoehdon. Valtion taloudelliset vaikeudet ja yleinen 
taloudellinen epävarmuus pitänevät kuitenkin huolen siitä, etteivät myöskään 
kunnat ole vielä selvinneet taloudellisista vaikeuksista. Byrokraattiseen viran-
omaisperiaatteeseen nojaava unitaarimalli näyttää Suomessa tulleen tiensä pää-
hän. 

Jos taloudellinen tilanne kiristyy äärimmilleen, saattavat monet kunnat karsia 
tehtävänsä minimiin ja tyytyä vain lakisääteisiin perustehtäviin. Yksi mahdolli-
nen kehityspolku on kohti jäännösmallia, eli tällöin kunta toimisi ainoastaan yk-
sityisen sektorin katveiden täyttäjänä, sellaisten palveluiden tuottajana, joita ku-
kaan muu ei missään tapauksessa tuota. Kehityksen ohjaaminen jäisi korostetusti 
markkinavoimille myös paikallisella tasolla. Ottaen huomioon kuntien vahvan 
aseman ja itsehallinnon pitkät perinteet tämä ei ole todennäköistä, ei ainakaan 
Clarken ja Stewartin mallin laajuudessa. 

Samasta syystä puhtaaseen asianajomalliin siirtyminen ei Suomessa ole to-
dennäköistä, mutta ulkoiset paineet ja uusi ohjausajattelu antavat strategisen 
kuntamallin muodostumiselle mahdollisuuksia. Jos malleja ajatellaan hallin-
noinnista hallintaan siirtymän näkökulmasta, niin strateginen kuntamalli nousee 
epäselvyyden hallinnan periaatteista, ja sellaisena sopii joustavuutensa vuoksi 
nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Samalla se kuitenkin edellyttää muutoksia 
myös näkemyksissä demokratiasta, suunnittelusta ja johtamisesta.  

Strateginen kuntamalli laaja-alaisena lähestymistapana korostaa palvelujen 
järjestämisessä tapaus- ja kuntakohtaista harkintaa. Se edellyttää soveltajiltaan 
kykyä sekä-että -ajatteluun, kykyä purkaa monoliittiset kokonaisuudet osiksi ja 
ajatella pieniä asioita kokonaisuuden valossa, kykyä antaa kokonaisuuden raken-
tua osista. 
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Todennäköisintä on, että Suomessa tulevaisuuden kuntamalleja etsitään van-
han unitaarimallin ja strategisen kuntamallin välimaastosta. Tämän työn viiteke-
hyksessä unitaarimalli edustaa tällöin epävarmuuden hallinnointia ja strateginen 
kuntamalli epäselvyyden hallintaa.  

Jos osana epävarmuuden hallinnointia kunnan toiminta on/oli luonteeltaan 
suoraa, niin strategisessa kuntamallissa siitä on kehittymässä suoraa ja epäsuoraa 
lähestymistapaa yhdistävää. Stewartia (1993, 43) mukaillen ja täydentäen van-
han toimintatavan mukaiset perusoletukset voidaan tiivistää seuraavasti: 

• Kunnan tehtävänä on tyydyttää erilaisia palvelutarpeita, 
• palvelu tuotetaan kuntalaisille omin avuin ja omalla organisaatiolla, 
• kunnan oma henkilökunta tuottaa palvelun, joka on rahoitettava itse, 
• kuntalaisten osallistuminen tapahtuu edustuksellisen demokratian kautta, 
• strategiset ratkaisut tehdään keskushallinnossa. 

Strategisen kuntamallin periaatteilla toimittaessa kunta voi nojautua uusiin toi-
mintatapoihin (edelleen Stewartia mukaillen ja täydentäen). Kunta voi... 

• vaikuttaa muihin yhteiskunnan toimijoihin oman toimintansa laajentamisen si-
jaan, 

• auttaa yksilöitä ja ryhmiä tyydyttämään tarpeitaan muulla tavoin kuin kunnal-
lisen palvelutuotannon kautta, 

• taata palvelua muita yrityksiä, laitoksia ja organisaatioita hyödyntämällä, 
• etsiä uusia taloudellisia resursseja yrityksistä ja muista organisaatioista, 
• solmia yhteistoimintasopimuksia yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa, 

ja 
• tehdä itse strategisia ratkaisuja myös palvelujen järjestämisessä. 

Strateginen kuntamalli antaa edellisessä luvussa hahmoteltujen epäselvyyden 
hallinnan periaatteiden mukaisesti tilaa monenlaisille ratkaisuille palvelujen jär-
jestämisessä ja kunnan kehittämisessä. Toimiakseen hyvin se edellyttää moni-
ulotteista sekä-että -ajattelua. Moniulotteinen ajattelu on kuitenkin vierasta, sillä 
kuten Ryynänen (1995) huomauttaa suomalaista keskustelua rasittaa rajoittumi-
nen äärivaihtoehtoihin; yksityistämiseen tai olemassa olevaan kuntavetoiseen, 
laitosmaiseen järjestelmään. Keskustelussa tulisi ylittää epävarmuuden hallin-
noinnin ajan joko-tai ajattelu ja kyettävä näkemään koko mahdollisten ratkaisu-
jen kirjo. Sekä-että ajattelun merkitys korostuu sekä koko kunnallishallinnon 
kehittämisessä että kuntakohtaisessa uudistamistyössä. 

Kunnallisen palvelutuotannon uudistamisesta käytävä keskustelu antaa ainek-
sia sekä-että ajattelun käytännön sovelluksille. Se korostaa vahvasti uusia malle-
ja; yksityistämistä, hajauttamista, tilaaja-tuottaja -mallia, kulutussetelejä jne. 
Käytännössä uudet ajatukset merkitsevät esimerkiksi alihankintoja julkisen sek-
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torin ulkopuolelta, ostopalveluja (tarjouskilpailut), toimintojen ulkoistamista 
henkilöstöyritykseksi, sopimuksia yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa se-
kä yhtiöittämistä jne. Useat asiantuntijat ovat tuoneet esille, että on olemassa 
useita erilaisia tapoja järjestää palvelut niin, että vastuu ja palvelujen suunnittelu 
säilyvät kunnalla, vaikka tuotannosta vastaisikin jokin muu instanssi (ks. mm. 
Harisalo 1986; Ståhlberg 1992; Valkama 1994 ja 1995; Sainio 1994). 
 
Mahdollistaminen 

 
ahdollistaminen1 on noussut yhdeksi laajaksi käsitteeksi, jonka avulla voi-
daan jäsentää strategista kuntamallia ja epäsuoria vaikuttamisen keinoja.  

Mahdollistamisen periaatteet ovat yhä useammin nousemassa suorien toimin-
tamuotojen rinnalle. Jos mahdollistamista tarkastellaan suppeasti, niin sillä tar-
koitetaan sitä, että a) kuntaorganisaatio mahdollistaa muita organisaatioita tuot-
tamaan niitä palveluja, joista se itse on vastuussa, b) kuntaorganisaatio voi mah-
dollistaa yksityistä sektoria osallistumaan palvelujen järjestämiseen, ja c) kunta-
laisia voidaan mahdollistaa saamaan juuri ko. tapauksessa tärkeitä palveluja tai 
voidaan mahdollistaa kuntayhteisön kehittymispyrkimyksiä. Eli mahdollistami-
nen on sitä, että kuntaorganisaatio luo yhteisössä edellytyksiä eri toimijoille 
kohdata omat tarpeensa ja ongelmansa parhaalla mahdollisella tavalla. (Bailey 
1993, 141; Leach et al. 1994, 39-40, 235). 

Mahdollistamisen käsitteen kehittäneet ja sille sisältöä luoneet Stewart ja 
Clarke määrittelevät sen laajemmin:  

“Mahdollistaminen on paikallisen hallinnan kapasiteetin vahvistamista käyttäen 
useita erilaisia, kuhunkin tilanteeseen, aikaan ja paikkaan parhaiten sopivia resurs-
seja ja kanavia.” (Leach et. al. 1994, 235.)  

Mahdollistaminen saa täsmentyneemmän sisällön, jos sitä tarkastellaan käsitteen 
‘empowerment’ näkökulmasta. Tällöin tavoitteena on antaa ihmisille suuremmat 
valinnan mahdollisuudet, paremman kontrollin omasta ympäristöstään ja kohta-
lostaan. Kunnan tehtävä on edistää itsekunnioitusta, omatoimisuutta ja itseor-
ganisoitumista. (ks. Clarke & Stewart 1992a; McClendon 1993.) 

‘Mahdollistavien’ suunnittelijoiden tulisi työskennellä luodakseen valmiuksia 
ja vahvistaakseen asiakkaidensa omavaraisuutta ja omatoimisuutta2. Suunnitteli-
jat käyttävät tässä työssä vapaaehtoistyötä ja yhteistyötä turvatakseen sen, että 
																																																								
1 Kun mahdollistaminen määritellään laaja-alaisesti vastaava englanninkielinen käsite on 
‘enabling’ 
2 ks. mahdollistavan kunnanvaltuuston roolista ja mahdollisista tehtävistä Majoinen (1995) 
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asiakkaille annetaan todellista valtaa ja vastuuta ongelmien ratkaisemisessa. 
Käytännössä mahdollistaminen on neuvotteluja, verkostoja, konfliktien sovitte-
lua, konsensuksen rakentamista ja poliittista päätöksentekoa. Suunnittelijan tuli-
si opettaa näitä taitoja myös asiakkailleen, eli kuntalaisille, ja rakentaa sellaisia 
mahdollisuuksia ja olosuhteita, joissa ihmiset voivat toimia omien tarpeidensa ja 
valintojensa mukaan yhteistyössä suunnittelijan asiantuntemuksen ja ammatilli-
sen harkinnan kanssa. (McClendon 1993, 145). 

Mahdollistaminen ei siis tarkoita sitä, että kunta vetäytyy kaikesta vastuusta 
ja kuntalaiset jätetään oman onnensa nojaan. Se merkitsee selvästi syvällisempää 
ja laadullisesti uudenlaista suhdetta hallinnon ja kuntalaisten välillä. 

Strategisen kuntamallin ja mahdollistamisen periaatteet on kehitelty Englan-
nissa, jossa kuntien toimintoja on yksityistetty, ja joitakin palvelulaitoksia on 
siirretty valtiolle. Perusajatuksena on ollut lisätä kuntalaisten mahdollisuuksia 
valita haluamansa palveluyksikön palvelut. Tämä on johtanut siihen, että kun-
tien perinteinen palvelutehtävä on muuttunut palvelujen tuotannon ohjaajaksi ja 
koordinaattoriksi. Strateginen kuntamalli ja sen ytimessä mahdollistamisen peri-
aatteet voidaan nähdä hallinta- ja johtamisparadigman muutoksena. Niiden avul-
la on pyritty puolustamaan kunnallishallinnon tulevaisuuden asemaa varsin kes-
kitetysti johdetussa järjestelmässä. (ks. Bailey 1993; Valkama 1994; Majoinen 
1995.)  

Suomen kunnallishallinnon perinteet ja uudistusten lähtökohdat ovat erilaiset 
kuin Englannissa, eikä muualla kehitettyjä malleja tulekaan soveltaa suoraan toi-
senlaisessa toimintakulttuurissa, toisenlaisissa sosiaalisissa verkostoissa. Ajatte-
lua avaavat mallit ovat silti aina tarpeellisia, ja strateginen kuntamalli tarjoaa 
myös Suomen kunnille yhden väljän viitekehyksen, jonka pohjalta kehittää kun-
taa. Toisaalta jo palveluyksiköiden päätösvallan lisääminen johtaa kohti erään-
laista hajautunutta kuntamallia. Siinä kunnan oma rooli on suurempi mutta pää-
töksenteko hajautuneempi. 

 
Paikallinen hallinta 

 
ekä-että ajattelu - strateginen kuntamalli ja mahdollistaminen edellyttävät 
kunnallishallinnon uudenlaista määrittelyä. Epäselvyyden hallinnan henges-

sä se määrittyy uudelleen paikallisena hallintana.  
Paikallinen hallinta on jatkuva prosessi, joka muotoutuu useiden sekä julkisten että 
yksityisten organisaatioiden (seurojen, yhdistysten, yritysten jne.) yhteistyön ja kes-
kinäisen vuorovaikutuksen varaan. Prosessissa luodaan ja etsitään jatkuvasti sellai-
sia kommunikaation foorumeja, joissa eri toimijoiden strategioiden ja päämäärien 
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väliltä on mahdollista etsiä yhtymäkohtia uusia yhteisiä hankkeita varten. Paikalli-
sen hallinnan prosessit eivät rajoitu vain kunnan alueelle, vaan ne laajenevat myös 
seudullisesti, maakunnallisesti, kansallisesti että kansainvälisesti riippuen kyseessä 
olevasta asiasta.  

Kuntaorganisaation roolina paikallisessa hallinnassa on toimia osana verkostoa, 
tuoda siihen kuntayhteisöä kokonaisuutena katsova näkökulma ja pyrkiä selvit-
tämään ja ratkomaan kuntayhteisössä esiintyviä ristiriitoja ja paradokseja, tasa-
painottaa tavoitteita sekä tuottaa itse sille laissa määrätyt tai sen itse itselleen ot-
tamat tehtävät. Huomiota kiinnitetään erityisesti siihen miten tehtävät asetetaan 
ja miten organisaatioiden välisiä suhteita järjestetään ja kuinka niitä hallitaan 
erilaisilla foorumeilla.  

Yhdelläkään organisaatiolla yksin ei ole henkisiä tai materiaalisia resursseja 
edessä olevien ongelmien ratkaisemiseen paikallisella tasolla. Paikallinen hallin-
ta perustuu kasvaneen keskinäisen riippuvuuden hyväksymiseen ja käyttämi-
seen. 
 
Strategisen kuntamallin strategisuus ja vaateet 

 
trategisen kuntamallin strategisuus ei ole itsestään selvyys. Se edellyttää 
kunnan johdolta kykyä nähdä oma rooli osana limittynyttä ja lomittunutta 

verkostoa. Strategista kuntamallia äkkiä katsottuna näyttää siltä, että se pirstout-
taa ja hajoittaa kokonaisuuden ja vie useat ilmiöt hallinnon kontrollin ulottumat-
tomiin. Näin saattaa käydä, jos epäselvyyden hallinnan ydintä ei oivalleta; ver-
kostojen luomisen, niiden hallinnan ja jatkuvan uudistamisen merkitystä. 

Jos kunnat päättävät hajauttaa palveluiden tuotantoa tekemällä sopimuksia 
erilaisten organisaatioiden kanssa, niin samalla niiden edellytykset ohjata kehi-
tystä ja palveluiden tuotantoa muuttuvat. Mutta kuten Elcock toteaa, kuntaor-
ganisaation on huolellisesti valmisteltava ehdot, joilla sopimuksia tehdään. So-
pimusten teon jälkeen kunnan on valvottava sekä palveluiden määrää että laatua. 
Kuntaorganisaation tulee käyttää runsaasti aikaa strategisen kuntamallin edellyt-
tämän verkoston järjestämiseen sekä sen sisäisten suhteiden ylläpitämiseen ja 
näin palvelujen laadun varmistamiseen. (Elcock 1993, 166-167.)  

Osana paikallisen hallinnan verkostoa kuntaorganisaation perinteisesti varsin 
selvät rajat alkavat sumentua. Niitä on yhä vaikeampi hahmottaa. Sumeiden ra-
jojen mallissa päätöksenteon muodot muuttuvat, koska kuntaorganisaation pää-
tökset koskevat suoraan vain osaa verkostosta, mutta saattavat heijastua hyvin-
kin monimutkaisten seurannaisvaikutusten kautta yllättäviin suuntiin. Kuntaor-
ganisaatiosta on siis kehittymässä hallinto-organisaation sijaan paikallisen hal-
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linnan verkostossa toimiva hallintaorganisaatio. Jos kuntaorganisaatio ei ole 
omassa palveluverkostossaan vahva ydin, verkosto alkaa helposti elää omaa 
elämäänsä ja palvelutuotannon muodot ja laadut karkaavat kuntaorganisaation 
ulottumattomiin. Jos se taas on liian hallitseva ydin, paikallisen hallinnan luo-
vuus ja innovatiivisuus kärsivät, eikä uusia luontaisesta tarpeesta nousevia yh-
teistyömalleja synny, vaan kuntaorganisaatio joutuu palaamaan vanhan yksi-
suuntaisesti suunnitellun palvelujen järjestämisen tielle. 

Paikallisessa hallinnassa kuntaorganisaation voima ei voi olla luonteeltaan 
suoraa. Kuntaorganisaation voima riippuu sen painoarvosta. Painoarvo ei kui-
tenkaan ole absoluuttinen tila vaan orgaaninen ja muuttuva. 

Painoarvolla tarkoitetaan toimijan henkisistä ja materiaalisista resursseista muodos-
tuvaa kokonaisuutta. Painoarvo voi siis olla jotain muuta kuin muodollinen strategi-
nen asema antaisi olettaa. Joissain tapauksissa materiaalisilta resursseiltaan suhteel-
lisen pienellä toimijalla saattaa olla hyvinkin suuri painoarvo. Painoarvo ei siis tar-
koita ainoastaan perinteistä suoraa autoritaarista valtaa, vaan se nousee kyvystä "pe-
lata" evoluutiopeliä suorilla toimenpiteillä, yhteistyöllä, verkostoitumalla sekä vai-
kuttamalla muihin toimijoihin. Painoarvo ei ole absoluuttinen ja staattinen vaan 
suhteellinen ja orgaaninen ajassa muuttuva ilmiö. Se muuttuu sekä materiaalisten 
resurssien että johdon ja koko organisaation taidon, aktiivisuuden ja päättäväisyy-
den asteen mukana. 

Epäselvyyden hallinnassa ja siten myös strategisessa kuntamallissa tärkeitä eivät 
ole ulkoa annetut rajat, joiden puitteissa toimia, vaan oman strategisen liikkuma-
tilan tunnistaminen, sen rajojen hahmottaminen ja ennen kaikkea uusien mah-
dollisuuksien jatkuva etsintä. 

“Aikaisemmin kunnissa ei ole kovinkaan paljon ollut tarvetta omaan pohdiskeluun. 
Valtio on ohjannut hyvin yksityiskohtaisesti ja uudistamista on niin paljon tapahtu-
nut, ettei kunnalla ole ollut mahdollisuuksia toteuttaa sitte vielä kaikkia muita aja-
tuksia ... kyllä kunnat niin samankaltaisesti on toiminu ... Nyt kunnat saattaa erilais-
tua, ja pitäiski erilaistua. Mitä enemmän valtio luopuu taikka menee tämmöseen ei 
yksityiskohtaiseen ohjaukseen, niin sitä enempi on mahdollisuuksia ... Nyt vanhas-
sakin systeemissä mukana olleet virkamiehet ovat asennepuolella uudistuneet pi-
temmälle eli uskaltavat jo kysyä itseltään voiko tätä asiaa muutenkin hoitaa ja pai-
nottaa, eri lailla organisoida. [Raisio/LH] 
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3.5. Yhteenveto  
 

Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen aikakaudella voimakas ja vaikuttava ul-
koinen sääntely yhdenmukaisti kuntien toiminnan. Niiden strateginen asema on 
ollut suhteellisen samanlainen eri puolilla maata. Keskitetty päätöksenteko ja 
suunnittelu ovat kuitenkin kykenemättömiä vastaamaan kansainvälistyvän maa-
ilman nopeutuvaan muutostahtiin. Ensimmäistä kertaa muutospaineet eivät kun-
nissa kohdistu vain toimintojen sisältöihin, vaan myös siihen miten toimintaa 
johdetaan ja tulevaisuutta varten suunnitellaan. Samalla hallintakyvyssä koros-
tuu sekä kuntaorganisaation sisäisten että organisaatioiden välisten vuorovaiku-
tussuhteiden järjestäminen ja ylläpito.  

Epävarmuuden hallinnoinnin murtuessa näyttää siltä, että 1990-luvulla ollaan 
siirtymässä keskitetystä, pitkälle koordinoidusta hallinnosta kohti itseohjautu-
vampaa, hajautetumpaa ja moninaisempaa järjestelmää, jolle on ominaista sekä 
paikallisten ja alueellisten että ylikansallisten liittoutumien ja keskittymien ko-
rostuminen. Kehityksen suunta on hierarkioista kohti verkostoihin perustuvaa 
moninaista ja limittynyttä neuvottelusysteemiä, jossa suunnittelu ja ohjaus eivät 
kohdistu vain ylhäältä alas keskitetysti vaan hallinnon eri tasojen välisenä jatku-
vana vuoropuheluna. Systeemi ei enää ole yhtä kansallisvaltiojohtoinen kuin 
aiemmin, vaan se perustuu useiden tasojen ja itsenäisten yksikköjen ohjaukseen 
ja suunnitteluun. Muodollisella ja hierarkkisella suunnittelulla ei enää ole yhtä 
merkittävää roolia kehityksen muotoutumisessa kuin aiemmin. Nykyaikaisen 
yhteiskunnan hallinta on prosessi, jossa koordinoidaan, ohjataan, vaikutetaan ja 
tasapainotetaan eri toimijoiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Se ei enää ole yk-
sisuuntainen ja -ulotteinen prosessi, vaan moniulotteinen ja vähintään kaksi-
suuntainen. (ks. taulukko I-3.) 

Mielenkiintoista taulukossa I-3 eivät ole julkisen hallinnon uudet muodot ja 
sisällöt sinänsä, vaan se että kehitysnäkemys on muuttumassa, ja että hallinnon 
ja yhteisöjen välille on kehittymässä laadullisesti täysin uudenlaisia suhteita. 
Lisäksi hallinnon sisäisten kytkentöjen luonne on muuttumassa. 
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Tämän taipaleen alkumetreillä nostettiin esiin kaksi laajaa kysymystä: Mitkä 
ovat kuntien strategiset vapausasteet, mikä on niiden strateginen asema? Näihin 
kysymyksiin ei taipaleelta löytynyt yksiselitteistä vastausta, vaan esille nousi 
lähinnä yleisiä kehityksen suuntia. 

Kuntien muodolliset strategiset vapausasteet ovat laajentuneet. Vaikeaksi ti-
lanteen tekee se, että samanaikaisesti kun mahdollisuudet laatia ja toteuttaa stra-
tegioita omista lähtökohdista paranevat, on epävarmuus lisääntynyt ja resurssit 
niukentuneet. Todelliset strategiset vapausasteet saattavat vaihdella kuntien vä-

TAULUKKO I-3. Epävarmuuden hallinnoinnin ja epäselvyyden hallinnan piir-
teet yksinkertaistettuna esityksenä (kehitysnäkemystä tarkastellaan seuraavassa 
luvussa) 
	

 Epävarmuuden hallinnointi Epäselvyyden hallinta 

Kehitysnäkemys - Lineaarisuus; ennakoitavuus 
ja jatkuvuus 

- Yhteiset maailmankuvat, yh-
teiset käsitykset nykyisyydes-
tä ja tulevaisuudesta 

- Syy-seuraus suhteet 
 

- Evolutionaarinen kehitysnä-
kemys; kompleksisuus, epä-
jatkuvuudet, ennakoimatto-
muus 

- Erilaiset käsitykset nykyisyy-
destä ja tulevaisuudesta 

- Syy-seuraus suhteiden su-
mentuminen ajassa 

Rakenne - Yksiulotteinen rakenne 
- Keskitetysti integroitu 
- Hierarkiat 
- Yksikköihin jako  

- Moniulotteinen ja limittyvä  
- Hajautetusti koordinoitu 
- Verkostot  
- Kokonaisuudet ja osat 

Hallintaprosessit - Ylhäältä alas 
- Yksipuolinen riippuvuus 
- "Yksin tekemisen" periaate 

vahva 
- Valtio riippuvainen 

- Sekä alhaalta ylös että ylhääl-
tä alas  

- Moniulotteinen riippuvuus 
- "Yhdessä tekemisen" periaate 

korostuu 
- Sekä kansainvälisesti, kansal-

lisesti, alueellisesti että pai-
kallisesti riippuvainen  

Suunnittelu - Muodollinen ja hierarkkinen 
suunnittelu 

- Suunnittelun, päätöksenteon 
ja toteutuksen erottaminen 

- Keskiarvoihin perustuvat lä-
hestymistavat ja analyysit, 
säännöistä poikkeuksiin 

 

- Suunnittelun uudet muodot: 
mm. impulssit, mahdollista-
minen, kommunikatiivinen 
suunnittelu 

- Suunnittelun, päätöksenteon 
ja toteutuksen eron sumentu-
minen 

- Tilannekohtaiset lähestymis-
tavat ja analyysit, poikkeuk-
sista sääntöihin 
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lillä, ja samassakin kunnassa ne voivat vaihdella lyhyen ajan sisällä. Tämä mer-
kitsee myös haavoittuvuuden kasvua. 

Kuntien riippuvuus on laajentunut. Toiminnallisesti ja asenteellisesti muuttu-
nut tilanne merkitsee sitä, että kuntien kehitys ja toimintamahdollisuudet ovat 
tulleet yhä riippuvaisemmiksi a) kansainvälisestä kehityksestä, ja b) niiden 
omista voimavaroista ja kyvystä hankkia ja kohdentaa resursseja. Kuntien on 
aiempaa enemmän suuntauduttava ulospäin sekä paikallisesti, alueellisesti että 
kansainvälisesti. Vaikka suhde valtioon on muuttumassa, riippuvuus vähentynyt, 
ovat kunnat yhä edelleen riippuvaisia myös valtiosta.  

Keskeiseksi kysymykseksi on nousemassa kyky toimia muuttuvien strategis-
ten vapausasteiden ajassa, eli toimia niiden puitteissa ja samalla etsiä keinoja 
niiden laajentamiseksi. Samanaikaisesti todelliset strategiset vapausasteet saat-
tavat monissa kunnissa muuttaa luonnettaan keskinäisen riippuvuuden kasvaes-
sa.  

Kuntien mahdollisuudet laatia ja toteuttaa strategioita omista lähtökohdista 
ovat lisääntyneet. Tästä huolimatta ne ovat edelleen rajalliset. Kuntien strategi-
sen aseman murroksessa muhii paradoksi.  

Kuntaorganisaation on oltava itsenäisempi samalla kun riippuvuus muista toimijois-
ta on kasvanut. 

Vaikka tässä luvussa on kuvattu kuntien strategisen aseman muutosta ja eritelty 
strategisten vapausasteiden laajenemiseen vaikuttavia tekijöitä, vapausasteiden 
laajuudella ei loppujen lopuksi ole mitään tekemistä strategian ja strategisen 
ajattelun kanssa.  

Ajatellaan vaikka elinkautiseen vankeusrangaistukseen muutamasta murhasta 
tuomittua henkilöä ja hänen vaihtoehtoisia strategioitaan. a) Hän voi yrittää so-
peutua parhaan taitonsa mukaan vankilan oloihin, hyväksyä vankilan säännöt ja 
käyttäytyä hyvin. Vanki saattaa saada vankilan sisällä vapauksia ja etuisuuksia, 
ja ties vaikka tuomio lyhenisi. b) Toisaalta hän saattaa alkaa luoda vankilan si-
sällä omaa ‘valtakuntaansa’ alistamalla muut vangit, lahjomalla vartijoita ja näin 
luomalla itselleen mukavammat oltavat. c) Hän saattaa myös pyrkiä ylittämään 
strategiset vapausasteensa etsimällä ja luomalla mahdollisuuksia pakoon. 

Esimerkki on kärjistetty, mutta se kertoo vähäisten strategisten vapausastei-
den toimijan kolmesta mahdollisesta strategiasta. 

Strategiat voivat kohdistua... 
•  vapausasteiden sisällä tapahtuvaan toimintaan ja/tai 
• vapausasteiden laajentamiseen vaikuttamalla suoraan niitä luoviin voimiin ja 

toimijoihin ja/tai 
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• vapausasteiden laajentamiseen toimimalla muiden "organisaatioiden kautta" 
yhteistyön avulla tai hankkimalla organisaation ulkopuolisia materiaalisia ja 
henkisiä resursseja. 

Epävarmuuden hallinnointiin perustunut suomalainen hallintojärjestelmä on 
monitahoinen, erikoistunut ja sektoroitunut. 1990-luvulla keskeiseksi kysy-
mykseksi on noussut miten hallita moninaisia, kompleksisia ja dynaamisia jär-
jestelmiä. Tässä työssä omaksuttu vastaus lyhykäisyydessään on: hallinnan it-
sensä pitää olla moninainen, kompleksinen ja dynaaminen.  

Vastaus tiiviydessään avaa lukuisia uusia kysymyksiä. Eteen aukeavista ky-
symyksistä jatkossa käsitellään sellaisia laajoja kokonaisuuksia kuin mitä ovat 
suunnittelu ja strategia osana epäselvyyden hallintaa? Ensin kuitenkin katsotaan 
niitä perusteita, joiden varassa kehitysnäkemystä voi rakentaa. 
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- 4 -  
KEHITYSNÄKEMYKSEN  

RAKENNUSPUUT 
 
 

päselvyyden hallinta edellyttää uudenlaisia menetelmiä ja suunnittelun muo-
toja, mutta ennen kaikkea se edellyttää aivan uudenlaista asennetta ja näkö-

kulmaa ohjaamaan käytännön konkreettisia muotoja. Edellä kuvattu siirtymä 
hallinnoinnista hallintaan ei tule koskaan tapahtumaan muuta kuin paperilla, jos 
kehitysnäkemyksemme ei muutu. Toisaalta on aivan selvää, että 1990-luvun ta-
pahtumat eivät ole voineet mennä ohitsemme jättämättä merkkiäkään. Kehi-
tysnäkemyksemme on muuttumassa. Matkan tässä vaiheessa etsitään uudelle ta-
valla nähdä kehitys uusia maamerkkejä, uusia käsitteitä, joilla kuvata ja ymmär-
tää tapahtumien virtaa.  

Tapamme ajatella, tapamme hahmottaa maailmaa ja sen kulkua ohjaavat sel-
keästi mutta usein salakavalasti taka-alalta strategista ajattelua, suunnittelua sekä 
toimintaa. Maailmankatsomus ohjaa suhtautumista muutokseen, tulevaisuuteen 
ja toimintaympäristöön sekä muihin suunnittelun kannalta keskeisiin tekijöihin. 
Tässä luvussa hahmotetaan kuvaa siitä miten "maailma menee", todelli-
suuskäsitystä, maailmankatsomusta, kehitysnäkemystä, miten asiaa nyt halu-
taankin nimittää. 

Niiniluoto (1993, 53-54) toteaa, että maailmankatsomuksella tarkoitetaan 
enemmän tai vähemmän jäsenneltyä uskomusten ja arvostusten järjestelmää, 
jonka osina ovat maailmankuva (millainen maailma on), tieto-oppi (miten maa-
ilmaa koskevaa tietoa hankitaan ja perustellaan) sekä arvot (millainen maailman 
pitäisi olla). Mitkä ovat hyvän elämän tavoitteet? Uskomukset ja arvostukset 
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yhdessä antavat perustan elämänkatsomukselle, henkilökohtaiselle käsitykselle 
elämän tarkoituksesta, omasta paikasta ja tehtävästä maailmassa. 

Sitä kehitysnäkemyksen linssiä, jonka läpi maailmaa katsomme kutsutaan 
yleensä paradigmaksi. Staceyn (1993a, 78) mukaan paradigma on sarja havain-
toja, jotka kulkevat mukanamme menneestä uusiin tapahtumiin. Se on sarja us-
komuksia ja oletuksia maailmasta. Uskomukset ja oletukset ovat usein tiedosta-
mattomia, jolloin niitä ei juurikaan kyseenalaisteta. Stacey liittää paradigman 
johtamiseen seuraavasti: 

“Eläessämme ja työskennellessämme ihmisten kanssa päädymme jakamaan tietyn 
tavan katsoa maailmaa. Jaettu paradigma määrää ne selitykset, joita asioille an-
namme ja joista pääsemme yhteisymmärrykseen ... Paradigma nousee sosiaalisista 
prosesseista, jaetusta menneisyydestä ja kulttuurista. Se heijastuu nopeissa toimissa, 
joihin päädymme usein automaattisesti ja huomaamatta selvitäksemme kompleksi-
sista tehtävistä. Useinkaan emme ajattele miten tai miksi niihin päädymme.” (Sta-
cey 1993a, 75) 

Epäselvyyden kasvaessa vanhat ajattelumallit ovat kokeneet kolauksen, uusia 
etsitään. Maailmankuvan, todellisuuskäsityksen, ajattelumallien romahtaminen 
on aina aiheuttanut ongelmia. Peruskäsitykset muuttuvat ja toiminnalta putoaa 
helposti pohja pois, sillä kuten McCaskey (1988) toteaa elämme käsitteellisessä 
maailmassa, joka koostuu ajatuksista, aatteista, ideoista, käsitteistä, mielikuvista, 
muistoista, suunnitelmista, tiedosta jne. Toimintaamme ohjaavat ne osat todelli-
suutta, joita olemme tottuneet pitämään tärkeinä ja kiinnostavina.  

McCaskey käyttää metafoorana konseptuaalisen kartan käsitettä kuvatessaan 
niitä käsityksiä, joiden uskotaan olevan todellisuus ja jotka ohjaavat itsestään-
selvyyksinä taustalta toimintaamme. Konseptuaalinen kartta on yhteen kietoutu-
nut nippu maailmaa koskevaa ymmärrystä. Se muodostuu implisiittisesti intres-
sien ja tärkeinä pidettyjen asioiden pohjalta. Lisäksi sen kehittymiseen vaikutta-
vat käsitykset siitä mitkä asiat vaativat toimintaa ja mitkä eivät. Se on kog-
nitiivinen esitys maailmasta ja meistä se osana. (McCaskey 1988, 137.)  

Myös Faludi (1973, 8-9) korostaa ajattelumallien merkitystä. Hänen mukaan-
sa ihmisen ymmärrys maailmasta, hänen kykynsä toimia, riippuu hänen mieles-
sään luomasta kuvasta. Tämä pitää paikkansa niin suunnittelijan ymmärryksessä 
itsestään kuin toiminnoistaankin. Näin ollen suunnittelun ymmärtäminen ongel-
mana merkitsee sitä, että suunnittelija ottaa vastaan haasteen luoda mielessään 
kuva sekä itsestään suunnittelijana että organisaatiosta jossa toimii.  

Hallinto- ja suunnittelujärjestelmien ja suunnittelukäytäntöjen takana on 
yleensä joko tietoisesti tai tiedostamattomasti jonkinlainen näkemys kehityksen 
luonteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kehitysnäkemys ei viittaa suoraan 
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kehityksen luonteeseen absoluuttise-
na ilmiönä, vaan se nousee kokemuk-
sista, koulutuksesta ja odotuksista. 
Kehitysnäkemys ohjaa toimijan tapaa 
hahmottaa kehityksen kulkua, siihen 
vaikuttavia yleisiä voimia ja toimijoi-
ta. 

Kehitysnäkemys johdattaa havait-
semaan toisia asioita ja jättämään toi-
set asiat huomiotta. Stacey (1993a, 7) 
toteaa, että se mitä ja miten havaitaan 
vaikuttaa suoraan siihen mitä vali-
taan, koska sitä mitä ei ole havainnut 
ei myöskään voi valita. Valinta puo-

lestaan ohjaa toimintaa. Tältä 
pohjalta Stacey on piirtänyt stra-
tegisen johtamisen palauteloopin, jossa kehitysnäkemyksellä on ratkaiseva rooli 
siinä mitä valintoja tehdään ja miten toimitaan. (kuva I-6.)  

Jos kehitysnäkemystä hallitsee epävarmuuden hallinnoinnille ominaiset nä-
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KUVA I-12. Strategisen johtamisen pa-
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kemykset ennakoitavuudesta, ajan lineaarisuudesta ja kehityksen hallittavuudes-
ta, päädymme kohdistamaan huomion tasapainoon ja järjestykseen. Tällöin py-
rimme selittämään epäjatkuvuudet ja epävakaudet poikkeuksiksi, jotka parem-
malla hallinnoinnilla on mahdollista poistaa. 

Uutta kehitysnäkemystä, konseptuaalisen kartan maamerkkejä, etsitään tässä 
evolutionaarisen kehitysnäkemyksen avulla kompleksisuudesta, moninaisuudes-
ta ja dynaamisuudesta. Nämä kietoutuvat olennaisesti ilkeiden ongelmien käsit-
teeseen ja lopulta myös epäselvyyteen. Niiden taustalla on ajan käsite, joka ol-
koon ensimmäinen tutustumiskohteemme tässä vaiheessa taivallusta (kuva I-7). 

 
 
4.1. Aika, muutoksen mittari 
 

ika, ja ajoitus, on sen ilmaisemista, tapahtuuko muutos ennen, jälkeen vai 
samaan aikaan toisen muutoksen kanssa. Näin ollen aika on tietyn ihmisten 

muodostaman ryhmän (ja lopulta ihmiskunnan) viitekehys tunnistettujen jatku-
vien muutosten sarjan merkkipaalujen asettamiseksi tai yhden vaiheen vertaa-
miseksi toiseen vaiheeseen. Se on siis yhdeltä ulottuvuudeltaan muutoksen mit-
tari. (Elias 1992, 46-73.)  

Ihmisen tapa suhteuttaa itsensä aikaan on kulttuurisidonnainen1 ja dynaami-
nen ilmiö. Se on muuttunut ja muuttuu kaiken aikaa, tosin yleensä varsin hitaasti 
(ks. Männikkö 1994). 

Antiikin ajalle tyypillistä oli tulevaisuusajattelu, jossa menneisyys ei ollut 
tärkeä. Taustalla oli ajatus "valmiista tulevaisuudesta", johon ihmisellä itsellään 
ei juurikaan ollut mahdollisuuksia vaikuttaa. Jumalat ratkaisivat tulevaisuuden. 
Jumalat antoivat ihmisille viitteitä tulevaisuudesta ennustajien välityksellä. 
Tapahtumisen painopiste oli nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Ajan nähtiin 
kulkevan tulevaisuudesta menneisyyteen. Rationaalista tulevaisuusajattelua, eli 
aikakäsitystä, jossa aika suuntautuu menneisyydestä tulevaisuuteen esiintyi tosin 
jossain määrin jo antiikissa. Historiankirjoituksen alku toi mukaan ajatuksen 
siitä, että menneisyydestä voi oppia. Lähinnä tämä tarkoitti ennakointia mennei-
syydestä poimittujen irrallisten, analogisten esimerkkien avulla. Historialliset 
muutokset nähtiin toistuvina, eli tulevaisuus oli menneisyyden kaltainen. Kaiken 
perustana oli syklinen, palautuva aikakäsitys. (Männikkö 1993b ja 1994; ks. 

																																																								
1 ks. aikakäsityksen muutoksista ja erilaisista tavoista kokea aika eri kulttuureissa: Koskiaho 
(1992); Heiskanen (1989 toim. [useita artikkeleita mm. Odén 1989 ja Vesterinen 1989]); 
Männikkö (1993a ja 1994); Salmi (1996).  
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myös Knuuttila 1989.) Kaiken kaikkiaan elämää leimasi passiivinen suh-
tautuminen aikaan. Elämän rytmit määräytyivät vuodenaikojen vaihtelujen mu-
kaan ilman merkittäviä laadullisia muutoksia 

Varsinainen aikamurros alkoi vasta 1700-luvulla. Symmetria alkoi murtua 
samoihin aikoihin poliittisessa ja tieteellisessä ajattelussa tapahtuvien muutosten 
kanssa. Usko ihmisen mahdollisuuksiin vaikuttaa historian kulkuun ja tulevai-
suuteen virisi. Muotoiltava tulevaisuus alkoi syrjäyttää valmiin tulevaisuuden 
ideaa. Varsinkin luonnontieteiden kehitys vaikutti tähän. Muutokseen vaikutti 
olennaisesti myös se, että tulevaisuus toi radikaalisti uusia asioita (mm. Ranskan 
vallankumous). Historialliset muutokset olivat ainutkertaisia, ja ne myös koettiin 
sellaisina, palautumattomina. Lineaarinen aikakäsitys syntyi, eli ajan nähtiin 
kulkevan menneisyydestä tulevaisuuteen. Edistys, kehitys ja evoluutio nousivat 
muuttumisen avainkäsitteiksi. (Männikkö 1994.) 

Ihminen ja hänen toimintansa on aina sidottu käsitykseen ajasta ja sitä kautta 
muutokseen. Tämä johtaa väistämättä subjektin ja objektin vuorovaikutukseen. 
Kuten Männikkö toteaa, toimija tarkastelee kohdettaan prosessin sisältä, sen 
etenevästä kärjestä käsin. Näin syntyvä subjektiivisuus heijastuu erityisesti ta-
vassamme jäsentää aika menneisyydeksi, nykyisyydeksi ja tulevaisuudeksi. 
(Männikkö 1993a, 263.)  

Koselleckin (1985) mukaan käsityksemme menneisyyden ja tulevaisuuden 
epäsymmetrisestä suhteesta määrää historiallisen ajan, vallitsevan ajantajumme. 
Hänen mukaansa historiallista aikaa voidaan käsitellä kokemuksen ja odotuksen 
kategorioiden avulla. Historiallinen aika syntyy menneisyyden kokemusten ja tu-
levaisuuden odotusten välisestä jännitteestä.  

Kokemus on menneisyys tänään, koska tapahtumat on rekisteröity ja muistet-
tavissa. Kokemuksia on mahdollista pohtia, järjestellä ja selittää jälkikäteen uu-
silla tavoilla. Uudelleenjärjestely limittyy aina yhteen tiedostamattomien menet-
telytapojen kanssa. Elias (1992) huomauttaa, että tieto on tulosta ihmiskunnan 
pitkästä oppimisprosessista, jolla ei ole alkua. Jokainen yksilö, onpa hän miten 
innovatiivinen tahansa, rakentaa ajattelunsa olemassa olevan tiedon varaan.  

Henkilökohtaiset ja kollektiiviset odotukset sijoittuvat nykypäivään. Se on tu-
levaisuus tänään, se ohjaa itseään siihen mitä ei vielä ole, mitä ei vielä ole koet-
tu, siihen joka aikaa myöten paljastuu. Toiveet ja pelot, halut, huolet, uteliaisuus 
sekä rationaaliset analyysit; kaikki nämä ja monet muut tekijät ovat osa odotuk-
sia antaen niille muodon. (Koselleck 1985.) 
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Koselleck kirjoittaa ko-
kemuksen tilasta ja odotus-
ten horisontista.  

Horisontti on viiva, jon-
ka takana aukeaa uusi ko-
kemusten tila, sitä vain ei 
vielä voi nähdä. Tulevai-
suuden luettavuus, mahdol-
lisista ennusteista huolimat-
ta, kohtaa absoluuttiset ra-
jat, sitähän ei voi kokea. 
(Koselleck 1985, 270-273.) 
Koselleck havainnollistaa 
odotusten horisontin luon-
netta poliittisella vitsillä. 

 
"Kommunismi häämöttää horisontissa", julisti Hrushtshev eräässä puheessaan. Eräs 
kuulijoista kysyi: "Toveri Hrushtshev, mikä on ‘horisontti’?" "Katso sivistyssa-
nakirjasta", vastasi Nikita Sergeevich. Myöhemmin kotonaan kyselijä löysi horison-
tille seuraavan selityksen: "Horisontti, maan ja taivaan erottava viiva, joka pakenee 
edellä sitä lähestyttäessä." 

Ensin alkuun vitsi hymyilyttää, jopa naurattaa. Kommunismi häämötti horison-
tissa, ja nyt se ei enää edes häämötä. Sikäli vitsi osuu kohdalleen. Mutta toisaal-
ta, jos kommunismi häämötti horisontissa, niin miksi se olisi kaikonnut kauem-
mas horisontin mukana. Tämän ajatustavan mukaan laivat eivät pääsisi koskaan 
satamaan.  

Horisontissa häämöttää päämäärä. Siinä vaiheessa kun se saavutetaan (jos 
saavutetaan) horisontti on yhä yhtä kaukana kuin aiemminkin, ja siellä on uusi 
päämäärä. Toisaalta kehitys voi viedä kohti muita tulevaisuuksia, kohti muita 
horisontteja. Nykyään Venäjän horisontissa häämöttää demokratia. 

Edellä katoava horisontti korostaa sitä, että yhteiskunnassa toimijalle ei ole 
olemassa absoluuttista lopputilaa, mikä taas merkitsee sitä, että... 

tulos on vain kehityksen yksi jollain tasolla mitattavissa oleva vaihe tai sitten uuden 
kehitysjakson alku. Päämäärät, tavoitteet tai tulokset eivät koskaan ole lopullisia 
päätepisteitä vaan hetkiä kehityksen virrassa.  

Koselleck toteaa, että vaikka sekä kokemus että odotukset ovat nykyhetkessä, ne 
eivät ole symmetrisiä, toisiaan täydentäviä. Tulevaisuuden odotusten ja men-
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neisyyden kokemusten välinen jännite on tärkeä, koska pelkästään kokemusten 
varaan rakentuvat odotukset eivät yllätä. Vain odottamattomalla on kyky yllät-
tää. Tunkeutuminen odotusten horisonttiin on siten uusi, luova kokemus. Men-
neisyys ja tulevaisuus eivät koskaan esiinny yhtä aikaa muuta kuin sen verran 
mitä odotukset on johdettu kokemuksista. Asiat voivat aina toteutua toisin kuin 
on odotettu. Tapahtumat saattavat saada myös kokemuksista poikkeavan tule-
vaisuuden. Kokemuksen tila ja odotusten horisontti eivät ole staattisessa suh-
teessa keskenään. 

Koselleckin ajatusten avulla on mahdollista liittää kehitysnäkemys - ja myö-
hemmin strategia - menneen ja tulevan rajoille.  

Strategiassa tämä on keskeinen huomion kohde, koska tulevaisuus ei ole en-
nakoitavissa, se ei ole ennaltamäärätty, mutta siihen voi vaikuttaa valinnoilla 
(Amara 1981, 25-29). Voimme muodostaa käsityksiä siitä, mikä on mahdollista 
tulevaisuudessa, tutkia todennäköisiä vaihtoehtoja ja niihin johtavia kehityspol-
kuja. Voimme myös tutkia valittuihin vaihtoehtoihin johtavien polkujen toteut-
tamismahdollisuuksia. Meidän on kysyttävä itseltämme, mikä on toivottavaa. 
(Mannermaa 1991, 61.) Näihin kysymyksiin vastatessaan jokainen joutuu pa-
laamaan kokemuksiin ja miettimään omia odotuksiaan. 

Ajassa ei kuitenkaan ole selviä rajoja, koska hyvinkin kaukainen historia vai-
kuttaa tässä päivässä ja voi aiheuttaa erilaisia konflikteja. Ricouer on todennut, 
että “meillä ei ole vain tulevaa aikaa ja mennyttä aikaa, vaan kolmenlainen ny-
kyhetki: tulevien asioiden nykyhetki, menneiden asioiden nykyhetki ja nykyis-
ten asioiden nykyhetki” (viittaus Kaplan 1993). 

Menneet tapahtumat vaikuttavat uusien asioiden suunnitteluun ja varsinkin 
toimijoiden välisiin suhteisiin. Tämän vuoksi aika korostuu strategiassa. Strate-
giassa ei siis korostu vain tulevaisuus kuten joskus annetaan ymmärtää, vaan se 
miten rakentuu odotusten ja kokemusten välinen suhde. Se vaikuttaa kehi-
tysnäkemykseen ja siten ohjaa strategin huomiota ja samalla suunnittelun ja toi-
minnan muotoja.  

Kehitysnäkemyksen kautta katsottuna aika on subjektiivinen kokemus. Se on 
syvällä toiminnassamme.  

"Aika on meille yhtä itsestäänselvää kuin ilma, jota hengitämme, ja suhde aikaan on 
sisäistynyt toiseksi luonnoksemme." (Julkunen 1989, 10.) 
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4.2. Lineaarinen kehitysnäkemys 
 

ineaarinen aikakäsitys on epävarmuuden hallinnoinnin - suunnitelmallisuu-
den, tulevaisuuteen vaikuttamisen ja sen "hallitsemisen" perusta. 

Staceyn mukaan valtaosa länsimaisista johtajista on koulutettu mekanistiseen 
todellisuuskäsitykseen perustuvan tieteellisen tradition mukaisesti. Se tarjoaa 
ajattelulle viitekehyksen, jonka avulla on mahdollista ymmärtää ja selittää lähes 
kaikki ilmiöt fysiikasta kemiaan ja taloudesta organisaation toimintaan. Monilla 
tämän päivän johtajilla on tiettyjä itsestään selviä perusajatuksia siitä "miten 
maailma toimii." Näitä perusajatuksia ei juurikaan kyseenalaisteta. 

Länsimaissa yleisesti opetettavan tieteen tradition ajatusten mukaan maailma 
on toimijan havainnoinnin objektiivinen kohde. Perinteinen tiede etsii asioiden 
välisiä yhteyksiä, voimia, jotka johtavat tasapainoon. Sen tavoitteena on tunnis-
taa ja selittää järjestyksen ja tulevaisuuteen johtavan kehityksen malleja. Näissä 
malleissa turbulentit ilmiöt, selvät epäjärjestyksen tilat, ovat aina aiheuttaneet 
ongelmia. Koska niitä ei ole pystytty selittämään, on turbulenssia pidetty vielä 
selvittämättömien monimutkaisten lakien tuloksena, omaa tietämättömyyttämme 
siis. Tämän ajatustavan mukaan tutkimalla maailmaa ja sen ilmiöitä yhä pidem-
mälle ja pidemmälle pystymme tunnistamaan nuo hienosyiset lait ja selittämään 
aikaisemmin malleja häirinneet epäsäännöllisyydet. Ihmisen on siis mahdollista 
tiedon karttuessa kontrolloida yhä pidemmälle luontoa ja yhteiskuntaa, jotka 
esiintyvät koneen kaltaisina prosesseina. Tuntemalla "koneen" toiminnan sen tu-
loksia voidaan muuttaa. (Stacey 1991, 20 ja 318.)  

Lineaarinen kehitysnäkemys olettaa kehityksen tapahtuvan suoraviivaisesti 
ajassa. Kehitys voi sisältää heilahteluja (suhdanne- ym. vaihtelut), mutta yleis-
suunta on suoraviivainen muutos kohti suurempaa edistystä. Monissa yhteyksis-
sä ihmisen toiminta muistuttaa kuitenkin enemmän eksponentiaalista kuin line-
aarista kehitystä. Eksponentiaalinen kehitysnäkemys on Mannermaan (1993) 
mukaan ehkä yleisin ennustamisen pohjana ollut yleinen kehityksen malli. Täl-
löin muutoksia kuvataan yleensä suhteellisin, ei absoluuttisin termein. Ekspo-
nentiaalinen kasvu tulevaisuuden ennusteissa johtaa selvästi voimakkaampiin 
muutoksiin kuin lineaarinen kasvu usein jo lyhyelläkin aikavälillä. (Mannermaa 
1991, 105-106.) 

Jos katsomme maailmaa lineaarisen kehitysnäkemyksen läpi, niin näemme 
maailman suoraviivaisena tapahtumien ketjuna.  

L 
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Vaikka tässä yhteydessä käytetään subjektia korostavaa termiä kehitysnäke-
mys, niin monet yhteiskunnalliset ilmiöt ovat kehittyneet joko lineaarisesti tai 
eksponentiaalisesti. Subjektiiviseen kehitysnäkemykseen ne liittyvät, jos niiden 
uskotaan olevan kehityksen perusominaisuuksia sellaisenaan eikä vain johonkin 
ilmiöön jossakin tilanteessa sopivia menneen kehityksen kuvaajia. Kehitysnäke-
mykseen ne liittyvät myös, jos niiden uskotaan kuvaavan myös tulevaisuuteen 
suuntautuvaa kehitystä. 

Sekä lineaarisessa että eksponentiaalisessa kehitysnäkemyksessä olennaista 
on usko kehityksen ennakoitavuuteen menneen perusteella. Lineaarisen kehitys-
näkemyksen mukaan esimerkiksi taloudellinen lama on vain katkos muuten ta-
saisessa kehityksessä. Laman jälkeen palataan lamaa edeltäneelle kehityskäyräl-
le. Laman tai muun katkoksen ennakoimattomuus on tämän näkemyksen mu-
kaan lähinnä tiedon puutetta, omaa kyvyttömyyttä siis, eikä niinkään kehityksen 
sisäänrakennettu ominaisuus.  

Lineaarinen kehitysnäkemys on edistysuskon eli kokemusten ja tulevaisuuden 
odotusten välisen kuilun perusta. Se perustuu odotuksiin paremmasta tulevai-
suudesta. Nopeampi muutostahti on merkinnyt yhtäältä kokemuksen merkityk-
sen laskemista ja toisaalta tulevaisuuden odotusten hämärtymistä. Varsin ylei-
sesti uskotaan, että teknologian uudistumisen ja yhä laajenevan kansainvälisty-
misen hallinnassa ei vanhoilla kokemuksilla juurikaan ole käyttöä. Samanaikai-
sesti on yhä vaikeampi hahmottaa tulevaisuutta, yllätyksiä tulee jo lyhyelläkin 
aikavälillä. Tulevaisuuden odotukset kohdistuvat helposti lähitulevaisuuteen. 
Wallgren (1989, 48) kysyykin ovatko utopiat taas siirtymässä odotusten horison-
tin ulkopuolelle. 

Onko odotusten horisontin ja kokemusten välinen suhde kutistumassa nykyi-
syydeksi, joka sisältää lähimenneisyyden ja lähitulevaisuuden? Onko aikakäsi-
tyksemme pusertumassa kokoon? Onko mennyt liian kaukana, liian monen muu-
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KUVA I-15. Lineaarinen ja eksponentiaalinen kehitysnäkemys 
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toksen takana, jotta kokemuksista voisi oppia? Onko tulevaisuus liian kaukana, 
liian monen muutoksen takana, jotta sitä voisi ennakoida ja asettaa päämääriä, 
luoda visioita? 

 “Nyt käytännössä tilanne on se, että koko systeemi elää kerran vuodessa havain-
noinnin pohjalla, ja se on pirun hidasta ja kankeeta. Vuosi on kyllä liian pitkä aika. 
Se on liian hidas tässä systeemissä.” [Raisio/VH]  

Jos vuosi on pitkä aika, niin mitä tapahtuu pidemmälle tulevaisuuteen tähyäville 
strategioille. Jos strategia katsottaisiin kuolleeksi tulevaisuuden avoimuuden ja 
ennakoimattomuuden argumentein, se merkitsisi sitä, että aikakäsitys olisi edel-
leen lineaarinen, mutta liikuttaisiin yhä lyhyemmällä osalla sitä. Pidemmälle tu-
levaisuuteen tähyävistä strategioista voisi luopua ja keskittyä lyhyemmän tähtäi-
men toimintaan. Toinen vaihtoehto on kehittää strategian teoriaa uudenlaisen ai-
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ka- ja kehitysnäkemyksen varassa. Evolutionaarisuuteen perustuva kehitysnä-
kemys tarjoaa aineksia ajan ja muutoksen erilaiseen hahmottamiseen. 

Jos strategia on sidottu aikaan, on se samalla sidottu kehitysnäkemykseen, ja 
jos kehitysnäkemys on muuttumassa, niin strategian lähestymistavatkin muuttu-
vat. 

Lineaarista kehitysnäkemystä ja sen muotoja on viime aikoina kritisoitu. Toi-
saalta kuten Männikkö toteaa, näin on tehty alusta asti, mutta nykyinen kritiikki 
on otettava vakavasti. Lineaarisen aikakäsityksen kritiikki on liitettävissä länsi-
maiden synkenneisiin tulevaisuusnäkymiin. Lineaarisen aikakäsityksen kritiikki 
kohdistuu seuraaviin teemoihin: 

• lineaarinen aika on ymmärretty liian monoliittiseksi, 
 - Nykyään korostetaan ajan kerroksellisuutta 
 - Lineaarisessa ajassa on myös syklisiä piirteitä 
• lineaarisuus korostaa liikaa jatkuvuutta ja jättää ajan katkoksellisuuden taustal-

le, 
• kritiikin pääkohde on ollut edistysajattelu. 
 (Männikkö 1994) 

Aika ei ehkä olekaan niin yksiulotteinen ja -kerroksinen kuin olemme oppineet 
ajattelemaan. Strategian ja ajan väliseen yhteyteen palataan luvussa 12.2. 

“Lineaarisen ajan voi ajatella loputtoman pitkäksi veitsenteräksi, joka kaapii maa-
ilmanavaruutta ja vetää sitä samalla mukanaan. Taakseen se jättää suunnattoman le-
veän juomun menneisyyttä, edessään sillä on tulevaisuus, veitsen terällä on tämä ja 
nyt missä elämme.” (Høeg 1995) 

	
	

4.3. Evolutionaarinen kehitysnäkemys 

4.3.1. Kompleksisuus 
 

ompleksisuus on varsinkin 1990-luvulla noussut osaksi jokapäiväistä kes-
kustelua, mutta kuten Mesarovic (1985, 182-186) toteaa se ei ole absoluut-

tinen (eikä uusi) ilmiö.  
Yleensä kompleksisuudella tarkoitetaan tapahtumaa, tilannetta tai ongelmaa, 

jota on vaikea ymmärtää ja/tai hallita. Danzinin (1985, 154) mukaan hallitsemat-
tomuus (kompleksisuus) on kuitenkin inhimillisen olemassaolon perusominai-
suus. Hänen mukaansa kompleksisuuden kasvu on viime vuosikymmeninä ollut 
niin nopeaa, että olemme ylittäneet kynnyksen. Monimuotoiset ilmiöt linkittyvät 
yhteen. 
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Warren Weaver (viittaus Mannermaa 1991, 185) esitti klassiseksi nousseen 
kompleksisuusjaottelunsa vuonna 1948.  

1. Simplistiset ongelmat 
 • Vain vähän muuttujia, "kahden muuttujan ongelmat" 
2. Organisoimaton kompleksisuus 
 •  Eri osat ovat nähtävissä irrallaan toisistaan. Osia voidaan kuvata toisiinsa 

nähden tilastollisin menetelmin. 
 •  Suuri määrä muuttujia, yksittäisen muuttujan käyttäytyminen on sään-

nötöntä tai sitä ei tunneta. Systeemillä on kuitenkin tiettyjä säännönmu-
kaisuuksia ja analysoitavissa olevia keskimääräisiä ominaisuuksia. 

3. Organisoitu kompleksisuus  
 •  Ongelmat koostuvat suuresta joukosta tekijöitä, jotka ovat riippuvuus-

suhteessa toisiinsa siten, että ne muodostavat orgaanisen kokonaisuuden. 
 •  Selittämiseen ei riitä yksinkertaisten ongelmien ja organisoimattoman 

kompleksisuuden analysoimisessa käytetyt menetelmät. 

Malaska (1985, 26) lisää Weaverin jaotteluun vielä emergentin kompleksisuu-
den, johon kuuluvat palautumattomat prosessit ja bifurkaatiomallit. Manner-
maan (1991, 186) mukaan viimeaikainen keskustelu kompleksisuudesta on kes-
kittynyt lähinnä organisoituneen kompleksisuuden alueelle. 

Organisoiduille kompleksisille järjestelmille on ominaista: a) odottamattomat 
seuraukset, b) syyn ja seurauksen väliset epälineaariset suhteet (syy ja seuraus 
ovat ajassa kaukana toisistaan), c) herkkyys joillekin muutoksille ja vastaavasti 
tunteettomuus toisille. (Stacey 1993a, 168-169.) Kompleksisuus heijastelee mo-
nien osien monia suhteita. Jos järjestelmillä on monenlaisia osia, mutta niiden 
väliset suhteet ovat suhteellisen yksinkertaisia, niin ne ovat monimutkaisia mut-
teivät kompleksisia (Kooiman 1993c, 39-40). Tämän määritelmän mukaan epä-
varmuuden hallinnoinnin byrokraattinen hallintojärjestelmä on monimutkainen 
mutta ei kompleksinen. 

Lisäksi kompleksisuus keskittyy aina osiin ja kokonaisuuksiin sekä niiden vä-
lisiin suhteisiin. Samalla syy-seuraus suhde komplisoituu, koska kompleksinen 
kausaalisuus heijastaa vuorovaikutuksellista kausaalisuutta. Siinä on aina mu-
kana viiveet ja poikkeamat. Tämä korostaa sitä, että tarkasteltaessa jotain orga-
nisaatiota on aina otettava mukaan sen suhde ympäristöönsä1. (Koskiaho 1990.) 

Koskiaho kuvaa kaupunkia kompleksisena järjestelmänä. 

																																																								
1 Ks. Mannermaan (1991, 183-184)  esittelemä YK:n yliopiston Complexities-seminaarissa 
Montpellierissä 1984 hahmotettu "kompleksisuuden paradigma" suhteutettuna "klassisen tie-
teen" omaksumaan "yksinkertaistamisen paradigmaan". 
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"... Ajan myötä ja kaupungin kasvaessa yksinkertaisesta järjestyksestä kehittyy 
kompleksinen järjestys. Kompleksisessa järjestyksessä on sisällä universalistinen 
hierarkia, joka koostuu kokonaisuudesta ja sen osista. Osa on jo sinänsä itsenäinen 
kokonaisuus, kuten ihmisen arkielämä on kokonaisuutensa. Monien ihmisten arki-
elämä yhdessä tuottaa tulokseksi yhdyskunnan osan ja nämä taas kaupungin". (Kos-
kiaho 1995, 146-147.) 

Ruellé (1992, 116) toteaa, että asia on kompleksinen, jos se sisältää vaikeasti ta-
voitettavaa informaatiota. Kompleksisuudessa on siis olennaista, että systeemin 
kaikkia osia ei tunneta. Kompleksinen systeemi on joltain osin tuntematon, ja 
strategiassa se on tuntematon nimenomaan toimijalle.  

Malaska (1985, 24) rajaa tätä määritelmää käyttämällä esimerkkinä konetta. 
"Kone on jonkin loppuun asti ajatellun ajatuksen ilmaus. Konekin voi olla yk-
sinkertaisempi tai monimutkaisempi muttei kompleksinen. Kompleksinen kone 
on yhtä mahdoton kuin ikiliikkuja. Sille, joka ei ymmärrä konetta, se voi ilmetä 
kompleksisena, mutta se että niitä voi oppia käyttämään ja hallitsemaan oikein 
perustuu juuri siihen, että ne eivät ole kompleksisia. On olemassa joku, joka on 
osannut rakentaa ne ja kertoa kuinka niitä käytetään."  

Yhteiskuntaa ei kukaan ole rakentanut, eikä kukaan ainakaan vielä ole kerto-
nut miten sitä käytetään, joten yhteiskunnallisena ilmiönä kompleksisuus näh-
dään tällä matkalla subjektin ominaisuutena.  

Kompleksisuus yhteiskunnallisena ilmiönä on tässä yhteydessä liitetty kehi-
tysnäkemykseen, ja siten siitä on tehty subjektin ominaisuus. Tässä yhteydessä 
ei oteta kantaa kompleksisuuteen objektin, luonnon tai yhteiskunnan ominaisuu-
tena. Olennaista on se, että kompleksisuus ja siihen kiinteästi liittyvät käsitteet 
ovat omiaan antamaan suunnittelijalle aineksia oman konseptuaalisen kartan ra-
kentamisessa. Mikä näyttäytyy kompleksisena tiettynä hetkenä yhdelle havain-
noijalle, ei ole sitä tälle välttämättä jonain toisena hetkenä, eikä välttämättä jol-
lekulle toiselle havainnoijalle. Kompleksisuus objektin ominaisuutena on myös 
subjektin ominaisuus. Toisaalta kompleksisuus voi olla ainoastaan subjektin 
ominaisuus. Toimijat eri organisaatioissa eivät ehdi/pysty/ole kiinnostuneita 
pohtimaan onko heidän havaitsemansa kompleksisuus tietämättömyyttä vai to-
dellista kompleksisuutta.  

Heidän on joka tapauksessa pystyttävä toimimaan, suunnittelemaan ja teke-
mään päätöksiä.  

Subjektiivisuuden korostaminen ei anna mahdollisuutta piiloutua.  
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4.3.2. Emergentti kehitys 
	

ompleksisuuteen liittyy olennaisesti emergenssin käsite. Se täsmentää 
kompleksisuudesta yllä auennutta kuvaa.  

Websterin1 sanakirja kuvaa englanninkielistä verbiä to emerge seuraavasti: 1) 
to come forth, as from water, 2) to come into view or notice, 3) to develop or 
evolve. Vapaasti suomennettuna emergentti kehitys tarkoittaa esille sukeltavaa; 
pinnalle, tietoisuuteen pulpahtavaa, usein tiedostamatonta kehityskulkua.  

Emergenssi tarkoittaa sitä, että kompleksisessa järjestelmässä ei ole mahdol-
lista alemman tason toiminnasta päätellä miten ylempi hierarkiataso toimii. Jär-
jestelmän osien toiminnasta ei ole mahdollista johtaa kokonaisuuden toimintaa. 
Järjestelmässä tapahtuvia laadullisia muutoksia ei voi selittää pelkästään tutki-
malla alemman tason osajärjestelmiä ja hierarkkisia rakenteita. (Luukkanen 
1993, 97-98.) Mannermaa huomauttaa, että näkemykset siitä ovatko emergentit 
ominaisuudet ontologisia vai episteemisiä vaihtelevat. Ontologisuus tarkoittaa 
sitä, että systeemin ominaisuuksia ei voi redusoida ylemmältä tasolta alemmas 
siirryttäessä. Episteemisyydellä puolestaan tarkoitetaan sitä, että ominaisuus on 
redusoitavissa alemmalle tasolle, mutta ei tiedetä miten. Mannermaa toteaa, että 
tulevaisuudentutkimuksessa emergenssi ole-
tetaan ontologiseksi. (Mannermaa 1991, 253.) 

Emergenssi voidaan palauttaa myös pai-
kallisen ja globaalin väliseen suhteeseen. Tätä 
suhdetta ei kuitenkaan tule nähdä maantie-
teellisinä tasoina, vaan eri yhteyksissä vai-
kuttavina vuorovaikutussuhteina. 

Chris Langton kuvaa kehityksen dynaami-
sessa systeemissä tapahtuvana vuorovaiku-
tuksena, josta nousee esiin (emerge) globaali 
järjestys. Globaalilla järjestyksellä on laaja 
kirjo erilaisia ominaisuuksia. Yksittäisten 
komponenttien paikallisista vuorovaikutuk-
sista nousee esiin (emerge) jonkinlainen glo-
baali ominaisuus, jokin jota ei siis pysty en-
nakoimaan sen perusteella mitä tietää sen 
osista. Globaali ominaisuus, laatu, emergentti 
käyttäytyminen vaikuttaa paikallisten osateki-
																																																								
1 Webster's Desk Dictionary of the English Language 

K 

Emergentti, globaalirakenne

Paikallinen vuorovaikutus
	

	
*	Kokonaisuus	ja	osat	I	*	

	

KUVA I-17. Chris Langtonin 
näkemys emergentistä komplek-
sisesta systeemistä (Lewin 1993, 
13) 
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jöiden käyttäytymiseen, jotka puolestaan ovat osaltaan luomassa globaalia laa-
tua. Teollistuneissa yhteiskunnissa yritysten, kuluttajien ja rahamarkkinoiden 
käyttäytyminen luo modernin kapitalistisen talouden. Samalla moderni kapitalis-
tinen talous luo puitteet yksittäisten toimijoiden käyttäytymiselle. (Lewin 1993, 
13.) 

Emergentti, itseorganisoituva kehitys korostaa prosessien merkitystä. Proses-
sien vuorovaikutus saattaa johtaa rakenteiden avoimeen evoluutioon. Tällöin ko-
rostetaan tulemista olemisen ohi, ja jopa dynaamisten systeemien oleminen on 
tällöin vain tulemisen yksi puoli. Eli muutos on systeemille tärkeämpi ominai-
suus kuin pysyvyys. Eikä ajatus itse systeemistä ole enää sidottu tiettyyn pai-
kalliseen tai paikalliseen ja ajalliseen rakenteeseen. Systeemi ilmenee nippuna 
johdonmukaisia, kehittyviä, interaktiivisia prosesseja, jotka satunnaisesti ilme-
nevät globaalisti vakaina rakenteina. (Jantch 1987.) 

Eriksonin (1993, 50) mukaan itseorganisoituminen on tyypillistä kaikissa ka-
oottisissa järjestelmissä. Täydellinen epäjärjestys on vain hetkellinen tila. Luuk-
kanen (1993, 98) toteaa, että “itseorganisoituvat järjestelmät muodostuvat ns. 
dissipatiivisista rakenteista, joita voisi nimittää luoviksi rakenteiksi, sillä ne voi-
vat "hävittää" (dissipate) entropiaa (paikallisesti) käyttämällä ympäristön energi-
aa ja/tai materiaa (eksergiaa) ja luoda näin uusia rakenteita." (Luukkanen 1993, 
98.) 

Organisaatioissa (ja myös alueyhteisöissä) itseorganisoituminen on intressi-
ryhmien spontaania muodostumista tiettyjen aiheiden ympärille. Se on ryhmien 
sisällä ja aihealueiden ympärillä tapahtuvaa yhteistyötä sekä konsensuksen ja 
sitoutumisen muodostumista ilman ohjaavaa valtakeskusta. 

Jos lähdetään ajatuksesta, että globaalin ja paikallisen tason välinen vuoro-
vaikutus nostaa esiin globaalin emergentin rakenteen, ajatusmalli siitä että vain 
suuret asiat - globaalit ja ylikansalliset tapahtumat ja trendit - vaikuttavat kehi-
tykseen, on harhaa. Yksittäisten toimijoiden merkitys saattaa olla vähäinen glo-
baalin järjestyksen muotoutumisessa, mutta siitä huolimatta ne ovat osa globaa-
lia järjestystä muokkaavaa virtaa. Tämän ajatustavan mukaan paikallisen tason 
osana ei ole vain sopeutua globaaliin kehitykseen vaan olla osana luomassa sitä. 
Lopputulos riippuu eri komponenttien toiminnasta ja vuorovaikutuksesta.  

Globaalin ja paikallisen tason välinen vuorovaikutus on ulottuvuus, jossa toi-
sena ääripäänä on paikallisen tason täydellinen riippuvuus globaalista kehityk-
sestä ja toisessa ääripäässä paikallisen tason täydellinen mahdollisuus itse ohjata 
kehitystään. Molemmat ääripäät ovat mahdottomuuksia ja kunkin yksittäisen 
toimijan sijainti ulottuvuudella riippuu ko. toimijan painoarvosta yhteiskunnalli-
sen kehityksen eri tasoilla. 
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Ajatusta globaalin ja paikallisen tason vuorovaikutuksen merkityksestä voi-
daan laajentaa myös kuntaorganisaation sisäisen kehityksen hahmottamiseen. 
Tällöin "globaalia" tasoa kunnassa edustavat kunnanhallitus ja -valtuusto ja joh-
tavat viranhaltijat. Paikallisen tason muodostaa muu organisaatio. Strategian 
kannalta tämä ajatus on sikäli merkittävä, että vaikka johtavat luottamushenkilöt 
ja viranhaltijat ("globaali rakenne") laatisivatkin aiotut strategiat, niin niiden to-
teutumisen muodot syntyvät johtoportaan, operatiivisen tason ja toimintaympä-
ristön välisessä vuorovaikutuksessa. Jos suorittava porras ei sisäistä ja omaksu 
johdon luomia strategioita, on erittäin todennäköistä, että strategioiden lopulliset 
muodot voivat olla hyvinkin erilaisia kuin suunniteltiin. Ne ovat jatkuvassa vuo-
rovaikutussuhteessa, jossa painopiste vaihtelee ajassa. Jos jomman kumman pai-
noarvo kasvaa liian suureksi, syntyy vastavoima palauttamaan tasapainoa. 

Langtonin esittämä malli avaa mielenkiintoisen ulottuvuuden globaalin ja 
paikallisen tason väliseen vuorovaikutukseen. Varsin usein nähdään, että paikal-
liset toimijat ovat vapaita toimimaan, mutta että ne toimivat laajempien koko-
naisuuksien luomissa viitekehyksissä. Langtonin esittämä malli vahvistaa tätä 
ajatusta, mutta samalla se korostaa, että paikallisen tason toimijat muodostavat 
globaalin tason keskinäisen vuorovaikutuksen kautta.  

Globaalia tasoa ei ole ilman paikallista tasoa.  
Viime aikoina on hyvin paljon korostettu kansainvälistymisen merkitystä. 

Mutta mistä kaiken päällä leijuva metailmiö "kansainvälistyminen" oikein tulee?  
Kun kansainvälistyminen puretaan osiin, löytyy ilmiön alta lisääntynyttä kan-

sojen välistä kauppaa, matkailua, pääoman liikkeitä jne. Sieltä löytyy yksittäis-
ten ihmisten ja yritysten toimintaa, jota voinee luonnehtia paikalliseksi Langto-
nin mallin merkityksessä. Mutta jos oletetaan, että yksikään paikallisella tasolla 
toimiva ihminen ei matkusta mihinkään tai yksikään yritys yhdessäkään maassa 
(=paikallisella tasolla) ei myy ulkomaille mitään, niin kansainvälistymisen aste 
laskee, se romahtaa. Mutta eihän ihmisten kannata olla matkustamatta tai yritys-
ten myymättä. Globaali ominaisuus, sen emergentti luonne luo paikalliselle ta-
solle viitekehyksen, jossa "globaalin logiikan" mukaan menestyksekäs toiminta 
edellyttää kansojen välistä toimintaa.  

Esimerkkinä voidaan ajatella myös ympäristötietoisuuden kasvua. Meadows 
et.al. (1993) uskovat vastuullisiin markkinoihin, jotka sopeutuvat luonnon aset-
tamien rajojen edessä. Vai sopeutuvatko markkinat kuluttajien muuttuneisiin 
tottumuksiin, jotka toisaalta osittain muotoutuvat "ylhäältä tulevasta si-
vistämisestä", joka puolestaan kasvaa ainakin osittain "alhaalta tulevasta pai-
neesta". Vuorovaikutusmallin mukaan ei ole selkeää sopeutuvaa tasoa tai yk-
sikköä, vaan äärettömän laaja vuorovaikutussuhteiden verkosto, jossa toimimi-
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nen ja johon vaikuttaminen edellyttävät juuri globaalin ja paikallisen tason - ko-
konaisuuden ja osien - välisten vuorovaikutussuhteiden ymmärtämistä useissa 
konteksteissa. Erilaisten ympäristön tilasta huolestuneiden virallisten ja epävi-
rallisten tahojen toiminta perustuu impulssien antamiseen tähän monimutkaiseen 
vuorovaikutussuhteiden verkostoon. 

Emergenssin käsite on keskeinen osa epäselvyyden hallintaa ja samalla peh-
meää strategiaa.  

	
	

4.3.3. Moninainen todellisuus 
	

ooiman (1993c, 40-41) liittää moninaisuuden kasvavaan individualisoitu-
miseen, eriytymiseen ja erikoistumiseen, nykyisten yhteiskuntien sisältä-

män elämän kirjon laajuuteen. Jo kompleksisuuden määritelmän yhteydessä nos-
tettiin esille subjektiivisuus ja sitä kautta toimijoiden merkitys. Moninaisuus tii-
vistää tätä näkemystä. Kompleksisuus johtaa huomiomme rakenteisiin ja proses-
seihin sekä niiden välisiin suhteisiin, mutta moninaisuus korostaa erilaisia ta-
voitteita, intentioita sekä erilaisia strategioita ja muutosvoimia, jotka vaikuttavat 
rakenteissa ja niiden väleissä. 

Moninaisuus perustuu multiversaaliin, useista todellisuuskäsityksistä koostu-
vaan kuvaan maailmasta. Se tarkoittaa sitä, että totuuteen ja arvoihin on erilaisia 
näkökulmia. Totuuden, todellisuuden ja arvojen ilmeneminen ihmisille erilaisina 
ei ehkä vielä osoita niiden perinnäistä laatua (Wilenius 1991, 26), mutta se on 
merkittävä näkökulma yhteiskunnan kehityksen ymmärtämisessä. Wilenius tote-
aa, että erilaiset maailmankatsomukset ovat luonteeltaan suhteellisesti totuu-
denmukaisia. Jokainen valaisee todellisuutta joltakin puolelta. Ne ovat kaikki 
enemmän tai vähemmän oikeassa, varsinkin jos niitä ei käsitetä suljetuiksi 
opeiksi ("muut ovat väärässä"), vaan erilaisiksi lähestymistavoiksi monitahoi-
seen todellisuuteen. (Wilenius 1991, 63-64.) 

Suunnittelijoilla on taipumus testata mallejaan tietyillä oletuksilla tulevaisuu-
desta nähdäkseen miten niiden tulokset muuttuvat. Mutta useinkaan he eivät aja 
mallejaan eri lähtökohdista. Suunnittelijat kuvittelevat tietävänsä millainen "nyt" 
on, mutta eivät kuvittele erilaisia nykyisyyden versioita. (Cartwright 1991, 53-
54.) He eivät yritä katsoa nykyisyyttä erilaisista näkökulmista. 

Jos suunnittelija näkee maailman homogeenisena, näkee hän erilaisuuden häi-
riönä normaalille toiminnalle. Jos hän taas näkee moninaisuuden kehityksen 
keskeisenä ominaisuutena, niin tällöin erilaisuus ja siitä nouseva hämmennys on 
kehityksen voimavara, uusien ajatusten esiin nousun mahdollisuus. Käytännössä 
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ongelmia tuottaa nykyisyydestä olevien useiden tulkintojen ja näkemyksien yh-
teensovittaminen. Erilaisten tulkintojen ja intressien kohdatessa strategioiden to-
teuttaminen on äärimmäisen vaikeaa, jollei pystytä tunnistamaan erilaisia toi-
mintalogiikkoja ja niiden taustalla olevia päämääriä. 
 
 
4.3.4. Dynaamisuus 
 

ynaamisuus on järjestelmän siirtymistä yhdestä tilasta toiseen, eli muutosta. 
Yksinkertaisimmillaan muutos voidaan käsittää siten, että tarkasteltavan 

systeemin tila on erilainen siirryttäessä yhdestä ajanhetkestä toiseen. Kehityksen 
käsite eroaa muutoksesta siinä, että ajassa toisiaan seuraavat tilat ovat riippuvai-
sia toisistaan ja muutosten suunta on mahdollista tunnistaa. Edistyksen idea puo-
lestaan on arvokäsite. Väite siitä, että systeemi on yhdellä ajanhetkellä edis-
tyneempi kuin toisella edellyttää tavoitteen asettamista, mikä taas on subjektii-
vinen arvovalinta. Kun tavoite on asetettu, systeemin edistymistä suhteessa ta-
voitteeseen voidaan tutkia. (Mannermaa 1991, 233-234.) 

Erilaiset luonnon, sosiaaliset, poliittiset tai tekniset muutosvoimat vetävät, 
työntävät tai muuten vaikuttavat järjestelmän siirtymisessä tilasta toiseen. Dy-
naamisuus on seurausta epälineaarisista - tai poikkeustapauksissa lineaarisista - 
syy ja seuraus suhteista. (Kooiman 1993c, 37.) Kooiman korostaa epälineaari-
suudella sitä, että vain harvoin järjestelmän siirtyminen tilasta toiseen on tasais-
ta, siistiä, säntillistä ja ennakoitavaa, eli lineaarisen kehitysnäkemyksen mukais-
ta.  

Suunnitteluun ja strategiaan liitettynä dynaamisuus korostaa sitä, miten orga-
nisaation ja sen johdon toiminta muuttuu ajassa suhteessa toimintaympäristön 
muutokseen, sekä siihen mitkä impulssit johtavat kyseisiin muutoksiin. Kooi-
manin (1993c, 38) mukaan sosio-poliittisten järjestelmien dynamiikkaa ei voi 
ymmärtää, jos ei ymmärrä niiden välisiä ja sisäisiä vuorovaikutussuhteita. Näin 
dynaamisuus liittyy olennaisesti kompleksisuuden, emergenssin ja moninaisuu-
den käsitteisiin.  

Stacey on jakanut muutoksen kolmeen ryhmään; suljettu, rajoitettu ja avoin 
muutos. Suljettu ja rajoitettu muutos ovat lineaarisen kehitysnäkemyksen mu-
kaisia. Evolutionaarinen kehitysnäkemys sisältää periaatteessa kaikki kolme. 
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Suljettu muutos   
• Polut menneisyydestä nykyisyyden kautta tulevaisuuteen ovat säännönmukai-

sia, suoria linjoja tai syklejä. Systeemin tulevaisuuden käyttäytyminen on täy-
sin ennakoitavaa. 

• On mahdollista sanoa mitä tapahtui, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi. Pienil-
lä muutoksilla ei ole aikaa laajentua dramaattisesti. 

• On myös mahdollista selittää laajalti hyväksytyllä tavalla miten sarjan tapah-
tumia tai toimenpiteitä vaikutus jatkuu tulevaisuudessa. 

Rajoitettu muutos   
• Kausaalisuutta voidaan ajatella likiarvoina tai tilastollisesti todennäköisyyk-

sien muodossa. Mutta myös siinä tiettyjen syiden ja seurausten välillä on sel-
keät linkit.  

• "Periaatteessa" täydellinen ennustettavuus. Käytännössä ennustaminen on huo-
mattavasti vaikeampaa, koska ennakoijan pitäisi pystyä tunnistamaan ennakol-
ta häiriöt sekä niiden ajoittuminen. Toimijat eivät kuitenkaan siihen välttämät-
tä pysty tarpeeksi tarkasti ja siten systeemi ei ole enää täydellisesti hallinnassa. 

• Epäjatkuvuudet johtuvat toimintaympäristöstä tulevista häiriöistä, niiden en-
nakoimisen epäonnistumisesta ja systeemin kyvyttömyydestä sopeutua. Epä-
jatkuvuus on siis perustoiltaan tietämättömyyttä toimintaympäristössä tapah-
tuvista muutoksista tai systeemin kyvyttömyyttä sopeutua, tai molempia.  

• Jos rajoitetussa muutoksessa pidennetään aikajännettä, ennakoimisen mahdol-
lisuus vähenee. Vaikka se periaatteessa on mahdollista, niin käytännössä toi-
mintaympäristön ja sen kaikkien osien tarpeeksi tarkka ennakoiminen on vai-
keaa, lähes mahdotonta. 

• Usein voimme sanoa vain mitä todennäköisesti tapahtui, miksi niin mahdolli-
sesti tapahtui ja mitkä sen mahdolliset seuraamukset ovat. 

Avoin muutos 
• Syiden ja seurausten välillä olevat linkit ovat kadonneet yhteyksien komplek-

sisuuteen systeemien sisällä ja niiden välillä.  
• Käyttäytymisen muodot ilmaantuvat systeemien välisistä ja sisäisistä interak-

tioista. Muodot ovat pääosin epäsäännöllisiä. Ne eivät ole epäsäännöllisiä vain 
toimintaympäristön muutoksen vuoksi, vaan myös niiden itsensä rakenteen 
vuoksi.  

• Järjestelmän alla piilevää säännöllistä käyttäytymistä, epäsäännöllistä kohinaa 
ja epäsäännöllisyyttä ei ole mahdollista erottaa toisistaan. Järjestys ja epäjär-
jestys sekoittuvat.  

• Systeemi ei ole epäsäännöllinen vain tietämättömyytemme tai epäpätevyy-
temme vuoksi, vaan sen oman rakenteen vuoksi. Ennustamattomuutta ja epä-
jatkuvuutta ei voi voittaa keräämällä enemmän tietoa ja tekemällä enemmän 
tutkimusta. Ongelma on sisäänrakentunut. Keskeiseksi kysymykseksi nousee 
se, miten suhtaudumme kaoottisiin systeemeihin. 

• Avoimessa muutostilanteessa ei ole mahdollista ennakoida pitkällä tähtäimel-
lä. Pitkän tähtäimen seurausten ennakoiminen on mahdotonta, koska syyn ja 
seurauksen väliset yhteydet ovat kadonneet ajassa ilmaantuvien vuorovaiku-
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tussuhteiden verkkoon. Avoimet muutostilanteet ovat ainutlaatuisia epävar-
muudessaan ja epäselvyydessään. 

• Avoimessa muutostilanteessa emme voi tietää mikä aiheutti muutoksen, miksi 
se tapahtui ja mitkä sen seuraukset olivat ja tulevat olemaan.  

 (Stacey 1993a, 248-252.) 

Käytännössä organisaatiot kohtaavat aina kirjon erilaisia muutostilanteita. Stra-
tegi ei koskaan voi valita eri muutostilanteiden välillä. Jos hän haluaa selvitä 
muutoksissa, on hänen yhtäaikaisesti toimittava erilaajuisissa ja erilaatuisissa 
muutostilanteissa. Etukäteen muutoksia hahmotettaessa muutosten kirjo venyy 
täydellisesti ennakoitavasta muutoksesta täysin ennakoimattomaan muutokseen. 
Inhimillisissä systeemeissä menneisyydestä virtaavat tapahtumat ja toimenpiteet 
eivät juuri koskaan ole suljetun muutoksen kaltaisia selkeitä ja ennakoitavia. 
1990-luvulla olemme yhä useammin kohdanneet ennakoimattomia avoimia 
muutoksia. Tästä huolimatta tulevaisuus ei ole täydellisen avoin, koska laaja pit-
kän tähtäimen tulevaisuus osoittaa tunnistettavia laadullisia kuvioita, ja lyhyen 
tähtäimen tulevaisuus on ennakoitavissa sen liikevoiman vuoksi. 

Muutoksen tyyppien välinen raja on sumea. On hyvin vaikea ennakoida sitä, 
onko joku tulossa oleva muutos rajoitettu vai avoin. Yhteyksien moninaisuuden 
vuoksi hyvin selkeältä tuntuva muutos voi saada yllättäviä seurauksia väärien 
tulkintojen, yllättävien reagointien yms. seurauksena. Periaatteessa vasta jälkikä-
teen voidaan muutosten luonnetta arvioida suhteellisen luotettavasti. Tällöinkin 
siitä voi olla useita tulkintoja. Kaikkiin muutoksiin tulisi ennalta suhtautua kuin 
ne olisivat avoimia, sillä toimija kohtaa yhtäaikaa sekä rajoitettuja että avoimia 
muutoksia, ja avoimien muutosten tunnistaminen ennakolta avoimiksi on vaike-
aa, lähes mahdotonta.  
 
4.3.5. Evolutionaarisuus 
 

annermaa (1991) toteaa evolutionaarisuuden perustuvan käsitykseen siitä, 
että inhimillinen toiminta tapahtuu kaukana tasapainosta olevissa järjes-

telmissä, jotka ovat dynaamisia ja epälineaarisia. Evolutionaarisuuden mukaan 
yhteiskunnan kehitys etenee stabiilien ja epästabiilien kausien vaihteluina. Jat-
kuvasti esiintyvät heilahtelut vaihtelevat voimakkuudeltaan. Jos ne eivät ole tar-
peeksi voimakkaita systeemi tukahduttaa ne, ja vanhat rakenteet voivat säilyä. 
Jos taas heilahtelut kohoavat yli heilahtelukynnyksen, niin systeemi joutuu 
epästabiiliuden tilaan, jonka voimakkuus voi vaihdella. Epästabiilista tilasta 
nousee uusia, laadullisesti erilaisia rakenteita. (ks. evolutionaarisen näkökulman 
soveltamisesta USA:n taloudelliseen kehitykseen [Pantzar 1991]). 

M 
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Heilahtelut voivat aiheutua alunperin 
hyvinkin pienen tekijän vaikutuksesta. Sa-
moin hyvinkin pieni impulssi kehitykseen 
saattaa bifurkaatiovaiheessa ratkaista sys-
teemin kehityksen tulevan polun. Hei-
lahteluja voivat aiheuttaa niin systeemin 
ulkopuoliset kuin sisäisetkin tekijät. Mitä 
erikoistuneempi systeemi on sen herkem-
min se kokee kriittisiä heilahteluja, ja sitä 
vaarallisempia ne sille ovat.  

Evolutionaariseen kehitysnäkemykseen 
voidaan liittää ajatukset bifurkaatiosta. Bi-
furkaatio kuvaa tilannetta, jossa sys-

teemillä on "valittavanaan" kaksi polkua tulevaisuuteen. Yhteiskunnallisissa sys-
teemeissä bifurkaation käsite on sikäli vajavainen, että useimmiten tulevaisuu-
delle on avoinna useampia polkuja.  

Jonkin polun valitseminen tai sille ajautuminen vastaavasti avaa tulevaisuu-
dessa uusia haarautumia ja sulkee toisia pois.  

Polkujen haarautumia on vaikea ennakoida. Historian tutkijat ovat todenneet, 
että historian käännekohtia - eli sitä mistä joku murros alkoi ja milloin se loppui 
- on vaikea tunnistaa täsmällisesti edes jälkikäteen. Männikön mukaan aikalais-
tason reagoinneissa voi erottaa ainakin kolmenlaisia tapauksia. Usein murrokse-
na on pidetty jotain tiettyä ajanjaksoa, mutta jälkikäteen arvoituna se ei ole sel-
laiseksi osoittautunut. Usein aikalaiset ovat pystyneet erottamaan todelliset mur-
rokset kuvitelluista, mutta yleensä vasta niiden oltua jo pitkään käynnissä. Jos 
murros on puhtaasti rakenteellinen, on sen tunkeutuminen aikalaisten tajuntaan 
saattanut kestää pitkään. Esimerkiksi vuoden 1760 tienoilla käynnistynyt teolli-
nen vallankumous havaittiin radikaaliksi muutokseksi vasta 1815 tienoilla ja 
1880-luvulla sitä alettiin kutsua teolliseksi vallankumoukseksi. (Männikkö 
1993a, 269.)  

Vaikka evolutionaarisessa näkökulmassa korostetaan kehityksen stabiilien ja 
epästabiilien kausien vaihtelua, on strategisessa ajattelussa otettava vakavasti 
Männikön ‘varoitukset’ murrosten vaikeasta luettavuudesta ja tunnustettava sen 
epäselvä luonne (ks. Glasgow esimerkki). 

Evolutionaarisen kehitysnäkemyksen mukaan yksilön, kaupungin tai vaikka-
pa jonkun organisaation syntyessä monet tulevaisuudet ovat mahdollisia. Mikä 
tahansa tulevaisuus ei ole mahdollinen, sillä jokainen polku on johdonmukainen 
kokonaisuus. Kehityksen edetessä erilaiset tapahtumat päättävät sen, mille tule-

KUVA I-18. Bifurkaation mekaa-
ninen kuvaus (Nicolis 1989, 334.) 
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vaisuuspuun haaralle systeemi päätyy sekä sen, mitkä haarat ovat tulevaisuu-
dessa vapaita. Tähän kehitykseen liittyy ensinnäkin bifurkatiivisen jakson en-
nustamattomuus ja aikaisempien haarautumien ja bifurkaatioiden aikana kumu-
loituneet sisäiset rakenteet. (Allen 1982, 110). 

Ekeland liittää ajan ja evolutionaarisen näkemyksen toisiinsa. 
“Jokainen evoluution vaihe näyttää olevan lopullinen päämäärä, johon laji on pyrki-
nyt. Tämä osoittautuu kuitenkin harhaluuloksi, kun siirrytään evoluution seuraavaan 
vaiheeseen ja "lopullinen tila" osoittautuu vain yhdeksi lenkiksi tilojen päättymättö-
mässä ketjussa, päämäärättömässä matkassa kohti äärettömyyttä. 

Näin rientää joka taholta maalareita hahmottamaan kuvaa ajasta, tästä tavoitta-
mattomasta mallista. Jokainen näkee vain yhden vivahteen sen rikkaasta ja nopeasti 
katoavasta olemuksesta. Mutta eikö totuus piile kaikkien näiden muotokuvien rin-
nakkaisessa asettelussa ja vertailussa? Mehän tiedämme jokapäiväisestä kokemuk-
sesta, että aika kahlitsee, mutta myös vapauttaa, että ihailtavan säännöllisyyden 
ohella se antaa mahdollisuuden aivan uusien asioiden ilmaantumiselle.” (Ekeland 
1990, 138-139.) 

Esimerkit elävästä elämästä - Muutoksen epäselvä luonne 

Glasgow on 1900-luvulla käynyt läpi suuria muutosprosesseja, joissa niin talou-
delliset, sosiaaliset kuin kulttuurisetkin tekijät ovat nivoutuneet toisiinsa. Se on 
myös saanut kansainvälistä tunnustusta muutoksen hallinnasta.  

Toimittajat ja muut asiasta kiinnostuneet kirjoittajat ovat etsineet sitä päivää, 
jolloin kaupungin renesanssi alkoi. Jotkut etsivät sitä tapahtumaa, josta kaikki al-
koi. Osa on kiinnostunut tunnistamaan paikallisen tason muutoksen agentit, vah-
vat toimijat muutoksen takana. Kaikki nämä kirjoittajat ovat etsineet selityksiä, 
pyrkineet poistamaan epäselvyyttä muutoksen ympäriltä. Mutta ehkäpä ainoa 
mahdollinen johtopäätös on, että muutosta ei voida palauttaa yhteen ainoaan syy-
hyn, hetkeen tai henkilöön. Ei ole mahdollista löytää sitä hetkeä, jolloin kehittä-
minen ja kehitys alkoivat. (Boyle 1990, 114.) Jos todella haluttaisiin löytää muu-
toksen siemen, jouduttaisiin sitä etsimään menneestä kehityksestä, jostain voi-
makkaan rakennemuutoksen keskeltä.  

Boyle (1990, 114) toteaa, että Glasgow:n muutos on kompleksinen koko-
naisuus, joka lienee yhdistelmä sattumaa, historiallisia olosuhteita sekä poliittisia, 
taloudellisia ja sosiaalisia konteksteja, kansallista politiikkaa ja paikallista yritys-
tä. 

Jälkeenpäin muutosprosessien sisältöä voi yrittää selittää perinteisen tieteen 
keinoin, mutta muutosprosessin sisällä se on toimijoille näyttäytynyt ennen kaik-
kea epäselvänä. 
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Evolutionaarisen kehitysnäkemyksen symbolina voidaan pitää puuta, jolle ei ole 
ainuttakaan yksittäistä ennalta määrättyä polkua, eikä toisaalta täysin vapaata 
valintaa tulevaisuuden suhteen, mutta sen sijaan avoinna on aina mahdollisten 
tulevaisuuden polkujen verkko. (ks. kuva I-13) (Allen 1982, 98.) 

Evolutionaarisessa kehitysnäkemyksessä menneisyys antaa mahdollisuuden 
moniin erilaisiin nykytiloihin, joiden välillä systeemi "valitsee". Mannermaan 
evolutionaarisen tulevaisuudentutkimuksen postulaatit muistuttavat järjestelmien 
valinnan luonteesta ja samalla täsmentävät evolutionaarista kehitysnäkemystä:  

1. Yhteiskunnat ovat aina epätasapainossa, eli ne ovat dynaamisia, epälineaarisia 
systeemejä. Kehitys on ihmisen ja ihmisten muodostamien yhteenliittymien 
seurausta, mutta sitä ei voi johtaa suoraan näistä toiminnoista eikä se ole 
yleensä minkään yksilön tai ryhmän tietoisen suunnittelun tulos. 

2. Yhteiskunnan menneisyyden ja tulevaisuuden välillä vallitsee ajallinen epä-
symmetria. Keskeisimmät yhteiskunnalliset prosessit ovat palautumattomia. 

KUVA I-19. Evolutionaarinen kehitysnäkemys (Mannermaa 1991, 240). Kuvit-
teellinen, mekaaninen bifurkaatiopuu, jossa epästabiilisuudet johtavat tilanteiden 
moninaisuuteen. Tietyn systeemin kuvaus heijastaa sitä oksaa, jolla se on. Tässä 
tapauksessa systeemi on kohdassa "nyt", mutta se voisi teoriassa olla millä tahan-
sa muulla oksalla. Kehityksen asteen moniulotteisuus viittaa siihen, että kehitys 
ei ole vain talouden kasvua, vaan monisyinen subjektilähtöinen kokonaisuus. 

 

Aika

"Kehityksen aste"
(moniulotteinen)

Toteutunut
kehitys

Mahdollinen
kehitys

"Nyt"

 
 

* Evolutionaarinen kehitys I * 
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3. Yhteiskuntien itseorganisoituva kehitys muodostuu vakaiden vaiheiden ja 
murrosten vuorottelusta.  

4. Yhteiskunnallisten systeemien kehityksellä on taipumus johtaa kohti kasvavaa 
kompleksisuutta ja systeemien dynaamisuuden kasvua informaatio-, energia- 
ja materiaalivirtojen lisääntyessä ja tehostuessa. 

5. Yhteiskunnallisten systeemien kehitys on emergenttiä. Se tuottaa jatkuvasti 
laadullisesti uusia yhteiskunnallisia ominaisuuksia.  

6. Maailman hahmottamisen tapoja on monia. Todellisuuskäsitys on multiversaa-
li. 

 (Mannermaa 1991, 237-258 ja 1993, 67-70.) 

Evolutionaarisen tulevaisuudentutkimksessa taustalla on ajatus siitä, että huomi-
on valokeila pitäisi kohdistaa myös murroksien mahdollisuuteen ja niiden merk-
kien etsintään. Tarve tähän on suuri. Esimerkiksi taloudellisten tutkimuslaitosten 
laatimissa taloudellisissa ennusteissa ei ole onnistuttu ennakoimaan talouden 
voimakkaita nousuja tai laskuja. Tasaisella kehityksellä ne ovat pitäneet parem-
min paikkansa. (ks. kuva I-14) (Vartia 1994.)  

 
 
 

																																																								
1 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Palkansaajien tutkimuslaitos, Pellervon taloudellinen tut-
kimuslaitos ja Valtionvarainministeriö 
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KUVA I-20. Toteutunut taloudellinen kehitys (BKT) ja taloudellisten tutkimus-
laitosten1 BKT:n kasvun ennustehaarukka (Vartia 1994, 22) 
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Kaaos 
 

ksi tapa tutkia ja lähestyä kompleksisia, epälineaarisia systeemejä on kaaos-
teoria. Se on kehitetty luonnontieteissä, mutta ajatukset "alkuarvoherkkyy-

destä" ovat omiaan ohjaamaan myös yhteiskunnallisten toimijoiden ajattelua. 
Kuuluisaksi alkuarvoherkkyys on tullut termin "perhosefekti" kautta. Perhosen 
siiven isku tänään Pekingissä voi muuttaa ensi kuussa myrskyjen tuloa New 
Yorkissa. (Gleick 1990, 18.)  

Erikson toteaa termin "hallitsematon muutosmyllerrys" kuvaavan karkeasti 
sellaisia kaoottisia ilmiöitä, joita toistaiseksi on ollut mahdotonta lähestyä ana-
lyyttisesti. Ennustettavuus rajoittuu jaksollisiin ilmiöihin tai hyvin lyhyisiin ai-
kajänteisiin. (Erikson 1993, 49.) Cartwrightin (1991, 44) mukaan yksinkertaises-
ti määriteltynä kaaos on järjestystä ilman ennustettavuutta. Tällä hän tarkoittaa 
sitä, että on olemassa fysikaalisia ja sosiaalisia systeemejä, jotka ovat täysin 
ymmärrettäviä, mutta jotka ovat täysin ennakoimattomia. Kaaos ei siis ole anar-
kiaa tai satunnaisuutta. Kaaos on järjestystä, mutta sen mukaan deterministinen 
ilmiö voi olla ennustamaton.  

Kaaosteorian perusajatus on siinä, että mikrotason determinismi voi johtaa 
havaittavaan makrotason satunnaisuuteen. Se selittää säännöttömyyttä olettamal-
la, että ilmiön takana on herkästi käyttäytyvä deterministinen systeemi. Systeemi 
on epästabiili siinä mielessä, että erilaisiin tuloksiin johtavat alkutilat ovat se-
koittuneet tiheästi keskenään. Ennustaminen tulisi mahdolliseksi, jos alkutila 
voitaisiin tuntea yksityiskohtien tarkkuudella. Ihmiselle tai tietokoneelle tämä 
vaatimus on mahdoton, joten käytettävissämme olevaa alkutilaa koskeva tieto 
sallii aina erilaisten lopputuloksien toteamisen. (Niiniluoto 1990.) 

Ollaanpa kaaosteoriasta yhteiskunnallisena ilmiönä mitä mieltä tahansa niin 
ainakin se on palauttanut mieliimme sen, että pienikin asia voi vaikuttaa tapah-
tumien kulkuun. Mitä jos Sosnovyi Borin ydinvoimala pettää, ja tuuli puhaltaa 
luoteeseen? Mitä jos se ‘odotettu’ maanjäristys iskee Tokiossa? Mitä jos keksi-
tään paperia, jonka valmistamiseen ei tarvita puuta? Mitä jos...  

Esimerkit elävästä elämästä - "Pienen" tekijän vaikutus "suuressa" kehityksessä 

Wilenius on "katsonut läheltä" miten sosialismin murtumisen ratkaisevat käänteet 
tapahtuivat DDR:ssä, Tsekkoslovakiassa ja Romaniassa. Hänen mukaansa ratkai-
seva tapahtuma DDR:ssä oli 9.10.-89 pidetty Leipzigin rauhankokous, josta tuli 
valtava mutta rauhallinen mielenosoitus. Etukäteen tilaisuuden pelättiin laajene-
van väkivaltaiseksi ja lähistölle oli koottu turvallisuusjoukkoja ja ruumissäkkejä. 
Herkässä tilanteessa leipzigiläinen kapellimestari Kurt Masur toimi ratkaisevalla 

Y 
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tavalla. Hän kutsui asuntoonsa hallitsevan SED-puolueen kolme piirisihteeriä ja 
sopi heidän kanssaan, että ennen tilaisuutta radiossa korostetaan mielenosoituk-
sen rauhanomaista luonnetta. Mielenosoituksesta ei tullut väkivaltaista. Leipzigin 
tapahtumasta tuli esikuva DDR:n rauhanomaiselle kumoukselle. Vastaava tapah-
tui Prahassa. Poliisi tukahdutti 17.11. pidetyn mielenosoituksen brutaalein ottein. 
Väkivalta oli laajenemassa, mutta Havelin puhe suuressa mielenosoituksessa 
Prahan Wenzel-aukiolla rauhoitti kansanjoukot ja antoi suunnan väkivallattomal-
le kumoukselle. (Wilenius 1991, 100-102.) 

Yksilön teko näyttää vaikuttaneen myös Romanian kumousyönä 22.12.1989. 
Temeshvarin väkivaltaisuuksien jälkeen. Ceucescu yritti saada kansanjoukot ku-
riin joukkokokouksella, joka kuitenkin kääntyi häntä vastaan. Puolustusministeri 
kieltäytyi antamasta hyökkäyskäskyä kansanjoukkoja vastaan. Hänet ammuttiin 
tai hän teki itsemurhan. Runoilija ja dissidentti Mircea Dinescu pääsi radiotaloon, 
josta taisteltiin. Hän luki sanoman: "Tyranni on kukistettu. Kansa on voittanut. 
Romania on meidän. Jumala meitä auttakoon." (Wilenius 1991, 100-102.) 

Tilanne oli kussakin tapauksessa sekava, jopa kaoottinen. Systeemit olivat mur-
rosvaiheessa, polkuja tulevaisuuteen oli avoinna moniin suuntiin. Kuten Wilenius 
(1991, 102) toteaa tilanne vaati nopeita, spontaaneja, luovia toimenpiteitä. Jotkut 
yksilöt tarttuivat tilanteeseen. Suunnan noustua esille alkoi joukkojen dynamiik-
ka vaikuttaa. Tilanteen kehittymisessä oli siis vaiheita, joissa hyvin pienikin teki-
jä ohjasi systeemin tulevan kehityksen suunnan, antoi siihen impulssin. Olennais-
ta tässä on myös se, että kehitys olisi voinut ohjautua myös johonkin toiseen 
suuntaan. Bifurkatiivisessa tilassa yhteiskunnalliseen systeemiin annetun impuls-
sin seuraukset ovat vaikeasti ennakoitavia. 

 
Evolutionaarinen strategiamalli 
 

volutionaarisen kehitysnäkemyksen liittymistä kuntastrategioihin voi olla 
vaikea hahmottaa. Seuraavassa tehdään tämän matkan ensimmäinen yritys 

liitoksen löytämiseksi esittämällä evolutionaarinen strategiamalli.  
Alueellinen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät muodostavat hyvin monimut-

kaisen kokonaisuuden, jota voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Seuraa-
vassa pyritään tuomaan siihen uusi näkökulma liittämällä mekaaniseen bifurkaa-
tiopuuhun (ks. kuva I-13) yksittäiset toimijat sekä niiden painoarvot. Ajatusmal-
lia voi käyttää kunnan ja kuntaorganisaation muutoksen ja kehityksen tar-
kastelun välineenä strategian näkökulmasta. Yksittäisen toimijan vaikutusta ke-
hitykseen symbolisoi nuoli. 

Evolutionaarista strategiamallia lähestytään seuraavassa kuvasarjan avulla, 
jolla pyritään selventämään mallin keskeisiä ajatuksia. 

E 
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Minkään alueen kehitys ei toteudu itsestään, vaan erilaisten alueen sisäisten ja 
ulkopuolisten toimijoiden toimenpiteet omalta osaltaan ohjaavat alueen kehi-
tyksen suuntia. Kehityksen suunnat ovat useiden toimijoiden samansuuntaisista 
ja ristikkäisistä toiminnoista nousevia, emergenttejä. Yksittäisen toimijan (orga-
nisaatio, yksilö yms.) merkitys alueen kehityksen muotoutumisessa riippuu ko. 
toimijan painoarvosta. Kuvassa I-15 nuoli kuvaa jonkun toimijan kehitykseen 
kohdistamien impulssien summaa. Kuvasarjan kehitysnäkemys perustuu emer-
genssiin. Kuvissa kehityksen virta edustaa globaalia ominaisuutta ja kukin nuoli 
paikallisen toimijan vaikusta kehityksen muotoutumiseen. Kehitys tavallaan siis 
pullahtaa esiin useiden toimijoiden yhteisvaikutuksesta. Kokonaisuus ei ole 
suunniteltu, mutta se sisältää paljon suunnittelua ja suunnitelmia. 

Alueiden kehitykseen vaikuttamisen voidaan nähdä liikkuvan ulottuvuudella 
"täysin tiedostettu, hallittu ja suunniteltu" vs. "emergentti, useiden toimijoiden 
strategioiden yhteentörmäyksestä tiedostamattomasti nouseva". Ulottuvuuden 
ääripäät ovat mahdottomuuksia ja suurimman osan ajasta ne liikkuvat ääripäiden 
välillä. 

Evolutionaarisen strategiamallin kautta katsottuna alueellinen kehittäminen 
on monisyinen ja -ulotteinen kokonaisuus, jossa erilaiset tapahtumat ja toimen-
piteet limittyvät ja nivoutuvat yhteen ilmiöksi, jota kutsutaan kehitykseksi. 

Aika

'Kehityksen aste'

Toteutunut kehitys Muutmahdolliset kehityskulut

	
	

*	Evolutionaarinen	kehitys	II	*	

KUVA I-21. Evolutionaarinen strategiamalli yksiulotteisena. Nuolen koko ku-
vaa toimijan ajassa antaman impulssin painoarvoa. 
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Jos jonkin alueen kehitys on moniulotteista, useiden toimijoiden strategioista 
esiin sukeltavaa, niin sitä ovat myös alueen kehitykseen vaikuttavien organisaa-
tioiden strategiat. Kunkin toimijan omat strategiat muodostuvat omien aikomus-
ten ja ulkoisten paineiden ristipaineessa. Ristipaineita muodostavat myös orga-
nisaatioiden sisällä olevat erilaiset toimijat ja intressit. Kuntaorganisaatiossa 
strategioita muokkaavia voimakkaita toimijoita ovat hallintokunnat ja niiden 
palveluyksiköt, puolueet, luottamushenkilöt, viranhaltijat ja yksittäiset voimak-
kaat henkilöt. Myös jokaisen organisaation sisällä strategioiden muodostuminen 
liikkuu ulottuvuudella "täysin tiedostettu, hallittu ja suunniteltu" vs. "emergentti, 
useiden toimijoiden strategioiden yhteentörmäyksestä tiedostamattomasti nou-
seva". Kuvassa I-16 on otettu huomioon edellisen kuvan alueen kehitystä 
muokkaavien organisaatioiden sisällä vaikuttavat voimat. Näin evolutionaari-
seen strategiamalliin nousee jokaisen toimijan (nuolen) sisälle uusi ulottuvuus. 

Kuvan I-16 perussanoma on siinä, että eri alueiden kehitys nousee esiin 
(emerge) useiden eri toimijoiden strategioiden (tiedostettujen tai tiedostamatto-
mien) yhteisvaikutuksesta. Kokonaisuutena alueen kehitys syntyy useiden toi-
mijoiden samansuuntaisista, limittyvistä ja ristikkäisistä impulsseista. Samalla 
kunkin toimijan omat strategiat muodostuvat oman suunnittelun sekä muiden 

Aika

Toteutunut kehitys Muutmahdolliset kehityskulut

'Kehityksen aste'

	
	

*	Evolutionaarinen	kehitys	III	*	

KUVA I-22. Evolutionaarinen strategiamalli moniulotteisena. Nuolen koko ku-
vaa toimijan ajassa antaman impulssin painoarvoa 
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toimijoiden samansuuntaisten, limittyvien ja vastakkaisten strategioiden ristipai-
neessa.  

Kuvasarjaa voidaan täsmentää taulukossa I-4 esitetyn kuvitteellisen esimerkin 
avulla. Luonnollisesti taulukossa ei ole mukana kaikkia alueen kehitykseen vai-
kuttavia toimijoita, eivätkä valitut toimijat välttämättä ole painoarvoltaan suu-
rimpia, eikä kuvassa esitetty painoarvo nuolen koon muodossa liity taulukossa 
esitetyn organisaation todelliseen painoarvoon. Käytännössä eri aluetasojen toi-
mijoiden toimenpiteet limittyvät eikä aluetasojen välillä ole selviä rajoja. Esi-
merkiksi erilaiset kansainväliset toimijat vaikuttavat myös Suomen ja Pirkan-
maan (tasot II ja III) kehitykseen. 

 
TAULUKKO I-4. Yksinkertaistettu kuvitteellinen esimerkki eri toimijoiden vai-
kutuksesta eri aluetasoilla kuvan I-17 asetelmassa. Kuva voi ilmentää periaat-
teessa minkä tahansa tason tai yksittäisen solun kehitystä. 

 I. Eurooppa II. Suomi III. Pirkanmaa IV. Tampere 

A. EU Hallitus KTM yrityspal- 
velu 

Kuntaorganisaa- 
tio 

B. Ranskan valtio "Yleinen mieli- 
pide" 

Pirkanmaan liitto Suuryritys Z 

C. "Yleinen mieli- 
pide"  

Suuryritys Z Suuryritys Z "Yleinen mieli- 
pide" 

D. Suuryritys Z Työmarkkinajär- 
jestö 

"Yleinen mieli- 
pide" 

Yritys B 

E. Suomi1 Pirkanmaa Tampereen  
kaupunki 

Yritys D 

F. Suuryritys Y Suomen pankki Yritys Å Tampereen  
yliopisto 

Olennaista mallissa on se, että esimerkiksi Suomen hallituksen strategiat eivät 
ole yksiulotteisia, vaan ne nousevat hallituksen omista aikomuksista mutta myös 
eri puolueiden ja ministeriöiden strategioista. Samalla kuitenkin hallituksen 
strategiat antavat ministeriöiden strategioille suuntia. Kuvassa I-17 liitetään 
yhteen evolutionaarisen strategiamallin eri osat yhdeksi kokonaisuudeksi. Toi-
mijan E sisältä kaksi kertaa nouseva kuva havainnollistaa toimijan sisällä ta-
pahtuvaa strategian muodostumisprosessia. Jokaisen kehitykseen vaikuttavan 
toimijan sisällä on oma evolutionaarinen kehityksensä, joka nousee useiden 
toimijoiden tiedostettujen tai tiedostamattomien strategioiden kautta. 

																																																								
1 Suomi tai Pirkanmaa eivät ole toimijoita, vaan alueita joiden sisällä on useita toimijoita. 
Esimerkiksi Suomen painoarvo muodostuu useiden toimijoiden yhteisvaikutuksesta. 
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Toteutunut kehitys Muutmahdolliset kehityskulut

Aika

'Kehityksen aste'

E

A

B C

D

F

E

E

A

A

B

B

C

C

D

D

F

F
III

II

I

	
* Evolutionaarinen kehitys IV * 

KUVA I-23. Alueellisen kehityksen monitasoisuus evolutionaarisen strategia-
mallin näkökulmasta. 



 

 114  

Jos pysytään taulukon I-4 kuvitteellisessa esimerkissä, niin kuvassa I-17 toimija 
E voi ensin olla esimerkiksi Suomi, jonka strategioiden muodostumisessa Pir-
kanmaa on oman painoarvonsa kautta mukana. Pirkanmaan sisällä taas useat 
toimijat vaikuttavat sekä Pirkanmaan alueelliseen kehitykseen että suoraan sitä 
laajempien tasojen kehitykseen. Kuva saattaa olla moniulotteisuudessaan han-
kala hahmottaa, mutta sitä on myös alueellisen kehityksen ja siihen vaikuttavien 
toimijoiden strategioiden muodostaman kokonaisuuden hahmottaminen. 

Kuvassa I-18 on esitetty kolme erilaista evolutionaarisen strategiamallin mu-
kaista tilannetta. Vaihtoehto A kuvaa tilannetta, jossa yksi alueen toimija on 
painoarvoltaan niin vahva että pystyy yksinään ohjamaan alueen muiden toimi-
joiden strategiat tavalla tai toisella samaan suuntaan. Esimerkkinä tästä voisi 
ajatella Neuvostoliittoa, jossa valtio määräsi myös muiden kuin omien organi-
saatioidensa strategiat. Vaihtoehto B kuvaa tilannetta, jossa yksikään toimija ei 
ole niin vahva, että pystyisi viemään alueen kehityksen tiettyyn suuntaan. Alu-
een kehitykseen vaikuttaa kuitenkin useita voimakkaita toimijoita, joiden vaiku-
tus kehitykseen on suurempi kuin toisten. Vaihtoehdossa C alueella ei ole vah-
voja toimijoita, vaan kehitys muotoutuu useiden painoarvoltaan samanlaisten 
toimijoiden kautta. 

 
	

A B C 	
	

*	Evolutionaarinen	kehitys	V	*	
 
KUVA I-24. Alueellisen kehityksen kolme esimerkinomaista vaihtoehtoa evo-
lutionaarisen strategiamallin näkökulmasta 
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4.4. Epävarmuus ja epäselvyys 
	

ineaarisen kehitysnäkemyksen logiikan mukaan me näemme epävarmuuden 
seurauksena tietämättömyydestämme syiden ja seurausten laajasta kirjosta 

sekä niiden välisistä suhteista. Tämän ajattelutavan mukaan menestys seuraa pii-
levien lakien dynamiikassa pysymisestä sekä harmonisella ja järjestyneellä ta-
valla toimivan systeemin luomisesta. Päädymme johtopäätökseen, että meidän 
tulisi selvitä epävarmuudesta voittamalla tietämättömyytemme keräämällä niin 
paljon tietoa kuin mahdollista. Eli tavallaan epävarmuus on epäpätevyyden seu-
rausta. Emme ole kyenneet kehittämään palautemekanismeja ohjaamaan organi-
saation toimintaa. Tämä on hyvin pitkälle se ajattelumalli, jonka mukaan epä-
varmuutta on pyritty selittämään epävarmuuden hallinnoinnissa.  

Lappalainen kuvaa Hannah Arendtiin nojaten tapahtumien ja ennustettavuu-
den välistä suhdetta:  

"Tapahtumat - määritelmällisesti - tekevät toiminnasta epäluotettavaa, katkaisevat 
rutiiniprosessit. Vain sellaisessa maailmassa, jossa mitään tärkeää ei koskaan tapah-
du, toiminta on ennustettavaa. Tulevaisuus toteutuu varmasti ja suunnitelmallisesti, 
jos ihmiset eivät toimi ja jos mitään odottamatonta ei tapahdu. (Lappalainen 1995, 
231.)" 

Jos lähdetään liikkeelle Lappalaisen ajatuksesta, niin tietoa keräämällä emme 
voi poistaa epävarmuutta, lopettamalla toimimisen se onnistuu. Jos taas haluam-
me saada jotain aikaiseksi, meidän on hyväksyttävä epävarmuus, opittava elä-
mään sen kanssa, käytettävä sitä hyväksi. 

Kompleksisuuden, moninaisuuden ja dynaamisuuden lisääntyminen on hei-
kentänyt ennustettavuutta ja siten lisännyt toimijoiden epävarmuutta. Godet 
(1993, 10) toteaa, että ennustettavuuden heikkeneminen aiheuttaa kaksinkertai-
sen epävarmuuden; emme voi olla koskaan täysin varmoja alkuarvojen, lähtö-
tilanteen analyysin oikeellisuudesta. Tämä heijastuu epävarmuutena lähtötilan-
teeseen liittyvän epävarmuuden seurauksista, eli jos emme voi olla täysin var-
moja edes nykyhetkestä, miten voimme sanoa jotain varmaa tulevaisuudesta. 

Pyrkiessämme rajoittamaan todellisuuden ymmärrettävälle tasolle yritämme 
samalla poistaa epävarmuuden tulevaisuudesta. Tieteen ja siihen nojaavan ratio-
naalisen suunnittelun tehtäväksi on nähty epävarmuuden poistaminen, komplek-
sisen ja orgaanisen kokonaisuuden puristaminen rajoitettujen kuvauksien sisälle 
(kuva I-19). Konemetafooraa käyttäen; tutkimalla tarpeeksi "koneen" osia 
voimme selvittää sekä sen miten se on toiminut ennen että sen miten se toimii 
nyt ja tulevaisuudessa. Mutta myös tieteellinen tutkimus on joutunut malleissaan 

L 
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ja teorioissaan yhä karkeammin yksinkertaistamaan todellisuuden luonnetta. 
Ovatpa tutkijat tehneet miten hyvää työtä tahansa, niin tuloksissa on päästy 
lähinnä keskiarvojen tasolle. Tutkimusten tuloksia ja todellisuutta silmämääräi-
sestikin vertailtaessa voimme huomata, että todellisuus häilyy myös keskiarvo-
jen ulottumattomissa, niiden molemmin puolin.  

Todellisuus kuvataan kuvassa I-19 pilvenä, koska siitä ei voi sanoa muuta 
kuin, että se sisältää kaikki yksityiskohdat kaikesta kaikkialla sekä kaikki näke-
mykset ja näkökulmat. Mutta jos yksinkertaisesti listaisimme mitä todellisuu-
dessa näemme, niin lista sisältäisi monenlaisia ihmisiä monenlaisissa tehtävissä, 
yrityksissä, tehtaissa ja kodeissa. Se sisältäisi myös fossiileja, suljettuja rautatei-
tä, haudattuja kaupunkeja; todisteita paljosta kadonneesta, aikoja sitten hiipu-
neesta. Kukaan ei pysty täysin kuvaamaan todellisuuden luonnetta ja sen osia. 
(Allen 1993.) 

Tieteellinen päättely, vahva kokemus ja/tai intuitiiviset kyvyt saattavat pois-
taa epävarmuutta toiminnasta. Ne saattavat auttaa tuntemattoman kohtaamisessa. 
Silti epävarmuus on aina ja kaikkialla mukana. Välillä se jää taka-alalle ke-
hityksen jatkuessa pidempään suhteellisen tasaisena palatakseen ydinonnetto-

	

KOMPLEKSINEN
TODELLISUUS
Yksilöiden,

organisaatioiden ja
yhteisöjen kaikki
yksityiskohdat

Spatiaaliset ja taksonomiset
aggregaatiot

'Mallin' ja todellisuuden erot:
a)Muuttujien vaihtelu
b)Parametrien vaihtelu
c)Kaikkien erilaisten yksilöidenmoninaisuus
jokaisessa tyypillisessä populaatiossa 	

	

KUVA I-25. Kompleksisen todellisuuden ja rajoitetun kuvauksen suhde. Voi-
daksemme ajatella todellisuutta meidän on luokiteltava ja aggregoitava. Meidän 
on määriteltävä mitä on systeemin sisällä ja mitä on sen ulkopuolella. (Allen 
1990, 559) 
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muuden, sodan, sosiaalisten levottomuuksien tai taloudellisen laman mukana. 
Tällöinkin ongelmat ovat olleet jo aiemmin rakenteissa, prosesseissa tai ihmisten 
asenteissa. Heilahteluja ei joko ole huomattu, niistä ei ole välitetty tai niille ei 
ole voitu mitään. Epävarmuus kasvaa muutosten avoimuuden lisääntyessä. 

Ihmisyhteisön - organisaation, kuntayhteisön yms. - evoluutio on jatkuva, 
epätäydellinen oppimisprosessi, jota kannustaa eteenpäin odotusten ja koke-
musten erilaisuus. Siinä on tuskin koskaan tarpeeksi tietoa systeemin täydelli-
seen ymmärtämiseen. Tietämättömyys, epävarmuus, moninainen väärin ymmär-
täminen juuri tekee mahdolliseksi oppimisen, uusien asioiden tutkiskelun. Muu-
tokset käyttäytymisessä ovat ulkoisia merkkejä siitä, että oppiminen aiheuttaa 
epävarmuuksia systeemin käyttäytymisessä ja sitä kautta myös uutta tietämättö-
myyttä. Evolutionaarisen kehitysnäkemyksen mukaan inhimilliset systeemit 
koostuvat ihmisistä, jotka eivät tiedä mitä se on mitä he eivät tiedä, eivätkä näin 
ollen voi tietää miten suhtautuvat siihen sitten, kun saavat tietää. Evolutio-
naarisen näkemyksen mukaan tämä on normaalia. (Allen 1990, 569.)  

Juuri epävarmuus tuo menneisyyden kokemusten ja tulevaisuuden odotusten 
väliin sen jännitteen, joka on uuden oppimisessa ja luomisessa välttämätön. Se 
mitä emme tiedä, että emme tiedä hallitsee toimintaamme, ja se mitä tiedämme 
on loppujen lopuksi aika vähän (ks. kuva I-20). 

McCaskeyn (1988, 2-3) sekä Masonin ja Mitroffin (1981) ajatusten avulla 
epävarmuuden peruspiirteet voidaan tiivistää seuraavasti: 

• Informaation luotettavuus. Tietoa tuotetaan jatkuvasti valtavia määriä, mutta 
on vaikea varmistaa tiedon luotettavuus. Lisäksi on vaikeaa erottaa olennai-
nen, tietää mikä on merkittävää oman toiminnan kannalta. 

• Uuden informaation tulva. Uutta, relevantilta vaikuttavaa tietoa tulee jatkuvas-
ti useista lähteistä, enemmän kuin on mahdollista analysoida ja käyttää. 

Se ,
mitä  e mme  tie d ä ,

e tte mme  tie d ä

Se  mitä
tie d ä mme  nyt

Se
mitä  tie d ä mme ,
e tte mme  tie d ä

 
KUVA I-26. Tiedon perusluonne (Santalainen 1993, 165) 
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• Ongelmien määrittäminen ja yhteenkietoutuneisuus. Ongelmia on yhä vaike-
ampi rajata täsmällisesti. Lisäksi ne ovat riippuvuussuhteessa toisiin ongel-
miin. 

• Arvojen erilaisuus. Moninaisuudesta nousevat erilaiset arvot saattavat johtaa 
poliittisiin ja kulttuurisiin konflikteihin.  

• Ristiriidat ja paradoksit. Monet tavoitteet ovat toisilleen ristiriitaisia, jolloin 
helposti ajaudutaan konflikteihin. Tällaisia voi nousta esimerkiksi tasapaino-
tettaessa elinkeinopoliittisia ja ympäristöpoliittisia tavoitteita. 

Kun edellä kuvattuihin ominaisuuksiin yhdistetään moninaisuus - eli eri ilmiöi-
den moniselitteisyys - on epävarmuus laajentunut epäselvyydeksi.  

Kompleksisissa tilanteissa suunnittelijalla on vastassaan sekä epävarmoja että 
epäselviä tilanteita. Jos tilanne on epävarma, käsillä olevasta tilanteesta ei ole 
yhtään kunnollista tulkintaa, eli ongelmana on tiedon puute. Jos taas tilanne on 
epäselvä, suunnittelijaa hämmentävät monet tulkinnat, eli suunnitteluongelma ei 
johdukaan tiedon puutteesta, vaan monista tavoista nähdä käsillä oleva tilanne. 
(Weick 1995, 91.)  

Epäselvissä tilanteissa suunnittelijalla on vastassaan ilkeitä ongelmia. Ilkeät 
ongelmat ovat siinä mielessä ilkeitä, että niitä on vaikea saada haltuun, vaikea 
määritellä ja ilkeä ratkaista. Ongelmille on useita mahdollisia selityksiä. Selityk-
sestä ja siitä miten ongelmat "nähdään", ja kuka näkee, riippuu se, miten ne yri-
tetään ratkaista. Ongelma on usein jonkun toisen ongelman oire, eikä niille vält-
tämättä ole löydettävissä yhtä selkeää alkupistettä. Päätöksentekotilanteet ovat 
yhä selkeämmin useiden ongelmien ja haasteiden yhteennivomia kokonaisuuk-
sia. Vain harvat ratkaisua vaativat ongelmat ovat irrotettavissa kokonaisuudesta. 
Ratkaisu yhteen ongelmaan muuttaa muiden ongelmien lähtötilannetta, ja etukä-
teen onkin yhä vaikeampi määritellä onko joku ratkaisu itsessään parempi kuin 
joku toinen.  

Ongelmien rajaaminen on vaikeaa, ongelman ja ratkaisun välinen suhde hä-
märtyy. Vain harvoin voi olla täysin varma siitä, että pureudutaan juuri "ongel-
man ytimeen". Myöskään suoraviivainen yrityksen ja erehdyksen kautta etene-
minen ei ole siinä mielessä mahdollista, että yritys on jo muuttanut tilannetta ja 
näin ollen korjaava toimenpide voi tuottaakin erilaisen tuloksen kuin mitä en-
simmäisen yrityksen perusteella olisi voitu päätellä.  

Mason ja Mitroff (1981, 10-12) ovat Rittelin tutkimuksen pohjalta eritelleet 
ilkeiden ja kesyjen ongelmien piirteitä (taulukko I-5). 
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TAULUKKO I-5. Kesyt ja ilkeät ongelmat (Mason ja Mitroff 1981, 10-12) 
 

 Kesyt ongelmat Ilkeät ongelmat 

Ongelman 
muotoilu 

Voidaan tyhjentävästi määritellä 
ja kirjata 

Ei voi täsmällisesti muotoilla 

Ongelman ja 
ratkaisun vä-
linen suhde 

Voidaan määritellä irrallaan mah-
dollisesta ratkaisusta 

Määrittely on aina yhteydessä rat-
kaisuun. Ongelma ja ratkaisu kie-
toutuvat yhteen. 

Testattavuus Ratkaisu voidaan testata, ja se on 
joko oikea tai väärä. Virheet voi-
daan naulata kiinni. 

Ei ole yhtä ainoaa kriteeriä tai 
sääntöä siihen onko ongelman rat-
kaisu oikea tai väärä. Ratkaisut 
ovat hyviä tai huonoja ainoastaan 
suhteessa toisiin. 

Lopullisuus  Ongelmilla on loppu, selkeä rat-
kaisu, joka voidaan määrittää tes-
taamalla. 

Ongelmalle ei ole loppua, vaan on-
gelman ratkaisu vaatii jatkuvaa 
valppautta. Koska äkilliset ja lopul-
liset ratkaisut eivät ole mahdollisia, 
ei ole mahdollista tietää milloin työ 
on ohi, ja ongelma ratkaistu.  

Taipuisuus On olemassa tyhjentävä lista 
mahdollisista operaatioita, joita 
voidaan ongelman ratkaisussa 
käyttää. 

Ei ole olemassa tyhjentävää lista 
mahdollisista operaatioista, joita 
voidaan ongelman ratkaisussa käyt-
tää. 

Selittäminen Ongelman voidaan määritellä ole-
van kuilu sen välillä mikä on ja 
minkä pitäisi olla. Jokaiselle kui-
lulle on selkeä selitys. 

Ongelmalla voi olla monia selityk-
siä. Riippuen siitä minkä selityksen 
valitsee, ratkaisu voi saada erilaisia 
muotoja.  

Analyysitaso Jokaisella ongelmalla on tunnis-
tettava, varma ja luonnollinen 
muoto, ongelman tasosta ei ole 
tarvetta argumentoida. 

Jokaisen ongelman voidaan nähdä 
olevan jonkin toisen ongelman oire. 
Sillä ei ole tunnistettavaa al-
kusyytä. Koska alkusyyn poista-
minen ei poista itse ongelmaa, kos-
kaan ei voi olla varma, että ongel-
maan on pureuduttu oikealla ta-
solla. 

Toistettavuus Ongelma voidaan abstrahoida to-
dellisesta maailmasta, ja sitä voi-
daan yrittää ratkaista uudestaan ja 
uudestaan, kunnes oikea ratkaisu 
löytyy. 

Ongelman ratkaisu on kertaoperaa-
tio. Kun ratkaisua on yritetty, teh-
tyä ei saa tekemättömäksi. Yrityk-
sen ja erehdyksen tiehen ei välttä-
mättä ole mahdollisuutta. 

Toistuvuus Ongelma voi toistua useasti Ongelma on ainutlaatuinen. 
Vastuu Ketään ei voi syyttää ongelman 

ratkaisu epäonnistumisesta, joskin 
ratkaisun onnistuminen voi tuot-
taa tekijälleen kunniaa. 

Ongelman ratkaisijalla ei ole "oi-
keutta olla väärässä". Hän on mo-
raalisesti vastuussa siitä mitä on te-
kemässä. Ja koska on vaikea tietää, 
koska ongelma on ratkaistu, onnis-
tumisesta hyvin harvoin saa kunni-
aa. 
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Hyvin tyypillisiä nykyaikaisia ilkeitä ongelmia ovat mm. ympäristöongelmat, 
rikollisuuden kasvu sekä kulttuurien väliset yhteentörmäykset. Ilkeitä ongelmia 
ei pysty hallitsemaan perinteisin menetelmin. 

“Kun esimerkiksi tutkimme jotain ongelmaa x ja havaitsemme, että sen aiheuttaa 
tietyllä todennäköisyydellä tekijä y, totta kai olemme valmiit päättelemään, että 
eliminoimalla tekijän y me samalla poistamme ongelman x. Käytännössä näin ei 
kuitenkaan näytä aina tapahtuvan.” (Manninen 1995.) 

Suunnittelijan näkökulmasta epäselvyy-
den poistaminen ennakoimalla ongelmat 
ja suunnittelemalla niiden ratkaisut on 
houkutteleva ajatus. Selkeän tulevaisuu-
teen johtavan polun luominen luo var-
muuden tunnetta suunnittelurutiinien 
avulla. Mutta miten paljon tässä on tie-
toista strategiin ja suunnitteluyksikköön 
kohdistuvaa harhaa. Pehmeän strategian 
näkökulmasta tulevaisuus on aina epä-
selvä eikä sitä voi muunlaisena käsitellä.  

Ilkeitä ongelmaryppäitä ei voi ratkais-
ta pilkkomalla ne hallinnon sektoreiden 
mukaan. Ne on piiritettävä, niitä on lä-

hestyttävä monista suunnista, monin erilaisin ajatuksin ja tiedoin. Tämä ei onnis-
tu ilman epäselvyyden hallinnan yhdessä tekemisen periaatetta.  

Epäselvyyden hallinta yhdessä evolutionaarisen kehitysnäkemyksen kanssa 
nostaa esille kysymyksen hallittavuudesta. Hallinta hajauttaa valtaa ja korostaa 
sitä, ettei kukaan ole varsinaisesti vallassa, vaan että valta on eri yksiköiden vä-
lisissä vuorovaikutussuhteissa. Epäselvyys korostaa sitä, ettei objektiivisin ana-
lyysi- ja suunnittelumenetelmin ole mahdollista poistaa epäselvyyttä toiminnas-
ta.  

Hallittavuus - onko sitä? 
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4.5. Hallittavuus 
 

päselvyyden hallinnan perusteet ja ilkeät ongelmat nostavat esille kysymyk-
sen siitä, onko epävarma ja epäselvä maailma hallittavissa. Totalitaarisen 

Neuvostoliiton hajoaminen epäjärjestyksen ja järjestyksen rajamailla horjuvaksi 
Venäjäksi on nostanut eteemme täydellisen kontrollin ja hallitsemattomuuden 
välisen huikean ristiriidan.  

Liiallinen kontrolli tukahduttaa ja liika vapaus johtaa pirstoutumiseen, hallit-
semattomuuteen, joskus jopa anarkiaan.  

Onko kehityksestä tullut hallitsematonta vai onko olemassa, tulisiko olla, joku 
yksikkö, joka pystyy hallitsemaan tilanteen ja kehityksen suunnan?  

"... on tapana ajatella New Yorkin kaltaista suurkaupunkia 'ihmiskäden tuotteena', 
mutta kuka ihminen sen on keksinyt? Kuka istui ja mietti, miten se kaikki saadaan 
sopimaan yhteen?" (Pirsig 1992) 

Ei taida löytyä sitä yksikköä, joka on suunnitellut tämän päivän New Yorkin. Se 
on...  

"ihmisten muodostamien yhteenliittymien seurausta, mutta sitä ei voi johtaa suoraan 
näistä toiminnoista eikä se ole yleensä minkään yksilön tai ryhmän tietoisen suun-
nittelun tulos. (Mannermaa 1991.)"  

Jos valta on hajautunut, eikä kukaan varsinaisesti hallitse, ja jos hallinta nousee 
esiin sosio-ekonomisista prosesseista, niin mitä on hallittavuus? 

Toisen maailmansodan jälkeisellä jälleenrakentamisen ja hyvinvointivaltion 
rakentamisen aikakausilla useissa Euroopan maissa hallittavuus pyrittiin maksi-
moimaan valtion ohjauksessa, keskittämällä ja byrokraattisin periaattein. Jälleen 
kerran on käynnissä hallintajärjestelmien murros, uusia järjestelmiä kehitellään 
ja konkreettisia malleja kokeillaan. Näille haettiin edellä yhteistä nimittäjää epä-
selvyyden hallinnasta, jonka mukaan nykyaikainen hallittavuus rakentuu eri 
toimijoiden välisten vuorovaikutussuhteiden tietoisen järjestäminen sekä esille 
sukeltavan suunnittelemattoman tarpeesta nousevan järjestymisen ympärille. Jos 
valta hajautuu, myös vastuu kehityksen ohjaamisesta hajautuu, ja valta päätyy 
eri yksikköjen välille, niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

Hallittavuus ei enää voi olla vain ylhäällä tai keskellä olevan yksikön suunnit-
telua ja ohjausta. Vapaavuoren1 mukaan sillä tarkoitetaan "jonkin järjestelmän 
kykyä tulla suunnatuksi tai suuntautua kohti dynaamista tasapainoa globaalilla, 
alueellisella ja paikallisella tasolla". Vapaavuoren määritelmä jättää auki keski-

																																																								
1 Viittaus: Mannermaa (1993, 192) 
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tetyn hallinnan mahdollisuuden, se jättää sen auki kuka tai mikä suuntaa järjes-
telmän. Kooiman (1993d, 259-260) korostaa itseohjautuvuutta ja määrittelee 
hallittavuuden seuraavasti: "Hallittavuudella me1 tarkoitamme sosiopoliitisen 
systeemin kykyä hallita itseään niiden systeemien kontekstissa, joiden osa se on. 
Hallittavuus on yhteinen vastuu sosio-poliittisista prosesseista2".  

Epävarmuuden hallinnoijan näkökulmasta kehitys karkaa käsistä. Kukaan ei 
sitä hallitse yksin. Vuorovaikutusmalleja etsittäessä meidän on samalla uudistet-
tava käsitystämme hallittavuudesta. Samalla kun jatkuvasti etsimme tasapainoa, 
meidän on sekä kontrolloitava että "annettava mennä".  
Miten kontrolloida kontrolloimatta, miten hallita hallitsematta? 

Etsitään vastausta yksilön toiminnan avulla. 
McCaskeyn mukaan ne johtajat, jotka selviävät parhaiten epäselvistä ongel-

matilanteista kykenevät yhdistämään toisiinsa tunteen kontrollista ja kontrolloi-
mattomuudesta. Johtajat, jotka uskovat kontrolloivansa kaikkia tilanteita, ovat 
ymmällään odottamattomien ja yllättävien tilanteiden edessä. He taistelevat säi-
lyttääkseen kontrollin, mutta jäävät tilanteiden jalkoihin. Toisaalta ne johtajat, 
jotka antautuvat tapahtumien edessä eivätkä usko pystyvänsä niihin vaikutta-
maan, eivät kykene tehokkaasti reagoimaan tapahtumiin. Parhaiten selviytyvät 
McCaskeyn mukaan ne, jotka taittuvat tuulessa murtumatta ja kykenevät pitä-
mään paineen hallittavalla tasolla. Jännite on tarpeeksi kova stimuloidakseen 
energiaa, muttei liian suuri ehkäisemään toimintaa. Tämä nousee viisaasta sekoi-
tuksesta kontrollia ja kontrolloimattomuutta. (McCaskey 1988, 5.) McCaskey 
kuvaa tämän taidon hallitsevaa projektin johtajaa: 

"... joitakin yrityksen kaupungin uudistamiseen liittyviä projekteja luonnehtii epä-
selvät ja keskenään ristiriitaiset vastuusuhteet ... Yritys asettaa näihin projekteihin 
mielellään Ken Binderin, koska hän on osoittautunut taitavaksi tuomaan kaaokseen 
järjestyksen ... Vaikka hän yrittää pitää kaikki langan päät käsissään, jotka yleensä 
on pidettävissä, hän myöntää, että on aikoja jolloin tilanteen on annettava mennä, 
kehittyä kuten se on kehittyäkseen. Hän on oppinut hallitsemaan itsensä paineen al-
la ja odottamaan hetkeä, jolloin tilanne taas on mahdollista saada haltuun. Tätä 
asennetta voidaan parhaiten kuvata 'kovalla itseluottamuksella virran mukana me-
nemisenä'. Kovaa pohjavirtaa vastaan ei kannata taistella.” (McCaskey 1988, 5.) 

Tulevaisuuden johtajien on opittava "ratsastamaan turbulenteissa olosuhteissa 
virran mukana". Heidän on opittava huomaamaan johtavansa prosesseja ja muu-
tosta eikä stabiilissa tilassa olevia asioita. (Morgan 1991, 291.) Johtaja, joka an-
																																																								
1 Käyttämällä sanaa me Kooiman viittaa toimittamansa kirjan kaikkien kirjoittajien tuloksiin 
sekä niistä vetämiinsä johtopäätöksiin. 
2 Kooiman muistuttaa, että prosesseja ei välttämättä ole organisoitu tätä tarkoitusta varten.  
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taa välillä kehityksen ohjata itseään, ei vastaa vakiintunutta kuvaa laivan ruoris-
sa tiukasti olevasta kapteenista. Nykyaikainen johtajuus julkisessa hallinnossa ei 
kuitenkaan voi perustua yhtä suoraan vaikuttamiseen kuin aiemmin, vaan yhä 
keskeisemmälle sijalle nousevat erilaiset epäsuorat vaikuttamisen keinot; im-
pulssien antaminen, mahdollistaminen, itseorganisoitumisen edistäminen ja 
kommunikatiivinen suunnittelu. Uusi käsitys ei näe hallittavuutta vuolaassa vir-
rassa kamppailevan laivan kapteenin taitona. Se korostaa, että jokainen toimija 
on osa virtaa, ja tällöin hallittavuutta on se, miten yksittäiset osat vaikuttavat toi-
siinsa. 

Yhtäaikaisessa kontrollissa ja kontrolloimattomuudessa on myös kyse siitä, 
miten suhtaudutaan kehityksen eri vaiheisiin. Tarvitaanko tasaisen kehityksen 
vaiheissa erilaisia suunnittelun ja johtamisen menetelmiä kuin murroksissa? On-
ko johtamisessa ja suunnittelussa mahdollista jakaa kehitys vaiheisiin ja hallita 
eri vaiheita erilaisilla menetelmillä?  

Ehkä käytännöt muodostuvat väkisinkin erilaisiksi, mutta jos lähdetään siitä, 
että murroksen yllättäessä lähdetään noudattamaan jotain toisenlaista tapaa kuin 
tasaisen kehityksen ajalla, ollaan aina myöhässä. Jos puhutaan Lappalaisen 
(1995) tapaan poikkeuksen politiikasta, niin onko oletuksena se, että tasainen 
kehitys on vakio ja epäjatkuvuudet poikkeus, jolloin poikkeusajalla on poik-
keukselliset tavat. Useinkaan poikkeusta - murrosta, kriisiä yms. - ei havaita riit-
tävän ajoissa, jotta voitaisiin vaihtaa suunnittelu- ja johtamisjärjestelmiä, vaan 
muuttuneeseen tilanteeseen on reagoitava nopeasti. Tutkittuaan useita krii-
sitilanteita Lagadec (1993) toteaa, että onnistuneen kriisin hallinnan perusteet on 
luotu jo kriisiä edeltävällä ajalla. Murros ja sen mahdollisuus ovat aina mukana 
tasaisen kehityksen jaksolla.  

Kun muutos ja epäjatkuvuudet otetaan lähtökohdaksi, vallitsevaksi olotilaksi, 
jossa tasaiset kaudet ovat poikkeus, niin järjestelmät rakentuvat dynaamiseksi ja 
joustavaksi eikä uusiin "poikkeuksen" vaatimiin toimiin ole yhtä suurta hyppyä 
kuin staattisesta tilasta toiseen murroksen kautta. Epäjatkuvuudet ovat vakio ja 
tasainen kehitys poikkeus, kaikki on poikkeuksen politiikkaa.  

Pertti Paasio:1  
"Olisi pohdittava, miten päästäisiin staattisesta määrittelystä dynaamiseen doktrii-
nimäärittelyyn. Kun tunnustamme elävämme muutoksen aikaa, niin monen alita-
junnassa - myös minun - on vaistomaisesti se, että muutos tarkoittaa siirtymistä yh-
destä pysyvyyden ajasta toiseen pysyvyyden aikaan, ja nyt vain odotamme, että tä-
mä uusi pysyvyyden aika - jossa taas sitten opitaan elämään - tulee kohdalle. Mutta 

																																																								
1 Haastattelu Suomen kuvalehdessä 12.5.1995 
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sitä ajatusta, että muutos kestäisi yhtä kauan kuin aikanaan pysyvyyden aika, ei ole 
mietitty ollenkaan." (Ainola 1995.) 

On helppo sanoa, että suunnittelu- ja johtamisjärjestelmiä pitäisi rakentaa epä-
jatkuvuuksien suunnasta. Jos tasainen kehitys jatkuu tarpeeksi pitkään, on inhi-
millistä työntää murrokset ja kriisit taka-alalle. 1990-luvulla tosin näyttää siltä, 
että muutokset seuraavat toisiaan ja pysyvyyden ajat ovat yhä lyhyempiä. Jos 
kehitys jatkuu epäselvänä tarpeeksi kauan, niin ehkä siinä tapauksessa kehitys-
näkemyksen kantavaksi voimaksi tulee epäjatkuvuus, ja todella alamme toimia 
sen mukaan, että ainoa pysyvä asia on muutos.  

Aika näyttää. 
 

Epävarmuuden hallinnoinnin käsitys kehityksen hallittavuudesta saattaa antaa 
väärän varmuuden tunteen suunnittelusta ja siitä mitä sen avulla saadaan aikaan. 
Meidän on kehitettävä itsellemme uudenlainen näkemys hallittavuudesta. Uusi 
näkemys hallittavuudesta on vaikea ja kunnianhimoinen mutta välttämätön. Se 
korostaa, että... 

• hallittavuutta ei ole muuta kuin korkeintaan hetkellisesti, ja tällöinkin hallit-
semattomuus on taustalla läsnä, 

• hallittavuus on eri toimijoiden välisissä vuorovaikutusprosesseissa, 
• valintoja tekemällä ja vuorovaikutusprosesseja johtamalla on mahdollista vai-

kuttaa kehityksen suuntaan epäsuorasti, 
• on mahdollista luoda edellytyksiä kehitykselle ohjautua haluttuun suuntaan 

sekä antaa siihen impulsseja. 

Suunnittelija törmää kysymykseen, miten oppia osana kompleksista systeemiä. 
Se merkitsee kysymystä siitä, mikä on oleellinen ennakkotapaus ja mikä taas ei 
ole. Tässä luvussa esitetyt ajatukset johtavat pois esimerkiksi kaupungin jonkin 
hetken tarkasta mallintamisesta kohti sen tutkimista, miten sen tila kehittyy evo-
lutionaarisessa tulevaisuuspuussa (ks. kuva I-13). Puun haarat eroavat toisistaan 
vähintään laadullisesti. Jokaista päätöstä, suunnitelmaa ja/tai toimenpidettä pi-
täisi tarkastella siltä pohjalta, miten se vaikuttaa systeemin evoluution kehityk-
seen tekemällä jonkun tulevaisuuspuun haaran todennäköisemmäksi ja sulke-
malla toisia pois. (Allen 1982, 110-111.) 

Epäselvyyden hallinnassa suunnittelijan on kiinnitettävä huomionsa... 
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• heikkojen signaalien1 eli järjestyksen ajalla muhivien epäjärjestyksen sieme-
nien hahmottamiseen. Kehityksen epävakaan luonteen tarkkailun merkitys 
kasvaa myös tasaisen kehityksen ajanjaksolla. Järjestys ja epäjärjestys kietou-
tuvat yhteen, järjestyksessä on aina epäjärjestyksen siemen ja epäjärjestykses-
sä järjestyksen,  

• sattumaan - hyväksyttävä se, sopeuduttava siihen, käytettävä sitä, 
• pieniin asioihin - pienetkin asiat voivat olla strategisia, 
• kokonaisuuden ja osien välisiin suhteisiin, 
• todellisuuden moniin kasvoihin - ei vain tulevaisuudesta vaan myös nykyhet-

kestä on monia näkemyksiä, käsityksiä ja mielipiteitä, 
• jatkuvasti muotoaan etsivän ja luovan järjestelmän dynamiikkaan. 

Ja ennen kaikkea huomio on kiinnitettävä 
• osaamisen, oppimisen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen NYT. Tilanteiden 

muuttuessa pohjan pitää olla niin hyvä kuin mahdollista - valmis se ei ole kos-
kaan.   

• Jos ei voi ennakoida, on varauduttava, luotava kommunikaatioverkosto, joka 
on valmis ottamaan vastaan yllätyksiä. 

Tällöin suunnittelussa ja strategiaprosesseissa täytyy ottaa huomioon seuraavat 
seikat: 

• Yhä useammin ongelmat ovat luonteeltaan ilkeitä. 
• Ilkeitä ongelmia ei voi ratkaista suunnittelemalla tai suunnittelematta. Niitä ei 

voi ratkaista ylhäältä alas tai alhaalta ylös suuntautuvin prosessein.  
• Strategiaprosessien on oltava avoimempia, niihin on osallistuttava niiden, joita 

ilkeät ongelmat koskevat.  
• Strategiaprosessien on perustuttava aiempaa laaja-alaisemmalle ja moniulot-

teisemmalle tietopohjalle, jota saadaan monista lähteistä, monista eri näkö-
kulmista. 

• Suunnittelu ja strategiaprosessit eivät voi olla vain objektiivisia. Interaktiivi-
nen subjektiivinen suunnittelu korostuu. 

• Ajattelua ja toimintaa ei voi erottaa toisistaan, suunnittelu ja toimeenpano kie-
toutuvat yhteen. 

Uusi näkökulma hallittavuuteen liittyy olennaisesti evolutionaariseen kehitysnä-
kemykseen. Vaikka se näyttää lähes ‘laissez-faire’ asenteelta, se ei anna lupaa 

																																																								
1 Toimintaympäristöä tarkkailtaessa siinä havaittavat haasteet eroavat sen mukaan, paljonko 
niistä saadaan tietoa. Jotkut haasteet ovat epämääräisiä, aikaisia oireita tulossa olevista vaiku-
tukseltaan merkittävistä tapahtumista. Nämä ovat heikkoja signaaleja. Heikot signaalit vahvis-
tuvat ja aikaa myöten niistä tulee vahvoja signaaleja. Niiden merkitys on siinä, että ympäris-
tön pyörteisyyden ollessa korkea kunnan on vastattava ympäristön haasteisiin signaalien ol-
lessa vielä heikkoja,  jolloin myös tiedon taso on alhainen. Vahvat signaalit erottuvat niin sel-
keästi, että niiden vaikutukset kuntaan voidaan arvioida tarkasti. Vahvojen signaalien antaman 
tiedon avulla haasteiden edellyttämät toimenpiteet voidaan suunnitella. (Ansoff 1984, 47-48.) 
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piiloutua ja keskittyä sopeutumaan ja reagoimaan tapahtumiin. Se korostaa uu-
denlaista tapaa nähdä kehitys, oma rooli osana virtaa sekä kehityksen suuntiin 
vaikuttaminen. 

Kompleksisuus, dynaamisuus ja moninaisuus näyttäytyvät helposti rationaali-
sta toimintaa haittaavina tekijöinä, jotka tulisi pystyä poistamaan. Mutta ne 
voidaan nähdä myös kehityksen voimavarana eikä suunnittelua haittavaana te-
kijänä. Meidän olisi opittava ajattelemaan uudella tavalla varsin syvälle upon-
neita ajatuksia järjestyksestä ja epäjärjestyksestä.  

Onko kunnallisten suunnittelijoiden tehtävä pitää kaupunki tasapainossa vai 
onko heidän opittava hyväksymään ajatus, että luova epäjärjestys saattaa olla 
toivottavampi tila kuin hyvä järjestys? Tällöin ollaan joka tapauksessa tekemi-
sissä herkän tasapainon kanssa. Dynaaminen, jatkuvasti muuttuva systeemi jou-
tuu maksamaan epävakaisuuden hinnan. Luovan epäjärjestyksen tila on aina 
herkkä ajautumaan liian kauas tasapainosta. Tällöin sen olemassaolo vaarantuu. 
Suunnittelijalle tällainen tilanne on kauhistus. Hän ei pysty hallitsemaan koko-
naisuutta ja kehitys on altis "riistäytymään käsistä". Pirsigin (1992) mukaan dy-
naaminen tilanne on aina altis uupumukselle ja turmellukselle, jopa täydelliselle 
luhistumiselle. 

Paradoksi: 
Kun otetaan askelia tuntemattomaan, on aina vaara joutua sen murskaamaksi. Jos 
taas askeleita ei oteta, on vaara jäädä kehityksen jalkoihin. 

Uusi käsitys hallittavuudesta jättää paljon kysymyksiä auki. Itse asiassa se avaa 
enemmän uusia kysymyksiä kuin antaa vastauksia. 
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- 5 -  
I KEHÄN VIESTIT  

PEHMEÄLLE STRATEGIALLE 
 
 

atkan edettyä pisteeseen, jossa ensimmäinen kehä on vaihtumassa toiseksi, 
on hetkeksi pysähdyttävä, tehtävä lyhyt yhteenveto ja poimittava mukaan 

muutama kysymys jatkoa varten.  
Epävarmuuden hallinnoinnin muuttuminen epäselvyyden hallinnaksi tarkoit-

taa käytännössä hajautuneen vallan, moninaisuuden, dynaamisuuden ja komp-
leksisuuden sekä niistä kumpuavan epäselvyyden mukanaan tuomia haasteita 
järjestelmien hallintaan.  

Kehityksen suunta näyttäisi olevan kohti eräänlaista automaatioyhteiskuntaa 
(ks. Jørgensen 1993), joka hallitsee itse itseään, eli hallinta nousee esiin useiden 
itsenäisten yksikköjen verkostoista ja yhteistyöstä. Moniulotteisessa hallinnassa 
ei ole yhtä monoliittista keskusta, vaan se rakentuu useiden toimijoiden vuoro-
vaikutuksen varaan. Yksikään toimija ei hallitse suvereenisti jonkin ilmiön tai 
alueen kehitystä, mutta toimijoiden painoarvot ovat luonnollisesti erilaisia. 

Tähän mennessä käsiteltyjen osioiden peruspiirteet on tiivistetty taulukkoon 
I-6.  

M 
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TAULUKKO I-6. Epävarmuuden hallinnoinnin ja epäselvyyden hallinnan pe-
ruspiirteet 
 

 Epävarmuuden hallinnointi Epäselvyyden hallinta 

Järjestel-
mä 

Keskitetysti koordinoitu ja sekto-
roitunut. Yksin tekemisen perinne 
korostuu 

Hajautettu, moniulotteinen ja li-
mittynyt itseohjautuviin yksik-
köihin perustuva. Yhdessä teke-
misen malli korostuu. 

Kehitys-
näkemys 

Lineaarinen Evolutionaarinen 

Ongelmat Kesyjä, suhteellisen tarkasti määri-
teltävissä. Jos niitä ei pystytä ra-
jaamaan heti, niin rajaus on joka 
tapauksessa mahdollista tehdä pää-
töksentekoa edeltävässä valmiste-
lussa. 

Ongelmat ovat yhä useammin ilkei-
tä, vaikeasti rajattavia 

Tavoitteet  Tavoitteet ovat selkeitä, tai niiden 
uskotaan olevan mahdollista rajata 
ja selkeyttää valmistelussa. Perus-
oletuksena on yhteiskunnan kes-
keisten tavoitteiden yhteneväisyys 
ja ristiriidattomuus.  

Tavoitteet eivät ole yhteiskunnassa 
yhtenäisiä, vaan ne eriytyvät eikä 
niitä ole aina mahdollista rajata 
selkeästi. 
 

Tieto Tieto on objektiivista ja univer-
saalia. Ennakoimattomuus, yllä-
tykset ja sattumat nähdään lähinnä 
tiedon puutteena. Lisäämällä ana-
lyysejä ja selvityksiä ongelma on 
periaatteessa mahdollista saada 
haltuun.  

Tieto ei ole puhtaan objektiivista, 
absoluuttista. Tieto on subjektiivis-
ta. Ennakoimattomuus, yllätykset ja 
sattumat nähdään sisäänrakennet-
tuina kehitykseen eikä vain kulloi-
sestakin tilanteesta riippuvana tai 
tiedon puutteena. Suunnittelu ja 
päätöksenteko perustuvat jatkuvasti 
puutteelliseen tietoon. Analyysit ja 
laskelmat ovat vain yksi tulkinta 
asioista. Nykyisyydestä on erilaisia 
tulkintoja ja näkemyksiä.  

Resurssit Resurssien uskotaan kasvavan jat-
kuvasti, minkä vuoksi poliittinen 
huomio kohdistuu lähinnä uusien 
resurssien jakamiseen. Olemassa 
olevia rakenteita ja toimintoja ei 
juurikaan kyseenalaisteta.  

Tarpeet ylittävät jatkuvasti resurs-
sit. Runsaan taloudellisen toimin-
taympäristön merkki on useiden 
neuvottelu- ja yhteistyökykyisten 
organisaatioiden olemassaolo, or-
ganisaatioiden, jotka ovat valmiita 
etsimään ja käynnistämään yhteisiä 
hankkeita ja projekteja. 

Kansalai-
set 

Kansalaiset valitsevat määräajoin 
poliitikot ja vaalien välillä ovat 
alamaisia. Hallinnon organisatio-
naalisena ihanteena on neutraali 
byrokratia, jolla ei ole omia arvos-
tuksia suhteessa politiikkoihin tai 
kansalaisiin.  

Kansalaiset äänestävät poliitikot 
päättämään yhteisistä asioista, mut-
ta samalla edustuksellisen päätök-
sentekijän rooli muuttuu yhä enem-
män kansalaisen kuuntelijaksi ja 
tulkiksi myös vaalikauden aikana. 
Etsitään useita erilaisia osallistuvan 
demokratian muotoja. Demokratia 
moninaistuu. 
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Hallinnan taustalla oleva kehitysnäkemys ja siihen oleellisesti liittyvä epäsel-
vyys käsitteellistettiin sellaisten käsitteiden avulla kuin kompleksisuus, emer-
genssi, dynaamisuus, moninaisuus ja evolutionaarisuus.  

Kompleksisuus kiinnittää suunnittelijan huomion siihen, että järjestelmät ovat 
niiden luonteen (eikä vain tiedon puutteen) vuoksi joltain osin tuntemattomia. 
Niissä ilmenevät seuraukset ovat odottamattomia, syyn ja seurauksen väliset 
suhteet epälineaarisia. Kompleksisuus kohdistaa suunnittelijan huomion myös 
monien osien moniin suhteisiin sekä kokonaisuuden ja osien välisiin suhteisiin. 
Emergentti kehitys on osa kompleksisuutta. Se kiinnittää suunnittelijan huomion 
kehityksen esille sukeltavien - pinnalle, tietoisuuteen pulpahtavien - usein tie-
dostamattomien kehityskulkujen dynamiikkaan. Emergenssi korostaa kokonai-
suuden ja osien välistä vuorovaikutuksellista kausaalisuutta.  

Dynaamisuus kiinnittää suunnittelijan huomion järjestelmien siirtymiseen ti-
lasta toiseen eli muutokseen sekä sen seurausten ennakoitavuuteen. Avoimim-
millaan emme voi muutostilanteessa tietää mikä aiheutti muutoksen, miksi se 
tapahtui ja mitkä sen seuraukset olivat ja tulevat olemaan.  

Moninaisuus kohdistaa huomion useisiin erilaisiin tapoihin nähdä maailma, 
eli siihen että totuuteen ja arvoihin on erilaisia näkökulmia. Evolutionaarisuus 
kiinnittää huomion kehityksen stabiilien ja epästabiilien kausien vaihteluihin.  

Epävarmuus määriteltiin lähinnä tiedon puutteesta johtuvaksi. Kun epävar-
muuteen liitettiin moninainen subjektiivisuus - eli monet tavat nähdä ja tulkita 
asioita - epävarmuus laajeni epäselvyydeksi. Epäselvyys korostaa epävarmuuden 
lisäksi ilkeiden ongelmien moniselitteisyyttä ja sitä, että epävarmuutta ei ole ke-
hityksen luonteen vuoksi mahdollista saada haltuun pelkästään tietoa keräämällä 
ja analysoimalla. 

Jos maailma on epäselvä, ja hallintajärjestelmä hajautunut ja itseohjautuva, 
niin... 

• mikä on suunnittelun rooli? Mihin sitä tarvitaan? Mihin se perustuu? 
• mikä on strategian rooli? Mihin sitä tarvitaan? Mihin se perustuu? 
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II Kehä  
SUUNNITTELU 

 
 
 

- 6 -  
SUUNNITTELU - LASKELMOINTIA 

JA KOMMUNIKOINTIA 
	
	
Nykyaikainen suunnittelu sai alkusysäyksensä valistuksen ajan ajattelutapojen 
murroksessa. Voimakkaammin yhteiskuntasuunnittelu alkoi kehittyä vasta 1900-
luvulla, ja 1950- ja 1960-luvut olivat suunnitteluteorioiden kehittämisen kulta-
aikaa. (ks. Friedmann 1987, 4-11.) Usko suunnitteluun on murentunut 1980- ja 
1990-luvuilla suunnittelun epäonnistumisten ja ohjausajattelun muutoksen 
mukana. Näin joudutaan palaamaan perustavaa laatua oleviin kysymyksiin. 

Miksi suunnitella, mitä on suunnittelu? Epävarmuuden hallinnoinnin vastauk-
sia: 

Wildavsky1: "Suunnittelu on yritys hallita toimintamme seurauksia, pyrkiä 
hallitsemaan tulevaisuutta nykyhetkessä."  

Dror:2 "Suunnittelu on prosessi, jossa valmistellaan sarja päätöksiä tulevai-
suuden toimintaa varten."  

Chadwick (1971, 24): "Suunnittelu on prosessi. Se on inhimilliselle ajattelulle 
perustuva toiminnan prosessi." 

Sager (1994, 28): "Suunnittelu on kollektiivisten päätösten valmistelua ja to-
teuttamista."  

																																																								
1 Viittaus Ståhlberg (1978, 18) 
2 Viittaus Chadwick (1971, 3) 
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Tiihonen ja Tiihonen (1990): "Suunnittelu on päätöksenteon valmistelua ta-
voitteiden saavuttamiseksi mahdollisimman hyvin. Siinä selvitetään nykyinen 
asiain tila, laaditaan ennuste tulevaisuuden muotoutumisesta edellyttäen, että 
toimitaan samoin kuin aikaisemminkin, asetetaan tavoitteet, jotka ilmaisevat toi-
vottuja asiantiloja, ja laaditaan ennusteet tulevaisuuden muotoutumisesta ase-
tettujen tavoitteiden perustalta sekä etsitään toimintavaihtoehdot tavoitteiden 
saavuttamiselle. Suunnittelua seuraa päätöksenteko, päätösten toimeenpano, 
valvonta ja vaikutusten seuranta."  

Edellä olevat määritelmät piirtävät hyvin perinteistä kuvaa instrumentaaliseen 
rationalismiin perustuvasta suunnittelusta. Suunnittelun tehtävät voidaan jaotella 
seuraavasti: a) Suunnittelu on tulevaisuuden ajattelemista, ennakointia ja kont-
rollointia, b) suunnittelu on päätöksenteon valmistelua sekä kollektiivista ja in-
tegroitua päätöksentekoa, suunnittelu on tehokkuuden ja systemaattisuuden 
varmistamista, c) suunnittelu on muodollinen prosessi, jossa tuotetaan täsmälli-
siä toisiinsa nivottuja etukäteen muotoiltuja tulevaisuudessa tarvittavia päätöksiä 
ja d) suunnittelu on systemaattista tiedon keräämistä. 

 
Mitä on suunnittelu osana epäselvyyden hallintaa?  

Suunnitteluajattelun hajautuminen vaikeuttaa vastauksen etsintää. Epävar-
muuden hallinnoinnin alkuaikoina, suunnitteluideologian nousun aikoihin, 
suunnittelun rooli oli selkeämpi. Sen tehtävä laaja-alaisena kehityksen ohjaajana 
on kuitenkin heikentynyt, ja markkinavoimien merkitys korostunut. Samalla jul-
kisen ja yksityisen sektorin välinen raja on sumentunut. Kun epävarmuuden hal-
linnoinnin ajan suunnittelu oli luonteeltaan unitaarista (institutionaalista ja kes-
kittyä), niin epäselvyyden hallinnan ajan suunnittelu on atomistisempaa, indivi-
dualistisempaa ja hajautetumpaa1. 

Brindleyn yms. (1989) analyysi kuvaa hyvin erilaisia näkemyksiä suunnitte-
lusta ja sen tehtävistä, erilaisia oletuksia suunnittelun takana. Vaikka heidän ja-
ottelunsa lähestyykin suunnittelua kaupunkisuunnittelun näkökulmasta, se on 
perusratkaisuiltaan sen verran yleinen että kuvaa varsin hyvin yleistä suunnitte-
lukäsityksen muutosta. Brindley yms. toteavat suunnittelun käytännön muotojen 
olleen jo aiemminkin paikasta ja ajasta riippuvaisia, mutta 1980-luvulla myös 
suunnittelua koskeva keskustelu alkoi hajaantua. Aiemmin peruskäsitykset 
suunnittelun roolista ja tavoitteista olivat suhteelliset selvät.  

																																																								
1 ks. jaosta unitaariseen ja atomistiseen suunnitteluun Cooke (1983) 
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Brindley yms. jakavat suunnittelun kuuteen lähestymistapaan1, joista kolme 
on kriittisiä markkinavoimille ja kolme niille myönteisiä. Markkinamyönteisissä 
lähestymistavoissa suunnittelulla lähinnä tuetaan markkinoiden toimintaa. Kehi-
tystä eteenpäin vievät toimijat ovat yksityisellä sektorilla. Yleisesti ottaen mark-
kinalähtöisillä suunnittelun lähestymistavoilla pyritään a) heijastelemaan mark-
kinoiden trendejä resurssien allokoinnissa, b) luomaan edellytyksiä yksityisen 
sektorin toiminnalle, c) piristämään yksityisen sektorin toimintaa ja lisäämään 
sen investointeja tai d) luovuttamaan kehittämisprojektien hallinnan kokonaan 
yksityiselle sektorille. (Brindley yms. 1989.) 

Markkinoihin kriittisesti suhtautuvissa lähestymistavoissa periaatteena on ol-
lut korjata markkinoiden aiheuttamia epätasapainoja. Kehitystä on pyritty sään-
telemään tai ohjaamaan ja eri toimijoiden toimia on ohjattu julkisten investoin-
tien avulla. Lisäksi on pyritty edistämään alhaalta yhteisöstä lähteviä aloitteita ja 
hankkeita. (Brindley yms. 1989.) Kuten Brindley yms. (1989) osoittavat erilaiset 
lähestymistavat soveltuvat erilaisiin tilanteisiin, eri aikoina, eri paikoissa. Ylei-
nen suunta on ollut kohti markkinavetoisia suunnittelun lähestymistapoja.  

Jako markkina- ja julkisvetoiseen suunnitteluun kertoo siitä minkä tekijöiden 
uskotaan vaikuttavan kehitykseen, ja mikä on suunnittelun rooli kehityksen oh-
jaamisessa. Epävarmuuden hallinnoinnissa suunnittelu oli korostetusti julkis-
hallintovetoista, mutta 1980-luvulta lähtien markkinavoimien merkitys kehityk-
sen voiman lähteenä on korostunut ja suunnittelun rooliksi on tullut avata tietä ja 
tehdä yhteistyötä markkinavoimien kanssa. Tästä huolimatta tai juuri tämän 
vuoksi on yhä vaikeampi vetää selkeää rajaa yksityisen ja julkisen sektorin välil-
le, sillä epäselvyyden hallinnan periaatteiden mukaisesti julkiset toimijat toi-
mivat joissain tapauksissa yksityisen sektorin pelisäännöillä, ja yksityiset yrityk-
set saattavat hoitaa julkisen sektorin tehtäviä. Lisäksi erilaiset verkostot ja yh-
teistyösuhteet sumentavat ennen niin selkeää rajaa.  

Edellisessä luvussa esille nostetut ajatukset epäselvyyden hallinnasta ja hal-
littavuuden murenemisesta viittaisivat siihen, että suunnittelu on tullut tiensä 
päähän. Ratkaisu ei taida olla näin helppo. Ilkeitä ongelmia ei voi ratkaista 
suunnittelemalla muttei myöskään suunnittelematta. 

Mikä siis on suunnittelun rooli epäselvyyden hallinnassa? Tähän kysymyksen 
vastataan hieman pidemmän kiertotien kautta, sillä ensin on syytä katsoa niitä 
oletuksia, joihin suunnittelu on nojannut ja nojaa osin yhä edelleen, eli voimak-
																																																								
1 Markkinakriittisiä ovat säätelevä suunnittelu (regulative planning), osallistuva suunnittelu 
(popular planning), julkisinvestoiva suunnittelu (public-investment planning). Markkina-
myönteisiä ovat trendisuunnittelu (trend planning), herätesuunnittelu (leverage planning), yk-
sityisjohtoinen suunnittelu (private-management planning) (käännökset Jauhiainen 1995) 
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kaasti suunnittelun kehitykseen liittyneeseen, ja yhä sen taustalla vaikuttavaan 
rationalismin käsitteeseen. 

	
 
6.1. Rationaalisuuden monet kasvot 
 

os suunnittelukeskustelusta pitää nostaa yksi teema esille, joka kulkee muka-
na onpa lähestymistapa markkinamyönteinen tai kielteinen, on se rationaali-

suus. Nykyaikaisen suunnittelukäsityksen alkuvaiheissa uutta lähestymistapaa 
perusteltiin Weaverin yms. (1985) mukaan juuri rationaalisuudella. Suunnittelun 
sanottiin tuovan yhteisten asioiden hoitamiseen, poliittiseen keskusteluun, uu-
denlaista, tieteellisesti hankittua ja jalostettua tietoa. Henri de Saint-Simonin - 
yhden suunnitteluajattelun ensimmäisistä uranuurtajista - lausahdus kiteytti us-
kon uuden nousevan periaatteen voimaan: "yhteiskuntaa eivät enää johda ihmi-
set vaan tieteelliset periaatteet." (Friedman 1987, 3). 

Rationalismi perustuu uskoon ihmisen kyvystä järjellään hallita ja analysoida 
toimintaansa, kehitystä ja tulevaisuutta. Filosofiassa rationalismi liitetään yleen-
sä filosofian haaraan, jossa korostetaan järjen osuutta tiedon hankinnassa. Ratio-
nalistit lähtevät siitä, että aitoa tietoa on mahdollista saada vain järjen avulla, ja 
tällä tavalla hankitulle tiedolle on annettu erityinen rooli totuuden etsinnässä.  

Rationalismi nojaa ajatukseen universaalisti valideihin käsityksiin 'totuudes-
ta'. Positivistinen empirismi on hyökännyt voimakkaasti tätä ajatusta vastaan ko-
rostamalla totuuden validisuuden lepäämistä kokemuksesta saadussa tiedossa. 
(Breheny & Hooper 1985, 2) 

Rationaalista suunnittelua ei tule nähdä vain suunnittelun lähestymistapana, 
vaan ideologiana, jonka tehtävä ei ole ollut sen vähäisempi kuin epävarmuuden 
poistaminen maailmasta.  

"Rationaalinen suunnittelu ei ole vain valinnan ja päätöksenteon muodollinen pro-
sessi, vaan myös usko siihen, että on mahdollista luoda uusi ja parempi maailma, 
jossa vanhan maailman taikausko, tietämättömyys ja paheet voidaan poistaa" (Teitz 
1985, 139.)  

Camhis (1979, 17) rinnastaa rationalismin sellaisiin yleisen tason käsitteisiin 
kuin 'vapaus', 'onnellisuus' ja 'jumala'. Niiden avulla ihmiset etsivät oikeutusta 
teoilleen. Cooke (1983, 22) toteaa rationalismin olevan idealismin alakäsite. 
Näin ollen rationalismiin liittyy varsinkin länsimaissa positiivinen lataus. Ratio-
naalisesti toimiva ihminen ei anna tunteidensa vaikuttaa ratkaisuihinsa. Hän pys-
tyy eri tilanteissa tekemään 'järkevimmän päätöksen'.  

J 
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Suunnittelun merkityksen lasku on heittänyt lievän varjon rationalismin ylle, 
mutta harvemmin silti toivotaan, että toiminta ja suunnittelu olisivat irrationaali-
sia. Rationaalisuuden pyrkimyksistä huolimatta usein kuulee korostettavan joh-
tajan kykyä haistaa muutokset ja johtaa organisaatiotaan menestyksellisesti uu-
sissa tilanteissa. Vaikka intuitio (tai vaisto) ajoittain korostuukin, niin yleensä se 
nähdään järkiperäisen, rationaalisen toiminnan mausteena. Siihen ei luoteta toi-
mintaa ohjaavana periaatteena. Vaikka epäselvyyden ajalla intuitio saa helposti 
enemmän tilaa kehityksen karatessa usein analyysien ulottumattomiin, niin käy-
tännössä suunnittelu, päätöksenteko ja toiminta nojaavat yhä rationalistiseen 
ajatteluun.  

Länsimaissa intuitioon perustuva tunteista nouseva päätös saatetaan piilottaa 
jälkikäteen järkiperäisyyden kaapuun. Johtaja saattaa toimia intuitioonsa luotta-
en, mutta antaa jälkikäteen kuvan siitä, että tilanne oli analysoitu ja päätöksente-
ko kontrolloitu rationaalinen prosessi. Esimerkiksi Japanissa päätöksenteon ei 
välttämättä tarvitse edes muodollisesti perustua suoraviivaiseen rationalismiin. 
Henkilösuhteet, mahdollisen yhteistyökumppanin tausta ja luotettavuus muodos-
tavat keskeisen osan päätöksestä. Päätökset saattavat usein perustua vatsatuntu-
maan, hara gei. De Mente (1994) kuvaa hara geitä seuraavasti: 

“Japanissa on sekä yksityis- että liike-elämässä perinteisesti uskottu varsin laajasti 
vatsatuntumalla tehtyjen päätösten luotettavuuteen. Japanilaiset kutsuvat tämänkal-
taista tilanteiden ja muiden ihmisten arvioimista käsitteellä ‘hara gei’ tai ‘vatsan tai-
de’... Japanilaiset johtajat ovat perinteisesti käyttäneet ‘hara geitä’ toimiessaan mui-
den ihmisten kanssa. Tämä oli automaattista. ‘Hara gei’ on vieläkin käytössä, mutta 
sen merkitys on vähitellen hiipumassa perinteisten käyttäytymismallien murtuessa. 
(De Mente 1994, 118-120.) 

Hara gein käyttö on sidoksissa Japanin kulttuuriin ja sosiaaliseen kehitykseen. 
Sen kehittyminen oli mahdollista täsmällisesti rakentuneessa ja tarkasti kontrol-
loidussa yhteiskunnassa, jossa sosiaaliset ja kulttuuriset käyttäytymisnormit 
koskivat vähäisimpiäkin toimintoja. Ne kontrolloivat japanilaisten asenteita ja 
käyttäytymistä siten, että se oli lähes aina ennustettavaa. 

Demokraattisesssa päätöksenteossa ja yhteiskuntasuunnittelussa ei voi nojata 
puhtaaseen intuitioon, ei vaikka vatsassa tuntuisi kuinka hyvältä. Keneen intuiti-
oon, hara-geihin1 tällöin luotettaisiin. Suunnittelussa ei enää myöskään voi noja-
ta puhtaaseen rationaaliseen analyysiin ja toimintaan. Se ei tavoita todellisuutta, 
nykyisyyttä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia täydellisesti. Se kuvaa yhden pie-
nen siivun todellisuutta. Sitä siivua ei tule hylkiä, mutta sen todellinen arvo ja 

																																																								
1 Hara gei ei rinnastu suoraan intuitioon. Se on selvästi laaja-alaisempi käsite. 
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luonne tulee ymmärtää. Se on yhdellä tavalla saatu yksi näkökulma todellisuu-
teen, ja sellaisena merkittävä osa suunnittelua ja päätöksentekoa, muttei ainoa.  

Moninaisuutta ei voi hallita vain objektiivisin analyysein. 
Epäselvyys ja turbulenssit ovat erottamaton osa inhimillistä toimintaa, niistä 

ei pääse koskaan eroon. Jos tämä hyväksytään lähtökohdaksi, niin tällöin ei voi 
keskittyä epäselvyyden poistamiseen paremman suunnittelun avulla, vaan on 
löydettävä uusia lähestymistapoja epäselvyyden kanssa elämiseen. Rationaa-
lisuutta ei silti voi hylätä, tarvitsemme sitä edelleen, mutta vääjäämättä esiin 
nousee kysymys sen luonteesta ja roolista. 

Epäselvyyden voimasta huolimatta meillä on yhä ihanteena rationaalinen, jär-
kiperäinen toiminta. Samalla kunnioitamme intuitiivisia kykyjä. Mutta jos inst-
rumentaalinen rationalismi ei vastaa muuttuneeseen tilanteeseen, eikä pelkästään 
intuition varaan voi demokraattisessa päätöksenteossa rakentaa, niin minkä va-
raan rakennamme suunnittelun? 

  
Suunnittelukeskustelua on toisen maailmansodan jälkeen hallinnut synoptisen 
suunnittelun1 ja inkrementalismin muodostama ulottuvuus. Synoptinen suunnit-
telu edustaa rationalismin ihanteita puhtaimmillaan. Sen ihanteellisuuden sekä 
käytännön suunnittelun ja päätöksenteon välinen kuilu on ollut suunnittelukes-
kustelun kantava teema.  

Suunnittelun klassiseksi asetelmaksi nousi Charles E. Lindblomin 1959 jul-
kaistun artikkelin "the Science of Muddling Through" jälkeen synoptinen suun-
nittelu vs. inkrementalismi. Summa (1989, 51) tiivistää rationalismi-inkremen-
talismi keskustelun pääväitteet siten, että inkrementalismi on konservatiivisuutta 
ja rationalismi utopiaa.  

Suunnitteluteorioissa on tehty lukuisia yrityksiä synoptisen suunnittelun ja 
inkrementalismin yhdistämiseksi, ratkaisun löytämiseksi jostain niiden väliltä. 
Sager (1994) on lähtenyt etsimään ratkaisua toista kautta. Hän etsii suunnittelun 
muotoja kommunikatiivisen rationaalisuuden avulla ja ottaa lähtökohdakseen 
sen, että suunnitteluteorioiden perusjako rationalistiseen ja inkrementalistiseen 
suunnitteluun ei ole riittävä, koska ne ovat molemmat instrumentaalisen ratio-
naalisuuden muotoja. Hän korostaa, että inkrementalismi ei tarjoa hyvää teoreet-
tista vastakohtaa synoptiselle suunnittelulle, koska...  

1.  rationalismi vs. inkrementalismi jaottelussa kommunikaation käsitteellistäminen 
on rajoittunutta ja kapeaa.  

 • Vaikka inkrementalismi eroaa synoptisesta suunnittelusta siten, että siinä on 
sisäänrakennettuna tarve kommunikaatioon, niin kommunikaation tarkoi-

																																																								
1 Usein on käytetty myös käsitettä kokonaisvaltainen rationalismi 
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tuksena ei ole niinkään monisuuntainen kommunikaatio suunnitteluproses-
sissa, vaan jonkinasteisen instrumentaalisen tavoite-keino rationaalisuuden 
säilyttäminen vaikeassa tilanteessa.  

 • Kommunikaation erilaiset funktiot ja tyypit eivät tule esille.  
2. inkrementalismi vain muotoilee instrumentaalista järkeilyä tarjoamatta rationaa-

lisuudelle vaihtoehtoista sisältöä.  
 • Vaikka inkrementalismin ero kommunikatiiviseen toimintaan ei ole suuri, 

niin siinä ei kiinnitetä huomiota suunnitteluprosessin integroivaan piirtee-
seen.  

 • Inkrementalismin tavoitteena on lähinnä lisätä tyydyttävän tuloksen saavut-
tamisen todennäköisyyttä eikä niinkään edistää kommunikatiivista rationaa-
lisuutta ja konsensuksen luomista.  

3. perinteinen rationalismi vs. inkrementalismi -dikotomia ei tee mahdolliseksi täy-
sin rationaalisia kombinaatioita ääripäiden välillä 

 • Yhdenlaisen rationaalisuuden rajoitteet saattavat olla keskeinen osa jotain 
toista. Näin ollen voimme käsitteellistää tietyt toimenpiteet kahden tai use-
amman rajoitetun rationaalisuuden tyypeiksi, tai ajatella niitä riittämättö-
män rationaalisuuden tuloksina.  

 • Jos emme tunnista ei-instrumentaalista rationaalisuuden tyyppiä, ei mikään 
rationalismin ja inkrementalismin yhdistelmä voi tarjota kompromissia ra-
joittamattoman rationaalisuuden muodoille, vaan ne on aina tulkittava se-
koitukseksi irrationaalisuutta ja instrumentaalista järkeä (eli rajoitettuna ra-
tionalismina).  

4.  rationalismi vs. inkrementalismi -dikotomia ei kiinnitä huomiota suunnittelupro-
sessien sisäiseen laatuun.  

 • Synoptinen suunnittelu on tuotosorientoitunut, jolloin huomio kiinnitetään 
siihen, millaisessa suunnitteluprosessissa suunnitelma laaditaan. Suunnittelu 
nähdään teknisenä analyysinä, laskelmointina, jonka päätuotoksena on ha-
luttu suunnitelma.  

 • Inkrementalistit korostavat vähittäistä pienten askelten politiikkaa. He nä-
kevät vähittäisen erehdyksen ja yrityksen tapaan etenevän lähestymistavan 
välttämättömänä, jotta on mahdollista korjata virheet ja ohjata demokraatti-
seen päätöksentekoon osallistuvien tahojen toimia. Näin ollen myös inkre-
mentalismi on tuotossuuntautunut. Siinä pannaan painoa toteutukselle, sille 
että saadaan jotain tehtyä.  

  (Sager 1994, 11-16.) 

Sagerin tarjoamista lähtökohdista tarkasteltuna valtaosa suunnitteluteoreettisesta 
kirjallisuudesta on tuotossuuntautunutta ja instrumentaalisen rationaalisuuteen 
nojaavaa. Sager etsii suunnittelulle uutta teoreettista jaottelua rinnastamalla inst-
rumentaalisen rationaaliteetin kommunikatiiviseen (tai sosiaaliseen) rationaali-
teettiin. Kun instrumentaalinen rationaalisuus näyttäytyy yleensä analyyttisenä, 
tieteelliseen päättelyyn perustuvana muodollisena suunnittelu- ja päätöksenteko-
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prosessina, niin kommunikatiivista rationaaliteettia hallitsee eri toimijoiden vä-
linen vuorovaikutus.  

Muodossa tai toisessa kommunikatiiviseen rationaalisuuteen nojaavia lähes-
tymistapoja on etsitty 1970-luvulta alkaen. Etsintä kiihtyi 1980-luvulla ja epä-
selvyyden hallinnan nousu 1990-luvulla on luomassa uudelle suunnitteluajatte-
lulle tilaa juurtua laajemmin myös käytäntöön. Uusien suunnittelun lähestymis-
tapojen etsintää voidaan kutsua suunnittelun kommunikatiiviseksi1 (tai argumen-
tatiiviseksi käänteeksi).  

Jos suunnittelu nähdään yksinkertaistaen joko laskelmointina tai kommuni-
kaationa, niin edellisissä luvuissa voimakkaasti korostettu riippuvuuden kasvu ja 
vuorovaikutuksen merkityksen kasvu johtaisi suoraan kommunikatiiviseen ra-
tionalismiin ja siitä johdettuihin suunnittelun muotoihin. Ennen kuin tällaista 
johtopäätöstä voi edes ajatella on katsottava tarkemmin sekä instrumentaalista 
että kommunikatiivista rationalismia sekä niitä rajoittavia tekijöitä käyttämällä 
hyväksi Sagerin jaottelua (taulukko II-1). 

Sagerin jaottelu ei ole sikäli kattava, että kaikkia suunnittelun teorioita ei ole 
mahdollista sijoittaa johonkin tiettyyn lokeroon. Esimerkiksi Quinnin (1980) 
looginen inkrementalismi yhdistää inkrementalismin ja strategisen suunnittelun. 
Sager (1994) on sijoittanut julkisen hallinnon strategisen suunnittelun instru-
mentaalisen rationalismin alle. Tällaista lähestymistapaa strategiaan tullaan 
myöhemmin kutsumaan klassiseksi strategiaksi. Klassinen strategia on kuitenkin 
tunnistanut joitain instrumentaalisen rationalismin rajoitteita ja etsinyt rat-
kaisuja, jotka poikkeavat synoptisen suunnittelun kokonaisvaltaisuudesta. Tästä 
huolimatta klassinen strategia on selkeästi synoptisen suunnittelun jälkeläinen ja 
instrumentaaliseen rationalismiin nojaava. Se on ollut hallitseva lähestymistapa 
strategiaan muttei ainoa. Pehmeä strategia etsii vaihtoehtoa instrumentaaliseen 
rationaalisuuteen perustuvalle klassiselle strategialle ja sijoittuu sekä rajoitetun 
kommunikatiivisen rationaalisuuden että instrumentaalisen rationaalisuuden alle.  

																																																								
1 Suunnittelukeskustelussa käytetään sekä käsitteitä argumentatiivinen että kommunikatiivi-
nen. Argumentatiivisuudella korostetaan suunnittelijoiden käyttämän kielen ja puheen merki-
tystä kehitysnäkemyksen muotoutumisessa sekä erilaisissa suunnittelutilanteissa. Tällöin tun-
nustetaan se, että puhe ei ole neutraalia. Jos siis halutaan ymmärtää sitä, miten ‘ongelmia’ 
muotoillaan, meidän on pyrittävä ymmärtämään ja analysoimaan diskurssien muotoja. Tässä 
käytetään käsitettä kommunikatiivinen suunnittelu, joka korostaa toimijoiden välistä vuoro-
vaikutusta, siinä käytettäviä kommunikaatiokanavia ja foorumeja. Suunnittelun argumentatii-
visuus on osa kommunikatiivisuutta. 
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Tässä yhteydessä keskitytään instrumentaaliseen ja kommunikatiiviseen ra-
tionalismiin sekä niiden rajoitteisiin. Muita rationalismin tyyppejä (taulukko II-
1, kohta 5) ei tarkastella lähemmin. Niissä olennaista on julkisen hallinnon 
suunnittelusta poikkeavat päämäärät. Jos niitä ajatellaan suunnittelun menettely-
tapateorioiden näkökulmasta eikä sisältöteorioista käsin, niin vastarintarationaa-
lisuuden tyypit mahtuvat myös neljän ensimmäisen kategorian sisälle. Niissä on 
olennaista erilaiset suunnittelun päämäärät eikä välttämättä erilaiset suunnittelun 
menettelytavat.  

 
 

Rationaalisuuden 
tyyppi 

Paradigman ydin Vastaavat  
suunnitteluteoriat  

1 Instrumentaali-
nen rationaali-
suus 

Parhaan mahdollisen keinojen 
yhdistelmän etsiminen annet-
tujen tavoitteiden saavutta-
miseksi. 

-  Synoptinen suunnittelu 
-  Julkisen sektorin strategi-

nen suunnittelu ("Klassinen 
strategia") 

2. Rajoitettu inst-
rumentaalinen 
rationaalisuus 

Tyydyttävien ratkaisujen etsin-
tä osittain epäselvien ja romah-
taneiden (collapsed) tavoite-
keino -asetelmien viitekehyk-
sessä. 

-  Inkrementalismi (disjoin-
ted) 

-  Strateginen valinta lähes-
tymistapa 

- Pehmeä strategia 

3.  Kommunika-
tiivinen ratio-
naalisuus 

Dialogin organisointi edistä-
mään demokratiaa ja henkilö-
kohtaista kasvua. Ratkaisuja 
etsitään rajoittamattomassa 
kommunikaatiossa. 

-  Transaktiivinen suunnittelu 
-  Dialoginen inkrementalismi 
 
    

4. Rajoitettu kom-
munikatiivinen 
rationaalisuus 

Kommunikaation rakenteellis-
ten vääristymien poistaminen, 
ja näin tasa-arvoisten mahdol-
lisuuksien etsiminen. Kohtuul-
lisen tehokkaille ja oikeuden-
mukaisille vaihtoehdoille tuen 
rakentaminen. 

-  Asianajosuunnittelu 
-  Suunnittelu kysymysten 

asettamisena ja huomion 
muokkaajana 

-  Pehmeä strategia 

5. Muut rationaali-
suuden tyypit, 
esim. järjestel-
mää ylläpitävät 
systeemit, poliit-
tinen ja ekologi-
nen rationaali-
suus 

Esim. poliittinen rationaalisuus 
säilyttää ja kehittää päätöksen-
tekorakenteita estääkseen päät-
tämättömyyden ja sisäiset kon-
fliktit. 

Vastarintasuunnittelu, eli sel-
laiset suunnittelumuodot, jotka 
korostavat muita kuin yllä ole-
via rationaalisuuden tyyppejä; 
esim. radikaalisuunnittelu ja 
ekologinen suunnittelu. 

TAULUKKO II-7. Normatiivisen suunnittelun asetelma rationaalisuuteen perus-
tuen. [Klassinen ja pehmeä strategia - lisäys MS] (Sager 1994, 42) 
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6.1.1. Instrumentaalinen rationaalisuus 
 

aikka instrumentaalisen rationaalisuuden peruslähestymistavat - synoptinen 
suunnittelu ja inkrementalismi - ovat suunnittelukeskustelussa hyvin tun-

nettuja, lähes puhkikaluttuja, on ne syytä lyhyesti kuvata tässä yhteydessä instru-
mentaalisen rationaalisuuden ääripäinä. Samalla ne tarjoavat matkan loppuvai-
heissa vertailukohdan kommunikatiiviselle rationaalisuudelle ja myöhemmin 
pehmeälle strategialle. 

Instrumentaalinen rationaalisuus on tavoitesuuntautunutta toimintaa tavoite-
keino -kehikossa. Perusajatuksena on yhdistää tietyt toimenpiteet asetettujen ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Lähestymistapa korostaa kokonaisvaltaisuutta, ta-
voitteellisuutta ja optimiratkaisuun pyrkimistä. Suunnittelun nähdään etenevän 
siten, että päätöksentekijä määrittelee tavoitteensa, purkaa ne osatavoitteiksi ja 
määrittelee ns. tavoite-keino -hierarkian, etsii vaihtoehtoja ja vertaa niitä tavoit-
teisiin sekä valitsee parhaan mahdollisen vaihtoehdon. Rationaaliseen päätök-
sentekijä -malliin perustuva suunnittelutapa on hyvin päämääräkeskeinen. Se pe-
rustuu objektivismiin, universaalien sääntöjen ohjaamaan tieteelliseen päätte-
lyyn. 

Instrumentaalisen rationaalisuuden pisimmälle viedyssä muodossa eli synop-
tisessa suunnittelussa1 suunnittelun tehtävänä on luoda kokonaisvaltainen tieto-
varanto ja ymmärrys suunnittelun kohteena olevasta järjestelmästä. Sen pohjalta 
luodaan sarja tavoitteita ja toimintaa ohjaavia periaatteita järjestelmän kokonais-
valtaiseksi hallitsemiseksi.  

Camhis2 tiivistää synoptisen suunnittelun perusajatukset: 
1.  Arvojen pohjalta nousevien päämäärien ja tavoitteiden ilmaiseminen. 
2. Kaikkien mahdollisten tavoitteiden saavuttamiseksi avoinna olevien vaihtoeh-

tojen analysointi ja kehittäminen. 
3. Jokaisen tunnistetun vaihtoehdon kaikkien seurausten ennustaminen. 
4. Seurausten vertailu suhteessa asetettuihin päämääriin ja tavoitteisiin. 
5. Valinta siten, että valitun vaihtoehdon ennustetut seuraukset vastaavat parhaal-

la mahdollisella tavalla päämääriä ja tavoitteita.  
 (Camhis 1979, 30.) 

Suunnittelua käsittelevien kirjoitusten peruselementtinä on ollut instrumentaali-
nen rationaalisuus tavoitetilana ja vaadittujen toimenpiteiden perusteluna. Lähes 
																																																								
1 Synoptisen suunnittelun voidaan nähdä  nojaavan Manheimin 1940 ajatukseen irrationaali-
sen rationaalisesti hallitsemisesta, ja nousseen kuuluisuuteen Chicagon koulukunnan tulkit-
semana. Sen ehkä tunnetuin edustaja on Andreas Faludi. 
2 Camhis käyttää käsitettä 'rational comprehensive planning'. 

V 
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40 vuotta sitten Simonin (1957) ajatukset rajoitetusta rationaalisuudesta rikkoi-
vat synoptisen suunnittelun ideaalin optimointina. Simonin mukaan päätöksen-
tekijät eivät optimoi, vaan etsivät lähinnä tyydyttäviä vaihtoehtoja. Kritiikin 
kohteeksi on noussut se, että rationaalisuus ei ole toteutunut oletetulla tavalla 
päätöksenteossa tai suunnittelussa. Myöhemmin kuvaan on tullut myös kritiikkiä 
instrumentaalisen rationaalisuuden mahdottomuudesta suurissa ja monitavoittei-
sissa organisaatioissa tai väitteitä rationalismin ei-toivottavista vaikutuksista. 
(ks. mm. Ståhlberg 1975; Summa 1989; Pihlajaniemi 1990.) 

Selvin heikkous synoptisessa suunnittelussa on ollut sen oletus täydellisestä 
informaatiosta. 1990-luvun valtavasta informaatiotulvasta huolimatta tai siitä 
johtuen on vaikea saada suunnittelun kohteena olevista ongelmista kokonaisku-
vaa. Päätöksentekijän on oletettu saavan eteensä hyvin muotoiltuja ongelmia, 
sarjan vaihtoehtoja harkittavaksi, täydellisen informaation sekä täydellisen tie-
don kunkin vaihtoehdon seurauksista, täydellisen tiedon kansalaisten arvoista ja 
preferensseistä sekä aikaa, taitoa ja resursseja päätösten teossa. Käytännössä 
päätöksentekijät kohtaavat ilkeitä ongelmia. He kohtaavat... 

1. moniselitteisiä ja huonosti määriteltyjä ongelmia, 
2. epätäydellisen informaation vaihtoehdoista, 
3. epätäydellisen tiedon nykytilasta, ongelman taustoista, 
4. epätäydellisen tiedon ehdotetun vaihtoehdon seurauksista, 
5. epätäydellisen tiedon arvojen laajuudesta ja sisällöistä, preferensseistä ja in-

tresseistä,  
6. rajallisen ajan, rajalliset kyvyt ja resurssit. 
 (Simon ja March 1964.) 

Dryzeck toteaa lisäksi, että tieteelliseen objektivismiin perustuva suunnittelu on 
lähes mahdotonta, koska 1) yhteiskuntien yleisiä lakeja - joihin julkisten toimi-
joiden strategioiden uskotaan voivan perustua - on vaikea määritellä aukotto-
masti, ne ovat lähes saavuttamattomissa, 2) yhteiskunnalliset tavoitteet tuskin 
koskaan ovat selkeitä ja kiistattomia. Arvot ovat yleensä kiistanalaisia, häilyviä 
ja moninaisia. 3) Toimijoiden intentiot saattavat kumota suunnittelijan kausaali-
set yleistykset. Ihmiset saattavat yksinkertaisesti päättää toimia toisin. 4) Kehi-
tyksen kulkuun kohdistuneita interventioita ei voi empiirisesti verifioida ilman 
että interventio toteutetaan. (Dryzeck 1993, 218.)  

Myös monet päätöksenteko- ja suunnitteluprosesseihin liittyvät seikat muren-
tavat instrumentaalisen rationalismin pohjaa. Usein rationaalisilla analyyseillä 
legitimoidaan jo tehtyjä päätöksiä, eikä niinkään tarjota päätöksentekijöille vaih-
toehtoja rationaalista valintaa varten. Toisin sanoen päätöksentekijät etsivät teh-
dyn valinnan jälkeen sille perusteluksi analyyttisen kertomuksen. Myös neutraa-
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lin ja objektiivisen analyysin mahdollisuus on osoittautunut usein myytiksi. Li-
säksi instrumentaaliselta rationalismilta syö pohjaa pois se, että suunnittelijoiden 
valta on rajallinen, jolloin rationaaliset analyysit jäävät poliittisten ja byrokraat-
tisten intressien jalkoihin. Vaikka analyysi olisi kuinka hyvä ja perusteltu tahan-
sa, ja suunnitelman muotoilu kuinka taidokas tahansa, toteutus saattaa olla hy-
vinkin vaikeaa. (Heineman et.al. [viittaus Parson 1995, 433.]) Edelliset rajoitteet 
ovat osaltaan murentaneet instrumentaaliseen rationalismiin perustunutta epä-
varmuuden hallinnointia. 

Synoptisen suunnittelun heikkouksiin voidaan vielä lisätä se, että palautetta 
käytetään vain satunnaisesti, irrallisina tapahtumina. Synoptisessa suunnittelussa 
jo tehdyistä päätöksistä ei ole tarvetta oppia, koska suunnittelun taustalla oleva 
analyysi kattaa toteutusvaiheen. Samalla on kritisoitu yksisuuntaista kommuni-
kaatiota. Kommunikaatiolla on synoptisessa suunnitteluprosessissa puhtaasti in-
formatiivinen tarkoitus, sillä oletuksena on, että esimerkiksi kuntasuunnittelussa 
kuntalaiset rationaalisina toimijoina syöttävät omia tavoitteitaan ja strategioitaan 
suunnittelijoille. Politiikkojen ja kansalaisten huolen aiheet, näkemykset, koke-
mukset ja mielipiteet käännetään ja muunnetaan suunnittelussa käytetylle kielel-
le ja suunnitelmiksi.  

Kun ja jos instrumentaalisen rationaalisuuden rajoitteet otetaan vakavasti, 
päätöksentekijöiden ja suunnittelijoiden päivittäin kohtaama maailma näyttää 
kovasti erilaiselta kuin puhdasverisen rationalistin silmin katsottuna. Kuten 
Ståhlberg (1975, 295) toteaa on triviaalia ajatella, että olisi olemassa päätöksen-
tekijöitä, jotka täyttäisivät puhtaan instrumentaalisen rationalismin vaatimukset. 
Rationaalisessa päätöksenteossa otetaan aina huomioon vain tietyt rajalliset ta-
voitteet, vain tietyt vaihtoehdot tunnistetaan, vain tiettyjä yksinkertaisia peukalo-
sääntöjä voidaan käyttää seurausten arvioinnissa ja lopulta vain tyydyttävä (ei 
optimaalinen) vaihtoehto valitaan. (Ståhlberg 1975, 140.) Suunnittelu ei tämän 
näkemyksen mukaan voi olla optimointia vaan tyydyttävien ratkaisujen etsintää. 

Forester (1989) on eritellyt instrumentaalisen rationaalisuuden käytäntöjä ja 
niiden rajoituksia hallinnossa eri näkökulmista. Hän lähtee siitä, että erilaisten 
rajoitteiden kanssa toimiminen edellyttää erilaisia lähestymistapoja (ks. taulukko 
II-2). 
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TAULUKKO II-8. Rationaalisuus ja käytäntö hallinnossa ja suunnittelussa (Forester 1989, 53)  
 
 Hallinto-/suunnittelutoiminnan olosuhteet 
Rajoitetun rationa-
lismin tyyppi 

 

 
Toimija 

 
Näyttämö 
 

 
Ongelma 

 
Informaatio 

 
Aika 

 
Käytännön  
strategia 

Kokonaisvaltainen 
(rajoittamaton) 

Rationaalinen toi-
mija 

Suljettu systeemi Hyvin muotoiltu Täydellinen Rajaton Optimoi/ratkaise 

Kognitiiviset rajoi-
tukset 

Erehtyväinen toimi-
ja 

Avoin toimintaym-
päristöön 

Moniselitteisyys, 
arvioinnin perusta 

Epätäydellinen Rajallinen Tyydytä/välttele, 
alenna odotuksia 

Sosiaalisesti eri-
laistunut 

Useita toimijoita, 
toisistaan poikkea-
vat taidot ja näke-
mykset; yhteistyö-
hakuisuus 

Useita toimintaym-
päristöjä, sosiaa-
lisesti erilaistunut 

Toisistaan poik-
keavia tulkintoja 

Toisistaan poik-
keavat laatu, si-
jainti ja saavutet-
tavuus 

Vaihtelee 
toimijoiden 
välillä 

Verkostoidu/etsi 
ja tyydytä 

Pluralistinen Toimijat kilpaile-
vissa intressiryh-
missä 

Erilaiset osallistu-
misen tilat, erilaiset 
mahdollisuudet 
osallistua 

Monia määritelmiä, 
käsitykset arvoista, 
oikeuksista ja vai-
kutuksista 

Kiistelty, piilo-
tettu, manipuloi-
tu 

On valtaa Käy kauppaa, so-
peudu/tarkasta 

Rakenteellisesti 
vääristynyt/poliit-
tis-taloudellinen 

Toimijat poliittista-
loudellisissa epäta-
sarvoisuuden raken-
teissa 

Toimintaympäristöt 
suhteessa valtaan; 
eriytyneet resurssit, 
kyvyt ja status 

Ideologiset määri-
telmät; rakenteel-
lisesti vinoutunut 

(väärä) informaa-
tio ideologinen; 
riippuu osallistu-
jien ‘tietoisuu-
desta’ 

Suosituim-
muus 

Ennakoi/vastaa, 
organisoi, demo-
kratisoi 
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Kokonaisvaltaisen instrumentaalisen rationalismin ongelmien ratkaisemiseksi 
on etsitty uusia lähestymistapoja rajoitetun rationalismin lähtökohdista. Rajoitet-
tuun instrumentaaliseen rationaaliteettiin nojaavien suunnittelun lähestymistapo-
jen anti on ollut siinä, että niiden avulla on päästy irti pohjimmiltaan irrationaa-
lisesta pyrkimyksestä kokonaisvaltaisuuteen.  

Synoptisen suunnittelun vastakohtana nähty inkrementalismi syntyi kritiikki-
nä synoptiselle suunnittelulle. Lindblomin (1959) mukaan inkrementalismi sopii 
pluralistiseen ja dynaamiseen yhteiskuntaan. Se ratkaisee rationalistisen synopti-
sen suunnittelun ongelmat rajaamalla ongelmat pieniksi ja yksi kerrallaan rat-
kaistaviksi. Siinä ei oleteta, että tavoitteet olisivat annettuja. Ne eivät välttämättä 
ole edes tiedostettuja. Näin ollen inkrementalismi on enemmänkin vanhasta 
poispäin siirtymistä kuin kohti tunnettuja tavoitteita pyrkimistä. (ks. Braybrooke 
& Lindblom 1970, 102). Sager (1994, 10) tiivistää inkrementalismin perusaja-
tukset seuraavasti Hirschmaniin ja Lindblomiin nojaten: 

• Sen sijaan että vain sovitettaisiin keinot tavoitteisiin, valitaan sellaisia tavoit-
teita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia käytössä oleville keinoille. 

• Sen sijaan että vertailtaisiin vaihtoehtoisia keinoja tai politiikkoja tavoitteiden 
valossa, vaihtoehtoisia päämääriä ja tavoitteita vertaillaan mahdollisten keino-
jen ja politiikkojen valossa sekä niiden seurausten valossa. 

• Tavoitteita ei ole lyöty lukkoon, vaan niitä on tutkittu, harkittu ja löydetty suh-
teellisen yleisellä ja epämääräisellä tasolla. 

• Tavoitteet ja keinot valitaan samanaikaisesti; keinojen valinta ei seuraa tavoit-
teiden valintaa. 

• Analyysi ja strategian luonti ovat parantavia, ne ennemminkin liikkuvat pois-
päin havaitusta ongelmasta kuin kohti asetettuja tavoitteita. 

 (Sager 1994, 10) 

Inkrementalismi perustuu pluralistiseen demokratiaan, jossa poliittista painos-
tusta kohdistuu suunnittelijoihin monesta suunnasta. Oletuksena on, että yhdel-
läkään toimijalla ei ole mahdollisuutta yksin tuottaa tietoa ja laatia suunnitel-
maa, mutta jotenkin toimivaan yhteisymmärrykseen tulee päästä. Inkrementalis-
mi tunnistaa monet epäselvyyden hallinnan perusteita. Sen merkitys suunnittelu-
ajattelua selittävänä mallina on 1980-luvulta alkaen kasvanut (Sairinen 1994).  

Vaikka edellä Sagerin (1994) ajatuksiin tukeutuen lähdettiinkin siitä, että 
inkrementalismi ja kokonaisvaltainen rationalismi eivät sovi suunnitteluteorioi-
den perusdikotomiaksi, niin instrumentaalisen rationalismin sisällä ne muodos-
tavat selvän dikotomian. Ne ovat vastakohtia, jos ajatellaan esimerkiksi infor-
maatiota ja kommunikaatiota.  

Synoptisessa suunnittelussa on heti alussa täydellisen tiedon suunnittelua var-
ten tarjoava tietovaranto. Näin ollen suunnitteluprosessin aikana ei juurikaan ole 
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tarvetta kommunikaatioon, tehdyistä päätöksistä ei ole tarve oppia, ja käytetään 
vain hajanaista palautetta. Inkrementalistisessa suunnittelussa tietovaranto näh-
dään alussa epätäydellisenä ja näin ollen tarve keskusteluun suunnitteluprosessin 
aikana on olemassa, jotta informaatiota voitaisiin parantaa. Keskeiseksi nousevat 
ymmärtäminen ja sopiminen; oppiminen ja palaute ovat tärkeitä. Näistä ajatuk-
sista johtuen rationalistinen suunnittelija korostaa teknisten apuvälineiden mer-
kitystä suunnitteluprosessissa, kun taas inkrementalisti tyytyy ensimmäiseen rat-
kaisuun, joka on tarpeeksi hyvä, ja joka saavuttaa riittävän tuen ja yksimielisyy-
den. 

Instrumentaalinen rationalismi on pohjimmiltaan tuotossuuntautunutta. 
Inkrementalistit panevat painoa sille, että jotain saadaan tehtyä, ja rationalistit 
sille, että se mitä tehdään olisi parasta mahdollista. Kummatkaan eivät pane 
niinkään painoa suunnitteluprosessin laadulle. Suunnitteluasiakirjojen rooli on 
varsinkin synoptisessa suunnittelussa ollut korostetusti esillä. Taustalla on ollut 
usko siihen, että niiden avulla välittyy suunnitteluviranomaisten auktoriteetti ja 
tukeva ote kehitykseen. Ajattelun taustalla on ollut usko tieteelliseen tietämyk-
seen ja tavoitteiden yhteneväisyyteen. 

Poistaessaan joitain synoptisen suunnittelun ongelmia inkrementalismi luo 
kuitenkin samanaikaisesti omat ongelmansa. Inkrementalismiin kohdistetun kri-
tiikin ydin on siinä, että se korostaa vallassa olijoiden asemaa ja näkemyksiä, ja 
kun edetään askel askeleelta poispäin havaituista ongelmista, se ei tue perusta-
vaa laatua olevia sosiaalisia innovaatioita. Lisäksi ongelmia tuottaa "suunnassa 
pysyminen" tavoitteiden perustuessa käytössä olevaan keinovalikoimaan ja as-
keleiden ollessa lyhyitä. (Etzioni 1978, 220-221.) Inkrementalismi suunnittelua 
ohjaavana ideana on suhteellisen passiivinen, reagoiva. Foresterin (1993, 23) 
mukaan siitä tulee helposti likinäköistä, selviytymisen strategiaa. Se erottaa ky-
symykset poliittisista ja eettisistä normeista käytännön toiminnasta.  

Suunnittelukeskustelussa on käytetty varsin paljon energiaa laajalti tunnustet-
tujen rationalismin ja inkrementalismin ongelmien poistamiseen. Varsin run-
saasti esillä olleita yrityksiä synteesiin ovat mm. jo mainittujen Simonin (1957) 
rajoitetun rationaalisuuden periaatteiden ja inkrementalismin lisäksi Etzionin 
(1978) "mixed-scanning" nimellä tunnettu suunnittelunäkemys ja Quinnin 
(1980) looginen inkrementalismi. Olennaista on se, että ne kaikki etsivät ratkai-
sua instrumentaalisen rationalismin sisällä esittämättä rationaalisuudelle itsel-
leen uudenlaisia sisältöjä.  

 
Ensimmäisellä kehällä suunnittelu liitettiin kiinni kehitysnäkemykseen. Suunnit-
telun lähestymistapojen taustalta löytyvät oletukset suhteessa evolutionaarisen 
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kehitysnäkemyksen perusoletuksiin nousevat keskeiselle sijalle etsittäessä peh-
meän strategian taakse sopivaa suunnitteluteoriaa. 

Synoptisessa suunnittelussa kompleksisuutta yritetään hallita rakentamalla 
suunnittelujärjestelmä, joka perustuu tehtävien jakoon ja ongelmien tarkkaan 
määrittämiseen, pilkkomiseen. Samalla moninaisuus pyritään kokoamaan suun-
nittelussa hallittavaksi tietopohjaksi, universaaleiksi totuuksiksi objektiivisten 
analyysien avulla. Synoptinen suunnittelu ei tunnista emergenssiä. Kärjistäen se 
voidaan nähdä suunnitelmallista toimintaa haittaavana tekijänä. Samaa logiikkaa 
noudattaen dynaamisuus yritetään puristaa tietyille ajanjaksoille laadittujen 
suunnitelmien sisälle. Synoptisen suunnittelun yksi keskeinen tehtävä on poistaa 
epäselvyys keräämällä tietoa, analysoimalla sitä objektiivisesti ja sovittamalla 
keinot tavoitteisiin. Synoptisessa suunnittelussa osat johdetaan kokonaisuudesta. 

Inkrementalismi ei ole lähestymistavaltaan yhtä ehdoton kuin synoptinen 
suunnittelu. Se hyväksyy moninaisuuden suunnittelun lähtökohdaksi, ja evolu-
tionaarisuuteen, dynaamisuuteen ja epäselvyyteen se suhtautuu lähinnä rea-
goivasti. Inkrementalismissa kokonaisuus muodostuu osista. Näin sen tunnistaa 
emergenssin osaksi suunnitteluprosessia, muttei kiinnitä huomiota riittävästi 
huomiota kokonaisuuden ja osien väliseen suhteeseen.  

 
 
6.1.2. Kommunikatiivinen rationaalisuus 

 
ompleksisuus, moninaisuus ja dynaamisuus sekä niistä kumpuava epäsel-
vyys ovat syöneet pohjaa pois instrumentaaliselta tavoite-keino -asetelmal-

ta. Yhä useammin on alettu katsoa instrumentaalisen rationaaliteetin yli ja ohi. 
Ehkä tärkein motiivi uusien suunnitteluteorioiden etsinnän taustalla on tarve 

saada kansalaiset jälleen osaksi julkisen hallinnon suunnittelua. (Fischer 1993, 
36.) 

Vaikka kommunikatiivisen rationalismin kannattajat suhtautuvat kriittisesti 
instrumentaaliseen rationalismiin, ei kommunikatiivisen suunnittelun teorian 
tarkoituksena ole kumota tieteellistä lähestymistapaa tai rationalismia, vaan ku-
ten Dryzeck (1993, 213) toteaa, tarkoituksena on korostaa sitä, ettei maailmaa 
voida selittää ja toimintaa ohjata yhden universaalisti hyväksyttävän mallin pe-
rusteella. Ei ole olemassa yhtä päätöksenteko- ja toimintamallia, joka sopisi 
kaikkiin tilanteisiin. Näin olleen kommunikatiivinen rationalismi suhtautuu kriit-
tisesti objektivismiin ja yksisilmäiseen instrumentaalisen rationalismin sovelta-
miseen. Kommunikatiivinen rationalismi linkittyy moninaisuuden käsitteeseen 

K 
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hyväksymällä sen yhteiskunnan perusominaisuudeksi. Maailma ei ole niin siisti, 
laskelmoitava ja homogeeninen kuin jossain vaiheessa suunnittelussa oletettiin. 

Suunnittelun kommunikatiivinen käänne1 on saanut runsaasti aineksia Jürgen 
Habermasin ajatuksista2. Habermas on korostanut yhteisymmärrykseen pyrkivää 
toiminnan teoriaa ideaalimallina. Hän on Tuorin (1988) mukaan tyypitellyt 
rationaalisuuskäsityksensä toimintaorientaation ja toimintatilanteen kriteerien 
avulla. Toimintaorientaatio voi olla tulossuuntautunutta tai yhteisymmärrys-
suuntautunutta. Toimintatilanne voi olla joko sosiaalista tai ei-sosiaalista. Ha-
bermas kutsuu tulossuuntautuneeksi sellaista toimintaa, joka tähtää vaikutta-
maan kausaalisesti toivotun tilan saavuttamiseksi. Instrumentaalista taas on sel-
lainen toiminta, joka on tulossuuntautunutta toimintaa toimintatilanteen ollessa 
ei-sosiaalinen. Strategista se on Habermasin mukaan silloin, kun toimijat pyrkii 
vaikuttamaan kausaalisesti muiden toimijoiden toimintoihin ja päätöksiin. Stra-
tegisesta toiminnasta poiketen kommunikatiivinen toiminta ei ole ainakaan en-
sisijaisesti tulossuuntautunutta. Kommunikatiivisessa toiminnassa toimijat pyr-
kivät koordinoimaan toimintasuunnitelmiaan kommunikaation avulla. Tällöin 
toiminnan rationaalisuuden astetta mitataan kommunikatiivisella rationaalisuu-
della. (Tuori 1988, 73-74.) 

Habermasin strategisen toiminnan kategoria kuvaa hyvin nykyisen tulosjoh-
tamisen ja strategisen suunnittelun taustalla olevia oletuksia. Toiminta on tulos-
suuntautunutta, mutta koska tulokseen ei useinkaan yksin pääse, on vaikutettava 
kausaalisesti muihin toimijoihin, lobattava. 

 
 
 
 
 
 

																																																								
1 John Friedman on yksi ensimmäisistä suunnittelun teoreetikoista, joka kehitteli suunnittelun 
käytännön muotoja juuri kommunikatiivisuuden käsitteen varaan. Hän ei kuitenkaan nojaa 
Habermasin ajatuksiin, vaan kehittelee omaa näkemystään kommunikaatiosta transaktiivises-
sa suunnittelussa. Friedmanin mukaan transaktiivinen suunnittelu on vastaus suunnittelijan ja 
hänen asiakkaansa välille nousseeseen kuiluun. Transaktiivisen suunnittelun kommunikatiivi-
suus keskittyy kuitenkin lähinnä suunnittelijan asiantuntemuksen ja asiakkaan henkilökohtai-
sen kokemuksen väliseen suhteeseen. Transaktiivinen viittaa dialogin läpinäkyvyyteen ja kes-
kinäiseen oppimiseen. Tällä tavalla pyritään välttämään tiedon ja toiminnan välille helposti 
jäävää kuilua, jossa asiantuntijatiedon esittäminen asiakkaan kielellä ei ole riittävä keino, vaan 
on lähdettävä suunnittelijan ja asiakkaan välisen suhteen uudistamisesta. (Friedman 1973.) 
2 Tällä matkalla ei lähdetä analysoimaan Habermasin tekstejä ja niiden tulkintoja, vaan keski-
tytään niiden suunnitteluteorioissa saamiin sovellutuksiin.  
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TAULUKKO II-9. Habermasin toimintatypologia. (Tuori 1988, 74) 
 

Toimintaorientaatio 
ja rationaalisuus 

Toimintatilanne 

Tulossuuntautunut, 
kognitiivis-instrumentaalinen 

rationaalisuus 

Yhteisymmärryssuuntautunut, 
kommunikatiivinen 

 rationaalisuus 

Sosiaalinen Strateginen toiminta Kommunikatiivinen toiminta 

Ei-sosiaalinen Instrumentaalinen toiminta – 

 
Jos Habermasin ajatukset tiivistetään "ideaaliin puhetilanteeseen", niin kommu-
nikatiivinen rationaalisuus näyttäytyy hyvin vaativana: a) kaikilla puhe- ja toi-
mintakykyisillä toimijoilla on oikeus osallistua diskursseihin, b) jokaisella on 
oikeus problematisoida mikä tahansa esitetty väite, c) jokaisella tulee olla oikeus 
esittää mikä tahansa väite, d) jokaisella on oikeus ilmaista diskurssissa asenteen-
sa, toiveensa ja tarpeensa, e) eikä ketään saa estää diskurssin sisäisellä tai ulko-
puolisella pakolla toteuttamasta edellä mainittuja oikeuksiaan. Habermas liittää 
kommunikaatioon kolme universaalia pätevyysvaatimusta: totuuden, nor-
matiivisen oikeellisuuden ja vilpittömyyden. Kommunikaation onnistumisen 
edellytyksenä on, että kuulija hyväksyy puhujan kaikki kolme pätevyysvaati-
musta. Vain tällaisissa olosuhteissa Habermasin mukaan yleiset intressit ja siten 
yhteiskunnan tavoitteet tulevat rationaalisesti määritellyiksi. (Tuori 1988, 75-
77.)  

Pekonen tekee eron poliittisen ja teknokraattisen puhetavan välille. Politisoi-
vassa puhetavassa nousevat keskiöön uusiin merkityksiin ja tulkintoihin tähtää-
vät uudet puhetavat, uudet ilmaisut ja uudet sanat (esim. metafoorat) sekä oletus 
‘vastustajan’ tai ‘vihollisen’ olemassaolosta. Teknokraattisessa lähestymistavas-
sa vastustaja ikäänkuin ‘katoaa’. Teknisessä puhetavassa pyrkimysten ja toimin-
nan vastustajia eivät ole jotkut ihmiset tai intressiryhmät, vaan ulkoiset objektii-
viset olosuhteet. Vastustajia ovat yhteiskunnalliset tosiasiat ja säännönmukai-
suudet tai sitten ihmiset nähdään konkreettisista ominaisuuksista riisuttuina esi-
neinä (numeroina tilastoissa) (Pekonen 1995, 55.) Kommunikatiivisessa suunnit-
telussa nostetaan vastustajat ja ystävät esille yleisten lakien ja objektiivisten olo-
suhteiden rinnalle ja ohi. 

Vaikka edellä korostettiin suunnittelun olleen osana epävarmuuden hallin-
nointia instrumentaalista luonteeltaan, on se tästä huolimatta yleensä ymmärretty 
sosiaaliseksi toiminnaksi, mutta kuten (Forester 1993, 24) toteaa usein ajatte-
lemme toimiamme välineinä, "jotain pitää saada tehtyä". Tästä huolimatta toi-
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mintamme ei läheskään aina ole pelkästään välineellistä vaan myös kommunika-
tiivista. "Niinkin moninaiset toimet kuin uhkaaminen, lupaaminen ja rohkaise-
minen voivat olla instrumentaalisesti suunnattuja johonkin tavoitteeseen", kir-
joittaa Forester, "mutta ne ovat pohjimmiltaan myös kommunikatiivisia." Hän 
lähtee siitä, että jokaisessa tapauksessa, vaihtelevassa laajuudessa, toiminta 
suuntautuu johonkin tavoitteeseen ja on kommunikatiivista.  

Tämä ei tarkoita sitä, että toiminta tai suunnittelu itsessään olisi vain puhetta, 
tai että siinä olisi kysymys vain kommunikatiivisista kyvyistä. Kommunikatiivi-
nen toiminta on aina ihmisten välistä vuorovaikutusta, ja siten erittäin laajassa 
mielessä poliittista. (Forester 1993.) 

Jos instrumentaalisen rationalismin tavoitteena oli tehdä päätöksenteosta 
"tieteellistä päättelyä", niin kommunikatiivisen rationalismin lähtökohtana on 
hyväksyä päätöksenteon ja suunnittelun poliittisuus1. Keskeistä on hyväksyä 
erilaiset tavat nähdä asioita, eli hyväksyä yhteiskunnan pluralistisuus. Healeyn 
(1992) mukaan keskeisenä pyrkimyksenä tulee olla etsiä keinoja ymmärtää ja 
hyväksyä erilaisia näkökulmia, mutta samanaikaisesti etsiä yhdessä asioiden 
mielekkyyttä ja merkityksiä. "Sen sijaan että luopuisimme järjestä toimintaam-
me ohjaavana periaatteena, meidän tulisi vaihtaa perspektiivi individualisoitu-
neesta, subjekti-objekti -mielikuvasta järkeilyyn, joka tapahtuu intersubjektiivi-
sessa kommunikaatioprosessissa", kirjoittaa Healey (1992, 150), "tämän kaltais-
ta järkeilyä vaaditaan, kun eletään yhdessä mutta eri tavoin."  

Kommunikatiivisen rationalismin mukaan oikeita ja hyviä toimenpiteitä ovat 
ne, joista voimme päästä yhteisymmärrykseen. Suunnittelu ja sen sisältö ovat 
tässä ajattelussa Healeyn mukaan sellainen tapa toimia, jossa voimme valita, 
mutta vasta keskustelun jälkeen. Tällöin ei tarvita yhteisiä, kaiken kattavia ide-
aaleja tai periaatteita.  

Tieto olosuhteista, syistä ja seurauksista, moraalisista arvoista ja estetiikasta 
ei siis olisi vain asiantuntijoiden etukäteen määrittelemää tieteellisen lähestymis-
tavan mukaista laskelmointia, vaan tietoa luodaan jatkuvasti keskusteltaessa nä-
kemyksistä, mielipiteistä ja faktoista. Näin tieto nousee laajasta kokemuspohjas-
ta, keskusteluun osallistujien teknisestä, kulttuurisesta ja moraalisesta tiedosta. 
Voimakkaasti eri toimijoiden vuorovaikutusta korostava kommunikatiivinen ra-
tionalismi ei ole instrumentaalisen rationaalisuuden tavoin tulevaisuutta mää-
rittelevää vaan sitä jatkuvasti etsivää. Sen mielikuvat ja metafoorat nojaavat se-
kä prosessiin osallistuvien kokemukseen, abstraktiin tietoon, ymmärrykseen että 

																																																								
1 Politiikkaa ei tässä nähdä vain puoluepolitiikkana vaan ensisijassa "yhteisten asioiden hoi-
tamisena." 
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tekniseen analyysiin. Kommunikatiivinen rationalismi hyväksyy myös moraali-
sen ja eettisen ulottuvuuden suunnittelun pohjalle. Järkeä toimiimme etsitään ris-
tiriitaisten väitteiden ja niiden perustelujen ristipaineessa. (Healey 1992, 150-
158.) 

Kommunikatiivinen rationaalisuus on Sagerin (1994) mukaan omiaan jatku-
vaan intersubjektiiviseen päätelmien tekoon, missä tavoitteita ja keinoja ei erote-
ta toisistaan. Hoppen (1993, 77) mukaan kommunikatiivinen prosessi on loppu-
maton sarja kommunikaatiota ja strategisia siirtoja löyhästi yhteen liittyneillä 
foorumeilla, joilla emme voi etukäteen määritellä listaa asioista, joita suunnitte-
lussa tulee käsitellä. Ne pitää erityisesti etsiä, oppia ja ymmärtää interkommuni-
katiivisessa prosessissa. (Healey 1992.) 

Kommunikaation ei tulisi olla toista osapuolta vastaan. Todellinen kommuni-
katiivinen prosessi ei siis saa kulkea linjalla: me olemme oikeassa ja sinä vääräs-
sä, tai me olemme hyviä ja te pahoja, vaan tiettyjen spesifien asioiden ympärillä, 
jotka nousevat esiin kommunikatiivisessa prosessista. (Healey 1992, 152-155.)  

Tällöin on korostettu, että suunnittelijoiden ja analyytikkojen väitteitä ei tule 
ottaa totuutena sellaisenaan, eikä jokainen väite ole yhtä validi kuin joku toinen. 
Erilaiset suunnittelussa esitetty argumentit voivat olla retorisia oman vallan ja 
aseman puolustamiseen tarkoitettuja väitteitä. (Fischer ja Forester 1993b, 3.) 
Suunnittelun objektiivisuus on kyseenalaistettu. Enää ei tule kysyä vain mitä sa-
notaan, vaan myös koska sanotaan, kenelle, millä tavalla ja miten. Throgmorton 
(1993) menee niin pitkälle, että toteaa kaiken suunnittelun olevan retorista toi-
mintaa. Erilaiset analyysimenetelmät, kyselytutkimukset, tietokonemallinnukset 
yms. eivät ole puhtaasti objektiivista tietoa tuottavia menetelmiä vaan retorisia 
kielikuvia. Ne antavat suostutteluvoimaa. Ne on aina kohdistettu joillekin toimi-
joille. Samalla kaikki suunnitteluun liittyvät lausumat ovat vastauksia joihinkin 
muihin lausumiin. 

Throgmorton (osin Leithiin ja Myersoniin nojaten) ehdottaa kolmea periaatet-
ta kommunikatiiviselle argumentointiin ja retoriikkaan perustuvalle suunnittelul-
le. 

• Suunnitelmat, analyysit ja muut suunnitteluun sisältyvät argumentit ja kerto-
mukset on aina suunnattu jollekin toiselle toimijalle. Toimiakseen, houkutel-
lakseen sen jonkun toisen mukaan omiin ajatuksiin, vastaanottaja on otettava 
huomioon. Yleisö on suunnittelussa tärkeä käsite. 

• Kaikki suunnitteluun liittyvät lausumat voidaan nähdä vastauksina toisiin 
suunnittelulausumiin. Näin ollen argumentointi ei ole vain näkökulman eteen-
päin panoa, vaan myös erilaisesta tai vastakkaisesta näkökulmasta puhumista 
ja kirjoittamista. 
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• Suunnittelu- yms. lausuman merkitys menee aina esittäjänsä tietoisen kontrol-
lin ulkopuolelle. Näin retoriikka korostaa viestin alkuperäisen tarkoituksen ja 
yleisön sille antamien erilaisten tulkintojen välistä suhdetta. 

 (Throgmorton 1993, 120) 

Nämä periaatteet johtavat siihen, että... 
“kommunikatiivisuus edellyttää aitoa kanssakäymistä puhujan ja kuulijan välillä. 
Erilaisten kielten ja puhetapojen kohtaaminen on aidon dialogin ennakkoehto. 
Kanssakäyminen ja käytännöllinen diskurssi ovat edellytyksiä hallinnossa työsken-
televien käytännölliselle viisaudelle, kyvylle suhteuttaa periaatteita käytäntöön ja eri 
käytäntöjä toisiinsa. Käytännöllisessä diskurssissa on kyse keskustelusta, väittelys-
tä, harkinnasta ja argumentoinnista sen suhteen, mikä on oikein tai väärin, hyvä tai 
paha, totta tai valhetta ja mitä oikeastaan pitäisi haluta”. (White [viittaus Pekonen 
1995, 51.]) 

Myös Sager korostaa ihmisten välisiä suhteita, jolloin suunnittelijoiden tehtävä-
nä on kehittää aito symmetria kaikkien prosessiin osallistujien välille. Kommu-
nikaation tulisi jatkua läpi suunnitteluprosessin, ihannetapauksessa sen tulisi olla 
rajoitteista vapaata. Sagerin1 mukaan suunnittelu on vuoropuhelua, joka tähtää 
yhteisymmärrykseen ja sopimukseen tulevaisuuteen suuntautuvista yhteisistä 
toimenpiteistä. Jokainen toimija ottaa kantaa uusilla analyyseillä, argumenteilla 
tai harkinnallaan. Näin ollen jokaiselle toimijalle analyysit ja strategian luomi-
nen on sarja toisiaan seuraavia toimenpiteitä. Ongelmia ei siis ratkaista kerralla, 
vaan niiden kimppuun hyökätään jatkuvasti. Jokainen toimija analysoi toimenpi-
teiden seurauksia. Analyysit ovat kuitenkin epätäydellisiä. Toimijat ovat tästä 
tietoisia ja vastaavat epätäydellisyyteen vaihtamalla analyysien tuloksia. Jokai-
sella toimijalla on informaatiota niiden muutosten harkitsemiseksi, jotka parhai-
ten vastaavat yleisiä intressejä. Tällöin analyysi ja strategian luonti ovat sosiaali-
sesti pirstoutuneita. Useat toimijat tekevät niitä samanaikaisesti. Suunnitelmat 
sukeltavat esiin keskinäisestä näkökulmien vuorovaikutuksesta. Yksikään toimi-
ja ei alistu muulle painostukselle kuin hyvin perustellulle argumentille. (Sager 
1994, 17-21.) 

Kun synoptinen suunnittelu edustaa suunnittelun ihannetta järkeen perustu-
vana laskelmointina, niin sellaiset rajoittamattoman kommunikatiivisen rationa-
lismin edustajat kuten dialoginen inkrementalismi ja inklusionaarinen argumen-
tointi2 edustavat suunnittelun vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon perustu-
vaa ihannetta. 

																																																								
1 Sager (1994) on kehitellyt dialogisen inkrementalismin lähestymistapaa. Siinä korostetaan 
inkrementalismin kommunikatiivisuutta. 
2 Inklusionaariseen argumentointiin tutustutaan pehmeän strategian yhteydessä luvussa 12.4. 
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"Synoptisessa suunnittelussa suunittelijoilla on lähes rajoittamaton kapasiteetti las-
kelmoida, ja dialogisessa inkrementalismissa suunnittelijoilla on lähes rajoittamaton 
kapasiteetti kommunikoida. (Sager 1994, 23)" 

Rajoittamaton instrumentaalinen ja kommunikatiivinen rationaalisuus edustavat 
eräänlaisia ihanteita, ajatuksia suunnittelusta, jossa parhaita mahdollisia käytän-
töjä ei rajoita mikään. Kummankaan rationalismin muodon puhtaan ideaalisia 
ratkaisuja ei juurikaan esiinny, vaan toiminta on aina altista erilaisille rajoitteille.  

“Kommunikatiivisen toiminnan käytännölliset ja institutionaaliset kontingenssit se-
kä sen poliittinen haavoittuvuus ovat merkittäviä, jolloin meidän on analysoitava 
dialogin ja sosiaalisten interaktioiden haavoittuvuutta, eikä niinkään kommunikatii-
visen toiminnan ideaaleja.” (Forester 1993)  

 
Kommunikatiivisen suunnittelun rajoitteet 
 

n aika kysyä mikä rajoittaa kommunikatiivista ihannemallia. 
Forester (1989 ja 1993) on etsinyt Habermasin kommunikatiivisen toi-

minnan käsitteen varassa heuristisia kysymyksiä suunnittelijoille, jotta nämä 
voisivat suhtautua kriittisesti omaan työhönsä ja etsiä muotoja progressiiviselle 
vallan haastavalle suunnittelulle. Hänen mukaansa suunnittelijat eivät voi pois-
taa kommunikatiivisen rationalismin rajoitteita, mutta he voivat tietoisesti raken-
taa sellaista suunnittelun lähestymistapaa, joka mahdollistaa mahdollisimman 
oikeudenmukaisen ja laajan osallistumisen keskusteluun.  

Rajoitettu kommunikatiivinen rationaalisuus perustuu siihen, että yhteisym-
märrykseen pyritään huolimatta kommunikaatiota häiritsevistä tekijöistä. Erilai-
set häiriöt murentavat aina kommunikatiivisen rationalismin perusteita.  

Kommunikatiivinen suunnittelu on perustoiltaan poliittista. Onnistuakseen se 
tarvitsee vahvaa politiikkaa, koska kuten Pekonen (1995, 58) toteaa enemmän 
tai vähemmän suljetuilla hallinnollisilla yksiköillä on taipumus vetäytyä vuoro-
vaikutuksesta ja keskittyä hallinnon sisäiseen kommunikaatioon. Vahva politiik-
ka voi Pekosen mukaan pakottaa hallinnon osallistumaan laajempaan yhteiskun-
tapoliittiseen diskurssiin. Edellytyksenä tietysti on, että politiikka itse tahtoo laa-
jempaa demokraattista ja käytännöllistä diskurssia.  

Ståhlberg (1978, 147-148) kritisoi teknistä lähestymistapaa suunnitteluun, 
koska päätöksentekijät ovat erimielisiä ja viranhaltijoilla on omat etunsa valvot-
tavina. Hän päätyy kysymään, miten tällaisessa tilanteessa ylipäätään on suun-
nittelussa mahdollista ryhmitellä erilaisia vaihtoehtoja. Se vaatisi hyvää yhteis-
peliä suunnitteluun osallistuvien välillä.  

O 
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Yhteiskunnallista keskustelua, kommunikatiivista rationalismia rajoittavat 
vallitsevat rakenteet, aika, valta ja konfliktit (ks. Forester 1989; Sager 1994; Sai-
rinen 1994).  

Vallitsevat rakenteet supistavat helposti kommunikaation olemassa olevien 
vuorovaikutussuhteiden sisälle, ja uusien kommunikaation kanavien ja fooru-
mien etsiminen jää taustalle. Samoin aika - tai lähinnä sen puute - saattaa johtaa 
keskittämään huomion päivittäisiin tapahtumiin, jolloin kommunikatiivisuus jää 
taustalle. 

Valta käsitteenä on laaja ja monipuolinen. Sitä voisi lähestyä monesta näkö-
kulmasta, tarttua monesta kohtaa. Sagerin jaottelu luo kuvaa vallan moniulottei-
sesta luonteesta (kuva II-1).  

Tässä yhteydessä ei ole syytä lähteä katsomaan tarkemmin Sagerin jaottelun 
yksityiskohtia. Riittää, kun huomataan, että kommunikatiivisen rationalismin 
ihannetta on murtamassa monenlaisia vallan muotoja. Osa niistä on hyvin sel-
keitä, helposti havaittavia, osa taas ei ole näkyvää suoraa valtaa, vaan vallan 
muodot saattavat olla hyvinkin epäsuoria, huomaamattomia.  

Vallan merkitystä suunnittelussa voidaan havainnollistaa rinnastamalla se tie-
toon ja totuuteen, joiden välinen suhde suunnittelussa on aina ollut keskeinen 
(ks. Friedman 1987). Eri suunnitteluteoriat sisältävät erilaisia yksinkertaistuksia 
tiedon (ti), vallan (va) ja toiminnan (to) välisistä suhteista (ks. taulukko II-4). 

 

	
Vaikutus

Rakenteellinen
vaikutus

Valta - toimijan harjoittama vaikutus

Voima Manipulaatio Suostuttelu Auktoriteetti

Fyysinen
voima

Väkivaltainen
fyysinen voima

Väkivallaton
fyysinen voima Pakkovalta Taivuttelu-

valta
Oikeus-
valta

Asiantuntija-
valta

Henkilökohtainen
auktoriteetti

Psyykkinen
voima

 
 

 
KUVA II-28. Yksi tulkinta vallan luonteesta (Sager 1994, 61) 
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Tieto on valtaa, valta on tietoa, totuus vaikuttaa valtaan, vallalla on vaikutus to-
tuuteen. Foresterin näkökulma suunnittelun kriittisessä teoriassa tiedon, vallan ja 
totuuden välisiin suhteisiin on realistinen ja suunnittelun arjesta nouseva. 

																																																								
1 ks. Davidoff (1965) [viittaus Hautamäki 1991] 
2 Forester (1993) 

TAULUKKO II-10. Tiedon, vallan ja totuuden väliset suhteet eri suunnitteluteo-
rioissa (koottu Sagerin [1994, 89-90] pohjalta). 
 
 Oletukset  

Suunnittelu-
teoria 

tiedosta vallasta totuudesta Suhde 

Synoptinen 
suunnittelu 

tavoitteet on annettu ja totuus on objektiivi-
nen, joten teoriassa konflikteja ei ole, eikä val-
taa ja toimintaa käsitellä erillisinä. 

tieto -> toiminta 

Inkrementalismi on tekemällä oppimista, joten vaikka konfliktit 
on hyväksytty epävarmuutta lisäävänä tekijä-
nä, niin valtaa ei käsitetä ongelmaksi sinänsä. 

tieto <-> toiminta 

Transaktiivinen 
suunnittelu 

tieto saavutetaan jakamalla tiedon käsite hen-
kilökohtaiseen tietoon, joka nousee käytännön 
jokapäiväisistä kokemuksista, sekä asiantunti-
jatietoon. Suunnittelu perustuu asiantuntijoi-
den prosessoidun tiedon ja asukkaiden arkitie-
don väliseen vuorovaikutukseen. 

tieto <-> toiminta 

Asianajosuun-
nittelu1 

perustuu siihen, että suunnittelijoiden tieto voi 
mahdollistaa paikallisia ryhmiä, jotka ovat 
vaarassa jäädä voimakkaampien ryhmien jal-
koihin. Asianajosuunnittelu onkin ollut enem-
män suoja repressiivisiä toimia vastaan kuin 
kuin todellisen muutoksen etsintää. 

tieto -> valta 

Suunnittelun 
kriittinen teoria2 

Forester keskittyy siihen, miten kommunikaa-
tiota voidaan käyttää eri yhteyksissä muokkaa-
maan huomiota ja nostamaan esille kysymyk-
siä. Foresterin ajatukset suunnittelusta huo-
mion suuntaajana etsivät siltaa analyysin ja to-
teutuksen välille. Suunnittelijat tarvitsevat tie-
toa esittääkseen kriittisiä kysymyksiä ja valtaa 
ohjata huomiota. Nämä resurssit pitää liittää 
suunnitelmaan ja toimintaan 'vallan näkökul-
masta', jotta päätöksenteon avoimuutta ja tasa-
puolisuutta voidaan lisätä. Foresterin ajattelus-
sa kysymysten esiin nostaminen lisää tietoa. 
Tieto lisää suunnittelijan kykyä ohjata huomi-
ota ja siten käyttää valtaa. 

tieto 
<->  
valta  
<->  

totuus 
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Suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmät joutuvat konfliktitilanteessa usein 
vaikeuksiin, koska konfliktit koetaan organisaatioissa epänormaaleina tilanteina. 
Konfliktitilanteessa organisaation virallinen asema järkkyy monella tavalla. Sen 
asiantuntijuus joutuu kriisiin, ja kiistassa nousevat esiin erilaiset intressit ja 
erilaiset toimintalogiikat. Samalla kysymys siitä ketkä ovat asianosaisia nousee 
keskeiseksi. (Sairinen 1994.) Konfliktitilanteessa normaali suunnittelun, pää-
töksenteon ja toteutuksen muodostama rytmi järkkyy, eikä instrumentaalisesta 
rationalismista johdetut suunnittelu- ja päätöksentekomallit kykene vastaamaan 
usein nopeasti esille nousseisiin tilanteisiin.  

Kommunikatiivisen suunnittelun lähtökohtana on ensinnäkin se, että eri osa-
puolet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan suunnitteluun alusta asti epäsel-
vyyden hallinnan periaatteiden mukaisesti. Toisaalta kommunikatiivinen suun-
nittelu sisältää malleja ratkaisemattomien intressi- ja arvokiistojen ratkaisuun. 
Lähtökohtana on, että eri osapuolet keskustelevat kasvotusten ongelmasta, tutus-
tuvat toistensa päämääriin, ajatuksiin ja argumentteihin. Näin etsitään toiminta-
suuntautunutta konsensusta, joka voisi purkaa konfliktitilanteen. (Dryzeck 
1987.) 
 
Kommunikatiivinen suunnittelu on parhaimmillaan käytännönläheistä toimintaa. 
Suunnitteluteorioissa on yhä enemmän alettu kiinnittää huomiota siihen, miten 
tieto johdetaan jokapäiväisistä toiminnoista etsimällä tapahtumien sirpaleiden 
merkityksiä. Samalla erilaiset toimijoiden väliset vuorovaikutussuhteet ovat 
nousseet aikaisempaa korostetummin esille. Näin ollen suunnitteluteorian kom-
munikatiivinen käänne tukee epäselvyyden hallinnan periaatteita, ja samalla luo 
niitä. Markkinavoimien merkityksen korostuessa, taloudellisen tehokkuuden 
merkityksen kasvaessa ja managerialismin kehittyessä kommunikatiivisen ratio-
naalisuuden ihanteet joutuvat kovalle koetukselle. Ne eivät välttämättä ole risti-
riidassa näiden trendien kanssa, mutta jos suunnittelunäkemys on puhtaan inst-
rumentaalinen, voi tilanne johtaa kommunikatiivisen rationalismin rapautumi-
seen. 

Kommunikatiivisessa suunnittelussa valta ja konfliktit ovat vääjäämättä mu-
kana ja rajoitettu kommunikatiivisuus on käytännön arkea. Kommunikatiivisen 
suunnittelun voidaan nähdä luovan julkiselle hallinnolle uudenlaista roolia tur-
vaamaan kokonaisuutta katsova näkökulma, jottei kehitys jäisi vain taloudel-
liseksi kilpailuksi, jossa vain suurimmat ja vahvimmat pärjäävät. Kommunika-
tiivisen suunnittelun tehtävä on luoda ja avata kommunikaation kanavia ja uusia 
kommunikaation foorumeja sekä tunnistaa kommunikaation esteitä ja pyrkiä 
purkamaan niitä.  
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Kommunikatiivinen suunnittelu tunnistaa moninaisuuden normaaliksi osaksi 
yhteiskuntaa ja lähtee sen koossapitämisestä kommunikaation periaattein. Sa-
moilla periaatteilla yhteensovitetaan kompleksisuuden monien osien monia yh-
teyksiä, ja lähestytään sen tuntemattomia osia erilaisista näkökulmista. Kom-
munikatiivinen suunnittelu hyväksyy eri toimijoiden välisestä vuorovaikutuk-
sesta nousevat uudet asiat, mutta se ei anna selvää kuvaa siitä, miten kokonai-
suus ja osat linkittyvät toisiinsa. Kommunikatiivisessa suunnittelussa pyritään 
lähinnä turvaamaan osien (esim. yksittäisten lokaliteettien, organisaatioiden ja 
ihmisten) mahdollisuudet vaikuttaa tapahtumien kulkuun niin, ettei jäädä vain 
‘kokonaisuuden’, yleisten trendien armoille. Dynaamisuuteen kommunikatiivi-
nen suunnittelu suhteutuu yksittäisten toimijoiden vuorovaikutuksen kautta, ja 
epäselvyyttä se lähestyy monista eri näkökulmista monien eri tietopohjien avul-
la. 
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- 7 - 
II KEHÄN VIESTIT  

PEHMEÄLLE STRATEGIALLE 
 
 

päselvyyden hallinta ja strateginen kuntamalli edellyttävät uudenlaisen kun-
taorganisaation ja yhteisöjen välisen suhteen vuoksi uudenlaista tapaa kom-

munikoida, uudenlaista tapaa luoda strategioita ja toteuttaa niitä, ‘uudenlaista 
hallintakykyä’. Pekosen (1995, 80) mukaan "hallintakyky on käytännöllisen vii-
sauden todellinen testi". Kommunikatiivinen suunnittelu voisi olla käytän-
nöllisen viisauden väline. 

Tulossuuntautunut instrumentaalinen rationaalisuus on kuitenkin sisäistynyt 
nykyiseen ohjausajatteluun. Sitä ei voi jättää huomiotta. Kirjasta "maailman pa-
ras julkinen sektori" välittyy kuva nykyisin hallintoajattelussa tärkeinä pidettä-
vistä seikoista. 

"Uudessa manageriaalisessa hallintokulttuurissa tärkeää on tulos eikä menettelyta-
vat ... voimavaroja ohjataan väljemmillä kehyksillä, joiden sisällä virastoille ja nii-
den johdolle annetaan lisää liikkumavaraa, mutta korostetaan tulosvastuuta. (Maa-
ilman paras... 1993, 9)" 

Tulosjohtaminen1 edustaa instrumentaalisen rationaalisuuden yhtä kehitysvai-
hetta. Sen voi olettaa lisäävän hallinnon tehokkuutta, ja väljemmät kehykset jät-
tävät yksikkökohtaiselle harkinnalle ja luovuudelle enemmän tilaa. 

Vaarana tässä on liian pitkälle meneminen, yksisilmäinen tuloksen korostami-
nen ja määrällisten tulosmittareiden käyttäminen siellä minne ne eivät sovi. 

																																																								
1 ks. tulosjohtamisesta Virkkunen et.al. (1986); Santalainen et. al. (1989) 

E 
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Metteri & ja Raivio toteavat, että hyvä tulos on tulosyksikölle elämän ja kuo-
leman kysymys, koska kaikki on alistettu kilpailulle. Jos yksikkö ei saa tulosta 
aikaan, työ teetetään toisella yksiköllä. Julkisella sektorilla tämä saattaa johtaa 
siihen, että esimerkiksi kuntaorganisaation sisällä yksiköt keskittyvät oman tu-
loksensa parantamiseen toisten kustannuksella. Tulosyksiköiden luominen ei siis 
välttämättä tehosta toimintaa, vaan luo suuren joukon uusia rutiineja, joilla ei ole 
mitään tekemistä todellisen tuloksen kanssa. (Metteri & Raivio 1993.) 

Tulosjohtamisen ongelmat perustuvat ajattelutapaan loogisesti kuuluviin on-
gelmiin. Yksiköittäin toteutettu tulosvastuullisuus perustuu siihen, että yksittäis-
ten etujen maksimointi johtaa myös kokonaisuuden kannalta parhaaseen loppu-
tulokseen. Tulosyksiköiden virkamiehet eivät huolehdi yleisestä edusta vaan 
oman yksikkönsä tuloksesta. Tulosajattelussa ei edes voi vaatia, että viranomai-
set ottaisivat huomioon yleisen edun ja tekisivät sen nimissä oman yksikkönsä 
kannalta tuloksekasta työtä. Ääritapauksissa tulosvirkamiehet kilpailevat keske-
nään, salaavat tietoa ja yrittävät siirtää kustannuksia toisille. (Metteri & Raivio 
1993.) Hyvin todennäköistä on, että nykyisenkaltainen yksikkökohtainen tulos-
hakuisuus saa runsaasti kritiikkiä, kun ajan kuluessa tunnistetaan sen toimintaa 
vääristävät piirteet.  

Tuloshakuisuuden taustalla on tervetulleita ajatuksia osaksi nykyistä ohjaus-
ajattelua, kunhan niitä sovelletaan harkiten ja viisaasti. Käytännöllisesti suuntau-
tunut kommunikatiivinen suunnittelu ja seuraavassa kappaleessa esiin nouseva 
prosessuaalinen strategia korostavat myös menettelytapojen merkitystä. Sillä mi-
ten tehdään on vähintään yhtä suuri merkitys kuin sillä mitä tehdään ja saadaan 
aikaiseksi, usein suurempikin. 

Epäselvyyden hallinnan, tulossuuntautuneisuuden ja suunnitteluteorioiden 
avulla olemme löytäneet yhden suunnittelun nykypäivän vaaroista.  

• Epäselvyyden hallinnassa suunnittelu on hajautunut. Jos suunnittelu rakentuu 
vahvan yksikkökohtaisen tulosajattelun varaan eikä kokonaisuudesta huolehdi 
kukaan, ja  

• jos instrumentaalinen rationalismi hallitsee yhä edelleen suunnitteluajattelua,  
 —> vaarana on sisäänpäinkääntyminen, kaikkien kilpailu kaikkia vastaan, ja  
 —> jos osat johdetaan kokonaisuudesta instrumentaalisen rationaalisuuden 

lähtökohdista, yhtäältä typistetään moninaisuutta ja toisaalta ei pystytä 
vastaamaan dynaamisuuteen. Kokonaisuuden suunnittelu jää helposti 
irralleen itsenäisten yksikköjen tavoitteista ja strategioista sekä nopeas-
ta muutostahdista ja todellisista tapahtumista. 

Jos siis suunnittelun teorioita peilataan epäselvyyden hallinnan taustaa vasten, 
niin kommunikatiivinen suunnittelu istuu instrumentaalisen rationalismiin perus-
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tuvia lähestymistapoja paremmin sen perusoletuksiin. Kommunikatiivinen 
suunnittelu voi toimia hajautunutta ja jatkuvasti muuttuvaa järjestelmää koossa-
pitävänä voimana. 

Kommunikatiivinen suunnittelu tarjoaa teoriapohjan epäselvyyden hallinnan 
suunnittelulle, mutta käytännöllisyyden vuoksi tässä on tunnistettava kommuni-
katiivisen rationalismin rajoitteet. Puhtaimmillaan kommunikatiivinen rationaa-
lisuus on yhtä kaukana todellisuudesta kuin synoptinen suunnittelu oli pyrki-
myksessään kokonaisvaltaisuuteen.  

Jos palataan katsomaan kommunikatiivista rationalismia Habermasin toimin-
tatypologian avulla (ks. taulukko II-3) ja hyväksytään sekä toiminnan tavoitteel-
lisuus että kommunikatiivisen suunnittelun rajoitteet, on toimintaorientaation ja 
rationaalisuuden kategorioita laajennettava. Puhdas yhteisymmärryssuuntautu-
neisuus on liian ihanteellinen sopiakseen sellaisenaan raadolliseen maailmaan, ja 
puhdas instrumentaalisuus saattaa aiheuttaa järjestelmien hajaantumiseen. 

Tämä johtaa Habermasin toimintatypologian uudelleenmuotoiluun. Sen viesti 
on siinä, että tulossuuntautunut kognitiivis-instrumentaalinenkin rationaalisuus 
voi olla yhteisymmärryssuuntautunutta ja kommunikatiivista. Strateginenkin 
toiminta voi olla kommunikatiivista. 
 
TAULUKKO II-11. Habermasin toimintatypologia uudelleenmuotoiltuna 
 

Toimintaorientaatio ja 
rationaalisuus 

Toimintatilanne 

Tulossuuntautunut, 
kognitiivis-instrumentaalinen 

rationaalisuus 

Yhteisymmärryssuuntautunut 
kommunikatiivinen 

 rationaalisuus 

Sosiaalinen Kommunikatiivis-strateginen toiminta 

Ei-sosiaalinen Instrumentaalinen toiminta – 

 
Kun ensimmäisen kehän lopulla esiteltiin epävarmuuden hallinnoinnin ja epä-
selvyyden hallinnan piirteitä, suunnittelun rooli jäi auki. Nyt taulukkoa I-6 on 
mahdollista täydentää. Suunnittelussa huomio kohdistuu entistä useammin ra-
kenteiden sijasta prosesseihin eli organisaatioiden, johtajien ja suunnittelijoiden 
käyttäytymiseen sekä eri yksiköiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. 
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TAULUKKO II-12. Suunnittelu epävarmuuden hallinnoinnissa ja epäselvyyden 
hallinnassa. Alustava vastaus ensimmäisellä kehällä auenneeseen kysymykseen 
mitä on suunnittelu 
 

 Epävarmuuden hallinnointi Epäselvyyden hallinta 

Suunnittelu prosessi, jossa päätöksentekijä 
konsultointia, matemaattisia mal-
leja, selvityksiä ja tutkimuksia 
yms. hyväksi käyttäen valitsee 
parhaan mahdollisen keinon, jotta 
tarkasti määritelty ongelma voi-
daan ratkaista parhaalla mahdolli-
sella tavalla, eli asetettu tavoite 
on mahdollista saavuttaa.  

huomio kiinnitetään koko-
naisprosessiin; suunnittelua ja 
toimenpanoa ei eroteta toisis-
taan. Suunnittelussa korostuu eri 
toimijoiden välisen vuorovaiku-
tuksen ja kommunikaation jär-
jestäminen ja yhteisten intressien 
löytäminen toimijoiden strategi-
oiden väliltä sekä kommunikaa-
tion esteiden tunnistaminen ja 
poistaminen. 

    
Toisella kehällä etsittiin pehmeälle strategialle teoreettista pohjaa suunnittelun 
näkökulmasta. Kommunikatiivinen suunnittelu sopii pehmeän strategian taustal-
le sillä ehdolla, että instrumentaalinen rationalismi pidetään osana suunnittelua. 
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että suunnittelussa keskeisellä sijalla on tulos-
hakuisuuden ja kommunikatiivisuuden tasapainottaminen. 

Suunnittelu - laskelmointia vai kommunikointia. Kuten Sager (1990) on to-
dennut, se on molempia. Toisen kehän perusviesti on siinä, että pehmeän strate-
gian tulisi tasapainottaa suunnittelun instrumentaaliseen ja kommunikatiiviseen 
rationalismiin perustuvia piirteitä. 
 
Pehmeän strategian perusta ei vielä ole valmis. 

Taivallus jatkuu. Minkälainen lähestymistapa strategiaan sopii epäselvyyden 
hallinnan ja kommunikatiiviseen suunnittelun rinnalle? 
 



 

 160 

	

	
 

III kehä 
STRATEGIA 

 
 
 

- 8 -  
STRATEGIAN TULO KUNTIIN 

 
 

uvussa kaksi todettiin kuntien autonomian kasvaneen, mutta riippuvuuden 
lisääntyneen. Luvussa neljä kehitysnäkemystä tulkittiin sellaisten käsitteiden 

avulla kuin kompleksisuus, dynaamisuus, moninaisuus ja epäselvyys. Lopuksi 
todettiin, että kaikkein kipeimmin tarvitsemme uudenlaista käsitystä hallit-
tavuudesta. Samalla todettiin, että kyetäkseen vastaamaan kompleksiseen, moni-
naiseen ja dynaamiseen kehitykseen hallintajärjestelmien tulisi itsessään olla 
kompleksisia, moninaisia ja dynaamisia.  

Kaikki on toistaiseksi näyttäytynyt hajanaiselta ja epäselvältä, suorastaan 
hankalalta. Eikö enää mikään ole selkeää ja yksinkertaista?  

Jos maailma on epäselvä, niin ajatusten kirkkauteen voi silti pyrkiä.  
"Joku on joskus sanonut, että 'epäkypsä strategia on surun aihe'. Se on tosi sana. 
(Musashi 1993, 50.)" 

Lagadec on havainnut, että nopeasti muuttuvissa epäselvissä tilanteissa päätök-
sentekoa ja toimintaa ohjaavat perussäännöt korostuvat. Musashia mukaillen 
voisi todeta, että ‘kypsä strategia on ilon aihe’. ‘Kypsän strategian’ tulee olla 
tarpeeksi joustava vastatakseen yllättäviin tilanteisiin, mutta silti tarpeeksi kes-
tävä kestääkseen murroksissa. Päätöksenteon ydin korostuu erityisesti erilaisissa 
kriiseissä, jolloin uudet tilanteet tulevat eteen nopeasti ja toiminnan punaisen 
langan etsintään ei ole aikaa eikä mahdollisuuksia. (Lagadec 1993, 244.) Sen tu-
lee olla selkäytimessä. 

L 
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Mutta mitä epäselvempi maailma on sitä helpommin toive kirkkaista ajatuk-
sista jää vain hurskaaksi toiveeksi. Epäselvyyttä on kuitenkin turha lisätä omalla 
toiminnalla. Mitä selkeämmät ovat omat ajatukset sitä paremmat ovat edellytyk-
set kohdata epäselvyys pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. 

Helppoa ajatusten selkeyttäminen ei ole edes yksilötasolla, sen olemme saa-
neet huomata. Vielä vaikeampaa se on organisaatioissa ja yhteisöissä. 

Strategisen ajattelun ja strategioiden avulla ajatuksia on yritetty selkeyttää, 
löytää eri ilmiöiden ydin sekä oman päätöksenteon ja toiminnan punainen lanka. 
Parhaimmillaan organisaatioista löytyy kristallinkirkas ydin, joka kertoo miksi 
se on olemassa, mitä se tekee ja tavoittelee sekä miten se tekee; mitkä ovat sen 
ydinarvot. 

Strategian periaatteet ja sovellutukset kehitettiin sodankäynnissä. On kuiten-
kin liian yksinkertaistavaa ja helppoa tuomita strategia vain sodan välineeksi. 
Pohjimmiltaan siinä on kysymys oman toiminnan pitkäjänteisestä hallitsemises-
ta, sen suhteuttamisesta tulevaisuuteen ja toimintaympäristöön. Strategia koh-
distuu jokaisen organisaation toiminnan kannalta perustavaa laatua oleviin ky-
symyksiin. Ehkä juuri tästä syystä myös yrityksissä alun perin kiinnostuttiin 
strategian periaatteista. Strategian modernien sovellutusten alku ajoittuu 1960-
luvulle. (ks. Näsi 1991.) 

Näsi on tarkastellut strategisen ajattelun kehityskaarta yksityisellä sektorilla. 
Hän jakaa strategisen ajattelun kehityksen kahteen vaiheeseen; kovan linjan ajat-
teluun ja pehmeän linjan strategiseen ajatteluun. Kovan linjan strategisen ajatte-
lun käsitettä Näsi käyttää, koska tämä suuntaus pohjautuu 1) koviin faktoihin, 2) 
muodolliseen prosessiin ja 3) analyyttiseen ratkaisuun. Kovan linjan ensimmäis-
tä vaihetta hallitsi usko siitä, että yrityksen tulevaisuutta todellakin voi suunni-
tella. Ensimmäisessä vaiheessa ominaista oli strateginen ajattelu strategisena 
suunnitteluna, eräänlaisena "suunnittelukoneena". Tämä jakso ajoittui 1960 -
luvun puolivälistä -70 -luvun loppupuolelle. Ajan kovimmista nimistä Näsi nos-
taa esille Ansoffin ja Steinerin. (Näsi 1991, 31-37.) 

Kovan linjan strategisen suunnittelun toisessa vaiheessa nousi esille portfo-
liojohtaminen, jonka perimmäisenä tarkoituksena oli kartoittaa ja ratkaista suu-
ren, kymmeniä itsenäisiä liiketoimintayksikköjä sisältävän yksikön ongelmia. 
Keskeisenä kysymyksenä oli, miten tasapainotetaan riskit, joita eri yksikköihin 
liittyy. Kolmannessa vaiheessa strategin keskeiseksi tehtäväksi nähtiin hyvien 
siirtojen tekeminen pelikentällä. Tällöin strateginen ajattelu nähdään pelinä. Pe-
liteoriasta se eroaa siinä, että pelikentän rajat ovat hämärämmät, säännöt tunne-
taan vain osittain ja ne voivat muuttua. Pelaaja voi itse muuttaa ja kehittää uusia 
vaihtoehtoja. Lähestymistavan ykkösnimeksi Näsi ehdottaa Michael Porteria, 



 

 162 

joka ei suoranaisesti käytä pelin käsitteitä, mutta jonka ajatukset voidaan sellai-
siksi hyvinkin tulkita. Pelin hallitsemassa kovan linjan strategisessa ajattelussa 
pelaaminen nähdään kilpailun viitekehyksessä. Peli on tietoista ja harkittua. 
Usein se on kylmää laskelmointia. (Näsi 1991, 31-37.) 

Kovan linjan mukaan yritys (lähinnä suuri teollinen yritys) toimii aktiivisena 
operaattorina ja ympäristönsä muokkaajana. Sen hegemonia alkaa kuitenkin olla 
ohi. Pehmeämmässä otteessa korostetaan, että on olemassa johtaja, ihminen, yri-
tyskulttuurin pyörteissä. Yritys itse on vain yksi aktiivinen yksikkö useiden ak-
tiivisten yksiköiden systeemissä. (ks. Näsi 1991, 31-37 ja 56.) 

Humanistisempi ja laadullisempi ihmisen roolia korostava pehmeän linjan 
strateginen ajattelu nousi 1980-luvulla kovan linjan rinnalle. Näsi jakaa myös 
sen kolmeen jaksoon. Hän nostaa tämän linjan ensimmäisen vaiheen töistä esi-
merkiksi Richard Normanin (1983) "Luovan yritysjohdon", joka on vastapaino 
Ansoffin byrokraattiselle ja monitasoiselle ajattelulle. Norman korosti luovuutta, 
joustavuutta ja pienten askelten strategiaa. (Näsi 1991, 39-45.) 

Tälle jaksolle oli ominaista sellaisten teosten kuin Petersin ja Watermanin 
(1982) "In Search of Excellence" menestys. Menestykseen vaikuttaneet tekijät 
tulivat suosituksi aiheeksi niin strategiakirjallisuudessa kuin seminaareissakin. 
Vähän menestysboomin jälkeen yrityskulttuurin käsite saavutti suosiota. Todet-
tiin, että yritys tarvitsee vahvan kulttuurin, yhteiset arvot ja sankaritkin. Juuri 
kun keskustelu menestyksen tekijöistä ja yrityskulttuurista oli alkanut syntyi il-
miö nimeltä "strategic leadership". Laajasta kirjosta strategisen johtajuuden lä-
hestymistapoja Näsi nostaa esille kolme strategisen ajattelun näkökulmasta posi-
tiivisen vastaanoton saanutta käsitettä. Ne ovat "visionäärinen johtajuus", "ka-
rismaattinen johtajuus" ja "muuttava johtajuus". (Näsi 1991, 39-45.)  

 Strategian käsitteistö on laajentunut ja lähestymistavat eriytyneet. Strategia 
sai yksityisellä sektorilla ensimmäiset sovelluksensa suurissa monialaisissa teol-
lisuusyrityksissä. Sen periaatteet ovat kuitenkin löytäneet tiensä myös pieniin 
palvelualan yrityksiin ja julkisen hallinnon organisaatioihin.  

Strategia käsitteenä ja käytäntönä on kuitenkin alkanut julkisessa hallinnossa 
(sodankäynnin taidossa), mutta nykyaikaiseen kukoistukseensa se nousi 1950- ja 
1960-luvuilla yksityisellä sektorilla. Varsinaisesti strategia1 palasi julkisen 

																																																								
1 Jo 1960-luvun lopulla suunnittelu jaettiin julkisessa hallinnossa normatiiviseen, strategiseen 
ja operatiiviseen suunnitteluun. Jaolla korostettiin suunnitelmien erilaisia luonteita ja aikajän-
teitä. (ks. Ståhlberg 1978, 125.) Tässä jaossa strategisella suunnittelulla ei ole aivan samaa 
sisältöä kuin 1980-luvulla esiin nousseella yksityisen sektorin liikkeenjohdollisista malleista 
esikuvansa etsineessä strategisessa suunnittelussa, joka liittyy läheisimmin myös johtamiseen. 
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hallinnon käyttöön 1980-luvun alkupuolella USA:ssa. Kaufman ja Jacobs (1987, 
23) kuvaavat strategisen suunnittelun tuloa julkiselle sektorille strategista 
lähestymistapaa kaipaavien artikkelien ryöppynä. Samalla ajanjaksolla useat 
USA:n kaupungit, osavaltiot ja piirikunnat sovelsivat yritysten strategisen suun-
nittelun menetelmiä omaan toimintaansa.  

Myös Suomen julkishallintoon strateginen suunnittelu alkoi soluttautua 1980-
luvulla. Strateginen suunnittelu herätti mielenkiintoa, kun kävi yhä ilmeisem-
mäksi, ettei kuntasuunnittelu pysty vastaamaan sille asetettuihin tehtäviin. Yri-
tysten strategisesta suunnittelusta etsittiin uusia lähestymistapoja julkisen hallin-
non johtamiseen ja suunnitteluun. USA:sta kantautuneiden ajatusten myötä stra-
teginen suunnittelu selvemmin omana lähestymistapanaan alkoi herättää mie-
lenkiintoa (ks. Niittykangas 1986; Salli 1988.)  

Kuntien muodollinen strateginen asema ei kuitenkaan antanut 1980-luvulla 
kovinkaan paljoa tilaa strategiselle suunnittelulle sen varsinaisessa merkitykses-
sä, ja alkuun sitä sovellettiin lähinnä elinkeinopolitiikan linjojen hahmottelussa 
ja erilaisissa kehittämisprojekteissa. Tästä esimerkkejä ovat useiden kuntien ke-
hittämisohjelmat sekä Suomen Kaupunkiliiton "Kaupunkien elinkeinorakenteen 
muutos ja sen hallinta" -projektissa useille kaupungeille laaditut strategiat1.  

1980-luvulla käytettyä strategisen suunnittelun lähestymistapaa voi luonneh-
tia klassiseksi strategiseksi suunnitteluksi. Menettelytavat olivat kuitenkin varsin 
kirjavia ja monissa tapauksissa strateginen suunnittelu oli muusta organisaation 
toiminnasta irrallaan olevaa työskentelyä. Siitä miten Suomen kunnat ovat stra-
tegisia lähestymistapoja käyttäneet on vain hyvin vähän empiiristä tutkimus-
tietoa2 menettelytapateoreettisesta näkökulmasta.  

Toisaalta on huomattava, että pelkkä käsitteisiin tuijottaminen saattaa olla 
harhaanjohtavaa. Pelkkä strategisen suunnittelun menetelmien käyttäminen ei 
kerro mitään siitä ovatko kunnat todella toimineet strategisesti vai eivät. Kunta-
organisaatio voi toimia hyvinkin strategisesti, vaikkei se olisi koskaan soveltanut 
kirjoista löytyviä strategisen suunnittelun oppeja. Toisaalta se voi käyttää hyvin-
kin runsaasti erilaisia menetelmiä, mutta käytännössä toiminta ei sisällä alkeita-
kaan strategioista. Strategia ei ole käsitteissä eikä paperilla. 

																																																																																																																																																																													
Strategian tulolla tarkoitetaan tässä nimenomaan liikkeenjohdon teorioista ja käytännöistä lai-
nattuja malleja. 
1 ks. esim. Hietala (1989); Hämeenlinnan elinkeinojen kehittämisstrategia; Storhammar 
(1989); Lappeenrannan kaupunki (1989); Porin rakennemuutos ja kehittämisehdotukset 
(1989); Oinas (1989); Jussila (1989); Aronen (1991). ks. myös Haveri (1989) ja Sotarauta 
(1990 [sis. Ruoveden kehittämisohjelma 1989]). 
2 esimerkiksi Vesala (1994), Haveri (1994), Laamanen (1994)  
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Berryn ja Wechslerin (1995) mukaan USA:ssa suosituin strategisen suunnit-
telun muoto on ollut yksityisen sektorin käyttöön kehitelty 'Harvard Policy 
Model' nimellä kulkeva lähestymistapa. Sen ehkä kuuluisin tuote on SWOT-
analyysi. Suomessa 1980-luvulla ja 1990-luvulla kirjoitetut kuntien strategista 
suunnittelua käsittelevät artikkelit ja kirjat ovat hakeneet esikuvansa USA:sta ja 
saaneet vaikutteita ‘Harvardin mallista’, joka on luonteeltaan klassinen.  

Strategisen suunnittelun suosion nousussa julkisella sektorilla voidaan nähdä 
julkishallinnon perinteisen suunnittelun kritiikki sekä yleinen ohjausajattelun 
muutos. (ks. mm. Ståhlberg 1975; Djupsund 1981; Summa 1989; Pihlajaniemi 
1990; Tiihonen & Tiihonen 1990). 1990-luvulla strateginen suunnittelu on jo 
saavuttanut vakiintuneen aseman. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että kunnallis-
hallinnon yleinen kehitys on antanut kunnille lisää valtaa päättää omista asiois-
taan. Samanaikaisesti kunnissa on kevennetty suunnittelua ja etsitty uudenlaisia 
ohjausmenetelmiä, joihin sisältyy strategisen suunnittelun perusajatuksia. Yleis-
täen voisi todeta, että koko julkisen hallinnon suunnitteluajattelu on kehittynyt 
strategisen suunnittelun suuntaan1. Suomen liityttyä EU:in strategisesta suunnit-
telusta on tullut ‘virallinen’ teoreettinen lähtökohta myös alueellisten kehittä-
misohjelmien laadinnassa (ks. Mäkinen 1995.) 

Strategisen suunnittelun tarvetta kunnallishallinnossa perusteltiin 1980-lu-
vulla ja 1990-luvun alussa seuraavilla sisäisillä ja ulkoisilla tekijöillä2: 

• Kunnallishallinnon sisäiset perustelut 
 - Pettyminen kuntasuunnitteluun 
 - Kokonaisvaltaisemman näkemyksen saaminen kuntaorganisaatiosta 

aiemman sektoreja korostaneen näkemyksen sijaan 
 - Niukkojen resurssien edellyttämät huolelliset päätökset 
 - Suunnittelun ja suunnitelmien ylikorostuminen toiminnan sijasta 
 - Tarve suuntautua suunnittelussa enemmän tulevaisuuteen ja ottaa toimin-

taympäristö paremmin huomioon 
 - Strategisen suunnittelun uskottiin soveltuvan kokonaisvaltaista suunnitte-

lua paremmin poliittisen organisaation käyttöön 
• Kunnallishallinnon ulkoiset perustelut 
 - Muutosten nopeus, turbulenssin kasvu, epäjatkuvuudet 
 - Kansainvälistyminen 
 - Keskinäisen riippuvuuden kasvu  

Jos verrataan kuntasuunnittelun tarpeen perusteluja, strategisen suunnittelun tar-
peen perusteluja sekä tässä työssä epäselvyyden hallinnalle ja pehmeälle strate-
																																																								
1 Esimerkkeinä mm. teollisuusstrategiat, sivistysstrategiat, alueelliset kehittämisohjelmat 
2 ks. mm. Sorkin & Ferris & Hudak 1984; Bryson 1988; Sotarauta 1990; Linnapuomi 1990 
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gialle esitettyjä perusteluja, niin ne ovat hyvin pitkälle samoihin asioihin perus-
tuvia. Maailma muuttuu nopeasti, resurssit ovat niukat, mutta pitää tehdä pit-
käjänteisiä ja hyviä päätöksiä, toimia tehokkaasti. Samoilla argumenteilla on uu-
sia suunnittelun, strategian ja johtamisen lähestymistapoja perusteltu jo yli 30 
vuotta (ks. Mintzberg 1994). 

Strategisen suunnittelun sanottiin sopivan poliittisiin olosuhteisiin, koska se 
tunnistaa ja ratkaisee strategisia ongelmakohtia eikä usko kaikenkattavan kon-
sensuksen tarpeeseen kunnan organisaation perustarkoituksen ja tehtävien taus-
talla. Todettiin myös, että kunnan strateginen suunnittelu on nimenomaan poliit-
tista suunnittelua. (Bryson 1988, 7.) Strategisen suunnittelun nähtiin auttavan 
kunnan poliittista johtoa...  

• ajattelemaan strategisesti ja luomaan tehokkaita strategioita,  
• vahvistamaan prioriteetit, 
• selkiyttämään tulevaisuuden suunnan, tukemaan yli vaalikauden ulottuvan vi-

sion luomisessa, 
• tekemään päätöksiä tänään huomisen valossa, 
• kehittämään raamit päätöksenteolle, 
• ratkaisemaan merkittäviä organisationaalisia ongelmia, 
• parantamaan organisaation toimintaa, 
• kohtaamaan nopeasti muuttuvat olosuhteet, tarttua haasteisiin, 
• kehittämään ryhmätyötä ja osaamista, 
• kiinnittämään huomion tärkeisiin asioihin, 
• tekemään strategisesta ajattelusta 'todellisen, käsin kosketeltavan' 
• tunnistamaan oman organisaation roolin, mikä se on, mitä sen pitäisi olla, mitä 

sen pitäisi tehdä, 
• tuomaan suunnitteluun laajemman osallistumisen, 
• parantamaan suorituskykyä ja kilpailuasemaa. 
 (Bryson & Einsweiler 1987; Bryson 1988; Mier & Moe & Sherr 1986; Salli 

1988; Sotarauta 1990; Sorkin & Ferris & Hudak 1984.) 

Strategisen suunnittelun korostettiin helpottavan muutoksen hallinnassa, toimin-
taympäristöön sopeutumisessa, kilpailuaseman parantamisessa ja tulevaisuuteen 
suuntautumisessa. Muutoksen hallinta, toimintaympäristö ja tulevaisuus olivat 
mukana jo kuntasuunnittelun perusteluissa, mutta erilaisella painotuksella. Bry-
sonin mukaan strategisessa suunnittelussa... 

• ei keskitytä tavoitteiden ja päämäärien määrittämiseen ja niiden muokkaami-
seen budjeteiksi ja ohjelmiksi, vaan ongelmien määrittämiseen ja ratkaisemi-
seen, 

• ei uskota vallitsevien trendien jatkuvan, vaan hyväksytään uusien trendien, 
epäjatkuvuuksien ja yllätyksien mahdollisuus,  
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• ei jatketa suunnitelmissa nykyisyyttä, vaan luodaan organisaation ideaaliver-
sio, menestyksen visiot ja luodaan strategiat, joilla ne saavutetaan, 

• ei tyydytä yhteen tulevaisuuteen tähtäävään päätösvirtaan ja tekojen sarjaan, 
vaan strategia on toimintasuuntautunut ja erilaiset mahdolliset tulevaisuudet 
hyväksytään ja vaihtoehdot pyritään pitämään auki, jotta nopeat ja tehokkaat 
toimenpiteet olisivat mahdollisia yllättävissä tilanteissa. 

 (Bryson 1988, 7-8) 

Brysonin listaamista eroista huolimatta strategisen suunnittelun menettelytavat 
eroavat suhteellisen vähän synoptisesta suunnittelusta. (Bloom [viittaus Sager 
1994]). Siinä on ainakin teoriassa huomioitu epäjatkuvuudet ja tulevaisuuden 
avoimuus, mutta lähestymistapana se on selkeän suunnitelmallinen, instrumen-
taaliseen rationalismiin perustuva.  

Selvimmät erot muihin instrumentaalisen rationalismin muotoihin tulevat ko-
konaisvaltaisuuden välttämisestä keskittymällä painopistealueisiin, strategioiden 
perustan etsiminen vahvuuksista sekä aiempaa suuremman huomion kiinnittämi-
sestä organisaation suhteuttamisessa toimintaympäristöön ja sen muutoksiin. Li-
säksi strategisen suunnittelun oletetaan kiinnittävän erityisen huomion toimin-
taan, strategisten suunnitelmien toteuttamiseen. 

"Avainasiaa on korostettava kerta toisensa jälkeen. Strateginen ajattelu ja toiminta 
ovat tärkeitä, ei strateginen suunnittelu. Tosiaankin, jos joku tietty strategisen suun-
nittelun lähestymistapa asettuu strategisen ajattelun ja toiminnan tielle, suunnittelus-
ta on syytä luopua." (Bryson 1988, 2.) 

Tästä huolimatta Bryson ei käsittele juuri lainkaan toteutusta, vaan klassisen 
strategian oletusten mukaisesti sen oletetaan seuraavan, kunhan suunnitelma on 
tarpeeksi hyvä ja toteutukseen ‘kiinnitetään erityishuomio.’  

Strateginen suunnittelu ei kohdistu kokonaisvaltaisen rationalismin tavoin yh-
teisöön vaan organisaatioon. Kun Houni ja Kerola (1989) kirjoittavat: “...ennen 
kunnallislain uudistamista kuntasuunnittelussa keskityttiin ensisijassa kunnan 
omien toimintojen ja talouden suunnitteluun. Tällöin ei kiinnitetty riittävästi 
huomiota kuntayhdyskunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen”, niin Bryson ja 
Einsweiler kirjoittavat... 

“Strateginen suunnittelu kohdistuu organisaatioon ja siihen mitä sen tulee tehdä ke-
hittääkseen toimintaansa. Strateginen suunnittelu ei kohdistu kokonaisvaltaisen 
suunnittelijan perinteiseen objektiin eli yhteisöön" (Bryson & Einsweiler 1987, 6.) 
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Suunnittelun uudistaminen Raisiossa - kohti strategisempaa otetta 
 

uunnittelujärjestelmän uudistaminen kiteytyy Raisiossa kolmen toisiinsa ni-
voutuvan asian ympärille: a) pettyminen vanhaan malliin, b) vapaakuntako-

keilu ja c) uusi kaupunginjohtaja. 
Näiden kolmen tekijän väliset yhteydet voidaan tiivistää siten, että vapaakun-

takokeilun myötä Raisiossa aukesi sekä henkinen että muodollinen mahdollisuus 
uudistuksiin. Vanhaan suunnittelukäytäntöön oli petytty, ja uudistusten tarve oli 
laajalti tunnistettu. Vuonna 1988 tehtävässään aloittanut uusi kaupunginjohtaja 
oli eräänlainen ‘muutoksen agentti’, johon kulminoituu muutoksen johtaminen 
keskellä vaikeata taloudellista tilannetta. Toisaalta taloudelliset vaikeudet olivat 
osaltaan muokkaamassa asenteita muutoksille suosiollisemmiksi.  

"Oikeastaan mä uskon, että siinä oli kaks asiaa, tietysti aina kun tulee uusi mies ta-
loon, uusi kaupunginjohtaja, ja lähtee jatkamaan tilanteessa, jossa edellinen on hir-
veän pitkään ollut ja oikeastaan rakentanut koko systeemin, niin tietysti muutoksille 
on aika otollinen paikka. Toinen semmoinen hyvä tilanne oli se, että tuli tämä mah-
dollisuus tämmöseen vapaakuntakokeiluun valtiovallan taholta … että ne kunnat, 
jotka haluaisi riippumatta siitä lainsäädännöstä mikä maassa vallitsee, niin miettii 
millä lailla asiat olisi järkevää kuntien kannalta hoitaa.” [Raisio/VH] 

Ennen vapaakuntakokeilua Raisiossa oli käytössä normaali epävarmuuden hal-
linnoinnin kunnallisen käytännön mukainen kuntasuunnittelujärjestelmä. Siihen 
ei oltu enää tyytyväisiä. 

... kyl mä koin sen hirveen hyvänä, et ei sitä hirveetä kuntasuunnitelmapumaskaa 
enää tarvi katella kun se ei kuitenkaan toteudu, toiveiden tynnyri. Jos se on kirjoitet-
tu 5 vuodeksi eteenpäin ja jos ei siinä koko ajan uudistu, niin sehän on täyttä... ei se 
mitään.” [Raisio/LH] 

“Kyllä se vahva suunnittelu oli ihan liian itsetarkoitusta, suunniteltiin mutta ei tätä 
päivää. Ei niitä suunnitelmia pantu kohdalleen, ei ainakaan riittävästi. [Raisio/VH] 

Vanhan järjestelmän uudistamiseen lähdettiin seuraavista lähtökohdista.  
Vanhan kuntasuunnittelun ongelmat 
• Suunnittelun jokavuotisuus tekee siitä rutiinia ja johtaa helposti pinnallisuu-

een. 
• Sektorisuunnitelmat laaditaan lähes pelkästään valtiota varten, valtionapujen 

edellytyksenä. 
• Jokavuotinen suunnittelu ja suunnitelmien käsittely vie melkoisesti viranhalti-

joiden ja luottamushenkilöiden aikaa. 
• Suunnittelujärjestelmästä huolimatta osa toiminnasta tapahtuu ja hankkeita to-

teutuu 'suunnittelemattomasti', erillisenä. 

S 
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Kuntasuunnittelun uudistamisen tavoitteet 
• Ensisijaisesti kunnan omien tarpeiden palveleminen ja vasta toissijaisesti val-

tion tarpeiden palvelemisen.  
• Oleelliseen keskittyminen suunnittelussa ja painopisteajattelun korostaminen. 
• Hallintokuntien välisen yhteistyön lisääminen. 
• Palveluiden tarvitsijoiden kuuleminen suunnittelun kuluessa. 
Toimenpiteet 
• Kuntasuunnitelman toteuttamisosa viisivuotiskaudella laaditaan joka toinen 

vuosi. Suunnittelu on silti jokavuotista, mutta vuosittain keskitytään eri paino-
pistealueisiin. 

• Sektorisuunnitelmat laaditaan osana kuntasuunnitelmaa. Kun valtionosuus-
säännökset sallivat, muutetaan suunnitelmien sisältö omien tarpeiden mu-
kaiseksi. 

• Suunnitelmien laadinnassa ja tietojenvaihdossa valtion viranomaisten kanssa 
kehitetään automaattista tietojenkäsittelyä. 

Lisäksi tavoitteeksi asetettiin 
• Kaupunkisuunnitteluorganisaation ja suunnittelujärjestelmän selkiinnyttämi-

nen siten, että koko maankäytön suunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua ja 
kaupungin strategista kehittämisjärjestelmää.  

 (Raision vapaakuntakokeilusuunnitelma 1988, 17-19) 

Edellisten tavoitteiden lisäksi haastatteluissa korostuivat myös seuraavat yleiset 
tavoitteet: kaupunginvaltuustolle uuden roolin etsintä, luottamushenkilöiden si-
touttaminen pitkäjänteisemmin, yksityiskohtien yläpuolelle nouseminen, koko-
naisuuden aiempaa parempi hahmottaminen ja seurannan kehittäminen. 

Uudessa kuntasuunnittelussa on Raisiossa keskitytty vision pohjalta johdet-
tuihin yleistavoitteisiin ja kehittämisen painoalueisiin. Kuntasuunnitelman tavoi-
teosa on valtuuston periaateohjelma, jonka tehtävänä on antaa kaupungin orga-
nisaation toiminnalle perussuunta ja päämäärät.  

“Se sanallinen teksti siinä suunnitelmassa, se ei ole enää niin pikkutarkkaa kuin se 
oli aikaisemmin. Todettiin, että se vanha kuntasuunnitelma on liian kankea ja ras-
kas, kun se ei kuitenkaan pitänyt paikkansa, niin nyt haetaan vaan tämmöisii laa-
jempii kokonaisuuksia ja yritetään toimia sen mukaan, että kehitys olis sen suuntai-
nen, siellä ei niin tarkasti mitään tunnuslukuja saisi pitää kiinni, vaan se on väljem-
pi.” [Raisio/LH] 

Uudella suunnittelujärjestelmällä on pyritty korostamaan kaupunginvaltuuston 
asemaa ja etsitty kuntaorganisaation eri osia ja päätöksentekijöitä yhdistäviä te-
kijöitä. Hallintokunnat laativat omat tavoitteensa ja strategiansa valtuuston pe-
riaateohjelman pohjalta. 
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“Musta tuntuu, että me varmaan haettiin jotain yhtä yksinkertaista nimittäjää, joka 
olis voinut vähän viitottaa kehitystä useilla eri alueilla, jotain semmoista kokoavaa 
voimaa, kun se oli kauhean semmoista sirpaleista, niin haluttiin koota yhteen, löytää 
linjaa ja aika tämmöistä yksikertaista ja selkätä, mulla on se käsitys, että me ei ol-
laan koskaan mitään hienoja strategioita koskaan yritetty luodakaan, vaan se on ol-
lut aika tämmöistä käytännönläheistä.” [Raisio/VH] 

 
Luottamushenkilöiden sitouttaminen ja merkityksen korostaminen 
 

htenä keskeisenä ajatuksena suunnittelujärjestelmän uudistamisessa on ollut 
etsiä luottamushenkilöille uudenlaista roolia ja tapaa sitouttaa heidät aiottu-

jen strategioiden taakse jo pitkäjänteisemmin. Näin on etsitty päätöksenteon pit-
käjänteisyyttä ja perustaa päätöksenteon delegoinnille. 

“Mun nähdäkseni se aikaisempi kuntasuunnitelma ei sitonut ketään ja siitä puuttui 
selkeästi mitattavat tavoitteet ja se jäi kirjaksi hyllyyn, sillä ei ollut semmoista oh-
jaavaa merkitystä. Se tehtiin sen takia, kun se oli pakko tehdä.” [Raisio/VH] 

“Kyllä se osallistuminen, kyllä mun mielestä siinä tuntee sen, että siinä on nyt 
enemmän mukana kuin aikaisemmin, enemmin se oli vain semmoista, että se suun-
nitelma, että otettiin se vanha suunnitelma ja luettiin se läpi ja katsottiin, muutettiin 
päivämääriä ja vuosia ja katsottiin, jotain lausetta muutettiin ... voi olla että valtuu-
tetut nyt tuntee, että he on itse tehnyt sen.” [Raisio/LH] 

“Koska aikaisemmin se oli aika älytön tapa, että virkamiehet valmistelivat jonkin 
ihan paperin loppuun saakka, se oli kerran kaupunginhallituksessa. Sen jälkeen se 
meni aivan puhtaana hienona pakettina tuonne ja ne nuijivat sen läpi, ei se ollut täs-
tä maailmasta enää ... Kyllä se nähdään semmoisena voimavarana se asia, että luot-
tamushenkilöt on alusta saakka mukana, se helpottaa ja joustavoittaa sitten myö-
hempiä vaiheita.” [Raisio/VH] 

Mutta vaikka luottamushenkilöiden sitouttaminen on keskeisenä ajatuksena, niin 
silti kunnallisten päätöksenteon poliittinen luonne on jatkuvasti taustalla. Kau-
punginvaltuusto ei ole yksi yhtenäinen ryhmä, jonka sitoutuminen yhteisen stra-
tegian taakse olisi itsestään selvästi suunnittelulla saavutettavissa. (ks. Ståhlberg 
1975.) 

“Kyllä mä luulen, että poliitikkojen valtaosa ja mä myönnän itsekin kuuluvani sii-
hen aika pitkälle, niin ei näe vieläkään oikeastaan asiaa niin, että me olemme täällä 
koko valtuusto ikään kuin yksi joukkue, joka yhtenä miehenä vie läpi jotakin strate-
gisia tavoitteita, näin siitäkin huolimatta, että valtuusto varmaan kyllä, kun se vah-
vistaa näitä kuntasuunnitelmia ja vuosittain talousarvion ja lyö kiinni erilaisia oh-
jelmia, niin tietenkin se sen päätöksenä tekee, mutta kyllä se sitoutuminen niihin oh-
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jelmiin, se on vaihtelevantasoista riippuen siitä, missä määrin ne vastaa sitten sen 
omia henkilökohtaisia ja toisaalta oman poliittisen ryhmän mielipiteitä.”  
[Raisio/LH] 

Sama ‘yhden, yhtenäisen joukkueen’ hajautuminen tulee esiin myös eri yksikkö-
jen välisessä yhteistyössä. Eli vaikka tehtäisiinkin yhteisiä aiottuja strategioita, 
niin niiden taakse ei automaattisesti ryhmittäydytä. (ks. Ståhlberg 1975; Vesala 
1994.) 

“Ei me vielä osata kauhean hyvin kaikkia tavoitteita asetella ja sitten meidän tavoit-
teiden yhteensovittaminen ... hallintokuntien välillä ja varmaan hallintokuntien si-
sälläkin on vielä paljon oppimista ja opettelemista, se on usein vähän semmoista 
sattumanvaraista, ei kaikilta osin, mutta siinä on petraamisen varaa.” [Raisio/VH] 

“Nämä langat on jotenkin poikki ja se näkyy omassa käytännön toimessa, se että 
yhteydet on jollakin tavalla poikki. Vaikka me joudutaan näitten muitten kanssa te-
kemään hyvin paljon yhteistyötä, ja meidän kaikkien pitäisi porukalla tehdä tätä 
samaa hommaa, mutta jos jossain nähdään joku asia tärkeänä, sitä ruvetaankin ve-
tämään siinä yksikössä eikä muisteta että tässäkin vaiheessa voisi kysyä näiltä muil-
ta, että mitäs mieltä te olette tästä. Yleensä sitten tulla pöllähtää valmiiksi mietitty 
systeemi jossakin lautakunnassa tai jossain hallituksessa tai jossain muualla johto-
ryhmässä esille ja sen jälkeen ollaan siinä tilanteessa, että tullaan valmiin ajatuksen 
kanssa ja sanotaan, että tämmöisen mä haluan ... sitä vois tulla siinä skitsivaiheessa, 
siinä kun se idea nousee esiin, niin ruveta sitä pikku hiljaa kyselemään millä tavalla 
muut siihen suhtautuu.” [Raisio/VH] 

Mutta - vaikka tilanne helposti hajautuukin, on punaista lankaa - eri toimijoita 
yhdistävää tekijää, päätöksenteon pitkäjänteisyyttä - jatkuvasti etsittävä. Vaikka 
strateginen suunnittelu ei ole tehnyt Raision kaupungin organisaatiosta yhtä 
suurta joukkuetta, se on tukenut yhteisten suuntien etsintää. 

“Siinä mielessä nyt tämä suunnitelma ohjaa myös luottamushenkilöitä, että siellä ei 
voi tulla kesken valtuustokauden tai kesken budjettivuoden tämmöisiä heittoja, että 
yhtäkkiä vedetään joku iso hanke jostakin hihasta, niin semmoiset eivät ole enää tä-
tä aikaa. Suunnitelma konkretisoituu siellä budjetissa, silloin se sitoo näitä päättäjiä 
ja se ohjaa heidänkin toimintaansa.“ [Raisio/VH] 

Strateginen suunnitteluote on kunnissa koettu tärkeäksi. Strategisia suunnitte-
luotteita voi kuitenkin olla monenlaisia. Suomessa omaksuttu strateginen suun-
nittelu on luonteeltaan klassista. Seuraavalla taipaleella katsotaan sekä klassisen 
että sen vaihtoehtojen peruspiirteitä.  
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- 9 -  
STRATEGIA -  

SUUNNITELMA JA PROSESSI 
 

 
9.1. Lähestymistavat strategiaan 
 
Strategiaa on mahdollista tarkastella monesta näkökulmasta, monin eri tavoin. 
Ryhmittelyt ja jaottelut syntyvät sen mukaan mistä näkökulmasta jaottelun tekijä 
aihettaan lähestyy. Sekä kovan että pehmeän linjan sisällä on useita erilaisia 
koulukuntia. Koulukuntaistuminen ei kuitenkaan ole niin selvä ilmiö kuin usein 
annetaan ymmärtää. Eri koulukunnissa on keskenään samo1ja tai päällekkäisiä 
asioita.  

Strategian koulukuntia on jaoteltu useilla tavoilla1. Ehkä yksinkertaisimman 
jaottelun on laatinut Whittington (1993). Hän näkee strategian erittäin laajasti, ei 
vain kirjoina, joiden kannessa lukee strategia, vaan tapana suhtautua tulevaisuu-
teen, toimintaympäristöön ja muutoksen hallintaan. Whittingtonin jaottelu ei 
niinkään pohjaudu joidenkin tunnustettujen kirjoittajien ajatusten ympärille syn-
tyneisiin koulukuntiin, vaan hän rakentaa tarkastelunsa kahden perusulottuvuu-
den varaan. Näin ollen ei ole syytä puhua koulukunnista, vaan lähestymistavois-
ta.  

Whittington (1993) tunnistaa neljä lähestymistapaa strategiaan. Ne ovat klas-
sinen, evolutionaarinen, prosessuaalinen ja systeeminen lähestymistapa. 

Lähestymistavat eroavat toisistaan sekä suhteessa strategian tuloksiin että itse 
prosessiin. Ne eroavat yhtäältä suhteessa siihen päämäärään, jota strategialla ta-
voitellaan eli tavoitteen monoliittisyyden, yksiselitteisyyden asteen tai suhteessa 

																																																								
1 ks. mm. Bryson (1988); Näsi (1987 ja 1991); Johnson (1987) 
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siihen miten paljon siitä poiketaan ja annetaan muille mahdollisuuksille tilaa 
(kuvan III-1 y-akseli). Toisaalta ne eroavat sen mukaan miten pitkälle strategiat 
ovat tietoisen laskelmoinnin tuloksia vai miten pitkälle ne ovat emergenttejä, 
prosesseista esiin sukeltavia, osin tiedostamattomia ja sattumanvaraisia proses-
seja (kuvan III-1 x-akseli). Kuvan akselit ovat jatkumoita, jotka pitävät sisällään 
useita erilaisia mahdollisia yhdistelmiä.  

Klassinen ja evolutionaarinen lähestymistapa näkevät voiton maksimoinnin 
strategisen ajattelun luonnollisena tuloksena. Systeeminen ja prosessuaalinen lä-
hestymistapa ovat pluralistisempia ottaessaan mukaan myös muut mahdolliset 
tuotokset. Kun tarkastellaan suhdetta strategiaprosessiin parit järjestäytyvät uu-
delleen. Evolutionaarisen ja prosessuaalisen lähestymistavan edustajat näkevät 
strategian nousevan esille prosesseista, joissa sattumalla, hämmennyksellä ja 
konservatismilla on keskeinen sija. Klassisten ja systeemisten teorioiden mu-
kaan strategia voi olla ennalta aiottu ja tietoinen. (Whittington 1993, 2-5.) 

Whittingtonin jaottelu on toki yksinkertaistava kuten erilaiset jaottelut ja 
luokittelut usein ovat. Se kuvaa kuitenkin varsin hyvin strategian maailman he-
terogeenisuutta ja eri lähestymistapojen kritiikkiä klassista näkemystä vastaan. 
Kunkin lähestymistavan edustajilla on oma kehitysnäkemyksensä, kuvansa siitä, 
miten maailma toimii, miten sen menoon pitää vaikuttaa ja sopeutua, miten etsiä 
oma roolinsa kehityksen virrassa. 

Vaikka eri lähestymistavat onkin taulukossa III-1 sijoitettu eri ajanjaksoille, ei 
asiaa toki voi käsittää siten, että klassisistien näkemykset vallitsivat vain 1960-
luvulla ja ovat saaneet sittemmin antaa muille tilaa. Klassisistit ovat pinnalla 

vielä 1990-luvullakin. Pro-
sessualistien työ on noussut 
esille 1970-luvulla, mutta työn 
sisällöt ja tulokset ovat rele-
vantteja vielä tänäänkin. Sys-
teemisen näkökulman nousu 
strategian teorioissa liittynee 
vanhan perinteisen itä (NL) 
vastaan länsi (USA) -
asetelman murtumiseen. Myös 
Japanin taloudellinen menes-
tys länsimaista poikkeavilla 
menetelmillä on vaatinut omia 

selityksiään USA:n stra-
tegiateoreetikkojen kes-

TULOKSET

PROSESSIT

Pluralistinen

Monoliittinen

Aiottu Emergentti

Klassinen Evolutio-
naarinen

Systee-
minen

Proses-
suaalinen

 

KUVA III-29. Yleiset strategian lähestymista-
vat (Whittington 1993, 3) 
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kuudessa. Vähitellen taas ymmärretään, ettei maailma koostu vain kahdesta toi-
silleen vastakkaisesta ajattelutavasta, vaan se on huomattavasti moninaisempi ja 
monivivahteisempi. 

 
Klassinen lähestymistapa strategiaan on lähestymistavoista vanhin ja vaiku-
tusvaltaisin. Itse asiassa usein kun puhutaan strategiasta tarkoitetaan juuri klas-
sista strategiaa. Se perustuu rationaalisen suunnittelun metodeihin, ja kuten Sa-
ger (1994) toteaa, rakentuu instrumentaaliseen rationalismin varaan (ks. myös 
Veggeland 1992.) Klassisisteille strategia on tärkeä osa tulevaisuuden turvaa-
mista ja toiminnan ohjaamista. Tavoite on yleensä monoliittinen ja yksiselittei-
nen. Useimmiten se on markkinaosuus, kannattavuus ja/tai voiton maksimointi. 
Rationaalinen strateginen suunnittelu on keino saavuttaa yrityksen olemassaolon 
kannalta keskeiset tavoitteet. Whittington (1993) mainitsee klassisen suunnan 
vaikuttajina mm. Alfred Chandlerin, Michael Porte1rin, Igor Ansoffin ja Peter 
Druckerin.  

																																																								
1 Eri kirjoittajat ovat käyttäneet eri termejä kuvatessaan tässä klassiseksi kutsutun lähestymis-
tavan pääpiirteitä. Mintzberg (1994) käyttää nimitystä "the design school", Johnson (1987) 
sekä  Peters ja Waterman (1982) käyttävät nimitystä  rationaalinen näkemys. 

TAULUKKO III-13. Neljä näkökulmaa strategiaan (Whittington 1993, 40) 
	

 Klassinen Prosessuaalinen Evolutionaarinen Systeeminen 
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Järjellinen 
perusta 

Hyödyn maksi-
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Epäselvä Eloonjääminen Paikallinen 

Huomion  
kohde 

Sisäinen (suun-
nitelmat) 

Sisäinen (poli-
tiikka/ha-
vainnot) 

Ulkoinen (mark-
kinat) 

Ulkoinen (yh-
teisöt) 

Prosessit Analyyttinen Neuvottelut 
Oppiminen 

Darwinistinen Yhteiskunnalli-
nen 

Avain-
vaikutteet 

Taloustieteet 
Sodankäynti 
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Sosiologia 
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Hannan & Free-
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Williamson 

Granovetter 
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Mintzbergin (1994, 38-39) mukaan klassisen1 lähestymistavan perusoletukset 
ovat:  

1. Strategian luominen on kontrolloitu tietoinen prosessi. Huomio kiinnitetään 
suunnittelussa tapahtuvaan järkeilyyn eikä niinkään toimintaan, jonka olete-
taan seuraavan, kunhan strategiat on laadittu. Tämä oletus juontuu varsin suo-
raan homo economicuksen käsitteestä.  

2. Vastuu strategiaprosessista on johtajalla, hän on STRATEGI. Tämä oletus hei-
jastelee sekä individualismia että sodankäynnistä johdettua käsitystä hierar-
kian huipulla olevasta kenraalista. Strategiat voidaan nähdä käskyinä organi-
saatioille. 

3.  Strategian laadinnan mallin pitää olla yksinkertainen ja epämuodollinen.  
4.  Strategioiden tulee olla ainutlaatuisia. Parhaat strategiat ovat seurausta luovas-

ta suunnitteluprosessista, ja niiden tulee rakentua ydinkompetenssien ympäril-
le.  

5.  Strategiat laaditaan suunnitteluprosessissa valmiiksi.  
6.  Strategiat tulee ilmaista täsmällisesti.  
7.  Kun ainutkertaiset, valmiit ja eksplisiittiset strategiat on laadittu, ne pitää to-

teuttaa. Toteutus on nähty omaksi vaiheekseen strategiaprosessissa.  
 (Mintzberg 1978, 934-935 ja 1994, 38-39.) 

Klassinen strateginen suunnittelu on analyyttista, systemaattista ja erittäin las-
kelmoivaa. Sen kirjallisuus on ollut pääosin normatiivista ja menestykseen suun-
tautuvaa. Huomion kohteena on se, miten organisaation tulisi analysoida itseään 
ja ympäristöään, miten asettaa tavoitteita, etsiä vaihtoehtoja ja tehdä päätöksiä. 
Viesti on usein selvä; mitä pitää tehdä, missä järjestyksessä ja miten.  

Klassiseen lähestymistapaan no-
jaavassa kirjallisuudessa keskitytään 
useimmiten vain strategian suunnitte-
luprosessiin. Toteutusvaihe nähdään 
erillisenä operatiivisena toimintana. 
Esimerkiksi Bryson (1988) - vaikka 
korostaakin toiminnan merkitystä - ei 
käsittele juuri lainkaan strategioiden 
toteutusta, vaan keskittyy niiden laa-
dintaprosessiin. Strategisen suunnitte-
lun prosessi jaetaan usein vaiheisiin, 
joita pitkin etenemällä päädytään 
strategiseen suunnitelmaan, joka on 
suunnitteluprosessia jälkeen toteut-
tamistaan vaille valmis.  

Klassisen strategisen suunnittelun 

KUVA III-30. Klassisen strategian 
oletus aiotun strategian, suunnitelman 
ja yksittäisten tapahtumien välisestä 
suhteesta 
	

  * Kokonaisuus ja osat II * 
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kirjallisuudessa päähuomio on kiinnitetty siihen, miten sisäinen ja ulkoinen ym-
päristö analysoidaan ja sopivat strategiat valitaan ja muotoillaan. Yleensä tode-
taan, että suunnitelluista strategioista ei juurikaan ole hyötyä, jos niitä ei toteu-
teta. Toimeenpanoa siis korostetaan, mutta se jätetään strategisen suunnittelun 
ulkopuolelle. Se nähdään erillisenä osana, operatiivisena toimintana. Usein 
myös huomataan, että johtajat käyttävät käytännössä suurimman osan ajastaan 
strategioiden toteuttamiseen eikä niinkään niiden muotoiluun. Samaan hengen-
vetoon todetaan, että pahin ongelma strategioissa on usein toteutuksessa eikä 
huonosti muotoilluissa strategioissa. Vaikka nämä ongelmat huomioidaan, niihin 
kiinnitetään suhteellisen vähän huomiota klassisen lähestymistavan kirjallisuu-
dessa. 

Johnson (1987, 14) toteaa, että rationalistisen klassisen strategian taustalla on 
ajatus siitä, että mitä selkeämpi on näkemys kompleksisuudesta sitä järkevämpiä 
päätöksiä voidaan tehdä. Selkeyteen päästään analysoimalla toimintaympäristöä 
ja organisaation asemaa siinä. Tavoitteena on epäselvyyden poistaminen objek-
tiivisten analyysien avulla sekä toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen sar-
jalla hyvin ennalta suunniteltuja toimenpiteitä. Dynaamisuuden kohtaaminen 
heijastetaan suunnitelmien avulla pidemmälle aikavälille. Strategisilla suunni-
telmilla haetaan se yleinen suunta, jonka puitteissa muutoksia toteutetaan ja nii-
hin sopeudutaan. Klassinen strategia ei myöskään huomio moninaisuutta, vaan 
yrittää puristaa sen suunniteltujen strategioiden sisälle. Emergenssin mahdolli-
suus rajoittuu hyvin kapealle alalle aiottujen strategioiden sisällä, jos silloin-
kaan. Klassisessa strategiassa päätetään etukäteen mikä on tärkeää ja mikä ei. 
Tässä klassinen strategia jakaa ‘esikuvansa’ synoptisen suunnittelun ajatukset, 
vaikkakin väljemmässä viitekehyksessä. 

Klassinen lähestymistapa strategiaan edustaa rationalismia.  
 

Systeemisen lähestymistavan edustajat uskovat organisaatioiden kykyyn suun-
nitella ja toimia tehokkaasti muuttuvassa ympäristössä. Klassisisteista systeemi-
teoreetikot eroavat siinä, että he hyväksyvät klassisen rationaalisuuden muodot 
ja tavoitteet vain historiallisesti ja kulttuurisesti erityisinä ilmiöinä. Keskeinen 
teema systeemisessä lähestymistavassa on se, että päätöksentekijät eivät ole vain 
taloudellisesti laskelmoivia yksilöjä, vaan myös ihmisiä, jotka ovat syvälle juur-
tuneita omaan kiinteästi yhteenkietoutuneeseen sosiaaliseen verkostoonsa. Nämä 
verkostot vaikuttavat sekä toiminnan tavoitteisiin että keinoihin. Verkostot anta-
vat viitteitä siitä mikä on sopivaa ja järkevää toimintaa niiden jäsenille.  

Klassisistille tehottomalta ja epärationaaliselta käyttäytymiseltä vaikuttava 
toiminta saattaa systeemiteoreetikosta olla täysin rationaalista ja tehokasta pai-
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kallisten kriteerien ja toimijan sosiaalisen kontekstin mukaan. Organisaatiot 
eroavat näin ollen sen sosiaalisen ja taloudellisen systeemin mukaan, jossa ne 
toimivat. Systeemisen ajattelutavan mukaan strategiaa ohjaavat normit eivät 
nouse niinkään kognitiivisista rajoitteista kuten prosessualistit ajattelevat, vaan 
paikallisen yhteisön kulttuurisista säännöistä. Organisaatioiden sisäiset jännitteet 
eivät synny vain yksilöiden ja osastojen mikro-politiikasta, vaan myös erilaisten 
toimintaympäristön ryhmien, intressien ja resurssien viitekehyksessä. (Whitting-
ton 1993, 22-39.) 

Systeemiselle näkökulmalle on tärkeää erot eri maiden sosiaalisten systee-
mien välillä sekä muutokset systeemien sisällä. Keskeisellä sijalla tarkastelussa 
on se, miten strategiset tavoitteet ja prosessit heijastavat sitä sosiaalista systee-
miä, jossa strategiat on laadittu. Systeemisen lähestymistavan etu käytännön nä-
kökulmasta on sen korostuneessa sosiologisessa herkkyydessä. Muiden toimi-
joiden toimintalogiikka ei välttämättä ole sama kuin oman organisaation. Sys-
teeminen näkökulma kyseenalaistaa näkemyksen universaalista strategiamallis-
ta.  

Systeemisestä näkökulmasta klassisen lähestymistavan teoriat ovat kulttuuri-
sesti hyvin spesifejä, ovathan ne pääosin amerikkalaisten käsialaa. Samalla sys-
teeminen lähestymistapa on siis relativistinen suhteessa strategian päämääriin ja 
keinoihin, jotka ovat kiinteässä yhteydessä paikallisen yhteisön kulttuureihin ja 
voimiin. Strategisen ajattelun muodot ja tavoitteet riippuvat sosiaalisesta kon-
tekstista ja strategisen ajattelun tulisikin olla sosiologisesti herkkää. Tämän 
vuoksi strategisen ajattelun muodot ja prosessit vaihtelevat maittain. (Whitting-
ton 1993, 22-39.) 

Whittington liittää systeemisen lähestymistavan strategiaan lähinnä eri kult-
tuurien ja eri maiden erojen näkökulmasta, mutta systeeminen lähestymistapa 
liittyy hyvin yksinkertaisella mutta perustavalla tavalla myös kuntiin. Olosuh-
teet, kuntalaiset, luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat erilaisia eri kunnissa. 
Sosiaaliset verkostot eroavat toisistaan. Näin ollen myös kuntien strategiat sekä 
sisällöllisesti että varsinkin prosessina ovat erilaisia.  

Systeemisessä lähestymistavassa epäselvyys ja sen hallintamuodot on aina si-
dottu paikkaan ja aikaan, kyseessä olevaan kulttuuriin ja sosiaaliseen verkos-
toon. Strategian systeemisyys on epäselvyyden hallinnan ajan strategiaproses-
sien taustalla itsestäänselvyytenä. Systeeminen lähestymistapa lähtee liikkeelle 
moninaisuudesta, hyväksyy sen. Tästä lähtökohdasta se jättää auki useita mah-
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dollisuuksia miten kompleksisuuden, dynaamisuuden, moninaisuuden ja epäsel-
vyyden kanssa toimitaan1.  

Systeeminen lähestymistapa strategiaan edustaa relativismia. 
 
Evolutionaarisen1 lähestymistavan edustajat eivät usko yhtä vahvasti johdon 
kykyyn suunnitella ja toimia rationaalisesti kuin klassisen suunnan edustajat. 
Evolutionaristit perustavat ajattelunsa markkinoiden kilpailuprosessien luonnol-
liseen valintaan. He eivät keskity rationaalisen suunnittelun metodeihin, vaan 
lähtevät siitä, että omaksuupa johto minkä metodin tahansa vain parhaimmat 
selviytyvät. Organisaatioiden kykyyn ennakoida ja vastata toimintaympäristön 
muutoksiin ei uskota. Evolutionistit lähtevät siitä, että markkinat ovat liian vai-
keat ja ennakoimattomat kalliille strategiaprosessille. He näkevät myös, että 
markkinat ovat liian tehokkaat pitkäaikaiselle strategialle. Kilpailijat pystyvät 
tarpeen vaatiessa nopeasti omaksumaan tehokkaan kilpailustrategian. Evolu-
tionaarisen näkemyksen mukaan strategia saattaa olla vaarallinen harhakuva. 
Koska strategia on tehoton, ainoa mikä ratkaisee on uusien innovaatioiden ja 
ideoiden runsaus. Markkinat valitsevat niistä parhaat. (Whittington 1993, 17-
22.)  

Väkisinkin esiin nousee kysymys onko tämän tyyppinen lähestymistapa stra-
tegista suunnittelua lainkaan. Klassisen 
strategian tulevaisuuteen suuntautuvasta 
näkökulmasta evolutionistien näkemys on 
lähinnä ajopuuteoria, jossa etsitään lyhyen 
tähtäyksen etua ja unohdetaan tulevaisuu-
teen tähtäävä näkökulma kokonaan.  

Whittington (1993, 17-22) toteaa, että 
äärimmilleen vietynä evolutionaarinen lä-
hestymistapa perustuu strategisten ilmiöi-
den tarkastelussa lähes fatalistiseen biolo-
giseen evoluutioon, mutta korvaa viida-
kon lain markkinoilla. Evolutionisteille 
tulevaisuus on liian epävakaa ja ennakoi-
maton, jotta sen varalle voisi suunnitella.  

Evolutionaarisella lähestymistavalla on 
varsin synkkä viesti strategiselle ajat-

																																																								
1 Luvussa 4.3. käsiteltiin evolutionaarista kehitysnäkemystä, joka kuvaa kehityksen luonnetta, 
kun taas tässä evolutionaarisella lähestymistavalla Whittington tarkoittaa strategianäkemystä.  
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telulle. Sen mukaan pitkäntähtäimen strategioiden laatiminen on pahimmallaan 
täydellistä ajanhaaskausta. Johtajien tulisi keskittyä tehokkaaseen operationaali-
seen toimintaan. Jos muutoksia on pakko ennakoida, niin ei ole viisasta inves-
toida yhteen suunnitelmaan vaan pitää mahdollisuuksia auki. Tehokkainta tämän 
näkemyksen mukaan on kokeilla useilla pienillä toimenpiteillä ja antaa markki-
noiden päättää.  

Viesti epäselvyyden hallintaan on se, ettei sitä voi hallita, joten parasta mitä 
voidaan tehdä on kokeilla erilaisilla tuotteilla, reagoida nopeasti ja toimia ly-
hyellä aikajänteellä. Evolutionaarisella näkökulman edustajat tavallaan antautu-
vat epäselvyyden edessä. Moninaisuutta käytetään hyväksi markkinoilla selviä-
miseksi. Se tarjoaa pohjan operatiiviselle menestykselle. Dynaamisuus kohda-
taan tässä ja nyt. Tulevia muutoksia ei ennakoida, vaan niihin reagoidaan sitä 
mukaan, kun ne kohdataan. 

Evolutionaarinen lähestymistapa strategiaan edustaa fatalismia. 
 

Prosessuaalinen lähestymistapa1 strategiaan jakaa evolutionistien epäluulon 
rationaalisen strategisen suunnittelun kyvykkyydestä. Sen edustajat eivät kuiten-
kaan ole yhtä vakuuttuneita markkinoiden mahdollisuuksista maksimoida voitto, 
johtaa haluttuihin tuloksiin. Prosessualistit epäilevät tavoitteiden selkeyttä ja yk-
siselitteisyyttä tai strategisen johdon hallitsevaa asemaa strategian muodostumi-
sessa. Tämän suuntauksen nousuun ja kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. Mar-
chin ja Simonin (1964), Cyertin ja Marchin (1963), Mintzbergin (1978, 1989 ja 
1994) ja Pettigrewin (1987) tutkimukset. 

Johnsonin (1987, 20-21) mukaan tutkimukset, joissa on seurattu strategisen 
päätöksenteon prosesseja, ovat osoittaneet, että strateginen johto ei käytännössä 
kontrolloi päätöksentekoa rationalistisen mallin lineaarisen ihanteen mukaisesti. 
Strategista päätöksentekoa luonnehtii pikemminkin poliittinen sekamelska neu-
votteluineen ja eri ryhmien välisine intressikamppailuineen. Cyert ja March 
(1963) toteavat organisaation koostuvan useista ryhmittymistä, jotka neuvottele-
vat ja tekevät keskenään kompromisseja. Organisaation strategiat sukeltavat 
esiin tästä prosessista. 

Prosessualisteille sekä organisaatiot että markkinat ovat sekava ilmiö, jossa 
strategiat ilmaantuvat hämmennyksestä ja pienin askelin. Prosessualistien vihje 
on, ettei kannata pitää kiinni saavuttamattomissa olevasta rationaalisuuden ide-

																																																								
1 Prosessuaalinen lähestymistapa liitetään usein Japanissa käytännön sovelluksensa saanee-
seen laatujohtamiseen. Japanilaiseen prosessuaaliseen näkemykseen palataan pehmeän strate-
gian yhteydessä. 
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asta, vaan kannattaa ottaa maailma sellai-
sena kuin se on. Prosessualistien työssä 
on keskeistä rationaalisen taloudellisen 
ihmisen käsitteen hylkääminen ja organi-
saatioiden sisäisen kompleksisuuden 
tunnustaminen. Heille strategia on en-
nemminkin poliittisten kompromissien 
kuin rationaalisen voiton maksimoinnin 
tulos. (Whittington 1993, 22-27.) 

Klassisen strategian menetelmiä ei 
kuitenkaan hylätä täysin. Strategisen 
suunnittelun avulla johtajat yrittävät yk-
sinkertaistaa ja ohjata heille liian komp-
leksista maailmaa. Broms ja Paavola 
(1991) rinnastavat suunnitelmat ja niiden 
ympärille kehitetyt seminaarit seremonioihin ja rituaaleihin, joiden tehtävänä on 
vahvistaa turvallisuudentunnetta ja ylläpitää illuusiota kehittämisestä. Strategi-
sen suunnittelun säännölliset prosessit ovat usein rauhoittavia rituaaleja epäsel-
vässä maailmassa, ja suunnitteluprosessissa lähinnä kirjataan toteutettuja strate-
gioita eikä niinkään luoda uusia tulevaisuuteen suuntautuvia strategioita. (ks. 
Quinn 1980; Whittington 1993; Mintzberg 1994.) 

Prosessualistit korosta1vat, ettei strategia välttämättä ole vain suunniteltu, se 
voi myös olla emergentti1. Mintzberg (1989, 31) kutsuu emergenteiksi sellaisia 
strategioita, jotka nousevat tiedostamattomasti tai muista aikomuksista huolimat-
ta esiin. Tällaisessa tapauksessa toiminnot ja tapahtumat yksinkertaisesti vain 
muodostuvat sellaisiksi, että ne alkavat muodostaa tiettyjä käyttäytymisen kuvi-
oita, johdonmukaista toimintaa. Emergenteistä strategioista saattaa myöhemmin 
tulla tarkoitettuja strategioita, kun johto tunnistaa syntymässä olevat kuviot ja 
legitimoi ne esimerkiksi suunnittelun avulla.  

Prosessualistit kääntävät tavallaan ylösalaisin perinteisen näkemyksen siitä, 
että suunnittelu edeltää toimeenpanoa. Heille strategia määräytyy toiminnan 
kautta. Esimerkiksi Mintzbergille (esim. 1978, 1989 ja 1994) strategian luomi-
nen on jatkuva ja sopeutuva prosessi, jossa strategian luominen ja toteuttaminen 
ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Emergentit strategiat ovat keskeinen, väis-
tämätön osa strategiaa. 

																																																								
1 ks. Emergentin määrittely luvussa 4.3.2. 
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 Strategiassa on tärkeää pitkäjänteinen organisaatiolle tunnusomaisen sisäisen 
kompetenssin luominen ja ylläpitäminen. Tämän näkökulman mukaan strategi-
asta tulee kärsivällinen sisäisesti tietoinen prosessi ennemminkin kuin joustava 
ulkoisesti suuntautunut mahdollisuuksiin kiinnittyvä klassinen rakenneanalyysi. 
Murron (1992) mukaan prosessikeskeisyys tarkoittaa jatkuvaa, yhteisön sisältä 
nousevaa kehitystä, ja prosessin johtaminen viittaa johtajan rooliin yhteisönsä 
kehittäjänä. 

 Whittington erottelee neljä keskeistä tapaa, joilla prosessuaalinen lähestymis-
tapa eroaa klassisesta:  

1.  Strategia voi olla heuristista päätöksentekoa, väline jolla yksinkertaistetaan 
maailma ymmärrettävälle ja käsiteltävälle tasolle,  

2.  suunnitelmat voivat olla vain johdon turvaverkkoja, jotka tarjoavat yhtä paljon 
mielenrauhaa kuin ohjaustakin,  

3.  strategia ei ehkä edellä toimintaa, mutta se voidaan havaita takautuvasti,  
4.  strategia ei ole vain markkinoiden valitsemista ja toiminnan suuntaamista, 

vaan myös huolellista sisäisen kompetenssin ylläpitoa.  
 (Whittington 1993.) 

Monet klassisistien pyhät ajatukset ovat näin vaarassa. Tavoitteet voivat olla 
muuttuvia, pitkäntähtäimen strategiat saattavat olla harhaa ja toimeenpanon erot-
taminen strategian luomisesta ylimmän johdon itseään ruokkiva myytti. Proses-
sualistit epäilevät rationaalisen pitkäntähtäimen suunnittelun arvoa ja näkevät 
strategian vain oppimisen ja sopeutumisen emergentteinä prosesseina. Sekä evo-
lutionaarisen että prosessuaalisen lähestymistavan mukaan strategia klassisessa 
mielessä ei ole merkityksellinen. Suunnitelmat jäävät pakostakin tapahtumien 
jalkoihin. 

Myös prosessuaalinen lähestymistapa nostaa esiin kysymyksen mallin strate-
gisuudesta. Jos muutokset ovat vähittäisiä, ja strategiat syntyvät toiminnan yh-
teydessä, niin onko tällaista prosessia johdettu lainkaan strategisesti, vai onko 
vain sopeuduttu toimintaympäristön muutoksiin. Jos strategiaa lähestytään klas-
sisistin silmin, niin myös prosessuaalinen lähestymistapa on lähinnä ajopuuteo-
ria. Jos taas hyväksytään strategialle muitakin muotoja kuin mitä klassinen lä-
hestymistapa on tarjonnut, niin prosessi voi olla hyvinkin strateginen, mutta eri 
tavalla. 

Prosessuaalinen lähestymistapa hyväksyy moninaisuuden ja kompleksisuu-
den. Se pitää niitä lähes itsestäänselvinä ominaisuuksina johtamisen ja suunnitte-
lun prosesseissa. Samalla se jättää tilaa itseorganisoitumiselle ja varsinkin itse-
ohjautuvuudelle. Dynaamisuuden kohtaamista ei heijasteta suunnitelmien avulla 
pidemmälle aikavälille, vaan ratkaisevaa on se mitä tehdään tässä ja nyt. Proses-
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suaalinen lähestymistapa korostaa epäselvyyden hallinnassa organisaation sisäis-
ten valmiuksien luomista ja tapahtumista oppimista sekä jatkuvaa kom-
munikaatio- ja neuvotteluprosessia. 

Prosessuaalinen lähestymistapa edustaa pragmatismia. 
 
Interpretatiivinen näkökulma strategiaan 
 

dellä olevien lähestymistapojen yläpuo1lelle, mutta samalla osaksi proses-
suaalista strategiaa, on syytä nostaa Johnsonin1 interpretatiivinen näkökulma 

strategiaan. Se liittyy hyvin olennaisesti kehitysnäkemyksen käsitteeseen. In-
terpretatiivisessa lähestymistavassa strategia edustaa konseptuaalista karttaa. 
Yhtenä keskeisenä lähtökohtana siinä on Weickin (1979, 67) toteamus siitä, että 
inhimillinen toimija ei vain reagoi toimintaympäristöön, vaan luo merkityksiä 
toimintaympäristöstä saaduista impulsseista. Merkitysten luominen perustuu sii-
hen mitä aiemmin on tapahtunut, ja toisaalta siihen mitä toimija ymmärtää par-
haillaan tapahtuvaksi. Samalla vallitsevat tapahtumat vaikuttavat toimijan nä-
kemykseen menneestä, eli nykyiset päätökset tehdään menneen kokemuksen pe-
rustella, ja mennyt kokemus vahvistuu nykyisessä toiminnassa. Näin epäselvyyt-
tä vähennetään ja saatetaan se hallittavaksi. Strategia on johdon maailman hah-
mottamisen tulos, eli epäselvyyteen voidaan vastata myös kognitiivisella ja ideo-
logisella tasolla. (Johnson 1987, 40.)  

Interpretatiivisesta näkökulmasta strategia ei välttämättä suoraan ohjaa orga-
nisaation toimintaa samassa mielessä kuin suunnitelmat. Yhdessä merkitykses-
sään strategiasta tulee organisaation johdon kognitiiviseen karttaan perustuva 
intentio ja maailman menon hahmotus, jolloin strategia on organisaatiossa vai-
kuttavien ryhmien tai yksilöiden ideologioiden tuotos. 

Interpretatiivisen lähestymistavan viesti on, että strategiaprosessissa ovat tär-
keitä ne merkitykset, joita prosessiin osallistuvat ryhmät ja yksilöt tapahtumille 
antavat. Varsinkin organisaation johto rakentaa jatkuvasti joko tietoisesti tai tie-
dostamattomasti kognitiivisia karttoja, joiden avulla se selittää, kuvaa ja tulkit-
see kompleksista, moninaista ja epäselvää toimintaympäristöä. (Johnson 1987, 
55.) 

Interpretatiivinen näkökulma nostaa esille ajatuksen siitä, että loppujen lo-
puksi tavoitteellinenkin toiminta on enemmän tavoitteita luovaa ja tulkitsevaa 
																																																								
1 Johnson (1987, 38-55) on jakanut lähestymistavat strategiaan kolmeen ryhmään; rationaali-
nen, inkrementaalinen ja interpretatiivinen. Johnsonin rationaalinen ja inkrementalistinen lä-
hestymistapa löytävät vastineensa tässä käsitellyistä klassisesta ja prosessuaalisesta lähesty-
mistavasta.  
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kuin tavoite-keino -kehikon puitteissa olevaa rationaalista toimintaa. Miten 
usein tulkitsemmekaan jälkikäteen tavoitteita uudestaan. 

Interpretatiivinen lähestymistapa hyväksyy tavoitteiden tulkinnallisen luon-
teen ja antaa organisaatioiden kommunikaatio- ja oppimisprosessien tehtäväksi 
jatkuvasti uudistaa ja kehittää tavoitteita tuomalla ne keskusteluun. 

	
 
9.2. Strategian lähestymistapojen viesti pehmeälle strategialle 

	
lassisisteille strategian pitäisi olla muodollinen ja eksplisiittinen, sen tavoit-
teiden yksiselitteisiä. Evolutionistit hyväksyvät monoliittiset päämäärät 

(esim. voiton maksimointi), mutta eivät usko pitkäntähtäimen strategioihin vaan 
lyhyentähtäimen tehokkuuteen. Prosessualistit ja evolutionistit kritisoivat klassi-
sistien näkemyksen pyrkimystä universaalisuuteen. Prosessualistit hylkäävät 
muodollisuuden ja näkevät strategian muotoiltuna ("crafted") ja tavoitteet epä-
selvinä. Mutta siinä missä prosessualistit näkevät epärationaalisuutta systeemi-
teoreetikot etsivät rationaalisuudelle toisia sisältöjä.  

Etsittäessä pehmeän strategian muotoja epäselvyyden hallinnan lähtökohdista 
evolutionaarisen lähestymistavan pessimististä näkemystä pidemmälle tulevai-
suuteen suuntautuvan suunnittelun ja toiminnan kannattamattomuudesta ei jaeta. 
Monet yhteiskunnalliset ongelmat edellyttävät tulevaisuusnäkökulmaa. On-
gelmia, kuten edellä on todettu, ei voi ratkaista suunnittelemalla tai suunnittele-
matta. Systeemiteoreetikkojen käsitykseen siitä, että strategian sisältö ja proses-
sin muodot riippuvat sosiaalisesta ja kulttuurisesta kontekstista, on helppo yhtyä. 
Jatkossa se hyväksytään strategian taustalla olevana perusoletuksena. Stra-
tegiaprosessit ovat vähintään laadullisesti erilaisia eri kunnissa, koska ihmiset 
ovat erilaisia, menneisyyden kokemukset ja tulevaisuuden odotukset poikkeavat 
toisistaan.  

Kun evolutionaarinen lähestymistapa hylätään liian passiivisena tulevaisuu-
den suhteen ja systeeminen lähestymistapa hyväksytään itsestään selvänä taus-
talla olevana periaatteena, niin jatkossa strategian lähestymistavat tiivistetään 
klassisen ja prosessuaalisen lähestymistavan muodostamalle ulottuvuudelle. 
Klassinen strategia on syytä pitää mukana tarkastelussa, koska a) se on Suomes-
sa hallitseva ja b) myöhemmin tässä työssä kohtaamastaan kritiikistä huolimatta 
sillä on annettavaa osana kokonaisprosessia. 

Klassisen ja prosessuaalisen strategian muodostama ulottuvuus liittyy lähei-
sesti myös edellä käytyyn keskusteluun hallittavuudesta. Klassisessa strategiassa 
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oletuksena on se, että valta on keskellä strategiasta vastaavalla johdolla, ja kun-
han strategiat ovat oikeat, johto hyvä ja tehokas, niin hallittavuuteen on mahdol-
lista päästä. Prosessuaalisessa lähestymistavassa valta nähdään jo järjestelmän 
luonteen vuoksi hajautuneempana, ja klassisessa mielessä valtakeskusta ei ole. 
Myöskään keskitettyyn hallittavuuteen ei uskota.  

Vaikka klassinen strategia asenteellisella tasolla tunnistaa epäjatkuvuudet, 
niin silti se perustuu oletukseen siitä, että tulevaisuus on hallittavissa objektiivis-
ten analyysien varaan rakentuvien strategioiden avulla. Prosessuaalinen näke-
mys taas korostaa tulevaisuuden ja kehityksen emergenttejä piirteitä. Prosessu-
aalinen lähestymistapa otetaan mukaan teorian kehittelyyn, koska se a) tunnistaa 
ja hyväksyy epäselvyyden hallinnan perusoletukset ja b) soveltuu klassista lä-
hestymistapaa paremmin strategiseen kuntamalliin. Prosessuaalisessa strategias-
sa on kuitenkin omat ansansa, joihin on vaara pudota. Tämän vuoksi se vaatii 
rinnalleen kommunikatiivisen suunnittelun ja aika ajoin myös klassisen strategi-
an. 

Vaikka tarkastelu tässä keskittyykin klassinen vs. prosessuaalinen ulottuvuu-
delle, niin systeeminen lähestymistapa hyväksytään taustalle ja evolutionaarisen 
lähestymistavan sopeutumista korostava näkökulma on aina varteenotettava 
mahdollisuus, ei tavoiteltavana tilana, vaan ulkoisena pakkona. 

Edellä on jo käytetty käsitteitä strategia, strateginen ajattelu ja strateginen 
suunnittelu määrittelemättä tarkemmin niiden sisältöä. Ennen kuin lähdetään 
tarkastelemaan strategian muotoja kunnassa ja pehmeän strategian teoriaa on 
keskeisten käsitteiden sisältöjä tarkennettava. 

 
 
9.3. III kehän peruskäsitteet 

9.3.1. Strateginen ajattelu 
 

oissain strategista ajattelua käsittelevistä opuksissa on todettu Gretzkyn sano-
neen "En luistele kiekon perässä, vaan luistelen sinne minne se on menossa". 

Hän on paljastanut salaisuutensa. Miksi kaikki jääkiekkoilijat eivät pelaa kuten 
Gretzky? 

Kun nyt kirjoitan tähän kunnanjohtajalle strategisen ajattelun perusviisauden - 
"hyödynnä kuntasi vahvuudet siten, että mahdollisuudet saavutetaan, heikkoudet 
poistetaan ja uhat vältetään" - on kunnanjohtajan mahdollista poistaa kuntansa 
ongelmat ja luotsata se tyylikkäästi tulevaisuuteen. Miksi tuntuu siltä, ettei näin 
kuitenkaan käy? 
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Jotenkin tuntuu siltä, etteivät edelliset ohjeet toimi, jotain puuttuu. Ehkä se on 
vastaus kysymykseen miten, ehkä taustalta puuttuu myös monta osaa prosessis-
ta, tai peräti koko prosessi. Gretzkyn kohdalla unohdetaan usein kertoa kaikista 
niistä tuhansista ja taas tuhansista peli- ja harjoitustunneista, joista taito "luistella 
sinne minne kiekko on menossa" on tullut. Sanotaan hänellä myös olevan poik-
keuksellisia kykyjä, lahjakas kun on.  

Ehkä strategisen ajattelun taustalta tulee unohtaa kaikki yksinkertaistetut suo-
raviivaiset ohjeet ja syytä muistaa, että menestyksen taustalla on usein luontaiset 
ominaisuudet ja/tai kova työ. Strateginen ajattelu on yksi tapa lähestyä näitä 
ominaisuuksia, kehittää ja etsiä niitä. Lopulta menestys nousee prosessista, jos 
on noustakseen.  

Strateginen ajattelu on loppumaton oppimisprosessi, joka on - Vartoa sovelta-
en - aina ajattelijansa taito. 

“Ajattelu on valmiiksi saatettua viisautta, jossa on tuotettu ajatuksia, joita sitten voi 
kuka tahansa ottaa ajateltaviksi ja vertailla eri ajatuksia kuten mitä tahansa kauppa-
tavaraa.  

Sen sijaan ajatteleminen ei tuota mitään valmista, vaan on koko ajan toimintaa, 
jossa jokaisen on itse etsittävä se, kuinka hänen ajattelemisensa on maailmaan näh-
den joko osuvaa tai harhaista. Tästä myös seuraa, että ajatteleminen pyrkii koko 
ajan keskusteluun, siis on dialogista, ja valmis muuttumaan ja kehittymään. Tär-
keintä kuitenkin on, että ajatteleminen pysyy aina ajattelijansa taitona eikä voi elää 
irrallaan tämän omasta elämästä.” (Varto 1994, 140-141) 

Tässä ei lähdetä leikkimään sanoilla enempää kuin on pakko, mutta strateginen 
ajattelu parhaimmillaan on ajattelemista Varton tarkoittamassa mielessä. 

Strategisen ajattelu muodostaa perusasenteen ja -suhtautumisen organisaation 
johtamisessa ja oman toiminnan ohjaamisessa. Sen tulee johtaa päättäjien aja-
tukset siihen, mikä todella on tärkeintä organisaation kannalta. Strateginen ajat-
telu ei siis ole niinkään menetelmä kuin asenne ja lähestymistapa. Ohmae 
(1983, 34) kutsuu analyyttisen menetelmän ja henkisen joustavuuden yhdistel-
mää strategiseksi ajatteluksi. Näsi (1987, 76-77) puolestaan toteaa, että strategi-
sen ajattelun tarkoituksena on antaa viitekehyksiä ja ajattelumalleja, jotka hel-
pottavat oleellisen löytymistä arkipäivän sirpaleisista tapahtumasarjoista ja lo-
puttomista paperipinoista. Se helpottaa selkeämmän käsityksen luomisessa se-
kavasta maailmasta.  
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De Bono (1991) on eritellyt (strategisen) ajattelun ulottuvuuksia lateraalisen 
ja vertikaalisen ajattelun kautta (ks. taulukko III-2). Vertikaalinen ajattelu on pe-
rinteistä loogista ajattelua, joka on käytössä jatkuvasti. Nykyaikainen koulutus 
pohjautuu hyvin pitkälle sen varaan. Monille vertikaalinen ajattelu on ainoa tapa 

TAULUKKO III-14. Vertikaalisen ja lateraalisen ajattelun peruspiirteet (de Bo-
no 1991) 
	

 Vertikaalinen ajattelu Lateraalinen ajattelu 

Jatkuvuus/ 
epäjatku-
vuus 

- Perinteistä loogista ajattelua 
- Edetään suoraan yhdestä informaa-

tiosta toiseen  
- Etsii ja luo jatkuvuutta 
- Askel seuraa loogisesti toista 
- Johtopäätökset todisteiden jälkeen 

-  Esittelee epäjatkuvuutta 
- Ennalta ajatellen epäoikeutettuja 

hyppyjä 
- Provokatiivinen hyppy uuteen ase-

maan mahdollistaa asioiden näke-
misen uudella tavalla 

Muutos -  Valikoivaa  
- Keskittyy tasapainoon, muuttumat-

tomuuteen 
- Etsii tyydyttävää ratkaisua, jonka 

varassa voidaan toimia 
- Etsii vastauksia, oikea vaihtoehtoa 

-  Generoi muutosta 
- Muutos muutoksen vuoksi 
- Tavoitteena on liike 
- Etsii kysymyksiä ja vaihtoehtoja 
 

Valinta -  Liikkuu kyllä-ei akselilla 
- Valinta on ei-vaihtoehtojen hyl-

käämistä 
- Jokaisen askeleen pitää olla perus-

teltu ja edellisiin askeliin tukevasti 
perustuva  

-  Toimii kyllä-ei akselin ulkopuolel-
la 

- Ei etsi sitä mikä on oikeaa, vaan 
sitä mikä on erilaista. Väärää on 
vain ylimielisyys ja jäykkyys 

Informaatio -  Käyttää informaatiota sen merki-
tyksen vuoksi 

- Analyyttistä 
- Kiinnostunut siitä mistä idea tulee, 

ja siitä, miksi se ei toimi, jotta sen 
mahdollisesti voi hylätä 

-  Käyttää informaatiota sen uusia 
ideoita luovan vaikutuksen vuoksi 

- Provokatiivista 
- Kiinnostunut siitä mihin idea joh-

taa. Mitä ideasta voisi saada irti 

Huomion 
kohde 

-  Keskittyy olennaiseen 
- Valitsee sen mitä pitää tarkastella, 

muu hylätään 
-  Etenee pitkin hyvin muotoiltuja 

malleja 

- Mikään ei ole epäolennaista 
-  Toivottaa sattuman tervetulleeksi, 

koska jotain ideaa on vaikea muut-
taa sisältäpäin 

-  Välttää ilmeistä. Jos uusia ajatuk-
sia ei ilmene, voi aina palata ilmei-
seen 

Tulos -  Lupaa vähintään minimituloksen -  Ei lupaa mitään, mutta kasvattaa 
maksimituloksen mahdollisuutta 

- Ulottuvuus: loistava ratkaisu - ei 
mitään. Kehittämällä lateraalista 
ajattelua mahdollisuus loistaviin 
tuloksiin kasvaa 
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ajatella. Lateraalinen ajattelu on monella tapaa vertikaalisen vastakohta, ja mo-
net sen edut tulevat juuri kyvystä paeta vertikaalisen ajattelun sääntöjä. 

Lateraalisen ajattelun epäoikeutetut hypyt ovat epäoikeutettuja kunnes ne on 
tehty. Hyppy saattaa avata uuden kuvion, joka jälkikäteen oikeuttaa sen. Toi-
saalta tämänkaltainen hyppy on aina sikäli riski, että ehkä se ei löydäkään oi-
keutustaan jälkeenpäin. Tässä mielessä lateraalisen ajattelun epäoikeutettu hyp-
py on hyppy tuntemattomaan, hyppy johonkin uuteen. Toisaalta tämä on hel-
pompi ymmärtää, kun muistaa De Bonon ajatuksen siitä, että tärkeää lateraali-
sessa ajattelussa on muutos itsessään, liike käsitteestä toiseen, yhdestä tavasta 
katsoa asioita toiseen.  

Vaikka lateraalinen ja vertikaalinen ajattelu ovat lähes peilikuvia, niin loppu-
tulos ei sitä välttämättä ole. Lopputulosta katsomalla on usein mahdotonta sanoa 
kumpaa tapaa käyttäen siihen päästiin. Mikä on toiselle mahtava lateraalinen 
hyppy, voi toiselle olla yksinkertainen vertikaalinen siirtymä asiasta toiseen. La-
teraalinen ja vertikaalinen ajattelu ovat saman ulottuvuuden ääripäitä. Jokainen 
"ajattelusuoritus" sijoittuu jollekin kohtaa tätä ulottuvuutta. Normaalisti ajatte-
lussa on molempia, painotus riippuu ajattelijasta. (de Bono 1991, 16.) 

Lateraalisen ajattelun avoimuuden voisi kuvitella johtavan siihen, että aikaa 
haaskaantuu paljon loistavan tuloksen etsinnässä. Joku saattaisi jopa sanoa, että 
järkevämpää olisi käyttää vertikaalista ajattelua ja tyytyä vähemmän loisteliaa-
seen tulokseen. Tämä joku on ymmärtänyt lateraalisen ajattelun väärin.  

Lateraalista ajattelua ei käytetä jatkuvasti. Se etsii epäjatkuvuuksia ja sattu-
maa, muutosta. Jatkuvilla suunnan muutoksilla ei päästä mihinkään.  

Lateraalinen ajattelu nostaa uuden strategisen suunnan esille, avaa mahdolli-
suuksia, vertikaalinen ajattelu kehittää niitä käytännön tarpeisiin. 

Strateginen ajattelu on sikäli mielenkiintoinen ilmiö, että parhaimmillaan se 
liikkuu koko lateraalisen ja vertikaalisen ajattelun muodostamalla ulottuvuudel-
la. Sen perusperiaate on kuitenkin hyvin yksinkertainen; se on keskittymistä 
olennaiseen ja olennaisen jatkuvaan etsimiseen. 

Olennainen on aina suhteessa organisaation päämääriin. Strategi jäsentää saa-
maansa informaatiota suhteessa organisaation rooliin, haluttuun tulevaisuuteen 
ja tavoitteisiin. Välillä olennainen vertikaalisessa mielessä on syytä unohtaa ja 
lateraalisen ajattelun keinoin etsiä täysin uusia mahdollisuuksia. Jollain ajanjak-
solla olennaista saattaa olla juuri uusien suuntien etsiminen lateraalisen ajattelun 
lähtökohdista. Toisilla ajanjaksoilla oleellista saattaa olla suunnassa pysyminen. 
Käytännössä nykyisen informaatiotulvan aikana olennaisen erottaminen on vai-
keaa. 
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Strategisen ajattelun tutkijat, konsultit yms. ovat käyttäneet runsaasti aikaa ja 
vaivaa määritelläkseen strategisen ajattelun. Musashin voi tulkita määritelleen 
strategisen ajattelun jo 1600-luvulla. Musashia soveltaen: 

"Hän tajuaa oikean hetken merkityksen, näkee asiain ytimen. Hän tuntee pienimmät 
asiat ja suurimmat asiat, matalimmat ja syvimmät. Strategi oivaltaa luonnon voiman 
ja tuntee jokaisen tilanteen rytmin, hän kykenee ratkaisemaan ongelmat luonnolli-
sesti ja voittamaan luonnollisesti. Hän näkee kaukaiset esineet niin kuin ne olisivat 
lähellä ja saa lähellä olevista loitonnetun näkemyksen." (Musashi 1993.) 

Karlöf kirjoittaa samasta asiasta ja toteaa, että strategisella ajattelijalla on koko 
ajan mielessä niin pienet kuin suuretkin asiat sekä niiden välinen suhde. Todelli-
nen strateginen ajattelu on jyrkästi vastakohtainen totutulle lineaariseen ajatte-
luun perustuvalle mekaaniselle ajattelulle. Se eroaa myös selvästi intuitioon poh-
jautuvasta lähestymistavasta, jossa päätelmät tehdään ilman todellisia erittelyjä. 
Strategisesti ajattelevat, uteliaat, herkästi tajuavat ihmiset havaitsevat nopeasti 
muutoksen ensimmäiset merkit. He osaavat suhteuttaa tunteen ja analyyttisen 
ajattelun toisiinsa. (Karlöf 1986, 22.)  

Strateginen ajattelija voi käyttää hyväkseen erilaisia strategisen suunnittelun, 
tulevaisuudentutkimuksen tai vaikka kansantaloustieteen menetelmiä ja analyy-
sejä. Hän voi käyttää tutkimuksia ja selvityksiä sekä yhtälailla keskusteluja kun-
talaisten ja henkilökunnan kanssa. Oleellista on, että strategi kokee organisaati-
onsa suurena palautemekanismina ja käyttää saamaansa tietoa, suhteuttaa sen 
organisaation rooliin ja päämääriin sekä niiden muutoksiin.  

Karlöf (1986, 19) näkee strategisen ajattelijan ominaisuuksina kyvyn käsit-
teelliseen ajatteluun eli kyvyn liikkua ajatuksellisesti vapaasti todellisesta kuvi-
teltuun ja palata jälleen konkreettiseen. Hän pitää tärkeänä myös kokonaisnäke-
mystä ja monipuolista ilmaisutaitoa eli kykyä esittää toimintaa tai organisaa-
tioon liittyviä abstrakteja ajatuskulkuja selkeinä mutta vakuuttavina kuvauksina. 
Oleellinen osa strategiseksi ajattelijaksi kutsutun ihmemiehen kykyvarastoa on 
myös kaukonäköisyys eli kyky tarkastella tulevaisuuden mahdollisia tapahtuma-
kulkuja strategian muotoilun tärkeinä osatekijöinä.  

 
Strateginen ajattelu Raisiossa - yksityiskohdista suuriin linjoihin? 
 

allinnollisten uudistusten mukana strategisen ajattelun merkitys kuntatasol-
la on korostunut. Vapaus kuntakohtaisiin ratkaisuihin on lisääntynyt. Myös 

Raisiossa luottamushenkilöiden roolissa on tapahtunut periaatteellinen muutos 
yksityiskohtien päättäjästä linjanvetäjäksi, kaupungin strategioiden luojaksi. 

H 
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Aiemmin esille nostetut vallan menettämisen pelko ja valtuuston roolin piene-
neminen liittyvät hyvin pitkälle siihen, että valtuustossa ei enää päätetä yksityis-
kohtaisista asioista, ja suuriin kokonaisuuksiin tarttuminen on osoittautunut vai-
keaksi. 

"Kyl meillä on todella vaikeuksia ollut sanoisko valtuuston kanssa, siis he ovat ko-
keneet ihan viime aikoihin asti, että heiltä on vain viety pois asioita … asiallisesti 
varmaan niin onkin, että heiltä on viety nimenomaan sitä pientä silppua pois, bud-
jettiasiakirjat kun oli toista tuhatta sivua meilläkin. Sieltä löysi paljon, jos hallitsi 
sen pienten asioiden tekniikan, mutta ei sieltä välttämättä löytänyt sitä, mikä ihan 
tämmösenä tavoitteena valtuuston kannalta pitäis olla. Virkakoneiston puolelta mää 
ainakin oon asennoitunut niin, että jos sieltä on jotain viety pois, niin se olis pitänyt 
pystyä korvaamaan jollakin asioilla. Siinä on ollut selviä asennevaikeuksia ja var-
maan vieläkin heijastuu." [Raisio/VH] 

Tavoitteena on ollut korvata yksityiskohtainen päätöksenteko strategisella ajatte-
lulla, strategisella päätöksenteolla ja strategisella suunnittelulla. Tämän sisäis-
tämisessä on luottamushenkilöiden välillä eroja. Osa on hyvinkin sisäistänyt 
suurten linjojen hahmottamisen tarpeellisuuden, osalle yksityiskohtaisen päätök-
senteon puuttuminen merkitsee vaikutusmahdollisuuksien kaventumista. 

"On pyritty nousemaan näitten pienten yksityiskohtien paljoudesta hiukan ylemmäs 
ja katsomaan tätä kokonaisuutta. Kuinka monelta meiltä se on onnistunut ja kuinka 
monelta taas epäonnistunut, niin se on sitten hiukan vaikeampi sanoa, on hyvin in-
himillistä, että pienet asiat kiinnostavat ja isot suuruudessaan jää hahmottomiksi ja 
vaikeiksi pureutua." [Raisio/LH] 

"...mutta kyllä vieläkin on sitä, että pikkuasiat on niin paljon helpompia kun isot 
kannanotot ja laaja-asteiset kannanotot, että kyllä siinä vieläkin mennään semmoista 
valtuustotasolla että vähän niin kuin eestaas soudetaan, että pitäiskö heidän nyt 
päättää tämä ja tämä asia." [Raisio/VH] 

Uudistusten myötä Raision luottamushenkilöistä on etsitty linjanvetäjiä, strategi-
sia ajattelijoita. Tästä lähdetään, näin toivotaan ja oletetaan, mutta… 
 
… mitä strategisen ajattelijan kykyjä johtavilta luottamushenkilöiltä ja viranhal-
tijoilta edellytetään tänä päivänä? 
 

un yksityiskohtiin menevä päätöksenteko on vähentynyt, ja valtuutetuista 
on tullut suurten linjojen vetäjiä, niin samalla heidän edellytetään kehitty-

vän strategisiksi ajattelijoiksi. Mitä kykyjä tällöin tarvitaan? 
Keskustelut viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden strategisen ajattelun ky-

vyistä nostivat esiin pitkän lista asioita. Ne voidaan jakaa kolmeen ryhmään:  

K 
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A. Klassiset kyvyt 
- Kyky hahmottaa kokonaisuuksia, kyky nousta yksityiskohtien yläpuolelle, ky-

ky ennakoida, kyky hahmottaa tulevaisuutta, kyky hahmottaa yleinen yh-
teiskunnallinen kehitys, kyky asettaa tavoitteita ja ajaa niitä dynaamisesti, ky-
ky erottaa olennainen, kyky ottaa asioista selvää, kyky hahmottaa kunnalle 
tärkeiden organisaatioiden päätöksenteon vaihtoehtoja (erityisesti valtio), kyky 
hahmottaa vaihtoehtoja, kyky ennakkoluulottomasti kyseenalaistaa asioita. 

B. Vuorovaikutuskyvyt 
- Kyky välittää kuntalaisten ajatuksia kuntaorganisaatioon, kyky aistia kunta-

laisten tarpeet, kyky yhteistyöhön, kyky luotettavaan ja vilpittömään vuoro-
vaikutukseen, kyky keskustella ja kuunnella, kyky viestittää omia ajatuksia 
kuntalaisille ja luottamushenkilöille, kykyä motivoida strategiatyöhön, kyky 
tulla toimeen ihmisten kanssa, kyky tunnistaa ja kuunnella sidosryhmiä. 

C. Ammatilliset kyvyt 
- Kyky tuntea kunnallinen toimiala yleensä ja oma sektori, kyky tuntea päätök-

sentekomekanismit, kyky johtaa. 

Jokapäiväinen strategiatyö on näkemistä, kuuntelemista, keskustelua, sinnik-
kyyttä... 

A. “Kyllä pitäisi pystyä näkemään sitä kokonaisuutta ja pitäisi pystyä näkemään 
kuntalaisten tarpeita muiden kuin yhden eturyhmän näkökulmasta ja sitten 
nähdä vähän tulevaisuuteenkin että mitä on tulossa, mihen tämä maailma on 
menossa milläkin osa alueella. Kyllä viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä 
pitää olla ihan samat ominaisuudet. Viranhaltijoilla pitää olla kyky viestittää 
sitten omia ajatuksiaan esim. luottamushenkilöille tavallaan niin että he taas 
pystyisivät näkemään kokonaisuutta. Meillä on paremmat mahdollisuudet py-
syä ajassa mukana ja tietää, mitkä trendit on menossa ja tällaiset tosiasiat, niin 
meidänhän ne heille täytyy kertoa. Saavathan he tietoa muualtakin, mutta eivät 
kaikki tietenkään, osalla on hyvät taustavoimat, osalla on kovin yksipuoliset 
taustavoimat.” [Raisio/VH] 

 B. “Virkamiesjohdon esitykset menee 95 % läpi, mutta kyllä siinä on myös sitä 
samalla sisäänrakennettua luottamusmiesorganisaation salaisten aivoitusten 
tuntemista eli ei virkamiesjohto yritäkään sijoittaa sinne asioita, jotka on pöl-
löjä ja niitten huomattavan enemmistön arvomaailmaa vastaisia, vaan ne on jo 
sopeutettu ennakolta semmoisiksi, että niillä on menestymisen mahdollisuu-
det. Se on viisasta ja oikeaa toimintaa, sen tyyppisesti virkamiehet on haluttu 
valita aikanaan ja valjastaa tehtäviinsä, että näin se toimi.” [Raisio/LH]  

 “Pitää olla kauhean hyvä myös kyky tulla toimeen monien eri ihmisten kanssa, 
mitään tämmöstä ei kukaan voi tehdä yksin, pitää pystyä kuuntelemaan ja 
myös viestimään. Se on myös kriittinen tekijä.” [Raisio/VH] 

C. “Pitää olla omalla alalla askeleen edellä. Eli jos sitä on valmisteilla jossakin 
lakikomiteassa tai lainvalmistelussa yleensä eduskunnassa joku asia, niin jo 
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siinä kun se lähtee liikkeelle joku asia, niin pitää olla mukana siinä, että tietää, 
mitkä eri vaihtoehdot on mahdollisia. Sitten tulee ne arvokysymykset ja paino-
tukset ja aluepoliittiset ja muut poliittiset näkemykset, joilla on hyvin tärkeä 
merkitys monissa näissä linjakysymyksissä.” [Raisio/VH] 

Jos ajatellaan edellistä listaa, niin kunnalliselle linjanvetäjälle, strategiselle ajat-
telijalle, on asetettu kovat vaatimukset. Vastatessaan kunnan strategisen ajatteli-
jan kykyvarastoa hahmottavaan kysymykseen eräs h1aastateltavista tiivisti sen 
osuvasti: 

"Jos kunnissa olisi tällaisia MacGyvereitä1, ei meillä olisi mitään ongelmia"  
[Raisio/LH] 

 
Strateginen ajattelu - tiivistys 
 

trateginen ajattelu ei siis ole pelkästään rationaalista analyysiä tai intuitioon 
perustuvia oivalluksia. Hyvä strateginen ajattelija yhdistää erilaisia tapoja 

tietää, erilaisten ihmisten tietoa ja näkemyksiä sekä erilaisia tiedonlähteitä.  
Strateginen ajattelu parhaimmillaan yhdistää järjen, intuition ja tunteen. Siinä 

korostuvat luovuus, tunne, innovatiivisuus ja näkemys deduktiivisten, rationaa-
listen ja loogisten analyysien rinnalla. Bryson ja Einsweiler (1987, 216) toteavat 
strategian luomisen olevan enemmän taidetta (art) kuin tiedettä (science). Näin 
tosin on sanottu suunnittelustakin (ks. Chadwick 1971), josta loppujen lopuksi 
kehittyi lähes taiteen vastakohta. 

Strateginen ajattelu voi periaatteessa korvata suunnittelun strategioiden luo-
misessa. Vakiintuneet suunnitteluprosessit tukahduttavat helposti strategisen 
ajattelun, koska ne luovat väärän turvallisuuden tunteen. Jotta strateginen ajatte-
lu voisi korvata strategisen suunnittelun prosessit, tulisi organisaation strategien 
olla kokeneita strategisen ajattelun taitajia. Aloitteleva strateginen ajattelija tar-
vitsee tuekseen strategisen suunnittelun menetelmiä. Suurissa organisaatioissa 
(ml. kunnat) strateginen suunnittelu on useimmiten tarpeen, jotta organisaatiossa 
vaikuttavat eri tahot pääsevät mukaan strategioiden laadintaan. Strategista suun-
nittelua voisi kutsua kollektiiviseksi ja organisoiduksi strategiseksi ajatteluksi. 
Klassinen strateginen suunnittelu on systemaattista organisaation ja tulevaisuu-
den suuntien johtamista suhteessa toimintaympäristöön ja sidosryhmien vaatei-
siin. Se sisältää strategioiden muotoilun, organisaation vahvuuksien ja heik-
kouksien sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien ja uhkien analyysin. Näiden li-

																																																								
1 Viittaus televisiosarjaan 'Ihmemies' 
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säksi siihen usein liitetään sidosryhmäanalyysi ja strategisten haasteiden tunnis-
taminen. (Berry & Wecsler 1995, 159.) 

Jokaisen organisaation johto tarvitsee halun ja rohkeuden ajatella, pureutua 
monimutkaistenkin asioiden ytimeen käsitteellisellä tasolla. Jos jatkuvasti hau-
taudutaan lukuisten operatiivisten rutiinitehtävien viidakkoon ja luodaan harha-
kuva kiireisestä, ahkerasta työskentelystä, niin tällöin ollaan hakoteillä. 

Strategilla tulisi siis olla aikaa ja monenlaisia ominaisuuksia. Tuskinpa yksi-
kään ihminen täyttää strategisen ajattelijan ihannekuvausta. Eikä se ole edes tar-
peellista. Oleellista on tietoinen pyrkimys strategiseen ajatteluun. Kukaan ei sitä 
täydellisesti osaa, mutta jokainen voi sitä opiskella osana omaa ja oman organi-
saation elämänprojektia.  

Strateginen ajattelu ja strateginen suunnittelu yms. käsitteet ovat olleet ja ovat 
vieläkin erittäin suosittuja. Niiden sisältö on eri ihmisille eri asioita. Tässä työs-
sä ne käsitetään seuraavasti: 

• Strateginen ajattelu on yksilön asenne ja kyky, tapa suhtautua todellisuuteen, 
sen subjektiiviseen jatkuvasti muuttuvaan ja kompleksiseen luonteeseen. Stra-
tegisella ajattelulla pyritään jäsentämään kehitysnäkemystä pitkäjänteiseksi ja 
johdonmukaiseksi toiminnaksi etsimällä ja antamalla tapahtumille merkityk-
siä. Samalla uudistetaan ja kehitetään kehitysnäkemystä. 

 Strateginen ajattelu on intuition, järjen ja tunteen yhdistämisen taidetta (art). 
Se on yksilön tapa tulkita tapahtumia ja etsiä niiden merkityksiä. 

• Strateginen suunnittelu on kollektiivista ja organisoitua strategista ajattelua. 
Se te1rävöittää strategista ajattelua erilaisilla analyyseillä. Strateginen suunnit-
telu1 on ryhmän tapa etsiä ja antaa tapahtumille merkityksiä. 

• Strateginen johtaminen on organisaatiokulttuurin, -rakenteen ja strategian so-
vittamista yhteen. Se on jatkuvaa strategiaprosessin johtamista. Jos strateginen 
ajattelu on taidetta, niin strateginen johtaminen on käsityötä (craft). 

Strategisen ajattelun ydin on siinä, että strateginen ajattelu ja toiminta ovat tär-
keitä, ei strateginen suunnittelu. Asenne, ongelmien lähestymistavat ja näkökul-
ma, oleellisen etsintä ovat tärkeitä. Erilaiset menetelmät ja hienot proseduurit 
eivät ole tärkeitä. Asenne ohjaa menetelmiä. Menetelmät eivät saisi koskaan oh-
jata asennetta tai näkökulmaa. Erilaisia menetelmiä ja analyysejä tarvitaan kui-
tenkin aina. Pelkällä strategisella ajattelulla ei suuressa organisaatiossa pystytä 
saamaan otetta kompleksisesta todellisuudesta. Strateginen suunnittelu terävöit-

																																																								
1 Strateginen suunnittelu nähdään yleisesti organisoituna suunnitteluprosessina, jonka tuotok-
sena syntyy suunnitteludokumenttiin kirjatut aiotut strategiat. Kun korostetaan prosessuaalista 
strategiaa ja interpretatiivista näkökulmaa, strateginen suunnittelu on vain yksi osa koko-
naisprosessia. 
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tää strategista ajattelua ja tuo sen käsitteelliseltä tasolta käytännön tasolle erilais-
ten menetelmien avulla. 
 
 
9.3.2. Strateginen suunnittelu  
 

trategisen suunnittelun prosessi voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen; aloi-
tusvaiheeseen, analyysi- ja strategiavaiheeeseen sekä toteutusvaiheeseen. 

Käytännössä on hyvin vaikeaa erottaa, missä vaiheessa analyysit muuttuvat stra-
tegioiksi. 

Tässä esitettävä strategisen suunnittelun prosessi on selkeän klassinen. Se täh-
tää aiottuihin strategioihin. Näin ollen sen on vain yksi osa strategian koko-
naisprosessia.  

Vaikka seuraavassa strategisen suunnittelun prosessi esitetään vaiheittaisena, 
niin todellisuudessa eri vaiheet limittyvät keskenään ja selvää vaiheittaisuutta 
saattaa olla vaikea havaita. (ks. myös Sorkin, Ferris & Hudak 1984; Barry 1986; 
Bryson 1988; Caulfield & Schultz 1989; Linnapuomi 1990; Sotarauta 1990.) 

1. Organisoidutaan  
 Rakennetaan perusta koko suunnitteluprosessille. Ensimmäiseksi tarvitaan 

kunnan avainpäättäjien sopimus suunnittelun tarpeellisuudesta ja aloittamises-
ta. Tällä etsitään sitoutumista sekä suunnitteluun että strategioiden toteuttami-
seen. Samalla olisi pystyttävä eliminoimaan muutosvastarinta jo alkuvaiheessa 
mahdollisimman pieneksi. Yhteinen käsitys siitä mitä tehdään ja miksi poistaa 
epäilyjä ja rakentaa muutoksen puolesta toimivaa sitoutumista. Periaatteessa 
kuntaorganisaation keskeisten sidosryhmien osallistuminen suunnitteluproses-
siin tulee sekä arvo- että operatiiviselta ulottuvuudelta tulevasta palautteesta 
(ks. luku 12.1). Tässä vaiheessa on kuitenkin joka kerta erikseen harkittava 
missä laajuudessa ja millä tavalla sidosryhmien edustajia otetaan mukaan 
suunnitteluun. 

2. Määritellään kunnan lakisääteiset ja sitovat vaatimukset  
 Suuri osa kunnan tehtävistä on asetettu lainsäädännössä. Näiden vaatimusten 

muodostamat rajat on selvitettävä ennen strategioiden luomista, koska niihin ei 
juurikaan voida vaikuttaa. Strategioiden kautta voidaan kuitenkin pyrkiä li-
säämään vapausasteita. Lakisääteiset tehtävät on otettava strategioissa huomi-
oon, koska myös niiden suorittamisen tehokkuus tulevaisuudessa on turvatta-
va. Tässä vaiheessa on hyvä selvittää... 

 • kunnan toiminta-ajatus ja keskushallinnon kunnalle asettamat tavoitteet, 
 • muut yhteiskunnan asettamat reunaehdot, 
 • kunnan eri hallintokuntien reunaehdot, 
 • yleensäkin kunnan nykyinen strateginen asema sekä strateginen liikku-

mavara ja  

S 
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 • kunnan valmiudet strategian luomiseen ja uusien strategioiden toteutta-
miseen. 

Lisäksi on palautettava mieliin oman kunnan perustehtävä ja -arvot. Perusteh-
tävä osoittaa mitä yhteiskunnallisia tai poliittisia tarpeita organisaation toimin-
nan tulee tyydyttää. Toiminnan tarkoituksen ja ydinarvojen selkiyttäminen 
eliminoi tarpeettomia ja haitallisia konflikteja kanavoiden keskustelun ongel-
mien ratkaisuun. (Bryson 1988, 49-53.) Peruskysymyksinä ovat: miksi tämä 
organisaation on olemassa? Mitä jos tätä organisaatiota ei olisi olemassa?  

3. Suoritetaan ulkoinen ja sisäinen analyysi 
 Valittuja analyysimenetelmiä käyttäen tunnistetaan... 
 • organisaation ja kuntayhteisön evoluutio. Mitkä ovat olleet tärkeimmät 

liikkeelle panevat voimat organisaation ja yhteisön kasvu- ja muutospro-
sessissa, ketkä ovat olleet ja ovat johtavia hahmoja ja mitkä ovat heidän 
käsityksensä, arvostuksensa ja pyrkimyksensä. Erityisesti on pyrittävä 
löytämään muutoksen esteet eli ns. säilyttävät voimat. (Mikkonen 1985, 
32.) 

 • kuntaorganisaation ja -yhteisön kehitystä muokkaavat ja suuntia luovat 
voimat sekä niiden väliset yhteydet, ulkoiset mahdollisuudet ja uhat (po-
liittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset ja ekologiset) 

 • toimijat ja toimijaryhmät, jotka vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti 
oman organisaation ja alueen kehityksen suuntaan. (kilpailijat, yhteistyö-
kumppanit, asiakkaat, rahoittajat) 

 • analysoidaan sekä kuntayhteisön että -organisaation sisäiset vahvuudet ja 
heikkoudet; inhimilliset ja materiaaliset resurssit. Esimerkiksi SWOT-
analyysiä laadittaessa on hyvä erikseen analysoida organisaation ja toi-
saalta yhteisön vahvuudet ja heikkoudet. (ks. Sotarauta 1993.) 

4. Määritellään haluttu tulevaisuus, visio 
 Haluttu tulevaisuus antaa suunnan strategioille. Siitä johdetaan strategiset ta-

voitteet sekä tarkemmat osatavoitteet. 
5. Määritellään strategiset haasteet 
 Strateginen haaste on mahdollisuus, vaikeus tai ongelma, jolla on ratkaiseva 

merkitys organisaation toimintaan tai kykyyn saavuttaa haluttu tulevaisuus. 
Haasteet voivat olla joko sisäisiä tai ulkoisia sekä näiden yhdistelmiä. Haas-
teen oletetaan olevan strateginen, jos se liittyy päätöksiin tai toimintoihin, jot-
ka puolestaan liittyvät päämääriin, toiminnan suuntaamiseen sekä resurssien 
allokointiin (Ring 1988, 69-70). Strategiset haasteet kohdistavat huomion ny-
kytilan ja tulevaisuuden välisiin tärkeisiin kohtiin. 

Bryson (1988, 140-141) on eritellyt strategisten haasteiden tunnistamisen 
etuja. Niiden tunnistaminen on tärkeää, koska... 

 • huomio kiinnittyy todella tärkeisiin asioihin, 
 • huomio kiinnittyy haasteisiin eikä vastauksiin liian aikaisessa vaiheessa, 
 • haasteiden identifioiminen saa aikaan hyödyllisen jännitteen organisaati-

on muutokseen, 
 • haasteiden löytyminen saattaa antaa johtolangan niiden ratkaisemiseksi, 
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 • jos strateginen ajattelu ja suunnittelu eivät ole olleet kunnan viranhalti-
joille ja luottamushenkilöille "todellista", niin strategisten haasteiden 
myötä ne konkretisoituvat. 

 Ringin (1988, 70) mukaan strategisilla haasteilla on kolme lähdettä: ympäris-
tö, rakenteet ja prosessit. Strategiset haasteet kertovat mihin asioihin pitää 
kiinnittää huomio, jotta haluttu tulevaisuudenkuva olisi mahdollista toteuttaa. 
Strategiset haasteet ovat tekijöitä, joihin on puututtava, jotta muutokset voitai-
siin toteuttaa. Ne ovat tavallaan "suuria" asioita tulevaisuuden ja nykyhetken 
välillä. Strategiset haasteet tulee tunnistaa ja pohtia vastausta seuraaviin ky-
symyksiin. 

 • Mikä haaste? 
 • Mitkä tekijät tekevät siitä strategisen? 
 • Mitä seuraa, jos siihen vastaamisessa epäonnistutaan.  
  (Bryson 1988,149.) 
 Tässä vaiheessa tulisi ryhmän päästä keskustelunsa tuloksena yhteisymmär-

rykseen siitä, mitkä ovat kunnan strategiset haasteet. Kun strategiset haasteet 
on identifioitu, on pohdittava mihin seuraavista kolmesta ryhmästä kukin haas-
te kuuluu. 

 • haasteet, jotka eivät vaadi toimenpiteitä eivätkä huomiota, mutta joita on 
seurattava jatkuvasti, 

 • haasteet, jotka voidaan hoitaa osana normaalia toimintaa, 
 • haasteet, jotka vaativat välittömän vastauksen ja erityistä huomiota. 
6. Strategioiden muotoilu 
 Tehokkaan strategian tulee olla teknisesti mahdollinen, poliittisesti hyväksyt-

tävä ja sen on pohjauduttava organisaation perusarvoihin ja -uskomuksiin. Sen 
pitää olla moraalisesti ja eettisesti kestävä sekä laillinen. Sen on pureuduttava 
strategisiin haasteisiin sekä annettava malli organisaation erilaisille toimin-
noille kohti haluttua tulevaisuutta. (Bryson 1988, 60.) 

7. Ensimmäisen askeleen määrittely (Malaska 1993) 
 Oikeaan suuntaan vievien toimenpiteiden määrittely. Päätetään ajoituksesta, 

resursseista ja toteuttamisvastuusta. 
8. Seuranta 
 Strategioiden toteuttamisen ja toteutumisen seuranta. Toimintaympäristön 

muutosten huomioiminen strategioissa. 
 
Strateginen suunnittelu Raisiossa 
 
Raision kaupungin strateginen suunnittelu soveltaa varsin pitkälle edellä kuvat-
tua klassisen strategisen suunnittelun prosessia. Raisiossa ei tosin käytetä strate-
gisen suunnittelun käsitteistöä kuin osittain. Niiden sijaan puhutaan mm. kunin-
gasajatuksista. Tarkoituksena on ollut häivyttää strategisen suunnittelun ympä-
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rillä leijuvan erikoissanaston myötä tuleva tunne siitä, ‘ettei me osata mitään 
noin hienoa’ ja keskittyä perusajatuksiin. Joka tapauksessa käytetty lähestymis-
tapa voidaan tulkita strategiseksi suunnitteluksi. Seuraavassa katsotaan miten 
strategioiden eli käytännössä tavoiteohjelman laadinta on organisoitu. 
 
Tavoiteohjelman laadinta 
 

aisio 2001 - kuntasuunnitelman tavoiteosa’ on ensimmäinen suunnittelu-
dokumentti, joka 1uudistusten jälkeen laadittiin. Siinä uudistettiin vuonna 

1983 laaditut tavoitteet1. Uutta Raisio 2001 suunnitelmassa on pyrkimys strate-
gisempaan otteeseen eli selkeämpiin tavoitteisiin, visiointiin, painopisteiden et-
sintään.  

"…kuntasuunnitelman tavoiteosan, Raisio 2001, on odotettu ennen kaikkea selkiin-
nyttävän kaupungin kehittämisen painoalueita. Liikkeelle on lähdetty siitä, ettei 
kaikkien toimintojen tasapaksu kehittäminen ole tarkoituksenmukaista … Ympäri-
pyöreästä otteesta on pyritty irti siten, että kullekin tavoitteelle on etsitty joko ku-
vaaja tai menetelmä tavoitteen toteuttamisen arvioimiseksi … tavoitteiden ristiriitai-
suutta on hälvennetty muodostamalla Raisio-visio, joka osoittaa Raision kehittämi-
sen pääsuunnan. Visio on yhteinen ja sisäistetty näkemys siitä, mitä tahdotaan olla. 
Visioinnin avulla haluttiin myös keventää kuntasuunnittelua … Raisio-vision tar-
koituksena on myös selkiinnyttää kaupungin tavoitejärjestelmää." (Raisio 2001..., 
1990.) 

Merkittävämmin suunnittelua uudistettiin vuonna 1993 uuden valtuuston aloitta-
essa työnsä. ‘Raisio 2005 - kuntasuunnitelman tavoiteosa’ jatkaa edeltäjänsä vii-
toittamalla strategisen otteen linjalla. 

Merkittävin uudistus ‘Raisio 2005 tavoiteohjelman’ laadinnassa oli itse suun-
nitteluprosessissa. Kun aiemmin kaupunginvaltuuston roolina oli ollut koota ja 
yhteensovittaa lautakunnista tulleita ajatuksia, niin nyt tilanne käännettiin ym-
päri, ja kaupunginvaltuusto laati kuntasuunnitelman tavoiteosan, jonka suunta-
viivojen mukaan hallintokunnat laativat omat suunnitelmansa. 

"Kyllä suuri muutos oli se, kun 1993 uuden valtuuston myötä tehtiin nämä tavoitteet 
… niin aikaisemminhan ihan suositusten mukaan käynnistettiin suunnittelu ja läh-
dettiin alhaalta päin lautakunnista liikenteeseen, niin että lautakunta tekee omia eh-
dotuksia sitten niitä sekä yhteensovitettiin että tasapainotettiin ja vietiin valtuustoon, 
jossa ikään kuin valtuusto valitsi että nämä sallitaan. Siinä ei ollut kovinkaan paljon 
valtuuston tahtoa, tai se oli enemmän tällaista lautakuntien paimentamista … Se 

																																																								
1  Raisio vuonna 2000 - kuntasuunnitelman tavoiteosa (1983); Raisio 2001 - kuntasuunnitel-
man tavoiteosa (1990) 
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käännettiin tavallaan nurin päin eli nyt valtuusto lähti itse tekemään tavoitteita. 
1995 budjetti toteuttaa ensimmäisen kerran konkreettisesti niin päin, että valtuuston 
hyväksymiin tavoitteisiin lautakunnat hakee toimenpidetavoitteita tai tämmöisiä 
heidän reviiriin kuuluvia asioita." [Raisio/VH] 

Tavoiteohjelman laadinta eteni seuraavasti.  
Ensimmäiseksi keskusvirastossa (ml. kaupunginjohtajan johtoryhmä) tehtiin 

taustatyö ja laadittiin suunnitteluohjeet, jotka sisälsivät talouden ja toiminnan 
tasapainottamiseksi kolme pelkistettyä suuntautumisvaihtoehtoa, polkua suun-
nittelun taustaksi.  

Ensimmäinen polku - varovaisesti kohti tuntematonta - edustaa varovaisuutta 
ja pidättyvyyttä, eli vaihtoehdon ytimessä on ajatuksena, että epävarmuuden val-
litessa pitää toimia riskejä välttäen. Toiminnan perusteet haetaan menneestä ko-
kemuksesta. Toinen polku - ensimmäisenä ylös lamasta - yhdistää aktiiviset te-
hostamis- ja kehittämisstrategiat. Ydinajatuksena tässä on muutosherkkyys ja 
panostaminen uuteen. Kolmas polku - painajainen - ei perustu kaupungin omaan 
valintaan, vaan se korostaa toimintaa pakon edessä tilanteessa, jossa tulorahoitus 
romahtaa ulkoisten tekijöiden seurauksena. (Raision kaupungin suunnittelu-
ohjeet… 1993.) 

Kaupunginhallitus valitsi tavoiteohjelman lähtökohdaksi polun II. Periaateoh-
jelman lähtökohdaksi asetettiin, että Raision kaupunki nousee ensimmäisenä 
kuntana ylös lamasta. Periaateohjelmaan päätettiin sisällyttää ne Raision kehit-
tämisen "kuningasajatukset", joissa valtuustokauden aikana halutaan ehdotto-
masti saada aikaan merkittäviä tuloksia. (Raision kaupungin suunnitteluohjeet… 
1993.) Kaupunginhallitus määritteli jatkotyötä varten II-kehityspolun strategiset 
painoalueet.  

Kutakin painoaluetta valmistelemaan asetettiin valtuutetuista ja kaupungin-
hallituksen jäsenistä koostuva työryhmä. Valtuustoryhmät nimesivät jäsenet työ-
ryhmiin siten, että kaikista valtuustoryhmistä oli edustaja mukana. Kuhunkin 
työryhmään nimettiin sihteeriksi viranhaltija. Työryhmille annettiin tehtäväksi 
täsmentää valtuuston periaateohjelman päämääriä ja esittää keinoja niiden saa-
vuttamiseksi sekä mittareita seurantaa varten. Työryhmien saatua työnsä val-
miiksi kaupunginhallitus laati toimielimittäiset painotukset vuosil1le 1994-1998 
ja rakentamisohjelman. Lopuksi valtuusto hyväksyi tavoitesuunnitelman1. (Rai-
sion kaupungin suunnitteluohjeet… 1993.) Kuvassa III-5 on esitetty työryhmien 
aiheet (eli strategiset painoalueet) ja tavoitesuunnittelun liittyminen muuhun 
suunnitteluun. 

																																																								
1 Liitteessä 2 on esitetty työn aikataulu ja nivoutuminen talousarvioon 
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Ennen kuin Raisiossa valtuutettujen työryhmät kokoontuivat oli pohjatyötä jo 
tehty.  

“Itse asiassa musta tuntuu se liikkumavara näissä isoissa asioissa tuli jotenkin aika 
vähäiseksi, ennen kuin työ varsinaisesti lähti käyntiin. Me tavallaan määriteltiin 
simmoinen meidän oma suunta, että Raisio haluaa selviytyä ensimmäisten kuntien 
mukana kuiville tästä lamasta - ensimmäisenä. Sitten aika suppeassa piirissä mietit-
tiin, että missä asioissa silloin pitää onnistua, mitä on semmoisia isoja sektoreita, 
missä täytyy saada hyviä tuloksia ja silloin me sitten päädyimme oliko se 8 eri sek-
toria, siis asuminen, väestö, talous, hallinto jne. eli se itse asiassa rajas hirveen pal-
jon sitä pohdiskelua.” [Raisio/VH] 

Työryhmissä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välinen työnjako vaihteli. 
Toisissa ryhmissä viranhaltijat ottivat ohjaavamman roolin, toisissa taas viran-
haltijat eivät ottaneet erityisen ohjaavaa roolia, vaikka siihen olisi tarvetta ollut-
kin keskustelun pyöriessä paikallaan. Vaikka työryhmissä pohdinnan odotetaan 
lähtevän luottamushenkilöistä, niin strategisen ajattelun vaikeus verrattuna yksi-
tyiskohtiin keskittymiseen johtaa helposti keskustelun rönsyilyyn ja paikallaan 
polkemiseen. Tämän vuoksi viranhaltijoiden valmistelua ja strategista kysymys-
tenasettelua tarvitaan, jotta keskustelu etenee. Parhaimmillaan kuntaorganisaati-

 
Työryhmien aiheet (kehittämisen painoalueet)
-Kaupungin talouden tasapainoisuus, henkilöstö ja palvelut
- Raision aluekeskusaseman lujuus ja kuntayhteistyön luottamuksellisuus
-KoulutuskaupunkiRaisio ja koulutustarjonnan vahvuus
-Asuntoalueiden houkuttelevuus ja tonttitarjonta
-KauppakaupunkiRaisio
- LiikuntakaupunkiRaisio
- Elinympäristön terveellisyys, kauneus ja viihtyisyys

Kuntasuunnitelman
tavoiteosa

Talousarvioesitys Rakentamisohjelma
1994-98

Lautakuntien
tavoitteet 1995-

 
 

 
KUVA III-33. Tavoiteohjelman valmistelleiden työryhmien aiheet ja niiden liit-
tyminen muuhun suunnitteluun (Raision kaupungin suunnitteluohjeet… 1993 ja 
Raisio 2005..., 1) 
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on sisäinen strateginen keskustelu on silloin, kun siinä yhdistyy viranhaltijoiden 
ammatillinen osaaminen luottamushenkilöiden poliittisiin linjanvetoihin. 

Ennen strategisen suunnittelun hyvien ja huonojen puolien arvioimista ‘ta-
paus Raision’ näkökulmasta tarkastellaan lyhyesti sitä, miten Raision aiotut 
strategiat ovat toteutuneet. 
 
Huomioita strategioiden toteutumisesta 
 

ineisto ei anna kovinkaan paljon välineitä katsoa miten Raisio 2005 -tavoi-
teohjelma on toteutunut. Seuraavat huomiot perustuvat haastateltujen itsen-

sä esittämiin arvioihin ja tavoiteohjelman seurantaraporttiin.  
Haastatellut näkivät strategioiden ja tavoiteohjelmaan kirjattujen tavoitteiden 

toteutuneen hyvin. Hyvän toteutumisasteen syiksi voidaan nähdä seuraavat teki-
jät: 

• Tavoiteohjelma suuntautuu lähitulevaisuuteen, se on ‘tekemättömien töiden 
lista’ 

• Tavoiteohjelma on realistinen, siinä ei ole suuria utopioita 
• Hyvä strateginen tietoisuus 
• Kaupungin organisaation sopiva koko 
• Tavoiteohjelman keskeisiä ajatuksia on prosessoitu jo pitkään kaupungin joh-

dossa. 

Keskeinen tekijä tavoiteohjelman hyvässä toteutumisessa on sen suuntautumi-
nen lähitulevaisuuteen ja ajankohtaisiin pinnalla oleviin asioihin. Visiosta ja 
strategisuudesta huolimatta katse on varsin lähellä.  

“Meidän strategiat on sellaisia käytännönläheisiä ja musta tuntuu, että ne myös siksi 
toimivatkin. Kun mä katsoin noita meidän tavoitteiden toteutumia, mä ajattelin, ol-
laanko me ne tavoitteet muotoiltu sillä lailla niin kuin likinäköisesti että sinne oli 
pantu sisään jo semmoisia asioita, jotka varmasti lähtevät liikkeelle, että katsotaan-
ko me loppujen lopuksi kuitenkin hirveen lähelle, että ollaanko me älyllisesti epäre-
hellisiä, vai mitä tämä on. Ehkä on ihan luonnollista, että ei siinä synny hirveen pal-
jon aina simmoista uutta, jota ruvetaan toteuttamaan vain sen vuoksi, että se tuli 
sinne paperille. Kyllä mä uskon, että noi silti toimii.” [Raisio/VH] 

Raisio-visio ei ole siinä mielessä visio, että se suuntautuisi pitkälle tulevaisuu-
teen, tässä tapauksessa vuoteen 2005. Raisio-visio on lähinnä nykytilan ja men-
neen kehityksen kuvaus. Se ei luo jännitettä nykytilan ja tulevaisuuden väliin. 

“Musta meiän visio on semmoinen kuva Raisiosta, joka on syntynytkin ennen tätä 
visiota, että tähän tilanteeseen on, ei ehkä ihan tähän, mutta muutaman vuoden ta-
kaiseen tilanteeseen päästiin ilman tätä visiota ja sitten se visio on mietitty vallitse-
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van tilanteen tai vallitsevan tulevaisuuden pohjalta. Toisaalta se on mainosjuttu. 
Kyllä siinä Raisio-visiossa toisaalta sisältöä on. Kyllähän täällä hallinto pelaa suht-
kohta arkisissa, selvissä nopealla tavalla, että siinä mielessä on helppo asioida.” 
[Raisio/LH] 

Jos halutaan leikkiä käsitteillä, niin Raision visio on pikemminkin missio kuin 
visio. Puutteistaan huolimatta visiolla on ollut oma merkityksensä. Sitä on käy-
tetty keskustelun välineenä mm. resurssien kohdentamisessa. Ottaahan se kantaa 
kaupungissa tärkeinä pidettyihin sektoreihin.  

“Kyllä se visio on erinomaisen hyvä selkänoja. Sanotaan näin kun se on valtuusto-
tasolla päätetty ja yhteisesti hyväksi todettu niin kyllä on erinomaisen hyvä siihen 
nojaten asioita hoitaa ja viedä eteenpäin, eli jollei sellaista olis niin se pitäis tehdä. 
Vaikee on kuvitella että elettäis vaan päivästä toiseen ikäänkuin kattoen mitä elämä 
tuo eteen. Jollei näitä asioita olisi pohdittu.” [Raisio/LH] 

“kyllä se oon kauhea ase tämä visio 2005, minkä ne oli tehnyt ilman, että niille oli 
talouden realiteettia annettu eteen, se ongelma kaatuu hallituksessa eteen ja kaatuu 
vielä pitkin syksyä, täytyy koettaa kestää ja saada siitä jotain.” [Raisio/LH] 

Koska katse on lähitulevaisuudessa ja nykyisyydessä, on tavoiteohjelma hyvin 
realistinen, ja sellaisena sen toteutuminen tulee normaalin toiminnan kautta. Sen 
pitkäjänteinen ohjausvaikutus ei välttämättä ole kovin suuri.  

“Ehkä toteutumisessa keskeisin tekijä on se, että valtuusto on ollut realistinen siinä 
asiassa, että on nähnyt sen ettei ole temmattu asioita jostain ilmasta. Ne ei ole sillai 
utopistisia, ettei niitä olisi mitään mahdollisuutta toteuttaa. Tietysti on toinen asia 
se, että kun ne on ollut tämmöisiä realistisia ja ne on nähty sekä taloudelliselta kan-
nalta että noin toiminnan kannalta, se on mahdollisuus toteuttaa, niin virkamiehet 
on myös sitoutuneet siihen, että ne pyrkii niihin tavoitteisiin. Jos on oikein hankala 
ja vahva virkamiesorganisaatio, niin totta kai se voi teilatakin tämmöiset kysymyk-
set.” [Raisio/LH] 

Haastatteluissa käydyt keskustelut ihannekuntaorganisaatiosta, Raision kaupun-
gin organisaation hyvistä ja huonoista puolista sekä kehittämisen alueista ja stra-
tegioista antavat mahdollisuuden tehdä sen johtopäätöksen, että strateginen tie-
toisuus haastatelluilla on hyvä. Strategisella tietoisuudella tarkoitetaan tässä sitä, 
että haastatelluilla on toiminnan ja ajatusten taustalla mielessään kunnan strate-
gioiden ydin; se mikä kunta on ja miksi se on, mitkä ovat pahimmat ongelmat, 
mitkä ovat ne alueet, joissa pitää välttämättä onnistua, mihin suuntaan halutaan 
mennä.  

Hyvä strateginen tietoisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikista strategioi-
den sisällöllisistä kysymyksistä oltaisiin yhtä mieltä. Muutamat vastaajat kriti-
soivat joitakin strategisia sisältökysymyksiä. Tällöin strategista tietoisuutta on 
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se, että vaikka oma mielipide onkin eriävä, niin silti tunnistaa ne strategiset rat-
kaisut, joihin kaupungissa on päädytty, sekä niiden taustalla olevat syyt. 

Kun strateginen tietoisuus on hyvä, myös joustavalle ja nopealle päätöksente-
olle aukeaa mahdollisuus. Päätöksentekovaltaa on mahdollista hajauttaa sinne 
missä toimintakin tapahtuu. Jos taas strateginen tietoisuus on huono, joudutaan 
jokaisen yksittäisen asian kohdalla käymään myös hyvinkin periaatteellisia stra-
tegisia keskusteluja. Raisiossa mm. sellaiset strategiset tekijät kuten joustavuus, 
päätöksenteon nopeus ja nopea reagointi ovat keskeinen osa strategista tietoi-
suutta. Ne ovat päätöksentekijöiden ja johtavien viranhaltijoiden selkäytimessä. 

Kollektiivisella tasolla hyvä strateginen tietoisuus näkyy siinä, että monissa 
strategisissa päätöksissä on kohtuullisen helppo päästä yksimielisyyteen.  

“Meillä tehdään päätökset nopeasti, ei me jahkata päätöksien kanssa. Ne tehdään 
pääsääntöisesti ihan hyvässä rakentavassa hengessä. Meillä jätetään hyvin vähän 
asioita pöydälle ja hyvin vähän palautetaan asioita eli se osoittaa sitä, että meidän 
kunnassa vallitsee suhteellisen hyvä yksimielisyys asioissa. Poliittiset puolueet ovat 
aikalailla yksimielisiä, vaikka välillä hanskataan. Että ei tässä aina tarvi tehdä val-
tuustoaloitteita ja muuta, kun asiat hoituu muutenkin. ” [Raisio/LH] 

Suunnitelmien toteutettavuuden ja kollektiivisen strategisen tietoisuuden kehit-
tymisen kannalta Raision todettiin olevan sopivan kokoinen.  

“Kun tätä organisaatiota on voitu aika lailla raivata ja yksinkertaistaa ja madaltaa, 
niin sanotaan, että keskustelu on kohtalaisen helppoa joka yksikön kanssa. Ja mä 
luulen, että se helpottaa paitsi käytännön asioitten hoitoa, mutta myös tällaista stra-
tegista suunnittelua ja pohdiskelua, että kun viestin lähettää organisaatioon niin se 
semmoisena kulkee läpi organisaation ja voi odottaa myös, että palaute tulee. Orga-
nisaatio ei ole enää niin raskas, että viesti rämettyy siellä tai puhumattakaan, että se 
jäisi matkalleen.” [Raisio/VH] 

“Raisio on aika ideaalin kokoinen paikkakunta, että täällä pystyy hahmottamaan 
koko organisaation sillä tavalla, että tuntee ihmiset ja tietää, mitä hallintokunnissa 
tehdään ja tällä tavalla. Mutta kuitenkin se on niin paljon iso, että on riittävästi re-
sursseja.” [Raisio/VH] 

Yhtenä keskeisenä strategista tietoisuutta luovana ja tavoiteohjelman toteutu-
mista edistävänä tekijänä on se, että Raision strategiat eivät ole uusia oivalluk-
sia, vaan niitä on prosessoitu jo pitkään. Vuonna 1983 tehdyssä kuntasuunnitel-
man tavoiteosassa esiintyvät jo ajatukset Raisiosta Turun seudun läntisestä 
aluekeskuksena, nopeasta ja joustavasta päätöksenteosta sekä tiedotuksen kehit-
tämisestä. Vaikka suunnittelujärjestelmää uudistettiin, ei strategioiden sisältöihin 
ole tullut suuria uudistuksia. 
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“Eihän ne ohjelmassa olevat ajatukset siinä hetkessä syntynyt, vaan kyllähän ne oli 
sellaisia pidemmän ajan ajatuksia, mitä täällä oli ollut elämässä.” [Raisio/VH] 

Raision tavoiteohjelma on tekemättömien töiden lista, visio nykytilan kuvaus 
eikä suunnittelussa ole noussut mitään uutta ja mullistavaa. Hätäisimmät saattai-
sivat tuomita suunnittelun turhaksi ja epäonnistuneeksi. Se olisi liian suoravii-
vainen johtopäätös. 

Ennen kuin tehdään johtopäätöksiä puoleen tai toiseen katsotaan lyhyesti 
suunnittelun merkitystä erittelemällä lyhyesti sen hyviä ja huonoja puolia. 

Ennen kuin pohditaan sitä, mitä merkitystä ko. prosessilla ja suunnittelulla 
ylipäätään on, lienee syytä vilkaista… 
 
Raision kaupungin strategisen suunnittelun mukanaan tuomia hyviä puolia 
 
Strateginen suunnittelu on...  

• tukenut kehittämistä ja uudistusten toteuttamista, 
• auttanut laajemman näkökulman luomisessa, 
• tuonut kaupungin johtoon strategista tietoisuutta yhteisestä suunnasta, 
• vahvistanut keskusviraston ja samalla johtavien luottamushenkilöiden asemaa 

strategisten suuntien määrittämisessä, 
• edistänyt keskustelua poliittisten puolueiden välillä sekä viranhaltijoiden ja 

luottamushenkilöiden välillä.  

Strategiatyö on ollut yksi tapa saada läpi uudistuksia organisaatiossa. Tosin ei 
ilman kovaa puserrusta. Strategiatyön onnistumisessa korostuu tällöin keskuste-
lut, pohdiskelut ja analyysit sekä prosessin tietoinen johtaminen. Suunnittelu ja 
suunnitelmat ovat olleet vain yksi väline muiden joukossa. 

“Kyllä se strategian teko välillä on semmoista tervanjuontia. Osastopäälliköt rutise-
vat, se koetaan ylimääräiseksi, kaiken juoksevan työn päälle tulevaksi. Joskus tun-
tuu, että helpompaa olisi ilman strategiajuttuja, vois vain keskittyä jokapäiväisiin 
juttuihin. Mutta kyllä ne uudet asiat, kehittäminen, on tullut strategisesta suunnitte-
lusta. Ei täällä muuten mitään tapahtuisi. Paperilla ei ole merkitystä, mutta että näitä 
mietitään. Sinnikkyyttä ja motivointia se kyllä vaatii” [Raisio/VH] 

Valtuustosta lähtevän kokonaisvaltaisemman näkökulman etsiminen on vähen-
tänyt (ei poistanut) oman edun ja sektorin korostamista.  

“Tämä on järkevämpi, tämä antaa mahdollisuuden tämmöiseen ajatteluun, joka täh-
tää, joka näkee laajemmin sen kokonaisuuden. Se vanha kuntasuunnitelma, se oli 
niin sektorikohtainen, yksityiskohtainen ja siitä tapeltiin keskenään, miten se kehit-
tyy ja kehitetään, että kaikki kehittyy sillä tasolla, mikä tarve on. Se vanha oli sem-
moista. Meillähän oli valtuustossa semmoisia hallintokuntakohtaisia vahvoja henki-
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löitä, jotka ajoi vaan pelkästään hallintokuntien etuja, että kokonaisuuden ajaminen 
hämärtys siinä suunnittelussa.” [Raisio/LH] 

Keskusviraston ja kaupunginvaltuuston asema on lujittunut, kun hallintokunnat 
johtavat omat tavoitteensa valtuuston laatimasta suunnitelmasta käsin. 

 “Kyllä mun mielestä on käynyt niin, en mä tiedä johtuuko se siitä, että se on näin 
tehty vai oiskohan kaupunginjohtaja itse tietoisesti johtanut tätä prosessia, kyllä se 
on ohjannut toimintaa aikaisempaa paremmin. Me tavallaan johdettiin omat tavoit-
teemme sieltä valtuuston tavoitteista käsin, kun aikaisemmin se kävi vähän ikään 
kuin toisinpäin tai taikka sillä että ei ollukaan yhteistä sateenvarjoa siinä, että kyllä 
mun mielestä siinä on sillä tavalla selkeästi tullut se, mitkä on kaupungin ensimmäi-
set ja primääritavoitteet ja mitkä on tärkeimmät tavoitteet ja niin kuin niiden mu-
kaan suunnistetaan” [Raisio/VH] 

Vaikka edellä todettiin, että tavoiteohjelma ja sen strategiat suuntautuvat lähitu-
levaisuuteen, niin suunnittelussa käydyt keskustelut ovat helpottaneet suurten 
linjojen pohdiskelussa ja auttaneet myös tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmot-
tamisessa. 

“Kyl meillä pohdiskellaan kyllä, mietitään joskus hyvinkin pitkälle tulevaisuuteen. 
Ja siinä käydään erilaista taksapoliittista keskustelua ja veroäyriin liittyvää pohdis-
kelua ja investointeihin, mutta että kuitenkin ei fiksauduta vaan että pystytään nä-
kemään pidemmälle ja mä luulen kyllä, että se on tän suunnittelun ansiota kyllä aika 
pitkälle.” [Raisio/VH] 

Haastateltujen arvion mukaan Raisiossa on pitkään ollut hyvä keskustelukulttuu-
ri, ja uusi suunnittelujärjestelmä on parantanut keskusteluyhteyttä puolueiden 
välillä ja toisaalta viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä. Vaikka kes-
kusteluyhteys puolueiden välillä ja toisaalta viranhaltijoiden ja luottamushenki-
löiden välillä on hyvä, niin ei Raision kaupungin organisaatiota silti voi luon-
nehtia yhdeksi suureksi joukkueeksi, joka yhdessä toteuttaa yhteisiä strategioita. 
Siellä on yhä mukana erilaisten ryhmien erilaiset tavoitteet. 

“Virkamieskunnassa jossakin asiassa on strategiaa, taas kaikissa ei, koska ei siihen 
kaikki sitoudu eikä myöskään hallituksessa. Se suunnitteluseminaari oli muuten hy-
vä, mutta että hallitus ei sitoudu siihen, siihen tulee aina se poliittinen tarkoituk-
senmukaisuus kuvaan mukaan silloin. Virkamieskunnan tulis tietysti olla aika sitou-
tunutta...” [Raisio/VH] 

 



 

 203 

Raision kau1pungin strategisen suunnittelun ongelmakohdat 
 
Strategisen suunnittelun puutteina1 voidaan nähdä... 

• suunnittelun irtoaminen omaksi erilliseksi vaiheekseen muusta toiminnasta, 
• suunnitteluvaiheen kiireisyys, 
• suunnittelun jääminen hallinnon sisäiseksi, 
• seurannan ontuminen. 

Uudistuksista huolimatta suunnittelu korostuu yhä erillisenä vaiheena eikä se ni-
voudu tarpeeksi joustavasti varsinaiseen toimintaan. 

“Meillä on kanssa se vika, että suunnitellaan sillain niin kuin tehtäisiin suunnitel-
maa eikä niin että se on koko ajan sitä suunnittelua, niinhän sen pitäisi kulkea siinä 
koko mitalla, vaan me ikään kuin suunnitellaan kun me tehdään se suunnitelma ... 
mutta sitten just niitten suunnitelmien osalta, mitä meillä on olemassa niin se link-
kiytyminen sinne keskushallinnon suunnitelmiin, niin se tapahtuu mun mielestäni 
liian lyhyellä aikavälillä ja sillä tavalla sekavasti. Sama sitten meillä täällä me ei sit-
ten muiden suunnitelmia sillä tavalla ei olla niissä mukana, se kokonaisuuden hah-
mottaminen ei ole helppoa.” [Raisio/VH] 

... ja koska suunnitteluvaihe on erillinen vaihe muun kiireen keskellä, suunnitte-
lussa on yleensä liian kiire 

“Kun meillä on loppujen lopuksi työvoimaa vähennetty kuitenkin aika paljon ja 
kaikilla on kauhea kiire ja tämmöinen, se on se kiireinen aikataulu, joka tekee sen 
sillä tavalla sekavaksi ja että simmoista yhteistä aikaa asioitten pohtimiseen ja 
suunnitelmien hiomiseen virkamiehillä on loppujen lopuksi kauhean vähän.”  
[Raisio/VH] 

“Arkipäivän murheet ovat sen verran isoja, että ne hämärtää asioita, niin että mä 
luulen, että päälle kaatuvat runsaat asiat estää sen ettei voi niin hirveästi pohtia 
tällaisia yleishyödyllisiä tavoitteita.” [Raisio/VH] 

Ja koska suunnittelussa on kiire, kuntalaisten osallistuminen suunnitteluun jää 
kapeaksi. Se toteutuu hyvin perinteisesti edustuksellisen demokratian väli-
tyksellä.  

Tavoitteesta huolimatta myöskään seurantajärjestelmää ei vielä ole kehitetty 
tyydyttävälle tasolle. 

“...sitten ne kirjoitetut tavoitteet ja seuranta-arviot mitä niissä on, erittäin sekavia, 
vaihtuu melkein vuosittain. Ne on aika epäloogisia, sitten niitä on hirvittävä määrä 

																																																								
1 Raision strategisen suunnittelun lyhyt aikajänne voidaan tietysti nähdä puutteena. Sitä ei täs-
sä yhteydessä enää käsitellä, sillä kuten myöhemmin todetaan tavoiteohjelman lyhytjänteisyys 
ei välttämättä ole heikkous. Se riippuu siitä, mikä on strategian rooli, miten se nähdään.  
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ja valmistelu lähtee, niin että virkamies tekee tulostavoitteen, sitten pistää miten sitä 
seurataan, sen tekee virkamies senkin, se kulkee tämän organisaation läpi, mutta ei 
kukaan jaksa ruveta miettimään satoja seuranta-asioita ja tulostavoitteita ja tämän 
tyyppisiä asioita, se on mahdoton se järjestelmä, ei se toimi.” [Raisio/LH] 

“Seurantajärjestelmissä on kehitettävää. Kun asiat on pantu vireille ja suunta valittu 
niin pitäis olla erikaltainen varsin nopea ja joustavampi tilasto ja seurantajärjestel-
mä, jossa voitais todeta mitä todellisuudessa on tapahtunut. Nyt käytännössä tilanne 
on se, että koko lautakunta elää kerran vuodessa havainnoinnin pohjalla, ja se on pi-
run hidas ja kankee systeemi. Vuosi on pitkä aika ... ehkä se pikku hiljaa kulkeutuu 
siihe suuntaan, että sanotaan, että se riittäis ku 1/4 vuosittain saatais luotettavia tie-
toja siitä mihin mennään. Mut vuosi on kyllä liian pitkä aika. Se on liian hidas tässä 
systeemissä.” [Raisio/VH] 

 
‘Tapaus Raision’ esiin nostamat paradoksit 
 
Olemme kohdanneet paradoksin.  

Jos tavoiteohjelma on realistinen ja katsoo lähitulevaisuuteen, on sen toteuttaminen 
helpompaa. Tällöin se ei kuitenkaan luo jännitettä nykyhetken ja tulevaisuuden vä-
liin, vaan lähtee selvästi olemassa olevasta tilanteesta.  

Jos taas tavoiteohjelma suuntautuu pidemmälle tulevaisuuteen ja sisältää suuria vi-
siota, niin toteuttaminen hajautuu helposti, ja siitä tulee vaikeampaa tulevaisuuden 
odotusten irtautuessa kokemuksista. Tällöin myös suunnittelun ja suunnitelman 
osuus muutoksen johtamisessa on kapeampaa, koska ohjelma jättää tilaa erilaisille 
tulkinnoille ja neuvotteluille.  

Realistisuudestaan huolimatta Raision tavoiteohjelma jättää tilaa uusille tulkin-
noille. Se on suunnittelun kommunikatiivisuuden edellytys. Samalla tavoiteoh-
jelman väljyys jättää tilaa vastata joustavammin muutoksiin.  

“Jos sä katsot talousarviota, niin siellähän on nämä tulostavoitteet. Hirveän vähän 
siellä on tämmöisiä konkreettisia tavoitteita. Tapahtuu mitä tahansa, niin se voidaan 
tulkita onnistumiseksi.” [Raisio/LH] 

“Se on oveluus kysymys, väljyys on hyvä siinä mielessä, että jos mä jonkun asian 
haluan välttämättä saada läpi, mähän sovitan sellaisen tavoitteen alle, että se menee 
läpi, sillä tavalla se on hyvä.” [Raisio/VH] 

Jos taas tavoiteohjelma on tiukka ja konkreettinen paketti ennalta päätettyjä tu-
levia päätöksiä, se jää helposti tapahtumien jalkoihin. 

“Tavoiteohjelmassa on ollut se ongelma mikä tässä yhteiskunnassakin on ollut pit-
kään aikaa, että kaikki tapahtuu niin nopeasti, paljon tulee uusia asioita. Niihin pi-
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täisi kauhean nopeasti reagoida ja tämmöiset pitemmän ajan suunnitelmat, niitä pi-
täisi koko ajan tarkistaa, vastaako ne sitä aikaa mitä eletään.” [Raisio/LH] 

 
Mitä jäi käteen Raisiosta? 
 

ällä matkalla Raisiossa tehdyt havainnot ja tulkinnat eivät varmasti kata Rai-
sion kaupungin suunnittelun eri puolia. Itse asiassa ne ovat vain kapea vil-

kaisu suunnittelun Raisiossa saamiin merkityksiin. Toisaalta - tavoitteena ei ol-
lut tehdä arvioita Raision suunnittelusta sinällään, vaan etsiä uusia kysymyksiä 
pehmeän strategian taakse.  

Raision visio ja strategiat eivät luo kovinkaan suurta jännitettä kokemusten ja 
tulevaisuuden odotusten väliin. Tämä ei kuitenkaan anna mahdollisuutta johto-
päätökseen, että Raision strateginen suunnittelu olisi huonoa.  

Edellinen paradoksi nousee klassisesta strategia-ajattelusta. Raisiossa koros-
tuu klassisen strategianäkemyksen lisäksi suunnittelussa käytävä keskustelu ja 
vuorovaikutus. Tällöin strategioiden sisällön tulevaisuusjänne on toissijainen te-
kijä, ja tärkeämmälle sijalle nousee sen tarkasteleminen, onko suunnitteluproses-
si tuonut lisäarvoa kaupungin kehittämisestä käytävään keskusteluun, onko se 
edistänyt oppimista, onko se lisännyt päätöksentekijöiden ja johtavien viranhal-
tijoiden strategista tietoisuutta. Ja tästä näkökulmasta katsottuna Raision kau-
punki on strategiatyössään onnistunut kohtuullisen hyvin. 

Keskustelun ja vuorovaikutuksen korostumisesta huolimatta johtavien luot-
tamushenkilöiden ja viranhaltijoiden ajattelutapaa hallitsevat klassisen strategian 
ajattelumallit. Raisiossa strateginen suunnittelu on rakennettu palvelemaan 
enemmän klassisen strategian tärkeinä pitämiä vision hahmottamista, tulosta-
voitteita ja painopistealueita. Klassisten suunnittelutarpeiden korostuminen joh-
tunee aiemmista suunnittelussa saaduista kokemuksista sekä yleisestä, hallitse-
vasta strategianäkemyksestä. Kommunikatiivisuuden tarve taas noussee käytän-
nön tilanteista. 

Raision kaupungin suunnitteluprosessin kehittämisessä on jatkossa oleellista 
tunnistaa a) perinteiset, klassiset suunnittelutarpeet ja b) ihmisten vuorovaiku-
tuksen ja kommunikaation asettamat tarpeet ja kehittää suunnittelujärjestelmää 
tietoisena molempien lähestymistapojen asettamista vaateista. 

Prosessin ja kommunikaation merkitys näkyy myös siinä, että suunnittelusta 
huolimatta korostuvat selkäytimessä olevat toimintatavat, varsinkin ne jotka 
ovat kaupunginjohtajan selkäytimessä ja aivoituksissa. Monesti ratkaisut ovat 
tilannekohtaisia ja strategiat tiedostamattomia. 

T 
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“Kyllä se tavoiteohjelma on ohjannut tavoitteita ja talousarvion laadintaa ... Kun se 
ei ole katsonut olevaa tilannetta pidemmälle, niin kaikki ne yllätykset on tullut vaan, 
ei sieltä kirjasta ole voitu neuvoa katsoa ...  

Se varsinainen strategia, onko se meillä tiedostettu strategia. En mä tiedä... mä olen 
sitä mieltä, että meillä ei ole. Meillä on alitajunnassa toimintatapoja tulevaisuutta 
varten. Meillä saattaa olla jotain isoja asioita, päästrategioita hahmotettuna kaupun-
ginjohtajan päässä. Me ollaan omaksuttu jotain toimintatapoja. Yritysmaailmalle 
annetaan tontti edullisesti, mutta rahoja ei niille anneta. Meillä on päätoimintalinjo-
ja, joita voi ajatella päästrategioiksi, mutta me ei olla tietoiseksi tehty semmoista vi-
rallista strategiapaperia koko kaupungista, mikä meidän toimintaa ohjaisi, näin ollen 
me tehdään tilannekohtaisesti näitä ratkaisuja vieläkin liian paljon, mutta mä en silti 
sano, että tämä olisi huonosti, että me ei osattaisi täällä miettiä, vaan se on täällä 
tiedostamatonta ja jokainen tietää, mitä kaupunginjohtaja ajattelee jostakin isosta 
päälinjauksesta, mihin suuntaan meillä on aina asiat hoidettu.” [Raisio/VH] 

Aineistoa ei ole kerätty johtamisen näkökulmasta, mutta tästä huolimatta kau-
punginjohtajan merkittävä rooli sekä organisaatiouudistuksissa että kaupungin 
strategisessa johtamisessa näkyy selvästi. Monet asiat henkilöityvät häneen. 

“Meillä on voimakas kaupunginjohtaja, joka näkee tärkeät kehityssuunnat ja ne tu-
lee sitten keskusteluun, en mä näe sitä ongelmana, mun mielestä kyläpäällikön pitää 
olla kyläpäällikkö, joka tekee 24 tuntia vuorokaudessa sen eteen töitä, että se yhtei-
sö menis eteenpäin, ja hänellä on hyvät apulaiset siinä.” [Raisio/LH] 

“Meillä on ollut erinomainen kaupunginjohtaja, joka varm1aan on vetänyt nämä 
suurimmat linjaukset.” [Raisio/LH] 

Raision kaupunginjohtajan1 asema on sikäli mielenkiintoinen, että entisenä lää-
ninhallituksen viranhaltijana, SDP:n kunnallisjärjestön ja Raision kaupunginval-
tuuston puheenjohtajana hän tuntee kaupungin kannalta keskeisten toimijaryh-
mien ajattelutapoja ja osaa ilmeisen hyvin käyttää tätä taitoa. 

Kun strategia on enemmän päättäjien ja johtajien selkäytimessä kuin paperil-
la, itse suunnitteluasiakirjan merkitys vähenee. 

“Itse asiassa ei ton suunnitteluasiakirjan merkitys niin suuri ole. Tuon merkitys ei 
itse asiassa ollut ollenkaan niin suuri kuin edeltäjänsä. Tuo on vaan tavallaan yksi 
etappi, oikeastaan sen käsittely nyt päättyi kun tuo kävi valtuuston kokouksessa ja 
siellä käytiin hirveän paljon keskustelua eikä keskustelun tarvinnut enää rajoittua 
tuohon kirjaan. Niiden ei tarvinnut sanoa, että sivulla tämä ja tämä oli se asia, vaan 
ne muisti ja sanoi, että kun me silloin ryhmässä jne. Ilman muuta asiakirjan merki-
tys vain kevenee.” [Raisio/VH] 

																																																								
1 Kaupunginjohtaja Rauno Saari siirtyi valtioneuvoston palvelukseen lokakuussa 1995 
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Vaikka Raision strategisessa suunnittelussa on klassisen strategian näkökulmas-
ta selviä puutteita, niin vuorovaikutukseen ja kommunikaation perustuvasta nä-
kökulmasta katsottuna...  

se on ollut yksi tapaa ajaa strategista tietoisuutta selkäytimeen, yksi tapa prosessoi-
da strategisia kysymyksiä, yksi tapa antaa asioille merkityksiä. Se on askel kohti 
kommunikatiivista suunnittelua. 

Vaikka Raision suunnittelua tässä luonnehdittiinkin askeleeksi kohti kommuni-
katiivista suunnittelua, se ei millään muotoa ole puhtaan kommunikatiivisen ra-
tionalismin mukaista. Yhteys kuntalaisten erilaisiin ryhmiin ei ole muun proses-
sin tasalla. Strateginen keskustelu on ollut hyvin pitkälle organisaation sisäistä. 
Tätä puutetta on pyritty korvaamaan avoimella tiedottamisella.  

Ennen kuin matka jatkuu kohti uusia kehiä, jätetään tapaus Raision nostamat 
avoimet kysymykset odottamaan tulevia kehiä seuraavan kahden varsin paljon 
kertovan sitaatin avulla.  

“Mä luulen että oleellinen kysymys on se, että määräajoin pystyttäisi miettiin sitä, 
mitä minkä vuoksi kunta olemassa, mikä perustarkoitus on ja siihen tietysti liittyy 
arkipäivän asioitten pohdiskelu, että onko tehtävissä ilmennyt ongelmia ja mistä 
ongelmat mahtavat johtua, mutta siihen liittyy tällainen strateginen tällainen pitkän-
tähtäimen tavoitteiden tavoittelu, että pitäisi olla joku selvä maali metsän reunassa, 
jota kohti kuljetaan ja vaikka polku mutkittelee, niin kuitenkin siihen voitaisi palata, 
mä luulen että se on organisaation johdon ja toiminnan kannalta oleellinen kysy-
mys, että on selkeät tavoitteet ja niitä ei unohdeta.” [Raisio/VH] 

“Me ollaan hyvin herkästi tämmösiä suunnitteluraakkeja, että tehdään suunnitelmia 
ja synnytetään seuraava kierros taas ikäänkuin tyhjästä ja silloin vähemmän huoma-
taan mitä loppujen lopuksi on tapahtunut.” [Raisio/VH] 

Edellä on käsitelty yksilön kykyjä eli strategista ajattelua sekä kollektiivista ja 
organisoitua strategista ajattelua eli strategista suunnittelua. Nyt on aika katsoa 
strategian itsensä ominaisuuksia.  
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9.3.3. Strategia  
 
trategia ilmiönä on monipuolinen, se voidaan ymmärtää monin tavoin. Edel-
lisessä luvussa strategian moninaisuutta tarkasteltiin lähestymistapojen kaut-

ta. Nyt imeydytään mahdollisimman lähelle strategian ydintä. Mikä on strategia? 
Seuraavassa liikutaan sekä klassisen että prosessuaalisen strategian mää-
ritelmissä. 

Strategiassa on kolme keskeistä elementtiä; toimintaympäristö, muutos ja ai-
ka, jotka nivoutuvat yhteen olennaiseen keskittymisen ja organisaation kokonai-
suuden kanssa. Ohmaen (1983, 240) mukaan strategia on toimintasuunnitelma 
vahvuustekijöiden maksimoimiseksi toimintaympäristössä vaikuttavia tekijöitä 
vastaan. Lähes kaikki strategian olemusta pohtineet tutkijat näkevät toiminta-
ympäristön ja sen muutoksen strategian keskeiseksi elementiksi. Aika, lähinnä 
tulevaisuuden muodossa, on toinen yleisesti hyväksytty keskeinen tekijä. Mm. 
Bryson (1988) katsoo, että strategia auttaa organisaatiota selkeyttämään tulevai-
suuden suunnan ja tekemään päätöksiä tänään huominen mielessä. Rubin (1988, 
88) puolestaan toteaa strategian tarjoavan temporaalisen suhteen menneen, ny-
kyisen ja tulevan välille. 

Yhtä yleisesti on hyväksytty ajatus siitä, että strategian tulee ohjata päätök-
sentekijän ajatukset siihen, mikä on oleellista organisaation tavoitteiden ja ole-
massaolon tarkoituksen kannalta. Se asettaa näkökulman siihen mitä pitää tehdä 
ja miksi. Lisäksi se sisältää arvot, suuntaa huomion muutokseen ja aiheuttaa 
muutosta. Hyvä strategia ohjaa organisaation materiaaliset ja inhimilliset resurs-
sit uuden toimintaympäristön todellisuuden mukaisiksi. (Ring 1988, 70.)  

Edellä kuvattu moniulotteisuus huomioiden strategia voidaan määritellä seu-
raavasti. 

Strategian tehtävänä on kiinnittää toimija (organisaatio tai yksilö) johdonmukaisesti 
ja pitkäjänteisesti mutta joustavasti oman toiminnan ytimeen ja toimintaympäristön 
muutokseen. Strategia muodostuu sarjasta johdonmukaisia, yhdensuuntaisia päätök-
siä ja toimenpiteitä. Se ohjaa organisaation impulssit "oikeaan suuntaan" ja samalla 
etsii oikeaa suuntaa. Strategia voi olla joko tietoinen, ennalta suunniteltu tai ennalta 
tiedostamaton. Tietoista strategiaa voidaan kutsua päätösten jatkuvaa virtaa ohjaa-
vaksi toimintamalliksi, joka nivoo yhteen yksittäiset taktiikat, toimenpiteet, päätök-
set jne, jotta ne toteuttaisivat parhaalla mahdollisella tavalla organisaation vision ja 
strategiset tavoitteet.  

S 
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Edellisen määritelmän 
ja kuvan III-6 kaltainen 
strategian määrittely ei 
ole puhtaan klassinen, 
mutta siinä on liikaa 
klassisia piirteitä, jotta 
vain sen varassa voisi 
lähteä etsimään pehme-
älle strategialle muoto-
ja. Edellisen määritel-
män sisällä strategia saa 
monia muotoja. Henry 
Mintzbergin (1992) aja-
tusten kautta strategia 
täsmentyy ja tarkastelu 
lähestyy prosessuaalista 
näkemystä. Mintzberg on esittänyt viiden P:n jaottelun strategian luonteesta.  

Strategia voi olla:  
• Suunnitelma (plan)  Haluttu kehityksen suunta ja tarvittavat toimenpi-

teet 
• "Metku" (ploy)  Tilannekohtainen manööveri, jolla tartutaan mah-

dollisuuteen tai torjutaan uhka 
• Malli (pattern)  Yksittäisten päätösten ja toimenpiteiden malli 
• Asema (position)  Organisaatiota ja sen toimintaympäristöä yhteen-

sovittava tekijä 
• Perspektiivi (perspective)  Tapa hahmottaa maailma ja suhtautua tapahtumiin 
 (Mintzberg 1992, 12-19) 

Lienee syytä sukeltaa hieman syvemmälle Mintzbergin ajatuksiin. 
Yleisimmin strategia ymmärretään suunnitelmana. Tälle käsitykselle on omi-

naista, että strategiat on laadittu etukäteen tietoisesti ja tarkoitushakuisesti. 
Usein strategiat on lisäksi esitetty selvästi suunnitelman nimellä kulkevassa 
muodollisessa dokumentissa. Tällöin strategianäkemys on selkeän klassinen. 
Strategia voi Mintzbergin mukaan olla myös "metku". Metkulla hän tarkoittaa 
tiettyä yksittäistä manööveriä, jolla pyritään lyömään kilpailija jossain tietyssä 
tilanteessa laudalta. (Mintzberg 1992, 12-19.)  

Strategia suunnitelmana on selvästi helpompi sisäistää kuntien käyttöön kuin 
strategia "metkuna". Mutta käytännössä kunta voi käyttää yksittäistä toimenpi-
dettä, manööveriä, jolla joko tartutaan mahdollisuuteen, torjutaan uhka tai voite-

Yksittäiset
toimenpiteet

Visio

Aiottu strategia

	
	

* Strategia ja aika II *	

KUVA III-34. Strategia toiminnan kehyksenä1 
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taan kilpaileva kunta (tai yritys) jossain hankkeessa. Itse asiassa epävarmuuden 
hallinnoinnin ajalla kunnat kehittivät metkujen käytön taiteeksi kilpaillessaan 
valtion investoinneista. EU-jäsenyys on jälleen korostanut metkujen merkitystä. 

Hyvin perinteisenä metkuna voisi ajatella tilannetta, jossa Euroopan Unioni 
on päättänyt perustaa Suomeen strategisen suunnittelun tutkimuskeskuksen, jo-
hon palkataan n. 30 korkeasti koulutettua ja hyväpalkkaista tutkijaa ja suunnitte-
lijaa. Alunperin keskuksen sijaintipaikkoina mainittiin kaupungit A ja B. Kau-
punki A oli vahvoilla, koska asiasta Suomessa päättävä ministeri oli sattumoisin 
sieltä kotoisin. Kaupunki B ei kuitenkaan antautunut, vaan kehitteli strategian, 
metkun, jolla se saisi keskuksen itselleen. Se päätti ensinnäkin tarjota keskuksel-
le vuokrattomat tilat 25 vuodeksi keskeiseltä paikalta yliopiston läheisyydestä 
(kaupungissa A ei ollut yliopistoa). Lisäksi se hankki pääministerin tuen taak-
seen (pääministeri oli naapurikunnan poikia). Ja jotta kaupunki A olisi lopulli-
sesti lyöty laudalta, B päätti osallistua keskuksen kustannuksiin 25 %:lla vuo-
dessa. Eli kaupungin B strategiana oli tarjota strategisen suunnittelun tutkimus-
keskukselle sellaiset toimintaedellytykset ja resurssit, joita kaupunki A ei pysty 
tarjoamaan.  

Jo muutamia vuosia sitten kaupunki B - visio 2017 suunnitelmassa lähdettiin 
siitä, että kaupungista B kehitetään merkittävä yhteiskuntatutkimuksen keskus. 
Strategisen suunnittelun tutkimuskeskuksen saamiseen tähtäävä metku oli loogi-
nen ja johdonmukainen osa laajempaa strategiaa. Metku voi olla, ja usein onkin, 
laajemman strategian osa. 

Sekä strategia suunnitelmana että metkuna ovat ennalta ajateltuja ja tietoisia. 
Mintzberg ei kuitenkaan tyydy siihen, että strategiat ovat vain aiottuja ja tietoi-
sia. Hänen mukaansa tarvitaan myös määritelmä, joka pitää sisällään toiminnan, 
määritelmä, jossa suunnittelua ja toteutusta ei eroteta selvästi toisistaan.  

Kolmannen P:n mukaan strategia voi olla myös yksittäisten päätösten ja toi-
menpiteiden malli. Tämän määritelmän mukaan strategia on johdonmukainen, 
oli se sitten aiottu ja tietoinen tai ei. (Mintzberg 1992, 12-19.) Strategian näkö-
kulmasta tämä määritelmä on ensikatsomalta sangen vieras. Käsitetäänhän stra-
tegia yleensä ennalta laadittuna klassisen tyylikkäänä suunnitelmana, jota toteut-
tamalla organisaatio saavuttaa/saavutti hienoja tuloksia. Mutta käytännössä stra-
tegiat vain harvoin toteutuvat juuri suunnitellun kaltaisina, ja toisaalta johtopor-
taasta on varsin miellyttävää jälkikäteen kertoa kuinka ennalta laadittu kauko-
katseinen strategia toi tuloksia, vaikka toiminta olisikin ollut suunnittelematonta 
ja tulokset perustuneet muihin tekijöihin kuin hyviin strategioihin.  

Mintzberg huomauttaa kuitenkin, että määritelmät strategiasta mallina ja 
suunnitelmana ovat riippuvaisia toisistaan. Eli myös suunniteltu ja aiottu strate-
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gia saattaa jäädä toteutumatta tai sitten se muuttuu toimintaympäristöstä organi-
saatioon kohdistuvan paineen alla toisenlaiseksi. Näin strategiat voidaan jakaa 
kahteen ryhmään; aiottuihin ja toteutuneisiin. Aiottuja ja toteutuneita strategioita 
Mintzberg kutsuu tarkoitetuiksi strategioiksi. Emergentit strategiat toteutuvat 
aiotuista strategioista huolimatta tai sitten täysin tiedostamattomasti (kuva III-7). 
Strategia mallina yhdistää klassista ja prosessuaalista lähestymistapaa. Aiotun 
strategian laadinta saattaa hyvinkin olla klassisen strategisen suunnittelun mu-
kainen, mutta kuvan III-7 emergentit strategiat tuovat siihen prosessuaalisia piir-
teitä.  

Strategiat toteutuvat vain harvoin juuri sellaisina kuin ne on suunniteltu. Or-
ganisaation johdon tulisi ensinnäkin etukäteen määritellä tarkasti aikeensa. Tär-
keiden sidosryhmien ja organisaation itsensä tulisi hyväksyä nämä aikeet, ja lo-
puksi strategioiden tulisi vielä toteutua ulkoisista paineista huolimatta. Toisaalta 
täydellisen emergentti strategia ei ole kovinkaan todennäköinen, koska se vaatisi 
organisaatiolta ja sen johdolta toiminnan johdonmukaisuutta ilman häivääkään 
tietoisuudesta. (Mintzberg 1992, 15.) Käytännössä toteutuneet strategiat yleensä 
muodostuvat jonnekin näiden kahden ääripään välille riippuen organisaation 
painoarvosta toimintaympäristössään.  

Karkeasti ottaen strategiat voidaan jakaa kahteen ryhmään; aiottuihin ja toteu-
tuneisiin. Nämä kaksi voivat sulautua yhteen kolmella tavalla (kuva III-7) 
(Mintzberg 1978, 945). 

1. Aiotut strategiat voivat toteutua. 
2. Aiotut strategiat eivät toteudu ehkä epärealististen odotusten, ympäristön vää-

rinarviointien tai toteutuksen aikana sattuneiden muutosten takia. Näitä strate-
gioita voidaan kutsua toteutumattomiksi strategioiksi. 

3. Toteutuneet strategiat, joita ei koskaan oltu suunniteltu. Ehkä strategiaa ei edes 
oltu suunniteltu tai suunniteltu strategia muuttui matkan varrella. Näitä kutsu-
taan emergenteiksi strategioiksi. 

 Mintzberg (1978, 945) 
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Aiottu strategia

Tarkoitettu strategia

Toteutumaton
strategia

Emergentit
strategiat

Toteutunut strategia

 
 

* Strategia ja aika III * 
 
KUVA III-35. Strategian tyypit (Mintzberg 1978, 945) 
 
Strategiassa on olennaista huomata, että strategiadokumenttiin kirjatut aiotut 
strategiat ovat aina vain abstraktiota toimijoiden mielissä. Ne konkretisoituvat 
vain toiminnan kautta. Todelliset strategiat voi havaita vasta jälkeenpäin, jolloin 
ne näkyvät johdonmukaisena ja pitkäjänteisenä käyttäytymisenä.  

Strategia liittyy kuvassa III-7 aikaan siinä, että aiotun suunnitelman teon jäl-
keen suunnitelma lähtee ajan kuluessa muuttumaan. Strategia liittyy aikaan 
muutoksen kautta. 

Mintzbergin (1992, 12-19) neljännen määritelmän mukaan strategia voi olla 
myös asema. Tällä hän tarkoittaa sitä, miten organisaatio määrittelee oman ase-
mansa toimintaympäristössään. Tämän määritelmän mukaan strategiasta tulee 
organisaatiota ja sen toimintaympäristöä yhteen sovittava tekijä, eli strategisen 
suunnittelun omia termejä käyttäen se nivoo yhteen organisaation ulkoisen ja si-
säisen ympäristön.  

Mintzbergin (1992, 12-19) viides P esittää strategian perspektiivinä. Perspek-
tiivi on organisaatiolle sama asia kuin luonne on ihmiselle. Sitä voisi ehkäpä 
kutsua myös maailmankatsomukseksi, kehitysnäkemykseksi, tavaksi hahmottaa 
maailma (toimintaympäristö) ja suhtautua sen tapahtumiin. Strategia perspektii-
vinä voidaan liittää myös organisaatiokulttuurin käsitteeseen. Se on jaettu näke-
mys, eräänlainen organisaation tai ryhmän kollektiivinen henki, joka materia-
lisoituu organisaation tai ryhmän jäsenten aikomusten ja toimenpiteiden kautta. 
Viides P liittyy interpretatiiviseen lähestymistapaan. 

Strategian moninaisuuden piirteiden tunnistaminen on tärkeää, koska aiottu 
strategia on aina abstrakti ilmiö, joka ilmenee vain siitä kiinnostuneiden ihmis-
ten mielissä, vaikka se olisikin kirjattu myös paperille. Se on aikomus ja konk-
retisoituu vain toiminnan kautta. Moninaisuuden tunnistaminen helpottaa sekä 
yhteistyökumppaneiden että kilpailijoiden strategioiden hahmottamisessa. 
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Valtaosa strategian määritelmistä soveltuu yleensä edellä olevien viiden P:n 
muodostamiin rajoihin. Strategian varsinainen olemus ei tästä huolimatta sisälly 
varsinaisesti yhteenkään näistä viidestä määritelmästä. Strategialle ei edes ole 
syytä hakea vain yhtä täsmällisesti rajattua määritelmää, sillä se millaisena sitä 
kussakin organisaatiossa ja kulloisessakin tilanteessa tarvitaan, riippuu tilantees-
ta ja henkilöistä. Siinä mielessä strategia myös käsitteenä on aina systeeminen. 
Strategisella ajattelulla pyritään löytämään kunkin tilanteen ja ajanjakson luonne 
sekä siihen oman organisaation kannalta paras lähestymistapa ja sisällöltään 
osuvin strategia.  

Varsin usein strategioita tarkasteltaessa tyydytään näkemään ne tietoisiksi en-
nalta laadituiksi suunnitelmiksi. Ulkopuolinen tarkkailija saattaa hyvinkin löytää 
jonkun organisaation toiminnasta strategian, vaikka kyseisen organisaation johto 
ei olisi sellaista koskaan luonut, vaikka se ei olisi pitänyt yhtään stra-
tegiapalaveria tai laatinut yhtään strategiapaperia. Tällöin strategia on johdon-
mukainen ketju samaan suuntaan vieviä päätöksiä ja toimenpiteitä. Näinhän on 
laita myös ennalta suunniteltujen strategioiden kohdalla, mutta tällöin on tietoi-
sesti pyritty ohjaamaan yksittäisiä toimenpiteitä ja päätöksiä samaan suuntaan. 
Ilman tietoista strategiaa syntynyt johdonmukainen toimenpiteiden ketju saattaa 
selittyä onnella ja sattumalla, organisaation johdon luontaisella strategisen ajat-
telun kyvyllä tai organisaation toimintaympäristön voimakkaalla otteella organi-
saation toimintaan.  

Organisaation strategisen johdon olisi pystyttävä erottamaan onko organisaa-
tiossa noudatettu strategia ollut suunnitellun ja dokumenttiin kirjatun kaltainen, 
vai onko se muodostunut erilaiseksi kuin alunperin on suunniteltu, ja jos on niin 
missä määrin, mitkä tekijät muutokseen ovat vaikuttaneet... Johdon olisi pystyt-
tävä tunnistamaan strategia, jota se on noudattanut, olipa se sitten tietoinen tai 
tiedostamaton tai näiden välillä. 
 
Raision kaupungin aiotut strategiat 
 
Tässä yhteydessä ei ole syytä tarkastella Raision kaupungin sektorikohtaisia 
päämääriä ja tulostavoitteita, vaan ilman sen suurempia kommentteja Raisio-vi-
sio, SWOT-analyysi (liite 2.) ja aiotut kuntastrategiat saavat puhua omasta puo-
lestaan (ja toimia esimerkkeinä aiotuista strategioista).  

Raisio-visio 2005 
 Raisio on koulutuksen, kaupan ja liikunnan aluekeskus. 
 Raisio on vehreä ja arvostettu asuinpaikka, jossa on kattavat peruspalvelut. 
 Raisio reagoi nopeasti asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin. 
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Raision kaupungin SWOT-analyysissä (ks. liite 3.) on analysoitu kaupungin or-
ganisaation vahvuuksia ja heikkouksia. Siinä ei ole langettu kuntien ja maakun-
tien SWOT-analyysien alueellisuuden sudenkuoppaan ja unohdettu organisaatio, 
jonka pitäisi strategioita toteuttaa1. Lisäksi perusanalyysin pohjalta on lyhyesti 
mietitty sitä, miten vahvuuksia hyödynnetään, heikkouksia poistetaan jne. (ks. 
Houni 1995, 49-51). 

Seuraavassa esitetään tiivistetysti Raision kaupungin aiotut kuntastrategiat. 
‘Raisio 2005 - kuntasuunnitelman tavoiteosa’ -suunnitteluasiakirjassa aiottuja 
strategioita ei ole esitetty tässä muodossa, vaan strategioiden erittely perustuu 
haastattelujen perusteella tehtyyn tulkintaan. Lisäksi tässä yhteydessä on esitetty 
vain aiotut kuntastrategiat. Palvelu-, hallinto-, ympäristö- yms. sektorikohtaiset 
strategiat on jätetty taustalle. Myöskään hallintokunta- tai yksikkökohtaisia stra-
tegioita ei ole käsitelty. Raision kaupungin aiotut kuntastrategiat2 ovat: 

• Aluekeskusasema  
 -  Raisiosta kehitetään Turun seudun koulutuksen, kaupan ja liikunnan län-

tinen aluekeskus.  
 - Aluekeskusasemaan kaupunki tähtää mm. palvelujen myymisellä naapu-

rikunnille. 
• Nopea reagointi ja päätöksenteko - kilpailuetu suhteessa muihin kuntiin 
 - “sellainen tietynlainen ripeys on tärkeää, pitäisi olla aika nopea ja sähäk-

kä päätöksenteossa, nopeat voittavat hitaat.” [Raisio/VH]  
 - “Nimenomaan toi nopea reagointi ja nopea päätöksenteko näkyy meillä, 

kyllä kaupunginjohtajakin on sen puolesta ja hyvin herkästi nopeuttaa 
hallitustakin, jos hallitus liikaa vitkuttelee.” [Raisio/LH]  

 

																																																								
1 Strateginen suunnittelu kohdistuu organisaatioon. Alueellisia (ml. monet kuntastrategiat) 
strategioita laadittaessa strategian kohdistuminen alueeseen on saanut jossain määrin vääristy-
neitä muotoja. Tämä näkyy mm. siinä, että lähes kaikkien alueellisten kehittämisstrategioiden 
taustalla olevissa SWOT-analyyseissä analyysin sisäinen osa (vahvuudet ja heikkoudet) käsit-
telee alueen vahvuuksia ja heikkouksia. SWOT-analyysin alkuperäisenä oletuksena on, että 
heikkouksia ja vahvuuksia analysoitaessa keskitytään organisaation sisäiseen tilanteeseen eli 
strategioita toteuttavaan yksikköön. SWOT-analyysin alueellisissa sovelluksissa on se vaara, 
että strategioita toteuttavan organisaation (tai organisaatioiden) omat vahvuudet ja heikkoudet 
unohtuvat. Jo tässä vaiheessa toteutus saattaa irrota suunnittelusta, koska organisaatioilla voi 
olla sellaisia heikkouksia, jotka estävät strategioiden toteuttamisen. Toisaalta niiden vahvuu-
det saattavat tukea täysin erilaisia strategioita kuin mihin alueellisen SWOT-analyysin perus-
teella päädyttiin. SWOT-analyysien alueellisuus saattaa johtaa siihen, että aiotut strategiat jää-
vät irralleen niitä toteuttavien organisaatioiden sisäisestä tilanteesta. (ks. Sotarauta 1996a ja 
1996b.) 
2 Kuntastrategiat ovat yleisellä tasolla olevia koko kuntaorganisaatiota ohjaavia yleisiä suun-
tia. Kuntastrategioita täsmentävät sektori- ja yksikkökohtaiset strategiat. 
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• Avoin tiedotus1 
 - Yhtenä lähtökohtana tiedotuksen kehittämisessä on ollut Raision huono 

imago.2 
 - Raision kaupungin tiedottamisesta vastaa tiedottamiseen ja koulutukseen 

järjestämiseen (kunnan sisäinen koulutus ja koulutuksen myynti muille 
kunnille) keskittyvä tiedotus- ja koulutuspäällikkö. 

 - Tiedotuksessa keinoja ovat mm. kaupunginjohtajan viikottainen kunta-
laisten vastaanottoaika, kaikille kuntalaisille jaettava tiedotuslehti, kau-
punginvaltuuston kokousten lähettäminen kaapelitelevisiossa ja läheisten 
suhteiden ylläpito tiedotusvälineisiin.  

• Asuminen - tonttipolitiikka 
 - Asumisessa on keskitytty hyödyntämään Turun kaupunkiseudun kasvu 

aktiivisella tonttipolitiikalla.  
• Vahva talous, vahva resurssipohja 
 - Vahva taloudellinen asema luo pohjan muiden strategioiden toteuttami-

selle. 

Jos Raision kaupungin aiottuja kuntastrategioita peilataan Mintzbergin strategi-
an määritelmiin, ne muistuttavat lähinnä strategiaa päätöksentekoa ohjaavana 
‘mallina’, mutta hyvän strategisen tietoisuuden näkökulmasta ne voidaan tulkita 
myös ‘perspektiiviksi’. Jos taas katsotaan tarkemmin tavoiteohjelman sisältöä, 
niin se henkii ajatusta strategiasta suunnitelmana.  

Strategioihin liitetään aina myös kilpailu. Raision kaupunki, kuten muutkin 
kunnat, kilpailee asukkaista ja yrityksistä. Haastattelujen perusteella Raision 
3strategioiden takaa voidaan löytää seuraavat kilpailustrategiat: 

 
Raisio kilpailee1... 

																																																								
1 Avoimen tiedotuksen periaate ilmenee hyvin seuraavasta haastattelusitaatista:  
“Voi olla että se on yhteiskunnallinenkin kehitys, että ihmiset ottaa aika suoraan yhteyttä vir-
kamiehiin. Kun ongelma tulee, niin ei sitä enää aleta missään järjestöissä viikkojen aikana 
puimaan, vaan kyllä se on tässä ja nyt ja soitetaan ja esitetään, että ollaan harmistuneita ja että 
nyt pitäisi tehdä jotain tälle asialle. Ja totta kai tämä koko hallinnonuudistus on tähdännyt sii-
hen, että virkamiesten pitää hoitaa asiansa sillä tavalla, että yleisosastokirjoituksia ei tule eikä 
ihmisten tarvitse jotain muuta kautta hakea oikeutta, vaan voidaan avoimesti kertoa, että jos ei 
voida jotain asiaa tehdä sillä tavalla kuin kuntalaiset haluaa, niin kerrotaan sitten, että minkä 
vuoksi tätä ei voida ja se on sillä selvä.” [Raisio/VH] 
2 Raisiossa on tietoisesti lähdetty kehittämään kuntaimagoa - “Vuosia sitten Raisiolla oli ihan 
kauhea imago, että tämä oli tienristeys ja betonisiltoja” [Raisio/VH]. Paikallisen kestovitsin 
mukaan Raisio on Suomen ainoa tienristeys, joka on saanut kaupunkioikeudet. Raisiossa ky-
seinen imago on koettu ongelmalliseksi uusien asukkaiden ja yritysten houkuttelussa. Uuden 
imagon luomisessa on korostettu mm. viihtyisiä asuinalueita, palveluiden laatua ja nopeaa 
päätöksentekoa. Selvitysten mukaan imagon parantamiseen panostaminen on tuottanut tulos-
ta. (ks. Miettinen & Varhe 1993; Kuntatutkimus 1994.) 
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• pienten kuntien kanssa palvelujen määrällä ja Turun läheisyydellä. Se ei pysty 
vastaamaan pienten kuntien halvempiin kunnallisiin taksoihin ja tontteihin, 

• saman kokoluokan kuntien kanssa tonttitarjonnalla, kunnallisten palvelujen 
taksoilla, joustavalla ja nopealla päätöksenteolla sekä hyvällä imagolla,  

• Turun kanssa joustavalla ja nopealla päätöksenteolla, tonttitarjonnalla sekä 
kunnallisten palvelujen taksoilla. 

Vaikka strategioihin yleensä liitetään muodossa tai toisessa kilpailu, niin tilan-
teen tekee mielenkiintoiseksi se, että pahimmat kilpailijat ovat Raisiossa saman-
aik2aisesti tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Raision esimerkki vahvistaa sitä 
ajatusta2, että nykyään kyse ei ole joko kilpailusta tai yhteistyöstä, vaan sekä 
kilpailusta että yhteistyöstä. Samassa verkostossa toimivat ‘hyvät yhteistyö-
kumppanit’ saattavat joissain tilanteissa olla pahimpia kilpailijoita. Kuntaorgani-
saation on oltava yhtäaikaa yhteistyökykyinen ja kilpailukykyinen. 

Kilpailun ja yhteistyön sekoittuessa, sumentuessa, saattaa yhtäaikaisen kilpai-
lun ja yhteistyön asenteellinen hallitseminen olla verkostomaisen ja pirstoutu-
neen epäselvyyden hallinnan vaikeimpia kohtia. Raision kaupungille erityisesti 
Naantali ja Turku ovat sekä yhteistyökumppaneita että pahimpia kilpailijoita. 

“Eihän me virallisesti tietenkään kilpailla ... Meillä on tietysti tämmöinen oma rakas 
kaveri ja kilpakumppani Naantali. On monia ihan konkreettisia hankkeita, joissa se-
kä Naantali että Raisio olisivat halunneet tarjota tiloja, esimerkiksi tämmöiselle uu-
delle laajentuvalle verotoimistolle. Ja siinä sitten Raisio veti pidemmän korren ja 
Naantali käytti kyllä aika kovia keinoja, kyllä siinä sellaista on. Ja kun jokin yritys 
hakee eri kunnista tiloja, siitä syntyy vääjäämättä kilpailua, että semmoista on ja to-
siasia on sekin, että asukkaista kilpailee täällä kaikki kunnat.” [Raisio/VH] 

“Tärkeimmät yhteistyökumppanit meillä on tämä mainittu Naantali eli me ollaan 
monessa tämmöisessä isossakin hankkeessa yhdessä. Meillä on tämmöinen vesilai-
toskuntayhtymä Naantalin kanssa ja Turun kanssa neuvotellaan isoista vesikysy-
myksistä edelleen. Sitten me myydään palveluja lukuisille muille lähiseudun pie-
nemmille kunnille sekä sosiaali- että terveystoimessa, koulutoimessa, työväenopis-
ton puolella. Se vähän vaihtelee vuosittain tietysti, siinä on mun mielestä vähän 
semmoiset aidot markkinat, että ne tietää, mitä meillä on tarjolla ja itse miettii, että 
mitä minäkin vuonna tarvitaan ja tehdään sitten sopimukset.“ [Raisio/VH] 

Edellä esimerkinomaisesti esille otetut Raision kaupungin aiotut kuntastrategiat 
ovat vain osa sitä moniulotteista strategiakenttää, jossa myös Raisiossa strategi-
oita luodaan ja toteutetaan. Seuraavalla taipaleella katsotaan kuntaorganisaation 

																																																																																																																																																																													
1 Tulkinta haastattelujen perusteella MS 
2 ks. Sotarauta (1994b) 
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strategioiden moniulotteisuuden lähtökohtia ja laajennetaan ‘tapaus Raision’ ai-
ottuihin strategioihin avaamaa näkökulmaa.  
 
 
9.4. Kuntaorganisaation strategioiden moniulotteisuuden lähtökohdat  
 
Epäselvyyden hallinnan ensi askeleiden myötä kuntien strateginen intensiteetti 
on kasvanut 1990-luvulla. Myös palvelutuotannossa tehtävistä ratkaisuista on 
tullut strategisia. Tämä korostaa kokonaisvaltaisen strategianäkemyksen tarvetta 
kuntaorganisaatiossa. Se tarkoittaa sitä, että kunnan strategiat eivät rakennu yk-
sinomaan elinkeinopolitiikan ja matkailun varaan, vaan strategia on kuntaor-
ganisaatiossa moniulotteinen käsite. Se koostuu useiden yksiköiden ja sektorei-
den strategioista. Kuvassa III-8 esitetään strategisen toiminnan liittyminen kun-
nallishallinnon tehtäviin 1990-luvulla. 

Strategia on eri toimijoille eri asioita. Kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle 
operatiivisena ilmenevä asia saattaa sektorijohtajalle olla hyvinkin strateginen. 
Tämä on korostunut resurssien niukentuessa ja kamppailun kiihtyessä. Jokaisella 
yksiköllä on omat strategiansa, joiden tulisi ihannetapauksessa olla osa 
kuntastrategioita sekä hallinto-, palvelu- yms. strategioita. Samalla yksiköt kui-
tenkin osaltaan luovat "ylemmän tason" strategioita. Kyseessä on siis kaksi-
suuntainen prosessi, jossa kuntastrategiat ohjaavat yksiköiden strategioiden 
syntymistä, mutta samalla yksiköiden toiminta strategioiden puitteissa muokkaa 
kuntastrategioita.  

Kunnallishallinnon viime aikainen kehitys on muuttanut kuntien strategioiden 
laadinnan lähtökohtia ja mahdollisuuksia. Taloudellisen laman keskellä 
varsinkin uusien palvelustrategioiden tarve on kasvanut. Seuraavassa tarkastel-
laan lyhyesti kunnan strategian osa-alueiden perusulottuvuuksia. Tarkoituksena 
ei ole antaa vastauksia strategioiden sisältöön, vaan lähinnä esittää lähtökohtia, 
joiden varaan yksittäisen kunnan strategiat saattavat rakentua. 

Kuntastrategiat ovat suhteellisen yleisellä tasolla. Ne ohjaavat alemman tason 
strategioiden muodostumista ja koko kuntaorganisaation toimintaa. Kuntastra-
tegioilla luodaan kunnalle luonteenomaista roolia. Vallivaara (1992) on kun-
nanjohtajan näkökulmasta todennut, ettei kaikkia perinteisiä palveluja ole enää 
järkevää tuottaa entiseen malliin jokaisessa kunnassa, vaan syntyy erityyppisiä 
kuntia. Vallivaara kuvaa "visionaarisella" tasolla niitä perusvaihtoehtoja, joiden 
mukaan kunnat saattavat erilaistua. 
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Talouskunnan strategiana on kehittää palveluja varovasti taloutta vaarantamatta. 
Päätavoitteena on pitää kunnan talous kunnossa. Kunta elää "varman päälle" ja 
uudistuksia tehdään vain jos siihen on selkeästi varaa. Peruspalvelukunnan pää-
tavoitteena on tuottaa kunnan omalla toiminnalla ne peruspalvelut, joihin varat 
on sijoitettu. Uudistuksiin suhtaudutaan myönteisesti, jos ne koskevat peruspal-
veluja. Kunnan talous pidetään suhteellisen hyvässä kunnossa. Kehittyvässä 

	

Peruspalvelut

Peruspalveluiden
tukipalvelut

Vapaa-ajan palvelut

-Mitä ovat?
-Miten järjestetään?

-miten järjestetään?

-Mitkä palvelut
valikoimassa?
-Miten järjestetään?
jne

Palvelustrategiat

Miten hallinto
toteutetaan,
jotta se tuki-
simahdollisim-
man hyvin stra-
tegioiden toteut-
tamista
- Suunnittelu
- Johtaminen
- Päätöksenteko
- Seuranta ja
valvonta
- Tiedon kulku
-Henkilöstö
jne

Hallintostrategiat

Alueelliset
kehittämisstrategiat
Mitä on kehitys?Mikä
on haluttu tulevaisuus?
- Turismi
-Yritysten aineellinen
toimintaympäristö
-Yritysten aineeton
toimintaympäristö
-Asumisen laatu
jne.

Ympäristö-
strategiat
-Maapolitiikka
-Maan hankinta
-Maankäyttö
-Kaavoitus
- Rakentaminen
-Ympäristön-
suojelu
- Liikenne
jne.

Talousstrategiat
Miten talous hoidetaan ja resurssit allokoidaan
-Menot ja tulot (verot, maksut), rahoitus, luotot jne.

Kunnan yksiköiden
strategiat

Yhteistyökump-
paneiden
strategiat

Kuntastrategiat
Kunnallishallinnon
toimintokokonaisuus

Kunnan
kehitys
ja

asukkaiden
hyvinvointi

	
	

KUVA III-36. Strategisen toiminnan liittyminen kunnallishallinnon tehtäviin 
1990-luvulla 
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kunnassa elinkeinopoliittinen ote korostuu palvelutuotannossa. Kunnan pääta-
voite on kehittää kuntaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ollaan valmiita otta-
maan riskejä. Palvelutuotannossa vallitsee pääosin markkinamekanismi ja tilaa-
ja-suorittajamalli. Kunnan taloudellinen tila vaihtelee. (Vallivaara 1992.) 

Kuntayritys on kevyt kuntakonserni, jota johdetaan yritysmäisesti. Kunnan ta-
lous pyritään pitämään kunnossa ja organisaatiossa on vain muutama pysyvä 
virka. Palvelutuotanto hoidetaan yksilölliseltä pohjalta ja kaikki palvelut tuote-
taan markkinamekanismin pohjalta. Kestävän kehityksen kunnassa päätavoittee-
na on oman alueen luonnon hyvinvointi. Ekologiset arvot korostuvat. Kunta etsii 
uusia ennakkoluulottomia ratkaisuja. Kuntayhtymässä kunta toimii yhdessä naa-
purikuntien kanssa osana laajempaa kokonaisuutta, jolla on yhteinen strateginen 
ohjaus. Palvelutuotannossa harjoitetaan yhteistuotantoa, ostoa ja myyntiä. Ta-
lousaluekunta tarkoittaa sitä, että kunta ja kuntainliitot on fuusioitu yhdeksi 
kunnaksi, jota johdetaan konsernimallin pohjalta. Palvelutuotannossa käytetään 
alueellisia ja melko itsenäisiä tulosyksiköitä. Talousaluevaltiossa kunnan ja val-
tion palvelut on yhdistetty. Palvelutuotanto perustuu alueellisiin ja melko itse-
näisiin tulosyksiköihin. Kuntayhdistyksessä valtuusto jakaa yhdessä sovituin pe-
rustein kerätyn veropotin sopimiensa kriteerien mukaan suoraan kuntalaisille ra-
hana. Kuntalaisille annetaan tietty määrä palveluseteleitä. Kunta itse järjestää 
vain ydinpalvelut. Yhteisöön kuuluminen on vapaaehtoista. (Vallivaara 1992, 
145-146.) 

Vallivaaran "visiointi" avaa mielenkiintoisia näkymiä ja kysymyksiä kuntien 
tulevaisuuteen ja kuntastrategioihin. Kunnillakin on selkeitä mahdollisuuksia 
hyvinkin strategisiin päätöksiin ja valintoihin, kunhan mahdollisuudet tunniste-
taan ja niihin tartutaan. Käytännössä valtaosa kunnista päätynee perustyyppien 
yhdistelmiin. 

Kuntastrategioiden tehtävä on antaa kuntaorganisaation toiminnalle ja kehit-
tämiselle arvoihin pohjautuvan kuva siitä mitä halutaan olla tulevaisuudessa. 
Kuntastrategiat ovat siis poliittisen johdon tahdonilmaus halutusta kuntaorgani-
saation toiminnan suunnasta.  
	
Talouden kiristyminen ajaa kunnat pohtimaan painopisteitä ja kuuluisaa juusto-
höylää pidemmälle meneviä palvelujen karsintamalleja, etsimään uusia palvelu-
strategioita. Tärkeimmät strategiset päätökset kunnissa kohdistunevat 1990-
luvulla juuri palveluihin, vaikka taloudellinen tilanne tasaantuisikin. 

Jos palvelustrategioita tarkastellaan strategisen kuntamallin näkökulmasta, 
niin tällöin eräänlaisen metastrategiana on palvelukohtainen tarkoituksenmukai-
suus eli jokaista palvelumuotoa tarkastellaan sen omista lähtökohdista ja etsitään 
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juuri kyseiseen tapaukseen sopivaa palvelun järjestämismallia laajasta valikoi-
masta erilaisia vaihtoehtoja. Kuntavetoisessa unitaarisessa mallissa palvelustra-
tegioiden sisältöä etsitään lähinnä kuntavetoisen "perinteisen" mallin sisällä. 
Toisaalta jo valinta strategisen kuntamallin ja unitaarisen mallin välillä on mitä 
strategisin ratkaisu. Toisaalta todennäköistä on, että kunnat eivät tee selkää va-
lintaa strategiseen kuntamalliin siirtymisestä, mutta uusia malleja yksittäisiin ta-
pauksiin etsiessään saattavat lopulta päätyä siihen. Mitä tietoisempi tämä siir-
tymä on sitä todennäköisempää on, että vaikka järjestelmä hajautuu, niin langat 
säilyvät poliittisen johdon käsissä. 
 
Kuntien hallitsevassa asemassa olleet arvot ovat suosineet passiivista politiik-
kaa, yhdenmukaista asioiden käsittelytapaa ja virkavaltaisuutta. Perinteisen oh-
jaustavan mukaisia piirteitä ovat olleet ja ovat lautakuntajärjestelmä, byrokraat-
tiset periaatteet ja professionalismi. (Stewart 1993, 20.) Kuntien strategisen ase-
man ja toimintatapojen muutokset edellyttävät uudistuksia myös hallintostrate-
gioissa. Muutosta ovat merkinneet tehtävien ja toimivallan hajauttaminen val-
tion viranomaisilta kunnille ja kunnan sisällä tapahtunut delegointi. 

Hallintostrategioiden etsinnässä keskeiselle sijalle nousevat mm. kunnan ja 
kuntalaisen välisten suhteiden uudistaminen (suorien kanavien lisääminen) ja 
kunnallisten luottamushenkilöiden uuden roolin etsintä, luottamushenkilöpaik-
kojen väheneminen ja uusien toimintatapojen käyttöönotto (Ryynänen 1992; 
Majoinen 1995.) 

Perinteisesti kunnallishallinnossa on ollut lähtökohtana, että kansanvaltaisuus 
toteutuu edustuksellisen järjestelmän kautta. Tätä lähtökohtaa joudutaan nyt 
monestakin eri syystä tarkastamaan. Keskeisin syy on kansalaisten heikentynyt 
kiinnostus edustuksellisen järjestelmän toimintaan, mikä näkyy passiivisuutena 
kunnallisvaaleissa ja luottamustointen vastaanottamisessa. Uusien menetelmien 
käytön esteet ovat pääasiallisesti muita kuin oikeudellisia. Luottamushenkilöi-
den asemaan vaikuttaa toimintatapojen muutoksen mukana vaatimukset suorien 
vaikutuskeinojen lisäämisestä. Varsinaista luottamushenkilöroolin perustaa 
muutokset eivät kuitenkaan ole murentaneet. Luottamushenkilöt hoitavat edel-
leen kuntalaisten edustajina itsehallintoa. (Ryynänen 1992, 64-88.) 
	
Arosen mukaan alueellisten kehittämisstrategioiden tehtävänä on ylläpitää ja li-
sätä kunnan liikkumavaraa eli autonomiaa niin, että se voi paremmin hallita pe-
rustehtävänsä edellytysten muutoksia. Jos alueellisen kehityksen epätasapainoi-
suus uhkaa hyvinvointitehtävästä suoriutumista, kunnan strategisena tehtävänä 
on tehostaa kunnan panosta elinkeinojen kehittämisessä. Kunnan strategisissa 
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tavoitteissa saattaa joskus olla järkevää luopua palvelujen painottamisesta lyhy-
ellä tähtäimellä ja suunnata voimavaroja elinkeinojen kehittämiseen. Jos taas 
kunnan luontainen kehitys on hyvä, elinkeinojen kehittämiseen ei ole syytä pa-
nostaa itsetarkoituksellisesti. Jos näin tehtäisiin, peruspalvelut saattaisivat jäädä 
jälkeen yleisestä kehityksestä. Itsetarkoituksellinen elinkeinojen kehittäminen 
yritysvetoisessa luontaisesti kehittyvässä kunnassa heikentäisi kasvun edellytyk-
siä (asuntojen saatavuus, päivähoito, koulut jne.) ja kääntyisi itseään vastaan. 
(Aronen 1991, 18-19.)  

Kunnan kehittäminen käsitettiin aiemmin melko puhtaasti elinkeinopolitii-
kaksi. Toisen maailmansodan jälkeen rakennettiin infrastruktuuria eikä suoria 
tukitoimia juurikaan käytetty. Kehittämisstrategiat saivat uusia ulottuvuuksia 
kun 1960 ja -70 -luvuilla alettiin käyttää suoria tukitoimia ja elinkeinopolitiikan 
organisointia kehitettiin. Elinkeinopolitiikka liitettiin 1970-luvulta kokonaisval-
taiseen, paikallisen kehittämisstrategian omaksumiseen. Elinkeinopoliittisten 
toimenpiteiden kohteeksi tulivat kaikki elinkeinot. Huomiota alettiin kiinnittää 
myös aineettomiin tekijöihin kuten yritysilmapiiriin ja taitotietoon. Myös pro-
jektimuotoinen työskentely lisääntyi. (ks. Nupponen 1986.)  

Kunnan kehittämisessä on vähitellen omaksuttu elinkeinopolitiikkaa laajempi 
näkökulma. Yhä useammassa kunnassa ollaan siirtymässä myös käytännön toi-
menpiteissä kehittämispolitiikkaan, jossa kunnan kehitys ja kehittäminen näh-
dään kokonaisvaltaisesti. Kehityksen keskeisiä osatekijöitä kehittämisstrategi-
oissa elinkeinopoliittisten muuttujien rinnalla ovat asuminen, palvelut ja 
elinympäristön viihtyisyys (ml. luonto ja vapaa-ajan palvelut). Mikä näistä ke-
hittämisen osatekijöistä on strategian kärkenä riippuu kunnan tilanteesta.  

	
Laajimmillaan ympäristöstrategioissa on kyse koko kaupunki- tai taajamakuvas-
ta, johon sisältyvät rakennukset, kadut, puistot, palvelut, ympäröivä luonto, ih-
miset ja heidän toimintansa. Rakennettu ympäristö elää mielissä erilaisina mieli-
kuvina, paikallishistoriana, symboli- ja merkityssisältöinä, toiminnallisina mah-
dollisuuksina tai rajoituksina. Se koetaan palvelujen ja liikenteen verkostoina, 
rakennusten muotoina, sisä- ja ulkotilojen tilallisuutena, erilaisina aistimuksina, 
tunne-elämyksinä, monimuotoisuutena, ajallisuutena ja monena muuna ulottu-
vuutena. Kunnilla on paikallistasolla keskeinen rooli rakennetun ympäristön 
muotoutumisessa (Siitonen & Aura 1992, 8-9.) 

Kunta vaikuttaa Siitosen mukaan fyysiseen ympäristöön a) luomalla edelly-
tyksiä rakentamiselle ja toiminnalle alueellaan, b) rakentamalla ja kehittämällä 
infrastruktuuria palvelemaan asumista ja elinkeinotoimintaa, c) hoitamalla ja yl-
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läpitämällä fyysistä ympäristöä sekä sen rakennuksia ja rakenteita. (Siitonen 
1992, 56-57)  

Yhdyskuntatekniikkaan liittyvissä kysymyksissä tehdyt päätökset ja toimen-
piteet vaikuttavat pitkään jokapäiväisen toimintamme ympäristössä. Näin ollen 
ympäristöstrategioilla ja sitä kautta yhdyskuntasuunnittelulla ja maankäytön oh-
jauksella on keskeinen sija kuntastrategioissa. 

Kunnan ympäristöstrategioissa kohtaavat seuraavat keskeiset kehittämisen 
osa-alueet: 

• Maankäytön suunnittelu • Kunnallistekniikka 
• Liikennepolitiikka • Rakentaminen 
• Energiapolitiikka • Jätehuoltopolitiikka 
• Elinkeinopolitiikka • Ympäristöpolitiikka 
• Maa- ja metsätalouspolitiikka  (Kunnat ja kestävä... 1990, 15) 

Kaikkien edellä lueteltujen kohtien sisällä tehdään päätöksiä, joilla on vaikutuk-
sia kunnan fyysiseen ilmeeseen. Käytännössä ne limittyvät yhteen ja usein yh-
dessä kohdassa tehdyillä päätöksillä on vaikutus myös muihin. 

 
Yhteenveto 

 
unnan strategioiden moniulotteisuus ja tarve katsoa kuntaorganisaatiota ko-
konaisuutena nostaa eteen mielenkiintoisen kysymyksen. Jos kunnan aiot-

tuihin strategioihin otetaan kokonaisvaltainen näkemys eli mennään kaikkien 
sektorien strategioiden tasolle, niin jälleen ollaan hyvin lähellä kuntasuunnitte-
lun kokonaisvaltaista suunnitteluotetta. Samanaikaisesti kunnissa hajautetaan 
valtaa sinne missä asioita tehdään. Tämä lisää päätöksenteon nopeutta ja toimin-
nan joustavuutta. Samalla kokonaisvaltaisen strategian laatiminen ja toteuttami-
nen vaikeutuvat. Tämän vuoksi on kysyttävä, mihin strategia kohdistuu, jos sen 
kerran tulisi ohjata toimintaa. Onko kuntaorganisaatiossa mahdollista laatia yh-
tenäistä strategiaa, joka ohjaa koko kuntaorganisaatiota, sen eri hallintokuntia ja 
palveluyksikköjä. 

Taas on törmätty paradoksiin. 
Mitä joustavammaksi ja nopeammaksi päätöksenteko kunnassa saadaan lisäämällä 
hallintokuntien ja palveluyksiköiden autonomiaa sitä vaikeampaa on koko kuntaor-
ganisaatiota ohjaavien strategioiden tehokas käyttö niiden klassisessa merkitykses-
sä.  

Myös kuntaorganisaatiossa strategia on ongelmallinen, hajautunut ja moninainen 
käsite.  

K 
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Jos kuntaorganisaatioon halutaan yhteinen suunta strategian avulla, ja jos sa-
malla annetaan sekä hallintokunnille että eri palveluyksiköille mahdollisuus laa-
tia ja toteuttaa strategioita omista lähtökohdista, on poliittisen johdon tehtävä 
näyttää yleinen strateginen suunta ja luoda tilaa ja edellytyksiä palveluyksiköi-
den omille strategioille. Tällöin kuntastrategiat ovat kunnan poliittisen johdon 
tahdonilmaus halutusta kehittämisen suunnasta. Aiotut strategiat antavat hallin-
tokunnille ja palveluyksiköille suunnan, mutta samalla yksiköiden strategiat täs-
mentävät kuntastrategioita ja suuntaavat niitä osin uudelleen. Tähän ajatuksen 
palataan pehmeän strategian yhteydessä. 

Edellä saatiin jo viitteitä siitä, että strategisen ajattelun soveltaminen kunnassa 
ei ole aivan yksinkertaista. Seuraavassa tiivistetään näkemystä strategisen 
ajattelun ongelmista kunnas1sa. 
 
 
9.5. Strategisen ajattelun ongelmia kunnassa 
 

trategisen ajattelun ongelmat1 kunnassa voidaan jakaa kyky- ja katko-ongel-
miin.  

Kykyongelmat liittyvät johtajien, päätöksentekijöiden, suunnittelijoiden yms. 
strategisen ajattelun osaamiseen. Katko-ongelmat kertovat jossain vaiheessa 
strategiaprosessia tapahtuneesta katkoksesta. 

Kyky 
• Käsitteellinen, abstrakti ajattelu tuottaa vaikeuksia.  
 -  Monet kunnissa toimivat viranhaltijat ja luottamushenkilöt voivat olla 

hyviä strategisia ajattelijoita, mutta ongelmia syntyy viimeistään kollek-
tiivisella tasolla. 

 -  Kuntaorganisaation ja -yhteisön kokonaisuuden hahmottaminen tuottaa 
vaikeuksia. 

 -  Asioiden näkeminen toisista näkökulmista tuottaa vaikeuksia. 
 -  Vaikeuksia ylittää status quo. 
 -  Sekä viranhaltijoilla että luottamushenkilöillä ei ole riittävästi aikaa lu-

kea ja sisäistää tutkimuksia, selvityksiä ja suunnitelmia, oivaltaa niiden 
merkitys. 

• Ehkä vaikeinta on yhdistää abstrakti ajattelu operatiivisiin käytännön asioihin. 
• Strategisessa suunnittelussa ei helposti nouse esiin uusia suuntia ja ideoita. 

Strateginen suunnittelu on ollut lähinnä olemassa olevien ajatusten kirjaamista 
paperille. 

																																																								
1 Ongelmien erittely perustuu sekä Raision kaupungilta kerättyyn aineistoon että useisiin mui-
hin strategista ajattelua joko suoraan tai välillisesti käsitteleviin tutkimuksiin 
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Katko 
• Toteutus irtoaa suunnittelusta, koska... 
 -  tavoitteita joudutaan muuttamaan, suunnitelmat vanhenevat nopeasti, 
 -  strategisista suunnitelmista tulee helposti liian monimutkaisia - ne palve-

levat liian monia isäntiä, 
 -  strategisista suunnitelmista tulee helposti liian yleisiä - ne palvelevat lii-

an monia isäntiä. 
• Suunnittelusta vastaava yksikkö (tai suunnittelijat) olettavat liian usein, että 

strategiat toteutuvat automaattisesti, kunhan ne on kirjattu paperille. Suunnitte-
lu eroaa toteutuksesta ja suunnitelmat jäävät pelkiksi papereiksi. 

• Suunnitteluprosessissa tavoitteena on liian usein suunnitteludokumentti. 
  (Choo 1992; Roberts 1993; Haveri 1994; Mintzberg 1994; Vesala 1994; Sota-

rauta 1996c; Karppi 1996a; Tapaus Raisio) 

Monet strategisen ajattelun ongelmista johtuvat siitä, että toimijat ovat pudon-
neet klassisen strategian ansaan. (ks. Pettigrew & Whipp 1993).  

Klassisen strategian ansa perustuu liialliseen uskoon siitä, että a) suunnittelu ja 
toteutus voidaan erottaa toisistaan, b) strategisten analyysien laatu takaa myös ai-
ottujen strategioiden laadun, c) aiottujen strategioiden sisällön laatu takaa niiden 
toteutumisen, d) aiottujen strategioiden taakse on jo suunnitteluvaiheessa mah-
dollista rakentaa tarvittava sitoutuminen ja e) on mahdollista erottaa toisistaan 
yhtäältä strategit, jotka vastaavat strategian laadinnasta, sekä toisaalta strategioita 
toteuttava operatiivinen taso. 

Jos pudotaan klassisen strategian ansaan,  
ei kiinnitetä riittävästi huomiota tämän päivän l1aatuun,  
oppimisen ja kommunikaation asettamiin vaatimuksiin, 

unohdetaan prosessin1 laatu ja 
menneiden kokemusten arviointi, niistä oppiminen.  

 
 
9.5.1. Kykyongelmat 

 
n varsin helppo yhtyä Choon (1992, 45) ja Haverin (1994, 115) huomioihin 
siitä, että kunnallisten toimijoiden kyky ajatella abstraktilla ja käsitteellisel-

lä tasolla eivät ole olleet kovinkaan hyviä (ks. myös Hajer 1993). Kunnalliset 
strategit eivät ole osanneet katsoa vallitsevan tilanteen yli eivätkä hahmottaa 
kuntayhteisöjen ja kuntaorganisaation moninaista kokonaisuutta. Myös toimin-

																																																								
1 Haluan korostaa, että tässä prosessilla ei tarkoiteta vain suunnitteluprosessia, vaan sitä ko-
konaisprosessia, jossa suunnittelu ja toteutus nivoutuvat toisiinsa. 

O 
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tay1mpäristön muutosten havaitseminen ja tulkitseminen on monesti tuottanut 
vaikeuksia1. Mutta toisaalta... 

Hyvinvointivaltion rakentamisen ajalla hallintojärjestelmät eivät tukeneet 
kunnallisten strategien strategisen ajattelun kykyjen kehittymistä siinä mielessä 
kuin niitä tässä ja muissa strategisen ajattelun opuksissa tuodaan esille. Voisi jo-
pa väittää, etteivät kunnalliset strategit välttämättä ole olleet niin huonoja strate-
gisia ajattelijoita kuin usein väitetään. Toimintaympäristö oli täysin toisenlainen 
hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen ajalla verrattuna 1990-luvun tilanteeseen. 
Tällöin strategien huomio kohdistui keskushallintoon, julkisen hallinnon sisälle. 
Strateginen ajattelu tässä mielessä oli varsin kapeaa julkisen hallinnon sisäistä 
toimintaa.  

Mutta sitä ei voi kieltää, etteivätkö epävarmuuden hallinnoinnissa ylhäällä 
johdettujen strategisten tavoitteiden toteuttamiseen suunnatut varat olisi tarjon-
neet taitaville kunnallisille strategeille varsin mittavan ‘ulkoisen resurssipohjan’. 
Strategista ajattelua puhtaimmass2a merkityksessään ei tarvittu, mutta strategioi-
ta, varsinkin ‘metku’ -näkökulmasta2 laadittiin ja toteutettiin runsaasti. 1990-
luvulla toimintaympäristö on monella tapaa epäselvempi ja avoimempi kuin 
aiemmin. Kykyongelmien ratkaisemisen merkitys on kasvanut, koska myös kun-
taorganisaatiossa (sen eri yksiköissä) tarvitaan yhä enemmän strategisia ajatteli-
joita, jotka osaavat ja pystyvät hahmottamaan epäselviä tilanteita ja ottamaan 
vastuuta niissä selviämisestä. Kunnissa tarvitaan strategisia ajattelijoita, jotka 
osaavat katsoa sekä sisälle että ulos. 

“Kyllä siinä on vielä sitä vanhan hallinnon kaipuuta, ainakin osassa ihmisiä, kun se 
oli niin pitkään aikaan. Ei sitä osannut oikein itsenäisesti ottaa sitä vastuuta, vaikka 
on saatu valtuuksia, niin se vastuunottaminen on vaikeata. Ennen se oli niin hyvä 
mennä jonkun lain taakse tai päätöksen tai sitten ministeriön määräyksen tai lauta-
kunnan päätöksen taakse. Se on nyt päättänyt, ei tarvitse itse sitten miettiä. Nyt se 
on käännetty tavallaan toisin päin, mutta se asenteiden muutos ei ole kyllä vielä 
mennyt läpi.” [Raisio/VH] 

Epäselvässä ja kompleksisessa, nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ehkä 
merkittävin kyky-ongelma on vaikeus yhdistää abstrakti strateginen ajattelu 
konkreettisiin tänään ja huomenna tehtäviin päätöksiin ja toteuttaviin hankkei-
siin. Strategisessa suunnittelussa yhteys strategioiden, visioiden yms. abstraktien 
ajatusten ja konkreettisten toimenpiteiden väliltä katkeaa helposti. Tällöin koros-

																																																								
1 Näin ilmaistuna kyseessä on varsin raju yleistys, koska yksilöiden välillä on suuria eroja. 
2 Yksi Mintzbergin strategialle antamista määritelmistä, ks luku 9.3.3. 
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tuu kyky lukea tämänpäiväisen päätöksen merkitystä suhteessa tuleviin ja men-
neisiin tapahtumiin ja päätöksiin (kuva III-9). 

Jos tämän päivän päätösten merkitystä strategioille ja tulevaisuudelle ei 
oivalla saattaa ‘tilanteen lukeminen’ kaventua hyvin kapeaksi.  

Keskellä pahaa talouskriisiä eräs kunnanjohtaja epäili strategisen ajattelun 
käyttökelpoisuutta: 

 “Kyllä no sun strategiajutut ihan hyviä on”, sanoi kunnanjohtaja ja jatkoi, “tällä 
hetkellä vain ei ole aikaa sellaisille aktiviteeteille.” 

Hän ei nähnyt strategisen ajattelun ja strategian sekä talouskriisistä selviämisen 
välisiä kytkentöjä. Hän ei nähnyt sitä, että jokainen päätös, joka tehtiin, jokainen 
toimenpide, joka toteutettiin, oli mitä suurimmassa määrin strateginen. Jokainen 
päätös leikata tai säästää, tai olla leikkaamatta tai säästämättä, oli askel tulevai-
suuteen.  

Tälle kunnanjohtajalle strateginen ajattelu oli jotain, joka aloitetaan, harraste-
taan jokin aika, minkä jälkeen on aika palata konkreettisten asioiden pariin. 
Kunnanjohtajan oman ajattelun mukaan ensin olisi käyty läpi strategisen suun-
nittelun prosessi, jossa olisi määritelty kriisistä selviämisen yleiset linjat ja jouk-
ko toimenpiteitä. Eli ensin olisi mietitty kokonaisuus, josta olisi johdettu osat eli 
yksittäiset toimenpiteet. Kunnanjohtaja ei nähnyt sitä mahdollisuutta, että strate-
gia rakentuu osien kautta, yksittäisten päätösten kautta. Tämän kunnanjohtajan 
näkökulma strategiaan oli klassinen.  

 

Käsitteellinen taso;
visiot, skenaariot, aiotut strategiat yms.

Päätös ja/tai toimenpide
TÄNÄÄN

Tulevat
päätökset ja/tai toimenpiteet

Menneet
päätökset ja/tai toimenpiteet

 
 

 
KUVA III-37. Strategian lukemisen perusta 



 

 227 

Jos se olisi ollut prosessuaalis-kommunikatiivinen, hän olisi keskittynyt ky-
seessä olevaan tilanteeseen, mutta samalla yhdessä päätöksentekijöiden ja sidos-
ryhmien kanssa etsinyt niitä tulevaisuuksia, joihin sen päiväiset toimet saattavat 
viedä. Hän olisi keskittynyt osiin ja tulevaisuuksien etsintään, eli hän olisi etsi-
nyt yksittäisten päätösten ja mahdollisten tulevaisuuden tilojen välistä suhdetta.  

Usein käytetään suhteellisen paljon aikaa ja energiaa strategisten päätösten 
erottamiseen operationaalisista, mutta edellä auenneesta näkökulmasta katsottu-
na se saattaa olla itsepetosta.  

Ehkei kannata käyttää liikaa aikaa sen tunnistamiseen onko jokin päätös stra-
teginen vai ei. Ehkä enemmän huomiota ja energiaa kannattaisi suunnata kunkin 
päätöksen ja/tai toimenpiteen strategisuuden asteen tunnistamiseen, eli ko. pää-
töksen merkityksen hahmottamisen suhteessa aiottuihin strategioihin, visioihin 
ja muihin käsillä oleviin yksittäisiin päätöksiin. 

Jokainen päätös ja toimenpide on strateginen, kun se linkittyy muihin päätöksiin ja 
toimenpiteisiin (tietysti jotkut päätökset ovat strategisempia kuin toiset).  

Tästä näkökulmasta on tärkeää nähdä ‘metsä puilta’, kuten strategisen ajattelu1n 
virallinen liturgia edellyttää. Mutta yhtä tärkeää on nähdä metsässä olevat puut1.  

Ei ole metsää ilman puita. Ei ole isoa ilman pientä. 
Onkohan kenenkään koskaan mahdollista täydellisesti oppia ‘strategisen ajat-

telun taitoa’. Sitä voi kuitenkin jatkuvasti opiskella ja oppia. Strategisessa ajat-
telussa ei ratkaise absoluuttinen tai suhteellinen kyky, vaan jatkuva tarve ja pyr-
kimys sitä kohti, kohti parempaa osaamista. 

Kuntaorganisaatio on laaja, monisäikeinen kokonaisuus monine tehtävineen 
ja velvoitteineen. Samassa organisaatiossa työskentelee taloudellisen, sosiaali-
sen, teknisen, kasvatuksellisen jne. koulutuksen saaneita. Ja kun mukaan otetaan 
vielä luottamushenkilöt, niin helposti edustettuina olevat ammatit ja näkökulmat 
laajenevat kattamaan elämän koko kirjon. Kaikki eivät voi olla strategisen ajat-
telun taitajia, taidon aktiivisia opiskelijoita. Heillä voi olla muita kunnan toimin-
nan kannalta merkittäviä taitoja.  

Johtavien viranhaltijoiden rooli korostuu. Heidän tehtävänään on kysyä stra-
tegisia kysymyksiä, johtaa keskustelua kohti strategisia asioita, yhdistää asioita, 
joita kukaan muu ei tajua tai osaa yhdistää sekä kysyä kysymyksiä, joita kukaan 
muu ei kysy.  

Klassisessa strategisessa suunnittelussa oletetaan, että strategisen suunnittelun 
avulla on mahdollista luoda tulevaisuuteen suuntautuvat luovat aiotut strategiat. 
Oletus on, että strategisessa suunnittelussa nousevat esille uudet suunnat ja asiat. 
																																																								
1 ks. saman ilmiön käsitteellistäminen emergenssin käsitteen avulla luvussa 4.3.2. 



 

 228 

Tästä oletuksesta huolimatta suunnittelussa päädytään usein kirjaamaan jo toteu-
tumassa olevia strategioita. Tutkittuaan yritysten strategista suunnittelua 
Mintzberg toteaa, että... 

“Suunnittelussa ei niinkään luotu strategiaa kuin ohjelmoitiin jo olemassa oleva 
strategia ... Yritykset suunnittelevat, kun niillä on aiotut strategiat, eivät niitä luo-
dakseen. Toisin sanoen ne eivät suunnittele strategiaa vaan sen seurauksia. Suunnit-
telu antaa visiolle järjestyksen, ja asettaa sen tiettyyn muotoon muodollisen raken-
teen ja toimintaympäristön odotusten vuoksi. Voidaan sanoa, että suunnittelu opera-
tionalistaa strategian.” (Mintzberg 1994, 111.)  

Suunnittelussa toteutumassa olevien strategioiden kirjaamiseen törmättiin myös 
‘tapaus Raision’ yhteydessä. 

“Kyllä se meidän strategiapaperi vähän semmonen tekemättömien töiden lista on. Ei 
se tulevaisuuteen juurikaan katso ... Kyllä se suunnitelma on tavallaan sitä vanhan-
aikaista, että se on paperille kirjoitettua. Siinä on ne asiat jotka sillä hetkellä tiedetty 
olemassa olevaksi olevaksi ja sen hetkinen yhteiskunnallinen tilanne.” [Raisio/VH] 

Siihen on törmätty myös Tampereen yliopiston strategisen suunnittelun yhtey-
dessä. 

“Itse strategiassahan ei kovin mullistavaa uutta ole esitetty, mutta ensimmäistä ker-
taa nämä tutut asiat on nyt saatu ‘virallisesti’ paperille” (Visakorpi 1996, 2.) 

Vaikka aineisto ei annakaan mahdollisuutta vetää sitä johtopäätöstä, että uudet 
strategiat eivät koskaan synny strategisessa suunnittelussa, on mahdollista tode-
ta, että varsin usein strategisessa suunnittelussa kirjataan olemassa olevia ajatuk-
sia paperille, virallistetaan ne. Kehiteltäessä pehmeää strategiaa neljännellä ke-
hällä lähdetään siitä, että strategiat nousevat esiin jatkuvasta oppimis- ja kom-
munikaatioprosessista, jossa suunnittelu muodostaa yhden osan kokonaisproses-
sista. Strategioiden kirjaamisella suunnittelussa on oma tehtävänsä osana proses-
sia. Ei ehkä ihan se sama rooli kuin suunnittelussa on perinteisesti ajateltu, mutta 
tärkeä joka tapauksessa, kunhan huomataan ja tunnustetaan, että uuden etsintä 
suunnittelussa saattaakin olla itsepetosta ja harhaa, ja että uusi syntyy koko ajan 
siinä vieressä. 
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9.5.2. Katko-ongelmat 
 

atko-ongelmat liittyvät strategiaprosessin katkeamiseen jossain vaiheessa. 
Yleisin katkos on siinä, että kuntiin virtaa jatkuvasti enemmän erilaisia vaa-

teita, toivomuksia ja tehtäviä kuin mitä kuntaorganisaatiolla on mahdollista to-
teuttaa. Tämä johtaa helposti siihen, että tavoitteita pitää jatkuvasti siirtää, ja si-
ten suunnitelmat vanhenevat nopeasti. 

Kaikkein merkittävin katko-ongelma on suunnittelun ja toteutuksen väliin 
jäävä aukko (ks. esim. Roberts 1993; Mintzberg 1994; Baier, March & Sætren 
1994) Kuten Baier et.al. toteavat toteutuksen eroaminen suunnittelusta on yksi 
vanhimmista huomion kohteista organisaatiotutkimuksessa. Heidän mukaansa 
kaksi yleisintä selitystä ovat: a) toteuttajien kyvyttömyys selviytyä tehtävistä ja 
b) strategian luojien ja toteuttajien väliset intressikonfliktit (Baier et.al. 1994). 
Nämä kaksi selitystä on löydetty lähinnä epävarmuuden hallinnoinnissa, jolloin 
strategian laatijat olivat ‘ylhäällä’ ja toteuttajat ‘alhaalla’. Epäselvyyden hallinta 
on poistamassa tätä ongelmaa korostamalla itseohjautuvuutta, antamalla vastuun 
sekä strategioiden laatimisesta että toteuttamisesta saman yksikön käsiin. Tästä 
huolimatta suunnittelun ja toteutuksen välille tulee helposti ongelmia tilanteiden 
muuttuessa nopeasti. 

Prosessuaalisen lähestymistavan mukaan on aivan normaalia, että tilanne elää 
jatkuvasti ja etsii uomaansa toisilleen ristikkäisten ja keskenään limittyvien pai-
neiden keskellä. Prosessuaalisen lähestymistavan mukaan suunnitelmia ei tehdä 
ohjaamaan jonkin tietyn aikajänteen toimintaa, vaan niiden avulla selkiytetään 
omia ajatuksia ja peilataan omia toimia ja ulkoisia paineita. Suunnitelmaan pei-
linä palataan seuraavalla kehällä tarkemmin. 

Jos lähestymistapa on klassinen, turhaudutaan helposti muuttuviin tavoittei-
siin, ja suunnitelma-asiakirjan vanhentuessa se päätyy varaston ylähyllylle 
aiempien suunnitelmien päälle.  

Perustavaa laatua oleva ongelma on siinä, että suunnittelu ja toteutus yleensä-
kin yritetään erottaa selkeästi toisistaan. Sekä prosessuaalisessa strategiassa että 
kommunikatiivisessa suunnittelussa lähtökohtana on, että suunnittelua ja toteu-
tusta, ajattelua ja toimintaa ei enää voi erottaa toisistaan kuten epävarmuuden 
hallinnoinnin rationaalisessa suunnittelussa yritettiin tehdä. 

Suunnittelun, päätöksenteon ja toimeenpanon välinen raja on sumentumassa. 

K 
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Ennen suunniteltiin mitä tehdään, ja johtamisella saatiin ihmiset tekemään 
suunniteltuja asioita. Nykyään korostetaan sitä, että ne jotka vastaavat toteutuk-
sesta ovat mukana suunnittelussa ja näin suunnittelusta tulee johtamista ja joh-
tamisesta suunnittelua. 

 
 

	

Suunnittelu

PäätöksentekoSeuranta

Toimeenpano

b)

Suunnittelu

Strategia

Seuranta

Päätök-
senteko

a)

Kommunikaatio

Toimeen-
pano

	
	

	
KUVA III-38. Suunnittelun, päätöksenteon, toimeenpanon ja seurannan välinen 
suhde klassisessa ajattelussa (a) ja prosessuaalis-kommunikatiivisessa ajattelussa 
(b) 
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- 10 -  
III KEHÄN VIESTIT  

PEHMEÄLLE STRATEGIALLE 
 
 
Palataan hetkeksi kolmannen kehän esille nostamaan peruskysymykseen. Onko 
strategia suunnitelma vai prosessi? Kolmas kehä ei antanut tähän kehään selkeää 
vastausta, koska sekä teoriasta että Raision kokemuksista nousee ajatus, että se 
on molempia. Jos suunnittelu on laskelmointia ja kommunikaatiota, niin strate-
gia on suunnittelma ja prosessi.  
 
TAULUKKO III-15. Suunnittelun, laskelmoinnin, prosessuaalisen strategian ja 
strategian suunnitelmana väliset suhteet 
 
 Suunnittelu laskelmointina Suunnittelu kommunikaationa 

Strategia  
suunnitelmana 

Instrumentaalinen rationalismi. 
Korostaa analyyttista, objektiivi-
siin analyyseihin perustuvaa tuo-
tossuuntautunutta suunnittelua. 

Kommunikaation ja strategian 
suunnitelmana yhdistäminen 
edellyttää uutta tapaa nähdä 
suunnitteluasiakirjan luonne. Tä-
tä edustaa seuraavalla kehällä 
suunnitelma peilinä. 

Strategia  
prosessina 

Laskelmointi osana prosessia 
kohdistuu prosessin yksittäisiin 
vaiheisiin, yksittäisiin toimenpi-
teisiin. 

Organisaatioiden välinen ja si-
säinen kommunikaatio ja oppi-
minen korostuvat. 
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Kolmannen kehän perusviesti pehmeälle strategialle on siinä, että sen tulisi kye-
tä hyödyntämään sekä strategian klassisia että prosessuaalisia ominaisuuksia. 

Jos klassista strategista suunnittelua tarvitaan vaikka se ei uusia ajatuksia ja 
visioita toisikaan, ja jos strategia on vuorovaikutusta ja kommunikaatiota, niin... 

• mitkä ovat strategian ominaisuudet? Mikä on sen luonne?  
• mikä on klassisen strategian rooli?  
• mikä on suunnitteluasiakirjan rooli? 

Jos strategiaprosessin tulee olla avoin kuntalaisten osallistumiselle, mutta jos 
suunnittelu halutaan pitää joustavana ja nopeasti reagoivana, niin... 

• miten kuntalaiset voivat osallistua strategian laadintaan? 
• miten strategia kohdistuu kuntayhteisöön? 

Jos strategia on kommunikatiivinen ja prosessuaalinen, mutta samalla myös ta-
voitteellinen ja suunnitelmallinen, niin... 

• miten strategian eri osat suhteutuvat toisiinsa? 

Ja koko ajan mukana on kysymys siitä, miten suunnittelun paradoksien kanssa 
voi toimia. 
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IV kehä 
PEHMEÄ STRATEGIA 

 
 
 

- 11 -  
PEHMEÄN STRATEGIAN  

LUONNE 
 
 
trategia määriteltiin luvussa yhdeksän mm. toimenpiteiden, päätösten, pro-
jektien yms. jatkuvaa virtaa ohjaavaksi malliksi. Sen tehtäväksi annettiin ke-

rätä erilaiset impulssit saman sateenvarjon alle ja ohjata ne samaan suuntaan, 
johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. 

Luvun yhdeäksän strategian määrittelyt eivät vielä olleet riittävän pehmeitä. 
Pehmeän strategian tehtävä on nivoa strategian prosessuaaliset, kommunikatiivi-
set ja klassiset puolet yhteen. Se on laaja-alainen strategianäkemys, joka auttaa 
ymmärtämään ja yhdistämään strategiaprosessin eri osia. 

Liitettynä suunnittelun ja strategian teoriaan pehmeä strategia on... 
• kommunikatiivinen, mutta tunnustaa sen rajoitteet. Se tunnustaa myös instru-

mentaalisen rationalismin tarpeen osana kokonaisprosessia, 
• prosessuaalinen, mutta tunnustaa klassisen strategian tarpeen osana koko-

naisprosessia. 

Pehmeän strategian ominaisuudet ovat... 
• yksinkertaisuus - tavoitteena ottaa kompleksinen, epäselvä maailma käsit-

teellisellä tasolla haltuun, 
• epäsymmetrisyys - tavoitteena on mustavalkoisten joko-tai asetelmien välttä-

minen ja maailman moninaisuuteen vastaaminen toimintojen moninaisuudella, 
• katoavuus - tavoitteena on strategian kimmoisuus, valmius muuttua ja kehit-

tyä. 

S 
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Pehmeän strategian kommunikatiivisille ja prosessuaalisille ominaisuuksille on 
luotu pohja jo aiemmissa luvuissa, mutta yksinkertaisuus, katoavuus ja epä-
symmetrisyys vaativat lyhyen tiivistyksen ennen kuin ne saavat tarkemman si-
sältönsä myöhemmin. 
 
Yksinkertaisuus  

ehmeät strategiat rakentuvat muutamien selkeiden johtoajatusten ympärille. 
Ne kohdistavat huomion tärkeisiin asioihin ja antavat ‘kiinnevoimaa’ ja ba-

lanssia strategioille (Quinn 1992, 10). Mitä kirkkaampana strategiat ovat mieles-
sä sitä helpompi niitä on käyttää suhteessa sisäisiin ja ulkoisiin emergentteihin 
strategioihin. Sisällöllisen yksinkertaisuuden tavoittelusta huolimatta strate-
giaprosessit saattavat olla hyvinkin monimutkaisia. Yksinkertaisuuden taustalla 
olevana perusajatuksena on vastata kompleksisuuteen kimmoisella yksinkertai-
suudella, eli tavoitteena on tunnistaa erilaisten ilmiöiden ympärillä oleva reto-
riikka ja löytää niiden ydin, nähdä asiat sellaisina kuin ne ovat, eikä vain sellai-
sina miltä ne näyttävät. 

Yksinkertaisuus vastaa kompleksisuuden, moninaisuuden ja dynaamisuuden 
haasteisiin etsimällä ilmiöiden ja oman toiminnan ydintä. 
 
Epäsymmetrisyys 

päsymmetrisyydellä tarkoitetaan strategian sovittamista strategisen kunta-
mallin sekä-että -ajattelun periaatteisiin. Vaikka strategiat ovat yksinkertai-

sia, niiden ei välttämättä tarvitse olla symmetrisiä, eli niiden ei tarvitse toteutua 
kaikissa osissa kuntaorganisaatiota samalla tavalla. Kunnalla ei koskaan voi olla 
vain yhtä strategiaa, vaan se on useiden strategioiden kohtaamispaikka. Kunta-
organisaation strategiat ovat monisyinen kokonaisuus, jossa eri hallintokuntien 
ja palveluyksiköiden strategiat kohtaavat kuntastrategiat epäsymmetrian periaat-
teiden mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunnan eri palveluyk-
siköt voivat käyttää erilaisia palvelustrategioita. Kuntastrategiat ovat yleisem-
mällä tasolla ja hallintokuntien ja palveluyksiköiden omat strategiat täsmentävät 
kuntastrategioita (ks. luku 9.4. kuntaorganisaation strategioista). Tämä tarkoittaa 
siirtymistä joko-tai ajattelusta sekä-että ajatteluun.  

Kuntayhteisöön suhteutettuna kuntaorganisaation strategiat ovat sikäli epä-
symmetrisiä että niiden taustalla olevia ajatuksia ei oteta ainoana totuutena, vaan 
myös muut kuntayhteisössä olevat totuudet ovat omista lähtökohdistaan mukana 
keskustelussa. 
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Epäsymmetrisyys vastaa kompleksisuuden ja moninaisuuden haasteisiin nii-
den omilla aseilla. Kuntaorganisaation strategiat koostuvat useista yksinkertai-
sista strategioista. 
 
Katoavuus 

atoavuudella tarkoitetaan pehmeän strategian kimmoisaa ja prosessuaalista 
luonnetta. Pehmeä strategia ei tavallaan koskaan valmistu, se elää ja muut-

tuu toteutuksen myötä. Pehmeä strategia katoaa samalla, kun se syntyy. Se 
muuttuu ja kehittyy prosessin mukana, ja aiotut strategiat ovat vain osa strategi-
oiden uudistumista.  

Strategioilta edellytetään yleensä joustavuutta. Niiden tulisi sopeutua muuttu-
viin olosuhteisiin ja suuntautua näin uudelleen. Tämä on perusteltu edellytys. 
Joustavuus lähtee siitä, että strategiassa otetaan huomioon muuttuneet tilanteet 
siten, että ulkoisen impulssin jälkeen suunta jää uudeksi eli sopeutuminen koros-
tuu. Tässä on se vaara, että jos vain joustetaan ja sopeudutaan, niin toiminnan 
suunta unohtuu ja päätöksenteko on korostetusti sopeutuvaa (ks. inkrementalis-
min kritiikki luvussa 6.). Pehmeä strategia ei ole niinkään joustava kuin kim-
moisa. 

Kimmoisuus lähtee siitä, että ulkoisen impulssin jälkeen etsitään reittiä kohti 
alkuperäistä päämäärää tai keskustelun (peilauksen) jälkeen suunta otetaan kohti 
uutta päämäärää. Kimmoisuuden avulla jatkuvasti tasapainotetaan omia tavoit-
teita ja ulkoisia paineita. Kimmoisuus vaatii hyvää strategista tietoisuutta, jotta 
suunnan on ulkoisen impulssin jälkeen mahdollista jälleen palata niin ‘oikeaksi’ 
kuin mahdollista. Kimmoisuus hyväksyy myös sen, että oikeaa suuntaa etsitään 
jatkuvasti. Päämäärä ei voi olla kiinteä ja lukkoon lyöty, vaan jatkuvan pohdin-
nan alainen dynaaminen ilmiö.  

Katoavuus ja kimmoisuus korostavat strategian prosessuaalista luonnetta. Ne 
vastaavat dynaamisuuden haasteisiin valmiudella muuttua ja kehittyä. 
 
 
11.1. Prosessuaalinen strategia 

 
ässä luvussa käsitellään pehmeän strategian sisäistä ulottuvuutta eli sen pro-
sessuaalista luonnetta organisaatiossa. Tarkoituksena on laajentaa luvussa 

9.1 auennutta näkemystä.  
Vaikka tällä matkalla on jo ehditty korostaa prosessinäkemystä. Se ei suin-

kaan ole tavoitenäkemystä parempi sinänsä. Tavoitenäkemys sopii Normanin 
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mukaan tilanteisiin, jotka voisivat olla monimutkaisia, mutta joissa toimintaym-
päristö, syy-seuraus suhteet ovat jotakuinkin tunnettuja ja jäsennettyjä. Tavoite-
näkemys soveltuu käytettäväksi "suljetussa" järjestelmässä. Prosessinäkemys si-
tä vastoin sopii tilanteisiin, joissa toimintaympäristö on osittain tuntematon, ja 
joissa joustavuus ja kyky uuden luomiseen ovat menestymisen tärkeitä edelly-
tyksiä. (Norman 1983, 68-71.) Tavoite- ja prosessinäkemystä ei tulisi nähdä toi-
silleen vastakkaisina vaan toisiaan täydentävinä. 

Tällaiset "avoimet järjestelmät", epäselvyys ja ilkeät ongelmat leimaavat var-
sin selkeästi sitä toimintaympäristöä, joka on epäselvyyden hallinnan ja pehme-
än strategian taustalla.  
 
TAULUKKO IV-16. Eräitä eroja tavoitenäkemyksen ja prosessinäkemyksen vä-
lillä (Norman 1983, 71.) 

	

Tavoitenäkemys Prosessinäkemys 
Päätöksentekijä määrittelee ensin tavoit-
teet ja sitten suunnitelmat, jotka hän arvi-
oi ottaen huomioon arvioidun tavoitteiden 
saavuttamisasteen. 

Suunnittelu on oppimistapahtuma, jos-
sa näkökulma jatkuvasti vaihtelee nä-
kemysten ja välittömien toimenpitei-
den välillä. 

Ihminen (ja yritysjohto) nähdään ratio-
naalisena päätöksentekijänä. 

Ihminen (ja yritysjohto) nähdään oppi-
vana ja osaamista kehittävänä järjes-
telmänä. 

Sopiva hyvin rajatuissa ja tunnetuissa 
suunnitteluympäristöissä tai kun ollaan 
niin ylivoimaisia, ettei suunnittelussa tar-
vitse ottaa huomioon ympäristöä. 

Sopiva monimutkaisissa suunnittelu-
ympäristöissä (syy-seuraus -yhteydet, 
rajoitukset ja mahdollisuudet sekä jär-
jestelmän rajat tuntemattomat). 

Yrityksen kehityksen kypsässä vaiheessa. Yrityksen kehityksen varhaisessa vai-
heessa. 

Jännityksiä ja yhteen sopimattomuuksia 
ei haluta ja ne poistetaan suunnittelun 
avulla. 

Jännitykset ja yhteensopimattomuudet 
ovat toivottuja ja ne muodostuvat 
käyttövoimaksi suunnittelulle; toisi-
naan pyritään luomaan jännityksiä. 

 
Kuntien suunnittelun ihanne on perustunut tavoitenäkemykseen. Toimintaympä-
ristön muuttuminen on kuitenkin kyseenalaistanut lähestymistavan käyttökelpoi-
suuden. Toisaalta kuten Ståhlberg (1975) totesi jo kuntasuunnittelun alku-
vaiheissa rationaaliseen ihanteeseen perustuva tavoitenäkemys ei sovi sellaise-
naan poliittiseen päätöksentekoon. 

Parhaimmillaan, ideaalitapauksessa, prosessi ja tuloksen tavoittelu yhdistyvät 
siten, että...  



 

 237 

organisaatio pyrkii omalla toiminnallaan johonkin suuntaan, joka voidaan määrittää 
vaikka tulostavoitteella. Tulos ei kuitenkaan ole itsetarkoitus. Se on väline, jonka 
avulla voidaan tarkistaa onko suunta oikea. Tulos ei ole loppupiste, vaan jatkuvan 
prosessin yksi vaihe, jossa voidaan arvioida suunnan oikeellisuutta yleensä ja/tai si-
tä ovatko toiminnot vieneet oikeaan suuntaan.  

Oppimisen ja osaamisen kehittämisen prosessi on perusta, johon tavoitenäkemys 
tuo jäntevyyttä ja tietoisuutta kehityksen suunnista. Tästä huolimatta prosessi on pi-
dettävä asenteellisesti avoimena, jotta ei pudota klassisen strategian ansaan. 

Esimerkiksi tulosjohtamisessa työntekijää tai yksikköä meritoi saavutettu tulos, 
ja vastaavasti prosessisuuntautuneessa johtamisessa työntekijöitä meritoivia kri-
teerejä ovat mm. kuri, ajankäyttö, kykyjen ja taitojen kehittäminen, osallistumi-
nen ja kommunikaatio. (Imai 1986, xxii.) Johtajan tehtävä ei siis ole ohjata vain 
asettamalla tulostavoitteita, vaan ensisijaisesti tukemalla työntekijöitä työn suo-
rittamisessa sekä työprosessin ja työntekijän jatkuvassa kehittymisessä.  

Imai käsittelee prosessijohtamista käsitteen Kaizen avulla. Se korostaa jatku-
vaa kehittämistä, muutosta. Kaizenin periaatteen mukaan kehittämiseen osallis-
tuvat kaikki organisaation työntekijät. Kaizenin taustalla oleva filosofia lähtee 
siitä, että kaikki elämän osa-alueet vaativat jatkuvaa kehittämistä. Kaizen koros-
taa kokonaisuutta, organisaation koko palvelun tai tuotteen tuotantoprosessin 
hallintaa. Tällöin huomio kiinnitetään koko prosessiin eli siihen monien osavai-
heiden ja -toimintojen kokonaisuuteen, jossa lopullinen suorite syntyy. Laatu ei 
siis liity vain lopputuotteeseen. (Imai 1986, 3) 

Imai (1986, 23-24) asettaa muutoksessa vastakkain vähittäisen kehittämisen 
ja suuren hypyn. Hänen mukaansa japanilaiset yritykset suosivat useimmin vä-
hittäistä lähestymistapaa ja länsimaiset yritykset suurta hyppyä eteenpäin, jota 
Imai kutsuu innovaatiolähestymistavaksi. Sitä voi kutsua myös strategisen inno-
vaation tieksi, koska siinä arvostetaan suuria teknologisia uudistuksia, uusimpia 
johtamisen tai tuotannon muotoja. Strateginen innovaatio on dramaattista, ja 
huomiota herättävää. Kun Kaizen on jatkuva prosessi, niin strateginen innovaa-
tio on "yksi suuri rysäys eteenpäin". Taulukossa IV-2 on esitetty Kaizenin ja in-
novaatiolähestymistavan pääpiirteet. 

On sanottu, että prosessisuuntautuneisuus sopii nopeasti muuttuviin ja vai-
keasti ennakoitaviin olosuhteisiin. Toisaalta 1990-luvulla on ollut merkkejä siitä, 
että prosessiajatteluun perustuvaa laatujohtamista soveltaneet japanilaiset ovat 
olleet vaikeuksissa nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Henkoff toteaa, että japa-
nilaiset yritykset ovat kohdanneet vaikeuksia, koska... 

“kaizen ei enää ole ‘viileää’ (cool). Kovat ajat vaativat radikaaleja muutoksia ja dra-
maattisia tavoitteita, eikä niinkään inkrementalistisia muutoksia.” (Henkoff 1995.) 
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Edellä on tuotu esiin prosessiajattelua japanilaisten ajatusten tukemana, ja nyt se 
ei enää toimisikaan Japanissa. Aineisto on tosin kovin kapea johtopäätöksien te-
kemiseen puoleen jos toiseen, mutta sen verran on mahdollista sanoa, että peh-
meä strategia ei voi rakentua joko prosessi- tai tavoiteajatteluun. Se rakentuu 
molempien varaan. Pehmeän strategian yhtenä tavoitteena on yhdistää suun-
nitelmallinen tavoiteajattelu jatkuviin prosesseihin. 

Prosessuaalisessa strategiassa kehittäminen lähtee organisaation sisältä. Ke-
hittäminen tapahtuu pääasiassa alhaalta ylös kokonaisvaltaisesti. Strategisen 
kuntamallin hajautuneen luonteen vuoksi strategiaprosessissa painopiste on eri 
yksikköjen sisäisessä kehittämisessä sekä yksikköjen välisessä vuorovaikutuk-
sessa ja yhteistyössä. Kunnan johdon tehtävänä on antaa poliittiseen tahdonil-
maukseen perustuva suunta, organisoida ja koordinoida yhteistyötä, sekä antaa 
impulsseja alhaalta lähtevään kehittämistyöhön, muttei välttämättä kontrolloida 
sitä suorilla toimenpiteillä. 

TAULUKKO IV-17. Kaizenin ja strategisen innovaation pääpiirteet (Imai 1986, 
24) 
	

 Kaizen Strateginen innovaatio 

Vaikutus Pitkä mutta epädramaattinen Lyhyt mutta dramaattinen 
Muutoksen tahti Pienet askeleet Suuret askeleet 
Aika Jatkuva ja inkrementalistinen Ajoittainen ja epäinkrementa-

listinen 
Muutos Asteittainen ja jatkuva Äkkinäinen 
Osallistuminen Kaikki Valikoiva 
Lähestymistapa Kollektiivinen, ryhmäkeskei-

nen, systeeminen 
Individualistinen 

Muoto Ylläpito ja parannus Hylkää ja rakenna 
Kehittämisen 
kipinä 

Perinteinen taitotieto Tekniset läpimurrot, uudet kek-
sinnöt ja teoriat 

Käytännön vaa-
timukset 

Vähäiset investoinnit mutta 
suuria ponnistuksia yllä-
pidossa 

Suuret investoinnit mutta vähäi-
set ponnistukset ylläpidossa 

Ponnistelujen 
suuntaus 

Ihmiset Teknologia 

Seurannan 
kriteerit 

Prosessi ja pyrkimykset pa-
rempiin tuloksiin 

Tulokset, hyöty 

Etu Toimii hyvin hitaasti kasva-
vassa taloudessa 

Sopii nopeasti kasvavaan talou-
teen 
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Prosessuaalisen strategian isähahmo Henry Mintzberg (1989) toteaa, että stra-
tegiat kasvavat kuin rikkaruohot puutarhassa. Niitä ei voi viljellä kuten tomaat-
teja kasvihuoneessa. Niiden on parempi antaa kasvaa vapaasti kuin kontrolloida 
niiden syntyä. Jos ihmisillä on kyky oppia sekä tukea ja voimavaroja oppimi-
seen, niin strategioita voi syntyä missä tahansa. Mintzberg (1994) toteaa myös, 
että todellinen strategi saa kädet täyteen multaa kaivaessaan ideoita jokapäiväi-
sistä tapahtumista. Todelliset strategiat syntyvät hänen mukaansa niistä hipuista, 
joita on mahdollista löytää yksityiskohtien virrasta. Näiden hippujen tun-
nistaminen, niille kehittymisen edellytysten luominen johtaa uusiin kilpailu-
strategioihin. 

Strategioiden etsintä joka päiväisistä tapahtumista ei jää vain johdon vastuul-
le, vaan se perustuu organisaatioiden, yksiköiden ja yksilöiden väliseen vuoro-
vaikutukseen. Prosessilähtöinen strategia ei siis ole tavoitteetonta toimintaa, ajo-
puuteoria, vaikka se siltä ensi silmäyksellä saattaa näyttääkin. Tavoitteita, ta-
pahtumien merkityksiä ja strategioita etsitään jatkuvasti. Niitä ei lyödä kerralla 
lukkoon.  

Murto (1992) kutsuu prosessilähtöistä kehittämistä elämällä oppimiseksi (ks. 
kuva IV-1). Sen edellytys on säännöllisesti pysähtyä tutkimaan yhdessä elettyä 
ja tehtyä. 

Perinteisessä kehittämisajattelussa lähtökohdaksi otetaan usein lähtötilanteen 
kartoitus kyselyin, haastatteluin ja/tai tilastollisin analyysein. Erilaisilla analyy-
simenetelmillä tunnistetaan ongelmakohdat ja kehittämistarpeet. Tämän jälkeen 
sovitaan toimenpiteistä, vastuuhenkilöistä, aikatauluista yms. Mutta nopeasti 
muuttuvissa tilanteissa, joissa suurin osa ongelmista on luonteeltaan ilkeitä, kar-

	

Eletään ja
tehdään

Pysähdytään

Tutkitaanmennyttä
yhdessä Tutkitaanmennyttä

yhdessä

Eletään ja
tehdään

Eletään ja
tehdään

Pysähdytään

Etsitään tulevia
yhdessä

Etsitään tulevia
yhdessä

	
	

KUVA IV-39. Elämällä oppimisen "malli". Elettyä ja tehtyä tutkitaan jatkuvasti 
yhdessä keskustellen ja sen pohjalta toimintaa suunnaten (Murron 1992, 38 poh-
jalta kehitelty) 
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toitus-, suunnittelu-, toteutus- ja seurantamalli on auttamatta liian hidas. Ongel-
mat saadaan esille, mutta ne ovat jo ehtineet muuttua ja uusia tulla tilalle ennen 
kuin suunnitellut toimenpiteet ehtivät purra. Usein organisaation voimavarat 
ovat huvenneet jo tavoitteiden ja keinojen pohdintaan, mutta toteutus ontuu. Jäl-
jelle jää usein vain kollektiivinen pettymys. (Murto 1992, 39.) 

Murto (1992, 40) korostaa jatkuvan ja säännöllisen keskustelemaan pysähty-
misen merkitystä. Kehittämisessä olennaista on jatkuva itsearviointi ja muutos. 
Suunnittelua ja arviointia ei tule erottaa erilliseksi tapahtumaksi, minkä jälkeen 
voidaan palata takaisin varsinaisiin töihin. 

"Prosessikeskeisessä kehittämisessä siirrytään konkreettisesta abstraktiin, tämän 
päivän arjesta eilisen kokemuksen turvin huomiseen. Laajemmat ja pidemmän aika-
välin visiot ja tavoitteet nousevat ja saavat sisältöä vähitellen yhteisöllisen itsetun-
non kasvaessa. Jatkuva ja säännöllinen osallistuminen oman ja yhteisön toiminnan, 
eletyn ja tehdyn tutkimiseen johtaa vähitellen kaikkien henkilökunnan jäsenten si-
toutumiseen yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin.” (Murto 1992, 42.) 

Murron ajatus on kaunis, ja todennäköisyys sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiin 
on suurempi kuin ylhäältä alas annettuihin valmiiksi pureskeltuihin tavoitteisiin 
sitoutuminen. 

Murron esittämä elämällä oppimisen malli kulkee hyvin lähellä esimerkiksi 
Healeyn (1992, 1993 ja 1995) ajatuksia kommunikatiivisen suunnittelun sovel-
tamisesta yhteisössä. 

Prosessuaalinen strategianäkemys perustuu hyvin pitkälle jatkuvaan oppimi-
seen, jossa strategiat muuttuvat jatkuvasti eivätkä tavallaan koskaan valmistu. 
Muuttuminen saattaa olla vähittäistä käytännön toimenpiteiden kautta tapahtu-
vaa elämistä strategioiden rajoilla. Muutos saattaa olla myös suurempaa, jos toi-
mintaympäristö muuttuu merkittävästi. Olennaista on se, että asenteellisesti stra-
tegia on kimmoisa ja avoin.  

Strategioiden suunnittelu on yleensä varsin raskas ja pitkä prosessi. Niinpä 
kriitikot helposti tyrmäävät ajatuksen strategioiden jatkuvasta muuttumisesta. 
Niiden muuttamiseksi ei kuitenkaan tarvitse käynnistää strategisen suunnittelun 
prosessia, vaan johdon jatkuvalla strategisella ajattelulla ja organisaation sisäi-
sellä keskustelulla strategioita voidaan ohjata toiminnan kautta uuteen suuntaan.  

Strategiaa ei tarvitse laatia vuosittain tai esimerkiksi viisivuotiskaudeksi, vaan 
uudet aiotut strategiat laaditaan vain silloin, kun joko organisaation sisäiset tai 
ulkoiset tarpeet sitä edellyttävät. Strategiaa on kuitenkin jatkuvasti arvioitava, 
toteutumista ja muutospaineita seurattava. 
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Aiemmin todettiin, että kunnissa on pudottu klassisen strategian ansaan. Pro-
sessuaalinen strategia etsii tietä ulos ansasta, mutta siinä on omat ansansa, omat 
sudenkuoppansa, joita on varottava.  

Jos lähdetään siitä, että prosessi on tärkeä, ja tulos, tavoite on vain yksi vaihe 
päätösten ja toimenpiteiden ketjussa, päädytään helposti vähättelemään tavoit-
teen merkitystä, "sehän oli vain yksi prosessin osa, ei sillä niin suurta merkitystä 
ole, tämähän on vain välivaihe." Näin ajateltuna prosessi irtoaa tavoitteellisesta 
toiminnasta, mikä ei ole pehmeän strategian merkitys. Prosessit tarvitsevat omat 
maamerkkinsä suunnassa pysymisen varmistamiseksi.  

Prosessuaalisen strategian ansa perustuu liialliseen uskoon siitä, että a) proses-
si hakee itse suuntansa, jolloin ei kiinnitetä riittävää huomiota tulevaisuuden 
suuntien etsintään ja seurantaan, b) voidaan joustavasti ja nopeasti reagoida toi-
mintaympäristön yllätyksiin ilman tulevaisuuden ennakointia ja c) alhaalla kas-
vaa kokonaisuutta hyödyttäviä uusia strategioita ilman johdon huomiota.  

Jos pudotaan prosessuaalisen strategian ansaan,  
uskotaan liikaa vallitsevan järjestelmän hyvyyteen, jolloin 

sosiaaliset innovaatiot jäävät helposti prosessien jalkoihin, ja 
saatetaan sortua näpertelemään yksittäisten asioiden kanssa eikä 

nähdä kokonaisuuden ja osien välistä suhdetta. 
Prosessuaalisessa ansassa tulevaisuuden ennakoinnin merkitys unohtuu.  

Ehkä prosessin ja tuloksen suhteuttamisessa voisi ottaa oppia urheilijasta, joka 
panostaa kaiken kauden tärkeimpään kilpailuun, mutta samalla koko ajan tiedos-
taa, että edessä on uusia kausia, uusia tärkeimpiä kilpailuja. Hän oivaltaa myös, 
että tämän päivän harjoituksissa luodaan tuleva menestys, mutta että harjoitusten 
taustalla on tarkka suunnitelma koko harjoituskaudeksi. Jos taas urheilija ei jat-
kuvasti tarkkaile omia tuntemuksia, vaan noudattaa liian täsmällisesti suunni-
telmaa, hän saattaa ajautua ylikuntoon.  

Puhtaan prosessuaalinen näkemys strategiaan poikkeaa selvästi klassisen stra-
tegian rationaalisesta näkemyksestä. Varton mukaan... 

“eurooppalaiset ajattelijat ovat korostaneet, että maailma on salaisuus, jonka lopulli-
seen avaamiseen meillä ei ole välineitä, mutta joka salaisuus avautuu meille eri ta-
voin joka hetki.” (Varto 1994, 145.) 

Prosessuaalinen strategia ei yritä sulkea maailman ja elämällä oppimisen häm-
mennystä ulkopuolelle, vaan näkee sen keskeisenä osana strategiaprosessia. Täs-
tä päädytään ajatukseen, että myös strategia on salaisuus, joka avautuu meille eri 
tavoin joka hetki.  

Mutta samalla on suunniteltava, asetettava tavoitteita. Paradoksi on valmis.  
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11.2. Pehmeän strategian paradoksit 
 

hminen on moniulotteinen kokonaisuus. En ole vielä koskaan tavannut ihmis-
tä, joka olisi yksiselitteisen mukava, ystävällinen ja kiltti. En ole myöskään 

tavannut ihmistä, joka olisi vain paha ja ilkeä. Kaikissa ihmisissä on puolensa. 
Myös pehmeän strategian luonteessa on omat särmänsä, onhan se epäsymmetri-
nen luonteeltaan.  

Edellisten lukujen huomiot nostavat väistämättä esiin pehmeän strategian 
luonteen särmät ja vinoutumat, pehmeän strategian paradoksit. Jos pehmeä stra-
tegia on kommunikatiivinen elämällä oppimisen prosessi, mutta silti tarvitaan 
tavoitteita ja strategisia suunnitelmia, ehkä pehmeä strategia ei enää ole mitään 
(Stewart 1996). Ehkä siitä tulee samanlainen tasapaksu, harmaa olento kuin ih-
misestä, joka yrittää miellyttää kaikkia. 

Pehmeän strategian pe-
rusparadoksit ovat: 
• suunniteltu vs. emergentti 
strategia,  
• strateginen aikomus vs. toi-
mintaympäristön muutoksiin 
sopeutuminen. 

Suunniteltu strategia edus-
taa tässä tavoitteellista uutta 
luovaa lähestymistapaa ja 
emergentti strategia koros-
taa strategioiden nousevan 
esiin prosesseista. Myös 
strateginen aikomus edustaa 

tavoitteellista toimintaa, omien aikomusten ja päämäärien toteuttamista. Toimin-
taympäristöön sopeutuminen korostaa suhteellisen passiivista muutoksiin sopeu-
tuvaa ja reagoivaa näkemystä. 

Näistä kahdesta paradoksista saadaan kaksi ulottuvuutta (kuva IV-2), joiden 
avulla pyritään häivyttämään paradoksien vastakkainasettelua ja korostamaan 
niiden toisiaan täydentäviä luonteita. Näiden ulottuvuuksien varaan rakennetaan 
strategialooppi. 
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11.2.1. Suunniteltu vs. emergentti strategia 
 

dellä väitettiin, että valtaosa kuntien strategisen suunnittelun ongelmista joh-
tuu siitä, että lähestymistapa on liiaksi nojannut klassiseen lähestymistapaan. 

Tällä ei haluttu sanoa sitä, että klassinen strategia itsessään olisi huono lä-
hestymistapa, vaan että se on nähty liian yksipuolisesti ja korostuneesti, vaikka 
se on vain yksi pieni vaihe strategian kokonaisprosessissa. Edellä todettiin myös, 
että pehmeä strategia on prosessi, kirjoitettiin elämällä oppimisesta ja kato-
avuudesta, kritisoitiin klassisia strategisia suunnitelmia. Tästä huolimatta myös 
suunniteltuja, aiottuja strategioita tarvitaan. Mikä siis on emergenssin ja suunnit-
telun välinen suhde, miten sitä voi käyttää hyväksi, jos strategioiden suunnittelu 
on vain osa kokonaisprosessia ja aiotut strategiat ovat vain abstraktioita mieles-
sämme?  

Edellä todettiin myös, että aiotut kuntastrategiat ovat kunnan johdon luomuk-
sia. Ne eivät kohdistu koko kuntayhteisöön, eivät suoraan edes koko kuntaorga-
nisaatioon. Aiotut strategiat kohdistuvat suoraan tekijäänsä, ohjaavat suoraan 
tämän toimia ja epäsuorasti muita toimijoita. Strategian ydin on siinä, että sillä 
instanssilla, joka strategiat laatii, on myös valta ja resurssit strategioiden toteut-
tamiseen sekä vastuu niiden toteuttamisesta. Strategioiden on kiinnityttävä jo-
honkin. 

 Nämä ajatukset liitettynä emergentteihin strategioihin ja strategian prosessu-
aaliseen luonteeseen herättävät uusia kysymyksiä. Jos strategioita luodaan vain 
kuntaorganisaation ylimmässä johdossa klassisen strategian oletuksen mukaan, 
niin menetetäänkö suurin osa organisaation ja kuntayhteisön potentiaalista? Mi-
ten tällöin voidaan alhaalta kaivaa niitä hippuja, joista todelliset strategiat nou-
sevat esille? Toteutuuko demokratia strategiassa vain vaaleilla valittujen edusta-
jien kautta?  

Jos vastaus on, että strategiat luodaan vain ylimmässä johdossa, mutta samal-
la halutaan koko kuntaorganisaatio ja -yhteisö saada mukaan, niin miten pehmeä 
strategia käytännössä toimii kuntaorganisaation ja kuntayhteisön välisenä pro-
sessina? Paradoksin ytimessä on kysymys siitä, mistä strategia muodostuu, kuka 
sen tekee ja miten eri ryhmät voivat osallistua sen muodostumiseen? 

Jos kunnan johto luo aiotut strategiat, poliittisen tahdonilmauksen, niin eikö 
samalla syödä pohjaa pois emergenttien strategioiden synnyltä, eikö poliittisen 
johdon strategiat ohjaa ainakin kuntaorganisaation toimintaa? Ollaanko siis sit-
tenkin taas ylhäältä alas suuntautuvassa tavoitteenasettelussa? 

Vastaus on ei, jos strategioihin suhtaudutaan siten, että ne ovat heti valmistu-
essaan valmiita muuttumaan ja kehittymään. Pehmeät strategiat ovat avoimia 

E 
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uusille ideoille ja ajatuksille. Uudet ajatukset saattavat sopia strategioiden sisälle 
tai sitten ohjata niitä uuteen suuntaan. Olennaista uusien ideoiden suodattami-
sessa mukaan on kommunikatiivisuus. Tämä johtaa siihen, että johdon luomien 
aiottujen strategioiden on pakko olla suhteellisen väljiä, jotta niille jää tilaa kas-
vaa ja muuttua, kadota. 

Paradoksi:  
Jos aiottujen strategioiden laadinta, suunnitteluvaihe avataan laajalle osallistumisel-
le, strategioiden laadinta on demokraattisempi prosessi, mukaan saadaan useampia 
sidosryhmiä, joiden sitoutumista saatetaan tarvita myös toteutusvaiheessa. Samalla 
suunnitteluvaiheesta tulee raskaampi ja pidempi. Tuloksena saattaa myös olla suun-
nitteludokumentti, joka on useiden kompromissien jälkeen niin yleinen, että kaikki 
voivat sen varmasti hyväksyä. Mutta kenen toimintaa se silloin ohjaa? 

Jos taas aiottujen strategioiden laadintaa, suunnitteluvaihetta ei avata, strategiois-
ta tulee organisaation johdon sisäinen kapea näkemys kuntayhteisön yhteisestä tule-
vaisuudesta ja kehittämisen suunnasta. Näkemys on helposti rajoittunut ja konserva-
tiivinen, koska uusia luovia ideoita harvemmin löydetään kunnan vuosittaisista 
suunnittelurituaaleista. Yleensä niissä kirjataan strategioita ja visioita, jotka jo ovat 
olemassa ja toteutumassa. 

Paradoksiin on olemassa kaksi perusratkaisua1:  
1.  Avataan strateginen suunnitteluprosessi mahdollisimman laajasti, tarjotaan 

mahdollisimman monelle ryhmälle mahdollisuus osallistua suunnitteluun, 
"laaditaan aiotut strategiat yhdessä." Johdetaan osat yhdessä laaditusta koko-
naisuudesta. 

2.  Ei laadita strategioita ohjaamaan toimintaa, vaan otetaan kuntalaiset mukaan 
yksittäisissä asioissa ja annetaan kokonaisuuden nousta osista. 

Ehkä peruskysymys tämän paradoksin takana pitää asettaa uudella tavalla. Kun 
yleensä kysytään miten kuntalaiset voivat osallistua mahdollisimman laajasti 
kunnan aiottujen strategioiden suunnitteluun, niin pehmeässä strategiassa kysy-
mys kuuluu: Missä vaiheessa kokonaisprosessia kuntalaiset osallistuvat ja mi-
ten? 

Yleensä ratkaisu paradoksiin on ollut se, että aiottujen strategioiden suunnit-
teluprosessi tulee avata, ottaa erilaiset ryhmät siihen mukaan. Tässä vaihtoeh-
dossa ongelmia tuottaa se, että jos strategian pitää kimmoisasti vastata muutok-
siin ja ohjata organisaation toimintaa, suunnitteluprosessi ei voi olla pitkä ja ras-
kas. Mitä useampia toimijoita osallistuu suunnitteluprosessiin sitä pidempi ja 
raskaampi siitä tulee ja sitä enemmän ryhmätöitä, neuvotteluja, kokouksia ja 
keskusteluja tarvitaan. Jos strategioiden laadinta avataan, siitä tulee väistämättä 

																																																								
1 ks. osallistumisen yhteiskuntateoreettisista tulkinnoista Keränen & Mäkitalo (1993) 
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raskas ja pitkä prosessi. Toisaalta strategisesta suunnitelmasta suunnitteludoku-
menttina saattaa tulla parempi kuin ilman laajaa osallistumista. Todennäköisesti 
se miellyttää useampia toimijoita.  

Ongelmana tässä on myös se, että strategiat saattavat olla jo osin vanhentunei-
ta, kun ne valmistuvat. Ne saattavat jäädä myös hyvin yleiselle tasolle, jos ne 
ovat useiden erilaisten ryhmien kompromissien tulos. Jos taas strategioiden laa-
dintaprosessia ei avata kuntalaisten osallistumiselle lainkaan, demokratia kärsii 
ja teknokratia korostuu. Strategisen suunnittelun avaamiseksi on esitetty erilaisia 
vaihtoehtoja. Yleensä niissä pohditaan sitä, miten kuntalaiset saadaan mukaan 
suunnitelman laadintaan. Kehitelmien tavoitteena on luoda prosessi, jossa mah-
dollisimman laaja osallistujajoukko tekee yhdessä suunnitelman. Oletus on, että 
sitoutuminen kasvaa suunnitteluprosessin aikana, minkä jälkeen toteutus on hel-
pompaa. (ks. mm. Andam 1992.) Andamin mallissa suhteellisen pitkällä suunni-
telman laadintavaiheella tähdätään 8-12 vuoden strategiseen ohjelmaan, jota 
täsmentää 4 vuoden toimintasuunnitelma. Suunnitteluprosessi on pitkä ja raskas, 
ja sen tulos erittäin herkkä jäämään tapahtumien jalkoihin. 

Epävarmuuden hallinnoinnissa kuntien strategioista vastasi keskushallinnon 
tiukka ohjaus ja kuntaorganisaation ylin johto. Muun organisaation tehtävänä oli 
strategioiden toteuttaminen ja kuntalaisten tehtävänä oli olla kuntaorganisaation 
toiminnan vastaanottajia. Vallan hajautuessa myös vastuu strategioiden laa-
dinnasta ja toteuttamisesta jakautuu. Strategia ei enää voi olla käsky alaspäin, 
osa suoran vallan käyttöä. Jos hajautuneessa järjestelmässä käytetään klassisen 
strategian lähestymistapaa, toteutus irtoaa vielä aiempaa helpommin suun-
nittelusta, koska autonomisilla yksiköillä on varsin pitkälle menevä valta itse oh-
jata toimintaansa. Strategiat ohjaavat suoraan vain osaa paikallisen hallinnan 
verkostosta ja palveluverkostosta. Strategian laatijat eivät voi olettaa, että strate-
giat toteutuvat automaattisesti suunnitellun kaltaisina. Heidän tulee nähdä eri or-
ganisaatioiden ja yksilöiden strategioiden keskinäisriippuvainen luonne.  

Palataan kysymykseen strategiaprosessin avaamisesta, muttei kysytä vielä mi-
ten, vaan missä vaiheessa. Suunnittelusta ei kaikkea viisautta löydy. Sen on 
maailma osoittanut. Vaikka poliittinen johto vastaisi koko kuntaorganisaation 
aiotuista strategioista kuten epävarmuuden hallinnoinnissakin, niin ero tulee sii-
tä, että niitä käytetään eri tavalla, niiden rooli on erilainen. 

• Aiottujen strategioiden laadinta perustuu jatkuvaan palautteeseen, jatkuvaan 
kommunikointiin ja vuorovaikutukseen organisaation sisällä ja eri sidosryh-
mien kanssa. 

• Aiotut strategiat ovat avoimia muutokselle heti valmistuttuaan. Strategiat luo-
daan joka päivä uudestaan. 
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Kuten Mintzberg (1994) on todennut, aiotut strategiat eivät välttämättä ole itses-
sään hyviä tai emergentit strategiat huonoja. Hyvä strategia ei siis ole pelkästään 
suunniteltu tai emergentti. Se on sekä suunniteltu että emergentti, niiden välinen 
vuorovaikutus on tärkeä. Strategilla tulisi siis olla kyky yhdistää joustava oppi-
minen, emergentti prosessi suunnitelmallisuuteen. 

Liika kontrolli tukahduttaa, liika vapaus hajottaa.  
Suunnittelun ja emergenssin suhde voidaan nähdä strategisena looppina, jossa 

suunniteltuja strategioita ja strategiaa prosessina ei nähdä vastakohtina, vaan 
strategialoopin sisäisenä vuorovaikutuksena (kuva IV-3). Keskeistä tässä on se, 
että looppi ei varsinaisesti ala mistään. Se pyörii jatkuvasti. (Hampden-Turner 
1993, 328) 

Klassinen näkemys korostaa loopin yläosaa, suunnittelua, ja prosessuaalinen 
näkemys puhtaassa mielessä korostaa alaosaa. Pehmeä strategia korostaa koko 
looppia, jatkuvaa tarvetta hienosäätää strategian keskeisintä paradoksia. Strate-
gioita luodaan ja samalla annetaan niiden muuttua, uusien ideoiden nousta esiin. 
Tästä saadaan kolmas vaihtoehto käsillä olevan paradoksin ratkaisemiseksi. 

3.  Aiottujen strategioiden laadinta on ennen kaikkea kunnan johdon tulkinnan ja 
selittämisen - maailman hahmottamisen ja tilanteeseen tarttumisen - prosessi. 
Siinä se luo itselleen kuvaa siitä mistä on tultu, missä nyt ollaan ja mihin ol-
laan menossa. Kunnan johto laatii organisaatiolle aiotut strategiat. Ne perustu-
vat hyvään oman kunnan tuntemukseen, jatkuvaan ilmapiirin haistelemiseen ja 
tulkintaan. Tässä vaihtoehdossa johdon tulisi saada ja käyttää jatkuvasti pa-
lautetta arvoista, asenteista, talouden kehittymisestä, suunnitelmien toteutumi-
sesta jne. Olennaista on se, että vaikka strategiat laaditaan kunnan johdossa 
pääosin omin voimin1, niin suunnitelma on heti valmistuessaan avoin muut-
tumaan. Tällöin osallistuminen ei rajoitu suunnitteluprosessiin, vaan on olen-
nainen osa strategiaprosessia. "Etsitään strategiaa jatkuvasti yhdessä." 

Strategialoopissa kuntaorganisaation johto2 laatii organisaatiolle aiotut strategi-
at. Se käyttää harkintansa mukaan suunnitteluvaiheessa eri ryhmien näkemyksiä 
ja osallistumista siten, että prosessista ei muodostu pitkää ja raskasta. Johto 
käyttää myös jatkuvan palautteen kautta välittynyttä ymmärrystä kunnan tilasta. 
Strategioiden laadinta perustuu tilanteen tajuun, joka nousee menneestä koke-
muksesta, tulevaisuuden odotuksista ja suunnitteluprosessissa niille annettavista 
merkityksistä. Suunnitteluprosessin tuloksena syntyvät kunnan aiotut strategiat. 
Ne ovat kunnan poliittisen johdon tahdonilmaus halutusta suunnasta. 

																																																								
1 Joka kerta on kuitenkin harkittava mitä sidosryhmiä olisi ko. tapauksessa hyvä ottaa suun-
nitteluun mukaan. Tätä kysymystä pohdittaessa on tunnistettava sosiaalisten verkostojen 
luonne ja solmukohdat. 
2 Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja johtavat viranhaltijat sekä hallintokuntien johto. 
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Mutta - strategiaa ei vain suunnitella. Sen kanssa eletään, opitaan elämällä. 
Oleellista tässä on se, että näin nähtynä strategia on helpompi avata myös muille 
toimijoille, ei suunnitteluvaiheessa, vaan jatkuvasti. Tämä merkitsee samalla si-
tä, että sille mikä on strategista on annettava uusi merkitys. Yleensä on totuttu 
erottamaan toisistaan strategiset, taktiset ja operatiiviset päätökset. Kun yleensä 
strategisessa suunnittelussa on korostettu strategisia päätöksiä, ja taktiset ja ope-
ratiiviset päätökset on jätetty muille, ollaan samalla päätetty etukäteen siitä mikä 
on tärkeää ja mikä ei. Pehmeä strategia korostaa sitä, ettei etukäteen ole mahdol-
lista täsmällisesti tietää mitkä asiat osoittautuvat ajan kuluessa tärkeäksi ja mitkä 
eivät. Huomion valokeila on kohdistettava myös pieniin asioihin. 

Myös pienet asiat ovat strategisia. Pehmeässä strategiassa jokainen päätös ja toi-
menpide on strateginen. Kymmenen ‘pientä’ samaan suuntaan vievää päätöstä voi 
olla strategisempi kuin yksi ‘suuri päätös’. 

Suunnittelijan vaikeaksi tehtäväksi nousee päätösten ja toimenpiteiden ‘strategi-
suuden’ arvioiminen (kuva IV-4). Strategisuus ei paljastu vain tarkastelemalla 
yksittäistä päätöstä, vaan etsimällä yksittäisen toimenpiteen strategisuutta suh-
teessa aiempiin ja tuleviin päätöksiin. Tällöin huomio kohdistuu siihen mitä 
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* Kokonaisuus ja osat V - Strategialooppi I * 

KUVA IV-41. a) Strategialoopin perusparadoksi (vrt. Hambden-Turner 1993; 
ks. Sotarauta 1995), b) strategia palautuu emergenssin käsitteeseen ja kuvaan I-
11.  
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polkuja - mitä valinnan mahdollisuuksia - ko. toimenpide joko avaa tai sulkee 
tulevaisuudessa. 

Suunnitellun ja prosessista nousevan strategian välisen paradoksin hallinta 
edellyttää johdolta jämäkkää otetta, mutta samalla kykyä antaa prosessin viedä. 
Kuten tapaus Raisio osoitti johdon luja ote on yksi tapa pitää prosessi koossa ja 
antaa kuntaorganisaatiolle tietoisuutta yhteisestä suunnasta. Jos ote on liian tiuk-
ka, se saattaa tukahduttaa prosessin, ja palataan vanhaan ylhäältä alas suun-
tautuvaan kontrolliin. Jos se on liian löysä, keskustelut yhteisestä suunnasta ha-
jaantuvat. 

Seuraavaksi tarkastellaan strategialoopin yläosaa, eli pysähtymisen perusteita 
ja mahdollisia muotoja.  
 
Pysähdy ja suunnittele  
 
Jos suunnittelussa ei juurikaan löydy uusia ajatuksia, ja se on lähinnä olemassa 
olevien strategioiden kirjaamista, niin mitä tapahtuu, kun maailma pysäytetään, 
laaditaan aiotut strategiat. 

"Strategiassa on tärkeää nähdä kaukaiset esineet niin kuin ne olisivat lähellä ja saa-
da lähelläolevista loitonnettu näkemys... meidän on aina ajateltava strategian Tien 
merkitsevän sekä rotan päätä että härän niskaa. Aina kun meidän on nähtävä pienet 
yksityiskohdat, meidän on äkkiä suuntauduttava avaraan henkeen, vuoroteltava 
suurta ja pientä." (Musashi 1993.) 
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Vaikka strategia on jatkuva prosessi, välillä on pysähdyttävä, otettava etäisyyttä 
ja pohdittava sekä mennyttä että tulevaa, pysäytettävä maailma. Musashin aja-
tukset pysähtymisen tarpeesta, asioiden suhteuttamisesta, niiden katselemisesta 
eri näkökulmista, saavat varsin laajan hyväksynnän nykypäivän strategian teo-
reetikkojen keskuudessa (ks. mm. Murto 1992; Lagadec 1993; Weick 1995; 
Stewart 1996.) 

Maailman pysäyttämisessä on kyse yksinkertaisesta asiasta. Siinä jokapäiväi-
seen käyttäytymisen kuvioon tuodaan ristiriitainen elementti, tarkoituksena ta-
vallisten tapahtumien tasaisen virran keskeyttäminen.  

Pysähtymistä tarvitaan tuomaan katko, särö jokapäiväiseen toimintaan. 
Strateginen suunnittelu on usein jo olemassa olevien strategioiden kirjaamis-

ta, rituaali joka antaa turvallisuuden tunnetta. Raision kaupunginkin suunnitte-
lusta löydettiin näitä piirteitä. Pysähtyminen on kuitenkin tärkeää, koska se antaa 
mahdollisuuden selkiyttää omia ajatuksia, eli mahdollisuuden katsoa sekä eteen- 
että taaksepäin. Strategi kohtaa jatkuvassa prosessissa jatkuvan haasteen ymmär-
tää sekä yleisiä kehityksen suuntia että erityisiä tapahtumia. 

Pysähtymisessä eivät ole tärkeitä vain objektiiviset analyysit, vaan ne merki-
tykset, joita tapahtumille ja erilaisille näkökulmille asioihin annetaan. Tärkeintä 
on luoda kuva maailmasta, tulkita sitä mitä on tapahtumassa, etsiä tapahtumien 
merkityksiä. Näin luodaan strategista tietoisuutta. Sen merkitys korostuu strate-
giaprosessin jatkuessa.  

Pysähtymisen tueksi on luotu runsaasti erilaisia käyttökelpoisia klassisen stra-
tegian analyysimenetelmiä.1 Käytetäänpä mitä tahansa menetelmiä ja analyysejä 
olennaista on se, ettei keskitytä vain tulevaan, kuten strategisessa suunnittelussa 
usein tehdään, vaan myös menneistä tapahtumista etsitään oppia tulevaisuutta 
varten. Vaikka strategioiden sisällöt saattavat vanhentua, niin ihmisten ja orga-
nisaatioiden väliset vuorovaikutusprosessit, niissä koetut onnistumiset ja epäon-
nistumiset, noudattavat yllättävinkin pitkälle samaa kaavaa ajan kuluessa. Sa-
malla on myös mietittävä erilaisia näkökulmia nykyhetkeen. 

Pysähtyminen on nimensä mukaisesti hetkellinen tapahtuma. Käytännössä se 
saattaa olla muutaman päivän strategiaseminaari tai sarja keskustelutilaisuuksia. 
Samalla on aina harkittava kuntaorganisaation ulkopuolisten ryhmien mukaan-
otto; keitä otetaan mukaan, millä foorumeilla keskustellaan. 

																																																								
1 ks. strategisesta suunnittelusta ja sen analyyseistä mm. Sorkin, Ferris & Hudak (1984); Bar-
ry (1986); Sotarauta (1990); Linnapuomi (1990); Bryson (1988); Bryson & Crosby (1992). ks. 
tulevaisuudentutkimuksesta ja sen analyyseistä mm. Meristö (1991); Vapaavuori (1993). 
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Pysähtyminen kuuluu julkiseen suunnitteluun tavallaan itsestään selvyytenä. 
Aiemmin suunnittelu oli nimenomaan pysähtymistä miettimään etukäteen sitä 
mitä lähivuosina tehdään, laadittiin suunnitelmia. Pehmeässä strategiassa pysäh-
tyminen on yhtä tarpeellista kuin aiemminkin mutta eri syistä. Nykyään tarvi-
taan nopeita ja joustavia päätöksiä, joiden tulisi usein perustua jo heikkojen sig-
naalien tunnistamiseen ja niiden merkityksen oivaltamiseen. Heikot signaalit 
ovat pääsääntöisesti luonteeltaan laadullisia ja sellaisina vaikeita tulkita ja sisäis-
tää. Strategin ei tule seurata vain yleisiä trendejä, vaan myös niitä pieniä asioita, 
tapahtumia ja tilanteita, jotka saattavat muuttaa trendejä. 

Kun maailma pysäytetään hetkeksi, pidetään seminaari ja keskustellaan asi-
oista, saatetaan samalla teettää selvitys, laatia tilastollisia analyysejä yms. Nämä 
ovat yksi osa käsillä olevaa aineistoa. Mutta pehmeän strategian jatkuvan kes-
kustelevan luonteen mukaan kunnan johdolle kertyy jatkuvasti tietoa ja näke-
myksiä. Niitä on käytettävä, tulkittava, prosessoitava. Kun pysähdytään, kunnan 
johto antaa tapahtumille merkityksiä, tulkitsee kokemuksia ja jäsentää tulevai-
suuden odotuksia. Tälle pohjalle voidaan rakentaa uudet aiotut strategiat tai 
suunnata vanhoja uudelleen. 

Pysähtymisen ja strategisen ajattelun eräänä tausta-ajatuksena on, että kunta-
organisaation johto, viranhaltijat ja luottamushenkilöt yhdessä käsittelevät ja jä-
sentävät organisaation ja koko kunnan kannalta strategisia ratkaisuja. Pyrkimyk-
senä on oivaltaa ja sisäistää asioiden todellinen luonne, niiden ongelmakohdat 
ja ratkaisuvaihtoehdot. Sisäistämällä ja oivaltamalla strategioiden tarpeen on to-
dennäköistä, että myös sitoutuminen niihin kasvaa.  

Kunnanjohtajan ja muiden johtavien viranhaltijoiden yhtenä tärkeänä tehtä-
vänä tulisikin olla luottamushenkilöiden kannustaminen strategiseen ajatteluun 
järjestämällä siihen mahdollisuuksia; pysäyttämällä maailman. Rakentavat stra-
tegisten asioiden ympärille keskittyvät keskustelut imeytyvät suoraan luotta-
mushenkilöiden tehtävien ytimeen. Johtavien viranhaltijoiden yhtenä tehtävänä 
on luottamushenkilöiden kanssa oikeiden kysymysten etsiminen. Niiden ympä-
rillä voidaan yhdistää asioita, joita muut eivät ole tajunneet yhdistää ja kysyä 
kysymyksiä, joita kukaan muu ei kysy.  

Konsultti tai muu nk. asiantuntija ei voi tehdä kuntaorganisaatiolle strategiaa. 
Konsultin tehtävänä on lähinnä tukea organisaation strategiaprosessia, tuoda sii-
hen analyyseja ja menetelmiä sekä osoittaa ongelmakohtia ja mahdollisia rat-
kaisumalleja. Lopulliset strategiset päätökset ja toimenpiteet tehdään joka ta-
pauksessa organisaatiossa. Konsultin tehtävänä on auttaa oivaltamaan muutos-
tarve, sisäistämään strategiat ja niiden vaatimat ratkaisut.  
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Ilman omaa oivallusta on vaikea kuvitella pitkäjänteistä ja johdonmukaista 
toimintaa. 

Pehmeässä strategiassa pysähtymiset voidaan jakaa kolmeen tasoon: 
Suuret pysähtymiset 
Keskikokoiset pysähtymiset 
Pienet pysähtymiset 

Suuressa pysähtymisessä kunnan johto pysähtyy hetkeksi pohtimaan mennyttä ja 
tulevaa, toiminnan linjoja ja omaa strategista tahtoaan. Samalla se luo omaa stra-
tegista tietoisuuttaan, ajaa sitä selkäytimeen. 

Kun yhdistetään Raisiossa tehdyt havainnot Foresterin (1989), Mintzbergin 
(1994) ja Weickin (1995) ajatuksiin, strateginen suunnittelu ei näyttäydy vain 
aiottujen strategioiden laadintana, vaan se on... 

• prosessuaalisen strategian ansan välttämistä, eli...  
 - suunnan tarkistamista - kehitystä ja tekemisiä peilataan tulostavoitteisiin 
 - uusien päämäärien etsintää tai vanhojen täsmentämistä 
• nykyisten strategioiden etsimistä ja tunnistamista, mitkä oikeastaan ovat strate-

giamme olleet? 
• nykyhetken tulkintaa ja tapahtumien merkityksen etsintää, 
• uusien aiottujen strategioiden laadintaa, uusien strategisten suuntien etsintää. 

Selvin ison pysähtymisen paikka on, kun kuntaan on vaaleilla valittu uudet 
päättäjät. On aika pysähtyä ja syytä keskittyä seuraaviin teemoihin: 

Menneestä oppiminen 
• On tulkittava ja tutkittava mennyttä: mitä strategioita olemme oikeastaan toteut-

taneet, mitkä olivat edellisen valtuustokauden aiotut strategiat (suunnitelmat), 
miten suunnitelmamme ovat toteutuneet, miksi ne ovat toteutuneet, miksi ne ei-
vät ole toteutuneet, mitä foorumeja ja areenoita käytettiin, olivatko ne onnistu-
neita valintoja, miten eri toimijoiden välinen yhteistyö organisoitiin jne. 

• Menneiden kokemuksien arvioinnissa ei tule keskittyä vain strategioiden sisäl-
tökysymyksiin, ‘olivatko strategiat oikeita/vääriä’. Onnistumisia tai epäonnis-
tumisia ei tule tarkastella ja selittää vain yleisten lainalaisuuksien tai ulkoisten 
muutosvoimien avulla, ‘se oli sen laman vika’. Huomio on kohdistettava myös 
ihmisten ja organisaatioiden välisiin suhteisiin, vuorovaikutuksen ja kommuni-
kaation toimivuuteen ja avoimuuteen, ‘mitä me teimme väärin’, ‘miksi me em-
me tule niiden kanssa toimeen’. 

Nykytilanteen arviointi 
• On tulkittava ja tutkittava nykyhetkeä: mikä on tilanne tilastojen1 valossa, mikä 

on meidän tulkintamme tilanteesta, mitä erilaisia tulkintoja nykytilasta on ha-

																																																								
1 Tilastot kohdistuvat lähimenneisyyteen, mutta niiden avulla on mahdollista tehdä tulkintoja 
ja oletuksia nykyhetkestä. 
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vaittavista jatkuvan palautteen perusteella, miten eri sidosryhmät näkevät asiat 
jne. 

 eli 
• On etsittävä ne strategiset kysymykset, joiden ympärillä aiotut strategiat alkavat 

elää. 
• Arvioidaan kunnan nykytilaa kuntaorganisaation näkökulmasta. 
• Kutsutaan sidosryhmiä esittämään omia näkemyksiään1 ja yritetään katsoa kun-

taa ja sen ongelmia niiden näkökulmasta. 
Tulevan pohdinta 
• On tulkittava ja tutkittava tulevaa: mihin nykyinen suunta on meitä viemässä, 

mitä muita mahdollisia suuntia on, mitkä ovat uhkaskenaariot, onko visiomme 
vielä ajankohtainen jne? 

• Mitkä ovat uuden valtuuston strategiset aikomukset? 
• Mikä on visiomme, mitkä ovat aiotut strategiamme? 

Osana suurta pysähtymistä uuden valtuustokauden alussa voi olla syytä käydä 
läpi strategisen suunnittelun prosessi (ks. luku 9.3.2), mutta samalla tiedostetta-
va sen rooli osana pehmeää strategiaa. Tuloksena syntyy jatkuvan palautteen 
käyttöön ja sidosryhmien kuuntelemiseen perustuvat kunnan poliittisen johdon 
tahdonilmaus, strategiset aikomukset ja aiotut strategiat. 

Keskikokoisia pysähtymisiä tarvitaan, kun laaditaan taloussuunnitelmaa. Li-
säksi niitä voi käyttää seurantaan. Keskikokoisissa pysähtymisissä voidaan kes-
kittyä... 

• arvioimaan ja keskustelemaan strategioiden toteutumisesta ja muuttumisesta, 
• keskustelemaan niistä seuraavan vuoden askeleista, joilla strategioita toteute-

taan, 
• määrittämään lyhyen aikavälin tulostavoitteita, ‘prosessin maamerkkejä’, pei-

lin osia, 
• kuuntelemaan kutsuttujen sidosryhmien näkemyksiä kunnan tilasta, 
• kuuntelemaan eri yksikköjen viranhaltijoiden näkemyksiä oman sektorin tilan-

teesta. 

Keskikokoisia pysähtymisiä, joihin osallistuu kunnan luottamushenkilö- ja vi-
ranhaltijajohto2 tarvitaan noin 2-3 vuodessa. Pysähtymiset eivät kuitenkaan saa 
jäädä vain kunnan johdon keskeiseksi pohdiskeluksi, vaan niihin on otettava 
mukaan myös hallintokuntien johto, jotta kokonaisnäkemys kunnan kehittämi-
sen suunnista välittyy myös niihin. 
																																																								
1 Säännölliset keskustelutilaisuudet eri sidosryhmien kanssa saattaisivat olla hyvä tapa lisätä 
kuuntelemisen mahdollisuutta ja luoda kommunikatiiviselle suunnittelulle foorumeja. 
2 Hallintokunnissa ja eri palveluyksiköissä tarvitaan omia pysähtymisiä. Lisäksi olisi rikottava 
rajoja eli tunnistetun ‘ilkeän ongelman’ ympärille tulisi kokoontua niiden, joita ko. ongelma 
tavalla tai toisella koskettaa. 
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Yksi Raision sektorinjohtajista kuvaa yhteisen pysähtymisen tarvetta seuraa-
vasti. 

“Mun mielestä pitäisi olla vielä enemmän simmosta yhteispeliä esim. just kaupun-
gin johtoryhmän ja kaupunginhallituksen kanssa. Hallintokunnissa joskus joudutaan 
arvuuttelemaan, että mitähän ne nyt taas tästä asiasta ajattelee. Olisi hyvä kun me 
suurin piirtein oltais heidän ajatuksistaan perillä. Ollaan me silloin perillä asioista, 
kun me keskustellaan yksittäisten henkilöiden kanssa, mutta ei se ole sama kun se, 
että puhuu koko hallituksen kanssa. Hallintokunnat eivät aina ole jyvällä asioista, 
kun meidät kutsutaan sinne vain silloin kun käsitellään meidän kohtaa näistä suun-
nitelmista. Kokonaisuuden kannalta se ei ole hyvä ” [Raisio/VH] 

Valtuustokauden aikana jokainen kunnanhallituksen ja -valtuuston ja johtoryh-
män kokous on tavallaan pieni pysähtyminen. Pienissä pysähtymisissä peilataan 
yksittäisiä asioita strategioihin, ja näin pyritään säilyttämään päätöksenteon stra-
tegisuus. Huomio kiinnitetään toimintaympäristön tapahtumiin, onko tapahtunut 
tai tapahtumassa jotain joka vaatii erityishuomiota.  

Raision kaupungissa johtoryhmätyöskentely ja iltakoulut ovat esimerkkejä 
jatkuvista pienistä pysähtymisistä, omine ongelmineen. 

“Sitä yhteispeliä on sillä tavalla aika paljon parannettu, että on näitä iltakouluja. 
Hallitus on järjestänyt näitä iltakoulutilanteita, mutta eivät nekään ihan semmoisia 
ole kun kaipais. Sinne ei mene esim. koko johtoryhmä vaan sinne menee joku harva 
ja valittu.” [Raisio/VH] 

“hallituksessa meillä on ns. hallituksen iltakoulu, joka pidetään silloin tällöin, mutta 
sekin on kokouksen jälkeen 2 - 3 tuntia, niin silloin ihmiset ei illalla enää uneliaana 
jaksa, sitä kuuntelee virkamiehen valmisteluja, syö iltapalan ja lähtee kotiin. Se jää 
melkein sille tasolle. Mutta otettais ja vietäis pois tästä työympäristöstä, että jos se 
on päivänkin kokous, että ei puhelimella eikä muutenkaan tavoita ... Kun se joukko 
viedään muualle, niin se työskentelee sen yhteisen tavoitteen eteen, mutta jos se pi-
detään täällä kaupungissa joko valtuustosalissa tai koulutuskeskuksessa tai tulevassa 
auditoriossa, niin siinä on se vaara olemassa, että ihmiset hyppää töistään, välillä ne 
tulee ja menee ja tulee ja menee eli ne ei ole keskittyneet siihen päätarkoitukseen.” 
[Raisio/LH] 

Kunnan ja eri yksiköiden johtoryhmien yksi keskeinen tehtävä on seurata tilan-
netta jatkuvasti, ja jos ilmaantuu heikkoja signaaleja, jotka edellyttävät laajem-
paa huomiota, heidän on järjestettävä uusi pysähtyminen, jonka suunnittelu ete-
nee seuraavaa logiikkaa noudattaen: a) tunnista ilkeä ongelma, mahdollisuus, 
uhka yms., b) arvioi keitä se koskettaa (pohdinta yli sektori- ja organisaatiorajo-
jen), c) ketkä ovat oikeat henkilöt osallistumaan tässä tapauksessa, d) millä foo-
rumeilla on mahdollista käsitellä asiaa, ja e) kuka vastaa kysymysten esittämi-
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sestä (tai nostaa esille ratkaisuvaihtoehtojen ituja), jos on ‘hiljaista’, f) kuka pi-
tää prosessin koossa? 

Kuntaorganisaation omien pysähtymisten lisäksi luottamushenkilöt osallistu-
vat erilaisilla foorumeilla asioiden tulkintaan ja keskusteluun. Kunnan omia py-
sähtymisiä tarvitaan myös eri foorumeilla saadun palautteen ja kokemuksen 
kääntämiseksi osaksi prosessia. 

Pysähtyminen, onpa se suuri tai pieni, on aina perustoiltaan asioiden ja ta-
pahtumien tulkintaa ja selittämistä itselle, ja siten strategisen tietoisuuden luo-
mista ja uudistamista.  
 
Itseohjautuvuus  

 
ehmeän strategian luonteen esittely luvussa 11 kertoi jo paljon siitä, miten 
strategialoopin ‘alaosassa’ nousee ‘elämällä oppien’ strategian uusia sisältö-

jä ja muotoja. Tässä auennutta kuvaa täsmennetään itseohjautuvuuden (ja osin 
itseorganisoitumisen) käsitteiden avulla.  

Uuden kehittäminen ja uusien suuntien etsiminen liittyy organisaatioissa ensi-
sijaisesti näkemyksiin ja asenteisiin ja vasta toissijaisesti rakenteisiin, rooleihin, 
hierarkioihin jne. Murtaessamme vanhoja näkemyksiä ja etsiessämme uusia on 
kyseessä mitä selkeimmin oppimisprosessi. Samalla strategisen johdon rooli 
muuttuu. 

"Strateginen johto ei toteuta strategiaa. Se rakentaa organisaatiota, joka on kykene-
vä sitä kuljettamaan. Se puuttuu prosessiin tarpeen vaatiessa, ja jos väliintulo on 
onnistunut, se vetäytyy. Strategisen muutoksen taito perustuu aina kun mahdollista 
kehityksen ja organisaation oman voiman suuntien käyttämiseen, sillä niiden vastai-
sesti toimiminen on usein turhauttava yritys. " (Stewart 1996.) 

Itseohjautuvien ryhmien käytöllä on mahdollista rakentaa organisaatiota, joka on 
kykenevä kuljettamaan strategiaa. Se luo myös mahdollisuuksia etsiä uusia tapo-
ja nähdä ja toimia. Itseorganisoituminen on vieläkin avoimempi suhteessa mah-
dollisiin tuloksiin. Itseorganisoituminen voidaan nähdä kollektiivisen lateraali-
sen ajattelun muodoksi. 

Itseohjautuvat ryhmät voivat olla pysyviä tai väliaikaisia, mutta ne on aina 
asetettu muodollisesti erilaisine raportointi yms. vastuineen. Ne ovat johdon vä-
line uusien strategisten suuntien etsinnässä ja ihmisten sitouttamisessa. Johdon 
tehtävä on luoda itseohjautuvien ryhmien toiminnalle mahdollisuuksia ja edelly-
tyksiä sekä purkaa esteitä niiden tieltä. 

 

P 
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Itseohjautuvat ryhmät ovat yhtäältä osa muodollisia rakenteita, mutta toisaalta 
ne saattavat myös korvata tai muuttaa niitä. Osana epäselvyyden hallintaa itse-
ohjautuvien ryhmien käyttö tarjoaa mahdollisuuden ylittää vakiintuneita sektori- 
ja organisaatiorajoja. Itseohjautuvien ryhmien käyttö on varsin avoin tapa etsiä 
uusia suuntia. Itseorganisoituminen vie avoimuuden äärimmilleen.  

Tarkemmin määriteltynä itseorganisoituminen on organisaatioissa tai yhtei-
söissä tapahtuvaa spontaania vuorovaikutusta ja ryhmissä tapahtuvaa oppimista, 
josta uudet strategiset suunnat ja innovaatiot nousevat esille (ks. Clarke & Ste-
wart 1992b). Staceyn mukaan tällaiset prosessit säilyvät oppimista tukevina 
vain, jos ne ovat poissa tasapainosta luoden kiistoja, paradokseja ja vastakkain-
asetteluja. Niiden tulos on ennakoimaton eikä perustu selkeästi asetettuihin ta-
voitteisiin ja keskitettyyn tahtoon. (Stacey 1993a, 242.) 

Itseorganisoitumista tapahtuu, kun yksilöt tunnistavat jonkun haasteen ja/tai 
ongelmakohdan ja alkavat rakentaa sen ympärille tarvittavaa tukea ja huomiota. 
Tuen etsiminen on käytännössä neuvotteluja, taivuttelua, keskusteluja. Tämä 
taas edellyttää painoarvon kasvattamista ja sen tietoista käyttöä. Tavoitteena on 
nostaa jokin strateginen haaste organisaation tai yhteisön jäsenten tietoisuuteen, 
etsiä uusia suuntia ja sitoutumista uusien suuntien taakse. Olennaista tämänkal-
taisessa itseorganisoitumisessa on sen spontaanisuus. Kukaan ei johda sitä kes-
kitetysti. Kukaan ei keskitetysti aseta ryhmiä. (Stacey 1993a, 241.)  

Itseorganisoitumista voi tapahtua monenlaisissa olosuhteissa. Diktatuurissa 
saattaa syntyä ryhmiä, joiden tavoitteena on vallankumous ja sitä kautta uudet 
rakenteet. Sitä voi syntyä myös byrokraattisessa julkisen hallinnon organisaa-
tiossa, jossa tiukoista sektorirajoista ja tehtävänasetteluista huolimatta ihmiset 
saattavat muodostaa ryhmiä jonkin tärkeäksi kokemansa asian ympärille. Itse-
organisoitumisella ei ole tiettyjä muotoja, vaan se voi näyttäytyä monenlaisena. 

Taulukossa IV-3 on eritelty itseohjautuvien ja itseorganisoituvien ryhmien 
välisiä eroja. 

Itseohjautuvuuden taustalla on ajatus siitä, että organisaation muuttuessa ih-
minen on päättänyt muuttaa käyttäytymistään. Muutokset aiheuttavat ihmisissä 
aina levottomuutta, huolia ja pelkoja, joiden pohjalta nouseva muutosvastarinta 
voi vaikeuttaa prosessin onnistumista. Dyerin (1986, 19) mukaan muutoksen 
johtaminen on erityisesti muutosvastarinnan ja levottomuuden johtamista. Muu-
toksen johtamisessa tavoitteena voi olla rakenteiden, prosessien ja/tai asenteiden 
muuttaminen, mutta joka tapauksessa huomio on kiinnitettävä ensisijaisesti ih-
misiin.  

Jos yritetään saada aikaan strategisia muutoksia ottamatta huomioon asenteel-
lisia tekijöitä, voivat aiotut muutosstrategiat jäädä toteutumatta tai muuttua 
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oleellisesti. Muutoksen johtaminen voi lähteä vallitsevien näkemysten ja usko-
musten kyseenalaistamisesta käyttämällä itseohjautuvia ryhmiä. 

Jos strategialoopin alaosassa lähdetään liikkeelle itseorganisoitumisesta, on 
johdon oltava todella avoin muutokselle, sillä itseorganisoitumisen spontaani-
suus voi nostaa esille myös todella yllättäviä suuntia. Käytännössä kunnat pää-
tynevät useimmiten toimimaan itseohjautuvien ryhmien tarjoamista lähtökohdis-
ta strategialoopin periaatteiden mukaisesti. 

Seuraavassa katsotaan tarkemmin Staceyn (1993b) osoittamia itseohjautu-
vuudelle tärkeitä teemoja. 

  
 

TAULUKKO IV-18. Itseohjautuvat ryhmät ja itseorganisoituminen (Stacey 
1993a, 243) 

	

 Itseohjautuvat ryhmät Itseorganisoituminen 

Asettaminen - ovat pysyviä tai väliaikaisia mut-
ta aina muodollisesti asetettuja 
raportointi yms. vastuineen 

- on joustava verkostoitumispro-
sessi, jossa epäviralliset ja het-
kelliset ryhmät muodostuvat tiet-
tyjen teemojen ympärillä 

Johdon  
kontrolli 

- johto voi määrätä itseohjautuvien 
ryhmien rakenteen ja säännöt, 
joiden mukaan ne toimivat 

-  johto päättää itseohjautuvien 
ryhmien rajoista ja muodoista 

- johto ei voi kontrolloida itseor-
ganisoituvia prosesseja 

- itseorganisoituvat ryhmät päättä-
vät itse kuka osallistuu toimin-
taan ja kuka ei. Ne päättävät 
myös toiminnan rajoista ja muo-
doista 

Rakenne - itseohjautuvat ryhmät ovat yh-
täältä osa muodollisia rakenteita 
ja toisaalta saattavat korvata niitä 

- muodolliset rakenteet rajoittavat 
itseorganisoituvien ryhmien toi-
mintaa ja toisaalta ryhmät pyrki-
vät rikkomaan rajoja 

Valta - hajautunut valta johtaa itseohjau-
tuviin ryhmiin 

- painoarvojen ja voiman epätasai-
nen jakautuminen antaa itseorga-
nisoituvien ryhmien konflikteille 
energiaa ja samalla rajoittaa nii-
den toimintaa 

Valmiudet - itseohjautuvissa ryhmissä johto 
luo valmiuksia 

- itseorganisoituvissa ryhmissä ih-
miset luovat itselleen valmiuksia 

Kulttuuri - itseohjautuvat prosessit perustu-
vat jaettuun kulttuuriin 

- erilaiset näkemykset sekä provo-
soivat että toisaalta rajoittavat it-
seorganisoituvia prosesseja 
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Valta 

Vallan ja laajemmin ottaen painoarvon käyttö vaikuttaa merkittävästi ryhmien 
oppimisprosessien sisäiseen dynamiikkaan. Vahvaa painoarvoa käyttämällä 
ryhmän jäseniä voidaan alistaa. Jos voimakas painoarvon käyttö aiheuttaa vas-
tustusta, ryhmän dynamiikka voi saada joko julkisen tai pinnan alla kytevän ka-
pinoinnin muotoja. Jos taas painoarvo nousee muodollisesta auktoriteetista ja 
sitä myös sellaisena käytetään, niin on varsin todennäköistä, että ryhmät tukah-
duttavat kriittisyytensä ja omat ajatuksena hyväksyen ylhäältä tulevat ohjeet. 
Alistuneisuuden, kapinan tai hyväksymisen tilaan ajautuneet ryhmät eivät ole 
valmiita kompleksiseen oppimiseen ja siten uusien asenteiden ja näkökulmien 
kehittymiseen. (Stacey 1993b) 

 
Ilmapiiri 

Onnistunut strategialoopin kaltaisen prosessin käyttö edellyttää ilmapiiriä, joka 
tukee avointa asioiden kyseenalaistamista ja erilaisten näkökulmien esittämistä. 
Erilaisten argumenttien ja konfliktien kautta hakeudutaan kohti yhteistä näke-
mystä. Itseohjautuvien ryhmien työ on jatkuvaa konfliktien ja konsensuksen vä-
lillä tapahtuvaa heiluntaa. Konsensus ei saa muodostua normiksi, jos etsitään 
uusia näkökulmia. Liiallinen koherenssi saattaa johtaa sisäiseen sokeuteen, jol-
loin ryhmän jäsenet vahvistavat toistensa uskomuksia, eikä kukaan kyseenalaista 
sen paremmin tietoa kuin itse prosessiakaan. (ks. Janis 1982). Johdon on tuetta-
va konfliktien ja konsensuksen vuorottelua ja nivoutumista yhteen vaihtelemalla 
voiman käyttöä; ajoittain hyväksytään konfliktit, välillä ehdotuksia tehden puu-
tutaan prosessiin, välillä voidaan käyttää suoraa auktoriteettia. Konfliktin ja 
konsensuksen välillä ohjautuva strategiaprosessi edellyttää johdolta kykyä ym-
märtää ryhmien sisäistä dynamiikkaa ja herkkyyttä ihmisten välisissä suhteissa 
sekä tajua ko. tapaukseen sopivista lähestymistavoista.  

Johdon tehtävänä on luoda ryhmille sekä materiaalisia että henkisiä edelly-
tyksiä ja oikeaa ilmapiiriä. Tämä edellyttää mm. normaalien hierarkioiden työn-
tämistä taka-alalle. Ryhmän jäseniä ei valita aseman perusteella vaan tietojen ja 
taitojen perusteella. Kun hierarkiat jätetään taka-alalle, myöskään johto ei saa 
kiinnittää huomiota muodollisiin asemiin.  

Jos johto perustaa ryhmän, se ei saisi sortua ohjaamaan sitä johonkin tiettyyn 
suuntaan. Sen sijaan johdon tulisi asettaa ryhmä haastavien kysymysten eteen ja 
ottaa riski, että ryhmän esittämät tulokset voivat olla aivan jotain muuta kuin mi-
tä johto itse ennakoi. Ryhmiä perustettaessa ei tulisi tyytyä vain kuntaorganisaa-
tiossa vaikuttaviin henkilöihin, vaan käsillä olevasta teemasta riippuen voidaan 
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etsiä erilaisista sidosryhmistä ihmisiä tuomaan ryhmän toimintaan erilaisia nä-
kökulmia. 

 
Haasteet 

Kunnan johto voi asettaa organisaatio- ja sektorirajat ylittävän ryhmän jonkin 
tietyn strategisen haasteen eteen, jolloin ryhmän tehtäväksi jää päättää se, miten 
ja mistä näkökulmasta haasteeseen tartutaan. Ilman selkeitä tavoitteita toimimi-
sen tausta-ajatuksena on provosoida esiin tunteita ja konflikteja, joiden pohjalta 
voi nousta todella uusia tapoja nähdä ja tehdä asioita. Haasteiden asettamisen 
tulisi olla kaksisuuntaista siten, että myös johdon tulisi olla avoin alemmalta 
portaalta tuleville haasteille. (Stacey 1993b.) 

Jos riskien ottamista ja haasteiden kohtaamista vältellään, pysähtymisen vaara 
kasvaa. Vaikka tulevaisuus on pitkällä tähtäimellä tuntematon, niin suurin riski 
on siitä huolimatta haasteilta suojautumisessa. Johdon olisi tietoisesti altistettava 
itsensä haastaville tilanteille. 
 
Moninaisuus ja oppiminen 

Moninaisuutta voi käyttää hyväksi etsimällä organisaatiossa ja yhteisössä vai-
kuttavia alakulttuureja ja kannustamalla niitä esittämään vakiintuneita ajatuksis-
ta poikkeavia näkemyksiä. Erilaisten organisaation alakulttuurien kannustami-
sessa lähtökohtana on luoda kulttuurisen moninaisuuden kautta mahdollisuuksia 
kyseenalaistaa totuttuja tapoja ja tehdä asioita. Yksi tapa kannustaa alakulttuu-
rien välistä vuorovaikutusta on luoda epäselvyyden hallinnan periaatteiden mu-
kaisia yhteisen teeman, intressin ympärille muodostuvia ryhmiä. 

Uudet strategiset suunnat nousevat, kun ryhmä oppii kyseenalaistamalla sy-
vällä olevat uskomukset ja pyrkimällä muuttamaan asenteita ja lähestymistapoja. 
Uusien suuntien etsinnässä tämä on avoimempi ja luovempi tapa kuin uusien 
suunnittelun menettelytapojen ja tekniikkojen opetteleminen. Tämänkaltainen 
oppimisprosessi voi olla yksilöille hyvinkin uhkaava ja aiheuttaa jännitteitä, jot-
ka johtavat ryhmän dynamiikan vinoutumiseen. Tämän ongelman voittamiseksi 
johdon on jatkuvasti tutkittava ryhmien sisäistä ja välistä vuorovaikutusta. Tie 
oppimiseen on itsearviointi. (Stacey 1993b.) 

Uudet strategiset suunnat ilmenevät, kun johdon asenteet ja käyttäytyminen 
luovat yksittäisen ihmisen aloitetta ja intuitiota kannustavan ilmapiirin. Oppimi-
nen ja kompleksiset vuorovaikutussuhteet ovat kovaa työtä. Ne eivät voi toimia 
ilman riittäviä johdon resursseja. Johdolla on oltava aikaa itseohjautuvien ryh-
mien avulla tapahtuvaan avoimeen strategisten suuntien etsintään. 
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Strategiaa ei suunnitella kuntalaisille, vaan se elää heidän kanssaan ja heidän 
kauttaan. Aiotut strategiat ovat kunnan poliittisen johdon ilmaus halutusta tule-
vaisuudesta ja kehityksen suunnasta. Historia on kuitenkin osoittanut, että monet 
poliittiset aikomukset eivät toteudu. Ne törmäävät maailmaan muutokseen. His-
toria on osoittanut myös, että poliittiset aikomukset voivat muuttaa maailmaa, 
jos niillä on kasvualustaa.  

Eteemme aukeaa pehmeän strategian toinen keskeinen paradoksi; strateginen 
aikomus vs. strateginen yhteensopivuus.  

 
 
11.2.2. Strateginen aikomus vs. strateginen yhteensopivuus 

 
aikka strategia onkin prosessuaalinen, ja vaikka todellisia strategioita etsi-
tään ranteet savessa alhaalta, kaivetaan esiin prosesseista (esimerkiksi itse-

ohjautuvien ryhmien avulla), niin johdon huomiota ei ole syytä aliarvioida. Se 
on merkittävä ohjauksen väline. Kunnan johdon laatimia strategioita kutsuttiin 
edellä poliittisiksi tahdonilmauksiksi, jolloin ne voidaan tulkita myös strategi-
siksi aikomuksiksi. Strateginen aikomus on pitkän aikavälin tahdonilmaus. 

Strateginen aikomus voidaan liittää Sänkiahon ajatuksiin suunnitteista. 
“Nykyisessä suunnittelun kielenkäytössä ollaan jo siirrytty ennusteista suunnittei-
siin, mutta ei ole täydellisesti tajuttu tämän terminologisen eron merkitystä. Suun-
nittelun pitäisi entistä enemmän pohjautua suunnitteisiin, jotka ovat osin ennusteita, 
mutta joiden sisältöön voidaan ottaa myös poliittisia tavoitteita ... Ennusteiden aika-
na ja näihin pohjautuvan suunnittelukäytännön vallitessa poliitikot voivat lymytä 
persoonattoman byrokratian takana kaikessa rauhassa, mutta suunnitteet tuovat hei-
dät valitsijoiden asettamaan kiirastuleen.” (Sänkiaho 1989, 38.) 

Sekä Sänkiahon ‘suunnitteiden’ että tässä korostetun strategisen aikomuksen 
tehtävä on tuoda “linjattomaan politiikkaan uutta linjakkuutta”. Kunnan poliitti-
sen johdon tulisi kyetä esittämään omat strategiset aikomuksensa, jotta a) kunta-
laiset tietävät mitä linjaa heidän valitsemansa päättäjät ajavat ja b) jotta kuntaor-
ganisaation työntekijät tietävät mitä heiltä odotetaan. Strategisen aikomuksen 
taustalla on ajatus siitä, että sekä kunnan viranhaltijoiden että luottamushenki-
löiden on “ikään kuin noustava seisomaan” [Raisio/VH].  

Strategisen aikomuksen tehtävä on osoittaa suunta. Sitä täsmennetään ja muu-
tetaan prosessin kuluessa. Strategisen aikomuksen ‘eläminen’, kehittyminen 
prosessin mukana edellyttää hyvää kommunikaatiota sekä organisaation sisällä 
että organisaatioiden välillä. Kommunikaatiosta lisää strategialoopin hienosää-
dön yhteydessä. 

V 
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Jos aiottu strategia on ensisijassa kunnan poliittisen johdon tulevaisuutta kos-
keva strateginen aikomus, niin ollaanko jälleen tilanteessa, jossa suunnitelmat ja 
puheet ovat täynnä tyhjiä sanoja, hienoja ajatuksia irrallaan ajasta, vailla mah-
dollisuuksia toteutua? Toimintaympäristöstä tulevat impulssit ovat usein vah-
vempia kuin kunnan poliittiset tahdonilmaukset. Mikä siis on strategisen aiko-
muksen suhde toimintaympäristön muutoksiin sopeutumiseen? 

Paradoksi: 
Jos vain sopeudutaan toimintaympäristöön ulkoisen muutoksen ehdoilla, niin aiotut 
strategiat ja niistä kumpuava poliittinen aikomus katoavat ja ollaan muutoksen ar-
moilla. Jos taas pidetään liian tiukasti kiinni aiotuista strategioista ja poliittisesta 
tahdosta, niin ei olla kyllin herkkiä seuraamaan ja ymmärtämään toimintaympäris-
tön muutosta ja kunta putoaa kehityksestä. 

Hamel ja Pralahad (1989) tarkastelevat strategisen yhteensopivuuden ja strategi-
sen aikomuksen välistä paradoksia yritysten näkökulmasta, mutta heidän kirjoi-
tuksestaan on poimittavissa myös kuntiin sopivia ajatuksia.  

Hyvin usein strategian tärkeimmäksi tehtäväksi nähdään organisaation so-
peuttaminen toimintaympäristön muutoksiin. Jos strategiat nähdään vain strate-
gisena yhteensopivuutena, niin sen merkitys kutistuu toimintaympäristön ja or-
ganisaation väliseksi suhteeksi. Stacey (1993, 90) toteaa, että jos strategiaa arvi-
oidaan vain parhaana yhteensopivuutena, niin tällöin ajatellaan, että strategia on 
oikea, kun se tuottaa johdonmukaisen, stabiilin, säännönmukaisen jatkuvan yh-
teensopivuuden toimintaympäristön ja organisaation välisessä suhteessa. Tällöin 
menestyksen nähdään nousevan tasapainoisesta sopeutumisesta toimintaympä-
ristön muutokseen.  

Toimintaympäristöön sopeutumisen korostaminen on erittäin ajankohtaista, 
koska kuntien on 1990-luvulla sopeuduttava uuteen tilanteeseen. Mutta jos stra-
tegia nähdään korostetusti prosesseista nousevana strategisena yhteensopivuute-
na, tuloksena on helposti ajelehtiminen, pelkkä toimintaympäristöön sopeutumi-
nen. Kunta poliittisena itsehallinnon välineenä ei voi vain sopeutua, sen on sekä 
etsittävä mahdollisia tulevaisuuksia että sopeuduttava muutoksiin. Kunnan on 
joka tapauksessa pyrittävä huolehtimaan valitsemassaan määrin kuntalaisten 
edusta. Kunnan on tunnistettava omat päämääränsä ja pyrkimyksensä, omat stra-
tegiset aikomuksensa. 

Hamel ja Pralahad (1989) vertaavat strategista aikomusta ja strategista yh-
teensopivuutta taulukossa IV-4. van der Heijden (1993, 141) toteaa, että taulu-
kon viesti on siinä, ettemme saa tiedostamattomasti jämähtää perinteisiin käsit-
teisiin. Myös kunnan johdon strategisen aikomuksen tulisi juurtua innovatiivi-
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seen ideaan. Perinteinen strategia parhaan yhteensopivuuden ideana ei ole ko-
vinkaan innovatiivinen. Se on suhteellisen passiivinen, korostuneesti sopeutuva. 

Seurataan hetki Hamelin ja Pralahadin (1989) ajattelua strategisen aikomuk-
sen ytimen selventämiseksi:  

"Strateginen aikomus asettaa tavoitteita, jotka edellyttävät ponnisteluja ja sitoutu-
mista ... paino on siinä, että annetuilla resursseilla pyritään lähes tavoittamattomiin 
päämääriin ... perinteinen näkemys strategiaan korostaa resurssien sovittamista kul-
loisiinkin mahdollisuuksiin. Strateginen aikomus luo epäsopivuuden kunnianhimo-
jen ja resurssien välille. Johto käyttää strategista aikomusta haastamalla organisaati-
on kaventamaan resurssien ja aikomuksen välistä kuilua luomalla systemaattisesti 
uusia mahdollisuuksia." (Hamel & Pralahad 1989 [kursiivi MS]) 

Hamel ja Pralahad näkevät strategisen aikomuksen pakkomielteenä olla paras, 
pakkomielteenä luoda uutta tilaa, joka sopii juuri ko. organisaation vahvuuksiin, 
tilaa, joka on perinteisten mallien ja ajattelun ulkopuolella. Näin strateginen ai-
komus hakee voimaa sekä vertikaalisesta että lateraalisesta ajattelusta (ks. luku 
9.3.1). 

Kunnassa on helppo luoda kuilu vaatimusten, päämäärien ja resurssien välillä, 
koska se on itse asiassa niiden normaali tila. Resurssit ovat kunnassa aina niukat 
suhteessa tavoitteisiin. Strateginen aikomus korostaa tämän tilanteen käyttämistä 
hyväksi sen sijaan, että annettaisiin tilanteen tukahduttaa. Strategisen aikomuk-
sen avulla kuntaorganisaation johto voi haastaa kuntaorganisaation ja toisaalta 
erilaiset ryhmät kehittämiseen hienosäätämällä jatkuvasti strategiaprosessia.  

Kunnianhimoisen strategisen aikomuksen ja toimintaympäristöön sopeutumi-
sen välisen paradoksin yhteensovittaminen tarkoittaa sitä, että muutokseen ei 
vain sopeuduta vähittäin ja kirjata ylös toteutumassa olevia strategioita, vaan pa-

TAULUKKO IV-19. Strateginen yhteensopivuus ja strateginen aikomus (Hamel 
& Pralahad 1989, ks. myös van der Heijden 1993, 141) 
 

Strateginen aikomus Strateginen yhteensopivuus 

Uusien sääntöjen etsintä 
Osaamisen portfolio  

Ydinkompetenssit ja suhteet 
Oppimisen edistäminen  

Strategiset haasteet 
Resurssien avulla luontaisen nosteen  

etsiminen tavoitteiden saavuttamiseksi 

Markkinarakojen etsintä 
Toimialojen portfolio 

Tuotteet/kanavat/asiakkaat 
Kestävien etujen etsintä  
Taloudelliset tavoitteet 

Kunnianhimon suhteuttaminen  
resursseihin 
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radoksien yhteensovittaminen on tulevaisuuksia jatkuvasti etsivää eikä vain tu-
levaisuutta suunnittelevaa tai siihen sopeutuvaa. (ks. Healey 1992.) 

Strateginen aikomus on siis osa aiottuja strategioita, strategioiden luojien il-
maus... 

•  halutusta asemasta kuntien joukossa, eli missä olemme erityisen hyviä,  
• kuntaorganisaation asemasta osana paikallista hallintaa, suhteista keskeisiin 

sidosryhmiin, 
• kriteereistä, joiden avulla toimintaa ja kehitystä voidaan seurata. 

Raisiossa varsin terävästi organisaation johdossa esillä olevat teemat nopeasta 
päätöksenteosta, aluekeskusasemasta ja ensimmäisenä taloudellisista vaikeuksis-
ta ylös nousemisesta ovat esimerkkejä siitä mitä strateginen aikomus voi olla. 
Ne ovat osa strategioita, niiden avulla on mahdollista luoda organisaation toi-
mintaan jännite, jossa ei seurata muiden esimerkkiä, vaan asenne on se, että 
‘muut seuraavat meitä’. Pelkkä strategisen aikomuksen toistaminen, hokeminen, 
ei kuitenkaan riitä, vaan sitä on jatkuvasti vaalittava, tuotava se jatkuvasti osaksi 
strategiaprosessia yksittäisten toimenpiteiden kautta. 

Strategisen aikomuksen taustalla on ajatus keskinkertaisuuden välttämisestä, 
ajatus siitä, että kuntakin voi pyrkiä erinomaisuuteen. Strategisen aikomuksen 
taustalla on ajatus siitä, että kuntayhteistöstä kehitetään paras mahdollinen, mitä 
se sitten missäkin tapauksessa tarkoittaa.  

Sekä kotimaisia että ulkomaisia kuntia voidaan käyttää vertailukohteina stra-
tegiseen aikomukseen pyrittäessä, mutta silti tärkein mittari on kuntaorganisaa-
tio ja -yhteisö itse. Strategisen aikomuksen käyttäminen vaatii viisautta, se ei ole 
mekaanista tavoitteisiin pyrkimistä, keinojen keksimistä ja analyysien tekoa, 
vaan hienovaraista ja jatkuvaa pehmeän strategian hienosäätöä eri toimijoiden 
intressejä, ajatuksia ja strategioita yhteensovittaen sekä kuntaorganisaation sisäl-
lä että kuntayhteisössä. Stewart (1996) korostaa tällaisessa työssä epätasapainon 
aistimista, koska hienosäädössä kunnan keskeisenä tehtävänä on tasapainottaa 
erilaisia intressejä ja tavoitteita sekä organisaation sisällä että kuntayhteisössä. 
Oikeaan tasapainoon pääseminen ei ole helppoa, se on loppumaton tehtävä. Pal-
jon helpompaa on aistia epätasapaino.  

Strategisen aikomuksen soveltamisessa tarvitaan viisautta. Kunnassa strategia 
ei voi koskaan juurtua vain kilpailuun kuten yritysmaailmassa yleensä. Pehmeän 
strategian avulla etsitään todellisia tarpeita, pureudutaan erilaisten kunnassa 
toimivien ryhmien intresseihin. Vaikka kilpailu muodossa tai toisessa onkin mu-
kana kuntien toiminnassa, strategian tulisi rakentua syvälliselle ymmärrykselle 
kuntayhteisön luonteesta sekä siitä mikä on kuntaorganisaation rooli osana kun-
tayhteisöä. 
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Vaikka strategiset aikomukset ovat poliittisen johdon tulevaisuuteen suuntau-
tuvien aikomusten ilmaus, se ei silti saa olla lukkoon lyöty ja muuttumaton, vaan 
avoin keskustelulle.  

Eräässä mielessä strateginen aikomus muistuttaa visiota, mutta se kiinnittyy 
voimakkaammin toimintaan. Strategisen aikomuksen taustalla oleva suuri ky-
symys ei ole 'minkälainen on haluttu tulevaisuus', vaan 'mitä me haluamme olla', 
'mitä me teemme toisin tänään, huomenna ja ensi vuonna ollaksemme sellaisia 
kuin haluamme'. 

Toinen paradoksi, strateginen aikomus vs. toimintaympäristön muutokseen 
sopeutuminen, johtaa strategialoopin laajennukseen (kuva IV-5). 

Strateginen aikomus tarjoaa oleellisen osan strategisesta tietoisuudesta. 
“Joka tapauksessa se tavoiteohjelma kuningasajatuksineen selkeyttää sitä kokonais-
kuvaa niin kuin hallintokuntien kannalta, me tiedetään, mihin halutaan mennä, me 
tiedetään myös mitä tässä kaupungissa pidetään tärkeänä.” [Raisio/VH] 

 

Strategialooppi nostaa esiin uuden kysymyksen.  

Pysähdytään
Tutkitaan ja tulkitaan

Johto laatiiaiotut strategiat

Annetaan strategioille
mahdollisuusmuuttua ja
uusien ajatusten nousta esiin

Harkittu
sidosryhmien
osallistuminen

Jatkuva
palaute

Jatkuva
palaute

kunnan poliittinen
johto ilmaisee

strategiset aikomuksensa

Kuntaorganisaation ja
toimintaympäristön
välinen yhteensopivuus

nousee esiin

Pehmeän strategian
hienosäätö

 
 

* Strategialooppi II * 

KUVA IV-43. Strategialooppi askeleen pidemmälle kehiteltynä 
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• Jos strategisessa suunnittelussa yleensä kirjataan jo toteutumassa olevia strate-
gioita, ja 

• jos aiotut strategiat ovat poliittisen johdon tahdonilmaus ja  
• jos pehmeä strategia on kommunikatiivinen prosessi,  
 —> mikä on strategiadokumentin, suunnitelman rooli osana looppia, osana 

pehmeän strategian prosessia? 
 

 
11.3. Pehmeä strategia peilinä 
	 	 	

lassisessa strategiassa suunnitelman tehtävänä on etukäteen osoittaa tule-
vien päätösten ja toimenpiteiden suunta ja siten ohjata toimintaa. Pehmeäs-

sä strategiassa aiotun, suunnitellun strategian ensisijaisena tehtävänä ei ole suo-
raan ohjata toimintaa, vaan tukea strategian kehittymistä, uusien ajatusten nou-
semista esiin, tarjota peili. Ajatuksena on, ettei paperille kirjattuun strategiaan 
jämähdetä, vaan käytetään strategiadokumenttia osana jatkuvasti muuttuvaa stra-
tegiaprosessia.  

Peilaus on osa kommunikatiivista suunnittelua. Suunnitelman tehtävänä ei siis 
ole ohjata suoraan erilaisia toimijoita, vaan toimia itsessään keskustelujen, 
kamppailujen ja riitojen areenana (Healey 1992). Aiempi näkemys korosti sitä, 
että keskustelu käydään suunnitteluprosessissa, minkä jälkeen eri toimijat sitou-
tuvat suunnittelun tulokseen ja toteuttavat sitä. Pehmeässä strategiassa myös si-
toutuminen saa uuden sisällön. Suunnitteluprosessissa luotuihin ajatuksiin ei 
haeta suoraa sitoutumista, vaan kommunikaatioprosessissa jatkuvasti etsitään 
sitoutumista edellyttäviä ja mahdollistavia yhteisiä hankkeita. 

Healey (1992, 153) toteaa, että kommunikatiivinen lähestymistapa perustuu 
siihen, että tieto ei ole ennalta määrättyä, vaan se luodaan jatkuvasti uudelleen 
prosessissa, jossa erilaiset erilaisiin kokemuksiin pohjautuvat näkemykset koh-
taavat.  

"Emme voi ennakolta määritellä suunnittelussa käsiteltäviä asioita, koska ne löyty-
vät, niistä opitaan ja ne ymmärretään kommunikatiivisessa prosessissa... Suunnitel-
ma ja sen sisältö ovat tästä näkökulmasta sellainen tapa toimia, jossa voimme valita 
debatin jälkeen." (Healey 1992) 

Suunnitteludokumentti voidaan siis nähdä peilinä, mutta se ei ole tavallinen yk-
siulotteinen peili, josta vain katsellaan omaa kuvaa. Siinä on neljä ulottuvuutta, 
jotka heijastelevat erilaisia asioita eri suuntiin. Peilin tehtävänä on ohjata kes-
kustelu erilaista intresseistä ja aikomuksista sekä yksittäisistä toimenpiteistä 

K 
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kohti strategisuutta. Tällä tavalla jatkuvasti etsitään uusia tulevaisuuksia sekä 
erilaisia toimenpiteitä, jotka tukevat kunnan kehittymistä.  

Kun suunnitelmat ja ohjelmat sekä niissä esitetyt aiotut strategiat nähdään 
peileinä, samalla tunnustetaan, että ne ovat itsessään kamppailujen ja keskuste-
lun areenoja. Ne ovat pelivälineitä. 

“Kun tunnustetaan ja hyväksytään ohjelmien merkitys pelivälineinä, ohjelmallista 
politikointia ei voida pitää valmistavana politiikkana. Ohjelmien noudattaminen 
täydellisesti edellyttää valmistavan politiikan järeintä keinoa, väkivaltaa. Ainoas-
taan väkivallan avulla voidaan ohjelmat viedä täydelliseen loppuun saakka.”  
(Lappalainen 1995, 234.)  
 

Ensimmäinen ulottuvuus  

Ensimmäinen ulottuvuus kohdistuu sisäänpäin. Vaikka aiotut strategiat olisivat-
kin vain jo aiemmin toteutumassa olevien strategioiden kirjaamista ylös, niin 
paperille kirjaamisen jälkeen on dokumenttia mahdollista käyttää toteuttamisen 
tukena. Aiotut strategiat kirjataan koordinaation vuoksi, niiden avulla kuntaor-
ganisaation johto pyrkii varmistamaan, että organisaation eri osat toimivat sa-
mansuuntaisesti.  

Ensimmäisen ulottuvuuden tarkoitus on siis varsin perinteinen - ohjata orga-
nisaation toimintaa. Se antaa a) johdolle mahdollisuuden tuoda esille halutut 
suunnat ja b) tarjota eri yksiköille mahdollisuuden peilata omaa toimintaa suh-
teessa poliittisten päättäjien ilmaisemaan strategiseen aikomukseen, ja näin 
mahdollistaa eri yksiköiden strategioiden yhdensuuntaistamisen. (vrt. Mintzberg 
1994, 351-361.) 

Raision kaupungin strategisen suunnittelun taustaoletuksissa ensimmäinen 
ulottuvuus on hallitseva. 

 
Toinen ulottuvuus  

Toinen ulottuvuus kohdistuu takaisin kuntaorganisaation strategioiden muotoili-
joihin, poliittisiin päätöksentekijöihin ja johtaviin viranhaltijoihin. Peilauksen 
tehtävänä on helpottaa oikeiden kysymyksien tekemistä osana keskustelua ja tu-
kea uusien vaateiden ja ideoiden suhteuttamisessa aiottuihin strategioihin. 

Peilaamalla strateginen johto voi suhteuttaa yksittäiset asiat strategioihin. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun kohdataan uusi uhka, mahdollisuus, 
vaatimus, toive, innovaatio yms., kysymys kuuluu:  
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tukeeko tämä esille noussut asia strategioitamme,  
jos tukee,  
 onko meillä resursseja toteuttaa se?  
 mitkä seikat puoltavat toteuttamista? Onko seikkoja, jotka eivät puolla to-

teuttamista? 
jos ei ole resursseja, 
 onko meillä mahdollisuus laajentaa resurssipohjaa yhteistyöllä tai jollain 

muulla tavalla, voisiko joku muu organisaatio olla kiinnostunut tästä jne? 
jos ei tue,  
 pitääkö se hylätä? 
 mitä menetämme, jos hylkäämme sen? 
jos asia itsessään on niin hyvä, ettei sitä voi suoralta kädeltä hylätä, 
 miten se suuntaa strategioitamme uudelleen, voimmeko hyväksyä tämän 

muutoksen? 

Tämänkaltaiset kysymykset luovat pohjaa jatkuvalle strategiaprosessille osana 
päätöksentekoa. Strategiaa toteutetaan tai uudistetaan jatkuvasti toiminnan ja 
päätöksenteon yhteydessä, mutta tiedostaen yksittäisten asioiden suhde strategi-
oihin. Peilausta voidaan käyttää esimerkiksi seuraavasti kunnanjohtajan esitel-
lessä päätösehdotusta valtuustolle. 

a) Päätös X tulee tehdä, koska se tukee strategiamme A toteutumista. 
b) Päätös X ei tue strategioidemme toteutumista, se ei myöskään ole ristiriidassa 

niiden kanssa. Päätös tulisi tehdä, koska... 
c) Päätös X on ristiriidassa strategian A kanssa, se tulisi tehdä tästä huolimatta, 

koska ... Samalla strategiamme suuntautuvat uudelleen seuraavasti ... 
d) Koska toimintaympäristössämme on tapahtunut muutos Z, strategioitamme on 

muutettava. Päätös X uudistaa strategiaamme A seuraavasti ... Tämä on rele-
vanttia, koska... 

Toinen ulottuvuus antaa kunnan poliittiselle johdolle strategisesta aikomuksesta 
ja aiotuista strategioista johdettavat kriteerit seurata kunnan kehitystä sekä kes-
kustella yksittäisten päätösten merkityksestä osana strategiaprosessia. 

Raisiossa peilin toista ulottuvuutta käytetään aika ajoin. Vaikuttaa kuitenkin 
siltä, että sen käyttö on satunnaista eikä toisen ulottuvuuden tietoista kehittämis-
tä. 

 
Kolmas ulottuvuus 

Pehmeän strategian kaksi ensimmäistä ulottuvuutta kohdistuvat sisäänpäin, kun-
taorganisaatioon ja poliittisiin päättäjiin. Strateginen suunnitelma on kuitenkin 
myös peili ulospäin. Ulospäin suunnattu peili tarjoaa kuntaorganisaatiolle mah-
dollisuuden etsiä sekä aineellista että aineetonta tukea pyrkimyksilleen. Suunnit-
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teludokumenttiin kirjatut aiotut strategiat ovat kunnan ilmaus sen ongelmista, 
aikomuksista, tulevaisuuden näkymistä, halutusta tulevaisuudesta sekä potenti-
aalista ratkaista ongelmia ja kehittyä oikeaan suuntaan.  

Ulospäin suuntautuvien ulottuvuuksien merkitys on kasvussa, koska kuten 
Karppi (1996b) toteaa, useat kansalliset ja kansainväliset instituutiot seuraavat 
jatkuvasti eurooppalaisen kehityksen päälinjoja. Osa niistä myöntää tukea erilai-
siin projekteihin, osa taas kirjoittaa vaikutusvaltaisia raportteja erilaista pyrki-
myksistä kehittää eri osa-alueita, osa taas saattaa etsiä kumppania omiin kehit-
tämispyrkimyksiinsä. Perusviesti kolmannella ulottuvuudella on: "Totta, meillä 
on ongelmia, mutta kuten näette meillä on myös potentiaalia ja innovaatioita 
niistä selviämiseksi, haluaisitteko osallistua kehittämispyrkimyksiimme, tässä 
strategiadokumentissa on meidän analyysimme tilanteesta ja omat aikomuk-
semme. Voimme aloittaa keskustelun..."  

Raision kaupungin tavoiteohjelmaa ei ole laadittu kolmatta ulottuvuutta sil-
mälläpitäen. Kolmannella ulottuvuudella korostuvat nykyään seutukunnittaiset 
ja maakunnalliset ohjelmat. 
 
Neljäs ulottuvuus 

Viimeisenä, muttei suinkaan vähäisimpänä ulottuvuutena, peili kohdistuu kun-
tayhteisön asukkaisiin. Ideaalitapauksessa strategiat on luotu yhdessä kuntalais-
ten kanssa, mutta kuten aiemmin todettiin tähän ei yleensä ole sen paremmin ai-
kaa kuin resurssejakaan. Kun on aika pysähtyä ja luoda strategiat, on käytettävä 
niin laajaa palautetta ja tietovarantoa kuin mahdollista, mutta pehmeän strategi-
an avoin, prosessuaalinen luonne takaa sen, että kuntalaisten osallistuminen stra-
tegian luomisvaiheessa ei ole niin välttämätön, koska osallistuminen on osa pro-
sessia. Se on neljännen ulottuvuuden perusoletus. 

Neljännen ulottuvuuden perusviesti on: "Totta, me olemme luoneet strategiat 
teiltä saamamme palautteen pohjalta, tässä ne nyt ovat, etsitään niiden konkreet-
tiset muodot yhdessä, jos kiinnostaa. Olemme luonnollisesti kiitollisia, jos sinul-
la on näkemyksiä kuntamme strategisista asioista, mutta jos haluat, voimme 
keskittyä sinua lähellä oleviin asioihin."  

Palautteen saaminen, keskustelu kuntalaisten kanssa on jatkuva prosessi, ku-
takin yksilöä, ryhmää tai yksilöä kiinnostavissa asioissa. Kaikilla kuntalaisilla ei 
ole mielipidettä tai edes kiinnostusta kuntayhteisön strategisiin kysymyksiin, ei-
kä tarvitsekaan olla, mutta yleensä useimmilla on näkemyksiä asioista, jotka 
ovat itselle läheisiä, oman lapsen päiväkodista, isän vanhainkodista tai vaikka 
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kulmakunnan jalkapallokentästä. Näistäkin asioista keskustelemalla saadaan pa-
lautetta, jota voidaan käyttää strategiaprosessin hienosäädössä.  

Pienetkin asiat ovat strategiassa tärkeitä. Myös niiden kautta strategiaproses-
sista tulee kaksisuuntainen. 

Peili ulottuvuuksineen kehittää strategialooppia eteenpäin (Kuva IV-6). 
 

 

	

pysähdytään
tutkitaan ja tulkitaan

johto laatiiaiotut strategiat, joissa...

strategiat saavat
mahdollisuudenmuuttua, ja
uudet ajatukset saavat
tilaa nousta esiin, jotta ...

harkittu
sidosryhmien
osallistuminen

Jatkuva
palaute

Jatkuva
palaute

se ilmaisee strategiset
aikomuksensa, jotta...

kuntaorganisaation ja
toimintaympäristön
välinen yhteensopivuus

nousee esiin

Pehmeän strategian
hienosäätö

kansainväliset ja kansal-
liset rahoittajat voivat pei-
lata kunnan potentiaalia
ja strategioita, jotta...

kuntalaiset ja erilaiset kun-
tayhteisössä toimivat sidos-
ryhmät voivat peilata kunnan

poliittisen johdon aikomuksia, jotta...

kuntaorganisaation henkilöstö
voipeilata poliittisen johdon

aikomuksia, jotta...

ja...

päättäjät voivat peilata yksittäisten
päätösten ja strategisten aikomusten

välistä suhdetta, jotta....

	
	

* Strategialooppi III *		
 
KUVA IV-44. Strategialooppi vielä kerran kehiteltynä 
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Ulottuvuudet vielä kerran 

Pehmeässä strategiassa suunnitteludokumentti ei siis ole suunnitelma, joka on 
tietyin väliajoin kirjoitettava uudestaan. Se on peili, jota voi katsoa, josta voi 
keskustella ja johon voi ottaa kantaa. Peilaus mahdollistaa erilaiset näkemykset 
ja on keskustelun väline. Strategia on avoin muutoksille, muttei kevyesti, vaan 
keskustelun ja hyvien perustelujen jälkeen, hyvän peilauksen jälkeen.  

Jos toimintaympäristö ei yllätä, ja yhteisymmärrys eri toimijoiden välillä on 
hyvä, strategiadokumentissa esitetyt ajatukset saattavat parhaassa tapauksessa 
toteutua sellaisenaan. Olennaista on, että toteutumiseen ja ajatusten pysyvyyteen 
ei luoteta, vaan niitä kehitellään jatkuvasti eteenpäin, ja tehdään töitä toteutumi-
sen ja uusien innovaatioiden eteen, viedään prosessia ja annetaan prosessin vie-
dä. 

Peilaamalla aiotut strategiat muuttuvat samalla, kun niitä toteutetaan. Tällä 
tavalla strategioiden emergenttiä luonnetta käytetään hyväksi, ja emergenssistä 
tehdään hieman tietoisempi prosessi. Tiivistetään vielä peilin ulottuvuudet: 

1. Peili organisaatiolle: "Nämä ovat tärkeimmät asiat, jotka meidän tulee tulevai-
suudessa tehdä. Tehkää parhaanne sovittaaksenne omat strategianne näiden 
mukaisiksi." 

2. Peili poliittisille päätöksentekijöille: "Nämä ovat strategiset aikomuksemme, 
päämäärämme ja strategiamme tämän kuntayhteisön kehittämiseksi; ovatko ne 
vielä perusteltuja, pitäisikö niitä muuttaa, tukeeko tämä päätös niitä vai ei..." 

3. Peili muille organisaatioille ja niiden päätöksentekijöille, mm. mahdollisille 
rahoittajille ja yhteistyökumppaneille: "Tällaisia ongelmia meillä on, mutta 
meillä on kykyjä, haluja ja innovaatioita niistä selviämiseksi. Etsitään yhteisiä 
projekteja, yhtymäkohtia strategioidemme väliltä." 

4. Peili kuntalaisille ja erilaisille kuntalaisten muodostamille ryhmille: "Tällaisia 
me meidän mielestämme olemme ja mitä meidän pitäisi olla. Kerro mitä miel-
tä sinä olet, meille kelpaa isot ja pienet asiat." 

Kun suunnitelma nähdään peilinä, korostuu se että suunnitelma on eri ihmisille 
eri asioita. Sillä on erilaisia tehtäviä eri tilanteissa. 

“Keskiajan merkkisanakirjoissa peili on yhtä kuin vanitas, turhamaisuus, yksi seit-
semästä kuolemansynnistä ... Me tiedämme, ettemme näe koskaan peilistä itseämme 
sellaisena kuin todella olemme. Mielentilasta riippuen näemme itsemme milloin 
väärinymmärrettyinä ja hylättyinä, milloin taas koko maailmankaikkeuden rakasta-
mina, milloin eläiminä, joilla on verhonaan ohut kerros ihmisyyttä. Mutta emme 
koskaan näe itseämme sinä mikä me epäilemättä olemme. Näiden kaikkien osato-
tuuksien summana. Peili on aina ihmiselle pinta, jolle hän projisoi kaipuunsa saa-
vuttaa tasapaino.” (Høeg 1995.) 
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11.4. Strategialooppi ja kaaos 
 

trategialooppi näyttää kuvissa selkeältä, mutta se ei koskaan palaa samalle 
radalleen toista kertaa. Se ei ole koskaan kahta kertaa täysin samanlainen. Se 

muuttuu laadullisesti; uusia ihmisiä ja uusia ajatuksia tulee mukaan, uusia yh-
teistyökokoonpanoja syntyy; uusia riitoja alkaa, kompromisseja tehdään. Välillä 
prosessi muuttuu hitaammin, välillä nopeammin - toimintaympäristö muuttuu. 
Pienikin muutos jossain loopin osassa - ‘ylhäällä suunniteltaessa’ tai ‘alhaalla 
toimiessa’ - johtaa sen uudelle uralle. 
 

Aika

	
	

* Strategialooppi IV *	
	
KUVA IV-45. Strategialooppi ja aika  
 

 
 
 
 
 

S 
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- 12 -  
PEHMEÄN STRATEGIAN 

HIENOSÄÄTÖ 

	
	

	

 
 
Strategialoopin keskiöön peilausta tukemaan on asetettu strategiaprosessin hie-
nosäätäminen. Tässä sitä kutsutaan hienosäätämiseksi, vaikka aika ajoin se saat-
taa muistuttaa hyvinkin ‘karkeaa vääntämistä’. Strategian hienosäätö on... 

• mahdollistamista 
• itseohjautuvuutta  
• peilausta  
• jatkuvan palautteen käyttöä 

• ajoituksen tajua 
• strategista tietoisuutta 
• kommunikaatiota ja neuvotteluja 
• impulsseja 

Pehmeän strategian hienosäädön osista on jo tarkasteltu peilausta, itseohjautu-
vuutta sekä mahdollistamista (luku 3.4). Tässä luvussa keskitytään jatkuvaan pa-
lautteeseen, strategiseen tietoisuuteen, ajoituksen tajuun ja impulsseihin.  
 
12.1. Jatkuvan palautteen ulottuvuudet 
 

trategiassa prosessina, jatkuvasti pyörivänä looppina korostuu palautteen 
merkitys. Tällöin kunnan strateginen ajattelu ja toiminta sekä operatiivinen 

suunnittelu nähdään tässä työssä esitetyn viitekehyksen pohjalta suurena pa-
lautemekanismina, jossa palaute ohjaa sekä pysähtymistä että itseohjautuvaa 
prosessia. Kunta palautemekanismina ei kuitenkaan sovi yksiulotteiseen instru-
mentaalisen rationaliteetin mukaiseen suunnittelukäsitykseen, vaan onnistuak-
seen palautteen hankkiminen suunnittelu on nähtävä moniulotteisena. 

Moniulotteisuus ei linkitä ainoastaan eri aikaperspektiivejä, vaan myös erilai-
set perusasenteet ja logiikat. Ongelma suunnittelussa on usein siinä, että ajat-
telemme joko konkreettisesti lyhyellä tähtäimellä tai yleisellä tasolla liikkuvalla 
pitkällä tähtäimellä. Ongelma kuntien strategioiden laadinnassa on ollut se, että 
strategiat sisältävät visioita ja muita mielenkiintoisia abstrakteja ajatuksia, jotka 

S 
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eivät konkretisoidu. Helposti nousee esiin kysymys "entäs sitten". Jotta strategi-
nen ajattelu suunnittelun tukemana toimisi moniulotteisesti, meidän olisi kyettä-
vä ajattelemaan sekä konkreettisesti lyhyellä tähtäimellä että yleisellä tasolla 
pitkällä tähtäimellä. Konkreettisten toimenpiteiden yhdistäminen tulevaisuuden 
kuviin on strategisen ajattelun kulmakiviä. Moniulotteisella lähestymistavalla ei 
pyritä kompleksisuuden ja moninaisuuden rajoittamiseen, vaan lähinnä sen li-
säämiseen etsimällä yleisellä tasolla useita tulevaisuuden toiminnan vaihtoehtoja 
ja linkittämällä ne mahdollisimman konkreettisiin toimintoihin.  

Ulottuvuudet ovat arvoulottuvuus, strategiaulottuvuus ja operatiivinen ulottu-
vuus. Ensimmäiseksi katsotaan mistä palautteessa on kysymys. 

 
Palaute 

 
päselvyyden hallinnassa, hallitsemattomuuden kanssa tasapainoiltaessa pa-
lautteen merkitys on keskeinen. 

Evolutionaarisen kehitysnäkemyksen kaltainen maailma joko uudistaa itseään 
ja vahvistaa olemassa olevaa rakennetta tai hylkää vanhan rakenteen ja alkaa 
luoda uutta. Se on eräänlainen automaatioyhteiskunta, jossa hallinta on eri toimi-
joiden välisissä vuorovaikutussuhteissa eikä enää yhdessä valtakeskuksessa.  

Kybernetiikan ja yleisen systeemiteorian alkuvaiheiden kehitystä luonnehti 
sopeutumisen, rakenteen ja dynaamisen tasapainon korostaminen. Näiden käsit-
teiden ympärillä tehty tutkimus auttoi ymmärtämään sitä, miten annettuja raken-
teita voi stabilisoida ja pitää yllä epämääräisen ajan. Tämän tyyppinen kontrolli 
(myös negatiiviseksi palautteeksi kutsuttu) on biologisissa ja sosiaalisissa sys-
teemeissä kuitenkin vain kolikon toinen puoli. Yhtäkään elävää rakennetta ei voi 
stabilisoida pysyvästi. Kolikon toinen puoli on positiivinen palaute tai destabili-
saatio tai uusien muotojen kehittyminen. (Jantsch 1987, 5-8.) Tästä saadaan 
pehmeän strategian katoavuuden kannalta tärkeä näkökulma palautteeseen. 

Palaute merkitsee sitä, että yksi toimenpide tai tapahtuma syöttää tietoa toi-
seen, niiden välillä on vuorovaikutussuhde. Käytännössä palaute on muilta toi-
mijoilta saatua informaatiota kuntaorganisaation aiotuista ja toteutuneista toi-
menpiteistä ja päätöksistä sekä kuntaorganisaatioon kohdistuvista odotuksista ja 
toiveista. Se suuntautuu toimintaympäristöstä kuntaorganisaatioon. Negatiivista 
palaute on silloin, kun sitä käytetään vallitsevan tasapainon säilyttämiseen. Po-
sitiivista palaute on silloin, kun palautetta käytetään organisaation toiminnan 
muuttamiseen (kehittämiseen) haluttuun suuntaan tai halutun suunnan määrittä-
miseen. Palautteen positiivisuus tai negatiivisuus riippuu palautteen vastaanot-
tajasta, ei sen lähteestä. 

E 
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Allen lisää keskusteluun positiivisesta palautteesta uuden ulottuvuuden, jota 
hän kutsuu positiivisen palautteen ansaksi. Hänen mukaansa evolutionaariset 
mallit ovat osoittaneet, että jonkin aikaa tapahtuneen "edistyksen" jälkeen popu-
laatio joutuu "ansaan" eikä enää kykene lisäämään positiivista palautettaan. Itse-
ään vahvistava kehitys on tullut niin hallitsevaksi, että se pysäyttää populaation 
kehittymisen. Se on niin syventynyt pelaamaan omaa sisäistä peliään ettei enää 
käsittele itseään suhteessa ulkoiseen ympäristöön. Allen esittääkin, että kaikki 
evoluution tuotokset ovat positiivisen palautteen ansan tuloksia. Hän on sitä 
mieltä, että jatkuvuudessa epästabiilissa maailmassa on kysymys itsensä vahvis-
tamisesta, sellaisten olosuhteiden luomisesta, jotka hyödyttävät omaa olemassa-
oloa. Evoluutio voidaan näin ollen nähdä sellaisten kompleksisten rakenteiden 
dynamiikkana, jotka syntyvät positiivisten ja negatiivisten palautteiden kilpai-
lusta. (Allen 1990, 563-564.)  

Allenin ajatukset positiivisen palautteen ansasta sopivat hyvin suurten organi-
saatioiden (ml. julkinen hallinto) pyrkimykseen oman aseman vahvistamisesta. 
Organisaatiosta ja sen toimintamuodoista tulee helposti itsetarkoituksellisia, jol-
loin toiminnan ja organisaation olemassaolon perimmäiset kysymykset jäävät 
taka-alalle. Toimintaa ei kehitetä ja organisaatio kääntyy sisäänpäin. Toisaalta 
niiden on luotava omaa reviiriään, todistettava olemassaolon oikeus. 

Palautteen voidaan nähdä virtaavan strategiaprosessiin kahdesta suunnasta. 
Näitä suuntia voi käytännössä olla joskus vaikea erottaa toisistaan, mutta tässä 
yhteydessä jako helpottaa ymmärtämään eri suunnista virtaavan palautteen eri-
laista luonnetta (kuva IV-8). 

Pehmeässä strategiassa lähdetään siitä, että kuntaorganisaatio on epälineaari-
nen palautesysteemi. Staceyn mukaan kaikki inhimilliset toiminnot saavat palau-
tesilmukkojen luonteen, koska yksi toimenpide tai tapahtuma johtaa aina toi-
seen. Organisaatiot ovat näin ollen valtavia palautteiden ja suhteiden verkostoja. 
Palaute itsessään voi olla lineaarista tai epälineaarista, suhteellista tai ei-suhteel-
lista. Kun luonnossa epälineaariset palautesysteemit joutuvat kauaksi ta-
sapainosta, ne voivat kompleksisen itseorganisoitumisen kautta luoda uuden ta-
sapainotilan. Systeemi käyttää epäjärjestyksen tilaa luodakseen mahdollisuuksia 
uusille kehityspoluille. Systeemin joutuessa kauemmas tasapainosta se kohtaa 
kriittisiä pisteitä, joissa tulevien kehitysvaiheiden suunnat määräytyvät. (Stacey 
1993b, 13.) 
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Arvoulottuvuus 

	
un kuntaorganisaatio nähdään jättimäisenä palautemekanismina, palautetta 
etsitään, saadaan ja käytetään arvoulottuvuudella a) kuntalaisten muodos-

tamien erilaisten ryhmien arvoista, näkemyksistä, menneisyyden kokemuksista 
ja tulevaisuuden odotuksista sekä b) yleisistä kehityksen suunnista, toimintaym-
päristön muutoksista.  

Yleistä kehitystä seurattaessa tulee ymmärtää toimintaympäristön luonne laa-
ja-alaisena ilmiönä, jossa vaikutukset voivat tulla hyvinkin yllättäen ja kaukaa. 
Kuntaorganisaation kannalta selvimpiä seurannan kohteita ovat valtion toimen-
piteet ja kunnassa olevien tärkeimpien teollisuudenalojen kehityksen seuranta. 

	

Operatiivinen ulottuvuus
Talousarvio, kaavoitus, muut suunnitelmat ja ohjelmat

TOIMINTA

Strategiaulottuvuus
Strategia prosessina

Aiottu strategia - suunnitteludokumenttipeilinä

Arvoulottuvuus
Keskustelut, selvitykset, tutkimukset, havainnointi, lukeminen jne

Yksityiskohtainen, operatiivisesta toiminnasta
nouseva positiivinen palaute

Laaja-alainen, luonteeltaan yleinen positiivinen palaute vallitsevasta
arvokentästä, senmuutoksista sekä niihin kohdistuvista heilahteluista

Kuntaorganisaatio

Palautteen kanavoituminen

Palautteen kanavoituminen

	
	

KUVA IV-46. Palautteen käyttö kolmella ulottuvuudella 

K 
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Arvoulottuvuus1 liikkuu yleisimmällä tasolla. Se muodostaa pohjan muille 
ulottuvuuksille. Arvoulottuvuudella korostuu sekä kunnan sisäisen tilanteen että 
yleisen yhteiskunnallisen tilanteen jatkuva seuranta. Arvoulottuvuudella käy-
dään jatkuvaa keskustelua kuntalaisten ja muiden kunnan kannalta keskeisten 
toimijoiden kanssa. Keskustelu voi tapahtua lehtien palstoilla, kyselyiden ja tut-
kimusten avulla, johdon suorilla kontakteilla, asiakaspalveluhenkilöstön välityk-
sellä jne. Arvoulottuvuudella voidaan myös järjestää yleisiä kunnan kehittämistä 
koskevia kehittämiskeskusteluja tai palvelukohtaisia keskustelutilaisuuksia. 
Oleellista on tietoisesti seurata arvokentässä tapahtuvia muutoksia ja suhteuttaa 
niitä kunnan strategioihin. Kunnan johdon tulisi tuntea sekä yleinen että oman 
kunnan arvokenttä sekä niissä tapahtuvat heilahtelut ja heilahtelujen lähteet. Se 
vaatii jatkuvaa yhteyttä toimintaympäristöön ja halua käyttää palaute positiivi-
sena negatiivisen sijaan.  

Arvoulottuvuudella niin maailma kuin oma kuntakin nähdään moninaisena 
kokonaisuutena, jossa on useita eri lähtökohdista sekä eri toimintalogiikan ja 
päämäärien mukaan toimivia organisaatioita ja yksilöitä. Organisaation johdon 
tehtävä on ymmärtää kehityksen kannalta keskeisten toimijoiden toimintalogiik-
ka. Mikä on se logiikka, jonka mukaan ne toimivat? Mitkä ovat niiden pää-
määrät ja toiminnan lähtökohdat? Tällä tavalla pyritään välttämään turhat toi-
mintalogiikkojen eroista johtuvat yhteentörmäykset ja etsitään mahdollisuuksia 
sovittaa strategioita yhteen. 

Arvoulottuvuudella aikahorisontti on laaja. Toisaalta tarkkaillaan tämän het-
ken arvoja, niiden muutosprosesseja sekä yleisiä kehitystä muokkaavia voimia 
eri aluetasoilla sekä niiden välisiä yhteyksiä. Toisaalta pyritään luotaamaan posi-
tiivisen palautteen kautta kuvaa kunnan halutusta tulevaisuudesta. Laaja aika-
jänne eroaa pitkästä aikajänteestä siten, että sen periaatteiden mukaan seurataan 
muutosprosesseja multiversaalista näkökulmasta eli tunnustetaan toimijoiden 
erilaisuus sekä muutosprosessien erilaiset etenemistahdit. Esimerkkinä voisi aja-
tella rakenteiden nopean ja asenteiden hitaamman muutoksen seurantaa. Pitkässä 
aikahorisontissa keskitytään muutokseen ja toimintaan oman organisaation toi-
mintalogiikan ja aikakäsityksen pohjalta. Laajassa aikajänteessä näkökulma ulo-
tetaan myös muiden toimijoiden logiikkaan.  

																																																								
1 Arvoilla tarkoitetaan Allardtin ja Littusen (1984, 19-21) mukaan ympäristöstä opittuja, ylei-
siä ja sangen pysyviä taipumuksia suorittaa tietyn tapaisia valintoja ja päämäärän asetteluja. 
Sanalla arvo on kuitenkin eri yhteyksissä tarkoitettu eri asioita. Niinpä arvot voidaan nähdä 
joko ihmisten valintataipumuksina tai objekteja kuvaavina ominaisuuksina. Arvon käsitteen 
molemmat näkökohdat edellyttävät toisensa.  
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Suurten muutosten, epäjatkuvuuksien aikakaudella arvoulottuvuuden merki-
tys kasvaa. Organisaatio ei voi yksin määrätä omaa tulevaisuuttaan, mutta se voi 
joka tapauksessa antaa eri suuruisia impulsseja halutun tulevaisuuden saa-
vuttamiseksi. Erityisesti tarkastelun kohteena arvoulottuvuudella ovat kunta-
organisaation ja muiden keskeisten toimijoiden rakenteet, toiminnot, toimintojen 
logiikka sekä niin kuntaorganisaatiossa, kunnassa kuin muussakin toimintaym-
päristössä esiintyvät heilahtelut ja niiden mahdolliset vaikutukset kuntaan. 

Arvoulottuvuus on perustavaa laatua oleva palautteen ja informaation käsitte-
ly- ja hankintaulottuvuus. Oleellista arvoulottuvuudelle on avoimuus ja herk-
kyys toimintaympäristössä tapahtuville muutoksille. Siinä erilaisia ilmiöitä tar-
kastellaan sekä konkreettisesti että käsitteellisellä tasolla. Arvoulottuvuus on 
kuntaorganisaation toiminnalle äärimmäisen tärkeä, sillä kuten Prigogine & 
Stengers (1984) ovat todenneet, arvot ovat se koodi, jolla yhteiskunta pyritään 
pitämään "uralla". Arvojärjestelmä on olennainen osa sitä epälineaarista vuoro-
vaikutusten verkostoa, joka pyrkii eliminoimaan sosiaalisiin järjestelmiin koh-
distuvat heilahtelut. 

Palautteen hankkimisen tulisi olla jatkuvaa keskustelua toimintaympäristön 
kanssa, ensisijaisesti kuntalaisten kanssa. Näin ollen kommunikatiivisen suun-
nittelun periaatteet korostuvat. Se on muiden ominaisuuksiensa ohella tapa 
hankkia palautetta, jatkuvasti.  

Jatkuva keskustelu ja sitä kautta palautteen hankkiminen voi olla joko suoraa 
tai epäsuoraa. Siinä voidaan käyttää erilaisia foorumeja; sanomalehtiä, radiota, 
asiakaspalveluhenkilöstön kokemuksia, kirjoja, tutkimuksia, keskusteluja, ide-
ointitilaisuuksia jne. Kaiken kaikkiaan ideana on jatkuvasti seurata, tarkkailla ja 
kuunnella herkällä korvalla yhteiskunnassa yleisesti ja kunnassa erityisesti val-
litsevaa arvokenttää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kunnan tulisi reagoida 
välittömästi jokaiseen uuteen vaatimukseen tai muuhun arvokentästä nousevaan 
ajatukseen. Sen pitää peilata niitä, suhteuttaa ne strategisiin aikomuksiin ja sitä 
kautta tulevaisuuteen. Tässä korostuu kunnan johdon kyky tulkita palautetta ja 
antaa sille merkityksiä, ja sitä kautta kääntää palaute toiminnaksi, jos se on pe-
rusteltua ja tarpeellista.  

Olennaista on yrittää ymmärtää kunnan arvokentän luonnetta ja siinä esiinty-
viä väreilyjä ja heilahteluja. Tästä nousee myös luottamushenkilöille uudenlaisia 
tehtäviä. Heidän tehtävänsä ei tämän ajattelun mukaan ole niinkään tehdä yksi-
tyiskohtaisia päätöksiä kuin kuunnella, pitää sormea kunnan pulssilla, nostaa 
asioita keskusteluun, kysyä ja kyseenalaistaa. Tästä prosessista nousee samalla 
myös luottamushenkilön linjanvetäjän rooli osana pehmeää strategiaa. 
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Arvoulottuvuudella korostuu kyky kuunnella kuntalaisia ja haistella yleistä 
kehitystä, sekä siihen vaikuttavia muutosvoimia ja niiden taustalla olevia arvoja 
ja asenteita. Olennaista on nimenomaan kuunnella, ei vain kuulla. Kuuntelemi-
nen sisältää yrityksen ymmärtää, kuuleminen on pelkkä tapahtuma, rituaali il-
man yritystä ymmärtää. 

Tuhatkaan tutkijaa ei pysty antamaan varmaa vastausta siihen mihin kunta on 
menossa. Se ei edes ole tärkeää. Tärkeää on resurssien puitteissa luoda itselle 
näkemys siitä, mihin ollaan menossa, mihin haluttaisiin mennä, minne saatetaan 
joutua. Voihan siinä vaikka käyttää parin tutkijan ajatuksia hyväksi.  

Olennaista on kuunnella laajasti kenttää; kuntalaisia, tutkijoita, yrityksiä, val-
tionvarainministeriön viranhaltijoita, taloudellisten tutkimuslaitosten ennakoijia 
jne, poimia heidän eri foorumeilla välittämistään viesteistä tiedon palasia ja luo-
da niistä itselle kuvaa.  

“...että johtavat virkamiehet pystyy kuuntelemaan, mitä ihmiset sanovat eli kuun-
nellaan aidosti, mitä sanotaan. Vanha sanonta on, että kaikkia kuuntelen ja harvojen 
kanssa haastan, mutta siinä on iso viisaus, pitäisi jaksaa vaan kuunnella ja sitten 
suodattaa, miettiä, mikä siinä sanomasta tulee, ei välttämättä vain yhdeltä tai kah-
delta, vaan usealta henkilöltä eli mikä siinä on oleellista. Se on tietysti mahdotonta, 
että pyörisi tuolla puhelemassa kaikkien kanssa, mutta kuunnella pitäisi jaksaa ja 
sen pohjalta tehdä ratkaisut.” [Raisio/VH] 

 
Strategiaulottuvuus 
 

trategiaulottuvuudella arvoulottuvuudelta saatu palaute käännetään pitkäjän-
teiseksi ja kimmoisaksi toiminnaksi, ja ohjataan operatiivisen ulottuvuuden 

toimintaa. Samalla operatiiviselta ulottuvuudelta välittyvä palaute käännetään 
osaksi strategiaulottuvuutta. Strategiaulottuvuutta ei tässä käsitellä tämän enem-
pää, koska vaikka pehmeä strategia sisältää kaikki ulottuvuudet, se kiteytyy stra-
tegiaulottuvuudelle.  
 
Operatiivinen ulottuvuus 
 

peratiivisella ulottuvuudella keskitytään käytännön toimintaa ohjaavaan 
operatiiviseen suunnitteluun ja toimintaan. Operatiivisella tasolla tehdään 

kaikki strategioiden vaatimat käytännön toimenpiteet. Operatiivinen ulottuvuus 
käsittää kaikki ne pienet ja suuret toimenpiteet ja päätökset, jotka konkretisoivat 
strategiat ja toteuttavat niitä.  

S 

O 
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Aikajänne on lyhyt. Se riippuu kulloinkin kyseessä olevan hankkeen laadusta. 
Toimintaa ohjaava logiikka on perinteinen lineaaris-kausaalinen, koska yksittäi-
set toimenpiteet ovat suhteellisen hyvin hallittavia verrattuna koko systeemin 
hallintaan. 

Myös operatiivista ulottuvuutta käytetään positiivisen palautteen hankkimi-
seen kuuntelemalla jatkuvasti herkällä korvalla jokapäiväisestä toiminnasta vä-
littyvää positiivista palautetta. Kuntalaisia sekä muita keskeisiä sidosryhmiä ote-
taan mukaan konkreettisten kutakin ryhmää yms. koskettavien hankkeiden 
suunnitteluun ja toteutukseen. (ks. Viirkorpi 1996.) Esimerkiksi kunnan suunni-
tellessa leikkikenttää jollekin asuinalueelle kyseisen asuinalueen lapsiperheet 
voivat osallistua kentän ideointiin ja suunnitteluun kunnan suunnittelijan tuodes-
sa siihen oman asiantuntemuksensa. 

Olennaista operatiivisella ulottuvuudella palautteen hankkimisesta toiminnan 
kautta on vapaaehtoisuus. Kunta luo mahdollisuuksia ja kuntalaiset joko käyttä-
vät niitä tai eivät. Kuntalaisten ja muiden keskeisten sidosryhmien osallistumi-
nen tulee siis kahdelta ulottuvuudelta. Ensinnäkin yleisinä arvostuksina ja asen-
teina arvoulottuvuudelta sekä käytännön ideoina, näkemyksinä ja mielipiteinä 
operatiiviselta ulottuvuudelta. Kuntaorganisaatio ja sen yksiköt tiivistävät pa-
lautteen omaa toimintaansa ohjaaviksi strategioiksi. 

Palautteen käyttö edellyttää toimintakulttuurin muutosta kahdessa suunnassa. 
Kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden täytyy ensin oivaltaa kuunte-
lemisen todellinen merkitys. Ilman oivallusta jäädään kuulemisen tasolle. Toi-
saalta kuntalaisten pitää huomata ja uskoa, että heitä todella kuunnellaan ennen 
kuin todellinen vuorovaikutus voi syntyä.  

Kaiken kiireen keskellä kuunteleminen voi vaikuttaa ylimääräiseltä ‘puuhas-
telulta’. Sitä se onkin, jos kehitys- ja suunnittelunäkemys ovat peräisin epävar-
muuden hallinnoinnin ajalta.  
 
Ulottuvuudet: yhteenveto 

	
lottuvuudet eivät ole toisensa poissulkevia, vaan ne limittyvät keskenään. 
Niitä ei ole syytä purkaa selviksi työnosituksiksi ja hierarkioiksi, mutta 

johdon ymmärryksen ja ajattelun työkaluina niiden käyttömahdollisuudet ovat 
parhaimmillaan. Ne tiivistyvät strategioiden antaman suunnan avulla operatii-
visella ulottuvuudella toiminnaksi. Vaikka keskimmäinen ulottuvuus onkin ni-
metty strategiaulottuvuudeksi, niin strateginen ajattelu käsittää kaikki kolme 
ulottuvuutta. 

U 
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Tässä esitetyt kolme ulottuvuutta lähtevät siitä, että kuntaorganisaatio on toi-
minnastaan ensisijaisesti vastuussa kuntalaisille. Käytännössä kuntalaiset eivät 
ole yksi yhtä mieltä oleva monoliittinen kokonaisuus, vaan yksilöitä, ryhmiä, 
seuroja, yrityksiä yms., joiden intressit ovat yhteneväisiä, ristikkäisiä, vastakkai-
sia, limittyviä ja vaikka mitä. Lisäksi kuntaorganisaatioon kohdistuvat vielä 
muista julkisista viranomaisista tulevat paineet. Näiden paineiden keskeltä stra-
tegiat nousevat esille.  

Arvoulottuvuudella kommunikaation avulla etsitään arvokenttää, sen merki-
tystä kunnan toiminnalle, siinä esiintyviä heilahteluja. Olennaista on hahmottaa 
sitä jatkuvasti ja näin saada aineksia strategiseen päätöksentekoon. Operatiivi-
sella tasolla strategiat toteutuvat ja samalla kohtaavat uusia ajatuksia ja ideoita 
konkreettisella tasolla. Strategiaulottuvuudella eri tasoista palautetta, tietoa tul-
kitaan ja siitä keskustellaan. Se puristetaan kunnan toimintalinjoiksi, aiotuiksi 
strategioiksi. 

Ulottuvuuksien tehokas käyttö perustuu kuuntelemiseen, ja kuunteleminen 
perustuu jatkuvaan palautteen saamiseen ja käyttämiseen. Se ei siis ole vain 
erikseen käynnistettäviä palautekierroksia tai aika ajoin tehtäviä kyselytutki-
muksia vaan kuntaorganisaatioon virtaavan palautteen jatkuvaa käyttöä. Jatku-
van palautteen käyttö edellyttää avointa asennetta ja herkkää suhdetta toiminta-
ympäristöön.  

Jatkuvan ja laaja-alaisen palautteen avulla pehmeän strategian perusta on tu-
kevampi kuin jos se perustuu vain muutamiin taloudellisiin lukuihin ja kansain-
välisiin ja kansallisiin trendeihin sekä niistä välittyvään tietoon. Palautteesta op-
pimalla kuntaorganisaation on mahdollista jatkuvasti mahdollisuus hakea peh-
meän strategian suuntaa ja suunnata uudelleen impulssejaan. Tästä huolimatta 
kunnallinen strategi toimii aina puutteellisen tiedon kanssa. Hänen pitäisi tunnis-
taa tämä, kasvattaa kykyään oppia ja erottaa olennainen valtavasta tietomassasta.  

Ajatus jatkuvasta palautteesta saattaa tuntua idealistiselta, mutta käytännössä 
se vaatii lähinnä asenteellisia muutoksia. Palautetta voi hankkia erikseen käyn-
nistettävillä toimenpiteillä, mutta käytännössä sitä virtaa kuntaorganisaatioon 
jatkuvasti esimerkiksi asiakaspalveluhenkilöstön kautta. Olennaista olisi käyttää 
myös tätä tietoa; jäsentää sitä, pohtia sen merkitystä, hahmottaa siitä nousevaa 
kokonaisuutta ja suuntia. Ongelmia tuottaa se, että tieto jää asiakaspalveluhen-
kilöstölle eikä välity eteenpäin. Hyvä tapa aloittaa positiivisen palautteen aktii-
vinen käyttö on kuunnella asiakaspalveluhenkilöstöä. 

Kunnan sisäisessä strategiaprosessissa keskeinen tiedon lähde on strateginen 
johtoryhmä, jonka tulisi koostua havainnoivista yksilöistä. Heillä on valmiina 
runsaasti tietoa sekä toimintaympäristöstä että yksiköstä itsestään. Lisäksi heillä 
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on halu ja valta vaikuttaa strategisiin suuntiin. Palautetta on kuitenkin jatkuvasti 
suodatettava myös ryhmän ulkopuolelta. Jatkuvassa palautteen hankinnassa 
olennaista on, että strategi on avoin kaikelle näkemälleen ja kuulemalleen. Hä-
nen tulisi suhteuttaa eri suunnilta tulevaa informaatiota oman yksikön strategioi-
hin sekä niiden kautta välittyvään tietoon tulevaisuudesta. Palautteen suodat-
taminen ei aina ole edes välttämättä tietoista, vaan strategin olisi kyettävä virittä-
mään ajattelunsa siten, että strategin vaisto herää ja tietoinen strateginen ajattelu 
viriää, kun hän kohtaa organisaation strategioiden kannalta mielenkiintoisia 
heikkoja tai vahvoja signaaleja.  

Erilaisia tapoja hankkia palautetta on runsaasti. Käytetäänkö niitä jatkuvan 
palautteen hankkimiseen vai johonkin tiettyyn tarkoitukseen riippuu tilanteesta. 
Samat keinot ovat mahdollisia molemmissa tapauksissa. Jatkuvassa palautteen 
hankinnassa strategi(t) lukee, keskustelee tai havainnoi muussa tarkoituksessa 
mutta on jatkuvasti valmis tarttumaan mielenkiintoiseen informaatioon ja jäsen-
tämään sitä strategioiden näkökulmasta. Erikseen käynnistettävillä toimenpiteil-
lä hankitaan tietoisesti ja analyyttisesti palautetta johonkin tiettyyn tarkoituk-
seen. Molemmissa tapauksissa lähteitä voivat olla esimerkiksi: 

• Kirjalliset lähteet; artikkelit, yleisönosastokirjoitukset, tutkimukset, kirjat, 
muiden organisaatioiden tai oman organisaation suunnitelmat yms.  

• Tilastot 
• Itse tehdyt tai teetetyt tutkimukset ja selvitykset (voivat tuoda strategille myös 

muuta olennaista tietoa kuin mihin alunperin pyrittiin) 
• Henkilöstön kautta välittyvä tieto suorasta asiakaspalautteesta; keskustelut, 

haastattelut jne. 
• Luottamushenkilöiden kautta välittyvä tieto 
• Kuntalaisilta suoraan saatava palaute 
• Yhteistyökumppaneilta saatava tieto; muut kunnat, yritykset, seurat, yhdistyk-

set jne. 

Jatkuvan palautteen ulottuvuudet perustuvat siihen ajatukseen, että kuntaorgani-
saatio ei yksinkertaisesti pysty strategioita laadittaessa tai strategisia päätöksiä 
tehtäessä juuri sillä hetkellä kanavoimaan riittävää palautetta strategioiden ja 
päätösten taakse. Inhimilliset ja temporaaliset resurssit eivät yksinkertaisesti rii-
tä. Pehmeässä strategiassa palautteen hankkimista ei eroteta normaalista toi-
minnasta, vaan palautteen virta on jatkuvaa. Kuntaorganisaatio voi strategioita 
luotaessa käyttää asiantuntijoita ja hankkia palautetta kuntalaisilta, mutta arvo- 
ja operatiivisen ulottuvuuden kautta perustyö on jo tehty, tuntuma hankittu. 
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TAULUKKO IV-20. Kunnan strategiaprosessin ulottuvuuksien peruspiirteet 
	

 Aika- 
horisontti 

 
Funktio 

 
Toimintalogiikka 

Perus- 
asenne 

Huomion  
kohde 

 
Arvo- 
ulottuvuus 

 
Laaja  

 

 
Laaja-alainen positii-
vinen palaute, keskus-
telu erilaisilla fooru-
meilla, foorumien 
luonti 

 
Laaja-alainen avoimuus 
ja herkkyys toimintaym-
päristössä tapahtuville 
muutoksille ja sidosryh-
mien näkemyksille 
 

 
Evolutionaariseen kehi-
tysnäkemykseen perus-
tuva; kompleksisuuden, 
moninaisuuden, dynaa-
misuuden ja emergens-
sin tunnistava 

 
Foorumit, positiivinen pa-
laute, arvokenttä, rakenteet, 
toiminnot, toimintojen lo-
giikka, heilahtelut ja niiden 
mahdolliset vaikutukset  
 

Strategia-
ulottuvuus 
 

Pitkä Operatiivisen toimin-
nan pitkäjänteisyyden 
ja johdonmukaisuuden 
ja tulevaisuuteen 
suuntautuvan toimin-
nan takaaminen nyky-
hetkellä 

Strategisen aikomuksen 
ilmaiseminen, arvoulot-
tuvuuden tietopohjan 
muokkaaminen organi-
saation toimintaa ohjaa-
viksi strategioiksi, tai 
strategioiden vähittäinen 
muuttaminen vastaamaan 
toimintaympäristön muu-
toksia. 

Kompleksinen, evolu-
tionaarinen ja multiver-
saali suhteutettuna kun-
taorganisaation rooliin, 
päämääriin ja strategioi-
hin 

Arvo- ja operatiiviselta ulot-
tuvuudelta välittynyt positii-
vinen palaute, kuntaorgani-
saation ja todellisuuden väli-
nen suhde. Mitä voimme teh-
dä, mitä haluamme, mitä 
teemme. 
 

Operatiivi-
nen ulottu-
vuus 
 

Lyhyt Käytännön toiminnan 
ohjaaminen, strategi-
oiden toteuttaminen 

Strategioita toteuttavien 
toimenpiteiden käytännön 
suunnittelu ja toteutus 

Kausaalis-lineaarinen Käytännön toteutuksen muo-
dot ja ongelmat. 
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12.2. Ajoituksen taju 

	
 

ässä vaiheessa matkaa palataan sen verran takaisinpäin (lukuun 6), että poi-
mitaan sieltä synoptinen suunnittelu ja inkrementalismi mukaan strategi-

aloopin tarkasteluun. Ne tarjoavat vertailukohdan ajoituksen tajulle ja strategi-
sen tietoisuudelle.  

Synoptinen suunnittelu ja inkrementalismi eivät ole kovinkaan herkkiä ajoi-
tukselle. Synoptinen suunnittelu lähtee tulevaisuuteen asetetuista tavoitteista se-
kä keinoista niiden saavuttamiseksi. Polku tulevaisuuteen määritellään etukä-
teen. Inkrementalismissa aikajänne on lyhyt, eletään hyvin pitkälle tässä ja nyt. 
Polkua etsitään joka päivä askel kerrallaan väistelemällä kantoja ja kiviä aina 
helpommalta puolelta. 

Synoptisessa suunnittelussa aika nähdään lineaarisena ilmiönä. Ajatuksena 
on, että tulevaisuus voidaan ottaa suunnittelun avulla tietyllä aikajänteellä "hal-
tuun" asettamalla tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Synoptisessa 
suunnittelussa suunnitelmat tehdään tulevaisuudesta nykyisyyteen. Inkrementa-
lismissa tulevaisuutta ei yritetä ottaa kokonaisvaltaisesti haltuun, vaan lähdetään 
nykyhetkestä rakentamaan tulevaisuutta yksittäisten toimenpiteiden kautta, pois-
tamalla ongelmia yksi kerrallaan. 

Pehmeässä strategiassa aika on entistä keskeisemmällä sijalla. Tavoitteet, 
keinot ja aika muodostavat kokonaisuuden. Niitä ei eroteta selkeästi toisistaan. 
Aika on sikäli hallitseva, että se määrää mikä on kulloinkin näiden kolmen väli-
nen suhde. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että strategioita ei sidota kovinkaan 
vahvasti tiettyyn ennalta määrättyyn aikatauluun. Ne antavat suunnan, niitä to-
teutetaan kokonaisvaltaisemmin ja suuremmin toimenpitein tai pienemmin muu-
toksin toimintaympäristön ja ajan antamissa puitteissa. Sekä tietoinen kehittämi-
nen että emergentit tapahtumat luovat puitteet strategian toteutumiselle.  

Strategian on perinteisesti nähty kohdistuvan oikeiden asioiden tekemiseen, ja 
asioiden tekeminen oikein on jätetty operatiivisen johtamisen tehtäväksi, mutta 
kuten Mintzberg (1992, 112) toteaa, strategiassa ei loppujen lopuksi ole kysy-
mys muutoksen tekemisestä vaan sen oikeasta ajoittamisesta. Näin pehmeä stra-
tegia ei ole vain oikeiden asioiden tekemistä vaan pyrkimys oikeiden asioiden 
tekemiseen oikeaan aikaan. 

Jo aiemmin tällä matkalla strategia kiinnitettiin aikaan, muutoksiin ja toimijan 
käsitykseen menneestä ja tulevasta. Sillä miten aika ja muutokset nähdään, mi-
ten niihin suhtaudutaan, on suuri merkitys epäselvyyden hallinnalle sekä strate-
giaprosessille. 

T 
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TAULUKKO IV-21. Ajatuksia ajan merkityksestä strategialle 

Ilmiö... ja sen liittyminen pehmeään strategiaan 

Aika Aika nivoo yhteen sarjan ajassa tapahtuvia muutoksia. Pehmeän 
strategian tehtävä on suhteuttaa toiminta ja päämäärät ajassa tapah-
tuviin muutoksiin, ennakoida ja käynnistää muutoksia, sopeutua 
niihin. Näin ollen strategin tulisi ymmärtää ajan subjektiivinen ja 
monikerroksellinen luonne, jotta hän voisi ymmärtää eri toimijoi-
den strategioiden taustalla olevat toimintalogiikat ja muutosproses-
sien erilaiset etenemistahdit. Tämä on oleellista sekä kilpailu- että 
yhteistyötilanteessa. Jokaisen toimijan toiminta noudattaa tiettyä 
rytmiä. Jokaisessa muutosprosessissa on useita tasoja, joiden rytmi 
on erilainen. 

Muutostahti  
ja aika 

Mitä nopeampi on muutostahti, sitä nopeammin "tulevaisuus toteu-
tuu". Hitaan muutostahdin aikakaudella tulevaisuudesta voidaan 
"tietää" kauemmas tulevaisuuteen kuin nopean muutostahdin ai-
kaudella. Tulevaisuus on muutosten takana. 

Muutokseen sidottuna aika on suhteellinen käsite. Se on kuin ku-
minauha, joka venyy ja supistuu muutostahdin mukana. Samalla 
mahdollisuudet strategian hitaampaan tai nopeampaan toteuttami-
seen muuttuvat ajan mukana mahdollisuuksien ikkunoiden avautu-
essa ja sulkeutuessa. Pehmeän strategian ominaisuuksiin kuuluu sen 
kiinteä mutta joustava suhde aikaan. 

Strategia, 
toimintaym-
päristö ja tu-
levaisuus 

Strategia voidaan nähdä eräänlaisena siltana organisaation ja sen 
toimintaympäristön sekä nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä. Tä-
mä analogia kuitenkin ontuu sikäli, että sillan voi ylittää, siirtyä 
rannalta toiselle, mutta strategiaa ei voi "ylittää", se kulkee koko 
ajan mukana. 

Strategia on silta, jota ei voi ylittää. 
Olemme koko ajan nykyisyydessä, vaikka toimisimmekin tule-

vaisuuteen suuntautuen. Strategia muuttuu mukanamme matkalla 
tulevaisuuteen. Samalla toimintaympäristö muuttuu. "Sillan päät" 
liikkuvat jatkuvasti, ja me olemme aina sillalla. 

Odotukset ja 
kokemukset 

Strategioiden taustalle olisi löydettävä oikea suhde odotusten ja ko-
kemusten välillä. Pelkkä toisen korostaminen johtaa tasapainotto-
maan toimintaan. 

Ajoitus Ajoituksen merkitys strategioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa 
on keskeinen. Strategian ajoittamisessa on otettava huomioon sekä 
organisaation sisäinen tila että toimintaympäristön kehitysvaihe. 
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Hitaan muutostahdin ajalla organisaatio joutuu käyttämään enemmän työtä luo-
dakseen mahdollisuuksia ja edellytyksiä muutoksille. Nopean muutostahdin 
ajalla mahdollisuuksia aukeaa nopeammassa tahdissa. 

Aika liitetään perinteisesti kalenteriin, vuosien, kuukausien ja päivien vaihtu-
vaan rytmiin, auringon ja kuun vaihteluun taivaalla. Strategiassa aika liitetään 
muutoksiin.  

Keskeinen osa strategista tietoisuutta on ajoituksen taju. 
	

Pehmeä strategia sivuaa Quinnin (1980) näkemystä strategisesta muutoksesta, 
josta hän käyttää käsitettä looginen inkrementalismi. Siinä johdolla on mielessä 
organisaation päämäärät, mutta keinot löytyvät ottamalla loogisesti toisiinsa liit-
tyviä askelia yksi kerrallaan. Suuria muutoksia ei tehdä, vaan inkrementalistises-
ti rakennetaan eteen tulevien tilanteiden mukaan sen päälle mitä jo on saatu ai-
kaan. Quinn lähtee siitä, ettei hyödytä laatia kokonaisstrategioita, vaan jous-
tavuuden säilyttämiseksi on sitouduttava mahdollisimman myöhään tiettyihin 
osatavoitteisiin. Quinnin malli perustuu toimintaympäristön muutoksiin vähitel-
len (mutta johdonmukaisesti) sopeutumiseen. 

Olennainen ero loogisen inkrementalismin ja pehmeän strategian välillä on 
siinä, että pehmeä strategia sisältää pienten askelten lisäksi selkeän suuntautu-
misen tulevaisuuteen, aiotut strategiat sekä merkittäviä, laajoja strategisia muu-
toksia, jos organisaation sisäinen tila ja ulkoinen ympäristö antavat siihen mah-
dollisuuden.  

Strategiat antavat suunnan. Niitä voidaan toteuttaa vähitellen askel kerrallaan 
kuten prosessuaalinen lähestymistapa korostaa. Muutoksia voidaan toteuttaa 
myös suurina kertarysäyksinä, tiikerinhyppystrategioina (ks. Santalainen 1993). 
Se miten ja millä tahdilla strategioita toteutetaan riippuu kyseessä olevasta ajasta 
ja paikasta. Joka tapauksessa kuntaorganisaation strategien olisi jatkuvasti liikut-
tava strategioiden toteuttamisen kolmikannassa. 

• Toteutetaan normaalin toiminnan kautta aiottujen strategioiden vaatimia toi-
menpiteitä. 

• Luodaan valmiuksia ja edellytyksiä uusille aiottujen strategioiden kannalta 
merkittäville toimenpiteille ja toteutetaan ne, kun tilaisuus aukeaa. 

• Seurataan ajassa tapahtuvia muutoksia, luodaan edellytyksiä (tietoisena aio-
tuista strategioista) ja tilaisuuden tullen tehdään suurempia strategisia muutok-
sia, kun "mahdollisuuksien ikkuna ajassa avautuu". 

Tulevaisuus toteutuu välillä nopeammin, välillä hitaammin. 
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12.3. Strateginen tietoisuus 
	

lennaista ajoituksen ja kimmoisuuden asetelmassa on strateginen tietoisuus, 
eli se että päätöksentekijöillä ja johdolla on jatkuvasti toiminnan ja ajatus-

ten taustalla mielessään kunnan strategioiden ydin, se mikä kunta on ja miksi se 
on, mikä on haluttu tulevaisuus. Näistä asioista saattaa olla useita erilaisia mieli-
piteitä ja näkemyksiä, mutta peilauksen avulla keskustellaan yksittäisistä pää-
töksistä ja toimenpiteistä. Ne nousevat strategisesta tietoisuudesta ja samalla tu-
kevat sen kasvua. 

Strategisen tietoisuuden avulla yksittäiset uudet toimenpiteet voidaan helpom-
min suhteuttaa strategioihin. Strateginen tietoisuus on osa peilausta, ja peilaa-
malla toisaalta luodaan strategista tietoisuutta. Talousarvio ja yksittäiset toimen-
piteet omalta osaltaan toteuttavat strategioita. Vasta strateginen tietoisuus avaa 
pehmeälle strategialle mahdollisuuden toimia toimintaa ohjaavana peilinä ajan 
suhteen kimmoisasti. 

“Kun puhutaan tietämisestä puhutaan samalla tietoisuudesta, siitä, että ihminen tie-
tää tietävänsä. Tietäessään ihminen ei tiedä jotain itsestään riippumatonta vaan pi-
kemminkin sen, mitä itsekin on, eli tietää omasta suhteestaan maailmaan, jonka osa 
hän on” (Varto 1994, 98). 

Jos lasketaan hieman filosofisuuden astetta, mutta hyväksytään Varton perusaja-
tus ja sovelletaan sitä strategiaan, niin strateginen tietoisuus voidaan nähdä ym-
märryksenä kunnan strategioiden ytimestä, tietona... 

• strategisista aikomuksista, 
• kuntaorganisaation ja sen eri palveluyksiköiden alkuperäisistä tehtävistä ja 

niiden muutoksesta ajan kuluessa, 
• resurssipohjasta - siihen kohdistuvista mahdollisuuksista ja uhista, 
• halutusta tulevaisuudesta (esim. visio), 
• nykyisestä kehityksen suunnasta, mihin mennään, jos nykyinen kehitys jatkuu, 
• mahdollisista tulevaisuuksista - sekä ei-toivottavat että toivottavat tulevaisuu-

den vaihtoehdot (esim. skenaariot),  
• tarvittavista muutoksista ja strategisista haasteista - niiden mahdollisuuksista 

ja mahdottomuuksista, 
• kuntaorganisaation sisäisestä tilanteesta, ja sen vaikutuksesta strategian ajoi-

tukseen, 
• kuntayhteisön ja yleisestä yhteiskunnallisesta tilanteesta ja sen vaikutuksesta 

ajoitukseen. 

 
 
 

O 
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Strateginen tietoisuus syntyy kommunikaatiossa, joka pureutuu edellisiin tee-
moihin. Se ei ole staattinen, vaan jatkuvasti uudistuva ajattelun ja kommuni-
kaation prosessi. 

Tietoisella strategisen tietoisuuden luomisella ja vahvistamisella voimistetaan 
organisaation alkuperäisen tehtävän, nykytilan ja halutun tulevaisuuden välillä 
olevaa kehityksen heikkoa linjaa. Strategista tietoisuutta tulkitaan ja luodaan jo-
ka päivä, joko tietoisesti tai tiedostamattomasti. Erilaiset tapahtumat koettelevat 
sitä, muuttavat sitä, ja samalla luovat sitä. 

Strategiseen tietoisuuteen sisältyy ajatus siitä, ettei yhteiskunnassa suorin tie 
nykytilan ja tavoitteen välillä välttämättä ole suora. Strategioista ja päämääristä 
tietoisena organisaation kehityksen suunta voi olla hetken aikaa päämäärien 
kannalta "väärä", koska oikein toteutettuna strategioiden kautta välittyvä tietoi-
suus organisaation olemassaolon tarkoituksesta ja päämääristä vetää suunnan 
jälleen oikeaksi, kun ajassa aukeaa siihen mahdollisuus, tai sitten päämäärät 
muuttuvat - mutta eivät ilman peilausta. 

Strateginen tietoisuus on kimmoisuuden edellytys. 
Strateginen tietoisuus ei tarkoita sitä, että kunnassa on tehty visioita ja stra-

tegioita, jotka on kirjattu dokumenttiin nimeltä strateginen suunnitelma. Strate-
ginen tietoisuus tarkoittaa sitä, että päätöksentekijät ja viranhaltijat ovat itse oi-
valtaneet ja sisäistäneet näiden asioiden merkityksen jokapäiväiselle tekemisel-

	

esim. 5 vuotta esim. 1 vuosi

Toteutettava suunnitelma

Toteutunut kehitys Yksimahdollinen kehityspolku

Tietoisuusmahdollisista kehityspoluista

Strategia suunnitelmana Strategia tietoisuutena

	
	

 
KUVA IV-47. Strategia "suunnitelmana" ja strategisena tietoisuutena 
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le. Strateginen tietoisuus ei ole paperilla, eikä se aina ole vain järjelläkään etsit-
tävissä. Strateginen tietoisuus on selkärangassa, jossain selkäytimen tienoilla.  

Kunnan johdon kollektiivinen strateginen tietoisuus muodostuu kommuni-
katiivisessa prosessissa, jossa kohtaavat järki, tunne ja intuitio.  

Vaikka strateginen tietoisuus on pääosin selkäytimessä, niin se ei vähennä 
strategisen suunnittelun, suunnitelmien, analyysien ja erilaisten seminaarien 
yms. merkitystä. Niiden avulla useat toimijat tietoisesti etsivät ja luovat strate-
gista tietoisuutta ja ajavat sitä selkäytimeen osana kommunikatiivista suunnitte-
lua. Olennaista on tehdä se tietoisesti.  
 
Strateginen tietoisuus - synoptinen suunnittelu - inkrementalismi 

 
otta strategisen tietoisuuden olemuksesta saisi paremman kuvan, verrataan si-
tä synoptisen suunnittelun ja inkrementalismin perusajatuksiin.  
Strategiassa on pohjimmiltaan kyse jatkuvien valintojen tekemistä. Valinnat 

ovat suuria ja pieniä. Niitä ei voi välttää. Tekemiemme valintojen pohjalta aiotut 
strategiat saavat muodon ja tunkeudumme osaltamme tulevaisuuteen. 

Jos päätöksentekoa katsotaan inkrementalismin näkökulmasta, niin esimer-
kiksi ajanhetkellä t4 (ks. kuva IV-10) päätös eli valinta on ensimmäinen vaihto-

J 

 
Rationaa-
linen pää-
töksenteko

Strateginen
tietoisuus

Inkremen-
talismi

Aika

Valinta Mahdollinen kehityspolku

t1 t t t t t t t t2 3 4 5 6 7 8 9

Kehityksen aste
'moniulotteinen' Aiottu strategia

 
 

 
KUVA IV-48. Strateginen tietoisuus ja avoinna olevat valinnan mahdollisuudet 
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ehto, joka on tarpeeksi hyvä, eli valinta perustuu ko. hetken tilanteeseen sekä 
edelliseen päätökseen, joka on tehty ajanhetkellä t3, ja ehkä myös päätökseen 
ajanhetkellä t2. Lindblomin sanoin “organisaatio rähmii eteenpäin”. (ks. Lind-
blom 1959). Jos taas päätöksenteossa sovelletaan synoptisen mallin ihannetta, 
valinnat tehdään kokonaisvaltaisen suunnitelman muodossa jo ajanhetkellä t1. 
Tällöin seurauksena saattaa olla se, että toimintaympäristön muuttuessa todelli-
sia valinnan mahdollisuuksia alkuperäisen suunnitelman mukaan ei enää ole. 
Tällöin suunnitelma unohtuu ja päätös on lopulta inkrementalistinen. 

Strateginen tietoisuus nivoo ja suhteuttaa päätöksen sekä ko. tilanteeseen että 
aiottuihin ja emergentteihin strategioihin. Valinta siis tehdään kullakin ajanhet-
kellä suhteessa ko. tilanteeseen, ja aiottuihin strategioihin. Näin ollen strategi 
voi tarkastella toimintaympäristön muutoksia, aiemmin tehtyjä päätöksiä sekä 
tulevaisuutta käyttämällä strategioita peileinä sisään ja ulos. Keskustelut ja stra-
tegiset kysymykset pakottavat päätöksentekijät harkitsemaan sekä lyhyen että 
pitkän tähtäimen näkymiä. Esimerkiksi kuvassa IV-10 ajanhetkillä t2 ja t3 ei ole 
mahdollista toteuttaa strategioita suunnitelman mukaisesti, koska todellisia 
avoimia valinnan mahdollisuuksia ei ole. Kehitys on sulkenut ne pois, toimin-
taympäristö on muuttunut eri tavoin kuin mitä ajanhetkellä t1 ennakoitiin. Myö-
hemmin, ajanhetkillä t5:stä t8:an, uusia mahdollisuuksia valintoihin on onnistut-
tu luomaan tai niitä on auennut, ja strateginen tietoisuus johtaa valinnat lähem-
mäs alunperin hahmotettua polkua tulevaisuuteen. Jos taas tehdään aiotuista 
strategioista poispäin vievä valinta, strategisen tietoisuuden ja peilauksen tulisi 
tehdä siitä perusteltu. 

Strateginen tietoisuus syntyy henkilökohtaisen strategisen ajattelun, objektii-
visuuteen pyrkivien analyysien ja intersubjektiivisen kommunikaation avulla. 

Ilman strategista tietoisuutta, luottamalla inkrementalismiin, päätöksenteossa 
unohtuu helposti organisaation perustehtävä ja haluttu tulevaisuus. Tulevaisuus 
toteutuu yksittäisten päätösten ketjun seurauksena, ja aika supistuu nykyhetkeen 
ja lähitulevaisuuteen. Jos taas nojaudutaan synoptisen suunnittelun ihanteeseen, 
päätöksentekijät eivät välttämättä edes huomaa, että kehitys on jo suuntautunut 
muualle suhteessa aiottuihin strategioihin, ja että ajanhetkillä t2 ja t3 ei olisi ol-
lut käytännön mahdollisuuksia toimia kuten suunniteltiin. Toteutus irtoaa strate-
gioista tai organisaatio toimii todellisuudesta irrallaan ja päätökset ovat enem-
män tai vähemmän keinotekoisia. 

Strateginen tietoisuus suuntaa pyrkimykset ja valinnat eri aikoina kohti halut-
tua päämäärää, joten talousarviot, eri sektorisuunnitelmat yms. suhteutetaan ai-
ottuihin strategioihin ja strategisiin haasteisiin. Näin strategioiden tulisi ohjata 
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toimintaa ja päätöksentekoa pehmeästi ja kimmoisasti, jatkuvan strategista tie-
toisuutta käyttävän ja sitä luovan keskustelun avulla.  

Pehmeä strategia ei siis ole vain peili, vaan kombinaatio yksilöllisiä ja kollek-
tiivisia näkemyksiä halutusta tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Ai-
kakäsitys venyy menneestä nykyisyyden kautta tulevaisuuteen ja liikkuu mo-
lempiin suuntiin. Tulevaisuudesta keskustellaan nykyisyyden ja menneen valos-
sa, ja nykyisyydestä keskustellaan tulevan ja menneen valossa. Samalla opitaan 
kokemuksista tehtäessä uusia päätöksiä. Oppiminen ei välttämättä kohdistu vain 
päätösten ja strategioiden sisältöihin, vaan yksilöiden ja organisaatioiden välisiin 
vuorovaikutussuhteisiin ja niiden muotoihin, niissä koettuihin onnistumisiin ja 
konflikteihin. 

Strategioiden toteuttaminen voi olla inkrementalistista luonteeltaan, koska 
strateginen tietoisuus tuo mukanaan kimmoisuuden ja tulevaisuusnäkökulman.  

Toisin kuin inkrementalismissa strateginen tietoisuus ehdottaa, että toiminta 
voi olla johdonmukaista ja pitkäjänteistä, vaikka jokapäiväinen toiminta onkin 
lyhytjänteistä. 

Strateginen tietoisuus tuo taas eteemme uusia kysymyksiä. Miten se hanki-
taan kommunikatiivisessa suunnittelussa, mistä se syntyy, miten se pidetään yl-
lä? 

Eli nyt siirrytään taipaleelle, jossa täsmennetään luvussa 6 kommunikatiivi-
sesta suunnittelusta auennutta kuvaa.  
	
	
12.4. Kommunikatiivinen suunnittelu 

	
	

trategialoopin hienosäädössä keskeisessä asemassa on kommunikatiivinen 
suunnittelu. Sen avulla kuntaorganisaation strategiat nivotaan tiiviimmin 

kiinni kuntayhteisöön ja muiden toimijoiden strategioihin, hankitaan palautetta 
sekä arvo- että operatiiviselta ulottuvuudelta ja etsitään strategialle uusia muoto-
ja tasapainottamalla ja yhteensovittamalla erilaisia strategioita ja niiden taustalla 
olevia intressejä.  

Kommunikatiivisella suunnittelulla ei etsitä useille organisaatioille yhteisiä 
strategioita, vaan huomion kohteena on eri organisaatioiden (ja yhden organi-
saation yksikköjen) omien strategioiden väliltä yhtymäkohtien etsiminen. Neu-
votteleva suunnittelu täsmentää kommunikatiivista suunnittelua konkretisoimal-
la yhteisiä hankkeita strategioiden väliltä, samalla myös näkemykset saattavat 
lähentyä, mutta keskiössä on joka tapauksessa jokaisen neuvottelussa mukana 

S 
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olevan intressiryhmän tai organisaation omat lähtökohdat, näkemykset ja strate-
giat.  

Kommunikatiivisen suunnittelun periaatteita lähestyttiin toisella kehällä. Täl-
löin rationaalisen laskelmoinnin rinnalle ja ohi nostettiin kommunikatiiviset pe-
riaatteet, koska instrumentaalisen rationalismin lähestymistavat ja tekniikat eivät 
ole kyenneet tavoittamaan epäselvyyden hallintaa kuin pieneltä osin. Jos ajatel-
laan strategialooppia ja sitä, että uudet ideat nousevat esiin prosessista, ja että 
suunnitelmien annetaan muuttua heti kun ne ovat valmistuneet, niin strategia-
prosessin hienosäätö ei voi rakentua instrumentaalisen rationaalisen laskelmoin-
nin varaan. Tällöin korostuisi liikaa loopin yläosa, ja alaosan tehtäväksi jäisi 
vain suunniteltujen strategioiden toteuttaminen. Näinhän se on ollut.  

Pehmeä strategia hyväksyy epäselvyyden hallinnan periaatteiden mukaisesti 
moniarvoisuuden ja hylkää yksiselitteiset totuudet. Samalla se ottaa mukaan 
myös eri toimijaryhmien kokemukset ja näkemykset. Prosessin keskiöön nousee 
pakostakin kommunikaatio. 

Kommunikatiivisen suunnittelun yksi keskeinen lähtökohta on käytännönlä-
heinen järkeily. Koska objektiiviset, rationaaliset analyysit eivät tavoita kuin 
osan totuutta, subjektiivisuus ja arkikokemukset korostuvat. 

Prosessin kuluessa kommunikointi voi toteutua monella tavalla. Olennaista 
on huomata ja tunnustaa, että sillä mitä sanotaan, kuka sanoo ja miten sanoo on 
merkitystä. Kunnan poliittisen johdon ja johtavien viranhaltijoiden argumenteil-
la ja tavoilla esittää ne on merkitystä. Strategiaprosessissa on aina kysymys eri 
osapuolten argumenteista sekä niiden tulkinnoista. Usein päädytään tulkitse-
maan myös sitä mitä ei sanottu, "eivätkö ne tajua, vai eivätkö ne välitä...".  

Luvussa 6.1.2 kerrottiin Hoppen (1993, 77) todenneen, että "kommunikatiivi-
nen prosessi on loppumaton sarja kommunikaatiota ja strategisia siirtoja löyhästi 
yhteen liittyneillä foorumeilla..." Annetaan Hoppen lopettaa lauseensa: "... joissa 
eri toimijat etsivät ja rakentavat intersubjektiivisessa prosessissa merkityksiä 
asioille. Niitä käännetään jatkuvasti yhteisiksi projekteiksi, suunnitelmiksi, toi-
menpiteiksi, joista jälleen nousee esiin uusia haasteita." Hoppen mukaan kysees-
sä on argumentointikaruselli, josta muodostuu enemmän tai vähemmän kohe-
rentti keskustelu strategioista argumenttien ja vasta-argumenttien paineessa. 
(Hoppe 1993, 77-79.) 

Edellä on jo moneen kertaan korostettu epäselvyyden hallinnan periaatteiden 
mukaisesti suunnittelu- ja strategiaprosessien monisuuntaisuutta. Suunnittelun 
on tuotettava monisuuntaista kommunikaatiota, luotava sille mahdollisuuksia ja 
edellytyksiä. Vain tällä tavalla annetaan pehmeälle strategialle mahdollisuus ke-
hittyä ja muuttua. Jo toisella kehällä tutuksi tulleen Patsy Healeyn avulla etsi-
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tään seuraavalla taipaleella kommunikatiivisen suunnittelun ‘ihannemallia’ esi-
merkiksi siitä, mitä ‘se parhaimmillaan voisi olla’. Healeyn inklusionaarisen ar-
gumentoinnin malli edustaa yhtä pisimmälle vietyä kommunikatiivisen suunnit-
telun ajattelutapaa. Se tarjoaa aineksia strategialoopin hienosäätöön sekä kunta-
organisaation sisällä että eri organisaatioiden välillä. 
 
Inklusionaarinen argumentaation malli ja suunnittelun käytännöllisyys 
 

atsy Healey on esitellyt inklusionaarisen argumentoinnin pohjalle rakentu-
van suunnittelumallin, jota voidaan pitää eräänlaisen kommunikatiivisen ra-

tionalismin ihanteena mitä suunnitteluun tulee. Healeyn (1992 ja 1995) lähtö-
kohtana on luvussa 6 esille otettu ajatus siitä, että nykyajan maailmassa kyse on 
siitä, miten elämme yhdessä mutta eri tavoin. Kuten Healey itsekin toteaa hänen 
mallinsa on ihanteellinen, avoimeen yhteiskuntaan ja demokratian ihanteisiin 
voimakkaasti nojaava. Hän toteaa myös, että unohtamalla ihanteellisuus tyydy-
tään liian helposti ympäristöongelmien ja taloudellisten vaikeuksien edessä 
helppoon ratkaisuun ja etsitään turvallisuutta vanhasta hierarkisesta ja teknisesti 
painottuneesta suunnittelumallista. Katsotaan mitä Healey ehdottaa tilalle. 

Kun etsitään strategiselle suunnittelulle uusia muotoja kommunikatiivisen ra-
tionalismin lähtökohdista, aukeaa samalla uusia kysymyksiä. Miten pystytään 
tekemään eroja sellaisten erilaisten argumentaation muotojen välille, jotka yh-
täältä vahvistavat vallitsevia valtarakenteita ja perinteisiä käsityksiä asioista, 
mutta joilla toisaalta on potentiaalia muuttaa vallitsevia valtasuhteita tavoilla, 
jotka ovat relevantteja siihen maailmaan jossa ko. hetkellä elämme. Jos tähdä-
tään inklusionaariseen argumentaatioon, miten käytännössä otetaan huomioon 
toimijoiden moninaisuus? Erilaisuus ei ole vain erilaisia intressejä, vaan myös 
erilaisia tapoja tietää, ymmärtää ja arvostaa. Miten tällaisessa tilanteessa kom-
munikoidaan? Millä konkreettisilla toimilla strateginen konsensuksen etsintä on 
mahdollista, minkälaisia taitoja tarvitaan? (Healey 1995.) 

Healeyn (1995) ajatuksia tiivistäen voidaan päätyä taulukon IV-7 kaltaiseen 
jaotteluun kommunikatiivisessa suunnittelussa tärkeistä kysymyksistä ja niiden 
yleisistä ratkaisuista: 

P 
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TAULUKKO IV-22. Kommunikatiivisen suunnittelun peruskysymykset ja vas-
tausten suunnat (Healeyn 1995 artikkelin pohjalta koottu) 
	

Ydinkysymys Mahdollisia vastauksia 

- MISSÄ keskustellaan, 
millä foorumeilla ja 
areenoilla, miten kun-
tayhteisön jäsenillä on 
mahdollisuus osallistua 
keskusteluun? 

-  Paikalliset tiedotusvälineet ovat perinteisesti tarjonneet ka-
navan ajatusten vaihdolle. 

- Luodaan yhteisesti tärkeäksi koettujen teemojen ympärille 
kunnan ja yhdistysten yhteisiä työryhmiä. 

- Osallistuminen edellyttää mahdollisimman avointa ja kuun-
televaa ilmapiiriä sekä mahdollisimman konkreettisia yhtei-
sesti tärkeiksi koettuja teemoja. 

- MITEN keskustellaan. 
Millä tyylillä on suu-
rimmat mahdollisuudet 
avata keskustelu ja 
mahdollistaa mahdolli-
simman useiden ryh-
mien osallistuminen? 

- Tärkeää on omaksua kuunteleva ja toisen osapuolen tilan-
netta ymmärtämään pyrkivä asenne. 

- Työskennellään monilla "kielillä", eli yritetään tunnistaa eri 
ammatti- tai harrastusalojen ‘slangi’ ja puhua niin, että 
muutkin ymmärtävät.  

- Otetaan mukaan ryhmiä, jotka aiemmin eivät ole olleet mu-
kana. 

- MITEN valtava nippu 
asioita, argumentteja ja 
ideoita voidaan järjes-
tää keskustelussa? 

- Järjestellään tietoisesti erilaisia argumentteja ja etsitään nii-
den merkityksiä. 

- Tunnistetaan erilaiset faktat, arvot ja oikeudet. 
- Tartutaan erilaisiin näkökulmiin. 
- Etsitään erilaisista toiminnoista yhteistä punaista lankaa. 

- MITEN luodaan strate-
gia, josta syntyy uusi 
keskustelu siitä miten 
kuntayhteisön asiat jär-
jestetään ja hallitaan? 

- Tärkeää on tietoisesti luoda uutta keskustelukulttuuria, uu-
denlaista tapaa lähestyä ongelmia ja haasteita epäselvyyden 
hallinnan periaatteiden mukaisesti. 

- Kuunnellaan ja yritetään ymmärtää muiden toimijoiden 
‘kertomusta’, kokemuksia, tuntemuksia ja päämääriä. 

-  Yritetään tunnistaa ketkä kuuluvat mihinkin tarinaan, eli 
ketkä ihmiset ja organisaatiot ovat oikeita kumppaneita kus-
sakin tilanteessa. 

- Tunnistetaan ja ymmärretään mitä keskustelussa on sanottu 
ja miksi. Keitä se hyödyttää, ketkä se jättää huomiotta. 

- MITEN poliittinen yh-
teisö voi olla yhtä miel-
tä strategioista, mutta 
samalla pitää yllä jat-
kuvaa kritiikkiä sitä 
kohtaan?  

- Kyky sopia ongelmia, sekä kyky pitää yllä kriittistä mutta 
avointa ilmapiiriä korostuvat. 

- Yritetään tunnistaa mahdollisia tulevia intressiristiriitoja ja 
kehittää jo ennalta niiden ratkaisuun tarvittavia lähes-
tymistapoja ja foorumeja. 

- Rakennetaan kommunikaatioprosessiin eri toimijoille oikeus 
haastaa ja kyseenalaistaa konsensus ja siten tuoda uusia asi-
oita keskusteluun. 

- Luodaan yleisiä periaatteita, joiden avulla voidaan tasa-
painottaa erilaisia intressejä ja tavoitteita. 

- Luodaan foorumeja ja mahdollisuuksia jatkuvasti kriittisesti 
tarkkailla sekä omia tekemisiä että yhteisen teeman ympäril-
le kokoontuneen yhteistyöryhmän tekemisiä.  
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Kommunikatiivisessa suunnittelussa korostuu perinteisen strategisen suunnitte-
lun ‘MITÄ tehdään’ kysymyksen rinnalla vähintään yhtä suurena kysymyksenä 
‘MITEN tehdään’, miten kommunikoidaan, miten pidetään yhteyttä, miten to-
teutetaan omia ajatuksia, miten... Näin kommunikatiivinen suunnittelu asettuu 
luontevasti prosessuaalisen strategian rinnalle osaksi pehmeää strategiaa. Tutkit-
tuaan erilaisia mahdollisuuksia näiden kysymysten ratkaisemiseen Healey tiivis-
tää ajatuksensa inklusionaarisesta argumentoinnista seuraavasti.  

• Suunnittelu on interaktiivinen ja tulkitseva prosessi ... 
• joka tapahtuu moninaisessa ja moniulotteisessa "diskurssikulttuurissa" ... 
• tavoilla, jotka edellyttävät kunnioittavaa henkilöiden ja kulttuurien välistä 

keskustelua. Keskusteluissa etsitään tapoja tunnistaa ja arvostaa sitä mitä yri-
tämme sanoa toisillemme. Tämä johtaa huomion... 

• niihin foorumeihin ja areenoihin, joilla julkinen keskustelu tapahtuu, joissa 
strategioita etsitään ja tunnistetaan, ongelmia ratkaistaan, arvioidaan ja ratko-
taan konflikteja sekä etsitään yhteistyön paikkoja. 

• Foorumeilla ja areenoilla esitetään moninaisia vaateita monissa muodoissa sel-
laisista asioista, joihin pitäisi julkisen tahon kiinnittää huomiota.  

• Vaateet esitetään tavoilla, jotka kehittävät kriittistä, refleksiivistä kapasiteettia, 
jossa on sekä arvioivaa että uudistavaa potentiaalia kehittää ajatuksia siitä mitä 
tehdään ja miten. Samalla ajatuksia peilataan yhteisön eri jäsenten lähtökohtiin 
tavoilla ... 

• jotka avaavat strategisen diskurssin, joka on niin inklusionaarinen kuin mah-
dollista. Näillä uusilla suunnittelun lähestymistavoilla toivotaan, että ... 

• osallistujat eivät vain opi uusia asioita itsestään, keskinäisistä suhteistaan, in-
tresseistään, arvoistaan ja ymmärryksestään, vaan myös ...  

• he oppivat tekemään yhteistyötä muuttaakseen vallitsevia oloja. Tällä tavalla 
inklusionaarisella argumentaatiolla on voimaa muuttaa tilanteita, argumentaa-
tion voimalla. Suunnittelu tulevaisuuksien kuvittelun välineenä on näin ollen...  

• muutoksen mahdollisuudesta uneksimista, sen kuvittelemista miten matkaan 
lähdetään tavalla, joka on yhteisesti hyväksyttävissä. Enää ei siis ole syytä 
unelmoida vain kohteesta, tavoitteesta, halutusta tulevaisuudesta, vaan myös 
matkan ensimmäisistä askeleista ja matkan laadusta. 

 (Healey 1995) 

Healeyn inklusionaarinen argumentointi edustaa kommunikatiivisen suunnitte-
lun ihannemallia. Sen huonoja puolia on liiallinen ihanteellisuus, vallan ja konf-
liktien jääminen liiaksi taustalle. Se ei ota huomioon kommunikatiivisen rationa-
lismin rajoitteita. Samalla herää kysymys siitä, miten välttää argumentointikaru-
selli, joka ei johda toimenpiteisiin, miten varmistaa keskustelun kääntyminen 
toiminnaksi? Mistä löytyy aika kaikelle keskustelulle? 

Lievistä puutteistaan huolimatta Healeyn malli luo kommunikatiiviselle suun-
nittelulle pohjaa nostamalla esiin prosessissa keskeisiä asioita. Strategialoopin 
keskiöön inklusionaarinen argumentointi sopii hyvin vahvan toimijalähtöisyy-
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tensä vuoksi. Sen peruslähtökohta eli eri toimijoiden lähtökohtien, strategioiden, 
tapojen ymmärtää, toimia ja puhua ymmärtäminen ja kunnioittaminen sopii hy-
vin toimijalähtöisen pehmeän strategian taustalle. Se perustuu moninaisuuteen ja 
kompleksisuuteen, se hyväksyy emergenssin osana strategiaa, se etsii sitä ja luo 
sille mahdollisuuksia.  

Inklusionaarisessa argumentoinnissa ei tyydytä vain tunnistamaan ongelmia 
ja strategisia haasteita sekä analysoimaan niiden mahdollisia vaikutuksia, vaan 
myös sitä mitä ne merkitsevät eri ryhmille, ovatko ongelmat sitä miltä ne näyt-
tävät vai voivatko ne ollakin eri toimijoille jotain aivan muuta. Inklusionaarinen 
argumentointi on tapa lähestyä ilkeitä ongelmia eri näkökulmista, etsiä niitä ja 
tunnistaa niiden ilmeneminen erilaisille ihmisryhmille. 

Forester (1993) toteaa, että kompleksisessa, konfliktien hallitsemassa toimin-
taympäristössä suunnittelijan toiminta ei ole koskaan puhtaan instrumentaalista 
tai kommunikatiivista. Tästä huolimatta hänen tehtävänsä ei ole työskennellä 
täydellisen avoimen kommunikaation utopian saavuttamiseksi, vaan tarpeetto-
mien kommunikaation esteiden poistamiseksi. Näin suunnittelijan tulee etsiä 
mahdollisuuksia ja ylläpitää toivoa. Suunnittelijan tulee myös levitää strategista 
tietoisuutta niiden käsiin, joita asiat koskevat, pitää yllä dialogia erilaisista vaih-
toehdoista sekä niistä arvoista ja intresseistä, joiden avulla eri vaihtoehtoja voi 
arvioida (ks taulukko IV-8). 

Foresterin (1989 ja 1993) lähtökohtana on se, että suunnittelijan toiminta 
muokkaa aina toisten toimijoiden odotuksia, uskomuksia, toiveita ja ymmärrys-
tä. Näin tapahtuu vaikka suunnittelijalla ei olisikaan suoraa valtaa, sillä suun-
nittelija työskentelee aina ongelmien kimpussa, ihmisten kanssa ja ihmisiä var-
ten. Tämän vuoksi puheella ja argumenteilla on merkitystä. Mitä sanotaan, mis-
sä sanotaan, miten sanotaan ja kuka sanoo, merkitsevät. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että suunnittelijat eivät niinkään ratkaise ongelmia laskelmoimalla, 
vaan luomalla ne uudelleen, muotoilemalla ne uudelleen niin, että toiminta on 
mahdollista, järkevää ja yhteisesti sovittavaa. (Forester 1989 ja 1993.) 

Epäselvissä tilanteissa ei ole mahdollista "kerätä kaikkea tietoa", vaan suun-
nittelija joutuu harjoittamaan Foresterin (1989, 16) mahdollisen taiteeksi kutsu-
maa toimintaa. Hän työskentelee luodakseen uusia mahdollisuuksia ja muoka-
takseen huomiota. Foresterin tarjoamista lähtökohdista kommunikatiivinen 
suunnittelu nousee keskeiseen asemaan epäselvyyden hallinnassa ja pehmeän 
strategian hienosäädössä. 

Suunnittelijan tehtäväksi nousee esittää kysymyksiä ohjelmista ja strategia-
vaihtoehdoista, ja siten nostaa esiin asioita ja ohjata huomiota. Samalla hän 
muokkaa enemmän tai vähemmän eri toimijoiden toimintaa ja siten myös jatku-
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vaa strategioiden luomisprosessia. Strategin työnä pohjimmiltaan on siis nostaa 
esiin mahdollisuuksia, vaihtoehtoja, niiden mahdollisia seurauksia, arvoja, mutta 
samalla kyseenalaistaa niitä (ks. taulukko IV-8). Näin toimeenpanoa ei enää ero-
teta suunnittelusta, vaan suunnittelun ja toimeenpanon välisestä suhteesta kehit-
tyy jatkuva vuorovaikutusprosessi. 

Forester korostaa sitä, että... 
"sellaisten eettisiin ja moraalisiin perustoihin kiinnittyvien käsitteiden kuin demo-
kratia, vapaus ja osallistuminen unohtaminen tekee suunnittelijoista liian usein tur-
hautuneita teknikkoja, sääntöjä vääntäviä byrokraatteja tai omaa asemaansa turvaa-
via 'macchiavellisteja'. (Forester 1993, 39.)" 

Kommunikatiivisessa suunnittelussa on kuitenkin oma ansansa, joka on aivan 
yhtä vaarallinen kuin klassisen ja prosessuaalisen strategian ansatkin. 
 
 
 

TAULUKKO IV-23. Suunnittelun käytäntöjen uudelleen muotoilu. Siirtymä 
tiukan instrumentaalisesta käytännöllis-kommunikatiiviseen toimintaan (Fores-
ter 1993, 28) 

 
Instrumentaalinen Käytännöllis-kommunikatiivinen 

- Informaation prosessointi - Huomion muokkaaminen 
- Ongelmien ratkaisu - Ongelmien uudelleen muotoilu 
- Puolueettomuuden etsintä objektiivi-

suuden turvaamiseksi 
- Kritiikin etsintä ennakkoluulojen, vi-

noumien ja väärien kuvausten poista-
miseksi 

- Faktojen kerääminen - Merkityksen osoittaminen; sellaisten 
faktojen kerääminen, jotka liittyvät toi-
siinsa ja joilla on merkitystä 

- Osallistuminen nähdään häiriöiden 
lähteenä 

- Osallistuminen nähdään mahdollisuute-
na kehittää analyysiä 

- Päätösten informointi - Huomion organisointi mahdollisuuksien 
muotoilemiseksi ja selkiyttämiseksi 

- Tuotoksena suunnitteludokumentti 
vastauksineen 

- Sellaisen prosessin kehittäminen, jossa 
kyseenalaistetaan mahdollisuuksia, 
muokataan vastauksia ja sitoutumista 

- Poliittisen riippuvuuden vahvistami-
nen 

- Poliittisen osallistumisen ja autonomian 
vaaliminen 

- Ratkaisujen välittäminen - Suunnittelun kritiikin, argumentoinnin 
ja poliittisen diskurssin vaaliminen 

- Sosiaalisten suhteiden abstrahointi - Sosiaalisten ja poliittisten suhteiden uu-
sintaminen 
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Kommunikatiivisen suunnittelun ansa perustuu liialliseen uskoon siitä, että a) 
asiat hoituvat kunhan saadaan kommunikaatiokanavat auki ja foorumit luotua. 
Tällöin b) käytetään helposti liikaa aikaa kommunikaatioon ja ihmisten väliseen 
vuorovaikutukseen ja sisältökysymykset jäävät taustalle, jolloin c) prosessin 
määrätietoinen toteuttaminen jää taustalle, eikä prosessin kuljettamista ja sen osia 
vastuuteta riittävästi, koska uskotaan liikaa kommunikaatioon.  

Jos pudotaan kommunikatiivisen suunnittelun ansaan,  
unohdetaan tavoitteellisuus ja 

prosessin määrätietoinen kuljettaminen haluttuun suuntaan.  

Inklusionaarisen argumentoinnin malli ja Foresterin ajatukset tarjoavat asenteel-
lisen taustan kommunikatiiviselle suunnittelulle, mutta eivät vielä tarjoa sille 
konkreettisia muotoja. Lähestytään asiaa ensin foorumien ja areenoiden kautta. 
 
 
12.4.1. Foorumit ja areenat 

ommunikoivassa suunnittelussa keskeiselle sijalle nousevat erilaiset fooru-
mit ja areenat, joilla keskustelu tapahtuu. 

Bryson ja Crosby (1992) erottavat toisistaan foorumit, areenat ja oikeuskäy-
tännöt. Oikeuskäytännöillä ratkotaan konflikteja ja ylläpidetään vallitsevia nor-
meja. Tässä keskitytään foorumeihin ja areenoihin (ks. taulukko IV-9).  

Pekosen (1995, 51) mukaan julkinen hallinto itsessään on ‘areena’, jossa eri-
laiset pyrkimykset, arvot, motiivit ja intressit voivat kohdata. Pehmeään strate-
giaan liitettynä areenat ovat julkisen hallinnon strategiaprosessien näyttämö, kun 
taas foorumeilla kohtaavat sekä julkisten organisaatioiden että muiden toi-
mijoiden strategiat ja ajatukset. 

Keskustelu kunnan strategioista on, tai ainakin sen tulisi olla, julkista. Tois-
taiseksi klassisen strategisen suunnittelun periaatteiden mukaisesti strategioiden 
laadinta ja toteuttaminen ovat keskittyneet Brysonin ja Crosbyn määritelmiä 
käyttäen areenoille; kunnanvaltuustoihin ja -hallituksiin, yhteistyöryhmiin jne. 
Instrumentaalisen rationalismin lähtökohdista suunnitteluajattelussa foorumeja 
ei nähdä suoranaisina osina suunnittelua, vaan lähinnä joko suunnittelun tieto-
pohjaa laajentavina tai suunnittelusta ja sen tuloksista tiedottavana tai siihen 
osallistujia kouluttavana. Mutta myös foorumeilla on käyty enemmän tai vä-
hemmän tietoisesti strategioita tulkitsevia, niitä suuntaavia ja luovia keskustelu-
ja. Pehmeässä strategiassa ne ovat keskeinen osa sekä strategioiden luomista että 
niistä tiedottamista. 

K 
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96 Bryson ja Crosby käyttävät käsitettä policy 

TAULUKKO IV-24. Foorumit ja areenat, niiden luominen ja käyttö (Bryson & 
Crosbyn 1992, 92-108 pohjalta kehitelty) 
  
 Foorumit 

Organisaatioiden välinen  
kommunikaatio 

Areenat 
Organisaatioiden sisäinen  

kommunikaatio 

Määritelmä Käytännöt, joilla liitetään puhujat 
ja yleisöt yhteen, ja joissa keskus-
teluilla, väittelyillä ja harkinnan 
avulla luodaan asioille merkityk-
siä. 

Osallistuminen rajoittuu osaksi stra-
tegisen suunnittelun muodollista 
prosessia. 

Esimerkit Työryhmät, keskusteluryhmät, ai-
voriihet, julkiset tilaisuudet, sano-
malehdet, televisio, radio, näytel-
mät, konferenssit, ammattijulkai-
sut. 

Kunnanvaltuustot, kunnanhallituk-
set, johto- ja lautakunnat, yritysten 
hallintoneuvostot, tiedekuntaneuvos-
tot jne. 

Strategiaan96 
liittyvät roolit 

Symbolisen järjestyksen ja kom-
munikaation muotojen ylläpito tai 
muuttaminen antamalla toimijoille 
mahdollisuuksia keskusteluun ja 
asioiden tulkintaan.  

Poliittisten ja taloudellisten suhtei-
den muuttaminen ja ylläpito anta-
malla toimijoille mahdollisuuksia ja 
valtaa areenoille osallistumiseen. 

Rakenteelliset 
ominaisuudet 

Puhuja ja yleisö, jonkin tasoiset 
yhteiset kommunikaation säännöt 
ja resurssit. 

Strateginen suunnittelija ja vähin-
tään yksi muu osallistuja institutio-
naalisessa viitekehyksessä, jossa re-
surssit ovat epätasaiset. Suunnitteli-
jan on kyettävä vaikuttamaan resurs-
sipohjaan siten, että strategian laa-
dinta tulee mahdolliseksi. 

Toiminta Symbolien käyttö osallistujien yh-
teisten arvojen ja tulkintojen luo-
miseksi keskustelemalla ja väitte-
lemällä. 

Erilaisten toimijoiden erilaisten ja li-
mittyvien kykyjen käyttö varmista-
maan tuloksen välittyminen myös 
muille areenoille eli sääntöjen, nor-
mien, lakien, periaatteiden, yhteis-
työsopimusten yms. laadinta.  

Ideat, säännöt, 
tavat, mediat ja 
metodit 

Kommunikatiivinen kapasiteetti, 
tulkintatavat eli esimerkiksi kom-
munikaation yleiset periaatteet; 
asiassa pysyminen, totuudellisuus, 
argumentoinnin tavat, foorumille 
mukaan pääsyn perusteet jne. 

Kyvyt ja keinot välittää erilaisia ta-
poja toimia ja kommunikoida, esi-
merkiksi agendat, hyväksytyt suun-
nittelun lähestymistavat, budjetointi, 
päätöksenteko ja toteuttaminen jne. 

Vaikutus tai  
tulos 

Potentiaalinen lista päätöksiä, 
haasteita, konflikteja tai strategia-
vaihtoehtoja. Lisäksi foorumilla 
välitetään syntynyt lista erilaisilla 
areenoilla käytävään keskusteluun 
tai vedetään se pois keskustelusta. 

Rakenteellinen perusta strategiaa 
koskevia päätöksiä tai päättämättä 
jättämisiä ja sarja varsinaisia pää-
töksiä.  



 

 298 

Strategiat syntyvät, muuttuvat ja kehittyvät sekä foorumeilla että areenoilla, 
usein epäsuorasti ja huomaamattomasti. Foorumien luominen ja käyttäminen on 
keskeinen osa strategiaprosessia. 

Foorumeja ei ole rakennettu strategiaprosesseja varten. Yleensä ne ovat ole-
massa muita tarkoituksia varten. Lehtien ensisijaisena tarkoituksena ei ole kun-
nan strategioiden tulkinta ja luominen. Silti niissä luodaan yhteisiä merkityksiä 
ja tulkintoja kunnan aiotuista ja toteutuneista strategioista. Olennaista on tiedos-
taa niiden merkitys ja tietoisesti käyttää niitä osana strategiaprosessia. 

Foorumit ja areenat nivoutuvat monin tavoin yhteen. Samalla tietyin peli-
säännöin erilaisilla areenoilla esitetyt suunnittelulausumat voivat saada fooru-
meilla aivan erilaisia tulkintoja kuin alunperin oli tarkoitettu. Kuntaorganisaa-
tiossa tehdään foorumeilla käytävistä keskusteluista omia tulkintoja ja käänne-
tään ne oman organisaation toimintaa ohjaaviksi strategioiksi, jotka kehittyvät ja 
muuttuvat erilaisilla foorumeilla... 

Kommunikatiivinen kapasiteetti on tärkeä ominaisuus toimittaessa erilaisilla 
foorumeilla. Se tarkoittaa kapasiteettia luoda asioille merkityksiä ja toisaalta 
keskustella niistä. Se saattaa sisältää retorisia kykyjä, kyvyn vangita tiedotus-
välineiden huomion tai kyvyn vetää yhteen hyvinkin erilaisia ihmisiä lyhyellä 
varoitusajalla ja luoda tilanteeseen foorumi, joka saattaa johtaa yhteisiin hank-
keisiin jne. Samalla on huomattava, että foorumeilla on aina omia sääntöjään sii-
tä, kuka saa puhua, miten, missä, koska ja kenelle. Säännöt ohjaavat hyvin pit-
källe sitä, mitkä asiat, päätökset, konfliktit jne. nousevat milläkin foorumilla 
esille. (ks. Bryson & Crosby 1992, 95-100). Areenoilla on yleensä vielä tarkem-
mat muotosäännöt siitä miten ja kenelle erilaisia suunnittelulausumia esitetään. 
Silti ne linkittyvät aina myös foorumeihin. Niiden välinen raja on sumea. 

Foorumit palauttavat tarkastelun luvussa 3 esitettyyn ajatukseen yhteisen il-
miöalueen, yhteisen ongelmaryppään ympärille keskittyvästä toiminnasta. Juuri 
foorumeilla on mahdollista etsiä tapoja hyökätä yhteisten ongelmaryppäiden 
kimppuun eri suunnista. 
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12.4.2. Neuvotteleva suunnittelu 
 

ommunikatiivinen suunnittelu on jatkuva prosessi, jossa huomio kohdiste-
taan kommunikaatiokanavien avaamiseen ja niiden esteiden poistamiseen. 

Parhaimmillaan kommunikatiivinen suunnittelu luo kestävän pohjan ymmärtää 
sitä moninaista arvojen ja tavoitteiden kenttää, jonka keskellä kunta toimii. 

Neuvotteleva suunnittelu on kommunikatiivista suunnittelua konkretisoivaa, 
sen käytännön muoto. Sen avulla on mahdollisuus etsitä tapoja välttää kommu-
nikatiivisen suunnittelun ansa. Neuvottelevassa suunnittelussa täsmennetään 
foorumeilla esille nousseita yhteistyömahdollisuuksia neuvottelemalla eri toimi-
joiden välisistä suhteista.  

Seuraavassa lähestytään edellistä selvemmin kommunikatiivista suunnittelua 
kuntaorganisaation näkökulmasta ja esitetään yksi mahdollinen neuvottelevan 
suunnittelun malli. Se ei välttämättä ole näin selkeä erillinen osa pehmeää stra-
tegiaa, vaan yleensä se on käynnissä jatkuvasti. Vaiheet 1 ja 2 liittyvät olennai-
sesti strategiaan jatkuvana prosessina. Foorumeja ja areenoita tulisi jatkuvasti 
arvioida, luoda, ymmärtää ja käyttää. Muut vaiheet liittyvät suoremmin eri orga-
nisaatioiden strategioiden yhdensuuntaistamiseen. Kun neuvottelevaa suunnitte-
lua97 katsotaan tässä kuntaorganisaation näkökulmasta, niin koko ajan taustalla 
on strateginen tietoisuus, tieto omista aiotuista strategioista ja strategisista aiko-
muksista. 

 
YLEINEN OSA: Tilannearvio98 

1.  Olemassa olevat foorumit ja areenat 
 • Tunnistetaan olemassa olevat foorumit 
  - Millä foorumeilla käydään keskustelua kunnan strategioista sekä niihin lä-

heisesti liittyvistä teemoista? 
  - Miten kunnan toiminta näkyy niissä, miten niissä tulkitaan strategiaproses-

sia ja sen osia sekä erilaisia suunnittelulausumia. 
  - Onko kuntaorganisaatio (ja sen eri yksiköt) osallistuneet aktiivisesti keskus-

teluun foorumeilla? 
   —>  jos kyllä, miten, mitkä ovat olleet hyvät ja huonot puolet, mitä voi-

daan oppia? 

																																																								
97 ks. myös Linnapuomi et.al. (1996) 
98 Näin esitettynä neuvottelevan suunnittelun yleinen osa näyttää keittokirjalta, jota ykkösestä 
neloseen soveltaen tulos on varma ja taattu. Näin ei ole tarkoitettu, eikä sitä sellaisena saisi 
lukea. Olen itse riippuvainen keittokirjoista ruokaa laittaessani, mutta silti en koskaan ole 
saanut valmiiksi samanlaista ruokaa kuin kirjassa on esitetty. Useimmiten se on kuitenkin ol-
lut syötävää, joskus jopa hyvää. Keittokirjoja tulee soveltaa viisaasti, harkiten, omaan tilan-
teeseen soveltaen. 
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   —>  jos ei, miksi ei; eikö niiden merkitystä ole arvioitu ja oivallettu, eikö 
aika tai resurssit riitä jne. Miten tilanteen voisi korjata? 

 • Tunnistetaan ne areenat, joilla strategiaprosessia viedään virallisesti eteenpäin 
 - Mitkä ovat tärkeimmät areenat, miten ne toimivat, missä ovat niiden toi-

minnan pullonkaulat? 
 - Kunnan eri yksiköt ovat mukana eri areenoilla, miten niiden sisäiset vuoro-

vaikutussuhteet on järjestetty? 
 • Tunnistetaan ne areenat ja foorumit, joilla strategiaprosessia viedään epäviral-

lisesti eteenpäin 
 • Etsitään kuntaorganisaatiolle (ja sen eri yksiköille) mahdollisuuksia osallistua 

tehokkaammin olemassa olevilla foorumeille ja areenoille. 
2. Uusien foorumien ja areenojen kehittäminen 
 • Onko kunnan strategioilla tarpeeksi kasvualustaa eli onko riittävästi foorume-

ja, joilla kunnan poliittisen johdon luomat strategiat ja niissä näkyvät strategi-
set aikomukset voivat kohdata uudet ajatukset ja ideat? 

 • Mitä olemassa olevia foorumeja voisi kehittää vastaamaan paremmin strate-
giaprosessin tarpeita? 

 • Mitä uusia foorumeja ja areenoja on tarve ja mahdollisuus luoda? 
3. Toimija-analyysi  
 a) Muutosvoimien määrittely 
 - Yleisten muutosvoimien tunnistaminen 
 - Tunnistetaan ne muutosvoimat, jotka vaikuttavat kunnan strategiseen ase-

maan sekä strategiaprosessiin. 
 b) Sidosryhmäanalyysi99 (sidosryhmä on ryhmä ihmisiä, joiden toiminta vaikut-

taa kuntaorganisaatioon tai joiden toimintaan kuntaorganisaatio vaikuttaa. Si-
dosryhmien painoarvot ovat erilaisia.) 

  - Mitkä ryhmät, organisaatiot ja yksilöt ovat tärkeitä sidosryhmiä? 
  - Mistä lähtökohdista eri sidosryhmät arvioivat toimintaamme? 
  - Mitä sidosryhmiä kohdataan millä foorumeilla? 
  - Miten hyvin nykyinen tilanne vastaa eri sidosryhmien tavoitteita, tarpeita ja 

odotuksia? 
  - Onko eri sidosryhmillä mahdollisuuksia vaikuttaa strategiaprosessiin? 
 —> jos kyllä, ovatko ne riittäviä? 
 —> jos ei, miten niitä voi kehittää? 
 - Mitä eri sidosryhmiltä vaaditaan nykytilanteessa, jotta heidän on mahdollis-

ta osallistua kunnan strategiaprosessiin? Onko niillä henkisiä ja/tai mate-
riaalisia resursseja siihen?  

 - Miten tärkeää eri sidosryhmille on saada aikaan muutos meidän strategiois-
samme ja toimintavoissamme? 

 - Miten tärkeää meille on saada eri sidosryhmiä mukaan strategiaprosessiin 
eri foorumeilla? 

																																																								
99 Brysonin ja Crosbyn (1992, 363-367) mallin pohjalta sovellettu 
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 - Onko meillä mahdollisuus luoda sellaisia foorumeja, jotka helpottavat eri 
sidosryhmien mahdollisuuksia osallistua strategiaprosessiin? Onko viralli-
sia areenoja mahdollisuus avata sidosryhmille? 

4. Alueen strateginen tilanne100 
 • Mitä hankkeita ja projekteja on käynnissä ja/tai alkamassa alueella (kun kyse 

on kunnasta, on myös seutukunnan, maakunnan hankkeet tunnistettava. Myös 
EU:n hankkeet ja kansalliset hankkeet on hyvä tietää). Tämä edellyttää jatku-
vaa kentän seurantaa. 

 • Mitkä ovat eri hankkeiden päämäärät, tavoitteet ja strategiat? Mitkä ovat eri 
sidosryhmien intressit hankkeiden suhteen? Mitkä ovat niiden taustalla olevien 
organisaatioiden yleiset päämäärät, tavoitteet ja strategiat? Näitä voi olla vai-
kea aukottomasti selvittää, mutta peruslinjat tulisi pyrkiä tunnistamaan. 

 • Onko kuntaorganisaation ja muiden organisaatioiden strategioiden ja intres-
sien välillä yhtymäkohtia? 

 • Miten oman organisaation strategiat niveltyvät olemassa ja suunnitteilla ole-
viin hankkeisiin? 

Neuvottelevan suunnittelun yleistä tilannearviota ei välttämättä ole mahdollista 
käydä läpi kerralla, eikä ole syytäkään. Asioita otetaan prosessissa esiin aina kun 
ne huomiota vaativat. Strategisessa ajattelussa tämän tarpeen tunnistaminen on 
yksi keskeinen osa-alue. Tilannetta on luettava, kenttää on kuunneltava herkällä 
korvalla. Yleisen tilannearvion osien pohtiminen on myös keskeinen osa strate-
gisen tietoisuuden muotoutumista. Samalla luodaan jatkuvasti pohjaa uusille 
aiotuille strategioille. 

Olennaista edellä esitellyssä neuvottelevan suunnittelun yleisessä osassa on 
se, että koskaan ei lähdetä liikkeelle tyhjästä. Aina on olemassa edellisten hank-
keiden historia, niistä saadut kokemukset, onnistumiset ja pettymykset. Vaikka 
aiemmista hankkeista ei olisikaan jäänyt määrällisiä onnistumisia tai epäonnis-
tumisia, niin ne saattavat näkyä pitkään jälkeenpäin ihmisten tunteissa, asenteis-
sa ja mielipiteissä. Arvioitaessa vanhoja projekteja pelkkä tuloksiin keskittymi-
nen saattaa johtaa harhaan. Vähintään yhtä oleellista on keskittyä siihen miten 
eri toimijoiden välinen vuorovaikutus järjestettiin, miten siinä onnistuttiin, mitkä 
olivat pahimmat puutteet, mistä riidat syntyivät...  

Huomion valokeila on kohdistettava myös vuorovaikutussuhteisiin ja fooru-
meihin, ei vain sisältöihin ja tuloksiin. 
 
 
 
 
 

																																																								
100 Arosen (1994) mallia soveltaen 
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ERITYINEN OSA: Neuvottelut 
 
oorumeilla etsitään yhteisiä tulkintoja ja näkemyksiä. Samalla etsitään mah-
dollisia uusia hankkeita eri organisaatioiden strategioiden väliltä. Vaikka täl-

lä matkalla ei ole syytä lähteä varsinaisiin neuvottelukäytäntöihin, on syytä hie-
man vilkaista sitä mitä organisaatioiden välillä tapahtuu. 

Hyvin usein esimerkiksi seutukunnan strategioita laadittaessa asiaa lähesty-
tään siten, että ensin tehdään alueelliset analyysit ja visio koko seutukunnasta 
minkä jälkeen mietitään seutukunnan strategioita. Tämän jälkeen keskitytään 
muutaman kärkihankkeen suunnitteluun. Ongelmana tässä mallissa on se, että 
kuntien (sekä muiden seudulla toimivien organisaatioiden) strategiat jäävät hel-
posti taustalle. Todellisuutta yksinkertaistetaan liikaa ja unohdetaan yksittäisten 
organisaatioiden oma toimintalogiikka. Niin kauan kuin organisaatiolla on omat 
päätöksentekomekanisminsa ja talousarvionsa, sillä on myös omat strategiansa. 
Voi olla että se joutuu hyvin pitkälle sopeutumaan vahvempien ehtoihin, voi olla 
että se itse pystyy dominoimaan, mutta kommunikatiivisen prosessilähtöisen 
suunnittelun mukaan myös painoarvoltaan vähäisten organisaatioiden tai ryh-
mien strategioita tulee kunnioittaa. Niitä ei tule puristaa aluestrategioiden sisälle 
(muuta kuin peiliksi ulospäin). Tästä näkökulmasta alueellinen strategia on sarja 
valintoja, joita tekevät useat toimijat etsiessään jatkuvasti yhteistä näkemystä ja 
yhtymäkohtia strategioidensa väliltä. 

Kuten Healey (1992) painottaa tällaisessa prosessissa lähtökohta ei voi olla 
siinä, että "me olemme oikeassa ja te väärässä", vaan siinä keskustelussa, jossa 
toimintamallit löydetään kommunikatiivisen prosessien kautta. Eri organisaa-
tioiden strategiat, peilit, ilmaisevat ne strategiset aikomukset, tavoitteet ja pää-
määrät, joita ko. yksiköllä on. Keskusteluissa organisaatioiden peilit voidaan 
asettaa rinnakkain ja etsiä yhtymäkohtia ja yhteisiä projekteja, jotka tukevat eri 
toimijoiden omia strategioita, etsitään kumppanuutta strategioiden väliltä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kunnallisissa (ja alueellisissa yleensä) strategiapro-
sessissa olisi lähdettävä organisaatioiden lähtökohdista, ei alueen. Tällöin olen-
naista on tunnistaa keskeiset organisaatiot, niiden toimintalogiikka ja päämäärät 
sekä luoda prosessi, jossa etsitään erilaisten organisaatioiden strategioiden yh-
tymäkohtia ja konkreettisia yhteistyön mahdollisuuksia. Näin ollen ei tarvita yh-
teisiä kehittämisstrategioita, joita kaikki toteuttavat, vaan on useita strategioita, 
joilla on mahdollisimman paljon yhtymäkohtia.  

Oleellista on useiden organisaatioiden erilaisista toimintalogiikoista erilaisten 
intressien yhtymäkohtien etsintä ja niiden pohjalta muotoillut konkreettiset 
hankkeet. Klassisen strategian ideaali ei toimi alueellisessa käytössä, koska... 
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sen avulla ei ole mahdollista pitkäjänteisesti ja kestävästi yhdistää erilaisia toiminta-
logiikkoja ja niistä nousevia strategioita ja tavoitteita. 

Näin olleen kumppanuus ei toteudu alueellisten strategioiden sisällä, vaan... 
kumppanuus toteutuu strategioiden välillä. 
(ks. Sotarauta 1996a ja 1996b) 

Ja kun kumppanuus toteutuu strategioiden välillä, hyväksytään moninaisuus se-
kä siitä nousevat yhteistyömahdollisuudet että konfliktit. Tällöin toiminta on 
enemmän poliittista kuin teknokraattista luonteeltaan, ja foorumien tehtävä on 
luoda puitteet organisaatioiden välisten kommunikaatiokanavien aukomiseen ja 
hankkeiden täsmentämiseen neuvotteluissa. 

Kuvan IV-11 kaltaisessa tilanteessa kunkin organisaation strategiat toimivat 
siis peileinä ulospäin. Ne kertovat muille toimijoille mistä lähtökohdista ja millä 
ajatuksilla toinen organisaatio on mukana etsimässä strategioiden väliltä yhty-
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mäkohtia. Tämäkään ei aina ole täysin avointa, vaan toimijat pitävät itsellään 
tietoja, joita eivät katso haluavansa paljastaa neuvotteluprosessissa. 

Näistä lähtökohdista esimerkiksi seutukunnan strategioiden laadinnassa voi-
daan erottaa kaksi päätyyppiä. 

Kehittynyt luontainen vuorovaikutus 
Jos eri toimijoiden välinen vuorovaikutus seudulla on hyvä, ymmärrys ja kunnioitus 
toisten strategisia aikomuksia ja strategioita kohtaan olemassa, niin periaatteessa on 
ihan sama kuka kirjoittaa ja minkälaisen suunnittelun tukemana seutukunnan strate-
giat. Strategioiden taustalta löytyvät toimijoiden yhteenkietoutuneet strategiaproses-
sit, jatkuva vuorovaikutus ja luottamus. Seutukunnan strategiat kirjoitetaan suunnit-
teludokumentissa peiliksi rahoittajille. Strategian suunnitteluun ei ole syytä käyttää 
paljoa aikaa, koska siinä vain kirjataan ylös jatkuvasti keskustelun alla olevia asioi-
ta. 

Kehittymätön luontainen vuorovaikutus 
Jos vuorovaikutus seudulla ja toisten toimijoiden strategioiden tuntemus ei ole hy-
vä, niin seudullisten strategioiden suunnittelua voidaan ensinnäkin käyttää suunnit-
teluasiakirjan tekemiseen ja toiseksi luontaisen tuntemuksen ja vuorovaikutuspro-
sessin tietoiseen etsintään ja luomiseen. Jos edellisessä vaihtoehdossa peili tehtiin 
lähinnä ulos, niin tässä vaihtoehdossa se tehdään sekä sisään että ulos. Samalla itse 
suunnitteluprosessiin, sen suunnitteluun ja toteuttamiseen on syytä käyttää enem-
män aikaa ja resursseja. 

Neuvottelevassa suunnittelussa tarvitaan erilaisia tilanteita ja sidosryhmiä varten 
erilaisia neuvottelustrategioita.  

Neuvottelevan suunnittelun yleisessä osassa jo sivuttiin sidosryhmäanalyysiä. 
On aika syventää sitä.  Toimijalähtöisissä strategiaprosessissa (ja strategisessa 
kuntamallissa ylipäätään) toimija- ja sidosryhmäanalyysit ovat tärkeitä. Niissä 
tulee keskittyä ihmisiin ja organisaatioihin, joilla on taloudellista, poliittista, am-
matillista tai hallinnollista kiinnostusta kunnan strategioihin ja hankkeisiin. Ana-
lyysin tavoitteena on ymmärtää eri ryhmiä niiden omista lähtökohdista, ja enna-
koida niiden mahdollisia reaktioita. Samalla etsitään uusia resursseja kunnan 
omien aiottujen strategioiden toteuttamiseen. 

Nutt ja Backoff (1987, 50) ovat esittäneet nelikentän (kuva IV-12), jonka 
avulla on mahdollista eritellä sidosryhmiä. Heidän nelikenttänsä rakentuu kah-
den ulottuvuuden varaan. Ensinnäkin sidosryhmät jaotellaan sen mukaan mikä 
on niiden merkitys kunnan strategiaprosessin menestyksellisyyden kannalta. 
Toisaalta ne voidaan jaotella sen mukaan onko oletettavaa, että ne vastustavat 
tai kannattavat aiottuja strategioita tai jotain tiettyä hanketta. 
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Sidosryhmäanalyysin voi tehdä 
monesta näkökulmasta, moniin eri 
hankkeisiin liittyen. 

Ne sidosryhmät, joiden merkitys 
on suuri ja jotka suhtautuvat 
myönteisesti kunnan strategioihin, 
ovat mahdollisia ‘kannattajia’. Ne 
ovat tärkeässä asemassa aiottujen 
strategioiden laadinnassa ja toteut-
tamisessa. Korkean painoarvonsa 
vuoksi ‘vastustajilla’ puolestaan on 
mahdollisuus hidastaa tai vaikeut-
taa strategiaprosessia. ‘Ongel-
malliset’ ryhmät vastustavat kunnan strategioita, mutta niiden painoarvo ei anna 
riittäviä mahdollisuuksia todella vaikuttaa strategiaprosessiin. Ne eivät aiheuta 
välttämättä samantasoisia ongelmia kuin vastustajat. Tästä huolimatta ne ovat 
ongelmallisia, koska painoarvot muuttuvat ajan kuluessa, heikoista voi tulla 
vahvoja ja päinvastoin. ‘Ongelmallisia’ ryhmiä on jatkuvasti seurattava. 

Marginaaliryhmät eivät ole kovinkaan merkityksellisessä asemassa kunnan 
strategiaprosessissa (vaikka sitä kannattavatkin), mutta silti niitä ei tule aliarvi-
oida. Kuntaorganisaatio luonteensa mukaisena demokraattisena yksikkönä on 
vastuussa myös siitä, että kuntalaisten muodostamilla erilaisilla ryhmittymillä on 
mahdollisuus kasvattaa painoarvoaan strategiaprosessissa. Kunnan tehtävänä on 
luoda foorumeja, joissa se on mahdollista. 

Keskeistä kuvan IV-12 kaltaisessa lähestymistavassa on tunnistaa strategioita 
tukevat ja niitä vastustavat sidosryhmät. 

Rajoitetun kommunikatiivisuuden periaatteiden mukaisesti kunnan tehtävä on 
tunnistaa yleinen arvokenttä, sidosryhmien toimintalogiikka ja strategiat sekä 
pitää yllä mahdollisimman laajaa keskustelua ja poistaa sen esteitä. Mutta - kun-
nan tulee tehdä omat ratkaisunsa itse ja ottaa niistä vastuu.  

Hyväkään kommunikaatio ei tee päätöksiä tai toteuta niitä, mutta antaa pää-
töksille vahvan pohjan. Hyväkään kommunikaatio ei vastaa päätösten seurauk-
sista. Se on päättäjien tehtävä.  

 Kun organisaatioiden strategioita lähdetään yhdensuuntaistamaan, erilaisessa 
asemassa olevien sidosryhmien kanssa tarvitaan erilaisia kommunikaation muo-
toja ja neuvottelutaktiikkoja. Seuraavassa käydään tiiviisti läpi peruslähes-
tymistavat Brysonin ja Crosbyn101 (1992) työtä soveltaen.  
																																																								
101 Bryson ja Crosby  perustavat esityksensä Nuttin ja Backoffin ajatuksiin. 
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KUVA IV-50. Sidosryhmien ryhmittely 
(Nutt & Backoff 1987, 50) 
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Seuraavassa käydään läpi peruskeinoja, itse neuvottelutekniikkaan ei puututa. 
A. Kannattajat 
• Informaation tarjoaminen vahvistamaan uskoa mahdollisiin hyötyihin. 
• Otetaan ko. sidosryhmän edustajat mukaan hankkeen tai strategian valmiste-

luun aikaisessa vaiheessa. 
• Haastetaan kannattajat "myymään" strategiaa neutraaleille102 osapuolille. 
• Houkutellaan tämän hetkiset neutraalit mutta mahdolliset kannattajat reagoi-

maan ehdotettuihin strategia-ajatuksiin. Näin pyritään vaikuttamaan siihen, et-
tä sidosryhmä muuttuu neutraalista todelliseksi kannattajaksi. 

B. Vastustajat 
• Yritetään vaikuttaa siihen, ettei vastustajien ja neutraalien ryhmien välille 

synny liittoutumia. 
• Yritetään estää vastustajia vaikuttamasta negatiivisesti kannattajien ja mahdol-

listen kannattajien tukeen. 
• Mietitään mitkä vastustajien ryhmät tulee pitää informaatiopimennossa kun-

nan hankkeiden suhteen ja näin estää tai viivästyttää heidän vastustuksensa al-
kua. 

• Ennakoidaan vastustajien vastustuksen luonnetta ja kehitetään jo etukäteen 
vasta-argumentteja. Samalla mietitään millä foorumeilla vastustajat omat ar-
gumenttinsa todennäköisimmin esittävät ja millä foorumeilla niihin tulee vas-
tata. 

• Otetaan valitut vastustajaryhmät mukaan neuvotteluihin, jotta on mahdollista 
tunnistaa heidän ajatuksensa tarkemmin, ehkä pystyä muuttaman heidän aja-
tuksiaan tai jos se on perusteltua, muutetaan omia ajatuksia. Etsitään uusia 
vaihtoehtoja, jotta ongelmalliset ryhmistä voisi tulla neutraaleja tai jopa kan-
nattajia. 

C. Ongelmalliset 
• Valmistellaan puolustustoimenpiteitä, jos ongelmalliset ryhmät ovat liittoutu-

massa vastustajien kanssa tai jos niiden painoarvo on kasvamassa. 
• Koulutetaan ja vaikutetaan lievästi vastustaviin ongelmallisiin sidosryhmiin. 
• Muotoillaan ehdotukset siten, että erittäin negatiivisesti suhtautuvien ongel-

mallisten ryhmien huolia on mahdollista tyynnyttää. 
D. Marginaaliryhmät 
• Tunnistetaan neutraalit sidosryhmät (asenne ko. asiaan lähellä 0:a) ongelmal-

listen ryhmien ja marginaaliryhmien joukoista, etsitään niistä tukea ja uusia 
potentiaalisia partnereita. 

• Käytetään suhteellisen halpaa koulutusta niiden marginaaliryhmien koulutuk-
seen, jotka ovat lähellä kannattajien ryhmää. 

• Etsitään tapoja saattaa alhaisen merkityksen sidosryhmiä kannattajien yhtey-
teen ja näin kasvattaa kannattavaa liittoutumaa. 

 (Brysonin & Crosbyn 1992, 337-380 pohjalta sovellettu) 

																																																								
102 Neutraali osapuoli on sellainen organisaatio tai intressiryhmä, jonka arvo asenneulottu-
vuudella kuvassa IV-12 sijoittuu lähelle 0:a. 
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Arvioita tehtäessä kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, ettei yhtenä het-
kenä kuvan IV-12 kaltaisessa matriisissa kuvattu tilanne ole staattinen, vaan se 
muuttuu jatkuvasti. Kannattajista saattaa tulla vastustajia, jos heidän kannatuk-
sensa otetaan itsestäänselvyytenä eikä kunnan ja ko. sidosryhmän väliseen suh-
teeseen paneuduta riittävästi. Myös vastustajat saattavat muuttua kannattajiksi 
jne. Kenttä elää. 

Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, että yleensä mikä tahansa sidosryh-
mä koostuu useista osastoista, yksiköistä ja yksilöistä, joiden näkemykset ja re-
aktiot saattavat olla erilaisia. Jos mahdollista myös tämä on huomioitava. Ensin 
on ymmärrettävä ko. ryhmän ajattelua, mitkä ovat sen taustat, mihin oletuksiin 
se perustuu, jne. Vasta tämän jälkeen voidaan etsiä perusteluja oman ajatuksen 
saamiseksi läpi. Olennaista on siis ensin kuunnella. Siinä on omat riskinsä. Sitä 
voi päätyä muuttamaan omia ajatuksiaan.  

Otetaan vielä askel konkreettisempaan suuntaan.  
Vaikka strategiaprosesseissa keskustelu näyttääkin tapahtuvan instituutioiden 

välillä, niin silti aina päädytään yksilöiden tasolle. Yksilöt keskustelevat sekä 
oman organisaationsa sisällä tavoitteista, toimintalinjoista yms. että organisaati-
oiden välisissä neuvotteluissa yhteisistä hankkeista yms. Usein tämä ymmärre-
tään siten, että neuvotteluareenoja on yksinkertaistaen nähtävissä kolme; neu-
vottelijoiden välillä sekä kummankin neuvottelijan ja tämän päämiehen välillä 
(kuva IV-13).  

 
 

Päämies 1 Päämies 2Neuvottelija 1 Neuvottelija 2
A B C

	
 

 
KUVA IV-51. Päämies-neuvottelija malli (Pruitt 1995, 39) 
 
Tämänkaltainen malli kuitenkin vähättelee päämiehen roolia ja unohtaa, että se-
kä neuvottelija että päämies ovat monimutkaisen monista osista koostuvan orga-
nisaation osia itsessään. He joutuvat jo omassa organisaatiossaan neuvottele-
maan esillä olevista ja esille otettavista teemoista. Lisäksi malli erottaa areenoil-
la A ja C tapahtuvan organisaation sisäiset neuvotteluprosessit organisaatioiden 
välisistä neuvotteluista areenalla B. Käytännössä neuvottelut käydään kaikilla 
kolmella areenalla yhtäaikaa, ne limittyvät toisiinsa. (Pruitt 1995, 39.) Esimer-
kiksi kunnanjohtajan neuvotellessa yrittäjän kanssa kunnan korkotuesta yrityk-
sen laajennushankkeeseen, kunnanjohtaja ja yrittäjä saattavat keskenään pohtia 
sitä miten poliittiset päättäjät saadaan hankkeen taakse. Näin organisaatioiden 
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välisessä neuvottelussa keskustellaan toisen organisaation sisäisestä neuvot-
teluprosessista. 

Pruitt (1995, 39-40) esittää haarautuvan ketjumallin (kuva IV-14), jolla hän 
paikkaa päämies-neuvottelija -mallin puutteita. Pruitin malli lähtee siitä oletuk-
sesta, että kommunikaatioketju laajenee neuvotteluun osallistuvissa organisaa-
tioissa ja linkittää organisaation sisällä useita yksikköjä mukaan neuvotteluihin. 
Bilateraaleilta näyttävät neuvottelut ovat useimmiten luonteeltaan multilateraali-
sia.  

Yhteisen sävelen löytäminen neuvotteluissa ei välttämättä ole helppoa. Perus-
oletuksena kuitenkin on, että kuntaorganisaation edustajaa ohjaa neuvotteluissa 
strateginen tietoisuus. Hän ajaa kunnan eli kuntalaisten etua, mutta hänen on 
otettava huomioon myös neuvottelukumppaneiden lähtökohdat ja strategiat. Hän 
siis tietää mitä haluaa, mitä oma organisaatio häneltä edellyttää, mutta hän on 
valmis kuuntelemaan ja muuttamaan omia ajatuksiaan, jos se on perusteltua. 
Neuvottelija on yhtäältä kova, koska hän tietää mitä haluaa pidemmällä aikavä-
lillä (strateginen tietoisuus). Toisaalta hän on pehmeä, koska hän tunnistaa omat 
ja vastapuolen tunteet ja asenteet, ja on valmis kuuntelemaan. 

Hyvä kunnallinen neuvottelija on kova ja pehmeä, yht’aikaa. Hän on kuin 
pehmeä kivi103... 

Kramer (1995, 96) muistuttaa, että vaikka hyvin usein toimija (neuvottelija, 
suunnittelija yms.) näyttäytyy teorioissa ja tutkimuksissa pragmaattisena neuvot-

																																																								
103 ks. Fisher & Ury (1983); Ury (1993) 
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KUVA IV-52. Haarautuva ketjumalli (Pruitt 1995, 40) 
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telijana; valppaana, tarkkanäköisenä, arvostelukykyisenä ja henkisesti joustava-
na, niin käytännössä tilanne on usein toisin. Käyttäytyminen voi olla hyvinkin 
monimutkaista ja paradoksaalista. Joissain tapauksissa neuvottelijan toiminta 
saattaa johtaa itsetuhoon, jolloin jälkikäteen tarkasteltuna käyttäytyminen voi 
näyttää hyvinkin irrationaaliselta. 

Tässä esitetyt neuvottelevan suunnittelun piirteet ovat ristiriidassa kommuni-
katiivisen suunnittelun ideaalin kanssa, jos oletetaan suunnittelun nojaavan puh-
taaseen kommunikatiiviseen rationalismiin. Tässä on kuitenkin lähdetty siitä, 
että myös kommunikatiivinen suunnittelu on aina rajoitettua. Maailma on raa-
dollinen. Organisaatiot ovat erilaisia, niillä on erilaisia intressejä, jotka helposti 
ajautuvat ristiriitaan. Se on vallitseva tilanne, jota ei tule sivuuttaa, vaan tunnis-
taa ja ymmärtää. Tämän vuoksi lähdetään voimakkaasti eri toimijoiden lähtö-
kohdista, joiden kautta etsitään sitä ‘yhteistä hyvää’, jota julkisen hallinnon 
suunnittelulla on totuttu etsittävän. Se edellyttää myös muiden toimijoiden arvi-
ointia. Epäselvyyden hallinnassa vastustajia ja kannattajia ei häivytetä ‘objektii-
visten analyysien ja yleisten lakien’ taakse vaan kommunikatiivisen luonteeltaan 
poliittisen suunnittelun tehtävä on nostaa heidät esille omine intresseineen ja 
päämäärineen. 

Esimerkki elävästä elämästä - Southern Finland Interprise 
Kotkassa (ja Pietarissa) järjestettiin lokakuussa 1995 Interprise-tapahtuma, 

jonka perusajatuksena oli luoda foorumi yritysten välisille neuvotteluille. Hank-
keen päämääränä oli saattaa yhteen Venäjälle suuntautuvasta kaupasta kiinnostu-
neita ulkomaisia ja suomalaisia yrityksiä. Tapahtuman painopiste oli logistiikas-
sa, kansainvälisissä yrityspalveluissa, rakentamisessa ja teollisuudessa (lähinnä 
elintarvike- ja konepajateollisuus). Tavoitteeksi oli asetettu n. 150 yrityksen osal-
listuminen. Tavoite saavutettiin, sillä tapahtumaan osallistui 195 yritystä, joista 
136 oli Suomesta ja 69 muualta Euroopasta. Tapahtuman järjestämisestä vastasi 
Kymenlaakson kauppakamari. Suunnitteluun, järjestelyihin ja rahoittamiseen 
osallistui lisäksi useita sekä suomalaisia että ulkomaisia yhteistyökumppaneita.  

Interprisen tyyppinen tapahtuma perustuu varsin selkeästi epäselvyyden hal-
linnan ja kommunikatiivisen suunnittelun periaatteisiin. Se on tyypillinen esi-
merkki foorumista, jonne kokoontuu yhteisen intressin ympärille useita erilaisia 
organisaatioita, jotka kaikki lähestyvät tilannetta omien strategioidensa näkökul-
masta. Tässä tapauksessa yhteinen intressi oli Venäjälle suuntautuva kauppa. Yh-
teisiä intressejä täsmennettiin ennen tapahtumaa siten, että tapahtuman aikaiset 
neuvottelukontaktit vastasivat mahdollisimman hyvin kunkin yrityksen omia tar-
peita. Hanke oli siis selkeästi toimijalähtöinen, koska siinä pyrittiin tunnistamaan 
kunkin osallistujan omat tarpeet ja etsimään eri yritysten strategioiden ja tarpei-
den väliltä yhteisiä nimittäjiä. Intressien konkretisoiminen tapahtuman aikaisissa 
neuvotteluissa oli luonnollisesti yritysten itsensä tehtävä. Järjestäjien tehtävä oli 
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tuoda yritykset yhteen ja luoda puitteet yhteisten intressien etsinnälle, neuvotte-
luille.  

Interprisen tapaisessa hankkeessa korostuu kommunikatiivisen suunnittelun 
kommunikaatiokanavia aukova ja kommunikaation esteitä poistava luonne. En-
nen kuin päästään neuvottelemaan konkreettisesti itse tapahtumaan liittyvistä asi-
oista järjestäjien oli avattava kommunikaatiokanavat sekä yrityksiin että ulko-
maisiin yhteistyötahoihin104. Lisäksi oli saatava yritykset uskomaan, että tapah-
tumasta on niille konkreettista hyötyä. Oli luotava luottamukselliset ja toimivat 
yhteistyösuhteet järjestävien tahojen välille. Kommunikatiivinen suunnittelu loi 
siis sille prosessille pohjan, jolle neuvottelut ja itse tapahtuma rakentui. Tässä yh-
teydessä (kuten ei teoriassakaan) ei ole mahdollista tehdä selvää rajaa kommuni-
katiivisen ja neuvottelevan suunnittelun välille. 

Hankkeen taustalla olevat todelliset päämäärät ovat laadullisia ja suuntautuvat 
tulevaisuuteen. Päämäärän voi tulkita olevan uusien pitkäaikaisten yhteistyö-
hankkeiden syntymisen suomalaisten ja länsi-eurooppalaisten yritysten välille, 
jolloin voidaan olettaa, että suomalaisten yritysten kilpailuasemat paranevat, ja 
samalla Kaakkois-Suomen alueellinen kehitys saa myönteisiä impulsseja. Vaikka 
Interprisen järjestäjillä oli selvät mitattavat tavoitteet (150 yrityksen osallistumi-
nen), ei yritysten osallistuminen takaa pidemmän aikavälin päämäärien toteutu-
mista.  

Luomalla foorumin ja tuomalla toimijat yhteen järjestäjät eivät vaikuta suo-
raan alueen kehitykseen. Interprisen kaltaisen foorumin luominen on epäsuora 
tapa vaikuttaa alueen kehitykseen, jolloin järjestäjien tehtävä on laatia niin hyvät 
puitteet ja edellytykset - niin laadukas prosessi - kuin mahdollista. Pidemmän ai-
kavälin tulokset nousevat esiin prosessista (jos ovat noustakseen). Viime kädes-
sä, hyvästäkin työstä huolimatta, päämäärät voivat jäädä saavuttamatta. Interpri-
sen yhteydessä näyttää siltä, että tapahtuman aikana käydyt neuvottelut ovat joh-
tamassa uusiin yhteistyöhankkeisiin. 

Interprisesta saadut käytännön kokemukset kertovat kommunikatiivisen suun-
nittelun tarpeesta. Ne kertovat myös sen vääristymistä, siinä kohdatuista vai-
keuksista. Joissain tapauksissa ne kertovat sitoutumisen puutteesta ja laajan 
kommunikaatioverkoston koossapitämisen vaikeudesta. Vaikka pyritään ‘saman-
arvoisten toimijoiden kommunikatiiviseen prosessiin’, niin käytännössä valta- ja 
hierarkia-asetelmat seuraavat aina mukana. Tässä tapauksessa ne näkyivät var-
sinkin informaation kulussa ja käsittelyssä. Kokemukset kertovat myös siitä, että 
vaikka yhteistyö ja sen mukana kommunikatiivinen suunnittelu korostuvat, on 
hanke ja sen eri osa-alueet vastuutettava selvästi. 

Kommunikatiivisen ja instrumentaalisen rationalismin on löydettävä tavat täy-
dentää toisiaan. Kokemukset Kotkasta kertovat myös tarpeesta joustavuuteen ja 
tilanteen tajuun; tarpeesta reagoida uusiin tarpeisiin, muuttaa suunnitelmia ja laa-
jentaa tehtäväkenttää, jotta prosessi pysyy liikkeessä kohti päämäärää. 

																																																								
104 Tässä tapauksessa niitä edustavat mm. kauppakamarit Antwerpenissä, Rotterdamissa, 
Hampurissa ja Lyypekissä. 
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(Lähteet: Southern Finland... 1996; Jaskari 1995; ks. myös Seppälä 1996, 137-
138; tehdyistä tulkinnoista ja Interprisen liittämisestä kommunikatiiviseen suun-
nitteluun vastaa MS)  

 
Kommunikatiivinen suunnittelu liittää kunnan strategiaprosessit muiden toimi-
joiden strategioihin. Matkan viimeisenä varsinaisena etappina katsotaan miten 
strategiat kohdistuvat impulssien avulla kuntayhteisöön. 

 
 
12.5. Impulssit 
	

ehmeä strategia kohdistuu kuntayhteisöön suoraan, mahdollistamalla, itseoh-
jautuvuutta edistämällä ja antamalla impulsseja (kuva IV-15).  

Epävarmuuden hallinnoinnissa strategiat kohdistuivat yhteisöön pääosin suo-
raan. Valtion ohjauksessa kunta suunnitteli ja toteutti omalla organisaatiollaan 
palveluja kuntalaisille. Strategioiden suora kohdistuminen yhteisöön on yhä 
ajankohtainen ja käytössä. Se on edelleen yksi mahdollinen tapa, mutta pehme-
ässä strategiassa strategioiden kohdistumisessa on useita erilaisia tapoja.  

Pehmeä strategia on epäsymmetrinen. 
Mahdollistaminen, itseohjautuvuuden edistäminen ja impulssien antaminen 

ovat epäselvyyden hallinnan periaatteiden mukainen tapa nähdä strategioiden 
kohdistuminen kuntayhteisöön. Niissä olennaista on se, että strategiat saattavat 
saada erilaisia muotoja kuin alunperin suunniteltiin. Tätä ei pidetä ongelmana, 
vaan strategialooppiin kimmoisuutta ja uusia ajatuksia tuovana. Impulssit ja 
mahdollistaminen ovat epäsuoria tapoja vaikuttaa kehitykseen. Molemmissa 
niissä on olennaista pehmeän strategian prosessuaalinen ja kommunikatiivinen 
luonne. 

Koska edellä on jo käsitelty itseohjautuvuutta ja mahdollistamista, tässä vai-
heessa matkaa keskitytään impulsseihin. Impulssien myötä palataan ajatuksiin 
hallittavuudesta ja evolutionaarisesta strategiamallista. Impulssien antaminen on 
tapa nähdä kehityksen ohjaaminen ja käyttää strategioita. 

P 
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Useat kirjoittajat105 ovat todenneet, että harmonia ja yhteensopivuus toiminta-
ympäristön kanssa ovat organisaatiolle sekä vahvuus että uhka. Jos vallitseva 
olotila on tasapainoinen, niin organisaatiot keskittyvät helposti tekemään enem-
män sitä, missä ne jo ovat hyviä. Tällöin strategiat kohdistuvat helposti vanhan 
toistoon ja kohtuuttomuuksiin, tai kuten Stacey (1993a, 104) ilmaisee asian, or-
ganisaatioista tulee ylisopeutuneita toimintaympäristön muutokseen, ja kun to-
dellinen muutoksen paikka tulee, niiden on vaikea muuttua.  

Organisaatioihin (ja yhteisöihin) kehittyy pintajännite, jonka alla puhutaan 
vain asioista, jotka ovat vallitsevan strategian sisällä. Uudet asiat eivät nouse 
esille, asioita ei kyseenalaisteta.  

Organisaatiossa vallitsee hiljaisuus. 
“Hiljaisuudessa asiat sujuvat kyselemättä. Kritiikin, politisoivan kielenkäytön teh-
tävänä on rikkoa jähmettyneen itsestäänselvyyden ja yksimielisyyden pinta ja nos-
taa vaiettu tai juuri kehkeytyvä julkisen keskustelun kohteeksi. Uudessa muuttuvas-
sa tilanteessa poliittinen johtajuus on kyky ‘luoda tilanteen vaatimaa’ uutta kieltä; 
mieluummin tietystä vähän ennen kuin vähän jälkeen.” (Pekonen 1995, 53) 

Impulssien tarkoituksena on rikkoa hiljaisuus, saada pintajännite väreilemään, 
rikkoa se, jolloin uusilla asioilla on mahdollisuus nousta esille.  

Impulssi on yleiseen kehitykseen tai johonkin sen spesifiin osaan kohdistettu tai 
kohdistunut toimenpide, tapahtuma tai muutosvoima, jolla pyritään ohjaamaan ke-

																																																								
105 ks. Mintzberg (1989); Stacey (1993a ja 1993b) 
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KUVA IV-53. Pehmeän strategian kohdistuminen kuntayhteisöön 
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hitystä haluttuun suuntaan tai joka ohjaa tiedostamattomasti kehitystä johonkin 
suuntaan. Jokin toimenpide tai tapahtuma on impulssi, kun se saa ker-
rannaisvaikutuksia eli joku tai jotkin toimijat reagoivat impulssiin omalla toiminnal-
laan. 

Impulssi voi olla joko tiedostettu tai tiedostamaton. Tietoisella impulssilla voi-
daan pyrkiä muuttamaan kehityksen suuntaa tai vahvistamaan vallitsevaa suun-
taa. Impulssien antaminen perustuu siihen, että tunnistettuaan kehityksen "suun-
nan" ja oman kunnan halutun suunnan, kuntaorganisaatio antaa sekä materiaa-
listen että henkisten resurssiensa rajoissa kehitykseen impulsseja. Impulssien 
tarkoituksena on ohjata kehitystä haluttuun suuntaan. Suunnitellut ja toteutetut 
impulssit joko vahvistavat vallitsevaa suuntaa tai pyrkivät ohjaamaan sitä uuteen 
suuntaan. Jopa pienetkin impulssit saattavat saada merkittäviä tuloksia aikaan, 
jos ne on ajoitettu ja suunnattu oikein.  

Oikein ajoitetuilla ja suunnatuilla impulsseilla saattaa olla heijastusvaikutuk-
sia, joiden kautta niiden merkitys kasvaa. Impulssit ovat kuitenkin aina sikäli ar-
vaamattomia, että ne saattavat saada joko suoraan tai heijastusvaikutusten kautta 
ennalta arvaamattomia seurauksia. Kuntaorganisaatio ei voi täysin ennakoida 
impulssiensa lopullisia vaikutuksia. Tästä huolimatta sen on positiivisesta pa-
lautteesta nousevien strategioidensa ja näkemystensä puitteissa pyrittävä ohjaa-
maan kehitystä impulssien avulla. Impulssien avulla ‘tökitään’ kehitystä ‘oi-
keaan suuntaan’.  

Impulssit voivat olla 
• Kannustavia 
 -  Kannustava impulssi tukee jonkin toisen toimijan pyrkimyksiä, perus-

viesti siinä on: ‘toimintasi on meidän mielestämme tärkeää koko kun-
tayhteisön kannalta.’  

• Edellytyksiä luovia 
 - Edellytyksiä luova impulssi liittyy mahdollistamisen käsitteeseen. Siinä 

impulssin antaja luo joko henkiset tai materiaaliset edellytykset jonkin 
toisen toimijan pyrkimyksille. Edellytyksiä luovia impulsseja ovat olleet 
esimerkiksi pienteollisuushallin rakentaminen pienille pääomaköyhille 
yrityksille tai teknologiakylän perustaminen tutkimuksen ja käytännön 
yhdistämiseksi. Perusviesti: ‘me pidämme tätä asiaa tärkeänä, mutta 
meillä ei ole edellytyksiä tehdä sitä itse. Voimme kuitenkin osallistua 
toiminnan edellytysten rakentamiseen.’  

• Mahdollisuuksia avaavia 
 - Mahdollisuuksia avaava impulssi aukoo muille toimijoille sellaisia rahoi-

tus-, yhteistyö-, vaikutus- yms. kanavia, jotka ko. toimijalle itselleen ovat 
tuntemattomia tai sen vaikutusvallan ulkopuolella. Perusviesti voi esi-
merkiksi olla: “Oletko ajatellut, että yhteistyö sen ja sen tahon kanssa 
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voisi edistää toimintaasi. Me voimme järjestää tapaamisen. Me voimme 
myös etsiä kanssasi sopivaa rahoituslähdettä.” 

• Kyseenalaistavia 
 - Kysytään kysymyksiä, joita kukaan muu ei kysy ja näin ravistellaan 

jähmettynyttä tilannetta. Kyseenalaistava impulssi on kannanotto jonkin 
toimijan pyrkimysten haitallisuudesta kokonaisuuden kannalta tai osoitus 
yleisen kehityksen suunnan haitallisuudesta. Perusviesti: ‘Meidän näke-
myksemme mukaan toimija x:n toiminta vaarantaa asian y, koska...’ 

• Provokatiivisia 
 - Provokatiivisen impulssin tarkoituksena on herättää ristiriitaisia tunteita, 

herättää jonkin toimijan tai toimijaryhmän huomio johonkin yleiseen tai 
niiden oman toiminnan kehittämiseen liittyvään asiaan. Sen perustarkoi-
tuksena voi olla ärsyttää, herättää nukkuva karhu.  

Kuten edellinen lista osoittaa impulsseissa ei sisällöllisesti ole varsinaisesti mi-
tään uutta. Impulssi voi olla mikä tahansa toimenpide. Olennaista on se tapa, jol-
la toimenpiteet nähdään, se tapa jolla niitä käytetään, tapa jolla ne linkitetään 
toisiinsa jatkuvan palautteen avulla. Impulssien tehokas käyttö edellyttää epä-
selvyyden hallinnan kommunikatiivisuuden ja positiivisen palautteen merki-
tyksen ymmärtämistä. 

Toimenpiteestä tulee tietoinen impulssi, jos sitä sellaisena käytetään eli a) et-
sitään niitä kerrannaisvaikutuksia, 
jotka se saa; miten joku tai jotkin 
toimijat reagoivat impulssiin omalla 
toiminnallaan, ja b) seurataan im-
pulssin vaikutuksia ja valmistellaan 
seuraavat impulssit sekä aiottujen 
strategioiden että impulssin vaiku-
tuksista saadun positiivisen pa-
lautteen avulla. Näin impulssi lin-
kittyy läheisesti palautteen käsittee-
seen. Ilman jatkuvaa palautteen 
hankkimista ja käyttämistä impuls-
sien käyttö ei ole tehokasta. Ilman 
palautetta seuraavista impulsseista 
päättäminen on sattumanvaraista, ja 
pahimmassa tapauksessa uudet im-
pulssit saattavat olla ristiriidassa 

																																																								
106 Palaute ei välttämättä ole suoraa, vaan se voi olla myös epäsuoraa havainnointia. Vaikka 
kuvassa yksi ryhmä antaa toiseen impulsseja, niin käytännössä myös tässä kohteena oleva 
ryhmä antaa impulsseja moniin suuntiin.  

KUVA IV-54. Impulssit, palaute ja ke-
hityksen virta106 
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edellisten kanssa.  
Impulssien käyttöä havainnollistetaan seuraavassa kuvitteellisella esimerkillä, 

joka tosin saattaisi olla tottakin. 
 

Kuvitteellinen esimerkki - Kolmen kunnan yhteistyö 

Kolme kuntaa on taloudellisten vaikeuksien vuoksi päättänyt etsiä toimintaansa 
uutta tehoa entistä laajemmasta yhteistyöstä. Aiemmin niillä on ollut vain muu-
tamia yksittäisiä yhteisiä hankkeita. Kunnanjohtajat tietävät, että vanhakantaisis-
sa maaseudun kunnissa prosessi ei tule olemaan helppo. On totuttu arvostamaan 
itsenäisyyttä, omaa päätöksentekoa. 

Jotta päästäisiin liikkeelle hyvistä asemista, päätetään teettää selvitys yhteis-
työn mahdollisuuksista ja esteistä. Selvitykseen sisällytetään myös yhteistyön 
kehittämisen strategiat ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.  

Selvitys osoittaa, että yhteistyön pahimmat esteet ovat sisäänpäinlämpiävyys, 
pelko itsenäisyyden menettämisestä ja itsenäisen päätöksenteon menettämisestä 
sekä luottamuksen puute muita kuntia kohtaan. Uudistamisen jähmettävä pinta-
jännite lepää näiden neljän pilarin varassa.  

Muutama vuosi sitten alkaneet taloudelliset vaikeudet olivat ensimmäinen iso 
impulssi, joka sai pintajännitteen väreilemään. Ilman ulkoista impulssia yhteis-
työn kehittämiseen tuskin olisi lähdetty. Toinen pintajännitteeseen suunnattu im-
pulssi oli selvityksen ja suunnitelman laadintaprosessi. Pintajännitteen väreily sai 
lisää puhtia ulkopuolisen asiantuntijan kommenttien, havaintojen, ehdotusten ja 
provosointien avulla. Selvityksen julkistamistilaisuus oli myös oiva impulssi, 
pintajännite väreili ja siihen alkoi jo ilmestyä aukkoja.  

Tarina ei kerro mitä tämän jälkeen tapahtui, mitä impulsseja annettiin. Jos uu-
sia, johdonmukaisia, askel askeleelta konkreettisempia impulsseja ei annettu, 
pintajännitteeseen saadut repeämät alkavat vähitellen umpeutua, ja jos taloudelli-
nen tilanne paranee ennen yhteisiä onnistumisia, niin pintajännitteeseen saatu vä-
reily voi lakata kokonaan. 
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Kun kehitys nähdään impulssien näkökulmasta, on siinä kysymys useiden toi-
silleen ristiriitaisten ja samansuuntaisten impulssien yhteisvaikutuksesta.  

Suunnittelijan tulisi kyetä tunnistamaan luonnollinen kehitys ja se kehitysura, 
jolle kuntayhteisö ja -organisaatio tai muu tarkastelun kohteena oleva systeemi 
on hakeutumassa tai jolla se parhaillaan on. Lisäksi suunnittelijan tulisi siis 
"nähdä" millaiset impulssit johtaisivat kehitystä kunnan kannalta haluttuun 
suuntaan. Lisäksi hänen tulisi tunnistaa tapahtumien rytmi, jotta hän osaisi ajoit-
taa erilaiset impulssit oikein. Hänen tulisi myös tunnistaa keskeiset toimijat, joi-
hin impulssit tulee kohdistaa. Impulssien suunnittelussa ja antamisessa tulee 
huomata se, että ne saattavat johtaa myös toisenlaiseen kehitykseen kuin mitä 
impulssin antaja tavoittelee. Toisenlaisia kehityspolkuja aukeaa siitäkin, että 
myös muut toimijat antavat jatkuvasti impulsseja kehitykseen. 

Lähes mahdottomia vaatimuksia kenelle tahansa. Mutta olennaista ei olekaan 
täydellinen toiminta, vaan myös tässä olennaista on suunta, pyrkimys nähdä ja 
ymmärtää kehitystä. Samalla suunnittelijan olisi nöyrästi tunnustettava oma ra-
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KUVA IV-55. Havainnollistus kuntien yhteistyön pintajännitteestä ja siihen 
kohdistuneista impulsseista. 
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jallisuutensa ja kehitettävä strategin ominaisuuksia opiskelun ja kokemuksen 
kautta. 

Impulssien seurauksia on jatkuvasti seurattava, tarkkailtava sitä miten muut 
toimijat niihin reagoivat. Seuraavat impulssit suunnitellaan käyttäen edellisistä 
saatua palautetta, strategista tietoisuutta ja aiottuja strategioita. 

Jos resurssit ovat pienet, niin mahdollistamalla muita toimijoita ja yhteistyöllä 
omin impulssien painoarvoa on mahdollista nostaa. Toisaalta pienikin mutta oi-
kein ajoitettu ja kohdistettu impulssi saattaa muodostua hyvinkin merkittäväksi, 
kun se saa heijastusvaikutuksia ja kertautuu.  
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V kehä 
MITÄ JÄI KÄTEEN 

 
 
 
 
 

atka alkaa olla lopuillaan. On aika katsoa taaksepäin, muistella nähtyä ja 
koettua.  

Tämä matka ei juurikaan anna mahdollisuuksia esittää yleistettäviä johtopää-
töksiä. Sen sijaan se antaa mahdollisuuden esittää ajatuksia siitä, mitä taakse 
jäänyt käsiteviidakko merkitsee. Matkan keskeisimmät viestit tiivistetään kah-
deksaksi teesiksi, jotka muodostavat 2000-luvun suunnittelun lähtökohdat. Ne 
eivät anna täsmällisiä vastauksia kysymykseen mitä pitäisi tehdä tai miten suun-
nitella. Niiden tehtävä on lähinnä vastata kysymykseen siitä mihin huomio pitäi-
si kohdistaa. Lopuksi kohdistetaan huomio hetkeksi suunnittelututkimuksen 
saamiin uusiin haasteisiin.  

Matkan yhtenä lähtökohtana oli kunnan strategisen aseman muutos, jota tar-
kasteltiin epävarmuuden hallinnoinnin ja epäselvyyden hallinnan avulla. Tähän 
liitettiin kehitysnäkemyksen käsite, koska... 

tapamme ajatella, tapamme hahmottaa maailmaa ja sen kulkua ohjaavat selkeästi 
mutta usein salakavalasti taka-alalta strategista ajattelua, suunnittelua ja toimintaa. 
Kehitysnäkemys ohjaa suhtautumista muutokseen, tulevaisuuteen ja toimintaympä-
ristöön sekä muihin suunnittelun kannalta keskeisiin tekijöihin. 

Lähtökohtana oli siis etsiä toimintojen taustalle käsitteellistä kuvaa maailmasta. 
Jos aika on ajanut toimintamallien ohi, niitä ei pysty uudistamaan asenteiden ja 
lähestymistapojen, kehitysnäkemyksen muuttumatta. Jos asiat nähdään vanhalla 
tavalla ja käytetään uusia menetelmiä, tulos ei todennäköisesti poikkea kovin-
kaan paljon vanhasta. Mutta jos asenteet ja lähestymistavat ovat muuttuneet, 
niin vanhojakin menetelmiä käyttäen voidaan päästä uudenlaisiin tuloksiin. 

M 
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Asenteiden ja lähestymistapojen, kehitysnäkemyksen muuttuminen on hidas 
prosessi. Ne eivät muutu hetkessä, mutta ne ovat muuttuneet ja tulevat muuttu-
maan. Kehitysnäkemyksen muuttuminen edellyttää usein myös uutta kieltä, uu-
sia käsitteitä, joilla asioista puhua.  

Muutosten ja kehitysnäkemyksen välinen suhde ei ole yksisuuntainen, vaan 
mitä suurimassa määrin kaksisuuntainen. Kehitysnäkemys koostuu ajatuksista, 
aatteista, ideoista, käsitteistä, mielikuvista, muistoista, suunnitelmista, tiedosta 
jne. Se ohjaa toimintaa, ja useiden toimijoiden yhteisvaikutus muuttaa maail-
maa, mikä taas muuttaa kehitysnäkemystä, joka koostuu ... 

Uudelle kehitysnäkemykselle etsittiin käsitteellisiä maamerkkejä kompleksi-
suudesta, evolutionaarisuudesta, dynaamisuudesta ja moninaisuudesta. Niiden 
viestit nivottiin ilkeiden ongelmien kanssa yhteen epäselvyydeksi. Kun epävar-
muuden nähtiin johtuvan lähinnä tiedon puutteesta, niin epäselvyys korostaa 
myös erilaisia tapoja tulkita asioita, erilaiset näkökulmia ja tapoja ‘nähdä’.  

Eurooppalaisessa todellisuudessa 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa ta-
pahtuneet suuret mullistukset107 ja nopeat muutokset nostavat mielenkiintoisia 
analogioita kompleksisuuteen ja evolutionaarisuuteen. Maailman tapahtumat 
ovat heijastaneet teoriat nopeasti muuttuvasta ja kompleksisesta maailmasta ih-
misten jokapäiväiseen elämään. Epäselvä maailma on täynnä päätöksentekoti-
lanteita, joita luonnehtii käsiteltävien ongelmien uutuus, epäselvyys, monimut-
kaisuus, seurausten ennakoimattomuus... Lienee perusteltua todeta, että maailma 
ilmenee toimijoille kompleksisena, moninaisena, dynaamisena ja evolutionaari-
sena. Monet toimijat yrittävät kuitenkin mekanistisesta kehitysnäkemyksestä 
nousevan koulutuksensa ohjaamina puristaa maailman yksinkertaistettuihin mal-
leihin ja toimia niiden mukaisesti. 

Evolutionaarisen kehitysnäkemyksen käsitteiden avulla suunnitteluun otettiin 
mukaan myös pienet asiat, häiriöt ja epäjatkuvuudet eli se kohina, jonka yleensä 
nähdään häiritsevän rationaalista toimintaa. Taustalla on ajatus siitä, että kohina 
on keskeinen osa maailmaa, sitä ei voi poistaa, mutta sen kanssa voi oppia elä-
mään. Tämän vuoksi tutkimusongelman taustalle nostettiin kysymys siitä... 

miten kunnallisessa strategiaprosessissa voidaan käyttää hyväksi moniulotteisuutta, 
epävarmuutta ja lyhytjänteisyyttä. 

Miten käyttää kohinaa hyväksi antamatta sen viedä liikaa? 

Kysymys on vaikea. Siihen on lähes mahdoton vastata tyhjentävästi.  
Kehityksen kohinalle, sen oikuille ei ole kuitenkaan syytä täysin alistua. Nii-

den kanssa pitää elää ja keskeiseksi osaksi strategiaa muodostuu elämällä oppi-

																																																								
107 Jollaisia toki löytyy ihmiskunnan historiasta muitakin 
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minen. On kuunneltava sitä mikä haluaa tapahtua, ja etsittävä mahdollisuuksia 
kehityksen emergenttien piirteiden ohjaamiseksi. On suunniteltava suunnittele-
matta, sillä kuten matkan varrella todettiin, nykyajan ongelmia ei voi ratkaista 
sen paremmin suunnittelemalla kuin suunnittelemattakaan. Paradoksi on siinä, 
että asioiden on annettava tapahtua, mutta samalla on ‘pistettävä tapahtumaan’.  

Kunnan tehtävä on ‘pistää tapahtumaan’, tunnistaa tarpeita ja täyttää niitä 
mahdollisuuksiensa puitteissa. Kunnan tehtävä on laatia suunnitelmia ja toteut-
taa niitä. Sen tehtävä on järjestellä ja kontrolloida asioita siten kuin ne yleensä 
ovat kontrolloitavissa ja järjesteltävissä. Maailma ja sen tapahtumat eivät kui-
tenkaan aina tottele suunnitelmia.  

Historiaa ei suunnitella, se tapahtuu. Se sisältää paljon suunnitelmia, mutta si-
tä ei ole suunniteltu. Myöskään kunnan kehitystä ei voi suunnitella, se tapahtuu. 
Silti sen ei voi antaa tapahtua täysin suunnittelematta. 

Näistä ajatuksista nousee ensimmäinen teesi, joka muodostaa taustan muille 
teeseille ja pehmeän strategian taustalla olevalle ajattelulle. Mannermaan (1991) 
postulaattien tiivistys tarjoaa ensimmäiselle teesille perustan. 

Teesi kehityksen luonteesta  
Kehitys on vain osittain tietoisen kontrollin ulottuvilla  
Yhteiskunnat ovat aina epätasapainossa eli  
ne ovat dynaamisia, epälineaarisia systeemejä.  
Kehitys on ihmisen ja ihmisten muodostamien yhteenliittymien seurausta,  
mutta sitä ei voi johtaa suoraan näistä toiminnoista,  
eikä se ole yleensä minkään yksilön tai ryhmän tietoisen suunnittelun tulos. 
Yhteiskuntien itseorganisoituva kehitys muodostuu  
vakaiden vaiheiden ja murrosten vuorottelusta.  
Yhteiskunnallisten systeemien kehitys on emergenttiä.  
Se tuottaa jatkuvasti laadullisesti uusia yhteiskunnallisia ominaisuuksia.  
(Mannermaa 1991.) 

Teesi kehityksen luonteesta kyseenalaistaa käsityksemme hallittavuudesta. Käy-
tännössä olemme jo havainneet, että nopeasti muuttuvat ja kompleksiset tilanteet 
ovat muuttaneet suunnittelun lähtökohtia. Päätöksentekotilanteet ovat yhä selke-
ämmin useiden ongelmien ja haasteiden yhteennivomia kokonaisuuksia. Vain 
harvat ratkaisua vaativat ongelmat on irrotettavissa kokonaisuudesta. Ratkaisu 
yhteen ongelmaan muuttaa muiden ongelmien lähtötilannetta. Samalla kasvanut 
muutosnopeus ja lisääntynyt vuorovaikutus merkitsevät sitä, että kehitystä on 
yhä vaikeampi hallita.  

Jos kehitys nähdään dynaamisena, kompleksisena, moninaisena ja evolu-
tionaarisena, niin hallintaprosessien itsensä tulisi olla dynaamisia, kompleksisia 
ja moninaisia. Tämä ajatus haastaa jäykän keskitetysti ohjatun hallintomallina. 
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Jos hallinnointi oli keskitettyä, sektoroitunutta, pitkälti säänneltyä - lineaariseen 
kehitysnäkemykseen perustuvaa - niin epäselvyyden hallinnasta on muodostu-
massa hajautettua, itseohjautuvaa, eri organisaatioiden ja yksikköjen väliseen 
vuorovaikutukseen perustuvaa. Siinä ei enää ole yhtä selkeää valtakeskusta, 
vaan hallinnan verkostot hakevat jatkuvasti muotoaan. Entiset valtakeskukset 
ovat toimijoita toimijoiden joukossa. Painoarvoltaan ne ovat yhä merkittäviä, 
mutta niiden valta ei ole enää niin suoraa kuin ennen. Hallinta tarkoittaa myös 
sitä, että kokoonpanojen tulisi muuttua tilanteiden mukana. Ilkeän ongelman 
muuttuessa sen ympärillä ja kimpussa toimivan ryhmittymän kokoonpanon tulisi 
muuttua, uusien toimijoiden tulla mukaan ja toisien poistua. 

Epäselvyyden hallinnan yhtenä keskeisenä oletuksena on, että ilkeiden on-
gelmien ratkaiseminen ei organisoidu hallinnon sektoreiden yms. institutionaa-
listen seikkojen mukaan vaan yhteisen intressin, yhteisen ilkeiden ongelmien 
ryppään ympärille. Siirtyminen kohti hallintaa merkitsee merkittäviä periaatteel-
lisia muutoksia poliittisten prosessien toimintaan, paikallisten poliitikkojen ja 
virkamiesten rooliin, palvelutuotantoon, johtamisen sisältöihin ja muotoihin, 
budjetointiin, yksityisen ja julkisen sektorin suhteisiin sekä yhteistyökuvioihin.  

Teesi hallintaprosessien luonteesta  
Epäselvyyden hallinta on hajautunut itseohjautuva ja itseorganisoituva pro-
sessi, jossa hallintaa on toimijoiden toisiinsa kohdistama vaikutus. 

Epäselvyyden hallinnan yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen periaatteet 
muuttavat suunnittelun muotoja. Jos epävarmuuden hallinnoinnissa suunnittelu 
oli tulevaisuuden ennakointia ja kontrollointia, päätöksenteon valmistelua ja sys-
temaattista tiedon keräämistä ja sen jalostamista, niin epäselvyyden hallinnassa 
suunnittelu on kommunikaatiokanavien aukomista ja kommunikaation esteiden 
poistamista, foorumien luomista, neuvotteluja, impulsseja, muiden toimijoiden 
mahdollistamista ja tulevaisuuksien jatkuvaa etsimistä.  

Suunnittelun uusien muotojen ja strategiaprosessien eri osien ymmärtämiseksi 
ja yhdistämiseksi kehitettiin pehmeän strategian periaatteita. 

Teesi pehmeän strategian tehtävistä  
Pehmeä strategia on laaja-alainen strategianäkemys, jonka tehtävä on auttaa 
ymmärtämään ja yhdistämään strategian kommunikatiivisia, prosessuaalisia 
ja klassisia piirteitä. 

Strategiasta on kirjoitettu lukemattomia opuksia. Sen teoriaa on kehitelty ja käy-
täntöjä kokeiltu. Mikä erottaa pehmeän strategian muista lähestymistavoista? 
Miksi kannatti jälleen kirjoittaa yksi opus niiden tuhansien jo kirjoitettujen 
joukkoon? 
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Pehmeän strategian ydin on siinä, ettei se rakennu minkään yksittäisen lähes-
tymistavan varaan, vaan häivyttää eri lähestymistapojen vastakkainasetteluja.  

Pehmeän strategian tehtävä on auttaa ymmärtämään strategian piirteitä ja käy-
tännön erilaisia muotoja eri aikoina eri paikoissa. Välillä korostuu strategia-
loopin yläosa, klassinen suunnittelu, ja suunnitelmissa esitetyt strategiset aiko-
mukset välittyvät jatkuvaan prosessiin, jatkuvasti pyörivään argumentointikaru-
selliin, ja toteutuvat. Välillä taas tulevaisuutta joudutaan hakemaan loopin ala-
osasta, oppimisen ja kompetenssien luomisen prosesseista. Olennaista on kui-
tenkin huomata, että ajasta ja paikasta huolimatta strategialooppi pyörii jatku-
vasti. Sen eri osien väliset suhteet vain muuttuvat. Strategisen suunnittelun ke-
hittämisessä olennaista on tunnistaa eri osien väliset suhteet ja jatkuvasti etsiä 
oikeaa tasapainoa niiden väliltä. 

Esimerkiksi Raisiossa strategisen suunnittelun ongelmat tiivistyvät yläosan 
ylikorostumiseen, jolloin prosessien laatu ja kommunikaation edellytykset ovat 
jääneet vähemmälle huomiolle. Tämä johtunee hyvin pitkälle klassisen strategi-
sen suunnittelun ajattelutavasta, joka on Suomessa ollut hallitseva. Suunnittelun 
muiden osien kehittämiseen ja oikean tasapainon löytämiseen ei ole ollut käsit-
teitä ja malleja.  

Vallitseva suunnitteluajattelu on johtanut huomion vain yhteen strategiapro-
sessin osaan. Raisiossa on otettu askelia kohti kommunikatiivista suunnittelua, 
mutta tästä huolimatta suunnittelun kehittämisessä kommunikatiivisuus on jää-
nyt vähemmälle huomiolle. 

Pehmeän strategian kommunikatiivisuuden kehittämiseen ei lähdetty puhtaan 
komunikatiivisen suunnittelun ideaalista, vaan tunnistettiin sen rajoitteet, joista 
tärkeimpiä ovat aika, rakenteet, valta ja konfliktit.  

Pehmeän strategian taustalle nostettiin rajoitetun kommunikatiivisen rationa-
lismin perusteet, mutta instrumentaalisen rationaalisuuden tavoitesuuntaunei-
suuden tarve tunnistettiin. Kommunikatiivisuuden korostamisesta huolimatta on 
asetettava tavoitteita, ennakoitava tulevaisuutta, kerättävä tietoa ja analysoitava 
sitä. Objektiivisten analyysien avulla hankittu tieto muodostaa yhden siivun 
suunnittelun tietopohjasta, yhden näkökulman ilkeisiin ongelmiin. Erilaiset sub-
jektiiviset näkemykset ilkeiden ongelmien ryppään luonteesta ja merkityksistä 
nousevat objektiivisten analyysien avulla hankitun tiedon kanssa tasaveroiseen 
asemaan. Päätöksentekoa ei rakenneta instrumentaalisen rationaalisuuden koros-
taman tavoite-keino -analyysin varaan, vaan sekä tavoitteet että keinot hakevat 
jatkuvasti muotoaan.  

Osana kokonaisprosessia instrumentaalinen rationaalisuus ja sen klassisessa 
strategiassa saamat sovellukset auttavat luomaan aiottuja strategioita. Ne ovat 
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tukena, kun pysähtymisen yhteydessä luodaan strategisia aikomuksia ja aiottuja 
strategioita, peilejä. Strategisten aikomusten tehtävä on haastaa organisaatio 
mukaan prosessiin, antaa suuntaa etsiviä impulsseja, pitää pintajännite liikkees-
sä. 

Kommunikatiivinen prosessi on perusta, jolle voidaan rakentaa päämääräha-
kuisia hankkeita. 

Teesi pehmeän strategian kommunikatiivisuudesta  
Ihmiset suunnittelevat ja toteuttavat strategioita - ihmiset vastustavat niitä ja 
sitoutuvat niihin - strategiassa huomio on kiinnitettävä ihmisten välisen kom-
munikaation edellytyksiin, mahdollisuuksiin ja esteisiin. 
Pehmeän strategian kommunikatiivisuus merkitsee sitä, että sekä luottamushenki-
löiden että viranhaltijoiden on jatkuvasti kiinnitettävä huomion valokeila neljään 
suuntaan:  
a)  Mitä he haluavat saada kunnassa aikaan; omiin päämääriin ja tavoitteisiin 

(jotka nousevat laajasta jatkuvasta palautteesta ja kommunikaatioprosessista)?  
b)  Miten he pystyvät avaamaan uusia kommunikaatiokanavia ja purkamaan 

kommunikaation esteitä? 
c)  Mitä impulsseja heidän toimintansa ja puheensa välittää? Se mitä he tekevät, 

mitä he sanovat, miten he sanovat ja tekevät, vaikuttaa heidän mahdollisuuk-
siinsa saavuttaa päämäärät 

d)  Miten heidän puheensa ja suunnittelun kommunikatiivisuus muuttavat ja uu-
distavat päämääriä? 

Kommunikatiivisen suunnittelun rinnalla korostettiin prosessuaalisen strategian 
organisaation sisälle katsovia ja oppimista korostavia elementtejä. Strategia ei 
tästä näkökulmasta ole vain suunnitelma, vaan se on ennen kaikkea johdonmu-
kaista ja pitkäjänteistä käyttäytymistä. Strategiaa ei siis voi tunnistaa etukäteen, 
vaan todelliset strategiat paljastuvat vasta jälkikäteen. Näin ennalta laaditut aio-
tut strategiat ovat abstraktioita mielissämme. 

Prosessuaalisuus korostaa myös sitä, että kuntaorganisaation sisäiset jännit-
teet, erilaiset näkökulmat ja erilaisten ammattialojen erilaiset ajattelutavat saat-
tavat tarjota uusille ideoille, uusille toimintatavoille tarvittavan kasvualustan, 
kunhan ne tuodaan yhteen. Kyseessä on herkkä tasapaino; liialliset jännitteet ai-
heuttavat konflikteja, jännitteettömyys aiheuttaa pintajännitteen kovettumisen, 
hiljaisuuden.  

Strategisen johtajan tärkein tehtävä on hallita kuntaorganisaation ja -yhteisön 
jännittekenttää erilaisin impulssein. Hänen tehtäväkenttänsä muodostuu jatku-
vasta seurannasta, tasapainottamisesta, hillinnästä, yllyttämisestä - tilanteesta 
riippuen. 
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Teesi pehmeän strategian prosessuaalisuudesta  
Ajattelua ja toimintaa ei voi erottaa toisistaan - ajattelu ja toiminta linkittyvät 
jatkuvana prosessina - suunnittelu ja toimeenpano nivoutuvat yhteen. 
Pehmeässä strategiassa tärkeää on... 
• tulevaisuuksien jatkuva etsintä - ei tulevaisuuden hylkääminen tai sen määrit-

tely, 
• oman toiminnan jatkuva arviointi, siitä oppiminen, 
• huomion kohdistaminen myös pieniin asioihin - pienetkin asiat ja tapahtumat 

ovat strategisia, kun ne linkittyvät toisiin asioihin ja tapahtumiin. 

Kommunikatiivisen prosessin strategisuus syntyy siitä, että tarkkaillaan jatku-
vasti oman toiminnan muodostamia käyttäytymisen kuvioita ja peilataan niitä 
sekä aiottuihin strategioihin että toimintaympäristön muutokseen. Välillä pro-
sessi on kuitenkin pysäytettävä, jotta voidaan tulkita ja tutkia mennyttä kehitystä 
ja avata näkökulmia tulevaisuuteen sekä luoda itselle kuvaa tapahtumien virras-
ta.  

Teesi pehmeän strategian osien välisistä suhteista  
Epäselvyyden hallinta on hajautunut itseohjautuva ja itseorganisoituva pro-
sessi. Sen vaarana on liiallinen hajautuminen, koordinoimattomuus, kaikkien 
taistelu kaikkia vastaan. Järjestelmää pitää koossa kommunikatiivinen suun-
nittelu108. Strategian laatu, oppiminen, uudet oivallukset - suunnitelmien var-
sinaiset sisällöt - nousevat esiin jatkuvasta organisaatioiden sisäisistä ja väli-
sistä kommunikaatio- ja oppimisprosesseista. Klassinen suunnittelu tarjoaa 
välineitä tutkia, tulkita ja selittää tapahtumia sekä kääntää niitä toiminnan 
suuntaa hahmottaviksi strategisiksi aikomuksiksi ja aiotuiksi strategioiksi. 

Yksinkertaista pehmeän strategian soveltaminen ei käytännössä ole, vaan monet 
vanhoihin rakenteisiin, valtaan ja konflikteihin liittyvät kysymykset horjuttavat 
jatkuvasti prosesseja. Tässä mielessä pehmeä strategia jakaa Lindblomin (1959) 
ajatukset suunnittelusta ‘rähmimisen tieteenä’, mutta näkee sen lähinnä rähmi-
misen taiteena, jossa ei keskitytä vain käsillä olevan ongelman ratkaisemiseen 
vaan myös tulevaisuuksien etsintään sekä kokonaisuuden ja osien välisen suh-
teen hahmottamiseen. Yksi tehtävä on jatkuvasti arvioida omaa toimintaa ja si-
ten pyrkiä välttämään suunnittelun ansat. Jos ollaan liukumassa kohti klassisen 
strategian ansaa otetaan askelia kohti kommunikatiivista ja prosessuaalista 
suunnittelua. Jos taas ollaan vierimässä kohti kommunikatiivisen suunnittelun 

																																																								
108 Kuten Rydin (1993, 367) toteaa suunnittelun tehtävänä yleisesti ottaen on estää epäjärjes-
tys ja anarkia. Eri suunnitteluteorioiden välillä on kyse lähinnä siitä miten tähän pyritään. 
Pehmeä strategia korostaa, että tietty epäjärjestys, moninaisuus ja jännitteet luovat järjestel-
missä tarvittavan dynaamisuuden. Tällöin suunnittelun jatkuva tehtävä on etsiä tasapainoa 
kaaoksen ja jäykkyyden välillä. Molemmat ääripäät voivat olla tuhoisia. 
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ansaa, on toimintaa palautettava klassisen suunnittelun suuntaan. Suunnittelussa 
yhtä tärkeämmäksi nousee jatkuva itsearviointi ja toiminnan luonteen tunnista-
minen. 

Etsittäessä reittiä suunnittelun ansojen välissä pehmeä strategia ei voi olla 
‘ylevien’ periaatteiden toteuttamista, sillä kuten Forester (1993, 25) toteaa, 
suunnittelijan työn pitää merkitä muille toimijoille jotain, sen täytyy vaikuttaa 
järkevältä. Suunnittelijan työn tekninen täydellisyys itsessään ei riitä. 

Strategialla ja suunnittelulla on kolme suurta haastetta; a) miten yhdistää 
suunnitelmallinen järjestyksen luominen joustavaan epäselvyyden sietämiseen ja 
sen kanssa elämiseen, b) miten yhdistää tekninen osaaminen, kommunikatiiviset 
taidot ja käytännön tarpeet, ja c) miten yhdistää pehmeän strategian eri osat toi-
siinsa käytännön tilanteissa. 

Pehmeän strategian mukana - vallan hajautuessa, kommunikatiivisuuden ja 
prosessien korostuessa - myös johtajuus joutuu uudelleenarvioinnin kohteeksi. 
Jos valta on hajautunut, ja jos kukaan ei ole yksin vastuussa ongelmien ratkaise-
misesta, niin johtajuudessa on yhä useammin kysymys erilaisten kommunikaa-
tiofoorumien ja areenoiden luomisesta, jatkuvasta kehittämisestä ja käyttämises-
tä osana strategiaprosessien hienosäätöä. 

"Sillä johtajalla, joka tunnistaa olennaiset foorumit ja areenat sekä ymmärtää niiden 
toiminnan suhteessa vallan ulottuvuuksiin, on holistinen ja käytännöllinen ote val-
taan eli kapasiteettiin muuttaa ja ohjata muutosta." (Bryson & Crosby 1992, 90) 

Pehmeän strategian kommunikatiivinen ote antaa kunnanvaltuuston tehtäväksi 
poliittiseen tahdonilmaukseen perustuvan suunnan hahmottamisen, mutta samal-
la yhä tärkeämpään rooliin nousee jatkuva tulevaisuuksien ja suuntien etsintä 
erilaisilla foorumeilla. Kunnanvaltuuston uusi tehtäväkenttä109 on yhä useammin 
valtuustosalin ulkopuolella. Se on palautteen etsimistä arvoulottuvuudelta ja 
operatiiviselta ulottuvuudelta saadun palautteen tulkitsemista. Arvoulottu-

																																																								
109 ks. Majoisen (1995) tutkimus mahdollistavasta kunnanvaltuustosta 
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vuudella se merkitsee läheistä, kuuntelevaa kontaktia kenttään, se merkitsee val-
tuuston ja erilaisten kuntalaisten muodostamien ryhmien teema- ja tapauskohtai-
sia tapaamisia ja keskusteluja. Valtuuston ja heidän toimintaansa tukevien vi-
ranhaltijoiden tehtävä on pohtia millä foorumeilla ja miten keskustelua käydään. 
Kommunikaatio ei siis ole tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan mitä kunta aikoo 
tehdä, vaan uusien kysymysten esille nostamista ja kuuntelemista. Viranhaltijoi-
den tehtävä on yhdessä luottamushenkilöiden kanssa tulkita keskustelua ja kään-
tää se käytännön toimintaan. 

Parhaimmillaan valtuusto kannustaa kuntayhteisön toimijoita, avaa sekä uusia 
henkisiä että materiaalisia mahdollisuuksia, luo edellytyksiä, kyseenalaistaa ja 
provosoi. Epäselvyyden hallinnan ajalla enemmän valtaa on prosessin vähittäi-
sessä muokkaamisessa kuin yksittäisissä päätöksissä. 

Tällöin korostuvat myös johtavien viranhaltijoiden uudet kyvyt. Enää olen-
naista ei ole tuoda päätöksentekijöille paria hyvin muotoiltua vastausta, vaan 
nostaa esille strategisia kysymyksiä, luoda foorumeja, joissa avoimiin kysymyk-
siin tarttuvat päätöksentekijöiden kanssa ne, joita asiat kulloinkin koskevat. Lii-
an aikaisin valmiina annettu vastaus saattaa johtaa tilanteen jäykistymiseen, luk-
kiutumiseen. Mutta kuten todettua - pehmeällä kivellä on aina mielessä kris-
tallinkirkkaana omien aiottujen strategioiden ydin, vaikka se koko ajan etsiikin 
muotoaan. Vaikea ajatus, mutta nykyaikana välttämätön. 

Strateginen johtaminen on pehmeän strategian näkökulmasta käsityötä. Aja-
tus on Mintzbergin, joten annetaan hänen kuvailla110 sitä. 

“Kuvitelkaa joku suunnittelemaan strategiaa. Mitä todennäköisimmin mieleen nou-
see kuva järjestelmällistä ajattelusta; johtaja, tai ryhmä johtajia, istumassa toimis-
tossaan suunnittelemassa toiminnan linjoja, systemaattisesti analysoimassa kilpaili-
joita ja markkinoita ... Kuvitelkaa nyt joku muotoilemassa strategiaa. Täysin toisen-
lainen kuva nousee mieleen ... Muotoileminen nostaa esiin perinteisen taidon, sel-
laisen henkilökohtaisen omistautumisen, jossa täydellisyys nousee yksityiskohtien 
hallinnasta. Mieleen ei niinkään nouse kuvaa järjestelmällisestä ajattelusta, vaan 
kokemuksesta ja taidosta nousevan läheisyyden ja harmonian tunteesta käsillä ole-
van materiaalin kanssa. Strategian tietoinen muotoilu ja toteutus sekoittuvat jatku-
vassa oppimisen prosessissa.” (Mintzberg 1989, 26-27.) 

Mintzbergin luomassa kuvassa strategeja eivät ole vain toimistoissaan puurtavan 
johtoryhmän jäsenet, vaan koko organisaatio. Samoin kunta- tai alueellisesta 
strategista ei vastaa vain ryhmä ydinorganisaatioiden edustajia tai kunnan joh-
toa, vaan ‘kunta- ja alueellinen strategia’ on se kommunikaatio-, neuvottelu-, ja 
konfliktikaruselli, joka pyörii kaikilla alueilla jatkuvasti. Se, joka hallitsee tä-

																																																								
110 Vapaa käännös englannista MS 
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mänkaltaisen prosessin luonteen ja laadun, on vahvoilla. Hän tietää keitä ovat 
oikeat toimijat kussakin hankkeessa; miten heille pitää hanke perustella; missä 
ja koska se tulee perustella; hän tietää koska ei ole oikea aika ottaa esille uusia 
asioita; hän tietää miten muodollinen järjestelmä toimii, ja miten sen sisällä toi-
mivat ihmiset ajattelevat ja toimivat. Ihannemallissa prosessuaalisen strategian 
taitaja on samanlainen ihmemies kuin klassinen edeltäjänsä. Nyt vain korostuvat 
eri asiat. 

Tuskin sitä kukaan edes koskaan ‘täydellisesti’ oppii, mutta voihan sitä jatku-
vasti opiskella.  

Teesi suunnittelijan tehtävistä  
Suunnittelijan tehtävä on saattaa oikeat ihmiset yhteen; nostaa esiin kysymyk-
siä; muokata huomiota; etsiä mahdollisuuksia ja tuoda ne keskuste-
luun;laajentaa analyysein tietopohjaa; tunnistaa kommunikaation esteitä ja 
etsiä mahdollisuuksia niiden poistamiseksi. 
Kuntaorganisaatiossa strategisen ajattelun keskeisiä kysymyksiä on se, miten 
muunnetaan laaja-alainen palaute ja keskustelu pitkäjänteisiksi ja johdonmukaisiksi 
mutta kimmoisiksi strategiaprosesseiksi. Suunnittelijan tehtävänä on rakentaa ja yl-
läpitää prosessin edellytyksiä. 

Pehmeän strategian teesit epäselvyydessä kamppailevalle suunnittelijalle voi-
daan tiivistää ‘amerikkalaiseen’ tyyliin seuraavasti:  

• Ennakoi mitä ennakoitavissa on - mutta älä luota liikaa ennakointisi tuloksiin, 
tärkeintä on saada aikaan keskustelua ja luoda positiivisia jännitteitä.  

 -> Suunnittelu monine lukuineen ja talousennusteineen näyttää täsmällisel-
tä. Mutta mitä jos 2 ei olekaan 2, mitä jos neljästä tuleekin kolme, mitä 
jos 2 + 4 ei olekaan 6 vaan 4. 

• Suunnittele mitä suunniteltavissa on - mutta älä luota liikaa suunnitelmiisi, lue 
tilannetta ja anna suunnitelmien muuttua, mutta älä tee sitä peilaamatta.  

• Suunnitelmissa huomio tulee kiinnittää sekä prosessin laatuun että suunnitel-
man itsensä laatuun. Onhan myös peilin oltava niin hyvä kuin mahdollista. 

• Ymmärrä tänään tekemiesi päätösten merkitys tulevaisuudelle; kiinnitä huo-
miosi tämän päivän laatuun. 

• Opi eilisestä ja käännä se tämän päivän laaduksi. 
• Varaudu sekä asenteellisesti että materiaalisesti tuleviin murroksiin. 
• Luo (tänään) toimiva kommunikaatioverkosto, jotta huomenna, murroksen yl-

lättäessä, tiedät keneen ottaa yhteyttä, miten asiasi hänelle perustella jne.  

Suunnitteluun ja strategiaan itseensä liittyy useita erilaisia paradokseja. Tällä 
matkalla omaksutun ajattelutavan mukaan yksiselitteisten joko-tai valintojen si-
jaan on etsittävä mahdollisuuksia paradoksien dikotomisen luonteen häivyttämi-
seen. Miten se käytännössä onnistuu riippuu hyvin pitkälle yksilöiden kyvystä. 
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Koko tämä matka ja muutamat käytännön suuntaan hapuilevat ajatukset jättä-
vät auki lukuisia konkreettisia kysymyksiä. Jääköön niiden etsintä uusien mat-
kojen tavoitteiksi. Tämän matkan tarkoituksena oli katsoa mistä suunnasta vas-
tauksia tulisi lähteä etsimään. Samalla on haluttu korostaa sitä, että hienot johta-
misen ja suunnittelun mallit saattavat olla vain harhaa. Hyvä vuorovaikutus ja 
käytännönläheinen järkeily saattavat olla ratkaisevia.  

Onko jo aika puhua tulosjohtamisen sijaan maalaisjärkijohtamisesta ja laatu-
johtamisen sijaan hämminki- ja hämmennysjohtamisesta? 
 

Mitä pehmeä strategia edellyttää suunnittelututkimukselta  
 
Suunnittelun teoriat ja käytännön toimintamallit eivät ole kyenneet selittämään 
tulevaisuutta (tai nykyisyyttä), sen monia ulottuvuuksia, kehitystä, epätasapai-
noa, murroksia ja muutosta. Instrumentaaliseen rationalismiin nojaava suunnitte-
lu on tukenut tasaisten kehitysvaiheiden toimintaa.  

Suunnitteluprosessien tutkimuksessa on yhä useammin lähdettävä paikallisis-
ta tapauksista, eikä niinkään yleisistä järjestelmien analysoinnista. Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita loputonta irrallisten case-tapausten tulvaa, vaan kyseessä ole-
vien tapauksien suhteuttamista osaksi kokonaisuutta niiden omista lähtökohdis-
ta. Tällöin ei voi keskittyä vain nykyhetken kuvaukseen ja analyysiin. Mennei-
syyden kokemukset on muodossa tai toisessa sisällytettävä erilaisiin kuvauksiin 
ja selityksiin. Samalla paikallisten ja kansainvälisten tapahtumien sekä järjestyk-
sen ja epäjärjestyksen välisen suhteen ymmärtämisen merkitys kasvaa.  

Epäselvyyden hallinnan ja kommunikatiivisen suunnittelun korostama vuoro-
vaikutus johtaa tarkastelemaan sitä mitä kommunikaation foorumeja ja areenoja 
on eri tilanteissa käytetty; miten niitä on käytetty; mikä on estänyt eri toi-
mijoiden välistä kommunikaatiota; kenen logiikan mukaan visiot ja aiotut stra-
tegiat on laadittu; miten visiot ja aiotut strategiat on käännetty eri toimijoiden 
toiminnaksi; miksi ne eivät ole kääntyneet jne. Kommunikatiivinen suunnittelu 
ei johda kysymään vain mitä paperille on kirjoitettu tai ketkä osallistuivat suun-
nitteluprosessiin, vaan sitä mitä prosessin sisällä tapahtui, mikä oli sen laatu. 

Kommunikatiivisuus johtaa tutkimaan kriittisesti suunnitelmien ja suunnitteli-
joiden tietopohjaa. Suunnitelmia ei oteta ‘totuutena’, eikä kaikkia väitteitä yhtä 
valideina. Fischer ja Forester (1993b, 3) toteavat että, jos emme kykene erotta-
maan suunnittelun tuotoksia myyntipuheista, meidän olisi nähtävä ne analyysien 
sijasta propagandana. Huomion kohteeksi nousee myös se missä määrin suunnit-
telussa esitetyt argumentit ovat vallan retorista pönkittämistä, ja missä määrin 
ajatuksia asioiden muuttamiseksi. Mitä ja kenelle peili heijastaa? 
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Myös jatkuvan palautteen käyttö herättää uusia kysymyksiä. Miten ja millä 
foorumeilla voidaan luoda sellaisia palautemekanismeja, että todella kuunnel-
laan eikä vain kuulla? Miten palaute kanavoituu kuntaorganisaation sisällä, mitä 
rakenteellisia, prosessuaalisia ja asenteellisia muutoksia sen käyttö edellyttää? 
Miten palautetaan kuntalaisten usko siihen, että suunnitteluun kannattaa osallis-
tua, että todella kuunnellaan eikä vain kuulla? Miten tasapainotetaan kommuni-
katiivisuus ja muut kiireet? 

Pehmeän strategian lähtökohdista tutkimuksessa keskeiselle sijalle nousevat 
seuraavat kysymyskokonaisuudet: 

• Pehmeän strategian esteet 
 - Miten vallitsevat suunnittelujärjestelmät ja -rakenteet estävät estävät peh-

meän strategian kommunikatiivista prosessia? 
 - Mitkä asenteelliset tekijät estävät pehmeän strategian kommunikatiivista 

prosessia? 
 - Miten vakiintuneet prosessit (toimintamallit - ja tavat) estävät pehmeän 

strategian kommunikatiivista prosessia? 
  - Miten erilaiset vallan muodot vaikuttavat pehmeän strategian periaattei-

den toteutumiseen erilaisissa suunnittelutilanteissa? 
• Kommunikaation laatu  
 - Missä - millä foorumeilla ja areenoilla - keskustellaan? 
 - Miten ne tukevat tai ehkäisevät kommunikatiivisuutta?  
 - Miten kuntayhteisön jäsenillä on mahdollisuus osallistua keskusteluun? 
 - Miten totuus, tavoitteet ja keinot tuodaan esille erilaisilla foorumeilla? 

Kenen arvoja ne tukevat? Missä vaiheessa prosessia ne ovat avoimia 
keskustelulle? Ovatko ne lainkaan?  

 - Mitä valinnan mahdollisuuksia on eri foorumeilla tuotu esille ja mitä ei 
ole lainkaan otettu esille?  

 - Kuka muotoilee ongelman, millä foorumeilla ja millä argumenteilla se 
muotoillaan? 

 - Mitä on tehty kommunikaation esteiden tunnistamiseksi ja poistamisek-
si? 

• Kommunikaation organisointi 
 - Miten valtava nippu asioita, argumentteja ja ideoita on järjestetty siten, 

että keskustelu on mahdollista? 
 - Miten eri toimijoiden väliset suhteet järjestettiin muodollisesti? Miten ne 

toteutuvat käytännössä? 
 - Mikä oli yhteinen nimittäjä - ilkeä ongelma, uhka, mahdollisuus yms. - 

jonka ympärille toimijat on organisoitu? Mikä on ‘oikea’ määrittelyn ta-
so111, jolla toimijoiden kiinnostus kohteeseen pystytään pitämään yllä? 

																																																								
111 Ajatuksena tässä on se, että esimerkiksi alueen kehitys on liian yleinen teema, jotta sen 
ympärille voitaisiin tehokkaasti organisoida eri toimijoiden yhteistyö kommunikatiivisen 
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 - Millaisessa prosessissa ongelma yms. on muotoiltu/voitaisiin muotoilla?  
 - Osallistuiko prosessiin ‘oikeat’ toimijat? Kuka määritteli keitä ovat oike-

at toimijat? 
 - Kenen tehtävä oli koota ryhmä piirittämään jotain ongelmaa, ja pitää se 

koossa? 
 - Miten onnistuttiin yhteensovittamaan eri toimijoiden intressejä? 
 - Miten konfliktit ratkaistiin? Miten konflikteihin oli varauduttu ennalta? 
 - Miten prosessiin on välittynyt aiemmat kokemukset? Miten niistä on 

opittu? 
• Strategialoopin laatu   
 - Miten avoimia muutokselle klassisen suunnittelun tuotokset ovat olleet? 
 - Miten muutoksia ja muutospaineita on peilattu suunnitelmiin? Onko rea-

goitu toimintaympäristön muutoksiin peilaamatta muutostarpeita strate-
gisiin aikomuksiin? Ovatko toiminnan perustat unohtuneet? 

 - Ovatko strategiset aikomukset muodostuneet jäykiksi periaatteiksi, joita 
ei olla valmiita muuttamaan vaikka toimintaympäristön muutos sitä edel-
lyttää? 

 - Miten strategista tietoisuutta on tietoisesti luotu? Miten sitä on pidetty yl-
lä?  

 - Mitä klassisen (strategisen) suunnittelun menetelmiä on käytetty? Mitä 
lisäarvoa ne ovat tuoneet pehmeään strategiaan? 

Jos suunnittelija yrittäisi jokaisessa tilanteessa ottaa kaiken sen huomioon mitä 
tässä opuksessa on kirjoitettu, hän todennäköisesti joutuisi epätoivon valtaan ja 
jäisi suosiolla kotiin. Häntä saattaa myös masentaa harmaan sävyjen - moninai-
suuden, moniarvoisuuden - mukanaan tuoma laajan näkökulman ja kommunika-
tiivisuuden vaatimus. Miten sitä ehtii kaikkien kiireiden keskellä vielä kaikkia 
sävyjä tunnistamaan ja ihmisten kanssa keskustelemaan.  

Moninaisuudella, prosessuaalisuudella ja kommunikatiivisuudella olen ha-
lunnut korostaa sitä, että emme saa pudota klassisen strategian ansaan ja kuvitel-
la, että olemme kykeneviä etukäteen päättäämään mikä on tärkeää ja mikä ei. 
Meidän on kyettävä kiinnittämään huomio myös pieniin asioihin ja erilaisiin nä-
kökulmiin. Parhaat strategiat saattavat löytyä klassisen strategian suunnittelu-
prosesseista tai sitten ne löytyvät jokapäiväisistä tapahtumista, sattumasta. 
Kaikkein todennäköisintä on, että ne löytyvät ‘jostain väliltä’, strategialoopin 
jatkuvasta prosessista.  

Lisäksi olen halunnut korostaa sitä, että strategia on yksilöllä ennen kaikkea 
selkäytimessä, jonne hän ajaa sitä jatkuvan strategisen ajattelun avulla. Tällöin 
korostuu strategian taju. Ryhmässä strategian taju syntyy jäsenten välisessä 
																																																																																																																																																																													
suunnittelun periaattein. Sen sijaan esimerkkeinä käytetyt Tanskan teollisuuden yksittäiset 
klusterit, High Design tuote ja Interprise-hanke saattavat olla tarpeeksi konkreettisia teemoja.   
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kommunikaatiossa ja siitä nousevassa strategisessa tietoisuudessa. Hyvä strate-
gian taju edellyttää systemaattista ja pitkäjänteisestä huomion kohdentamista sen 
luomiseen ja uudistamiseen. Strategian taju ei voi koskaan olla valmis.  

Erilaiset muodolliset suunnitteluprosessit ja -asiakirjat saattavat olla hyviä 
apuvälineitä strategian tajun ja kollektiivisen strategisen tietoisuuden luomises-
sa, mutta tärkeämpää on kohdistaa huomio muodollisten prosessien sisälle ja 
taakse. Olennaista on nähdä mitkä tekijät yhtäältä tukevat pehmeää strategiaa ja 
toisaalta estävät sitä.  

Selkeät rintamalinjat ovat murtumassa ja keskinäisten vuorovaikutussuhtei-
den kasvu lisää tulevaisuuden epäselvyyttä. Tilannetta voi verrata shakin ja Gon 
väliseen eroon. Shakissa rintamalinjat ovat kohtuullisen selkeät. Pelaaja hallitsee 
jotain osaa laudasta. Hyökkäyslinja voi olla hyvinkin herkkä, mutta kokenut 
silmä pystyy sen havaitsemaan. Joissain tapauksissa toinen pelaajista voi muu-
tamalla loisteliaalla siirrolla ratkaista pelin edukseen. Epäselvyyden hallinta 
muistuttaa enemmän ikivanhan aasialaisen lautapelin Gon perusasetelmia.  

Go on peli, jossa vähittäin piirittämällä, lukuisilla yksittäisillä siirroilla ede-
tään kohti päämäärää. Peliä ei voi ratkaista yhdellä loistavalla siirrolla, vaan 
useiden yksittäisten siirtojen pitkäjänteisellä linkittämisellä toisiinsa vastustajan 
siirrot koko ajan huomioiden. Luonnollisesti kaikki siirrot eivät ole yhtä tärkeitä, 
vaan pelissä on hetkiä, jolloin yksittäisen siirron merkitys loppupelille voi olla 
ratkaiseva. Tästä huolimatta jokainen laudalle asetettu kivi vaikuttaa pelin kul-
kuun. 
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"Siinä koko juttu: saavuttaa staattinen 
ja dynaaminen laatu yhtä aikaa. Jos ei 
voida rakentaa tieteellisen tiedon staat-
tisille rakenteille, joudutaan takaisin 
luolamiehen tasolle. Mutta jos ei ole 
vapautta muuttaa niitä rakenteita, ei 
päästä enää kasvamaan." (Pirsig 1992) 

Päätösteesi  
Pehmeän strategian ensisijainen huo-
mion kohde ei ole siinä miten muute-
taan maailmaa, vaan siinä miten me 
muutamme itseämme ja toimintatapo-
jamme. 
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LIITE 1. Raision kaupunki pähkinänkuoressa 
 
 

Raision kaupunki 
• Kauppalaksi 1966 
• Kaupungiksi 1974 
• Pinta-ala 49,6 km2,  
• Asukastiheys 459 henkilöä/km2 
• Asukasluku (31.12.1994) 22088 
• Ikärakenne: 
 0-14 -vuotiaat 20,0 % 
 15-24 -vuotiaat 12,5 % 
 25-44 -vuotiaat 32,5 % 
 45-64 -vuotiaat 24,7 % 
 64-  -vuotiaat 10,3 % 
• Veroäyri (1996) 16,5 p 
• Äyrit/ asukas  58947 
• Kantokykyluokka  7 
• Kokonaismenot  546,3 mmk 
• Lainaa/asukas  3935 mk 
 
 

 
 
• Elinkeinorakenne 
 Alkutuotannossa 0,6 % 
 Teollisuudessa 31,2 % 
 Rakentamisalalla 5,2 % 
 Kaupan alalla 16,0 % 
 Kuljetusalalla 8,5 % 
 Liike-elämän pal. 12,0 % 
 Muissa palveluissa 24,7 % 
 Elinkeino tuntematon 1,7 % 

• Kaupungin henkilöstö 1056 
• Kaupunginvaltuuston paikkajakau-

ma: SDP 15 - Kokoomus 9 - Vasem-
mistol. 9 - Keskusta 3 - SKL 2 - 
RKP 1 - Vihreät 1 - muut 3 

 
 (Lähteet: Kunnalliskertomus 1994; 

Kuntafakta) 
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LIITE 2. Kuntasuunnitelman ja talousarvion aikataulu Raisiossa (Raision kaupun-
gin suunnitteluohjeet 1993) 
 

Kuntasuunnitelma 1993 Talousarvio 

Kaupunginhallitus valitsee kehi-
tyspolun ja strategiset painoalu-
eet 

kesäkuu Kaupunginhallitus hyväksyy 
raamit 

Valtuutetut valmistelevat periaa-
teohjelmaa 

elokuu Lautakunnat valmistelevat ta-
lousarvioehdotuksia ja raken-
tamisohjelman hankkeita 

Työryhmien raportit valmistuvat syyskuu Kaupunginhallitus tutustuu lau-
takuntien ehdotuksiin 

Kaupunginhallitus syventyy pe-
riaateohjelmaan 

lokakuu Kaupunginhallituksen talousar-
vioesitys vuodeksi 1994 val-
mistuu 

Kaupunginhallituksen esitys pe-
riaateohjelmaksi valmistuu 
-  toimielimittäiset painotukset    

1994-1998 
- rakentamisohjelma  
 1994-1998 

marraskuu Kaupunginhallituksen talousar-
vioesitys vuodeksi 1994 val-
mistuu 

Valtuustokäsittely joulukuu Valtuustokäsittely 
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LIITE 3.  Raision kaupungin SWOT-analyysi (Raisio 2005… 1994, 2-3) 

Vahvuudet, vauhdittajat Miten hyödynnetään? 
- Ammattitaito 
- Muutoshalukkuus 
- Nopeus, joustavuus 
- Yhteistyökokemus 
 
- Palvelujen läheisyys ja toimivuus 
- Tulosjohtaminen   

  
- Vakaa talous     

- Luottamuksen luominen 
- Kehitetään uusia toimintatapoja 
- Hyödynnetään kilpailutekijänä 
- Vauhditetaan ja kehitetään kuntayh-

teisöä 
- Hyödynnetään kilpailutekijänä 
- Tulosjohtaminen sekä strategiset va-

linnat ja johdonmukainen toiminta 
- Vältetään paniikkireaktioita 

Heikkoudet rajoittajat Miten poistetaan? 
- Varauksellisuutta, sektori-

itsekkyyttä     
 
- Heikkoa sitoutumista monella tasol-

la yhteisten tavoitteiden saavuttami-
seen 

- Kustannus- ja taloustietoisuus 

- Virastoja kannustetaan yhteistyöhön, 
henkilöstöä joustavaan työnjakoon ja 
liikkuvuuteen 

- Kustannuslaskennan kehittäminen ja 
hyväksikäyttö 

 
- Mittareiden luominen 

Mahdollisuudet Miten käytetään hyväksi? 
- Keskeinen sijainti Turun talousalu-

een länsipuolella 
 
- Raision imago 
- Palvelujen monipuolistaminen 
- Monipuolinen tonttitarjonta   
- Koulutustarjonta ja harrastusmah-

dollisuudet 
- Kaupunkikuvan eheyttäminen ja 

kaunistaminen 

- Kehitetään asukkaiden kustannuksia 
keventävää yhteistyötä eri tahojen 
kanssa 

- Hyödynnetään markkinoinnissa 
- Luodaan nykyisille asukkaille ja yri-

tyksille mahdollisuuksia sekä ediste-
tään uusien asukkaiden ja yritysten 
sijoittumista Raisioon 

-   “ 
-   “     
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Uhat Miten torjutaan? 

- Turun seudun kehitys pysähtyy 
   

- Kuntien keskinäinen kilpailu  
  

- Päätöksenteon vaikeutuminen 
- Verotulojen väheneminen, muutto-

tappio  
- Valtion ja kuntasektorin kustannus-

tenjako 
- Populismi 
- Kehittämishankkeiden keskeneräi-

syys 

- Tiivistetään kaupunkiseudun kuntien 
yhteistyötä 

- Panostetaan avoimuuteen ja luotta-
muksellisuuteen 

- Poliittinen, laaja-alainen yhteistyö 
- Panostetaan Raisioon hyvänä asuin-

paikkana 
- Turvataan oma taloudellinen liikku-

mavara  
 
- Investointipanokset keskitetään pai-

noalueille 
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LIITE 2. Kuntasuunnitelman ja talousarvion aikataulu Raisiossa (Raision kaupun-
gin suunnitteluohjeet 1993) 
 

Kuntasuunnitelma 1993 Talousarvio 

Kaupunginhallitus valitsee kehi-
tyspolun ja strategiset painoalu-
eet 

kesäkuu Kaupunginhallitus hyväksyy 
raamit 

Valtuutetut valmistelevat periaa-
teohjelmaa 

elokuu Lautakunnat valmistelevat ta-
lousarvioehdotuksia ja raken-
tamisohjelman hankkeita 

Työryhmien raportit valmistuvat syyskuu Kaupunginhallitus tutustuu lau-
takuntien ehdotuksiin 

Kaupunginhallitus syventyy pe-
riaateohjelmaan 

lokakuu Kaupunginhallituksen talousar-
vioesitys vuodeksi 1994 val-
mistuu 

Kaupunginhallituksen esitys pe-
riaateohjelmaksi valmistuu 

-  toimielimittäiset paino-
tukset    1994-1998 

- rakentamisohjelma 1994-1998 

marraskuu Kaupunginhallituksen talousar-
vioesitys vuodeksi 1994 val-
mistuu 

Valtuustokäsittely joulukuu Valtuustokäsittely 
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LIITE 3.  Raision kaupungin SWOT-analyysi (Raisio 2005… 1994, 2-3) 
 

Vahvuudet, vauhdittajat Miten hyödynnetään? 
- Ammattitaito 
- Muutoshalukkuus 
- Nopeus, joustavuus 
- Yhteistyökokemus 
 
- Palvelujen läheisyys ja toimivuus 
- Tulosjohtaminen   

  
- Vakaa talous     

- Luottamuksen luominen 
- Kehitetään uusia toimintatapoja 
- Hyödynnetään kilpailutekijänä 
- Vauhditetaan ja kehitetään kuntayh-

teisöä 
- Hyödynnetään kilpailutekijänä 
- Tulosjohtaminen sekä strategiset va-

linnat ja johdonmukainen toiminta 
- Vältetään paniikkireaktioita 

Heikkoudet rajoittajat Miten poistetaan? 
- Varauksellisuutta, sektori-

itsekkyyttä     
 
- Heikkoa sitoutumista monella tasol-

la yhteisten tavoitteiden saavuttami-
seen 

- Kustannus- ja taloustietoisuus 

- Virastoja kannustetaan yhteistyöhön, 
henkilöstöä joustavaan työnjakoon ja 
liikkuvuuteen 

- Kustannuslaskennan kehittäminen ja 
hyväksikäyttö 

 
- Mittareiden luominen 

Mahdollisuudet Miten käytetään hyväksi? 
- Keskeinen sijainti Turun talousalu-

een länsipuolella 
 
- Raision imago 
- Palvelujen monipuolistaminen 
 
 
 
- Monipuolinen tonttitarjonta   
- Koulutustarjonta ja harrastusmah-

dollisuudet 
- Kaupunkikuvan eheyttäminen ja 

kaunistaminen 

- Kehitetään asukkaiden kustannuksia 
keventävää yhteistyötä eri tahojen 
kanssa 

- Hyödynnetään markkinoinnissa 
- Luodaan nykyisille asukkaille ja yri-

tyksille mahdollisuuksia sekä ediste-
tään uusien asukkaiden ja yritysten 
sijoittumista Raisioon 

-   “ 
-   “     
-   “ 
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Uhat Miten torjutaan? 

- Turun seudun kehitys pysähtyy 
   

- Kuntien keskinäinen kilpailu  
  

- Päätöksenteon vaikeutuminen 
- Verotulojen väheneminen, muutto-

tappio  
- Valtion ja kuntasektorin kustannus-

tenjako 
- Populismi 
- Kehittämishankkeiden keskeneräi-

syys 

- Tiivistetään kaupunkiseudun kuntien 
yhteistyötä 

- Panostetaan avoimuuteen ja luotta-
muksellisuuteen 

- Poliittinen, laaja-alainen yhteistyö 
- Panostetaan Raisioon hyvänä asuin-

paikkana 
- Turvataan oma taloudellinen liikku-

mavara  
- Investointipanokset keskitetään pai-

noalueille 

  
	

	


