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hyvinvointi-

ja 
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Kumppa-
nuudet

Yhteistyö- ja 
neuvottelunmenettelyt 

kunta ja maakunta

Siirtymävaiheen johtaminen (muutosviestintä, osallistavat
Suunnitteluprosessit, henkilöstösiirrot ja 

henkilöstöjohtaminen (= osa lähtee, osa jää, miten varmistaa 
kuntatyönantajan vetovoimaisuus, miten johtaa supistuvaa 

organisaatiota?)
uudistuvat kuntakonsernit ja niiden johtaminen, 

edunvalvonta, sopimusten hallinta, omaisuusjärjestelyt , 
tukipalvelut jne.

Strategiaprosessi

Yhdys-(raja) pinnat 
kunta-maakunta
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Talous

Yhdyskunta-
rakenne ja
elinvoima

Henkilöstö 
strategisena 

resurssina

Kuntalaiset

Koulu-
palvelut

Uudistusten
reaaliaikainen 
arviointi (REA)

Johtaminen ja
omistajaohjaus

Demokratia
ja päätöksenteko

Tutkimuskuntien 
toimintaympäristö

Kunnan 
muuttuva 

rooli Sote- ja 
maakunta-
uudistus

Sote-
palvelut

ARTTU2-tutkimusohjelman tutkimuskehikko 2014-2018 
Osaprojekteja fokusoidummin kysymyksin

Pohjoismaiset
vertailut



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

ARTTU 2 viestejä muutoksen johtamiseen

[pvm]

4

Johto

Henkilöstö

Kuntalaiset
1.Erirytmisyys 
(johto etenee 

henkilöstön edellä) 
voi tuottaa 

johtamisongelmia

3. Oman työn 
tuunaaminen

sopeuttaa 
muutoksiin

4. Henkilöstövoima-
varojen johtamiseen 
uutta tietoa ja uusia 
toimintamalleja.



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Det framgångsrika Finland skapas lokalt 

Kunnat välitilassa juuri nyt

[pvm]
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UUDEN KYNNYKSELLÄ

”Ei enää vanhassa,
ei vielä uudessa”

KUNTAKÄSITYS ORGANISAATIO

DEMOKRATIA

JOHTAMINEN

VIESTINTÄVALTA
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Välitilan 

mahdollisuuksia
Välitilan 

riskejä

1.

Muutosjohtajuus 

omiin käsiin

2.

Itsehallinnon 

vahvistuminen

3.

Vaikuttaminen 

maakunnan tulevaan

kehitykseen

4.

Kehittämispotentiaalin 

tunnistaminen

5.

Kokeilujen 

käynnistäminen

1.

”Pelikirjan” 

nopeat muutokset

2.

Kiireen 

lisääntyminen

3.

Asiantuntijuuden

menettämisen riski

4.

Liiallinen 

optimismi tulevaisuuden

kunnan resursseihin

5.

Epätietoisuus 

ja lähteminen

myyntimiesten kelkkaan

Välitila täynnä 
epävarmuuksia, tässä 

tilassa tarvitaan 
laajempaa perspektiiviä
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1.

Epämukavuusalueella 

johtamista

Välitila 

johtamisen 

näkökulmasta

2.

Yhteisen muutoskuvan

luomista

3.

Tunnistetaan, keihin 

muutos kohdentuu

(esim. lähiesimiehet)

4.

Epävarmuuksien 

sietämistä

5.

Uudistusilmapiiri ja 

ratkaisukyvykkyys 

keskiössä

6.

Tarvitaan 

toisin tekemistä 



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Det framgångsrika Finland skapas lokalt [pvm]
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Toivotan innostavaa ARTTU2-seminaaria!


