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9.10 Tervetuloa USO webinaariin: ajankohtaista USOssa syksyllä 2020 ja tulevia suunnitelmia

• Kehityspäällikkö Jarkko Majava, Kuntaliitto

9.20 Kestävyyden johtaminen 2020-luvulla kunnissa ja valtiolla
• Johtava asiantuntija Sami Pirkkala, Valtioneuvoston kanslia 
• Kuntakehitys- ja tutkimusjohtaja Sini Sallinen, Kuntaliitto
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• Case Espoo - kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala
• Case Tuusula - kehittämispäällikkö Heidi Hagman
• Case Kemi - kansliajohtaja Jukka Vilén
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11.05 Kestävyyden johtamisen työpajat - miten vien käytäntöön omassa kunnassani

12.00 Päätös
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Miten vien käytäntöön omassa kunnassani -työpajat

Ryhmä 1: Miten luottamushenkilönä voin edistää kestävyyden johtamista kuntayhteisössäni? 
Miten edistän pitkäjänteistä yli valtuustokausien ylittävää päätöksentekoa? Fasilitaattorina 
kehityspäällikkö Jarkko Majava, Kuntaliitto.

Ryhmä 2: Uuden strategiakauden kynnyksellä. Miten kestävyyden johtaminen -tematiikka 
saadaan kuntastrategiaan? Strategiarakenteita, tavoitteita, mittareita…? Fasilitaattorina 
johtava konsultti Sirpa Korhonen, FCG.

Ryhmä 3: Kuntajohtaminen tukemaan kestävyyden johtamista: johtamismallit, 
johtamisjärjestelmät, organisaatiorakenteet. Miten poikkihallinnollisuus toteutuu? 
Fasilitaattorina asiantuntija Ville Nieminen, Kuntaliitto.

Ryhmä 4: Meillä on kunnassa jo tehty toimenpiteitä kestävyyden johtamisen haltuun 
ottamiseksi. Mitä seuraavaksi? Miten koko kuntaorganisaatio ja –yhteisö saadaan mukaan? 
Fasilitaattorina kuntakehitys- ja tutkimusjohtaja Sini Sallinen, Kuntaliitto.
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USO 6 ”Kestävä kuntajohtaminen” (v. 2021 – 2022)

Verkostokauden kärkiteemat:

Strategiat ja strateginen johtaminen

• Ennakointi ja muuttuva toimintaympäristö
• Päätöksenteko yli valtuustokausien
• Sosiaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja 

teknologisesti kestävyys strategian 
perustana

• Osallistavat strategiaprosessit
• Strategisen johtamisen työkalut
• Strategian seuranta ja mittarit
• Strategian toimeenpano ja operatiivinen 

johtaminen
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Toimiva kaksoisjohtaminen

• Valtuutettujen koulutus ja ryhmäytyminen

• Luottamushenkilöiden taidot ja 
toimintatavat

• Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden 
toimiva yhteistyö

• Tarkoituksenmukaiset johtamisjärjestelmät 
ja organisaatiot

• Toimielinten toimintatavat ja vaikuttavat 
johtamisen prosessit



Tulevat yhteiset tapahtumat loppuvuodelle
✓ 8.9.2020 klo 9 - 11 Yhdyshenkilöwebinaari – USOn tilanne ja jatko

✓ 23.9.2020 klo 12 - 15 Kuntien strateginen johtaminen -webinaari

✓ Koronaennakoinnin tulokset ja hyödyntäminen
✓ Kuntastrategioiden päivittäminen ja strategiat kuntien johtamisessa 
✓ Koronapoikkeustila ja kunnan poliittisen ja ammatillisen johdon vuorovaikutus (gradu)

✓ 2.12.2020 Päätösseminaari - luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden onnistunut 
yhteistyö
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