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Kuntastrategia on kunnanvaltuuston 
hyväksymä strategia, josta kunnan 
kaikki keskeisin päätöksenteko, 
suunnittelu ja kehittäminen 
johdetaan. 

Kuntalain 37§ mukaisesti kunnassa on 
oltava kuntastrategia, jossa valtuusto 
päättää kunnan toiminnan ja talouden 
pitkän aikavälin tavoitteista. 

Kuntastrategia tulee tarkistaa 
vähintään kerran valtuuston 
toimikaudessa.

Kuntalaki 410/2015



Kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja 
toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta ja kantava idea.

• Lisäksi strategia on..
• Valtuuston johtamisen väline
• Yhteinen ymmärrys keskeisistä tavoitteista ja tulevaisuuden 

suunnasta 
• Valintoja toinen toistaan tärkeämpien asioiden välillä
• Jatkuva prosessi, vuorovaikutusta ja tekemistä
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Mikä on kuntastrategia?
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Kuntalain lähtökohdat kuntastrategiaan
Kuntalaki 37 §

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää 
kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt 
palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Omistajapolitiikka
sisältää periaatteet, joilla 
johdetaan, ohjataan ja valvotaan 
kunnan toimintaa. 

Omistajapolitiikalla linjataan 
muun muassa se, missä 
yhteyksissä kunta on mukana 
omistajana ja sijoittajana ja mitä 
kunta omistajuudella 
tavoittelee. 
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Kuntalain lähtökohdat kuntastrategiaan
• Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista 

toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien 
toteuttamiseen. (Kuntalaki 37 §)

• Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. 
(Kuntalaki 37 §)

• Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.
(Kuntalaki 37 §)

• Kuntastrategia on oltava saatavilla yleisessä tietoverkossa. (Kuntalaki 109 §)

• Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin 
toiminnan ja talouden tavoitteet (Kuntalaki 110 §)



10 keskustelun 
aihetta ja valintaa ennen 
strategiaprosessia ja 
päivitysprosessin aikana



”Vallankumous, kunta 
uudistetaan uuden 
strategian myötä!”

”Valittu strateginen linja 
pysyy, pieniä viilauksia ja 

uusia sanavalintoja”

Pohdittavaa ja sovittavaa strategiaprosessin alkuun 

1. Strategian lähtökohdat, mitä nyt tehdään:
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Tiivis, lähinnä 
viranhaltijoiden laatima 

tietopaketti

Laaja ja osallistava 
tilannekuvan muodostus, 
jossa hyödynnetään mm. 
määrällistä ja laadullista 

ennakointia 

Pohdittavaa ja sovittavaa strategiaprosessin alkuun 

2. Yhteisen tilannekuvan muodostaminen 
strategiapäivityksen pohjalta
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Tilannekuvan muodostaminen

Apuja: 

https://www.kuntaliitto.fi/kunnan-toimintaympariston-
muutosten-ennakointi



Elämäntapojen 
muutokset

Älykäs hyvinvointi- ja 
terveysteknologia

Jakamis- ja 
kiertotalous

Uudet demokratian 
muodot

Asukkaat ja yhteisöt 
voimavarana ja 

kumppanina

Kokeilukulttuuri

Digitalisaatio

Moni-
kulttuuristuminen

Kaupungistuminen

Maahanmuutto

Syntyvyyden 
lasku

Ikääntyminen 

Työelämän murros & 
työvoiman saatavuus

Arvojen 
muutokset

Syrjäytyminen

Muu mikä?

Turvallisuus-
riskit

Muutokset kuntien tehtävissä, rahoituksessa, ohjauksessa, 
itsehallinnossa, yhteistyömuodoissa & kuntarakenteessa? 

Kunnat SDG-tavoitteiden toteuttajina (Agenda2030)

Maailmanpyörä – kuntien muutosajurit 2020-2030 

Julkisen talouden 
epätasapaino



Kasvukeskusten ja vähenevän väestön kuntien haasteita 
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Palveluverkko-
muutokset

Etäisyydet ja 
palvelujen 
saavutettavuus Osaava 

henkilöstö ja 
työvoima  

Kunnan 
elinvoima ja 
houkuttelevuus

Raskaat 
investoinnit

Sisäinen 
eriytyminen ja 
polarisaatio

Vieraskielisen 
väestön 
palvelutarpeen 
lisääntyminen

Palvelutarpeen 
kasvun 
kustannukset

Väestön 
vanhenemisen 
kustannukset

KasvustrategiatHallitun supistumisen strategiat



Julkisen hallinnon uudistamisen strategia

Julkisen hallinnon strategia ohjaa ja vahvistaa koko julkisen hallinnon 
uudistamista 2020-luvulla. Toimiva julkinen hallinto on keskeinen 

osa toimivaa demokratiaa ja hyvinvointiyhteiskuntaa.

Strategiassa kuvattu hallinnon yhtenäinen ja määrätietoinen 
uudistaminen sujuvoittaa arjen palveluita, turvaa oikeusvarmuuden 

yhteiskunnassa ja luo uusia mahdollisuuksia yrityksille ja yhteisöille.

https://julkisenhallinnonstrategia.fi/





Kuntayhteisön 
strategia 

Kuntaorganisaation 
strategia

Pohdittavaa ja sovittavaa strategiaprosessin alkuun 

3. Kenelle strategia tehdään
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Osakkuusyhteisöt ja yhteistyösopimukset

Tytäryhteisöt

Kunnan toiminnan johtaminen ja ohjaus

Yritykset ja kolmas sektori

Omistajaohjaus
Perussopimus ja yhtymäkokoukset
Osakassopimus, yhteistoimintasopimukset
Konserniohje, yhtiöjärjestys ja yhtiökokous, hallitustyöskentely

Sopimukset ja valvonta Avustusehdot

Omistajaohjaus
Konserniohje ja yhtiöjärjestys 
Yhtiökokous ja hallitus

Hallintosääntö
Talousarvio- ja suunnitelma
Ohjelmat, kehityskeskustelut

Kunta ja kuntalaiset

Kunnan organisaatio



Arvopohjainen ja 
visionäärinen

Pragmaattinen ja 
tavoite- ja 

toimenpidepohjainen

Pohdittavaa ja sovittavaa strategiaprosessin alkuun 

4. Strategian henki
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Pitkäaikajänne, 
yli valtuustokausien 
ulottuva strategia 

Lyhyt aikajänne, 
valtuustokauden strategia

Pohdittavaa ja sovittavaa strategiaprosessin alkuun 

5. Mille aikajänteelle strategia tehdään
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Viestinnällinen ja kiteytetty 
strategia, joka ohjaa 

toimintaa yleisellä tasolla

Laaja ja yksityiskohtainen 
strategia, joka ohjaa tarkasti 
toimintaa päätöksenteossa ja 

kuntaorganisaation 
toiminnassa

Pohdittavaa ja sovittavaa strategiaprosessin alkuun 

6. Valtuuston hyväksymän strategian tavoite, 
laajuus ja tarkkuustaso
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Yleisellä tasolla oleva: 
”maailmaa syleilevä”, 

”kaikille jotakin”, ”toiveiden 
tynnyri” 

Voimakkaita (ja kipeitä) 
valintoja tekevä

Pohdittavaa ja sovittavaa strategiaprosessin alkuun 

7. Strategian valinnat ja ohjausvaikutus

20



Monitasoinen: visio, missio, 
arvot, päämäärät, tavoitteet, 

mittarit ja indikaattorit… 

Yksinkertainen: tavoitteet ja 
toimenpiteet 

Pohdittavaa ja sovittavaa strategiaprosessin alkuun 

8. Strategian rakenne ja hierakia
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Erilaisia tapoja jäsentää strategia

• Tasapainotettu mittaristo (BSC - balanced 
scorecard)
• talous, prosessit, henkilöstö, asiakas tai
• talous, prosessit, henkilöstö, vaikuttavuus

• Kestävä kehitys
• taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen (ja 

kulttuurinen) kestävyys

• Kuntalaki §1 (kunnan perustehtävän 
määritelmä):
• kuntalaisten hyvinvointi, alueen 

elinvoima, kestävä palvelutuotanto ja 
demokratia

• Kuntalain 37§ kuntastrategia
1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin 

edistäminen;
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa 

säädetyt palvelutavoitteet;
4. omistajapolitiikka;
5. henkilöstöpolitiikka;
6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet;
7. elinympäristön ja alueen elinvoiman 

kehittäminen.
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Näiden kaikkien alle löydettävissä lisää jaotteluita



Esimerkki strategiarakenteesta ja strategiatermit

Visio Tahtotila mihin pyritään pitkällä aikatähtäimellä
MINNE ja MITÄ

Toiminta-ajatus tai missio Näkemys organisaation keskeisistä tehtävistä ja miksi olemme 
olemassa MIKSI

Arvot Millä perustalla toimitaan ja mitkä ohjaavat päätöksentekoa ja 
toimintaa MILLAINEN

Strategiset 
painopistealueet ja 
päämäärät

Visiota jäsentävät tavoitekokonaisuudet/näkökulmat
MITEN 

Strategiset tavoitteet Mitä tavoitellaan ja missä on onnistuttava

Keskeiset 
toimenpiteet/keinot

Millä yksilöidyillä toimilla edistetään tavoitteiden toteutumista

Mittarit ja arviointikriteerit Miten arvioidaan ja mitataan tavoitteiden ja toimenpiteiden 
onnistumista
MISSÄ

Kärkihankkeet/ohjelmat Tavoitekokonaisuudet, joilla johdetaan ja koordinoidaan 
toimeenpanoa



Laaja osallistava ja 
vuorovaikutuksellinen 

prosessi

Ketterä ja tiivis prosessi, 
jossa valtuusto ja 

viranhaltijat keskiössä 

Pohdittavaa ja sovittavaa strategiaprosessin alkuun 

9. Strategiaprosessin laajuus

24



Kuntastrategian sisällöllisten valintojen rinnalla 
yhtä tärkeää on sen sisältämien pääasioiden 
yhteinen omaksuminen ja tulkinta 
mahdollisimman laajasti kunnan poliittisessa ja 
ammatillisessa johdossa, toimialoilla, 
konserniyhteisöissä, henkilöstön sekä myös 
asiasta kiinnostuneiden kuntalaisten ja 
sidosryhmien keskuudessa.
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Osallistava 
strategia-
prosessi

https://www.kuntaliitto.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/demokratia-ja-osallisuus/kuntalaisten-
osallistuminen/demokratia-ja-osallisuus/kuntalaiset-kuntastrategiaa-tekemaan

https://www.kuntaliitto.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/demokratia-ja-osallisuus/kuntalaisten-osallistuminen/demokratia-ja-osallisuus/kuntalaiset-kuntastrategiaa-tekemaan


Strategiatyön eri tahot
Strategiatyön vastuulliset toimijat

• Valtuusto 

• Hallitus 

• Kunnanjohtaja ja johtoryhmä

Organisaation toimijat

• Esimiehet

• Henkilöstö 

Vaikuttajat ja sidosryhmät

• Kuntalaiset 

• Yhdistyksen ja kolmas sektori 

• Yritykset ja elinkeinoelämä 

• Vaikuttamistoimielimet
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Osallistamisen tapoja:
• Keskustelutilaisuudet, työpajat
• Kuntalaiskyselyt ja –haastattelut
• Kuntalaisraadit
• Kokemusasiantuntijat/kehittämisasiakkaat
• Yhdistysten ja järjestöjen yhteiskehittäminen
• Yhteissuunnittelu- ja teematilaisuudet
• Kumppanuuspöydät
• Palvelumuotoilu ja sen innovatiiviset 

menetelmät
• Sähköiset alustat 
• Kattava viestintä ja mediat

Yhteinen ymmärrys voi synnyttää 
sitoutumista ja sitoutuminen synnyttää 

strategian suuntaisia tekoja



• Keskustelutilaisuudet

• Kuntalaisraadit

• Kuntalaiskyselyt ja -haastattelut

• Kokemusasiantuntijat/kehittämisasiakkaat

• Verkkoaivoriihet 

• Mobiilisovellukset

• Yhdistysten ja järjestöjen yhteiskehittäminen

• Yhteissuunnittelutilaisuudet

• Kumppanuuspöydät

• Palvelumuotoilu

• Vaikuttamistoimielimet (vanhus- ja 
vammaisneuvostot, nuorisovaltuustot)
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Kuntien strategiatyön valmisteluun soveltuvat esimerkiksi seuraavat 
kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskeinot

Kaikki tilaisuudet voidaan 
järjestää myös 

verkkototeutuksena.

Keskeistä on miettiä miten eri 
tilaisuuksien ja menetelmien anti 

aidosti vaikuttaa strategiaan!   



28 Saa kuulua! Oivalluksia osallisuuden edistämiseen kaupungeissa ja kunnissa
https://www.kestavakaupunki.fi/fi-FI/OHJELMA/Hankkeet/Saa_kuulua_inspiraatiopaketti_osallisuud%2858235%29



Toteutus toimeenpano-
ohjelmilla ja talousarviossa 

ja -suunnitelmassa

Toteutus talousarviossa ja 
suunnitelmassa

Pohdittavaa ja sovittavaa strategiaprosessin alkuun 

10. Strategian toimeenpano
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Strategian toimeenpano

Kuntastrategia

Strategiset ohjelmat:

Vuosittaiset talousarviot ja 
taloussuunnitelma

Raportit ja tilinpäätös 

Strategia on kokonaisuus, joka muodostuu 
strategiasta, sitä toteuttavista ohjelmista 

sekä toimiala- ja yksikkökohtaisista 
tulkinnoista tai suunnitelmista sekä 

tekemisestä.
• Hyvinvointisuunnitelma
• Elinvoimaohjelma
• Maapoliittinen ohjelma
• Osallisuusohjelma

• Henkilöstöohjelma
• Omistajapolitiikka
• Muut ohjelmat

Kehityskeskustelut

Viestintä

Toimialojen käyttösuunnitelmat

Toimielintyöskentely

Johtoryhmätyöskentely

Projektit, kokeilut

Valtuustosopimus



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Jarkko Majava
050 325 2306
jarkko.majava@kuntaliitto.fi
@JarkkoMajava

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/

