
Kuntaliitto InnoSI
Impact –partnerina
30.10.2015

Kaija Majoinen
Tutkimus- ja kehitysjohtaja
Suomen Kuntaliitto



Kuntaliiton rooli InnoSI-
projektissa
• Suomen Kuntaliitto toimii kansallisena

kumppanina edistäen kuntien ja kuntalaisten
aktiivista osallisuutta sekä tutkimustulosten
juurruttamista käytännön päätöksentekoon.

• Kuntaliitto toimii siltana päättäjien, kehittäjien
ja kansalaisten välillä käytännön läheistäen
tutkimusprosessia ja sen tuloksia kunnille ja
yhteistyökumppaneille sopivaan muotoon
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Uutta kunnille ja Kuntaliitolle
• Uusia käsitteitä ja hyvinvoinnin mittareita

taloudellisten mittareiden rinnalle

• Sosiaalinen investointi, sosiaalinen innovaatio,
sosiaalinen vaikuttavuus

• Laaja eurooppalainen yhteistutkimus
(10 maata, 20 casea)

• Kansainvälinen ennakointiyhteistyö

• Yhteisöreportterit

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma3



Kuntaliiton strateginen ohjausjärjestelmä

1.
Elinvoimaiset kunnat ja
alueelliset yhteisöt sekä
hyvinvoivat kuntalaiset

2.
Toimintakykyiset
kuntakonsernit

3.
Verkostoituva

Kuntaliitto

1.1 Vahvistamme erilaisten kuntien roolia,
kestävää kuntataloutta ja kunnallista
itsehallintoa.

1.2 Selkiytämme kuntien roolia kuntalaisten
hyvinvoinnin edellytysten mahdollistajana.

1.3 Vahvistamme kuntien edellytyksiä kehittää
paikallista elinvoimaa.

2.1 Luomme aitoa lisäarvoa ja vaikuttavia
ratkaisuja kuntakonsernien vaativiin tarpeisiin.

2.2 Luomme edellytyksiä kuntien henkilöstön
saatavuudelle ja osaamiselle.

3.1 Vahvistamme liiton osaamisperustaa ottamalla
käyttöön uuden kansallisen, pohjoismaisen, EU-
tason ja kansainvälisen verkostomallin.

3.2 Uudistamme liiton asiakas- palvelumallin sekä
kehittämisen ja edunvalvonnan toimintamallin.

3.3 Tavoittelemme liiton talouden tasapainoa
vuonna 2017.

STRATEGISET
TAVOITTEET

STRATEGISET
VALINNAT

PERUS-
TEHTÄVÄ

STRATEGISET
TAVOITTEET

2016-2017

Vuositason kriittiset menestystekijät* = VALINTOJA!Vuositason kriittiset menestystekijät* = VALINTOJA!

Menestystekijöitä toteuttavat
salkutettavat tai jo salkutetut

strategiset toimenpiteet

Menestystekijöitä toteuttavat
salkutettavat tai jo salkutetut

strategiset toimenpiteet

STRATEGINEN
TOIMINTA-

SUUNNITELMA
2016

Pitkä
aikajänne

Lyhyt
aikajänne

Toimintaympäristön muutokset: hallitusohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelmat,
muut kuntien ja Kuntaliiton toimintaan vaikuttavat muutosilmiöt. Kevyt SWOT-analyysi

*)Missä on onnistuttava, jotta
edistämme ensi vuonna
strategian toteutumista ja
reagoimme toimintaympäristön
muutoksiin?

InnoSI osana strategian toimeenpanoa



Näkökulma 3. Verkostoituva Kuntaliitto

Strategiset tavoitteet:
3.1 Vahvistamme liiton osaamisperustaa ottamalla käyttöön uuden kansallisen, pohjoismaisen, EU-tason ja
kansainvälisen verkostomallin.
3.2 Uudistamme liiton asiakas- palvelumallin sekä kehittämisen ja edunvalvonnan toimintamallin.
3.3 Tavoittelemme liiton talouden tasapainoa vuonna 2017.

Kriittinen
menestystekijä
v. 2016

Kriittistä
menestystekijää
toteuttava
toimenpide

Toimenpiteen
kohde

Miten toimenpide toteuttaa
menestystekijää

Mittarit ja
arviointikriteerit

3B) Kehitämme yhä
parempaa
ennakointia;
heikkojen signaalien
näkemistä ja
huomioimista.

InnoSI-projekti Kehittäminen 10 EU-maan projektissa
peilataan sosiaalisten
investointien (kuten
suomalainen
nuorisotakuu)
vaikuttavuutta
politiikkaohjelmien ja
20 case-tutkimuksen
avulla kuuteen
eurooppalaiseen
hyvinvointimalliin ja
ennakoidaan niiden
tulevaisuuden kehitystä.

Tulevaisuustyöhön
liittyvä työpajasarja
toteutettu osana
Kuntaliiton tapahtumia.

Työn kannalta
vaikuttava strateginen
verkosto kansallisia
toimijoita mukana
tulevaisuustyössä ja
eurooppalainen
vuoropuhelu osa
toimintamallia.

Uudenlaisia sosiaalisen
hyvinvoinnin mittareita
käytössä.

InnoSI osana liiton strategian
toimeenpanoa


