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Turun kaupungissa on päätetty vuonna 2005 uudesta vuodet 2005 –
2008 kattavasta Turku -strategiasta. Strategian laatimisen yhteydessä on
päätetty erikseen strategiahierarkiasta. Strategiahierarkiassa on esitetty
kaupungin osastrategiat ja hallintokuntien strategiat sekä niiden suhde
Turku –strategiaan 2005 - 2008.
Turku –strategiassa on määritelty kolme strategista painopistealuetta.
Painopisteiden toteutumista seurataan kriittisten menestystekijöiden ja
tasapainoisen tuloskortiston avulla. Kriittiset menestystekijät ovat asioita, joissa Turun on ehdottomasti onnistuttava, jotta strategiassa asetetut
tavoitteet saavutetaan. Tasapainoinen tuloskortisto on kaupungissa vuosittain laadittavan ja toteutettavan talousarvion ja –suunnitelman pohjana.
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Turku –strategian 2005 – 2008, hallintokuntien strategioiden, talousarvion ja –suunnitelman 2006 – 2008 laatiminen ja merkitys sekä riskien
kokeminen Turun kaupungissa –julkaisu on Turun kaupungin eri organisaatiotasoilla työskenteleville henkilöille tehdyn kyselyn ja asiakirjoihin
perustuvan selvitystyön raportti. Kysely toteutettiin internetin kautta.
Lomake on tämän raportin liitteenä. Kyselyyn saapui vastauksia 263.
Kyselyn vastausprosentti on 56,5. Työmenetelminä raportissa on kyselyn (perusaineisto) analysoinnin lisäksi käytetty Turun kaupungin asiakirjojen, ohjeiden ja päätösten analysointia.
Tulosten mukaan Turun kaupungin valmiudet strategiselle johtamiselle
ovat hyvät. Turku –strategialta 2005 – 2008 odotetaan Turun kaupungin
työntekijöiden mielestä yhtäläistä ohjausvaikutusta suhteessa kaupungin
eri toimintoihin ja toimijoihin. Voidaan kuitenkin todeta, että tällä hetkellä Turku –strategian tavoitteilla on kohtalaiset edellytykset jalkautua
työhön. Turku –strategian yhteys esimerkiksi kaupungissa tapahtuvan
toiminnan ja työn suunnitteluun sekä henkilöstöjohtamiseen koettiin
kohtalaiseksi.
Vastaajat arvioivat hallintokuntien ja liikelaitosten strategioiden toteuttavan Turku -strategiaa 2005 - 2008 niiltä osin kuin Turku –strategiassa
on esitetty hallintokuntien ja liikelaitosten tehtäviin kuuluvia kriittisiä
menestystekijöitä. Turku –strategiaan liittyvillä osastrategioilla ei ole
ollut ohjausvaikutusta Turku –strategian 2005 – 2008 ensimmäisenä
toimintavuonna eikä niiden ohjausvaikutus ole selvä. Tarkastelun perusteella Turku -strategia toteutuu tällä hetkellä ensisijaisesti hallintokuntien ja liikelaitosten strategioiden kautta. Voidaan kuitenkin todeta,
että hallintokuntien ja kaupungin tavoitteiden ja arviointiperusteiden
vastaavuus toisiinsa verrattuna on tulosten mukaan epäselvä. Henkilöstöjohtamisen vaikutusten ja riskien kokemisen perusteella Turku –strategian 2005 –2008 toteutumisessa kriittistä on henkilöstöstrategian toteutuminen ja sen rooli osana koko kaupungin strategista johtamista.
Tehtyjen havaintojen perusteella suositetaan Turun kaupungin strategioiden valmistelun, johtamisen ja valmistelun aikataulujen kehittämistä,
taloussuunnittelun kehittämistä osana strategista suunnittelua sekä arviointiperusteiden ja arviointitoiminnan kehittämistä. Strategisen valmistelun, johtamisen ja valmistelun aikataulujen kehittämiseksi esitetään
yhdenmukaista valmistelua ja laadittavien ohjausasiakirjojen selkiyttämistä. Tarkastelussa keskeistä on strategisten asiakirjojen tarve ja vähentäminen sekä strategisen ja operatiivisen johtamisen tehostaminen.
Talousarvion ja –suunnitelman tavoitteet tulee asettaa yhteisesti hyväksyttyjen strategisten tavoitteiden perusteella. Arviointitoiminnan kehittämisessä keskeistä on koko kaupungin tasoisen arviointitoiminnan yhtenäistäminen. Esitettyjä toimenpidesuosituksia on yhteensä 23 kappaletta. Tehdyt esitykset ovat yksi malli.
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1 TURUN KAUPUNGIN STRATEGISEN JOHTAMISEN PERUSTEITA
Turku -strategian 2005-2008 valmistelu
Turku -strategian 2005 - 2008 sisältöjä on käsitelty syksyllä 2003
kaupunginhallituksen seminaarissa, virastopäälliköiden tapaamisissa
sekä konsernin johtoryhmässä. Strategian varsinainen valmistelu
aloitettiin vuonna 2004. Strategian 2005 - 2008 valmistelusta päätettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 26.1.2004 § 56. Tässä yhteydessä hyväksyttiin strategian valmistumisajankohdaksi huhtikuu 2005
sekä valmisteluaikataulu. Aikataulu sisältää Turku -strategian, tasapainotetun tuloskortiston, hallintokuntien strategioiden ja kaupungin
osastrategioiden valmistumisajankohdat sekä valmistelusta vastaavat
henkilöt. Turku -strategian periaatteiden, osastrategioiden ja strategiaprosessin vastuuhenkilöksi nimettiin kaupunginjohtaja. Turku strategian tasapainotetusta tuloskortistosta vastaaviksi nimettiin pääosin apulaiskaupunginjohtajat. Hallintokuntien strategioista ja tasapainotetuista tuloskortistoista vastaaviksi nimettiin virastopäälliköt
sekä apulaiskaupunginjohtajat. Samalla päätettiin tuoda Turku strategian strategiahierarkia kaupunginhallituksen päätettäväksi huhtikuun 2004 loppuun mennessä.
Kaupunginhallitus hyväksyi strategiahierarkian 24.5.2004 § 497.
Turku -strategia muodostuu Turku -strategiasta ja sen tasapainotetusta
tuloskortistosta, hallintokuntien strategioista ja niiden tasapainotetuista tuloskortistoista sekä osastrategioista. Turku -strategian osastrategioiksi päätettiin laatia palvelustrategia, henkilöstöstrategia,
elinkeino-, osaamis- ja työllisyysstrategia, ympäristöstrategia sekä liiketoimintastrategia. Konsernin johtoryhmä päätti 17.12.2004 § 222
strategiaprosessin aktiivisesta eteenpäinviemisestä.
Talvella 2004 - 2005 suoritettiin Turku -strategian 2001 - 2004 arviointia. Efeko Oy:n suorittama strategian 2001 - 2004 arviointi julkistettiin 15.12.2004. Keväällä 2005 jatkettiin Turku -strategian valmistelua kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, konsernin johtoryhmän ja virastopäälliköiden toimesta. Strategian valmisteluun liittyen järjestettiin myös kysely kuntalaisille. Kysely toteutettiin sähköisesti ja kirjallisesti. Kirjallinen kyselylomake oli noudettavissa ja palautettavissa seuraavasti: kaupungin kirjastot ja Turku -piste. Lisäksi
perustettiin sähköinen keskustelufoorumi aiheeseen liittyen. Strategiakyselyn vastauksia saapui kaupunginjohtajan esityksessä ilmoitetun mukaan 111 kappaletta.
Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.5.2005 § 122 Turku -strategian
vuosille 2005 - 2008. Turku -strategiaan liittyen solmittiin eräiden
valtuustoryhmien välinen sopimus 2005 - 2008 6.6.2005, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 5.9.2005 § 637.
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Turku -strategian rakenne ja arviointi
Turku -strategia 2005 - 2008 käsittää vision vuoteen 2015, kaupungin
toiminta-ajatuksen, organisaation arvot ja strategiset painopisteet.
Turku -strategia keskittyy kolmeen painopisteeseen: ”kilpailukykyä ja
kestävää kehitystä”, ”hyvinvointia ja elämän laatua”, ”elinvoimaa
koulutuksesta, osaamisesta ja yrittäjyydestä”.
Strategiset painopisteet on Turku -strategiassa jaettu 12 kriittiseen
menetystekijään. Kriittisten menestystekijöiden tarkoituksena on kuvata kunkin painopisteen keskeisiä sisältöjä, sitä mitä painopisteellä
ymmärretään ja mitä tekijöitä painopisteen tulee sisältää. Kriittiset
menestystekijät ovat asioita, joissa Turun on ehdottomasti onnistuttava, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.
Valtuuston 2.5.2005 tekemään päätökseen perustuen kaupunginhallitus hyväksyi 27.6.2005 § 547 tasapainotetun tuloskortiston Turku strategian toteuttamiseksi. Kriittiset menestystekijät on sijoitettu tasapainotetun tuloskortiston viiteen eri näkökulmaan. Tasapainotetussa
tuloskortistossa kriittisille menestystekijöille on asetettu arviointikriteerit sekä tavoitetasot vuosille 2006 ja 2009. Tasapainotetun tuloskortiston käsittelyn yhteydessä kaupunginjohtaja esitti, että arviointikriteereitä määritettäessä pyrittiin mahdollisimman kattavasti kokoamaan yhteen kriittisten menestystekijöiden asiasisällöt. Turku strategian 2005 - 2008 tasapainotetun tuloskortiston kriittisille menestystekijöille määritettiin yhteensä noin 40 arviointikriteeriä.
Osastrategiat
Turun kaupunginhallitus päätti 6.6.2005 § 470 Turku -strategiaan
2005 - 2008 liittyvien osastrategioiden laatimisesta. Päätös noudattaa
kaupunginhallituksessa 24.5.2004 tehdyn päätöksen rakennetta. Osastrategioiden valmisteluvastuut jaettiin kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien kesken. Samalla päätettiin, että osastrategioiden
tulee olla valmiina vuoden 2005 loppuun mennessä. Liiketoimintastrategiaa on käsitelty erikseen. Liiketoimintastrategian 2005 - 2008
perusteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.5.2004 § 451 ja
kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä se on ollut 14.6.2004. Hallintooikeuden kumottua kaupunginvaltuuston 14.6.2004 tekemän päätöksen, kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Turun kaupungin liiketoimintastrategian vuosille 2005 - 2008 15.11.2004 § 283.
Kaupunginhallitus vahvisti 19.9.2005 § 663 henkilöstöstrategian,
osaamis- ja elinkeinostrategian sekä ympäristöstrategian rakenteet ja
prosessiaikataulut. Prosessiaikataulun mukaan henkilöstö- ja ympäristöstrategian tuli valmistua vuoden 2005 loppuun mennessä sekä
osaamis- ja elinkeinostrategian tammi-helmikuun 2006 aikana. Turku
-strategian 2005 - 2008 mukaisesta liiketoimintastrategiasta kaupunginhallitus ei tehnyt uutta päätöstä.
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Turku -strategian osastrategioiden valmistelu ei ole ollut samanlaista.
Liiketoimintastrategia 2005 - 2008 hyväksyttiin vuonna 2004. Palvelustrategiaa valmistellaan kaupunginhallituksen päätöksen 10.10.2005
§ 733 mukaisesti yhdessä sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisen
toimeenpanon kanssa. Kaupunginjohtaja asetti 28.11.2005 § 341 palvelustrategian valmistelua ja sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisen
toimeenpanon seurantaa varten johtoryhmän. Kaupunginvaltuusto
hyväksyi 28.11.2005 § 253 henkilöstöstrategian 2006 - 2009, jonka
tasapainotettu tuloskortisto hyväksyttiin kaupunginhallituksessa
19.12.2005 § 948. Ympäristöstrategiaa 2006-2009 käsiteltiin kaupunginhallituksessa 19.12.2005 § 964. Ympäristöstrategia oli vuoden
2005 lopussa lausuntokierroksella. Elinkeino- ja osaamisstrategiaa
2006 - 2009 käsiteltiin kaupunginhallituksen iltakoulussa 19.12.2005.
Hallintokuntien strategiat
Turun kaupungin konsernin johtoryhmä käsitteli kokouksessaan
17.6.2005 § 127 ohjeita Turku -strategian 2005 - 2008 hallintokuntakohtaiseksi konkretisoinniksi. Turun kaupunginjohtaja antoi ohjeet
hallintokunnille 20.6.2005. Ohjeessa painotettiin hallintokuntien
strategioiden ja tasapainotettujen tuloskortistojen tekemistä yhtenäisen mallin mukaan. Hallintokuntien strategioiden rakenteen tuli olla
sama kuin Turku -strategiassa ja niissä tuli toteuttaa Turku -strategiaa
hallintokuntien näkökulmasta. Hallintokuntien toiminta-ajatusten, arvojen ja visioiden, strategisten painopisteiden sekä kriittisten menestystekijöiden tuli mahdollisuuksien mukaan olla joko samoja kuin
Turku -strategian tai hallintokunnan omiin toimintoihin sovellettu
versio.
Hallintokuntien tasapainotetut tuloskortistot ovat strategisen johtamisen apuvälineitä ja niiden tulee toteuttaa Turku -strategiaa sekä sen
tasapainotettua tuloskortistoa. Hallintokuntien strategioiden ja tasapainotetun tuloskortiston ydintietojen tulee olla siirrettävissä talousarvion ja -suunnitelman perusteluiksi. Hallintokuntakohtaisten strategioiden ja tuloskortistojen tuli olla valmiina samaan aikaan kuin hallintokuntien talousarvion ja -suunnitelman 2006 - 2008. Kaupunginhallitus hyväksyi 31.10.2005 § 794 hallintokuntien strategiat ja tasapainotetut tuloskortistot.
Turun kaupungin talousarvion ja -suunnitelman 2006 - 2008 valmistelu
Turun kaupungin talousarvion ja -suunnitelman 2006 - 2008 valmistelu perustui kaupunginvaltuuston 29.11.2004 § 306 hyväksymään
taloussuunnitelmaan vuosille 2005 - 2007. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti 26.4.2004 § 105, että palvelutoimessa otetaan käyttöön
sopimusohjausjärjestelmä ja ympäristötoimessa kehitetään tilaajatuottajajärjestelmää.
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Turun kaupungin konsernin johtoryhmä käsitteli kokouksessaan
28.1.2005 § 28 vuosille 2006 - 2008 laadittavan talousarvion ja suunnitelman valmisteluaikataulua. Aikataulussa huomioitiin arviot
vuoden 2005 verotuloista ja valtionosuuksista, toiminnallisten tavoitteiden toteutumistiedot vuodelta 2004 ja palaute vuoden 2004 talousarvioprosessista. Samoin huomioitiin käytävät neuvottelut kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginjohtajiston ja hallintokuntien kanssa. Kevään 2005 aikana konsernin johtoryhmä käsitteli
1.4.2005 § 80 tasapainotetun tuloskortiston tuloksia vuodelta 2004.
Turun kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle järjestettiin
toukokuussa 2005 erilliset strategiaseminaarit, joissa tarkasteltiin
kaupungin talouden toimintaympäristöä ja talouden mitoitusta. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 16.5.2005 talousarvion ja suunnitelman laatimisen perusteita. Lisäksi kaupunginhallitus on
16.5.2005 tarkastuslautakunnan arviointikertomusten 2001 - 2003 jälkiseurantaa käsitellessään todennut, että vuosille 2005 - 2008 tehdyn
strategian perusteella pyritään siihen, että strategian tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida osana talousarvioprosessia ja käsitellä
yhdessä tilinpäätöksen kanssa.
Hallintokuntien talousarvion ja -suunnitelman 2006 - 2008 laatimisen perusteet
Kaupunginhallitus päätti 16.5.2005 § 408 hallintokuntien vuoden
2006 talousarvion ja vuosien 2007 - 2008 taloussuunnitelman perusteista. Päätöksen perusteena käytettiin Turun kaupungin talouden
toimintaympäristön mitoitusraporttia
ja
kaupunginvaltuuston
29.11.2004 hyväksymiä taloussuunnitelmalukuja. Kaupunginjohtajan
esityksen mukaan kaupunginvaltuuston vahvistamiin taloussuunnitelmalukuihin tehtiin ajantasaistamisen vaatimat tekniset muutokset.
Hallintokuntien tuli tehdä taloussuunnitelmat kaupunginhallitukselle
16.9.2005 mennessä.
Turun kaupungin konsernin johtoryhmä käsitteli 27.5.2005 § 121 ja
17.6.2005 § 130 vuodelle 2006 laadittavan talousarvion valmisteluohjeita sekä niiden jakelua. Talouskeskus antoi ohjeet hallintokunnille 7.6.2005. Ohjeissa painotettiin, että valtuusto hyväksyy hallintokuntien talousarvion ja -suunnitelman 2006 - 2008 strategioihin perustuvien tuloskortistojen perusteella. Lisäksi ohjeissa mainittiin, että
hallintokuntien tuli kiinnittää erityistä huomiota taloussuunnitelman
kahteen viimeiseen vuoteen 2007 - 2008.
Annetun ohjeen mukaan hallintokuntien tuli tarkastaa omat toimintaajatuksensa, visionsa, kriittiset menestystekijät, niiden arviointikriteerit ja valtuustoon nähden sitoviksi esitettävät tavoitteet hyväksytyn
uuden Turku -strategian pohjalta. Kriittiset menestystekijät tulisi hallintokuntaa kohden esittää siten, että kaikille tuloskorteille (tasapainotetun tuloskortiston näkökulmat) tulee ainakin yksi kriittinen menestystekijä. Hallintokuntien tasolla kriittisiä menestystekijöitä voi
olla useita samalla tuloskortilla. Hallintokunnilla voi olla myös omia
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menestystekijöitä, joita seurataan vain hallintokuntien tasolla. Kriittisten menestystekijöiden valintaperusteet tuli kuvata. Valintaperusteissa tuli esittää sekä valittu tekijä että sen mittaaminen. Tarkistetut
taloussuunnitelmien ohjeluvut ilmoitettiin ohjeessa nettomenoina tai
nettotuloina. Sopimusohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvistä
ohjeista todettiin, että ne lähetetään hallintokunnille erikseen.
Talousarviosta ja -suunnitelmasta 2006 - 2008 päättäminen
Hallintokunnat toimittivat kaupunginhallitukselle talousarvion ja suunnitelman vuosille 2006 - 2008 16.9.2005 mennessä. Konsernin
johtoryhmä käsitteli tämän jälkeen asiaa kokouksissaan ennen
13.10.2005 järjestettyä talousarvion 2006 ja taloussuunnitelman 2007
- 2008 julkistamista. Turun kaupunginjohtaja julkisti 13.10.2005 esityksen Turun kaupungin vuoden 2006 talousarvioksi ja vuosien 2007
- 2008 taloussuunnitelmaksi.
Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota 2006 ja taloussuunnitelmaa
2007 - 2008 kokouksissaan 17.10 ja 24.10.2005. Kaupunginhallitus
päätti 31.10.2005 § 795 kaupunginvaltuustolle annettavasta talousarviosta ja -suunnitelmasta vuosille 2006 - 2008. Kaupunginvaltuusto
hyväksyi 28.11.2005 § 254 kaupungin talousarvion vuodelle 2006 ja
taloussuunnitelman vuosille 2007 - 2008.
2 AINEISTO JA LÄHESTYMINEN
Selvitystyö Turku -strategian 2005 - 2008 ja hallintokuntien strategioiden toimeenpanosta, Turun kaupungin talousarvioprosessista ja riskialueista käynnistettiin tarkastuslautakunnan vuoden 2005 talousarviotavoitteiden mukaisesti syksyllä 2005. Työmenetelminä tässä raportissa on kyselyn (perusaineisto) analysoinnin lisäksi käytetty Turun
kaupungin asiakirjojen, ohjeiden ja päätösten analysointia. Kyselyn
tulokset kuvaavat asioiden tilaa kaupungissa työskentelevien henkilöiden näkökulmasta. Kaupungin luottamusmiesten näkökulma on mukana siltä osin kuin kaupungin palveluksessa oleva on oman virkansa/
toimensa lisäksi mukana myös kaupungin luottamusmiestoiminnassa.
Kyselyn keskeiset työvaiheet olivat:
1

2

3

Kyselyyn liittyvä lähetekeskustelu tarkastuslautakunnassa 4.10.2005. Todettiin tarkastuslautakunnan talousarviotavoitteet vuodelle 2005 ja sen perusteella toteutettavan kyselyn aihealueet.
Toteutettava kysely tarkennuksineen hyväksyttiin tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä
revisiotoimiston yhteisessä kokouksessa 12.10.2005. Valittiin kyselyn kohderyhmät.
Suoritettiin satunnaisvalinta Turun kaupungin eri henkilöstöryhmistä 17.-19.10.2005.
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4
5

Toteutettiin kysely 21.10.- 9.11.2005 välisenä aikana
sähköpostikyselynä. Muistutukset vastaajille lähetettiin
4.11.2005.
Raportointi.

3 KYSELYN AINEISTON KÄSITTELY
Tarkastuslautakunnan vuoden 2005 talousarviotavoitteiden mukaisesti tehtiin kysely Turun kaupungin johdolle ja eri henkilöstöryhmille. Kysely kohdennettiin Turun kaupungissa työskenteleville viranhaltijoille ja työntekijöille. Kysely lähetettiin 19 eri hallintokuntaan/ liikelaitokseen mukaan lukien kaupunginkanslia. Kyselyn kohderyhmä valittiin satunnaisesti. Vastaajat edustavat kaupungin eri
henkilöstöryhmiä seuraavasti: ylin johto, hallintokunnan/ liikelaitoksen johtaja, hallintokunnan/liikelaitoksen johtoryhmä, esimies, viranhaltija/ työntekijä. Kysely lähetettiin 465 henkilölle.
Kysely lähetettiin seuraaville tahoille (henkilöiden/edustajien lukumäärä):
.–
.–
.–
.–
.–
.–
.–
.–
.–
.–
.–
.–
.–
.–
.–
.–
.–
.–
.–

Kaupunginkanslia (23)
Kiinteistölaitos (28)
Kulttuuritoimi (28)
Liikennelaitos (3)
Liikuntapalvelukeskus (18)
Nuorisoasiainkeskus (17)
Opetustoimi (42)
Satama (28)
Sosiaalikeskus (42)
TAD –centre (12)
Tekniset palvelut (28)
Tekstiilihuolto (10)
Terveystoimi (42)
Tilalaitos (16)
Turun ammatti-instituutti (28)
Turun ammattikorkeakoulu (28)
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos (28)
Vesilaitos (25)
Ympäristö- ja kaavoitusvirasto (19)

Vastauksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 263. Kyselyn vastausprosentti on 56,5. Vastauksia saatiin kaikista hallintokunnista ja
kaikista henkilöstöryhmistä. Vastaajista 0 % (1 vastaaja) edustaa kaupungin ylintä johtoa, 6 % hallintokunnan/ liikelaitoksen johtajia, 22
% hallintokunnan/ liikelaitoksen johtoryhmää, 24 % esimiestasoa ja
48 % viranhaltija-/ työntekijätasoa. Kyselyyn vastanneet (263 vastaajaa) edustavat hyvin kaupungin henkilöstörakennetta.
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Kysely toteutettiin neljään eri osa-alueeseen jaettuna kokonaisuutena:
Turun kaupungin strategia 2005 - 2008 ja tasapainotettu tuloskortisto,
hallintokunnan/ liikelaitoksen strategia, talousarvion ja -suunnitelman
laadinta 2006 - 2008 sekä toiminnan suunnittelu, riskit. Erilaisia
väittämiä sisältäviä kysymyksiä oli yhteensä 11. Avoimia kysymyksiä
oli yhteensä 17. Avoimet kysymykset rajattiin aihealueittain niin, että
vastaajan tuli vastata tietyn alueen kysymyksiin vain jos oli ollut kyseessä olevan asian työskentelyssä mukana. Taustatietoihin liittyviä
kysymyksiä oli 7. Kahdella avoimella kysymyksellä kerättiin muuta
taustatietoa joko kyselyn toimivuuteen tai kyselyn teemoihin liittyvistä asioista. Kyselyn runko on liitteenä 1.
Raportin tulososassa käytetään kuvauksissa seuraavia termejä:
–.
–.

–.
–.
–.

sisäinen organisaatio = hallintokunta/liikelaitos
ylin johto = kaupungin ylin johto (kaupunginjohtaja,
apulaiskaupunginjohtaja, kaupungin talousjohtaja tai
muu vastaavan tasoinen tehtävä kaupungin organisaatiossa)
johtaja = sisäisen organisaation johtaja = hallintokunnan/ liikelaitoksen johtaja
johtoryhmän jäsen = sisäisen organisaation johtoryhmän
jäsen = hallintokunnan/ liikelaitoksen johtoryhmän jäsen
henkilöstö = viranhaltija/ työntekijä

Aineisto on luokiteltu vastaajien työtehtävien mukaan seuraaviin
vastaajaryhmiin: kaikki vastaajat, ylin johto, johtaja, johtoryhmän jäsen, esimies, henkilöstö. Vastaajaryhmien vastauksia verrataan ristiintaulukoimalla suhteessa kaikkiin vastauksiin mikäli aiheesta ei
muuta johdu. Avoimet vastaukset on luokiteltu vastausten mukaan aihealueittain. Mikäli aihe edellyttää tarkempaa luokittelua on se erikseen mainittu.
Raportin tulososassa käytetyt lukumääriä kuvaavat termit on jaoteltu
seuraavasti:
–.
–.
–.
–.

suuri osa = yli 45 % vastaajista
osa = 20-44 % vastaajista
vähemmistö = alle 20 % vastaajista
eräät = alle 5 % vastaajista

Aiheeseen liittyvä lukumääräinen tarkastelu on toteutettu lukuina
edellä mainitusta määrittelystä poiketen, mikäli
a) aihe edellyttää ilmiön tarkastelun kannalta edellä mainitusta termijaosta poikkeamista, ja
b) aiheeseen liittyvät luvut esiintyvät lähellä edellä mainitun määrittelyn raja-arvoja
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4 KYSELYN TULOKSET
4.1 TULOSPROFIILIT
Vastaajat arvioivat Turku -strategiaan, sisäisten organisaatioiden
strategiaan sekä talousarvioon ja -suunnitelmiin liittyviä aiheita kyselyssä esitettyjen väittämien mukaisesti. Väittämien aiheita on soveltuvin osin täydennetty avoimilla kysymyksillä. Riskejä pyydettiin
arvioimaan avoimilla kysymyksillä. Osa-alueiden yksityiskohtaiset
tulokset (väittämien ja aiheiden avointen kysymysten käsittely yhdessä) on julkaistu myöhemmin tässä raportissa.
Seuraavassa esitetään kaikkien kyselyssä esitettyjen väittämien kokonaisvertailu. Tulosprofiileissa esitetyt väittämät (aiheet) esiintyvät kyselyssä osa-alueittain seuraavasti:
Turku -strategia 2005 - 2008 ja tasapainotettu tuloskortisto
1. Vision tuntemus
2. Toiminta-ajatuksen tuntemus
3. Organisaation arvojen tuntemus
4. Strategisten painopisteiden tuntemus
5. Merkitys omassa työssä
6. Vaikutus sisäisen organisaation strategia työskentelyyn
7. Vaikutus sisäisen organisaation henkilöstöjohtamiseen
8. Vaikutus sisäisen organisaation talousarviotyöskentelyyn
9. Vaikutus toiminnan/ työn suunnittelussa
10. Vaikutus kehittämishankkeissa ja projekteissa
11. Vaikutus omaan työhön tulevaisuudessa
Sisäisen organisaation strategia
12. Toiminta-ajatuksen tuntemus
13. Vision tuntemus
14. Organisaation arvojen tuntemus
15. Strategisten painopisteiden tuntemus
16. Merkitys omassa työssä
17. Vaikutus omaan työhön tulevaisuudessa
Sisäisen organisaation talousarvio ja –suunnitelma
18. Kriittisten menestystekijöiden tuntemus
19. Arviointikriteereiden/ mittareiden tuntemus
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Väittämissä esiintyvät arvoasteikot ovat seuraavat:
Arvo/
Väittämä

1

2

3

4

0

1-4
12-15
18-19

Hyvin

Kohtalaisesti

Vähän

En lainkaan

En osaa
sanoa

5

Tärkeä

Ei vaikuta En osaa
KohtalaiVähäinen
lainkaan
sanoa
nen

6-10
16

Merkittävä

Ei vaikuta En osaa
KohtalaiVähäinen
lainkaan
sanoa
nen

11
17

Paljon

Jonkin
verran

Vähän

Ei vaikuta En osaa
lainkaan
sanoa

Taulukko 1. Arvoasteikoiden sanalliset vastineet väittämien mukaan.
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4.1.1 Kyselyn kokonaisprofiili
Kaupungin tasolla eri osa-alueiden sisältämien aiheiden tulokset
(väittämän tulokseksi saatu keskiarvo) jakaantuvat aineistossa hyvin
tunnetun ja vähän tunnetun välillä (ks. kuva 1). Vastaajaryhmien tuloksissa yhdenkään väittämän keskiarvo ei ole 4 eli ”en lainkaan” tai
”ei vaikuta lainkaan”. Vastaajaryhmien tulokset vaihtelevat arvioidun
osa-alueen ja sen aiheiden mukaan.
Tulosprofiili 1 (N=263)
1) Vision
2) Toiminta-ajatuksen
3) Organisaation arvot
4) Strategiset painopisteet

5)
6) Hallintokuntanne/ liikelaitoksenne strategia -t...
7) Hallintokuntanne/ liikelaitoksenne henkilöstöjo...
8) Hallintokuntanne/ liikelaitoksenne talousarviot...
9) Toiminnan/ työn suunnittelussa
10) Kehittämishankkeissa ja projekteissa

11)

12) Toiminta-ajatuksen

13) Vision

14) Organisaation arvot

15) Strategiset painopisteet

16)

17)

18) Kriittiset menestystekijät

19) Arviointikriteerit/ mittarit

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
Kaikki vastaajat (N=263)
Hallintokunnan/ liikelaitoksen jo... (N=17)
Esimies (N=62)

Kaupungin ylin johto (N=1)
Hallintokunnan/ liikelaitoksen jo... (N=57)
Viranhaltija/ työntekijä (N=126)

Kuva 1. Kyselyn väittämien vastausten keskiarvot vastaajaryhmittäin.
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Turku -strategia 2005 - 2008 ja tasapainotettu tuloskortisto tunnetaan
(väittämät 1- 4) vastaajaryhmästä riippuen joko hyvin, kohtalaisesti
tai vähän. Turku -strategian arvioidaan vaikuttavan Turun kaupungin
eri toimintoihin/toimijoihin (väittämät 6-10) keskimäärin kohtalaisesti vastaajaryhmästä riippumatta. Pääosin vastaajaryhmät arvioivat
Turku -strategialla olevan kohtalainen merkitys työssään sekä tällä
hetkellä että tulevaisuudessa (väittämät 5 ja 11). Tässä on osittain havaittavissa vastaajaryhmäkohtaisia eroja ja tulevaisuutta arvioitaessa
vastaukset ovat enemmän toisista vastaajaryhmistä hajallaan kuin nykyisyyttä arvioitaessa. Vastaajaryhmillä on keskittyneempi kuva Turku -strategian vaikutuksesta nyt kuin tulevaisuudessa.
Sisäisten organisaatioiden strategioiden tuntemus (väittämät 12-15)
arvioidaan vastaajaryhmän mukaan joko hyväksi tai kohtalaiseksi. Sisäisten organisaatioiden strategioiden arvioidaan vaikuttavan työhön
(väittämät 16-17) sekä tällä hetkellä että tulevaisuudessa vastaajaryhmästä riippuen joko hyvin tai kohtalaisesti. Sisäisten organisaatioiden talousarvion ja -suunnitelman eri tekijät (väittämät 18 ja 19)
tunnetaan varsin samanlaisina vastaajaryhmittäin. Talousarvio ja suunnitelma tunnetaan joko hyvin, kohtalaisesti tai vähän.
Turku -strategiaa, sisäisten organisaatioiden strategioita sekä talousarviota ja -suunnitelmaa tarkasteltaessa on vastaajaryhmien kesken
havaittavissa varsin säännönmukainen vaihtelu. Tämä vaihtelu osoittaa, että mikäli Turku -strategian tuntemus on hyvää, on myös sisäisen organisaation strategian tuntemus hyvää. Kuvan 1 perusteella
voidaan esittää, että sisäisen organisaation strategian tuntemus on
paremmalla tasolla kuin Turku -strategian. Sisäisen organisaation
aiheita koskevat tulokset esiintyvät kuvassa enemmän vasemmalla
(arvot 1-2 hyvin - kohtalaisesti) kuin Turku -strategian (arvot 1-3 hyvin - vähän). Sisäisen organisaation talousarvion ja -suunnitelman
tuntemus on lähes samaa tasoa kuin Turku -strategian.
Turku -strategian tulevaisuuden ja nykyisyyden merkityksen arvioinnin perusteella vastaajaryhmillä on hieman epäselvä kuva Turku strategian tulevaisuudesta. Kuvan 1 perusteella voidaan kuitenkin
sanoa, että Turku -strategian ohjausvaikutukseen voidaan vaikuttaa. Voidaan todeta, että vastaajaryhmät ylintä johtoa lukuun ottamatta ovat varsin samaa mieltä Turku -strategian yleisestä vaikutuksesta kaupungin toiminnassa. Vastausten keskiarvojen keskittyminen
väittämien 6-10 kohdalla osoittaa, että kaikki eri vastaajaryhmät
odottavat Turku -strategialta lähes samaa ohjausvaikutusta Turun kaupungissa.
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4.1.2 Kyselyn osa-alueiden aiheet
Turku -strategian 2005 - 2008 ja tasapainotetun tuloskortiston, sisäisten organisaatioiden strategioiden sekä talousarvion ja suunnitelman aiheiden tuloksien (väittämien tulokseksi saamien keskiarvojen välinen vertailu) perusteella tarkastellaan edellä mainittujen
osa-alueiden suhdetta toisiinsa (ks. kuva 2).
Tulosprofiili 2 (N=263)
12) Toiminta-ajatuksen

15) Strategiset painopisteet

13) Vision

14) Organisaation arvot

6) Hallintokuntanne/ liikelaitoksenne strategia -t...

17)

16)

8) Hallintokuntanne/ liikelaitoksenne talousarviot...

10) Kehittämishankkeissa ja projekteissa

18) Kriittiset menestystekijät

19) Arviointikriteerit/ mittarit

5)

9) Toiminnan/ työn suunnittelussa

11)

7) Hallintokuntanne/ liikelaitoksenne henkilöstöjo...

4) Strategiset painopisteet

1) Vision

2) Toiminta-ajatuksen

3) Organisaation arvot

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Kaikki vastaajat (N=263)
Hallintokunnan/ liikelaitoksen jo... (N=17)
Esimies (N=62)

Kaupungin ylin johto (N=1)
Hallintokunnan/ liikelaitoksen jo... (N=57)
Viranhaltija/ työntekijä (N=126)

Kuva 2. Kyselyn väittämien vastausten keskiarvot vastaajaryhmittäin
hyvin tunnetusta heikoimmin tunnettuun (ylhäältä alas).
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Aiheet (väittämät) asettuvat kuvassa 2 kaikkien vastaajien vastausten
keskiarvon perusteella järjestykseen seuraavasti:
-

parhaiten tunnettu tai merkitykseltään korkeimman arvon saanut
aihe on kuvassa ylhäällä

-

vähiten tunnettu tai merkitykseltään pienimmän arvon saanut aihe
on alhaalla.

Kuvassa 2 on esitetty myös vastaajaryhmien tulosten keskiarvot kaikkien vastausten keskiarvon lisäksi. Mikäli kuvasta ei voi havaita jonkin vastaajaryhmän tulosta, on tulos tällöin 1 eli ”hyvin”, ”tärkeä”,
”merkittävä”, ”paljon”.
Kaikkien vastausten tulosten perusteella keskimääräisesti parhaiten
tunnetaan sisäisen organisaation toiminta-ajatus (väittämä 12, ka.
1,69; hyvin - kohtalaisesti). Kyselyyn vastanneet kokevat tuntevansa
sisäisen organisaation strategian eri aiheet muiden kyselyn osaalueiden aiheita paremmin (väittämät 12-15, ka. 1,74 hyvin - kohtalaisesti). Sisäisen organisaation strategian nykyisyyden ja tulevaisuuden merkitys (väittämät 17, ka. 1,87 paljon - jonkin verran ja 16, ka.
1,89 merkittävä - kohtalainen) osoittautuvat kyselyyn vastaajille merkittävämmäksi kuin Turku -strategian nykyinen (väittämä 5, ka. 2,15
kohtalainen - vähäinen) tai tulevaisuuden merkitys (väittämä 11, ka.
2,22 jonkin verran - vähän). Sisäisen organisaation talousarvion- ja
suunnitelman (väittämät 18 ja 19, ka. 2,13 kohtalaisesti - vähän) tuntemus on kohtalainen.
Turku -strategian ja tasapainotetun tuloskortiston vaikutus Turun
kaupungin eri asioihin (väittämät 6, 8, 10, 9, 7, ka. 2,06 kohtalainen vähäinen) on varsin hajanaista. Havainnot asettuvat kuvassa 2 varsin
tasaisesti vertailun eri kohtiin. Tärkeäksi koetaan Turku -strategian
vaikutus sisäisen organisaation strategiaan (väittämä 6, ka. 1,84 merkittävä - kohtalainen) ja sisäisen organisaation talousarvio ja suunnitelma työskentelyyn (väittämä 8, ka. 1,95 merkittävä - kohtalainen). Seuraavaksi kohtalaisen tärkeänä koetaan Turku -strategian
merkitys kehittämishankkeissa ja projekteissa (väittämä 10, ka. 2,08).
Turku -strategian merkitys toiminnan/ työn suunnittelussa (väittämä
9, ka. 2,20) on kohtalainen. Henkilöstöjohtamiseen Turku -strategialla
katsotaan olevan vain kohtalainen merkitys (väittämä 7, ka. 2,25).
Turku -strategian eri aiheet (väittämät 4, 1, 2, 3) tunnetaan kaikkien
vastausten tulosten perusteella joko kohtalaisesti tai vähän (ka. 2,35).
Turku -strategian aiheista parhaiten tunnetaan strategiset painopisteet
(väittämä 4, ka. 2,31) ja heikoimmin organisaation arvot (väittämä 3,
ka. 2,42). Turku -strategia ja tasapainotettu tuloskortisto on kuvan 2
perusteella vähiten tunnettu osa-alue suhteessa sisäisen organisaation
strategiaan sekä talousarvioon ja -suunnitelmaan.
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Sisäisen organisaation strategian sisältö on vastaajaryhmien jäsenille tuttu. Voidaan todeta, että kuva 2 vahvistaa kuvan 1 käsitystä
siitä, että sisäisen organisaation strategian tuntemus on vastaajaryhmissä paremmalla tasolla kuin Turku -strategian. Tätä vahvistaa myös vastaajaryhmien arviot tulevaisuudesta. Sisäisen organisaation strategiaa arvioitaessa on vastaajaryhmillä lähes samanlainen
kuva nykyisyydestä kuin tulevaisuudestakin. Turku -strategian osalta
vastaajaryhmien tulokset ovat erilaiset nykyisyyttä ja tulevaisuutta
arvioitaessa. Tämän perusteella voidaan Turku -strategiaa toteutuu
tällä hetkellä ensisijaisesti sisäisten organisaatioiden strategioiden
kautta. Ehtona voidaan katsoa olevan, että vastaajaryhmien yhtäläinen näkemys (kuva 1) Turku -strategian ohjausvaikutuksesta
kyetään Turun kaupungissa säilyttämään.
Turku -strategian suhdetta kaupungin toimintoihin ja toimijoihin voidaan pitää vaihtelevana. Vastaajaryhmien mielestä Turku strategialla on varsin vahva rooli sisäisen organisaation strategian ja taloussuunnitelman tekemisessä. Voidaan kuitenkin todeta,
että Turku -strategian toteutuminen Turun kaupungissa jää kuvan 2 perusteella epäselväksi, koska Turku -strategian vaikutus
toiminnan/ työn suunnittelussa on vain kohtalainen. Tämä heikentää sekä sisäisen organisaation strategian sekä talousarvion ja
-suunnitelman roolia sisäisen organisaation työn ohjaamisessa so.
työn mielekkyys, työn arvioinnin perusteet ja mittarit.
On huomioitava myös vastaajien arviot Turku -strategian vaikutuksesta henkilöstöjohtamiseen. Vastaajaryhmien näkemys Turku strategian vaikutuksesta henkilöstöjohtamiseen on vain kohtalainen. Turku -strategian merkitys henkilöstöjohtamisessa on tämän perusteella osalle epäselvä. Toiminnan ja työn suunnittelun sekä henkilöstöjohtamisen aiheita koskevien tulosten perusteella Turku strategian jalkauttamista käytännön työhön tulee kehittää.
4.2 TURKU -STRATEGIA 2005 - 2008 JA TASAPAINOTETTU TULOSKORTISTO
4.2.1 Turku -strategian tuntemus ja merkitys työssä
Turku -strategia 2005 - 2008 ja tasapainotettu tuloskortisto tunnetaan
Turun kaupungissa työskentelevien henkilöiden keskuudessa kohtalaisesti (41 % vastaajista) (ks. taulukko 2). Kyselyyn vastanneista 19
% tuntee hyvin ja 44 % kohtalaisesti Turku -strategian vision. Samoin
kyselyyn vastanneista 20 % tuntee hyvin ja 42 % kohtalaisesti strategiset painopisteet. Organisaation arvot ovat kyselyn mukaan vaikeimmin tunnistettavissa oleva asia. Vastaajista 21 % ilmoittaa tuntevansa arvot hyvin kun samalla 17 % vastaajista ei tunne arvoja lainkaan.
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Hyvin

Kohtalaisesti

1) Visio

19 %

44 %

22 %

15 %

0%

2) Toimintaajatus

18 %

43 %

25 %

13 %

0%

21 %

33 %

28 %

17 %

1%

20 %

42 %

22 %

15 %

1%

19 %

41 %

24 %

15 %

1%

3) Organisaation arvot
4) Strategiset painopisteet
Yhteensä

Vähän Ei lainkaan

Ei osaa
sanoa

Taulukko 2. Turku –strategian 2005-2008 ja tasapainotetun tuloskortiston tuntemus, kaikki vastaajat.
Turku -strategian eri aiheet tunnistetaan hyvin ylimmän johdon tasolla. Johtajista noin 47 % ja johtoryhmien jäsenistä noin 46 % ilmoittaa tuntevansa Turku -strategian aiheet hyvin. Noin 46 % sekä
johtajista että johtoryhmien jäsenistä tuntee Turku -strategian aiheet
kohtalaisesti. Eräät johtoryhmien jäsenistä eivät tunne Turku strategian aiheita lainkaan. Esimiehistä suuri osa tuntee Turku strategian aiheet kohtalaisesti, kun suuri osa henkilöstöstä tuntee
Turku -strategian aiheita joko vähän tai ei lainkaan.
Turku -strategialla koetaan olevan kohtalaisesti merkitystä nykyisessä
työssä (35 % vastaajista). Hajontaa kuitenkin on. Osa ilmoittaa Turku
-strategian olevan tärkeä työssään, kun samalla osa ilmoittaa Turku strategialla olevan vähäistä merkitystä työlleen. Eräät ilmoittavat, että
Turku -strategialla ei ole merkitystä heidän nykyisessä työssään. Tulevaisuuden merkitystä arvioitaessa (ks. kuva 3, kaikki vastaajat)
ovat vastaukset erilaisia kuin Turku -strategian nykyistä merkitystä
arvioitaessa. Huomattavaa on, että tulevaisuutta arvioitaessa Turku strategialla koetaan olevan enemmän joko jonkin verran merkitystä
tai ei lainkaan merkitystä kuin nykyisyyttä arvioitaessa. Turku strategian tulevaisuuden merkitystä arvioitaessa laskevat vastaajien
ilmoittamat osuudet sekä paljolti että vähäisesti väittämien kohdalla.
Vähemmistö vastaajista ei osaa arvioida Turku -strategian merkitystä
työlleen nyt eikä tulevaisuudessa.
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Turku -strategian 2005-2008 vaikutus työhön tulevaisuudessa
Viranhaltija/ työntekijä (N=125)

Esimies (N=62)

Hallintokunnan/ liikelaitoksen johtoryhmä
(N=57)
Hallintokunnan/ liikelaitoksen johtaja
(N=17)
Kaupungin ylin johto (N=1)

Kaikki vastaajat (N=262)

0%

20%

Paljon

Jonkin verran

Ei vaikuta lainkaan

En osaa sanoa

40%

60%

80%

100%

Vähän

Kuva 3. Turku -strategian 2005 - 2008 ja tasapainotetun tuloskortiston vaikutus vastaajaryhmien työlle tulevaisuudessa.
Ylin johto kokee Turku -strategian merkityksellisenä tekijänä työssään nyt ja tulevaisuudessa (ks. kuva 3). Osa johtajista ja johtoryhmien jäsenistä näkee Turku -strategialla olevan paljon merkitystä tulevaisuudessa ja sen olevan tärkeä tekijä myös nykyisin. Eroa johtajien ja johtoryhmien välillä on havaittavissa tulevaisuutta arvioitaessa.
Johtoryhmien jäsenistä 100 % arvioi Turku -strategialla olevan tulevaisuudessa merkitystä joko paljon, jonkin verran tai vähän, kun johtajista vastaavaa arvioi noin 94 %. Esimiehistä osa arvioi Turku strategialla olevan tärkeä merkitys nykyisin. Vähemmistö esimiehistä
arvioi Turku -strategialla olevan paljon merkitystä tulevaisuudessa.
Henkilöstöstä suuri osa arvioi Turku -strategialla olevan merkitystä
nyt ja tulevaisuudessa joko jonkin verran tai vähän. Osa henkilöstöstä
näkee Turku -strategialla olevan tulevaisuudessa joko vähän tai ei
lainkaan merkitystä työlleen. Henkilöstöstä 20 % ei osaa sanoa Turku
-strategian merkityksestä nykyisessä työssään. Tulevaisuuden työtilannetta arvioitaessa henkilöstön vastaava luku on 30 %.
Turku -strategia 2005 - 2008 ja tasapainotettu tuloskortisto tunnetaan Turun kaupungin työskentelevien keskuudessa kohtalaisesti. Turku -strategian tuntemuksen perusteella voidaan sanoa, että
vastaajaryhmien Turku -strategian tuntemuksessa on eroja ja ne
ovat varsin selvästi vastaajaryhmäkohtaisia. Turku -strategian aiheiden tuntemus vähenee siirryttäessä johdon tasolta esimiesten
ja henkilöstön tasolle. Voidaan todeta, että Turku -strategian jalkauttamisessa toiminnan eri tasoille on ongelmia.
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Turku -strategian merkitys tällä hetkellä on erilainen kuin tulevaisuudessa. Myös vastaajaryhmittäin on havaittavissa selkeitä
eroja Turku -strategian merkityksestä työlle. Tällä hetkellä Turku
-strategialla on merkitystä ylimmälle johdolle ja johtajille. Johtajien
ja johtoryhmien tasolla on huomattava ero tulevaisuuden merkityksen
arvioinnissa. Johdon tasolla noin 6 % vastaajista ilmoittaa, että
Turku -strategialla ei ole tulevaisuudessa merkitystä heidän työlleen. Tämän vuoksi voidaan sanoa, että Turku -strategian jalkauttamisella ei ole kaikkia mahdollisia edellytyksiä toteutua organisaation edellyttämässä laajuudessa. Johtajat vastaavat Turku strategian operatiivisesta täytäntöönpanosta.
Havaintoa jalkauttamisen kehittämisen tarpeesta vahvistaa muiden
vastaajaryhmien tulokset Turku -strategian merkityksestä työssä lukuun ottamatta johtoryhmien jäsenien tuloksia. Esimiehillä ja henkilöstöllä on epävarmempi kuva Turku -strategian merkityksestä
tulevaisuudessa. Johtoryhmien jäsenille Turku -strategian merkitys on tärkeämpi tekijä tulevaisuudessa kuin nyt. On huomattava, että vaikka tällä hetkellä 20 % henkilöstöstä ei osaa sanoa
Turku -strategian merkityksestä työssä on vastaava luku tulevaisuutta arvioitaessa 30 %. Tämä vahvistaa havaintoa Turku strategian merkityksen arvioinnin vaikeudesta tulevaisuudessa.
Vastaajien on vaikea arvioida Turku -strategian edellyttämien
valintojen merkitystä tulevaisuudessa.
4.2.2 Turku -strategia toimintojen ja toimijoiden ohjaajana
Vastaajat arvioivat, kuinka he kokevat Turku -strategian vaikuttavan
sisäisten organisaatioiden strategia- ja talousarviotyöhön sekä henkilöstöjohtamiseen, toiminnan ja työn suunnitteluun sekä kehittämishankkeisiin ja projekteihin. Kaikista vastaajista 39 % kokee Turku strategialla olevan kohtalaisesti vaikutusta kaupungin toimintoihin ja
toimijoihin kun 24 % vastaajista kokee vastaavasti, että Turku strategialla on merkittävä vaikutus. 20 % vastaajista kokee merkityksen vähäisenä ja 4 % ei koe Turku -strategian vaikuttavan kaupungin
toimintoihin ja toimijoihin ollenkaan. Vastaajista 13 % ei osaa sanoa
Turku -strategian vaikutuksesta.
Turku -strategia vaikuttaa osan mielestä merkittävästi sisäisen organisaation strategia-, talousarvio- ja taloussuunnitelmatyöhön sekä kehittämishankkeisiin ja projekteihin (ks. kuva 4). Sisäisen organisaation henkilöstöjohtamiseen Turku -strategialla on merkittävä vaikutus
vain 16 % mukaan ja vähäinen vaikutus 25 % mukaan. Vähemmistön
mielestä Turku -strategialla ei ole vaikutusta sisäisen organisaation
henkilöstöjohtamiseen sekä toiminnan ja työn suunnitteluun.
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Turku -strategian 2005-2008 vaikutus kaupungin toimintoihin ja toimijoihin
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Kuva 4. Turku -strategian 2005 - 2008 vaikutuksen kokeminen Turun
kaupungin toimintoihin ja toimijoihin.
Kaupungin ylin johto kokee Turku -strategialla olevan merkitystä
kaikkeen toimintaan. Kehittämishankkeisiin ja projekteihin vaikutuksen katsottiin kuitenkin olevan kohtalainen. Osa johtajista kokee Turku -strategian merkittäväksi kaikilla osa-alueilla lukuun ottamatta
henkilöstöjohtamista ja sisäisen organisaation strategiatyötä. Suuri
osa katsoo Turku -strategialla olevan merkittävä vaikutus sisäisen organisaation strategiatyöhön. Johtajista 35 % arvioi Turku -strategialla
olevan vain vähän vaikutusta henkilöstöjohtamiseen. Suuri osa johtoryhmien jäsenistä ilmoittaa Turku -strategialla olevan tärkeä merkitys
sisäisen organisaation strategiatyössä. Vain 16 % ilmoittaa Turku strategialla olevan merkittävä rooli sisäisen organisaation henkilöstöjohtamisessa. Suuri osa esimiehistä arvioi Turku -strategialla olevan
kohtalainen tai vähän merkitystä toiminnan eri osa-alueilla. Esimiehistä 7 % katsoo, että Turku -strategialla ei ole vaikutusta toiminnan/
työn suunnittelussa. Henkilöstöstä osa ilmoittaa Turku -strategialla
olevan tärkeä merkitys sisäisen organisaation talousarviotyöskentelyyn. Vähemmistön mielestä Turku-strategialla ei ole vaikutusta sisäisen organisaation henkilöstöjohtamiseen sekä toiminnan ja työn
suunnitteluun.
Turku -strategian merkitys toimintojen ja toimijoiden ohjaajana
osoittautuu vastaajille vaihtelevaksi. Vastaajista 39 % kokee, että
Turku -strategialla on kohtalaisesti vaikutusta kaupungin toimintoihin ja toimijoihin kun 24 % kokee, että Turku -strategialla on
merkittävä vaikutus.
Turku -strategialla on merkitystä sisäisen organisaation strategia- ja talousarviotyöskentelyssä. Turku -strategian vaikutuksen
katsotaan vähenevän suhteessa toiminnan/ työn suunnitteluun
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sekä henkilöstöjohtamiseen. Näin on pääosin arvioitu myös tarkasteltaessa vastaajaryhmien tuloksia erikseen.
4.2.3 Turku -strategiatyöhön osallistuminen
Turku -strategia työskentelyssä on ollut mukana 16 % (42) kyselyyn
vastanneista. Suuressa osassa sisäisistä organisaatioista on käytetty
Turku -strategiatyöhön yhteensä alle 5 työpäivää ja vähemmistössä
40-21 työpäivää. Sisäisten organisaatioiden henkilökunnasta osallistui
Turku -strategiatyöhön vastaajien mukaan keskimäärin 10 % henkilökunnasta, jonka arvioidaan edustavan sisäisestä organisaatiosta keskimäärin noin 15 henkilöä. Hajonta vastaajien kesken vaihtelee kuitenkin suuresti: 100 henkilöstä 0 henkilöön sisäistä organisaatiota
kohden.
Turku -strategian 2005-2008 tai tasapainotetun tuloskortiston laatiminen
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Kuva 5. Turku -strategian 2005 - 2008 ja tasapainotetun tuloskortiston laatimisessa mukana olemisen kokeminen.
Suuri osa ylimmästä johdosta ja johtajista sekä osa johtoryhmien jäsenistä on ollut mukana Turku -strategiaan kohdistuneessa työskentelyssä (ks. kuva 5). Suuri osa johtajista ja johtoryhmien jäsenistä on
käyttänyt Turku -strategiatyöhön alle 5 työpäivää. Osa johtajista on
käyttänyt Turku -strategiatyöhön 10- 15 työpäivää ja vähemmistö yli
20 työpäivää. On huomattava, että johtajien Turku -strategiaan käyttämä työmäärä on aineistossa huomattavasti jakautunutta. Johtajat
ovat käyttäneet Turku -strategiaan keskimäärin 5-10 työpäivää, vaikka suurin osa onkin käyttänyt strategiatyöhön alle 5 päivää. Pääosin
kyselyyn vastanneet ovat olleet mukana virkamiesvalmistelussa ainoastaan tarvittavilta osin edustamansa hallintokunnan osalta. Kaupungin ylin johto ja suurin osa johtajista on ollut kaupungin tasoisessa
suunnittelussa mukana esimerkiksi virastopäälliköiden tapaamisissa.
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Suuri osa johtoryhmistä on ollut mukana ainoastaan oman organisaationsa osalta esimerkiksi mittareiden laadinnassa. Esimiehet ja henkilöstö ovat edustaneet joko oman organisaationsa henkilöstöä tai olleet mukana muissa Turku -strategiaan liittyvissä tehtävissä.
Turku -strategia työskentelyssä on ollut mukana vähemmistö (16
%, 42) kyselyyn vastanneista. Sisäisten organisaatioiden osallistuminen Turku -strategian 2005 - 2008 laatimiseen on ollut varsin
vaihtelevaa. Pääasiassa Turku -strategian laatimisessa ovat olleet
mukana ylin johto ja sisäisten organisaatioiden johtajat. Johtajien käyttämä työmäärä Turku -strategiaan on tuloksissa varsin
hajautunutta ja johtajat ovat käyttäneet Turku -strategian tekemiseen keskimäärin 5-10 työpäivää. Voidaan todeta, että ilmoitettujen osallistumisten perusteella tietyt sisäiset organisaatiot ovat
olleet työskentelyssä vahvemmin osallisena kuin muut sisäiset organisaatiot.
Turku -strategian valmistelussa mukanaolo perustuu tulosten
mukaan henkilöiden vastaajaryhmäkohtaiseen asemaan. Henkilöt ovat olleet mukana valmistelussa niiltä osin kuin se on heidän
virka-/ työasemastaan johtunut tai johdettu kuten henkilöstön
edustus työryhmissä.
4.2.4 Turku -strategiatyön ominaisuudet
Turku -strategiatyö on jakanut vastaajien mielipiteitä. Erityistä hyvää
mainitaan siitä, että strategian laatimiseksi on pyritty prosessimaiseen
työskentelyyn. Vastaajat ovat havainneet, että Turku -strategian laatimisessa on ollut yhteistyötä tietyiltä osin ja yhteistyön kautta saatua
palautetta on pyritty käyttämään hyväksi strategiatyön aikana. Samoin
vastaajat kokivat, että strategiaprosessin aikana on pyritty tarkkailemaan myös prosessin toimivuutta. Vastaavasti strategiaprosessi koettiin liian työllistäväksi ja aikaa vieväksi kokonaisuudeksi. Koettiin,
että Turku -strategian tavoitteita on vaikea saavuttaa konkreettisen
työn kautta.
Ylin johto ja johtajat sekä johtoryhmäläiset kokivat hyväksi Turku strategian pohjalta käydyn keskustelun. Tärkeäksi koetaan strategiatyön ”punaisen langan” löytäminen. Punaisella langalla tarkoitetaan
Turku -strategian kohteen ja tarkoituksen pohtimista. Erityistä huomiota kiinnitettiin prosessin ryhmätyömäisyyteen, jonka kautta toivotaan sisäisten organisaatioiden aktiivisempaa roolia niin Turku strategian sisältöjen kuin toiminnan muodostamisessa. Esimiesten ja
henkilöstön mielestä hyvää on ollut keskustelu strategiasta sekä se,
että Turku -strategian 2005 - 2008 on havaittu osittain saavuttavan
kaupunkiorganisaation eri tasot. Esimiehet ja henkilöstö totesivat, että
joiltakin osin tieto Turku -strategiasta on saavuttanut myös heidät.
Kuitenkin esimerkiksi sisäisten organisaatioiden ja oman työn asema
osana strategian toteuttamista oli epäselvä.
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Turun kaupungin strategiatyö on vastaajien mielestä ollut johdonmukaisesti johdettua. Osa esittää, että osittain jopa liian keskusjohtoista.
Vastaajat kokevat, että mahdollisuudet toteuttaa strategiaa edellyttävät huomattavasti syvempää kanssakäymistä kaupungissa työskentelevien henkilöiden ja päätöksentekojärjestelmän välillä. Tässä vaiheessa katsotaan asiassa tapahtuneen edistystä esimerkiksi Turku strategian 2001 - 2004 valmisteluun verrattuna, mutta tavoitteiden ja
mittareiden asettaminen vaatii vastaajien mielestä huomattavasti syvällisempää käsittelyä strategian valmisteluvaiheessa. Vaikeutena pidettiin ylätason käsitteiden sisällön merkitystä työssä.
Turku -strategian laatimisessa on vastaajien mielestä ollut vuorovaikutusta, joka on havaittu palautteen antamisena ja hyödyntämisenä. Osittain prosessi on ollut joillekin liian raskas. Strategiaprosessin kokeminen raskaana näyttäisi tulosten perusteella viittaavan strategiatyön mielekkyyden kokemiseen. Strategiatyön
tulisi tukea Turussa työskentelevien omaa työtä ja sen tavoitteiden täyttymistä. Työn tavoitteiden selkiyttämiseksi (arviointikohteet, tavoitteet ja mittarit) koetaan, että kanssakäymistä sisäisten
organisaatioiden kanssa tulee strategioiden valmisteluvaiheessa
lisätä.
4.2.5 Turku -strategiatyön kehittäminen
Turku -strategian noudattaminen on suurelle osalle kaupungissa työskentelevistä tärkeää. Henkilöstöstä ylimpään johtoon katsottiin, että
strategian laadinnasta tulee päästä myös työhön liittyviin seurauksiin
entistä enemmän. Esitettiin pohdintoja siitä, mitä tulee laatia strategiaksi ja mitä toimenpideohjelmiksi tai muiksi vastaaviksi ohjausasiakirjoiksi. Katsottiin, että joiltakin osin strategioita on liikaa. Todettiin,
että niiden merkitys työtä ohjaavina asiakirjoina jää epäselväksi. On
tilanteita joissa ei tiedetä, mitä strategiaa tai muuta ohjausasiakirjaa
tulee työssään noudattaa. Strategioiden sekä muiden ohjeiden ja päätösten asemaa selkiyttämällä esimerkiksi valtuuston asettama tahtotila
voisi käytännöllisemmin olla konkretisoitavissa sisäisten organisaatioiden työhön. Katsottiin, että tavoitteet olisivat silloin kohdennettuja
sekä päätöksenteko- että valmisteluorganisaatiolle entistä paremmin.
Suuri osa vastaajista on asettanut Turku -strategian, laadittavien osastrategioiden sekä toimenpideohjelmien hierarkian ja aikataulut kyseenalaisiksi. Katsottiin, että nykyisellä tasolla Turku -strategian jalkauttaminen käytäntöön voi vaikeutua esimerkiksi osastrategioiden
toteuttamisen kautta. Osastrategiat valmistuvat vasta Turku strategiakauden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Toisaalta toivottiin, että ylimmän tason strategialla tulee olla entistä vahvempi
ohjaava rooli. Tämä edellyttää vastaajien mielestä kaupungissa työskentelevien henkilöiden vahvempaa sitoutumista ja sitouttamista
strategiatyöhön.
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Osastrategioiden ja toimenpideohjelmien aikataulujen osalta katsottiin, että tavoitteiden, perustelujen ja mittareiden arvioimiseksi tulee
strategiatyöhön käytettyä aikaa sekä kohdentaa tarkemmin että miettiä vuositasolla paremmin kaupungin toimintaan soveltuvaksi. Mainittiin esimerkiksi, että valtuusto voisi toimia aikaisemman strategian
pohjalta ensimmäisen toimivuotensa, jonka jälkeen se päättäisi strategiasta seuraavalle neljälle vuodelle. Tällöin päätöksentekojärjestelmä
ja sisäiset organisaatiot olisivat olleet vuorovaikutuksessa keskenään
ennen uusien tavoitteiden ja mittareiden asettamista. Samalla mahdollistuisi jatkumon rakentaminen niin valtuustokausien kuin sisäisten
organisaatioiden työlle.
Turku -strategian valmistelua ja menettelytapoja tulee tulosten
mukaan kehittää. Vastaajat kokevat ongelmiksi strategian ja
muiden ohjausasiakirjojen määrän sekä suhteen toisiinsa. Tällä
tarkoitetaan sekä strategiahierarkiaa että asiakirjojen valmisteluaikatauluja. Strategiahierarkiaa selkeyttämällä voidaan vastaajien mielestä lisätä asiakirjojen ohjausvaikutusta. Valmisteluaikataulujen kohdentamisella voidaan yhtenäistää Turku strategiaan liittyvien asiakirjojen sisältöjä. Turku -strategian
noudattaminen on tulosten mukaan vastaajille tärkeää ja Turku strategian ohjausvaikutusta voidaan tulosten mukaan lisätä.
4.3 SISÄISEN ORGANISAATION STRATEGIA
4.3.1 Sisäisen organisaation strategian tuntemus ja merkitys työssä
Sisäisen organisaation strategia tunnetaan Turun kaupungissa työskentelevien henkilöiden keskuudessa hyvin (49 % vastaajista) (ks.
taulukko 3). Suuri osa vastaajista tuntee kaikki sisäisen organisaation
strategian aiheet. Erityisesti 51 % vastaajista tuntee hyvin sisäisen organisaationsa toiminta-ajatuksen. Sisäisen organisaation arvot tunnistetaan, mutta niiden tunnistamisessa on enemmän vaihtelua kuin
muissa osa-alueissa. Vähemmistö vastaajista ilmoittaa, ettei tunne organisaation arvoja.
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Taulukko 3. Sisäisen organisaation strategian tuntemus, kaikki vastaajat.
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Vastaajaryhmittäin huomiot ovat samansuuntaisia. Sisäisen organisaation strategian aiheet tunnetaan hyvin esimiehestä ylimpään johtoon. Eräät esimiehistä eivät tunne sisäisen organisaation strategian
aiheita. Suuri osa henkilöstöstä tuntee organisaation strategian joko
hyvin tai kohtalaisesti. Vähemmistö henkilöstöstä ei tunne sisäisen
organisaation strategiaa.
Sisäisen organisaation strategialla on merkitystä työlle. Yhteensä 71
% vastaajista ilmoittaa, että sisäisen organisaation strategialla on tällä
hetkellä joko merkittävä tai kohtalainen merkitys omassa työssä. Vähemmistö vastaajista ei osaa arvioida sisäisen organisaation strategian
merkitystä. Tulevaisuutta arvioitaessa yhteensä 74 % vastaajista ilmoittaa, että sisäisen organisaation strategialla on edelleen joko merkittävä tai kohtalainen rooli työssä (ks. kuva 6, kaikki vastaajat).
Sisäisen organisaation strategian vaikutus työhön tulevaisuudessa
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Kuva 6. Sisäisen organisaation strategian vaikutus vastaajaryhmien
työlle tulevaisuudessa.
Sisäisen organisaation strategialla on tällä hetkellä erityistä merkitystä niin ylimmälle johdolle, johtajille kuin johtoryhmien jäsenillekin. Ylin johto, noin 71 % johtajista ja noin 65 % johtoryhmien jäsenistä ilmoittaa sisäisen organisaation strategian olevan merkittävä tekijä työssään. Tulevaisuudessa sisäisen organisaation strategia säilyttää merkittävyyttään, mutta noin 6 % johtajista ilmoittaa ettei sisäisen
organisaation strategialla ole vaikutusta heidän työssään (ks. kuva 6).
Johtoryhmien jäsenillä vastaavaa ei esiinny. Suurelle osalle esimiehistä ja henkilöstöstä sisäisen organisaation strategialla on joko paljon
tai jonkin verran merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Esimiehistä eräät
arvioivat, että sisäisen organisaation strategialla ei ole tällä hetkellä
merkitystä heidän työssään. Tulevaisuutta arvioitaessa kukaan esi26

miehistä ei arvioi näin. Henkilöstöstä eräät katsovat, että sisäisen organisaation strategialla ei ole merkitystä omassa työssä. Vähemmistö
henkilöstöstä ei osannut arvioida sisäisen organisaation strategian
merkitystä työlleen nyt (n. 12 % henkilöstöstä) eikä tulevaisuudessa
(n. 11 % henkilöstöstä).
Sisäisen organisaation strategia tunnetaan Turun kaupungissa
työskentelevien henkilöiden keskuudessa hyvin (49 % vastaajista).
Sisäisen organisaation strategian tuntemuksen perusteella voidaan sanoa, että vastaajaryhmien sisäisen organisaation strategioiden tuntemuksessa ei ole merkittäviä eroja. Sisäisen organisaation strategia
tunnetaan vastaajaryhmästä riippumatta joko hyvin tai kohtalaisesti.
Voidaan todeta, että sisäisen organisaation strategian jalkauttamisella on edellytykset onnistua.
Sisäisten organisaatioiden strategioilla on merkitystä vastaajille
nyt ja tulevaisuudessa. Vastaajaryhmittäin on havaittavissa eroja. Sisäisen organisaation strategialla on merkitystä nyt ja tulevaisuudessa niin johtajille kuin johtoryhmien jäsenille. Johdon tasolla on
kuitenkin 6 % vastaajista jotka ilmoittavat, että sisäisen organisaation strategialla ei ole tulevaisuudessa merkitystä työssä. Tämä heikentää sisäisten organisaatioiden strategioiden toteutumisen mahdollisuuksia.
Tulosten perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että sisäisen organisaation strategialla on hyvät edellytykset jalkautua käytännön
työhön. Sekä johtoryhmien jäsenet että esimiehet odottavat sisäisen organisaation strategian merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. Henkilöstöstä ilmeisen sama osuus ei osaa sanoa sisäisen organisaation strategian merkityksestä nyt (n. 12%) eikä tulevaisuudessa (n.11%). Vastaajat osaavat arvioida sisäisen organisaation strategian edellyttämien valintojen merkitystä tulevaisuudessa.
4.3.2 Sisäisen organisaation strategiatyöhön osallistuminen
Sisäisten organisaatioiden strategiatyössä on ollut mukana 48 % (124)
kyselyyn vastanneista. Vastaajien arviot sisäisen organisaation panostamasta työstä omaan strategiaansa ovat keskenään erilaisia. Sisäistä organisaatiota kohden arvioitu kokonaistyömäärä jakautuu tasaisesti yli 40 päivästä alle 5 työpäivään. Sisäisistä organisaatioista 29
% on käyttänyt oman organisaationsa strategiatyöhön yhteensä 21-40
työpäivää. Sisäisten organisaatioiden henkilökunnasta osallistui strategiatyöhön vastaajien mukaan keskimäärin 16 % henkilökunnasta,
jonka arvioidaan edustavan sisäisestä organisaatiosta keskimäärin
noin 22 henkilöä. Hajonta vastaajien kesken vaihtelee jonkin verran:
70 henkilöstä 3 henkilöön sisäistä organisaatiota kohden.
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Kuva 7. Sisäisen organisaation strategian laatimisessa mukana olemisen kokeminen.
Selvästi suurin osa ylimmästä johdosta, johtajista ja johtoryhmien jäsenistä on ollut mukana työskentelyssä (ks. kuva 7). Kyselyyn vastanneista esimiehistä 47 % ja henkilöstöstä 19 % on ollut mukana sisäisen organisaation strategiatyöskentelyssä. Suuri osa kaikista vastaajista on käyttänyt työhön alle 5 työpäivää. Suuri osa johtajista on
käyttänyt organisaationsa strategiatyöhön 5-10 työpäivää, kun johtoryhmien jäsenistä vastaavaa ilmoittaa osa. Johtoryhmien jäsenistä osa
on käyttänyt vastaavaan työhön 15-20 työpäivää. Vähemmistö johtajista ja johtoryhmien jäsenistä on käyttänyt työhön yli 20 työpäivää.
Suuri osa esimiehistä ja henkilöstöstä ilmoittaa käyttäneensä sisäisen
organisaation strategiatyöhön alle 5 päivää. Osa henkilöstöstä ei osaa
arvioida käytettyjen työpäivien määrää.
Johtajat ovat pääsääntöisesti johtaneet sisäisen organisaationsa strategiatyötä alun valmistelusta lautakunnan esittelyyn ja käsittelyyn asti.
Suuri osa johtajista ilmoittaa johtaneensa prosessia. Suuri osa johtoryhmien jäsenistä on sekä laatinut strategiaa että johtanut sen valmistelua oman sektorinsa osalta. Johtoryhmien jäsenet ovat olleet jäseniä
työryhmässä, jonka tehtävänä on ollut laatia sisäisen organisaation
strategia. Johtoryhmien jäsenten vastuut ovat jakautuneet esimerkiksi
hallintokunta-, tulosalue- ja yksikkötasolle asti. Esimiehet ovat osallistuneet sisäisen organisaation strategiatyöhön vaihtelevasti. Joissakin organisaatioissa esimiehet ovat olleet mukana sekä valmistelussa
että lautakuntatasolla. Joissakin esimiehet ovat saaneet antaa palautetta tietyn pohjaehdotuksen perusteella. Eräät ovat kuuluneet työryhmiin tai muihin vastaaviin. Henkilöstö on ollut mukana strategian
laadinnassa joidenkin työryhmien ja erityistehtävien kautta esimerkiksi henkilöstön edustajana.
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Sisäisten organisaatioiden strategiatyössä ovat olleet mukana
noin puolet (48 %, 124) kyselyyn vastanneista. Sisäiset organisaatiot ovat tehneet omia strategioitaan vaihtelevasti. Ilmoitettujen
osallistumisten perusteella jokaisessa sisäisessä organisaatiossa on
toiminut ryhmä, jonka tehtävänä on ollut strategian laatiminen.
Sisäisten organisaatioiden strategioiden laatimisessa ovat olleet
mukana kaikki vastaajaryhmät. Suurin ilmoitettu työpäivien
määrä on kohdistunut johtoryhmien jäseniin ja johtajiin (keskimäärin 10-15 työpäivää). Vastaajan mukanaolo ja tehtävä sisäisen organisaation strategian valmistelussa on johdettavissa vastaajan edustaman vastaajaryhmän asemasta organisaatiossa.
Vastaajaryhmien edustus sisäisen organisaation strategian laatimisprosessissa on ollut monipuolista.
4.3.3 Sisäisen organisaation strategiatyön ominaisuudet
Perusteiltaan sisäisten organisaatioiden strategiatyön ja erilaisten yhteistyömuotojen katsotaan onnistuneen hyvin, osan mukaan jopa
erittäin hyvin. Johtajat ja johtoryhmien jäsenet ovat ohjeistaneet strategian tekemistä oman sisäisen organisaation näkökulmasta käsin.
Eräät esittävät, että vielä on kuitenkin havaittavissa ylhäältäpäin tapahtunutta suoraa ohjausta. Toisaalta esitetään, että varsinainen strategian laadinta on kuitenkin ”vain” johtajien tehtävä.
Ylimmän johdon ja johtajien mielestä ”oman” strategian laajamittainen tiedottaminen sisäisessä organisaatiossa on nopeuttanut oman organisaation tehtävän ymmärtämistä ja ollut siksi johdonmukainen kokonaisuus. Sisäisen organisaation strategian laatiminen yhdessä lautakunnan jäsenten kanssa on koettu vähemmistössä johtajien vastauksista onnistuneeksi osaksi prosessia. Johtoryhmien jäsenten mielestä
onnistunutta on ollut yhteistyö, jota on voitu tehdä henkilöiden asemaan katsomatta. Samalla on koettu, että sisäisen organisaation strategia on tuonut johtoryhmän kantoja lähemmäs yhteistä näkemystä sisäisen organisaation tehtävistä. Johtoryhmän jäsenet ovat keskustelleet oman organisaationsa tarkoituksesta ja siellä tehtävän työn tärkeydestä. Strategiatyö on opettanut johtoryhmien jäseniä priorisoimaan tehtäviä. Esimiehistä suuren osan mielestä sisäisen organisaation strategiatyö on perustunut avoimuuteen ja yhteistyöhön. Osan
mielestä sisäisen organisaation strategialla on tämän johdosta yhteys
käytäntöön. Katsotaan, että sisäisen organisaation strategialla on
edellytykset toteutua. Henkilöstön mielestä strategiatyön tuloksena on
saavutettu yhteistyön mahdollisuuksia yhä enemmän. Aikaa on käytetty eräiden henkilöstön edustajien mielestä kuitenkin liikaa.
Sisäisten organisaatioiden strategioiden toivotaan siirtyvän eteenpäin
käytännön tasolle perusteellisemmin esimerkiksi ohjeistuksen ja käytäntöön soveltuvan työnarvioinnin kautta. Katsotaan, että nykyinen
strategiatyö on ollut kuitenkin liian kaavamaista eikä strategioiden
laatimiseksi ole annettu mahdollisuutta luovien tavoitteiden määrit-
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tämiseen. Sisäisten organisaatioiden strategioiden keskeiset asiat tulisi siirtää osan mielestä joustavammin käytäntöön. Lisäksi todetaan,
että strategiat sitovat liiaksi sisäisissä organisaatioissa työskenteleviä
sekä tavoitteiltaan että aikataulullisesti. Osa katsoo, että nykyisessä
muodossaan seurantaa ei voi suorittaa.
Sisäisten organisaatioiden strategiatyö on tulosten mukaan ollut
sisäisissä organisaatioissa varsin samanlaista. Strategiatyötä on
tehty yhteistyössä organisaatiossa työskentelevien kesken ja työstä on vastannut pääasiassa johtajat ja johtoryhmien jäsenet. Vastaajien perusteissa esiintyvät tekijät kuten yhteistyö ja tavoitteiden määrittäminen ovat yhteydessä keskenään. Vastaajat kokevat tehdyssä yhteistyössä ja tavoitteiden määrittämisessä sekä
strategioiden laatimista ja toteutumista edistäviä että estäviä tekijöitä. Yhteistyö edistää käytännön työntuntemusta ja toisaalta,
yhteistyön tekeminen vie aikaa muulta työnteolta. Tavoitteita
laaditaan yhteistyössä sisäisessä organisaatiossa työskentelevien
kesken, mutta samalla tullaan tietoiseksi niistä ohjeista ja tavoitteista, joita sisäisille organisaatioille on esimerkiksi Turku –strategiassa asetettu. Nykyiset ylätason tavoitteet koetaan osassa sisäisiä organisaatioita liian sitovina suhteessa organisaation oman
strategian tavoitteisiin.
Yhteistyön kautta voidaan tavoittaa vastaajien mukaan paremmin sisäisen organisaation toimintaan soveltuva strategia. Yhteistyössä laadittu strategia ottaa huomioon käytännön työn vaatimukset ja sitouttaa sisäisissä organisaatioissa työskentelevät strategiaan. Samalla kuitenkin katsotaan, että sisäisten organisaatioiden strategioiden tulee sisältää paremmin keinot tavoitteiden ja
käytännön toimintojen seuraamiseksi. Tällä tarkoitetaan työn
kannalta tärkeiden arviointiperusteiden ja mittareiden määrittämistä. Yhteistyön tekeminen on tulosten perusteella keskittynyttä. Yhteistyötä tehdään sen organisaation sisällä, jota varten
strategiaa laaditaan.
4.3.4 Sisäisen organisaation strategiatyön kehittäminen
Sisäisen organisaation strategia on suuren osan mukaan johdettu Turku -strategiasta hyvin. Keskeistä tavoitteiden kannalta on, miltä osin
sisäiset organisaatiot voivat toteuttaa Turku -strategiaa ja sen kriittisiä
menestystekijöitä. Mitä enemmän Turku -strategiasta on vietävissä sisäisen organisaation tasolle sitä varmemmin sisäisen organisaation
strategia vastaa tai täydentää kaupungin strategian tavoitteita. Osa
vastaajista ilmoitti, että sisäisten organisaatioiden strategiat on otettu
osaksi tavoitteiden asettelua ja henkilöstön kanssa käytäviä kehityskeskusteluja. Tavoitteena osalla on, että sisäisen organisaation strategia on osana työpaikkakokouksissa tehtävää seurantaa. Työpaikkakokouksissa pyritään seuraamaan strategiassa asetettujen tavoitteiden
toteutumista. Samoin katsotaan, että strategia voidaan siirtää työhön
muuntamalla strategia soveltuvin osin yksiköiden ja yksilöiden ta-
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voitteiksi. Osan mielestä henkilöstölle ei ole kerrottu, kuinka sisäisten
organisaatioiden strategioiden tulee näkyä arkipäivän työskentelyssä.
Samoin ennustetaan käyvän myös tulevaisuudessa. Strategiatyön jalkauttaminen on osan mielestä esimiestyötä.
Sisäisen organisaation strategian laatimisen kehittämiseksi osa toivoo
aikataulujen aikaistamista niin, että jokainen strategiatyöhön vaikuttava taho voidaan ottaa suunnitelmallisesti mukaan työhön. Tämän
johdosta olisi osan mielestä paremmin arvioitavissa koko sisäisen organisaation strategian kokonaisuus sekä muuttuva toimintaympäristö.
Samoin voitaisiin sekä tunnistaa omien asiantuntijoiden tarpeet ja tavoitteet että sitouttaa entistä paremmin sisäinen organisaatio yhteisiin
tavoitteisiin.
Osassa vastauksista todetaan, että strategian laatiminen on jo nyt ollut
onnistuneempaa kuin aikaisemmin. Vähemmistölle laatiminen on ollut kaikille asiasta kiinnostuneille avointa toimintaa, johon on voinut
vaikuttaa eri tavoin. Katsotaan, että sisäinen organisaatio voisi strategiaansa toteuttaessaan myös joustavasti tarkistaa tavoitteitaan toimintaympäristöjen muutosten mukaan. Uusia raskaita strategiaprosesseja ei enää haluta. Sisäisen organisaation strategian laatimisen aikana
on vastaajien mukaan tehty sekä sisäisen organisaation talousarviota
että pyritty keräämään palautetta organisaation eri tasoilta vanhan
strategian tavoitteiden toteutumisesta. Toivotaan, että strategiaa voidaan jatkossa päivittää kevyemmin toteutettavien yhteistyönmuotojen
kautta.
Strategiatyön eteenpäinviemiseksi toivotaan yhteisiä tilaisuuksia sisäisten organisaatioiden kesken, jotta voidaan sekä vertailla että siirtää parhaita käytäntöjä sisäisten organisaatioiden kesken. Samoin toivotaan yhteisiä henkilökunnan tilaisuuksia sisäisen organisaation sisällä esimerkiksi tarkasteltaessa yhteisten tavoitteiden toteutumista.
Osan mielestä tulee strategioiden informatiivisuutta lisätä tiivistämällä sisältöjä siten, että ohjausasiakirjoissa kuten Turku -strategiassa
esitettyjä asioita ja tavoitteita ei uudelleen ”kerrata omissa strategioissa”.
Sisäisten organisaatioiden strategioissa on pyritty vastaajien mukaan noudattamaan Turku -strategiaa. Tulosten mukaan ongelmina koetaan kuitenkin Turku -strategian ja sisäisen organisaation strategian tavoitteiden yhtenäistäminen sekä sisäisen organisaation strategian valmistelun ajoituksen tarkentaminen. Tavoitteiden määrittämiseen toivotaan vastaajien mukaan joustavuutta.
Osassa sisäisistä organisaatioista on strategian mukaiset tavoitteet otettu osaksi johtamista ja työn arviointia. Osassa sisäisistä
organisaatioista tavoitteita pyritään konkretisoimaan eri vastaajaryhmien työn tavoitteissa. Osassa sisäisistä organisaatioista
strategiset tavoitteet eivät ole osa käytännön työn tavoitteiden
asetantaa. Sisäisen organisaation strategian laatimisen yhteydessä
voidaan lisätä sisäisten organisaatioiden välistä yhteistyötä.
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4.4 SISÄISEN ORGANISAATION TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMA 2006 - 2008
4.4.1 Sisäisen organisaation talousarvion ja -suunnitelman tuntemus
Sisäisen organisaation talousarvio ja -suunnitelma tunnetaan kokonaisuudessaan Turun kaupungin henkilöstön keskuudessa joko hyvin (34
% vastaajista) tai kohtalaisesti (28 % vastaajista) (ks. taulukko 4).
Sisäisen organisaation talousarviossa ja -suunnitelmassa esiintyvien
kriittisten menestystekijöiden ja arviointikriteerien/ mittareiden tuntemus jakautuu aineistossa tasaisesti. Osa vastaajista tunnistaa organisaationsa kriittiset menestystekijät ja arviointikriteerit/ mittarit joko
hyvin, kohtalaisesti tai vähän. Kyselyyn vastanneista 12 % ilmoittaa
ettei tunne kriittisiä menestystekijöitä ja arviointikriteereitä/ mittareita
lainkaan.

18) Kriittiset
menestystekijät
19) Arviointikriteerit/ mittarit
Yhteensä

Hyvin

Kohtalaisesti

Vähän

En lain- En osaa
kaan
sanoa

35 %

28 %

21 %

12 %

5%

33 %

28 %

24 %

12 %

4%

34 %

28 %

22 %

12 %

4%

Taulukko 4. Sisäisen organisaation talousarvion- ja suunnitelman
2006 - 2008 tuntemus, kaikki vastaajat.
Vastaajaryhmittäin tarkasteltuna kriittisten menestystekijöiden ja arviointikriteereiden/ mittareiden tuntemuksessa ei ole merkittäviä eroja. On kuitenkin havaittavissa, että mikäli vastaaja tuntee arviointikriteerit/ mittarit tuntee hän myös talousarvion ja -suunnitelman kriittiset menestystekijät. Kriittisten menestystekijöiden tuntemus ei kuitenkaan suoraan viittaa arviointikriteerien/ mittareiden tuntemukseen.
Talousarvion ja -suunnitelman eri aiheet tunnetaan hyvin ylimmästä
johdosta johtoryhmien jäseniin. Johtoryhmien jäsenistä noin 30 %
tuntee joko kohtalaisesti tai vähän kriittisiä menestystekijöitä ja arviointikriteereitä/ mittareita. Esimiehet tuntevat kriittiset menestystekijät joko hyvin (34 %) tai kohtalaisesti (39 %) sekä arviointikriteerit/
mittarit kohtalaisesti (37 %). Henkilöstöstä noin 34 % tuntee vähän
sekä kriittisiä menestystekijöitä että arviointikriteereitä/ mittareita.
Henkilöstöstä noin 21 % sekä esimiehistä noin 8 % ei tunne talousarvion ja -suunnitelman osa-alueita lainkaan.
Sisäisen organisaation talousarvio ja -suunnitelma tuntemus on
Turun kaupungissa työskentelevien keskuudessa eri tasoilla. Noin
34 % vastaajista tuntee talouteen liittyviä aiheita vähän tai ei
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lainkaan. Talousarvion ja -suunnitelman aiheiden tuntemuksen perusteella voidaan sanoa, että sisäisten organisaatioiden talousarvion
ja -suunnitelman tuntemuksessa on eroja. Talousarvion ja suunnitelman tuntemus on vähäistä henkilöstön tasolla.
4.4.2 Sisäisen organisaation talousarvio ja -suunnitelmatyöhön osallistuminen
Sisäisten organisaatioiden talousarvio ja -suunnitelmatyössä on ollut
mukana 42 % (110) kyselyyn vastanneista. Vastaajien arviot sisäisen
organisaation panostamasta työstä omaan talousarvioon ja suunnitelmaan ovat keskenään erilaisia. Sisäistä organisaatiota kohden arvioitu kokonaistyömäärä jakautuu varsin tasaisesti 5-10 työpäivästä yli 40 työpäivään. Sisäisissä organisaatioissa on käytetty oman
talousarvion ja -suunnitelman laadintaan joko 21-40 (28 %) tai 11-20
(22 %) tai sitten 5-10 (22 %) työpäivää. Sisäisistä organisaatioista 17
% on käyttänyt taloussuunnitteluun yli 40 työpäivää. Sisäisten organisaatioiden henkilökunnasta osallistui organisaation oman talouden
suunnitteluun vastaajien mukaan 15 % henkilökunnasta, joiden arvioidaan olevan sisäisestä organisaatiosta keskimäärin noin 18 henkilöä. Hajonta vastaajien kesken vaihtelee jonkin verran: 50 henkilöstä
3 henkilöön sisäistä organisaatiota kohden.
Sisäisen organisaation talousarvion ja -suunnitelman 2006-2008 laatiminen
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Kuva 8. Sisäisen organisaation talousarvion ja –suunnitelman 2006 2008 laatimisessa mukana olemisen kokeminen.
Huomattavan suuri osa ylimmästä johdosta, johtajista ja johtoryhmien jäsenistä on ollut mukana taloussuunnittelussa (ks. kuva 8). Kyselyyn vastanneista esimiehistä 38 % ja henkilöstöstä 13 % on ollut
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mukana talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa. Suuri osa vastaajista on käyttänyt työhön alle 5 työpäivää. Suuri osa johtajista ilmoittaa käyttäneensä talousarviotyöhön 5-10 tai 10-15 työpäivää. Johtoryhmien jäsenten ilmoittamat työpäivät jakautuvat tasaisesti 15-20
työpäivästä alle 5:n työpäivään. Vähemmistö johtajista ja johtoryhmäläisistä sekä ylin johto on käyttänyt talousarvio ja –suunnitelmatyöhön yli 20 työpäivää. Suuri osa esimiehistä ja henkilöstöstä on
käyttänyt taloussuunnitteluun alle 5 työpäivää. Vähemmistö esimiehistä ja kolmasosa henkilöstöstä ei osaa sanoa käytettyjen työpäivien
määrää.
Kyselyyn vastanneet ovat olleet mukana sisäisen organisaation talousarvion ja -suunnitelman 2006 - 2008 laadinnassa eri tasoilla laajasti.
Ylin johto ja johtajista sekä johtoryhmien jäsenistä suuri osa on käynyt perusteltuja keskusteluja sisäisen organisaationsa kanssa talousarvion ja -suunnitelman sisällöistä sekä perusteista. Eräät edellä mainittujen vastaajaryhmien jäsenistä ilmoittavat, että he ovat talousarvion valmisteluvaiheessa käyneet keskusteluja myös muiden tahojen
kanssa esimerkiksi luottamusmiesten kanssa Johtajista suuri osa ilmoittaa sekä johtaneensa että olleensa laatijana talousarvioprosessissa. Johtoryhmien jäsenistä suuri osa on ollut alusta loppuun joko mukana talousarvion suunnittelemisessa ja laadinnassa tai vastaamassa
oman sektorinsa prosessin läpiviemisessä. Esimiehet ovat edustaneet
omien yksiköidensä osalta talousarvion ja -suunnitelman perusteiden
laadintaa. Henkilöstöstä suuri osa on laatinut talousarvion ja suunnitelman kirjallisia osioita.
Sisäisten organisaatioiden talousarvio ja -suunnitelmatyössä on
ollut mukana 42 % (110) kyselyyn vastanneista. Sisäiset organisaatiot ovat tehneet omaa taloussuunnitteluaan vaihtelevasti.
Voidaan todeta, että ilmoitettujen osallistumisten perusteella jokaisessa sisäisessä organisaatiossa on toiminut tietty ydinryhmä,
jonka tehtävänä on ollut talousarvion ja –suunnitelman laatiminen. Tämä ryhmä on vastausten perusteella sisäisessä organisaatioissa sama ryhmä, joka vastaa talousarviovuoden aikana myös
muusta taloussuunnittelusta, tilinpäätöksestä sekä toiminnan ja
talouden seurantaraporttien laadinnasta.
Sisäisten organisaatioiden talousarvioiden ja -suunnitelmien laatimisessa ovat olleet mukana kaikki vastaajaryhmät. Suurin ilmoitettu työpäivien määrä on kohdistunut johtajiin ja johtoryhmien jäseniin (keskimäärin 10-15 työpäivää). Vastaajan osallistuminen sisäisen organisaation talousarvion ja -suunnitelman laatimiseen perustuu suurelta osin vastaajan asemaan ja tehtäviin
organisaation taloussuunnittelussa. Vastaajaryhmien edustus sisäisten organisaatioiden talousarvioiden ja -suunnitelmien laatimisprosessissa on ollut varsin hierarkista ja organisaation tehtävistä johdettua.
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4.4.3 Sisäisen organisaation sekä yleisen talousarvio- ja suunnitelmatyön ominaisuudet
Sisäisen organisaation talousarvio- ja suunnitelmatyö on tulosten mukaan sisäisissä organisaatioissa varsin samanlaista. Perusteiltaan talousarvio- ja suunnitelmatyössä korostuu arjen realismi ja tavoitteiden
kautta tapahtuva priorisointi. Taloussuunnittelussa otetaan huomioon
käytössä olevat resurssit ja käytännön toimintojen kautta muodostuvat
välttämättömät menot kuten palkat ja sisäiset vuokrat.
Sisäisen organisaation talousarvion ja -suunnitelman laatiminen on
ollut perusteellista. Johtajien sekä johtoryhmien jäsenten mielestä
prosessi on ollut pääosin toimiva. Katsotaan, että talousarviota laatimassa olleet ovat sitoutuneita saavutettuun lopputulokseen. Talousarviotyön kautta toimintaa arvioidaan kriittisesti. Rajallisia resursseja
tulee voida kohdentaa sinne, missä niitä sisäisen organisaation tavoitteiden mukaisesti tarvitaan. Sisäisten organisaatioiden taloussuunnitelmissa pyritään huomioimaan niin tulevat tavoitteet, mahdollisuudet kuin käytännön reunaehdotkin. Sisäisen organisaation sisällä
annetut ohjeet koetaan selkeiksi. Osa esimiehistä ilmoittaa laatimistavan oikeaksi ja osa katsoo, että nykyisessä prosessissa voidaan tavoittaa ne tarpeet joihin talousarvion ja -suunnitelman tulee vastata.
Henkilöstöstä osa katsoo, että taloussuunnitelmat on laadittu ammattitaidolla ja menot entistä paremmin ennakoiden.
Talousarvion- ja suunnitelman katsotaan syntyvän osittain rutinoituneiden käytäntöjen kautta. Laatimisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin aikaisempinakin vuosina. Tasapainoiseen tuloskortistoon
siirtymisen jälkeen ei ohjeisiin odoteta vuosittain kuin tarkennuksia.
Kuitenkin suunnitteluun on eräiden vastaajien mukaan tuonut ongelmia laatimisen aikana tapahtuneet muutokset. Nämä vaikutukset näkyivät vastaajien mielestä esimerkiksi ohjeiden täydentämisenä kesän
ja syksyn 2005 aikana. Vastaajien mukaan muutoksia on kohdistunut
sekä talousarvion ulkoasuun että strategioiden ja niiden tavoitteiden
konkretisointiin talousarviossa. Nämä ovat vaikeuttaneet joko sisäisen
organisaation tai niiden tulosalueiden tehtävien ja resurssien kohdentamista. Osan mukaan talousarvioon ja -suunnitelmaan liittyviä liitteitä ja selvityksiä tulisi tarkastella kriittisemmin. Toivotaan, että talousarvion yhteydessä laadittavat asiakirjat eivät vaadi liikaa aikaa itse taloussuunnittelun kustannuksella.
Suuri osa kokee erityisenä vaikeutena asiakkaiden tarpeisiin vastaamisen, kun keinot on löydetty, mutta ei ole resursseja asioiden tekemiseksi. Toisaalta nämä reunaehdot esitetään juuri haasteellisimpina
ja vaikeimmin sovitettavina asioina talousarvioprosessissa. Suuri osa
vastaajista katsoo, että tulojen ja menojen tulee olla tasapainossa.
Vaikeudeksi koetaan resurssien vähäinen mitoitus ja sen mukaisesti
tehtävien suunnittelu pitkällä aikavälillä. Suuri osa vastaajista toivoo
sitoutumista budjettiin ja sen edellyttämiin toimenpiteisiin.
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Vastaajien mukaan taloussuunnitteluun on vaikuttanut huomattavasti
samaan aikaan tapahtunut sisäisen organisaation strategiatyö. Sisäisen
organisaation strategian tulisi myös näkyä talousarviossa ja suunnitelmassa. Osan mielestä sisäisten organisaatioiden talousarviot
eivät toteuta sisäisten organisaatioiden strategioita, koska sisäisille
organisaatioille osoitetut resurssit eivät ole riittäviä. Osa kokee vuonna 2005 laaditun talousarvion tekemisen sekä päällekkäisestä strategiatyöstä että resurssien jakamisen vaikeudesta johtuen raskaaksi.
Turun kaupungin ja sen sisäisten organisaatioiden taloussuunnittelu perustuu tulosten mukaan selvästi käytännössä tiukkojen resurssien mitoittamiseen. Resursseja pyritään taloussuunnittelulla
ohjaamaan ydintarpeisiin. Taloussuunnitelmien ja strategisten
tavoitteiden yhteyttä ei ole voitu toteuttaa rajallisista resursseista
johtuen.
Sisäisten organisaatioiden taloussuunnittelu perustuu talouden
suunnitteluosaamiseen. Vastaajat kokevat, että taloussuunnitteluprosessia vaikeuttaa suunnitteluprosessin aikaiset muutokset
esimerkiksi ohjeistuksessa tai aikaisemmista menettelytavoista
huomattavasti poikkeavat muutokset toimintatavoissa. Muutosten vaikutukset vaikeuttavat tulosten mukaan talousarviotavoitteiden läpiviemistä sisäisissä organisaatioissa. Sisäisissä organisaatioissa on tulosten mukaan luotu organisaation tapoihin soveltuvia ohjeita talousarvion laatimiseksi. Kaupungin tasolla taloussuunnitteluun liittyvien ohjeiden toivotaan olevan yhteneväisiä
strategisen suunnittelun ohjeiden kanssa.
4.4.4 Sisäisen organisaation sekä yleisen talousarvio- ja suunnitelmatyön kehittäminen
Talousarvio ja -suunnitelma vastaa vastaajien mukaan aikaisempaa
enemmän sisäisten organisaatioiden strategioita. Tämän johdosta tulee valmistelun ohjeistusta ja aikatauluja tarkastella suuren osan mukaan uudestaan. Ennakointia talousarvioon ja -suunnitelmaan liittyvissä asioissa tulee sekä viedä pidemmälle aikavälille että tarvittaessa
nopeuttaa. Pitkän aikavälin suunnittelu vaatii suuren osan mukaan
entistä tarkempaa sitoutumista niin talousarvio kuin -suunnitelma
vuosiinkin. Katsotaan, että tällä tavoin saadaan sisäisten organisaatioiden taloussuunnittelu vastaamaan kaupungin eri tasoilla tapahtuvaa
strategista suunnittelua.
Taloussuunnittelussa tarvittavia lomakkeita toivotaan yksinkertaistettavaksi niin, että todellisuudessa tapahtuva työ ja siihen kohdentuneet resurssit olisivat havainnollistettavissa sisäisen organisaation eri
tasoilla. Erityisesti katsotaan, että vuonna 2005 talousarvion ja suunnitelman laatimiseen olisi tarvittu yhteisiä koulutustilaisuuksia
myös sisäisissä organisaatioissa. Samoin osan mielestä kaupunkiorganisaatiossa tapahtuvat (jo päätetyt ja tulevaisuuden vastaavat)
muutokset kuten liikelaitostaminen vaativat uudenlaista ajattelua niin
taloussuunnittelulta kuin talousarvion ja -suunnitelman toteuttami-
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selta. Hallintokunnissa ja erityisesti liikelaitoksissa tulee edistää tulot
ja menot -suhteiden mukaista ajattelua.
Talousarvioiden ja -suunnitelmien laatimista voidaan kehittää.
Vastaajat kokevat ongelmiksi sisäisissä organisaatioissa tapahtuvan talousarvio- ja strategiatyön päällekkäisyyden, taloussuunnittelussa tapahtuvat muutokset ja budjetteihin sitoutumisen.
Taloussuunnittelun ja strategioiden aikataulujen laatimisen kohdentamisella voidaan vastaajien mukaan siirtää strategioiden tavoitteet taloussuunnitteluun. Vastaajat toivovat laajaa sitoutumista budjettiin sekä strategioiden mukaisia resursseja. Sitoutumisen ja resursoinnin avulla katsotaan, että strategioita voidaan
toteuttaa taloussuunnittelun avulla.
4.5 RISKIT
Turun kaupungissa työskenteleville henkilöille tehdyssä kyselyssä
pyydettiin henkilökuntaa arvioimaan heidän työssään tai työelämässä
tulevaisuudessa mahdollisesti esiintyviä riskejä. Näitä riskejä pyydettiin arvioimaan ensin henkilökohtaisella tasolla, oman tehtävän kannalta. Toiseksi pyydettiin kaikkia työntekijöitä arvioimaan riskejä,
joita voi esiintyä hallintokuntien/ liikelaitosten tasolla.
Kyselyyn vastanneet kuvasivat sekä omaa työtään että hallintokuntia/
liikelaitoksia koskevia riskejä omasta näkökulmastaan, omaan tehtäväänsä ja organisatoriseen asemaansa peilaten. Riskejä oli kuitenkin
arvioitu niin, että vastaajaryhmien kuvaaminen ei ole tulosten
kannalta oleellista. Omat riskit ovat hajautuneet aineistossa varsin laajasti koskettamaan työnteon eri puolia. Analysoitaessa sisäiseen organisaatioon liittyviä riskejä tapahtuu kentässä keskittymistä. Vastaajat kokevat varsin samanlaisina sisäistä organisaatiota koskevat riskit verrattuna omiin henkilökohtaisiin riskeihin.
4.5.1 Henkilökohtaisten riskien kokeminen
Kyselyyn vastanneet kuvasivat työssään esiintyviä riskejä monipuolisesti. Suuri osa arvioi tulevaisuudessa riskejä esiintyvän seuraavissa
luokissa: henkilö, talous, toiminta ja tieto. Vastaukset jakautuivat tasaisesti edellä mainittujen luokkien kesken. Jokaisessa luokassa on 12 aihetta, jotka korostuvat luokassa muita havaintoja enemmän. Kyselyyn vastanneista noin 7 % ei osannut sanoa riskeistä, jotka kohdistuvat tulevaisuudessa heidän omaan työhönsä.
Henkilöihin liittyviä riskejä kuvattiin luokassaan varsin laajasti ja niiden esiintyminen oli jaettavissa moneen eri osa-alueeseen. Esitettiin
työmäärään, henkilökunnan vaihtumiseen ja rakenteeseen, eläköitymiseen, rekrytointiin, ns. avainhenkilöihin, työn jatkuvuuteen, osaamiseen ja muutosvalmiuteen, työturvallisuuteen sekä omaan tervey-
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teen liittyviä piirteitä. Henkilöriskeissä osa katsoi, että tulevaisuuden
kannalta keskeistä on huomata henkilökunnan työmäärä ja siitä johtuvat paineet. Katsotaan, että työmäärä voi tulevaisuudessa kasvaa,
jolloin tehtävistä ei selviä tarvittavalla tasolla. Toisaalta katsotaan
myös, että liiallinen työn eriytyminen voi johtaa liian pieneen työmäärään. Tällöin seurauksena esitetään esimerkiksi työn ulkoistaminen ja siitä kaupungissa työskenteleville henkilöille aiheutuvat paineet. Osan mielestä keskeistä on ns. avainhenkilöihin liittyvät kysymykset. Tällaiset tehtävät tulisi organisaatiossa määrittää. Vastaajien
mukaan ns. avainhenkilöiden osaamisen taso ja pysyvyys organisaatiossa tulee tulevaisuudessa turvata.
Talouteen liittyvät kuvaukset olivat keskittyneitä talouden ohjausvaikutukseen ja siitä johtuviin resursointiongelmiin. Henkilökohtaisella
tasolla resursoinnin ongelmat johtavat joko työn liialliseen tehostamiseen tai tietoiseen tehtävien pakolliseen priorisointiin. Tehtävien priorisointi nähdään hyvänä, mutta mikäli se on vain taloudellisista seikoista riippuvaa, voivat tulokset olla ristiriitaisia asetettujen tavoitteiden kanssa. Katsotaan, että henkilökohtaisella tasolla resursointi voi
vaikuttaa työn laatuun. Tämä voi olla seurausta myös muista kuin
henkilökohtaisista tekijöistä kuten käytettävien materiaalien laadusta,
saatavuudesta ja riittävyydestä. Suuri osa katsoo, että taloudella on
suora vaikutus henkilön työtehtäviin ja koko henkilöstön työtehtävien
organisointiin.
Henkilökohtaisella tasolla toiminnan katsotaan olevan sidoksissa
kaupungissa tehtyihin päätöksiin ja ratkaisuihin, joilla voi olla vaikutusta yksilön työhön. Strategiaohjauksen tulee olla vastaajien mukaan tiukemmin sidottavissa kaikkiin kaupungissa asetettaviin tavoitteisiin. Samoin tulee strategisella tasolla huomioida riittävän
ajoissa tehtävät toimenpiteet kuten liikelaitostaminen tai toimintojen
mahdollinen ulkoistaminen. Katsotaan, että johtamisen, päätöksenteon ja tavoitteiden tulee olla yhteneväisiä. Tämä erityisesti silloin, kun
henkilökohtaisia tavoitteita suunnataan yhdessä esimiehen kanssa
esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Osa vastaajista kokee yksittäisinä
riskeinä hallintokuntien yhdistämisen sekä taloushallinnonpalvelukeskuksen muodostamisen. Näiden erillisten ja suurten muutosten
katsotaan vaativan henkilöstöltä ominaisuuksia, joiden kehittäminen
vaatii osaamista niin johdolta kuin kaikilta kaupungissa työskenteleviltä henkilöiltäkin. Tavoitteiden asettaminen ja yhdessä tekeminen
nähdään keskeisinä selviytymisen elementteinä tulevaisuuden riskejä
arvioitaessa.
Tietoon liittyvät riskit koetaan joko varsinaisena tietojärjestelmiin ja
niiden käyttöön, tai muuhun henkilökohtaiseen toimintaan liittyvinä
riskeinä. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen sekä laitteistojen osaaminen asettaa vastaajille haasteita. Samoin katsotaan, että laitteistojen
ja ohjelmien tulisi olla ajantasaisia, jotta nykyisessä tehtävässä voisi
saavuttaa nykyiset ja tulevat tavoitteet. Osa katsoo, että itsessään tieto, tiedon saatavuus ja saavutettavuus ovat riskejä. Tarvittavan tiedon
tulisi olla tehokkaasti käytettävissä, tarkoituksenmukaista ja oikea-
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aikaista. Osalle tiedon tuottaminen ja riittävä viestiminen on keskeinen tekijä tulevaisuudessa. Tietoa tulee osata viestiä ja jakaa organisaatiossa eri tahojen ja henkilöiden kesken.
Vastaajat kuvasivat henkilöihin kohdistuvia riskejä laajasti.
Henkilöihin kohdistuvina kysymyksinä keskeisiksi tuloksissa
nousivat henkilökunnan työmäärän kasvu tai työn loppuminen ja
siitä johtuvat paineet sekä ns. avainhenkilöihin liittyvät kysymykset. Avainhenkilöiden osaaminen ja pysyvyys tulee vastaajien
mielestä turvata. Talouteen liittyvät henkilökohtaiset riskit koettiin resursoinnin ongelmina, jotka johtavat joko työn liialliseen
tehostamiseen tai tietoiseen tehtävien pakolliseen priorisointiin.
Toiminnan tasolla vastaajien näkemykset riskeistä keskittyivät
strategiseen johtamiseen ja sen toteutuksen johdonmukaisuuteen.
Katsotaan, että johtamisen, päätöksenteon ja tavoitteiden asettamisen tulee olla yhteneväistä ja jokaisella tasolla tiedossa. Tiedon käsittely on kaupungissa työskenteleville riski silloin, kun
tarvittavaa tietoa ei ole ollut käytettävissä esimerkiksi päätöksenteon ja johtamisen tukena. Lisäksi erilaisten tietojärjestelmien
käyttö koetaan riskiksi. Tässä keskeisenä selviytymiskeinona
nähdään osaamistason ylläpito. Kyselyyn vastanneista noin 7 %
ei osannut sanoa riskeistä, jotka kohdistuvat tulevaisuudessa heidän omaan työhönsä.
4.5.2 Sisäisen organisaation riskien kokeminen
Sisäistä organisaatiota koskevat riskit määritellään vastauksissa korostaen selvästi tiettyjä luokkia ja osa-alueita. Suuri osa arvioi tulevaisuudessa riskejä esiintyvän seuraavissa luokissa: henkilö, talous ja
toiminta. Vastaukset jakautuivat tasaisesti edellä mainittujen luokkien
kesken. Jokaisessa luokassa on pääosin yksi luokan osa-alue, joka korostuu luokassaan muita havaintoja enemmän. Noin 8 % kyselyyn
vastanneista viittasi sisäisen organisaation riskien olevan samoja kuin
henkilökohtaisten riskien. Kyselyyn vastanneista noin 5 % ei osannut
sanoa riskeistä, jotka kohdistuvat tulevaisuudessa sisäisiin organisaatioihin.
Henkilöitä ja henkilöstöä koskevat vastaukset keskittyvät henkilöstön
työssä jaksamiseen ja osaavan henkilöstön rekrytointiin. Osa esittää,
että henkilöstön työssä jaksamista tulee tukea ja siihen tulee varata resursseja, niin taloudellisia kuin ajallisiakin, jotta voidaan taata hallintokuntien palveluiden taso. Osan mielestä henkilöstöä varten luotua tyky -toimintaa tai muita vastaavia tukemismuotoja tulee kehittää
ja käyttää hallintokuntien tarpeiden mukaan joustavasti. Vähemmistön
työssä jaksaminen on riippuvainen luovuuden ylläpidosta työssä.
Rekrytoinnilla voidaan vastaajien mielestä vastata tulevaisuuden
haasteisiin. Osan mielestä tulevaisuuden riskinä on, että sisäiset organisaatiot eivät tulevaisuudessa saa riittävästi pätevää ja työhönsä sitoutunutta henkilökuntaa. Vähemmistön mielestä tätä tulevaisuuden
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haasteissa tarvittavaa henkilöstöä tulee rekrytoida mahdollisimman
nopeasti. Rekrytointiin tulee olennaisena osana liittää oman henkilökunnan riittävä kouluttaminen ja osaamisen edistäminen.
Sisäisten organisaatioiden taloudelliseen asemaan vaikuttaa vastaajien
mielestä yhä enemmän myös kaupunkia kokonaisuudessaan koskevat
ongelmat. Yhteiskunnan tasolla resursointiin liittyvinä ongelmina
koetaan mahdollinen lama, kuntien palvelurakenne ja siitä johtuvat
resurssien jaot sekä mahdollisuus erilaisiin EU -rahoituksiin. Näiden
kautta koetaan, että kuntien mahdollisuus vaikuttaa sisäisten organisaatioiden rahoituksen järjestämiseen kaventuu. Osan mielestä riskinä
koetaan ennalta tuntemattomien ja ennakoimattomien tekijöiden vaikutus esimerkiksi sisäisten organisaatioiden talouteen. Katsotaan, että
edellä mainitun asian seurauksena pitkän tähtäimen tavoitteita ei voida saavuttaa vaan suunnittelusta tulee lyhyen aikajakson tarkastelua.
Esitettiin pohdintoja taloudelle asetettavien tulostavoitteiden realistisuudesta sekä asiakaskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksesta
sisäisen organisaation toimintaan.
Toiminnan kannalta keskeiseksi nousee vastaajien mielestä sisäisen
organisaation asiakaskunnassa tapahtuvat muutokset. Nämä voivat
olla seurausta kaupungin ikärakenteen muutoksesta, väestökehityksestä sekä maahanmuutosta. Vähemmistön mielestä näiden muutosten
ennakointia tulisi kehittää. Suuri osa esittää, että asiakaskunnassa sekä sisäisten organisaatioiden rakenteissa tapahtuvia muutoksia tulee
käsitellä kaupungin eri tasoilla avoimesti. Katsotaan, että strategisen
tason suunnittelun ja päätöksenteon tulee tukea yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten mukaista kehitystä. Vähemmistön mielestä tulevaisuudessa sisäisten organisaatioiden riskinä on päätehtävän hämärtyminen. Sisäisten organisaatioiden päätehtävän toteutumisen edellytyksenä katsotaan olevan mahdollisuus koko kaupungin strategisen
tason suunnitteluun. Toisaalta esitetään, että päätöksentekojärjestelmän tulee tukea strategisen tason suunnittelua myös sisäisissä organisaatioissa.
Vastaajat kuvasivat sisäisiin organisaatioihin kohdistuvia riskejä
keskittyen tiettyjen riskien määrittelyyn. Organisaatioiden henkilöstön nähtiin olevan tulevaisuuden tekemisessä keskeinen tekijä. Vastaajien henkilöstön työssä jaksamista tulee tukea ja siihen
tulee varata resursseja. Oikealla rekrytoinnilla voidaan vastata
tulevaisuuden haasteisiin. Talouteen liittyvät ongelmat ovat sisäisissä organisaatioissa samoja kuin kaupungin yleisestikin. Yhteiskunnan tasolla resursointiin liittyvinä ongelmia olivat vastaajien mielestä mahdollinen lama, kuntien palvelurakenne uudistus
ja siitä johtuvat resurssien jaot sekä mahdollisuus erilaisiin EU rahoituksiin. Sisäisten organisaatioiden talouden keskeisinä riskeinä on kaupungin tason tarkastelun lisäksi tulostavoitteiden
asettamisen realistisuus.
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Taloudellisina riskeinä koetut tekijät näkyvät toiminnassa koettuina riskeinä. Taloudellisten tavoitteiden realistisuus on sidoksissa vastaajien kokemaan asiakaskunnan muutoksesta johtuvaan
riskiin. Asiakaskunnan muutoksena koetaan esimerkiksi kaupungin väestön ikärakenteen muuttuminen. Vastaajien mielestä
näitä riskejä voidaan vähentää. Strategisen tason suunnittelun ja
päätöksenteon tulee tukea yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten
mukaista kehitystä. Noin 8 % kyselyyn vastanneista viittasi sisäisen organisaation riskien olevan samoja kuin henkilökohtaisten
riskien. Tämän lisäksi kyselyyn vastanneista noin 5 % ei osannut
sanoa riskeistä, jotka kohdistuvat tulevaisuudessa sisäisiin organisaatioihin
5 YHTEENVETO
Tässä raportissa on tarkasteltu Turku -strategian 2005 - 2008, hallintokuntien ja liikelaitosten strategioiden sekä talousarvion ja suunnitelman 2006 - 2008 laatimista sekä sisältöjä ja riskeihin liittyviä asioita. Tarkastelu on perustunut Turun kaupungin asiakirjoihin ja
raportin tulososassa käsiteltyyn kyselyyn. Turku -strategiatyöhön
osallistui kyselyyn vastanneista noin 16 %. Hallintokuntien ja liikelaitosten strategiatyöskentelyyn osallistui vastaajista noin 48 % ja taloussuunnitteluun noin 42 %.
Turun kaupungissa työskentelevät arvioivat Turku -strategian 2005 2008 vaikuttavan Turun kaupungin toimintoihin ja toimijoihin kohtalaisesti. Kaikki vastaajat odottavat vastaajaryhmästä riippumatta
Turku -strategialta tällä hetkellä keskimäärin yhtäläistä ohjausvaikutusta. Ohjausvaikutuksen kokemisen perusteella voidaan sanoa, että
Turun kaupungin valmius strategiselle johtamiselle on hyvä.
Turku -strategialla koettiin olevan kohtalaisesti vaikutusta toiminnan
ja työn suunnitteluun sekä henkilöstöjohtamiseen Turun kaupungissa.
Turku -strategian, hallintokuntien ja liikelaitosten strategioiden sekä
talousarvion ja -suunnitelman tuntemus kasvaa vastaajaryhmittäin
työntekijöiden ja viranhaltijoiden tasolta hallintokuntien ja liikelaitosten johtajiin sekä kaupungin ylimpään johtoon. Strategioiden ja
taloussuunnitelmien tuntemuksessa on eroja, mutta tuntemukseen
liittyvät havainnot ovat saman suuntaisia. Strategioiden sekä talousarvion ja -suunnitelmien tuntemus on alinta työntekijä- ja viranhaltijatasolla.
Tulosten mukaan 6 % hallintokuntien ja liikelaitosten johtajista kokee, että Turku -strategialla ja hallintokuntien strategioilla ei ole tulevaisuudessa merkitystä heidän työssään. Hallintokuntien ja liikelaitosten johtoryhmien jäsenten sekä esimiesten mukaan strategioilla on
enemmän merkitystä tulevaisuudessa kuin nyt. Työntekijöistä ja viranhaltijoista 30 % ei osaa sanoa Turku -strategian merkityksestä tulevaisuudessa. Toiminnan ja työn suunnittelun sekä henkilöstöjohtamisen vaikutuksen, strategioiden ja taloussuunnittelun tuntemuksen
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sekä strategioiden tulevaisuuden merkityksen kokemisen perusteella
Turku –strategian tavoitteilla on tällä hetkellä kohtalaiset edellytykset jalkautua työhön.
Turku -strategia 2005 - 2008 tunnetaan Turun kaupungissa työskentelevien keskuudessa kohtalaisesti kun hallintokuntien ja liikelaitosten
strategiat tunnetaan hyvin. Turku -strategian merkityksestä tulevaisuuden työssä ollaan epävarmempia kuin hallintokuntien ja liikelaitosten strategioiden merkityksestä. Turku -strategian arvioidaan vaikuttavan joko paljon tai kohtalaisesti hallintokuntien ja liikelaitosten
strategia- ja taloussuunnittelutyöhön. Vastaajat arvioivat hallintokuntien ja liikelaitosten strategioiden toteuttavan Turku -strategiaa
2005 - 2008 niiltä osin kuin Turku -strategiassa on esitetty hallintokuntien ja liikelaitosten tehtäviin kuuluvia kriittisiä menestystekijöitä. Voidaan todeta, että Turku -strategia toteutuu tällä
hetkellä ensisijaisesti hallintokuntien ja liikelaitosten strategioiden kautta.
Hallintokuntien ja liikelaitosten talousarvioiden ja -suunnitelmien
tuntemus on lähes samaa tasoa kuin Turku -strategian 2005 - 2008.
Vastaajat arvioivat tuntemuksen keskimäärin kohtalaiseksi. Hallintokuntien ja liikelaitosten strategiat tunnettiin keskimäärin hyvin. Hallintokuntien ja liikelaitosten talousarvioiden ja -suunnitelmien tuntemuksen sekä taloussuunnitteluun osallistumisen perusteella ei selviä
millaiset edellytykset Turku -strategialla on tasapainotetun tuloskortiston näkökulmasta toteutua. Vastaajien mukaan strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi ei ole saatu riittäviä resursseja sekä kriittisten
menestystekijöiden ja arviointikriteerien/ mittareiden tuntemus on alhaisemmalla tasolla kuin hallintokuntien ja liikelaitosten strategioiden. Strategisten tavoitteiden täyttymisen edellytyksenä voidaan katsoa olevan tavoitteiden saavuttamiselle asetettujen arviointiperusteiden tunteminen. Hallintokuntien ja liikelaitosten sekä kaupungin
yleisten tavoitteiden ja arviointiperusteiden vastaavuus toisiinsa
verrattuna on epäselvä. Hallintokuntien ja liikelaitosten talousarviossa ja -suunnitelmissa esitettyjen tavoitteiden ja arviointiperusteiden osuus sekä hallintokuntien ja liikelaitosten (tässä raportissa sisäisten organisaatioiden) että kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttajana on epäselvä.
Turku -strategiaan 2005 - 2008 liittyvissä päätöksissä on strategisen
johtamisen osana osastrategiat. Turku -strategian arvioitiin vaikuttavan kohtalaisesti toiminnan ja työn suunnitteluun. Riskejä arvioitaessa katsottiin, että toimintaan liittyvät riskit lisääntyvät, mikäli strategista johtamista ei vahvisteta eikä strategioihin liittyvää päätöksentekoa sekä tavoitteita yhtenäistetä. Strategioihin liittyvän asiakirjavalmistelun perusteella Turku -strategiaan 2005 - 2008 perustuvia osastrategioita ei ole ollut valmiina kesän ja syksyn 2005 aikana. Voidaan todeta, että sisäisillä organisaatioilla ei ole ollut käytettävissä
osastrategioita sisäisten organisaatioiden strategioiden ja talousarvioiden ja -suunnitelmien valmistelun yhteydessä. Turku -strategian
vaikutuksen arvioinnin, riskien kokemisen ja osastrategioiden val-
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mistelun perusteella voidaan sanoa, että Turku -strategiaan liittyvillä osastrategioilla ei ole ollut ohjausvaikutusta Turku strategian 2005 - 2008 ensimmäisenä toimintavuonna eikä niiden
ohjausvaikutus ole selvä.
Vuoden 2005 aikana on hyväksytty henkilöstöstrategia 2006 - 2009 ja
sen tasapainotettu tuloskortisto. Vaikka osastrategioiden ohjausvaikutus ei ole selvä, tulee tulosten mukaan vuosille 2006 - 2009 laadittavista osastrategioista kiinnittää huomiota henkilöstöstrategian toteuttamiseen ja toteutumiseen. Suuri osa vastaajista esitti henkilöstöön liittyviä riskejä sekä henkilökohtaisella että hallintokuntien ja
liikelaitosten tasolla. Henkilöstöön liittyvinä riskeinä esitettiin esimerkiksi ns. avainhenkilöiden pysyvyys ja osaamisen turvaaminen
sekä osaavan työvoiman rekrytointi. Turku -strategian arvioitiin vaikuttavan henkilöstöjohtamiseen vain kohtalaisesti. Saatujen vastausten perusteella henkilöstöstrategialla 2006 - 2009 on kriittinen
rooli strategisen johtamisen onnistumisessa Turun kaupungissa.
Tässä raportissa ei ole selvitetty henkilöstöstrategian 2006 - 2009 sisältöjä.
6 SUOSITUKSET
Turun kaupungin asiakirjoista tehtyjen ja raportin tulososassa käsitellyn kyselyn tulosten havaintojen perusteella voidaan esittää keinoja
Turku –strategian kehittämiseksi ja sen edellyttämien toimenpiteiden
vahvistamiseksi. Tässä esitetyt suositukset on laadittu saatujen tulosten perusteella. Esitetyt suositukset ovat yksi malli. Esitettyjen suositusten lisäksi voi olla myös muita mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja
Turku –strategian eteenpäinviemiseksi ja tavoitteiden toteuttamiseksi.
Turku -strategian sekä hallintokuntien ja liikelaitosten strategioiden
sekä taloussuunnitelmien valmistelua voidaan kehittää. Voidaan sanoa, että Turku -strategian 2005 - 2008 toteutuminen vaatii tulosten perusteella toiminnan perusteiden selkiyttämistä. Näitä ovat
mm. strategiahierarkia, osastrategiat osana Turku -strategiaa, ohjausasiakirjojen määrä ja rooli sekä erityisesti asetetut arviointikriteerit ja
mittarit. Arviointiperusteiden yhtenäistämisellä voidaan vaikuttaa
strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä strategian kykyyn reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön. Ajantasainen tieto kaupungissa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta on seurausta yhtenäisistä
arviointiperusteista koko kaupungin tasolla. Lisäksi tulee kiinnittää
huomiota asiakirjavalmisteluun. Strategioiden ja toimenpideohjelmien valmistelun tulee olla yhtenäistä ja valmistelun yhteydessä tulee
varmistua koko kaupungin organisaation sitouttamisesta yhteiseen
strategiaan. Esimerkiksi liiketoimintastrategian perusteet on hyväksytty ennen Turku -strategian 2005 - 2008 strategiahierarkian hyväksymistä kaupunginhallituksessa.
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Turku -strategian sekä hallintokuntien ja liikelaitosten strategioiden
jalkauttamista käytännön työhön voidaan kehittää. Tulosten mukaan
tämä tarkoittaa käytännön johtamistoiminnan sekä johtamisen perusteiden kehittämistä. Ohjausasiakirjojen tulee olla johtamistoimintaan hyvin soveltuvia ja niiden tulee antaa keinot johtamisen onnistumiseksi. Asiakirjoissa tulee määritellä esimerkiksi hallintokuntien ja liikelaitosten rooli Turku -strategian toteuttamisessa. Henkilöstön tietoisuuden lisäämiseksi ja strategisten tavoitteiden jalkauttamiseksi tulee kiinnittää huomiota sekä strategiseen että operatiiviseen
johtajuuteen.
Strategioiden operatiivisen toimeenpanon ja johtamisen kannalta
keskeisiksi tekijöiksi nousevat seuraavat tekijät:
÷• hallintokuntien ja liikelaitosten johtajien mukanaolo Turku strategian laatimisessa ja sitoutuminen strategiatyöskentelyyn
÷• hallintokuntien ja liikelaitosten johtoryhmien toimintaedellytysten luonti ja heidän voimavaransa toimia Turku strategian eteenpäinviemiseksi.
Taloussuunnittelun kytkennällä strategiatyöskentelyyn voidaan tavoitteille asettaa resurssit. Keskeistä tulosten mukaan näyttäisi olevan kaupungin kyky tulevaisuuden rajallisten resurssien jakamiseen strategioiden suunnassa. Tavoitteita tulee asettaa ja ne tulee
myös resursoida. Strategisten sekä operatiivisten tavoitteiden asettamisen yhteydessä on tarkasteltava onko tavoitteen saavuttamiseksi
asetettu tarvittavat resurssit sekä voidaanko omalla toiminnalla vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen.
Strategisen valmistelun ja johtamisen kehittäminen:
1. Turun kaupungin strategian ja Turku -strategiaan liittyvien ohjausasiakirjojen laatiminen ja voimassaoloaika yhtenäistetään.
2. Määritellään strategisen ja operatiivisen johtamisen kannalta tarvittavat ja välttämättömät asiakirjat seuraavasti: Turku -strategia,
operatiiviset ohjelmat, toimenpideohjelmat.
3. Strategiahierarkia selkiytetään siirtämällä osastrategioiden sisällöt
ja tavoitteet osaksi Turku -strategiaa. Turku -strategiaa toteutetaan
operatiivisin ohjelmin ja toimenpideohjelmin.
4. Määritellään strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamistavat ja toteuttajat so. ydinprosessit ja prosessinomistajat.
5. Apulaiskaupunginjohtajien roolia operatiivisina johtajina vahvistetaan. Apulaiskaupunginjohtajat vastaavat Turku -strategian tavoitteiden koordinoinnista ja toiminnan ohjauksesta omalla vastuualueellaan.
6. Hallintokuntien ja liikelaitosten johtajat vastaavat hallintokunnissaan operatiivisesta johtamisesta ja tavoitteiden täytäntöönpanosta.
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Strategisen valmistelun aikataulun kehittäminen:
7. Valtuuston ensimmäinen toimintavuosi on ns. valmisteluvuosi.
Valmisteluvuoden aikana noudatetaan vanhan valtuuston kyseiselle vuodelle hyväksymää strategiaa sekä talousarviota ja –suunnitelmaa ja niiden tavoitteita.
8. Turku -strategiasta laaditaan valtuustokauden ensimmäisen vuoden keväällä luonnos.
9. Strategian luonnoksen perusteella laaditaan operatiivisten ohjelmien ja toimenpideohjelmien luonnokset strategian toteuttamiseksi.
10. Kesän ja syksyn valmistelun aikana Turku -strategian, operatiivisten ohjelmien, toimenpideohjelmien sekä talousarvion ja suunnitelman tavoitteita ja resursseja tarkennetaan.
11. Kaupunginhallituksen johdolla yhtenäistetään Turku -strategian,
operatiivisten ohjelmien, toimenpideohjelmien sekä talousarvion
ja -suunnitelman sisällöt.
12. Kaupunginvaltuusto hyväksyy strategian, operatiiviset ohjelmat ja
toimenpideohjelmat sekä talousarvion ja -suunnitelman marrasjoulukuussa.
13. Turku -strategia on voimassa seuraavat neljä vuotta.
Taloussuunnittelun kehittäminen osana strategista suunnittelua:
14. Turun kaupungin talousarvion ja -suunnitelman tavoitteet asetetaan kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti.
15. Tavoitteiden ja arviointikriteerien/ mittareiden saavuttamiseksi
asetetaan tarvittavat resurssit.
16. Resursoinnin ongelmien poistamiseksi on strategisissa tavoitteissa
määritettävä toiminnan painopisteet. On ratkaistava koskevatko
strategiset tavoitteet myös ns. perustehtäviä (kunnan lakisääteiset
tehtävät) vai koskevatko strategiset tavoitteet muita kun kunnan
ns. perustehtäviä. On määritettävä strategisten valintojen merkitys
hallintokuntien ja liikelaitosten tulevaisuudelle. On ratkaistava
miten palvelujen suhteen toimitaan. Strategiakaudeksi on määritettävä oma palvelutuotanto, liikelaitostaminen, yhtiöittäminen ja
ulkoistaminen. Oman palvelutuotannon osalta on määritettävä
tuotettavan palvelun taso, jotta hallintokuntien ja liikelaitosten
palveluille voidaan määrittää tavoitteet ja resurssit.
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Arviointiperusteiden kehittäminen:
17. Tavoitteiden asettaminen sisällytetään suunnittelun jokaiseen vaiheeseen ja asetetut painopisteet, kriittiset menestystekijät, tavoitteet ja arviointikriteerit/ mittarit hyväksytään kaupunginvaltuustossa samanaikaisesti.
18. Strategian luonnoksessa esitetään alustavat kriittiset menestystekijät sekä tavoitteet.
19. Operatiivisissa ohjelmissa ja toimenpideohjelmissa tarkennetaan
tavoitteet ja kriittiset menestystekijät sekä asetetaan alustavat arviointikriteerit/ mittarit.
20. Arviointikriteerit/ mittarit siirretään talousarvioon ja -suunnitelmaan.
Arviointitoiminnan kehittäminen:
21. Turku -strategian laatimisvaiheessa sekä seurannassa käytetään
hyväksi arviointiin ja tavoitteiden mittaamiseen liittyvää koulutusta ja kehittämistyötä.
22. Tavoitteiden asettamista, saavuttamista ja seuraamista sekä strategiakauden aikaista kehittämistä tulee arvioida. Arvioinnin on
koostuttava suunnitelmallisesta itsearvioinnista ja tarvittavasta ulkoisesta arvioinnista.
23. Turku -strategian, operatiivisten ohjelmien ja toimenpideohjelmien tavoitteiden vastaavuus varmistetaan Turku -strategian laatimisen yhteydessä kaupungin organisaation läpäisevän yhteistyön
avulla.
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