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Kohti 2020-luvun kansalaislähtöistä julkista hallintoa –strategiahankkeen johtoryhmän 1. kokous 

Aika  25.11.2019 klo 9-10.30 
 
Paikka  Mariankatu 9 VM, kh Ylijäämä  
 

Osallistujat  Päivi Nerg, VM  puheenjohtaja  
  Minna Karhunen, Suomen Kuntaliitto ry varapuheenjohtaja  

Arto Haveri, Tampereen yliopisto Skype 
Seppo Määttä, VNK 
Mikael Grannas, Sipoon kunta Skype 
Anna Similä, LVM 
Riitta Kaivosoja, OKM 
Jukka Aalto, SM, poistui 10.17 

  Pasi Pohjola, STM poistui 10.28 
Outi Ryyppö, TEM 
Leena Ylä-Mononen, YM   

 
Vesa Lipponen, VM 
Jarkko Majava, Suomen Kuntaliitto ry 
Hanna-Maija Perttola, VM  sihteeri 
 

 
 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Päivi Nerg avasi kokouksen klo 9.10 ja käytiin esittelykier-
ros. 
 

Todettiin, että asettamispäätös on allekirjoitettu ja kokous on virallinen.  
 

2. Julkisen hallinnon strategia hallitusohjelmassa       
 
Päivi Nerg esitteli Julkisen hallinnon strategiahankkeen taustoja, kytköstä 
hallitusohjelmaan sekä työn tarkoitusta (liite 1).  
 
Käytiin keskustelua strategiatyön yhteisistä periaatteista: kenelle, mitä ja 
miten strategia tehdään. Strategia ei saisi olla pelkkä paperituotos, jolla ei 
saada mitään konkreettisesti aikaan. Tavoitteena tulisi olla ymmärrettävä 
strategia, joka mahdollistaa toiminnan muutoksen erilaiset lähtökohdat 

huomioon ottaen.  On myös tunnistettava mahdolliset esteet. Ennen kaik-
kea on tarkasteltava strategiatyön lähtökohtia ja tuoda esille, miksi tulevai-
suudessa pitäisi tehdä toisin. 
 

3. Alustava projektisuunnitelma 
 
Vesa Lipponen esitteli alustavan projektisuunnitelman (liite 2).  
 
Käytiin keskustelua nykyisen tilannekuvan kartoittamisesta sekä Suomi 
vuonna 2030 -tulevaisuuskatsauksista. Tehdyistä tilannekuvista on tär-
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keätä hahmottaa isoimmat muutosvoimat ja muutokset, joista voidaan läh-
teä liikkeelle. Ehdotettiin Suomi vuonna 2030 –tulevaisuuskatsauksia kir-
joitettavaksi myös pareittain tai pienenä tiiminä. Vesa Lipponen työstää 

tätä ideaa eteenpäin. 
 
Strategiaprosessilla tavoitellaan lyhyttä 3-4 sivua pitkää käytännönläheistä 
tuotosta. Strategian oikean tason löytämiseen pitää kiinnittää erityistä huo-
miota ja huomioida myös linkittyvät hankkeet. Tavoitetilan lisäksi nykytilan-
nekuva on oltava yhteinen, muttei sitä saa jäädä liian pitkäksi aikaa hio-
maan.  
 

4. Keskustelu strategian valmisteluprosessista ja -tavasta, johtoryhmän ko-
koonpanosta sekä työskentelytavasta 
 

Vesa Lipponen kävi läpi strategiatyön organisoitumista, valmisteluproses-
sia sekä budjettia (liite 2).  
 
Käytiin keskustelua strategian viidestä kysymyksestä. Työ on tärkeä tehdä 
hyvin ja rajata selkästi. Palvelulupauksesta keskusteltiin hieman, mutta 
käsite ja tavoite vaativat vielä lisämäärittelyä. 
 
Todettiin, että johtoryhmän kokousmateriaalit jaetaan Julkisen hallinnon 
strategiatyön Tiimeri-työtilassa johtoryhmän kokoukset –kansiossa.  
 
Todettiin, että aika loppui kokouksessa kesken ja päätettiin kokoontua 

vielä ennen joulua, koska ennen strategiatyön aloittamista täytyy olla yhtei-
nen kuva siitä mitä ollaan tekemässä. 
 
 

5. Seuraavat kokoukset 
 
Kartoitetaan seuraavaa kokousaikaa joulukuulle. Kokouksen jälkeen löytyi 
aika ti 17.12. klo 15.15-16.45. 
 

6. Muut asiat 
 

Ei muita asioita.  
 

7. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.33. 

 
 


