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1 Johdanto

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut parantaa Joensuun kaupungin kaupunkiym-

päristön toimialan sisäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä kaupunkiorganisaation

muihin toimialoihin. Vuoden 2017 alussa voimaan astunut organisaatiouudistus

mahdollistaa kaupunkiympäristön toimintarakenteen kehittämisen yhtenäisem-

mäksi, jolloin samalla saadaan luotua parempi perusta myös elinvoiman ja hy-

vinvoinnin toimialoille. Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat kaupunkiraken-

nepalvelut, tilakeskus, tekninen keskus, lupa- ja viranomaistoiminnot sekä

Joensuun Vesi -liikelaitos (kuvio 1).  Kaikki yksiköt ovat olleet mukana kehittä-

mistyössä. Opinnäytetyön menetelmissä on tukeuduttu teoriataustaan sekä

haastatteluihin, jotka on tehty kaupunkiympäristön toimialalla työskenteleville

johtajille ja esimiehille. Opinnäytetyön tuloksia on verrattu Joensuun kaupungin

nykyiseen strategiaan ja aineistosta esiin nousseet kehittämiskohteet on laitettu

tärkeysjärjestykseen niin, että helpoimmin toteutettavat kohteen voitaisiin toteut-

taa nopeassakin aikataulussa. Lisäksi haastatteluaineiston analysoinnin perus-

teella esiin nousseet kaupunkiympäristön tulevaisuuteen liittyvät mahdollisuudet

ja haasteet on tuotu esille.

Kuvio 1. Kaupunkiympäristön toimialan yksiköt.



6

Opinnäytetyössä avataan Joensuun kaupungin organisaatiouudistusta sekä

selvitetään kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvien yksiköiden nykytilaa, ja si-

tä, mitkä ovat niiden yhteistyön kannalta haasteellisia asioita. Lisäksi käydään

läpi toiminnanohjausjärjestelmien (kaupunkiympäristön toimialalla = toimintajär-

jestelmä) tilanne sekä puuttuvien toimintajärjestelmien tarpeellisuutta. Kaupun-

ginvaltuuston kausi on vaihtunut opinnäytetyön laatimisen aikana, joten työssä

on huomioitu kaupungin uusi strategia sekä siinä on tuotu esille myös johtamis-,

yhteistyö- ja älykkään julkisen organisaation näkökulmaa.

Haastattelut on tehty Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialan yksi-

köiden johtajille ja esimiehille. Haastattelujen avulla on selvitetty muun muassa

toiminnan nykytilaa ja johtajien ja esimiesten näkemyksiä yhteistyön kehittämis-

kohteista. Teoriataustan ja haastatteluissa saatujen tietojen pohjalta opinnäyte-

työssä on esitetty yhteistyön kehittämisehdotukset.

1.2 Joensuun kaupungin organisaatio

Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön (tekninen) toimiala on muotoutunut

vuoden 2017 alussa voimaan astuneen organisaatiouudistuksen myötä. Tähän

on vaikuttanut osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus,

joka astui voimaan samaan aikaan, ja jolloin vastuu palvelun järjestämisestä

siirtyi kunnilta sote-alueille. Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinäveden sosiaali- ja

terveyspalvelut siirtyivät maakunnallisen Siun sote -kuntayhtymän toiminnaksi.

Joensuun kaupungin organisaatio on nykyisellään jaettu kolmeen toimialaan:

elinvoima, hyvinvointi sekä kaupunkiympäristö (kuvio 2).
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Kuvio 2. Joensuun kaupungin toimialat (Joensuun kaupunki 2016).

Kuviossa 3 näkyy Joensuun kaupungin vanha ja kuviossa 4 Joensuun kaupun-

gin uusi organisaatio. Niitä vertaamalla voidaan havaita, että vanhassa raken-

teessa tekninen toimiala on jakaantunut hajanaisemmin eri hallinnonalojen alle.

Uudessa organisaatiossa kaikki teknisen alan toiminnot kuuluvat kaupunkiym-

päristön toimialaan ja niitä johtaa kaupunkiympäristöjohtaja.
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Kuvio 3. Joensuun kaupungin vanha organisaatio (Joensuun kaupunki 2016).

Kuvio 4. Joensuun kaupungin organisaatio 1.1.2017 alkaen (Joensuun kaupun-
ki 2017).
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Työskentelyni aiemmin Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalvelujen (enti-

nen tekninen virasto/kaupunkirakenneyksikkö) asiantuntijatehtävissä on osal-

taan vaikuttanut tämän tutkimusaiheen syntymiseen. Työskentelyn ohessa on

voinut havaita, että yksiköiden välisen yhteistyön kehittämiselle on todellinen

tarve ja sisäisissä keskusteluissa asia on nostettu esille. Tutkimuksen tarkoituk-

sena on ollut löytää yhteistyön kehittämisehdotuksia, jotka voidaan priorisoida ja

viedä jatkossa käytäntöön. Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa kävin keskuste-

lua muun muassa kaupunkiympäristöjohtaja Anu Näätäsen sekä kaupungininsi-

nööri Ari Varosen kanssa ja hän toimi myös opinnäytetyöni ohjaajana Joensuun

kaupungilta. Vastuuopettajana Karelia-ammattikorkeakoulusta on toiminut Jyri

Roihuvuo. Edellä mainituilta henkilöiltä sain tukea, opastusta ja eväitä tämän

työn tekemiseen, joten tässä yhteydessä esitän erityiskiitokseni heille.

1.3 Opinnäytetyön rakenne

Opinnäytetyön johdannossa on kerrottu työn taustaa, miksi tähän kehittämis-

työhön on päädytty, tavoitteista, rajauksista sekä opinnäytetyön rakenteesta.

Luvussa kaksi käsitellään opinnäytetyön taustaviitekehystä aineiston keruu- ja

analysointimenetelmän, strategian määrittelyn, yhteistyön kehittämisen, osaa-

misen johtamisen sekä älykkään julkisen organisaatiomääritteen kautta. Luvus-

sa kolme on käsitelty kehittämistyön lähestymistapaa ja tiedonhankinnan mene-

telmiä sekä tutkimuskysymyksiä ja haastattelurunkoa. Luvussa neljä

analysoidaan opinnäytetyön haastatteluaineistoa. Luvussa viisi kehittämiskoh-

teita verrataan kaupungin strategiaan ja kaupunkiympäristön toimenpideohjel-

maan, kerrotaan haastatteluaineiston perusteella esiin nousseista kaupunkiym-

päristön yhteistyön kehittämiskohteista, tutkimuskysymyksiin saaduista

vastauksista sekä taustaviitekehyksen liittymisestä kehittämistyöhön. Lisäksi

pohdinnan kautta pureudutaan opinnäytetyön johtopäätöksiin. Luvut viisi ja kuu-

si sisältävät omaa analyysiä kehittämistyöhön sekä -kohteisiin liittyen. Lisäksi

luvussa 5 kuviossa 8 esitetyt kehittämiskohteet on numeroitu ja niihin on viitattu

tekstissä luvuissa 4 ja 5.
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2 Opinnäytetyön taustaviitekehys

2.1 Teemahaastattelu

Teemahaastattelussa teema-alueet eli haastattelun aihepiirit on määritelty etu-

käteen. Tyypillinen kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat verrattuna

strukturoituun haastattelumenetelmään. Näin haastattelussa on laajemmat

mahdollisuudet yksilöllisten tulkintojen esittämiseen. Haastattelussa käydään

läpi etukäteen päätetyt teema-aihealueet. Haastattelija käyttää tukena listaa kä-

siteltävistä asioista, näin ollen valmiita kysymyksiä ei ole. Teemahaastattelu on

menetelmänä avoin ja vastaaja pääsee niin halutessaan puhumaan varsin va-

paasti. Lisäksi käytettävät teemat takaavat sen, että kaikkien haastateltavien

kanssa puhutaan edes jossain määrin samoista aiheista. Ne auttavat myös

muodostamaan litteroituun aineistoon konkreettisia kehikoita, joiden avulla ai-

neiston analysointi helpottuu ja jäsentyy. Teemahaastattelussa haastattelija jou-

tuu varautumaan erilaisiin keskusteluihin, jolloin toisten haastateltavien kanssa

tilanne sujuu helpommin kuin toisten. Siksi teemahaastatteluun kannattaa va-

rautua miettimällä etukäteen mahdollisia lisä- tai tukikysymyksiä. Myös esihaas-

tattelut antavat tukea varsinaisia haastatteluja varten. (Eskola & Suoranta 2008,

86–89.)

Teemahaastattelua kannattaa käyttää haastattelumuotona silloin, kun halutaan

tietoa vähemmän tunnetuista asioista ja ilmiöistä. Jotta teemahaastattelu onnis-

tuisi hyvin, tulee aihepiiriin perehtyä hyvin, jolloin teemat valitaan tutkittavan ai-

heen pohjalta. Haastateltavat tulisi valita huolellisesti, jotta tutkittavasta aiheesta

saataisiin parasta mahdollista tietoa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka,

2006.) Teemahaastattelu ei sido haastattelua niinkään kvantitatiiviseen tai kvali-

tatiiviseen puoleen, vaan keskeiset, tietyt teemat johdattelevat sitä. Haastatte-

lumenetelmä tuo tutkittavien äänen kuuluviin, jolloin se vapauttaa pääosin haas-

tattelun tutkijan näkökulmasta. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48.)

Laadullista aineistoa voidaan analysoida muun muassa teemoittelun avulla. Täl-

löin aineistosta voidaan nostaa esiin tutkimusongelmaan liittyviä teemoja. Näin
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voidaan vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä, ja sitä, kuinka ne ilmenevät ai-

neistossa. Aineistosta voidaan poimia näin keskeisimpiä aiheita. Tekstistä tulee

erotella tutkimusongelman kannalta tärkeimmät aiheet. Onnistuneessa teemoit-

telussa teoria ja empatia vuorottelevat tekstiin lomittuneena. Teemoittelua on

hyvä käyttää aineiston analysointitapana, kun kyseessä on jokin käytännöllisen

ongelman ratkaiseminen. Tekstiaineistosta saadaan teemoittelun avulla esille

erilaisia vastauskokonaisuuksia tai tuloksia esitettyihin kysymyksiin. (Eskola &

Suoranta 2008, 174–175, 178–179.)

2.2 Strategiasta ja sen määritteestä

Strategia asiana juontaa juurensa kauas historiaan, jo aikaan ennen ajanlas-

kumme alkua, jolloin suuret sotapäälliköt laativat ja toteuttivat menestyksekkäitä

strategioita.  Kuitenkin se on systemaattisena liikkeenjohdollisena oppina varsin

nuori. Strategisen johtamisen kehitysvaiheet on esitetty kuviossa 5. Strategi-

seen ajatteluun liittyy hyvin pitkälti käsitteellisyys ja siksi sen ymmärtäminen

vaatii konkretisointia, mikä syntyy kokemuksen kautta. Jos strategiatyötä teh-

dään vain organisaation ylimmässä portaassa, sen ymmärtäminen ja vieminen

käytäntöön hankaloituu. Juuri strategian käytäntöön vieminen on tärkeää ja vai-

keaa etenkin silloin, kun organisaatio saavuttaa sen avulla menestystä. (Ka-

mensky 2015, 24, 27.)
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Kuvio 5. Strategisen johtamisen kehitysvaiheet (Kamensky 2015, 24).

Strategisen ajattelun ja strategiaprosessin johtamisen välillä on eroa eli strate-

ginen ajattelu on paljon kokonaisvaltaisempaa verrattuna strategiaprosessin to-

teuttamiseen (= organisaation strategian laatiminen). Johtamista tulee toteuttaa

strategian näkökulmasta lähestulkoon kaikissa asioissa ja johtamisen tasoissa.

Julkishallinnon esimiesten tulee osata ajatella strategisesti, jonka lisäksi strate-

gia pitää osata laatia ja myös toteuttaa.  Koska strategiat laaditaan määräajaksi

ja niitä päivitetään, niin johtamisen kannalta tämä edellyttää strategista ajattelua

lähes jatkuvasti. (Virtanen & Stenvall 2010, 125–126.)

Nykyään on vallitsevana tapana, että kuntasektorilla strategia laaditaan kunnal-

lisvaalikaudeksi eli neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun-

nallisvaalien jälkeen seuraava vuosi on strategian laatimisen tai strategian täs-

mentäminen aikaa. Kunnallisella puolella toimintaa sitovat erilaiset

lainsäädännölliset velvoitteet perustehtävien toteuttamisesta sekä tuotetuista

palveluista, joten siellä strateginen liikkumavara on huomattavasti pienempi ver-

rattuna yksityisen puoleen. Kunnissa joudutaan pohtimaan, millä painotuksilla ja

niiden edellyttämillä taloudellisilla panostuksilla ne ylipäänsä etenevät strategi-

sissa valinnoissaan. Virtasen ja Stenvallin (2010) mukaan strategiseen johtami-
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seen kuuluvat käsitteellinen ajattelukyky, vuorovaikutus, tavoitteellisuus, opti-

maalisten työskentelyolosuhteiden mahdollistaminen, kokonaisuuksien hallinta,

periaatteellisuus, uudistuminen ja muutosten aikaansaaminen. (Virtanen &

Stenvall 2010, 127–136.)

Strategia on enemmän kuin suunnitelma ja sen avulla pyritään menestyksek-

käästi kohtaamaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Strategian avulla luodaan

suunta, jota kohti edetään ja samalla selvitetään, mitä asioita siinä tullaan pai-

nottamaan. Vahvoissa strategioissa luodaan elinvoimaa pitkälle aikavälille, jol-

loin ulkoiset mahdollisuudet linkitetään strategisiin voimavaroihin, vaikka tule-

vaisuus onkin epävarmaa. (Santalainen 2009, 18–20.)

Strateginen ajattelu on näkemistä sekä näkemystä, jolloin se edellyttää katso-

mista menneisyyteen hyödyntäen kokemusta ja hiljaista tietoa. Jotta yritys tai

organisaatio voi luoda tulevaisuutta, tulee sen ymmärtää myös juurensa ja sa-

malla tunnistaa myös menneisyytensä menestys- ja menestymättömyystekijät.

Jos osaamme nähdä laajempia kokonaisuuksia ylhäältä alaspäin, strateginen

ajattelu syvenee. Yksityiskohtien ja käytännön ymmärtäminen ovat kuitenkin

tärkeitä asioita ja näin on siis osattava katsoa myös alhaalta ylöspäin. (Santa-

lainen 2009, 21.)

Visio on näkemys organisaation tulevaisuudesta ja strategia on keino sen to-

teuttamiseksi. Strategiaan ja sen laadintaprosessiin kuuluvat pohdinnat, johto-

päätökset, valinnat sekä toimenpiteet, joiden avulla organisaatio pyrkii toteutta-

maan visiossa täsmennetyt päämäärät. Kiteytettynä strategia on oman

organisaation toimintaan liittyvää innovointia.  Haasteena on muun muassa se,

että yhteiskunnassa esiintyviä erilaisia tarpeita tulee yrittää muuttaa kannatta-

viksi mahdollisuuksiksi. Näin tekemällä pyritään luomaan uutta lisäarvoa ja esi-

merkiksi julkisyhteisöjen tapauksissa tehostamaan toimintaa. (Lindroos & Lohi-

vesi 2006, 26–28.)

Koko henkilöstö ja sen osaaminen tulisi saada mukaan strategiaprosessin.  Sel-

laisia strategisia asioita, jotka vaikuttavat henkilöstön työtehtäviin, ja joihin se

voi tuottaa lisäarvoa, kannattaa prosessoida henkilöstön kanssa.  On tärkeää,



14

että strategia pystytään kääntämään niin yksinkertaiseksi ja toteuttamiskelpoi-

sia, että jokainen henkilöstössä sen ymmärtää, ja jolloin siitä saa suuntaviivoja

omaan työskentelyyn. (Silén 2006, 148–149.)

Kamensky (2015) on määritellyt menestyksen timantti -käsitteen (kuvio 6). Ti-

mantin pääsärmiä ovat strategia, vuorovaikutus, johtaminen ja osaaminen. Nä-

mä särmät ovat yleisesti ottaen erilaisten organisaatioiden menestystekijöitä,

joita on edellä mainittujen lisäksi suuri määrä kuten timantissa särmiä. Tähän

liittyy tietty hierarkkisuus ja riippuvuussuhteet. Strategian merkitys on erittäin

tärkeä, mutta määrittelyä vaikeuttavat se, että sitä voidaan lähestyä monesta eri

näkökulmasta, tarkastella monelta tasolta sekä kontekstin eli strategian toimin-

taympäristön, asiayhteyden ja tilanteen vaihtelevuus. (Kamensky 2015, 14–15.)

Kuvio 6. Menestyksen timantti (Kamensky 2015, 14).

Kamenskyn (2015) kokemuksen mukaan strategiaosaamisessa on viisi tasoa

(kuvio 7). Joensuun kaupungin strategiaosaaminen on kolmion kärkiluokkaa,

koska strategiatyöskentely on samanlaista kuin määritelty strategisten yritysten

työskentely tai se on vähintään strategisten edelläkävijöiden luokkaa, joten näitä

strategiaosaamisen tasoja on selvennetty myös seuraavassa.
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Strategisten yritysten strategiatyöskentely ja strategia:

- on liiketoiminnan johtamisen ydin

- vaikuttaa koko organisaation toimintaan

- auttaa uudistautumaan ja erottautumaan

- on yrityksen tuloksen ja sen arvon merkittävä tekijä.

Strategiset edelläkävijät:

- saavat strategiatyöskentelyn avulla merkittävää kilpailuetua ja hyviä tu-

loksia

- perustavat kilpailukykynsä strategiatyöskentelyyn

- pitävät strategiaa yrityksen tulosten ja arvon tärkeimpinä tekijöinä sekä

pitävät katseen jatkuvasti tulevaisuudessa, jolloin etumatka kilpailijoihin

säilytetään. (Kamensky 2015, 29–30.)

Kuvio 7. Yritysten strategiaosaamisen tasot (Kamensky 2015, 29).
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Strategia on Joensuun kaupungin johtamisen ydin ja toimintaa ohjaavat laaditut

toimenpideohjelmat. Joensuun kaupungin nykyinen vuosia 2017–2021 kosket-

tava konsernistrategia, Kohti 2020-lukua, Rohkeasti uudistuva, on esitetty liit-

teessä 1. Lisäksi liitteenä 2 on kaupunkiympäristön toimialan strategian toi-

meenpano-ohjelma. Opinnäytetyön aineistosta esiin nousseita

kehittämiskohteita verrataan edellä mainittuihin, jolloin saadaan selvitettyä stra-

tegiaan ja toimeenpano-ohjelmaan jo mahdollisesti kirjatut kohteet. Tämän avul-

la voidaan rajata kehittämiskohteiden määrää.

2.3 Yhteistyö ja organisaation kehittäminen

Yhteistyön käsite on hyvin moninainen ja se kuuluu olennaisena osana ihmis-

kunnan evoluutioon. Kautta kehityshistorian ihminen on ratkonut eteen tulleita

ongelmia. Verrattuna menneeseen, yhteistyön tarve on nykyisin yleensä paljon

vaikeammin havaittavissa. Näkökulma saattaa olla kapea-alaisempi, jolloin yh-

teistyön tarvetta ei välttämättä huomata helposti. Yhteistyössä on pyrkimys toi-

mia niin, että yhteinen tavoite tunnistetaan ja se saavutetaan mahdollisimman

onnistuneesti ja tehokkaasti. Yhteistyössä korostuvat sosiaaliset suhteet sekä

vuorovaikutus, ja vaikka se voi välillä olla haasteellista, on se yleensä palkitse-

vaa. (Isoherranen, Rekola & Nurminen 2008, 26–27.)

Yhteistyö samoin kuin esim. individualismi ja aggressiivisuus vaativat toteutuak-

seen sitä, että niitä opetetaan, ja että ne hyväksytään sosiaalisina käyttäyty-

mismalleina. Vaativaan yhteistyöhön tarvitaan kehittyneempää sosiaalista

osaamista. Nykyisin kuitenkin yhteistyössä vaadittavia vuorovaikutustaitoja voi

oppia, vaikka lähtökohdat eri yksilöillä voivatkin olla hyvin erilaiset. Ristiriitaisin

tavoittein, pirstaleisesti ja päällekkäisesti työskentelevien asiantuntijoiden toi-

minta on tehotonta sekä taloudellisesti riskialtista.

(Isoherranen, Rekola & Nurminen 2008, 27–28.)

Jos kehittäminen on arjessa tehtävää, työyhteisölähtöistä, liittyy siihen tilanne-

ehtoisuus, joustavuus ja ennakoimattomuus. Arvioiva työote ja siihen liittyvä ref-

lektiivinen keskustelu tulisi ulottaa kehittämistyöhön. Tällöin kehittämisen tavoit-
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teet ja käytännöt tulisi analysoida. Kehittämisen itseymmärrystä voidaan lisätä

arvioimalla kehittämistavoitteiden onnistumista sekä onnistumiseen ja epäonnis-

tumiseen johtaneita tekijöitä. Kehittämistyöhön tulee sisällyttää tarkastuspaikko-

ja, joista voi havainnoida tavoitteiden ja niihin tähtäävien toimenpiteiden rele-

vanttiutta. Kehittämistyössä on hyvä havainnoida, mitä on tehty ja minne

suuntaan ollaan menossa. (Seppänen-Järvelä & Vataja 2009, 65.)

Suurissa organisaatioissa kehittämisen painopiste tulisi toteuttaa yksikköjen si-

säisessä kehittämisessä ja niiden tasa-arvoisessa vuorovaikutuksessa ja yhteis-

työssä. Tämä on osoittautunut haasteelliseksi ainakin kuntaorganisaatiossa. Ul-

koapäin tai ylhäältä tulevien muutosvaatimusten sekä työyhteisölähtöisen

kehittämisen välille syntyy jännite.  (Seppänen-Järvelä & Vataja 2009, 16.)

Kehittämisen menetelmällisiä asioita pohdittaessa ongelmana ovat käsitteet,

jotka eivät ole täysin täsmentyneitä tutkijakeskusteluissakaan. On olemassa eri-

laisia oppeja ja suuntauksia, jotka sisältävät oletuksia siitä, mitä kehittämistyöllä

tavoitellaan ja miksi sekä miten sitä tehdään. Silloin, kun kehittäminen on eten-

kin ihmisten välistä vuorovaikutusta, menetelmät liittyvät usein kommunikointi-

tapaan ja ryhmädynamiikkaan. Kokonaisvaltaisimmillaan siihen liittyy kuvaus

toimintatavasta, rooleista, odotuksista sekä toiminnan rajoista ja ehdoista.

(Seppänen-Järvelä & Vataja 2009, 22.)

Kykyyn kehittyä liittyvät yksittäisen työntekijän taidot, ryhmien kyvykkyydet sekä

koko organisaation osaaminen. Kehittäminen tarvitsee jatkuakseen tiettyjä tapo-

ja, rituaaleja ja traditioita sekä tunteen siitä, että siitä on hyötyä päivittäiseen

työhön. (Seppänen-Järvelä & Vataja 2009, 43, 47.)

Työyhteisön jäsenen tulisi voida osallistua ja vaikuttaa kehittämisprosessin

suunnitteluun ja toteutukseen. Jotta vaikuttamismahdollisuudet olisivat hyvät,

tulee asiaan liittyvää tietoa jakaa niille, joita se koskee. Jokaisella työyhteisön

jäsenellä on vastuu tiedon jakamisesta, mikä liittyy omaan asemaan, tehtävään,

koulutukseen ja kokemukseen sekä näistä kumpuavaan tietoon. Näitä asioita

tarvitaan jatkuvassa työn ja työyhteisön kehittämisessä. Toimivaan kehityspro-

sessin kuuluvat johdon ja esimiesten omat tarpeelliset yhteistyöfoorumit ja riittä-
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vä yhteinen aika. Keskustelu on lopulta tärkein työyhteisön kehittämisen väline,

mikä vaatii paljon aikaa. (Seppänen-Järvelä & Vataja 2009, 79–80.)

2.4 Osaamisen ja työn johtaminen

Käytäntöjä, jotka muuttavat organisaation toimintaa, tulee johtaa aktiivisesti.

Työmarkkinoilla on tapahtumassa sukupolvenvaihdos, joka tarkoittaa arvomaa-

ilman ja asenteiden muuttumista työtä kohtaan verrattuna aikaisempaan. Nykyi-

sin organisaation sijasta sitoudutaan työssä kulloiseenkin tehtävään, jolloin toi-

sen asiantuntijuutta ja osaamista arvostetaan. (Tuomi & Sumkin 2012, 9.) Uudet

sukupolvet arvostavat kannustavaa ja vuorovaikutteista johtamista sekä haas-

teita (Virtanen & Stenvall 2014, 35). Osaamisen johtaminen tarkoittaa työn joh-

tamista ja näin ollen työn tulee tarjota riittävästi kehittymisenmahdollisuuksia.

Piirteet, jotka yhdistävät menestyviä yrityksiä ovat: toiminta-ajatuksen merkitys,

tulevaisuuteen ohjaava visio, emotionaalinen sitoutuminen arvoihin, kumppa-

nuusverkostot, kehittämissuuntautuneisuus sekä joustavat rakenteet ja osaami-

sen kehittäminen. (Tuomi & Sumkin 2012, 9–10.)

Peter Sengeä pidetään organisaation oppimisen teorian kehittäjänä ja isänä, jol-

loin koko osaamisen johtamisen käsite juontaa juurensa sinne. Oppivaan orga-

nisaation liittyvä kehittämisen malli tarkoittaa sitä, että organisaatio oppii virheitä

korjaamalla, mutta etenkin tarkastelemalla niiden takana olevaa toimintaa. Näin

päästään vaikuttamaan organisaation toimintamalleihin ja kehittämään niitä.

Tämä vaatii kuitenkin määrätietoista osaamisen johtamista ja edellyttää aktiivis-

ta johtamista. Strategiaprosessin aikana tulee määritellä osaaminen, jota orga-

nisaatiossa kehitetään. Kehittämisen keskeiset painopisteet kuuluvat strategi-

aan ja niiden kautta rakennetaan tulevaisuutta ja saadaan toteutettua yrityksen

visiota. Menestyvässä organisaatiossa arjen työ toimii yhteisenä oppimisympä-

ristönä, jossa osaaminen kehittyy haasteellisia tulevaisuuteen tähtääviä töitä

tehden. Käytännöistä, jotka eivät tue strategiaa, pyritään pääsemään eroon.

Jotta päästään organisaation kehittämisen ytimeen, tulee olemassa oleva tilan-

ne tunnistaa ja tarkastella todellisia lähtökohtia. (Tuomi & Sumkin 2012, 13–14,

16–23.)
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Erilaisista palasista koostuva työ saa uuden merkityksen, kun sitä verrataan yri-

tyksen visioon. Sen toteutuminen edellyttää kuitenkin yleensä uusien osaamis-

ten omaksumista sekä työn kehittämistä yhteistyössä muiden kanssa. Strate-

giaperusteisessa osaamisen kehittämisessä tulee huomioida koko

organisaation kehittäminen ja tarvittavan osaamisen on toteuduttava työnteke-

misen arjessa. Yhteisen osaamisen kehittämisessä tulee asettaa tavoitteet, joita

kohti ryhmä tai organisaatio pyrkii. Strategiaprosessin tuloksena syntynyt ym-

märrys strategian käsitteestä, sisällöstä ja strategian liittymisestä toimintaan on

hyvä esimerkki yhteisestä osaamisesta. (Tuomi & Sumkin 2012, 29–31.)

Strategiasta nousevan tarpeen ja nykytilan tunnistaminen ovat edellytyksiä ke-

hittämiselle, jolloin organisaation nykyinen osaaminen luo perustaa strategialle.

Toiminta-ajatus kertoo, miksi organisaatio on olemassa. Ydinosaaminen taas

kuvaa olemassa olevaa ja kehittyvää yhteistä osaamista. Jotta yhteistä osaa-

mista pystytään vahvistamaan, tulee nykytilanne sekä tulevaisuus tunnistaa vi-

sion kautta. Havainnot nykytilasta, kehittämiskohteista ja tarvittavasta osaami-

sesta ovat kehittämisen perusedellytyksiä ja ne tulee kirjata ylös. Näin tulee

toimia, jotta organisaatio saa nostettua kehittämiskohteet esiin, ja että kehittä-

minen voidaan muuttaa itse toiminnaksi. Kehittämisen painopisteet, jotka on ku-

vattu strategiassa, vievät kohti visiota. (Tuomi & Sumkin 2012, 58–59.)

2.5 Älykäs julkinen organisaatio

Virtanen & Stenvall (2014, 47) pitävät oppimaan oppimista yhtenä älykkään or-

ganisaation keskeisistä kysymyksistä. Tällöin on tärkeää tunnistaa oman orga-

nisaation toimintaympäristöt ja kehityspiirteet. Suomalaisessa julkishallinnossa

kehitystä edellä mainituissa on tapahtunut pitkän ajan kuluessa. Tämä taas vai-

kuttaa siihen, millaista älykkyyttä julkisen puolen organisaatiot käyttävät. Kes-

keisiä piirteitä siinä ovat olleet:

- luotettavuus ja normisidonnaisuus (kansainvälisesti ja asiantuntemuksen

osalta korkeatasoista, lakiin perustuvaa)

- ammattimaisuus (sektoroitunutta)
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- verkottuneisuus (tapaaminen erilaisilla foorumeilla, jolloin tiedon ainakin

periaatteessa pitäisi levitä)

- käytännönläheisyys (muun muassa ongelmien ratkaiseminen erilaisten

kehittämishankkeiden kautta)

- päätöksentekokeskeisyys (esimerkiksi samanlaiset käytännöt asioiden

valmistelussa niin kunnissa, yliopistoissa kuin valtionhallinnossa)

- tiedon arvostaminen ja vähittäinen uudistaminen (tiedon ja sen hyödyn-

tämisen tärkeys, uudistaminen jatkuvaa muttei radikaalia). (Virtanen &

Stenvall 2014, 47–50.)

Älykkään julkisen organisaation käsitteeseen kuuluvat muun muassa systeemi-

syys, dynaamisuus, kokonaisvaltainen tila, avoimuus sekä kumppanuus. Orga-

nisaation erilliset osat kytkeytyvät toiminnallisesti niin toisiinsa kuin myös ulko-

puoliseen maailmaan. Sen osat yhdistyvät toisiinsa verkostomaisesti.

Organisaatioverkoston rakenteellisista aukoista puhuttaessa organisaation kak-

si toimijaa luovat välilleen sillan tarpeen mukaan jossakin tietyssä tilanteessa.

Kun rakenteellisen aukon kautta siirretään tietoa, hyötyvät siitä molemmat toimi-

jat. Dynaamisuuteen kuuluvat organisaation uudistumisen ja muuttumisen no-

peus sekä aktiivisuus. Tällöin tietyt asiat vaativat toteutuakseen enemmän aikaa

kuin toiset. Yleensä organisaatiokulttuurista riippuen muutosprosessit viedään

läpi joko hitaasti kypsytellen tai nopeasti edeten (yleensä ulkoisesta paineesta

johtuen). Välillä organisaation tulee uudistua ja muuttua sisäisten muutostarpei-

den noustua esiin. (Virtanen & Stenvall 2014, 80–82.)

Kokonaisvaltaisen tilan käsitteeseen kuuluvat tilan fyysiset elementit, mutta

myös henkinen ja virtuaalinen tila. Näin ollen organisaatio on sekä formaali että

informaali toimijoiden verkosto. Sen toimimiseen vaikuttavat hyvin pitkälti myös

vallitseva tunnelma ja luottamus. Avoimuuden käsitteeseen liittyy uudistaminen

avoimuuden hengessä ja se, että julkiset organisaatiot toimivat yleisesti yhteis-

kunnassa avoimesti. Tähän vaikuttaa lainsäädäntö ja rahoitus verovaroin, min-

kä takia julkisia organisaatioita kontrolloidaan demokratian, julkisuuden ja tiedo-

tusvälineiden keinoin. Avoimuus liittyy myös organisaation sisäiseen

ulottuvuuteen, jolloin viestinnän ja organisaation yhteisöllisyydellä on tietty yh-

teys toisiinsa. (Virtanen & Stenvall 2014, 83–84.)
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Kumppanuuden käsitteeseen kuuluu julkisen organisaation toimiminen kump-

panuudessa niin ympäröivän yhteiskunnan, muiden organisaatioiden kuin si-

säisten verkostojen kanssa. Yhteistyöhön pyrkiminen on ihmislajille luontaista ja

se vaatii esim. vastavuoroisuutta, kuuntelemista, keskustelemista ja taitoja, joilla

löydetään yhteisiä päämääriä. Yhteistyö on inhimillisin toiminnan peruspilari ja

se onnistuu, jos siihen osallistuvat pystyvät ottamaan muiden toiveet ja tarpeet

huomioon sekä kunnioittavat kaikkien osapuolten ehtoja. Yhteistyön taidot sekä

kumppanuuden idea luovat perustan älykkään organisaation toiminnalle kunni-

oittaen toista ja menestyen yhdessä. Organisaatioiden tulisi tehdä oikeita asioi-

ta, oikealla tavalla ja mahdollisuuksiaan hyödyntäen, jolloin ne olisivat organi-

saatio-oppien, toimintatapojen ja johtamisen kehittämisen peruslähtökohtia

älykkään organisaation ytimessä. (Virtanen & Stenvall 2014, 85–87, 99–100.)

Koska oppimista tukevat tiedon analysointimenetelmät kehittyvät hyvin voimak-

kaasti, on mahdollista, että ammatit ja työtehtävät muuttuvat tekniikan kehitty-

misen myötä merkittävästi. Tällöin älykkäillä organisaatiolla tulee olla kyky mää-

ritellä suhteensa jatkuvasti uudistuvaan tekniikkaan. Tekniset innovaatiot voivat

olla nykyisin elinkaareltaan erimittaisia. Siksi älykkäiden organisaatioiden ei tu-

lekaan laittaa kehitystään yhden kortin varaan. Jos koetaan, että tie nousee

pystyyn kehitystyössä, on järkevyyttä myös lopettaa se ja siirtyä eteenpäin. Äly-

käs organisaatio toimii avoimuuden periaatteella ja se ottaa huomioon toimin-

taympäristön kehityksen vaatimukset. (Virtanen & Stenvall 2014, 249.)

Älykäs organisaatio kehittyy, siirtyy ja muuntautuu yhtä aikaa ja tällöin muutok-

sen voima on syytä ymmärtää. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota organisaation

sisäisiin ja ulkoisiin rajapintoihin, koska ne vaikuttavat muutosdynamiikkaan.

Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, joten älykkäiden organisaatioi-

den piirteet ja kehittäminen eivät saavuta näin pysyvää tilaa. Älykkäässä julki-

sessa organisaatiossa avaimet toiminnan viemisessä eteenpäin ovat julkisen

hallinnon johtajilla sekä kehittäjille, kun niitä vain halutaan tai maltetaan etsiä.

Tähän vaaditaan ympäristön katsomista oikeassa valossa ja ennakkoluulotonta

asennetta. (Virtanen & Stenvall 2014, 184, 250.)
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3 Kehittämistyön lähestymistapa ja tiedonhankinnan
menetelmät

3.1 Kehittämistyön lähestymistapa

Tämän kehittämistyön lähtökohtana on ollut selvittää teemahaastattelujen avulla

Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön yhteistyön parantamistarpeita- ja

edellytyksiä. Opinnäytetyön tekemisestä on tehty sopimus Joensuun kaupungin

kanssa. Aineiston analysoinnissa on käytetty menetelmänä teemoittelua ja tee-

mat on valittu niin, että ne liittyvät tutkimuskysymyksiin.

3.2 Kehittämistyön tiedonhankinnan menetelmät

Haastateltaviksi valittiin Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialan yk-

siköiden johtajia sekä esimiehiä ja heitä oli yhteensä kahdeksan. Yksi haastatel-

tava vastasi haastatteluhetkellä poikkeusjärjestelyn takia kahden yksikön toi-

minnasta. Koehaastattelu tehtiin yhdelle henkilölle kesäkuussa 2017 ja siinä

todettiin, että määriteltyjen haastattelukysymysten avulla saatiin haastattelusta

tarpeellinen ja tärkein tieto selville, ja että haastatteluun käytetty aika oli sopiva.

Haastateltaville varattiin kalenterista haastatteluaika elo-syyskuulle 2017, jolloin

heille samalla lähetettiin tietoa aiheista/teemoista, joista haastattelussa tultaisiin

käymään läpi. Itse haastattelut nauhoitettiin. Haastattelujen avulla haluttiin saa-

da selville muun muassa johtoportaan näkemys yhteistyön kehittämiskohteista.

Haastattelujen pituus vaihteli noin 24 minuutista 53 minuuttiin, keskipituuden ol-

lessa noin 38 minuuttia. Haastattelujen pituuteen vaikutti osaltaan haastatelta-

van persoona sekä hänen edustamansa hallinnonalan lakisääteisten tehtävien

osuus (mitä selkeämpi rooli, sitä lyhempi ja selkeämpi haastattelu).
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3.3 Tutkimuskysymykset ja haastattelurunko

Opinnäytetyön alkuvaiheessa pidettiin kaupunkiympäristöstä koostuvan työryh-

män kanssa palaveri, jonka perusteella tutkimuskysymykset muodostuivat. Näin
ollen kehittämistehtävään liittyvät alkuperäiset tutkimuskysymykset olivat:

- Mikä on Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvien

yksiköiden toiminnan nykytila?

- Mitkä ovat Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialan sisäiset

rajapinnat ja kipupisteet toiminnan kannalta?

- Miten saadaan parannettua Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön

toimialan sisäistä yhteistyötä?

- Mikä on Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön yhteinen toiminta-

ajatus jatkossa?

Tutkimuksen edetessä haastatteluvaiheeseen lopullisiksi tutkimuskysymyksiksi
muotoutuivat kuitenkin:

- Mitkä ovat kaupunkiympäristön strategisesti tärkeimmät toiminnot ja

kuinka strategiaa viedään käytäntöön?

- Mikä on Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvien

yksiköiden käytössä olevien toimintajärjestelmien nykytila?

- Mitkä ovat Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialan sisäisen

yhteistyön toimivat ja kehitettävät kohteet?

- Millä keinoin saadaan parannettua Joensuun kaupungin kaupunkiympä-

ristön toimialan sisäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä muihin toimialoihin?

- Mikä on Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön tulevaisuus ja siihen

liittyvät mahdollisuudet ja haasteet?
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Asetettujen tutkimuskysymysten avulla selvitettiin kaupunkiympäristön yhteis-

työn kannalta tärkeimpiä toimintoja, hyviä käytänteitä, yhteistyöhön liittyviä

haasteita sekä kehittämiskohteita. Haastattelurunko, joka auttoi viemään kes-

kustelua haastateltavan kanssa sujuvasti eteenpäin, oli seuraava:

- yksikön päätehtävät, -prosessit ja niiden kuvaus ja dokumentointi

- strategisesti tärkeimmät toiminnot ja niiden huomioon ottaminen yksikön

toiminnassa

- strategian vieminen käytäntöön ja kaikkien tietoisuuteen

- yksikölle mahdollisesti tehdyn toiminnanohjausjärjestelmän tai toiminta-

järjestelmän tilanne ja hyödyksi käyttäminen

- kaupunkiympäristön sisäisen yhteistyön hyvät ja tärkeimmät puolet sekä

toiminnot sekä rajapinnat

- kaupunkiympäristön sisäisen yhteistyön toimivuus ja toimimattomuus

- kaupunkiympäristön sisäisen yhteistyön parantaminen, kehittäminen ja

tiivistäminen

- tiedonkulun kehittäminen yksiköiden välillä

- kaupunkiympäristön toiminnan liittyminen muihin toimialoihin

- yhteistyön toimivuus, hyvät puolet, parantaminen ja kehittäminen suh-

teessa muihin toimialoihin

- yksikön tai kaupunkiympäristön tulevaisuus, haasteet sekä mahdollisuu-

det.

Lisäksi haastattelua helpottivat ennalta mietityt lisäkysymykset.
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4 Aineiston analyysi

Aineiston analyysissä on tutustuttu ensin litteroituihin haastatteluihin. Aineistoon

tutustumisen kautta voitiin havaita siitä tiettyjä teemoja ja teemoittelun avulla ai-

neisto saatiin ryhmiteltyä uudelleen, jolloin valittujen teemojen alle siirrettiin

tekstistä kopioimalla siihen liittyvät kohdat. Tämän jälkeen teksti muokattiin niin,

että siitä tuli helposti ymmärrettävää ja luettavaa. Valitut teemat liittyvät tutki-

muskysymyksiin, ja ne ovat

- strategisesti tärkeimmät toiminnot ja strategian vieminen käytäntöön

- toiminnanohjaus- eli toimintajärjestelmien hyödyntäminen

- sisäisen yhteistyön toimivat ja kehitettävät kohteet

- kaupunkiympäristön liittyminen muihin toimialoihin/kehittäminen

- kaupunkiympäristön tulevaisuus, haasteet ja mahdollisuudet

Haastatteluissa pysyttiin haastattelurungon mukaisissa aiheissa, eikä aineistos-

ta täten noussut esiin uusia teemoja.

4.1 Strategisesti tärkeimmät toiminnot ja strategian vieminen
käytäntöön

Haastateltavat mainitsivat kaupunkiympäristön toimialan strategisesti tärkeim-

miksi toiminnoiksi muun muassa:

- toimivan yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja toteuttaminen (esimerkiksi

viisaan liikkumisen edistäminen)

- puhtaan veden toimittaminen ja hyvän jäteveden puhdistustuloksen saa-

vuttaminen sekä haja-asutusalueiden vesihuollon kehittäminen

- ilmasto- ja ympäristöohjelmien täytäntöönpano

- lupa- ja viranomaistoimintojen sekä toimivien tilaratkaisujen toteuttami-

nen

- talouden toteuttaminen tasapainoisesti

- kehittämistehtävät
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Joensuun kaupungin uusi strategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa syys-

kuussa 2017 haastattelujen toteuttamisen jälkeen. Tämän jälkeen myös strate-

giaa tarkentavat toimeenpano-ohjelmat on laadittu ja hyväksytty. (Joensuun

kaupunki 2018.)

Aineiston mukaan kaupunkistrategian viemisessä käytäntöön on ollut erilaisia

toimintatapoja riippuen eri yksiköistä. Tilaisuuksia, joissa strategiaa on käsitelty,

ovat olleet henkilöstölle järjestetyt infopäivät, henkilöstöseminaarit, työyksikön

kokoukset sekä suunnittelu- ja viikkopalaverit. Kaupunkirakennepalvelujen yh-

dyskuntasuunnittelussa käytäntöön vieminen tapahtuu sisäisten palaverien

kautta ja käytössä on omia dokumentteja. Maankäytön ja yhdyskuntatekniikan

työryhmä MYT, jossa on edustus kaupunkirakennepalveluista ja Joensuun Ve-

deltä, käy muun muassa läpi vuosittain tehtävää maankäytön toteutusohjelmaa

(MATO-ohjelma) ja samalla kaupunkirakennepalvelujen investointiohjelmaa.

Kaupunkirakennepalvelut ja Joensuun Vesi toteuttavat yhdessä osan investoin-

tihankkeista, jotka sisältyvät molempien yksiköiden omiin, erillisiin investointioh-

jelmiin. Työryhmässä seurataan lisäksi merkittävimpiä infrahankkeita ja tämän

kautta strategian täytäntöönpano etenee. Aineiston perusteella työskentelyn

kannalta työryhmän kokoontuminen on ollut hyvä asia, koska siinä tieto liikkuu

ja tiedonkulun katkokset vähenevät. Samalla on pystytty ymmärtämään strate-

gian toteuttamista paremmin, koska työryhmän jäsenet käyvät asioita läpi yh-

dessä keskustellen.

Ympäristönsuojeluyksikkö asettaa vuosittain vuoden alussa omat tavoitteensa,

jotka perustuvat kaupungin päästrategiaan. Tällöin käydään läpi, mitä pitää teh-

dä, kuka tekee ja missä aikataulussa. Valvontatehtävät jaetaan valvontasuunni-

telman mukaisesti (25–30 valvottavaa kohdetta vuosittain esimerkkinä yritykset,

joissa syntyy vaarallisia jätteitä).  Ajankohtaisena ovat olleet myös haja-

asutusalueiden jätevesihankkeet. Lisäksi EU päättää aika ajoin erilaisista direk-

tiiveistä, jotka tulevat täytäntöön pantaviksi.

Yhdessä haastattelussa tuli esille strategian perusasioiden sisällyttäminen pe-

rehdyttämiseen silloin, kun uusi työntekijä aloittaa työskentelyn. Tämä voisi aut-

taa ymmärtämään paremmin sitä, minkä takia, miksi ja miten työtä kaupun-



27

kiympäristön toimialalla tehdään. Lisäksi ehdotettiin tulospalkkausjärjestelmän

käyttöönottoa, joka voisi mahdollisesti edesauttaa ja motivoida työn sisällön

merkityksen syvällisemmässä ymmärtämisessä.

Aineiston perusteella voi todeta, että kaupunkistrategian vieminen käytäntöön

on lakisääteisiä viranomaistehtäviä enemmän hoitavissa yksiköissä vähäisem-

pää kuin muissa yksiköissä, mikä johtuu tehtävien lakiin perustuvasta luontees-

ta. Haastattelujen aikaan kesällä 2017 oli menossa Joensuun kaupungin strate-

gian uudistaminen vuoden 2017 alussa alkaneelle valtuustokaudelle, joten

haastatteluissa esille nousseet strategisesti tärkeimmät toiminnot pohjaavat

vanhaan strategiaan. Kuitenkin teknisen puolen toimintojen pääperiaatteet ovat

pysyneet pohjimmiltaan samankaltaisina myös uudessa strategiassa.

4.2 Toiminnanohjaus- eli toimintajärjestelmien hyödyntäminen

Kaupunkirakenneympäristön toimialalla toiminnanohjausjärjestelmästä käyte-

tään nimitystä toimintajärjestelmä. Aineistosta nousi esille, että sitä käytetään

vaihtelevasti toimialan sisällä. Taulukossa 1 on esitetty yksiköiden ja niihin liitty-

vien toimintojen tilanne toimintajärjestelmän olemassaolon, pääprosessien do-

kumenttien/ohjeiden, tietojen sijainnin ja todetun tarpeen/päivitystarpeen suh-

teen.
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Taulukko 1. Toimintajärjestelmien tilanne eri yksiköissä.

yksikkö toiminta-
järjestel-
mä tehty

pääproses-
sien doku-
mentoin-
ti/ohjeet tehty

toimintajär-
jestel-
mä/ohjeet
koottu yh-
teen paik-
kaan

todettu tar-
ve/päivityst
arve

Joensuun Vesi- liikelaitos x (osittain) x

kaupunkirakennepalvelut/
maaomaisuus

x x

kaupunkirakennepalvelut/
yhdyskuntasuunnittelu

x (osittain) x x x

kaupunkirakennepalvelut/
yhdyskuntatekniikka

x (osittain) x x x

lupa- ja viranomaistoi-
minnot/ rakennusvalvon-
ta

x x x x

lupa- ja viranomaistoi-
minnot/
ympäristönsuojelu

x x x

tekninen keskus x

tilakeskus x

Haastattelujen perusteella toimintajärjestelmän tekemiselle nähtiin pääosin tar-

vetta. Toimintajärjestelmä käyttö koettiin tarpeelliseksi etenkin silloin, kun uusi

työntekijä aloittaa työskentelyn:

Ja tietysti, jos uusi ihminen tulee, niin silloin ajaa asiansa eniten.

Kaupunkirakennepalvelujen yhdyskuntatekniikka ja yhdyskuntasuunnittelu ovat

tehneet yhdessä toimintajärjestelmää, jonka tekeminen on kuitenkin jäänyt kes-

ken. Lisäksi sen tueksi on tehty toimintakäsikirjaa (vaatii tällä hetkellä päivityk-

sen), jossa on kerrottu työhön liittyviä perusasioita:

Toimintakäsikirja on juuri sellainen, että, kun uusi ihminen tulee taloon,
niin sen voi antaa perehdytykseksi.

Tärkeänä pidettiin myös eläkkeelle jäävien niin sanotun hiljaisen tiedon tallen-

tamista toimintajärjestelmään ja sen toteuttamista yksiköittäin samalla tyylillä.
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Toimintajärjestelmään liittyvänä ongelmana koettiin dokumenttien ja ohjeiden

päivittämiseen puuttuva ajallinen resurssi. Yhdyskuntasuunnittelussa liikenne-

suunnittelun ja joukkoliikenteen osalta juuri edellä mainittu koettiin ongelmaksi

ja tästä syystä toimintajärjestelmää ei ole niiden osalta vielä pystytty tekemään.

Tehtyjä toimintajärjestelmiä on viety sähköisesti Joensuun kaupungin intraan,

joka toimii jo vanhentuneella SharePoint-alustalla. Järjestelmän käyttö on koettu

olevan monimutkaista ja hankalaa, ja siksi motivaatio toimintajärjestelmän päi-

vittämiseen on ollut hukassa:

SharePoint on aivan metsästä. Kun se otettiin käyttöön, niin minä heitin
hanskat nurkkaan välittömästi.

Ympäristönsuojelussa toimintajärjestelmän päivitystyön hankaluuteen ovat vai-

kuttaneet myös ympäristönsuojelulain tiuhaan tapahtuvat muutokset, kuntalain

sekä sähköiseen asiointiin liittyvän lain muutokset. Lisäksi organisaatiouudistus

vuosina 2013 ja 2017 koettiin vaikuttaneen haasteellisesti toimintajärjestelmien

tekemiseen, ja juuri uudistuksen myötä yksiköiden toiminta oli vielä syksyllä

2017 muotoutumassa. Tähän vaikutti osaltaan myös uusi valtuustokausi ja uu-

den strategian laadinta.

4.3 Sisäisen yhteistyön toimivat ja kehitettävät kohteet

4.3.1 Sisäisen yhteistyön toimivat kohteet

Aineiston mukaan kaupunkiympäristön toimialan sisäiseen yhteistyön toimivuu-

den kannalta on ollut hyvä, että toiminnot ovat pääosin olleet lähellä toisiaan,

jolloin välit toimijoiden kesken ovat olleet suorat. Tällä hetkellä kaupunkiraken-

nepalvelut, Joensuun Vesi -liikelaitos, lupa- ja viranomaistoiminnot sekä tekni-

nen keskus (osittain) sijaitsevat samassa rakennuksessa tai kiinteistöllä Muun-

tamontie 5 ja 6:ssa. Osa teknisestä keskuksesta sijaitsee Salpakadulla, kun

taas tilakeskuksen toimitilat ovat Tiedepuistolla osoitteessa Länsikatu 15.
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Teknisen keskuksen toteuttamissa kadunrakentamisurakoissa pidettiin hyvänä

sitä, että yhteistyö on jouhevaa.  Lisäksi yhdyskuntasuunnittelun koettiin paran-

tuneen sen suhteen, että Joensuun Veden näkökulmaa on alettu huomioida

myös täydennysrakentamishankkeissa paremmin verrattuna entiseen. Kaupun-

kirakennepalvelujen johdolla pidettyjä hankevirran ohjausryhmän kokouksia,

joissa on edustus Joensuun Vedeltä ja johtoyhtiöistä, pidettiin tärkeinä. Joen-

suun yhteisrakentamishankkeissa ovat mukana kaikki ne toimijat, joita hanke

koskee ja niiden toteuttaminen koko maan tasoon verrattuna toimii hyvin.

Vuoden 2013 alussa alkaneen tilaaja-tuottajamallin purkamista pidettiin osal-

taan oikeana ratkaisuna:

Nyt ollaan ehkä enemmän sen jälkeen oltu yhtä. Välillä meinasi tulla
vähän sellainen vastakkainasettelu siinä. Tuo tilaa sitä ja tuo tilaa tätä,
ja kun nyt siitä mallista on luovuttu, niin nähdään, että meillä on kuiten-
kin tässä yhteiset tavoitteet ja mennään samaan suuntaan. Kuitenkin on
olemassa roolit, kuka ratkaisee mitkäkin asiat, ja että ollaan samaa
kaupunkia ja viedään asioita samaan suuntaan.

Lupa- ja viranomaistoimintojen puolella ilmastoasioita on kehitetty erityisen po-

sitiivisesti ja siellä viranomaisroolin lisäksi on tullut esiin strategisia asioita ja ta-

voitteita eteenpäin vievä rooli. Yhteistyö kaikkien hallintokuntien suuntaan on

tällöin tärkeää, koska

kestävä kehitys ja ilmastoasiat vaativat kaikkien toimia.

Tiedon kulkeminen ja vaihtuminen on parantunut kaupunkirakennepalvelujen

maaomaisuuden sekä lupa- ja viranomaistoimintojen rakennusvalvonnan välillä

paljon ja esimerkiksi kuntalaisen rakentaessa ostamalleen tai vuokraamalleen

tontille, hänen ei tarvitse toimittaa jokaista lupahakemusta eri paikkaan.  Säh-

köisen rakennusluvan käyttöönotto Lupapiste.fi-palvelun kautta keväällä 2017

on helpottanut lupaprosessia ja vuoden 2017 syksyllä noin 40 % rakennusluvis-

ta käsiteltiin jo sähköisesti. ”Saman katon alla” toimimista pidettiin tärkeänä,

koska asioista voidaan näin keskustella epävirallisesti edesauttaen yhteistyötä

ja välttyen helpommin väärinymmärryksiltä.
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Kaupunkiympäristön yhteistyössä pidettiin hyvänä sitä, että käytössä on paljon

sellaisia vakiintuneita asioita sekä toimintatapoja, jotka helpottavat tiedonkulkua

ja ovat hyviä käytäntöjä. Lisäksi henkilökunnan määrää pidettiin sopivan piene-

nä ja näin ollen raja-aitoja ei pääse helposti syntymään, vaikka toimintatavat ta-

louden näkökulmasta ovatkin erilaiset. Yhteistyö tilakeskuksen sekä yhdyskun-

tasuunnittelun ja maaomaisuuden kanssa todettiin tärkeäksi.

Ympäristönsuojelun puolella nousi esille yhtenä tärkeänä asiana ympäristövi-

raston lakkauttaminen vuoden 2008 lopussa. Tuolloin ympäristönsuojelu siirtyi

osaksi entistä teknistä virastoa, jonne myös rakennusvalvonta oli siirretty ympä-

ristövirastosta aiemmin. Ympäristönsuojelussa koettiin, että heidän asemansa

ja arvostuksensa organisaatiossa nousi siirron myötä. Myös fyysinen siirto Joki-

kadulta Muuntamontielle vuonna 2011 auttoi pääsemään eteenpäin ja tämä on

lähentänyt toimintoja, jolloin yhteistyön joustavuus on korostunut.

Rakennusvalvonta tekee paljon yhteistyötä yhdyskuntasuunnittelun ja maa-

omaisuuden kanssa. Toiminnot ovatkin kytkeytyneet aina läheisesti toisiinsa ja

yhteistyö on sujunut hyvin, muun muassa kaavatulkintoja pystytään hoitamaan

ripeämmin, kun toiminnot ovat samassa paikassa. Lisäksi yhdyskuntatekniikan

ja Joensuun Veden investointeja on toteutettu pitkän aikaa yhdessä. Vuoden

2017 alussa voimaan tullutta organisaatiouudistusta pidettiin hyvänä, koska tä-

män jälkeen on ollut mahdollisuus oikeasti sekä aidosti tehdä yhteistyötä ja näin

kokonaisuus on hahmottunut kaikille paremmin.

4.3.2 Sisäisen yhteistyön kehitettävät kohteet

Kaupungin tilaamissa teknisen keskuksen toteuttamissa katu- ja puistourakois-

sa ei menetellä täysin samoin kuin ulkopuolisten urakoitsijoiden kanssa. Tässä

nähdään paljon hyvääkin eli toiminta on jouhevaa ja tekninen keskus myötäilee

tilaajaa. Tilaajan puolelta ongelmana on ollut kuitenkin suunnitelmien valmistu-

misen viivästyminen (kuvio 8, kehittämiskohde 10). Toisaalta tekninen keskus ei

anna työlle takuuta eikä aseta työaikaista vakuutta.
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Joensuun Veden osalta täydennysrakentamishankkeissa tulisi edelleen ottaa

paremmin huomioon vesihuollon näkökulmaa ja yleissuunnittelussa tehdä

enemmän yhteistyötä. Lisäksi pidemmän aikavälin ohjelmointia tulisi kehittää

tällä hetkellä vesihuollon osalta (kuvio 8, kehittämiskohde 9). Tieto on olemassa

seuraavasta vuodesta, mutta varmuutta kolmen tai viiden vuoden aikajänteellä

toteutettavista hankkeista ei ole. Joensuun Veden hankkeita on pyritty ottamaan

huomioon yhdyskuntatekniikan puolelta, mutta ei aina siinä laajuudessa kuin

ehkä olisi tarve:

Me olisimme Koulukadun saneeranneet jo aiemmin.

Eli kaupunkirakennepalveluiden ja Joensuun Veden hankkeiden yhteen sovit-

tamisessa on tehtävää jatkossakin.

Aineiston mukaan tilakeskuksen ja yhdyskuntatekniikan investointien yhteen

sovittamisessa on ollut joitakin haasteita ja tähän liittyy myös palveluverkkoajat-

telu. Muutokset ovat olleet välillä nopeita, ja kaikkiin niihin ei ole pystytty vaikut-

tamaan halutulla tavalla. Tilakeskuksen suuntaan toivottiin lisää yhteistyötä asi-

antuntemuksen ja kokemusten vaihdon kautta, etenkin hankkeiden suunnittelun

sekä toteuttamisen alkuvaiheessa (kuvio 8, kehittämiskohde 5). Lisäksi todettiin,

että hankkeessa tulisi ottaa kuntalaisen ja asiakkaan näkökulma riittävän ajois-

sa huomioon, ja että vuoropuhelua käytäisiin eri näkökulmista. Tilaratkaisuista

nämä nousevat esille muun muassa saattoliikenteen järjestämisen suunnitte-

lussa ja rakennettavan tontin sekä ympäröivän infran korkeusasemien yhteen-

sovittamisessa. Yksiköiden välisen yhteistyön, ratkaisujen löytämisen sekä ko-

konaisuuksien suunnittelun tärkeyttä korostettiin useammassa haastattelussa.

Välillä hankkeista ei olla kaupunkiympäristön toimialan sisällä tarpeeksi tietoisia,

vaan

ne saattavat tulla yllättäen "puskista", vaikka esimerkiksi palveluverkko-
selvitystä asian suhteen on tehty.

Riittävä vuoropuhelu ajoissa olisi äärettömän tärkeää eli alussa pitäisi
käydä tätä läpi ja sen ymmärtäminen, että sitä asiantuntemusta on
muuallakin kuin vain omassa yksikössä.
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Useammassa haastattelussa nousi esille yhdyskuntatekniikan ja tilakeskuksen

yhteisen investointiohjelman laatiminen (kuvio 8, kehittämiskohde 1). Aiemmin

sitä on jo suunniteltu tehtäväksi niin, että kaupunkirakennepalvelujen projekti-

pankkiin tuotaisiin molempien investointiohjelmat nähtäville samaan sijaintiin,

mutta tämä on jäänyt aikanaan testaamisvaiheeseen. Kaupungin lainakannan ja

korkomenojen pitäisi kuitenkin pysyä järkevällä tasolla ja näin ollen pystyttäisiin

käymään asiaa läpi ymmärrettävämmin ja päätöksiä voitaisiin tehdä helpommin.

Tilapuolella erillisiä investointiohjelmia pidettiin parempana vaihtoehtona, mutta

esittämiselle yhteisesti ei nähty estettä, jolloin hankkeiden yhteensovittaminen

helpottuisi (kuvio 8, kehittämiskohde 1). Tilapuolella koettiin haasteelliseksi

konsernihallinnon linjaus siitä, että talousarviossa näytetään vain investoinnit,

joista on hyväksytty hankesuunnitelma. Tämä voi antaa erilaisen kuvan todelli-

sesta tarpeesta verrattuna näytettävään investointirahavaraukseen koskien ta-

lousarviovuotta seuraavia kahta suunnitelmavuotta (kuvio 8, kehittämiskohde

4). Tilapuolen koettiin myös herättävän enemmän intohimoja päättäjissä kuin

infrapuolen hankkeet.

Maaomaisuuden puolella on voitu tontin luovuttamisen yhteydessä tai jollakin

muulla sopimuksella antaa tontin ulkopuolisia alueita käyttöön ja tätä voitaisiin

viedä vielä eteenpäin (kuvio 8, kehittämiskohde 15). Lisäksi todettiin, että on

tehty myös sellaisia sopimuksia, että jollekin on luovutettu tontti ja tontin omista-

ja on sitten heti hakenut poikkeamislupaa, vaikka ensin on ollut tarkoitus raken-

taa asemakaavan mukaisesti.

Maankäytön toteutusohjelman (MATO-ohjelma) tekemistä pidettiin hyvänä, mut-

ta sitä, kuinka sitä on noudatettu, kritisoitiin. Siihen on saattanut tulla muutoksia

yllättävän nopeasti ja ohjelman toteutumisen jälkiseuranta on jäänyt tekemättä

(kuvio 8, kehittämiskohde 11).

Mutta kukaan ei esimerkiksi vilkaise MATO-ohjelmaa taaksepäin tai mi-
ten se on toteutettu. Miksi me emme ole pystyneet sitä noudattamaan,
ja onko se edes tarkoitettu noudattaa. Se on vuosittain heittänyt aika
paljon. Joku yksittäinen omakotitontti saadaan osumaan, mutta isot lin-
jaukset, kun pohditaan esimerkiksi asemanseutua, niin sitä ei ikinä ole
pohdittu, että onko se MATO-ohjelman mukainen.
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Yhteistyötä rakennusvalvonnan ja maaomaisuuden sekä yhdyskuntatekniikan

kanssa toivottiin ympäristökatselmuksien osalta. Tällöin viranomaiset määritte-

levät aikataulut maastokatselmuksille, joissa tarkistettaisiin, onko rakennusten

pihat, aidat ynnä muut pidetty kunnossa, ja hoitaako tontin omistaja tai haltija

ympäristöä niin kuin sitä pitäisi hoitaa. Lisäksi tarkistettaisiin, onko tontin ulko-

puolelle levittäydytty luvattomasti. Aiemmin katselmuksia on pidetty, mutta ny-

kyään niitä ei ole enää tehty. Yhdyskuntatekniikan mukana olo katselmuksissa

olisi tärkeää, koska samalla voitaisiin käydä läpi muun muassa liikennemerkke-

jä, päällysteen kuntoa ja vaikkapa näkemäalueen peittämää kasvillisuutta.

Asiakkaan näkökulmasta lupa- ja viranomaistoimintojen puolella todettiin olevan

vielä kehitettävää prosesseissa. Tämä tuli esille siinä, kuinka nopeasti asiat kä-

sitellään, ja miten neuvontaa annetaan niin, että se olisi mahdollisimman help-

poa ja ymmärrettävää rakennusluvan hakijalle.

Henkilöstöhallinnon osalta yhteisiä pelisääntöjä ja toimintatapoja pidettiin use-

ammassa haastattelussa tärkeänä, koska siinä on aiemmin ollut hajanaisuutta

ja toimintatapoja on ollut monenlaisia. Kaupunkiympäristön toimialan sisällä

kaikki henkilökemiat eivät välttämättä toimi ja tämä luo jännitteitä, jotka aika-

ajoin haittaavat perustyötä.

Yksittäiseen kiinteistöön liittyviä yhteydenottoja voi tulla kaupunkiympäristön si-

sällä usealle viranhaltijalle. Eri puolilta annettujen lausuntojen suhteen toivottiin

tarkistuskanavaa siihen, mitä kukin on sanonut (kuvio 8, kehittämiskohde 14).

Lisäksi maankäytön ja yhdyskuntatekniikan työryhmän, kaupunkiympäristön

ajankohtaisryhmän sekä muiden johtoryhmien kokouksia pidettiin tiedonkulun

kannalta tärkeinä foorumeina. Yleensä ottaen todettiin, että tiedon kulku ei si-

nällään ole kiinni välineistä tai keinoista vaan siitä, onko tietoa suunnattu oikein

ja ajallaan.

Useammassa haastattelussa tuli esille se, että tilapuolen hankkeista haluttaisiin

enemmän tietoa.

Tilakeskus on meistä katsoen etäällä.
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Tilakeskus esimerkiksi olisi sitten näissä maankäytön ja yhdyskuntatek-
niikan työryhmän kokouksissa välillä mukana ja olisiko se mahdollista,
että meiltäkin olisi sitten joku edustus taas heidän palavereissa.
Tuotaisiin aktiivisemmin siellä palaverissa olevalle porukalla semmoiset
asiat esille, jotka kukin kokee, että näistä olisi muutenkin hyvä tietää.

Toisaalta taas tilapuolella ei ehkä tiedetä kohderyhmää, jolle tietoa pitäisi antaa,

mutta toisaalta tiedon lisäjakamista ei nähty ongelmana.

Lisäksi toivottiin ajan tasalla olevaa listausta siitä, mitä kiinteistöomaisuutta

kaupungilla on olemassa ja missä päin sitä on myynnissä. Lisäksi toivottiin

enemmän resursseja kiinteistökohteiden markkinointiin.

Haasteena pidettiin tiedonkulun osalta sitä, että kaupungin asioita on saatettu

lukea ensimmäisenä päivän lehdestä tai radiosta. Tämän jälkeen asiasta on

vasta saatu tietoa omassa organisaatiossa. Kaupungin omaa viestintäorgani-

saatiota pitäisi pystyä hyödyntämään entistäkin paremmin.  Kuitenkin esimer-

kiksi ympäristönsuojelun Ilmastotori-hankkeessa viestintä on onnistunut erittäin

hyvin ja siitä on tullut pelkästään positiivista palautetta. Onnistuminen johtuu sii-

tä, että kaupungin viestintäyksikön kanssa on tehty yhteistyötä tiiviimmin. Täl-

löin on saatu kerrottua kaupunkiympäristön sisälle sekä ulospäin olennainen

osa asiasta. Kokonaisuuksien läpikäymistä yhdessä sekä yhteensovittamista

pidettiin kaupunkiympäristön toimialalla erittäin tärkeänä ja siinä on vielä kehi-

tettävää.

Aineiston perusteella nousi esille, että intran käyttö kaupunkiympäristön uutisten

ja ajankohtaisen tiedon välityksessä koettiin osittain hankalaksi, koska kaikilla

työntekijöillä ei ole nettiä käytössä tai he eivät sitä työnsä luonteen vuoksi juuri-

kaan käytä. Tätä ongelmaa koettiin lähinnä Joensuun Vedellä. Tekninen keskus

taas puolestaan käyttää intraa paljon edellä mainittuun tarkoitukseen. Intraa ei

ole vielä saatu päivitettyä organisaation muutosta vastaavaksi resurssipulan ta-

kia ja vanha rakenne ei palvele kaupunkiympäristön kokonaisuutta. Intran uu-

distaminen tulisi vastuuttaa tarkemmin ja varata siihen lisää resursseja (kuvio 8,

kehittämiskohde 6). Prosessien tehostamisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen

avulla voitaisiin saada apua myös tiedottamiseen liittyvään resurssipulaan. Toi-
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mialojen toiminnot ovat hajautettuna eri paikoissa ja tämä vaikuttaa osaltaan

tiedonkulkuun.

Intran päivittäminen koettiin hankalaksi siihen käytettävän SharePoint-

järjestelmän takia.  Jotta intraa voitaisiin enemmän hyödyntää, tulisi vaihtaa jär-

jestelmää ja lisätä resursseja niin, että yksiköille jäisi pelkästään tiedon tuotta-

minen, ja joku muu veisi sen sitten järjestelmään (kuvio 8, kehittämiskohde 6).

Intran ylläpitoa ja asioiden sinne viemistä ehdotettiin kaupunkirakennepalvelu-

jen palvelupisteen tehtäväksi. Lisäksi todettiin, että kaupunkiympäristöllä tulisi

olla oma kirjaamo, jonka olemassaolo tehostaisi toimintaa. Esimerkiksi ympäris-

tönsuojeluun tulee postia muun muassa kaupungintalon sekä rakennus- ja ym-

päristölautakunnan kautta.

Tiedon tallentamisen osalta koettiin haasteena se, että tietoa on niin monessa

eri paikassa (esimerkiksi intra, L-asema, projektipankit), joten sitä on hankala

etsiä. Logistiikkayksikön sijaintia organisaatiossa tulisi muuttaa, ja tämä tuli esil-

le yhdessä haastattelussa (kuvio 8, kehittämiskohde 12).

Kun se logistiikkayksikkö jotenkin ratkeaisi ja minne se sijoittuu.

4.4 Kaupunkiympäristön liittyminen hyvinvoinnin ja elinvoiman toimi-
aloihin sekä niihin liittyvä yhteistyön kehittäminen

Haastatteluissa tuli esille, että muiden toimialojen kanssa on muun muassa yh-

teisiä koulutuspäiviä ja strategiaa laaditaan yhdessä. Organisaatiomuutoksen

myötä on etenkin elinvoiman suuntaan tapahtunut uudenlaista vuorovaikutusta

ja tätä kautta on lähdetty miettimään Joensuun vetovoimaa lisääviä (Invest in)

hankkeita. Kaupunkiympäristön toimiala luo perustaa elinvoimalle ja hyvinvoin-

nille eli se luo alustan esimerkiksi kaavoittamalla tontteja ja rakentamalla infraa.

Maankäytön ja palveluverkon toteuttamisohjelmien ja väestöennusteiden avulla

sekä niitä päivittämällä saadaan suunnattua resursseja oikein. Yhteistyötä eri

toimialojen välillä tarvitaan etenkin markkinoinnissa ja tarpeiden kartoittamises-

sa.
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Aineiston perusteella konsernihallinnon toivottiin ottavan herkemmin kantaa

toimitiloihin liittyviin strategisiin linjauksiin, jotta tilahankkeiden toteuttaminen su-

juisi jouhevasti (kuvio 8, kehittämiskohde 4).

Meillä on puolenkymmentä toimintaverkkoa ja ynnä muihin tiloihin liitty-
vää strategista linjausta, jotka pitää konsernihallinnon tehdä ja ne ovat
edelleen tekemättä.

Aikaisempaa tilaaja-tuottajamallia pidettiin tilapuolella toimivana selkeytensä ja

päätöksenteon nopeamman toteutumisen takia. Tietohallinnon osalta toivottiin

enemmän tietoa meneillään olevista ICT-hankkeista (kuvio 8, kehittämiskohde

7).

Haastattelujen mukaan tekninen keskus on ollut mukana samoissa palavereissa

koulutoimen eli hyvinvoinnin toimialan kanssa. Palavereissa on käyty läpi sitä,

miten vuosi on mennyt ja sovittu asioista sekä tulevista kehittämistarpeista. Esil-

le ovat nousseet esimerkiksi vahtimestaripalvelujen tuottamiseen liittyvät asiat

ja käytöstä poistettujen teknisten työvälineiden hyötykäyttö. Kyseisiä palavereita

on pidetty kerran vuodessa, mutta haastattelussa nousi esille se, että niitä voisi

järjestää useamminkin (kuvio 8, kehittämiskohde 8). Myös ympäristönsuojelulla

on ollut yhteistyötä hyvinvoinnin toimialan kanssa, koska opetussuunnitelmissa

on ympäristö- sekä luontopainotusta ja jatkossa tämän yhteistyön koettiin li-

sääntyvän entisestään. Esimerkkinä tästä on Karhunmäen koulun vähähiilinen

oppimisympäristö, jonka johtoryhmässä oli edustus ympäristönsuojelusta. Li-

säksi liikuntapuoli on huomioitu ilmasto-ohjelmassa. Yhteistyön koettiin olevan

vuorovaikutteista eri toimialojen välillä.

Opinnäytetyön alussa kuviossa 2 esitetty toimialojen liittyminen toisiinsa sisältää

oivalluksen siitä, että toimialat eivät toimi yksin. Elinvoiman osalta on kyse niin

sanotusta etsikkoajasta, jolloin uusia toiminta tapoja haetaan.  Invest in -

palavereissa on mukana kaupungin elinvoiman toimialan lisäksi paljon muita

toimijoita, esimerkiksi Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy. Palavereis-

sa on mietitty muun muassa kaupungin alueita ja sitä, miten niitä lähdetään

markkinoimaan. Tarkoituksena on kehittää alueen yritystoimintaa sekä luoda li-
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sää työpaikkoja. Markkinointia on tarkoitus toteuttaa laajemmin Suomessa ja

tehdä sitä mahdollisesti jopa ulkomaille. Tämä lähtee siitä, että tunnistetaan tar-

peet ja tarvittaessa otetaan ne jo kaavoituksessa huomioon tai sitten profiloi-

daan olemassa olevaa kaupungin tonttivarantoa.

Elinvoiman toimialaan liittyvä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kytkeytyy

vahvasti kaupunkiympäristön toimialaan esimerkiksi sen suunnitteleman ja to-

teuttaman jalankulun ja pyöräilyn väyläverkoston muodossa.  Lisäksi toteute-

taan esteetöntä ympäristöä ja huolehditaan verkoston kunnossapidosta niin, et-

tä jokaisella olisi mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen. Hyvinvoinnin ja

kaupunkiympäristön osalta tärkeäksi haastatteluissa koettiin myös yhteisten ra-

japintojen havaitseminen niin, että osattaisiin rakentaa turvallisia väyliä ja oh-

jeistaa niiden käyttäjiä turvalliseen liikkumiseen. Tämä vaatii yhteistyötä. Lisäksi

toimialojen väliseen kehittämiseen liittyen toivottiin, että tietoa liikkuisi enem-

män, koska silloin ymmärrys paranee ja tällöin pystytään toimimaan saman-

suuntaisesti, jolloin kaupunkistrategiaan sitoutuminen korostuu.

Haastattelujen ajankohdan aikaan uusi organisaatio oli muotoutumassa ja täl-

löin lähdettiin rakentamaan yhteistyömalleja hyvinvoinnin ja elinvoiman suun-

taan.  Joensuun kaupungin uuden strategian toimeenpano-ohjelmiin on tullut

osio siitä, kuinka kaupunkiympäristön toimenpiteillä edistetään niin hyvinvoinnin

kuin elinvoiman toimialan tavoitteita ja jokainen toimiala aukaisee nämä asiat

omassa toimenpideohjelmassaan eli miten yhden toimialan toiminta liittyy mui-

hin toimialoihin ja miten sen toimilla tuetaan edellä mainittuja. Haastatteluissa

nousi esille, että tässä suhteessa kysymyksessä on aivan uusi ajattelutapa.

Vaikka kuntalain ja vaalien ajoituksen muutos toi haastetta kaupungin uuden

strategian laatimiseen, koettiin, että kaupunkistrategiajohtajalla oli hyvä ote stra-

tegian laadintaan ja hän on nähnyt, mitkä ovat olennaisia asioita toiminnan kan-

nalta.

Elinvoiman toimialalta toivottiin teollisuustonttien markkinointiin lisää panostusta

ja siihen onkin käytetty ammattimaisia välitys- ja mainostoimistoja. Lisäksi yrittä-

jien kanssa pidetyt yhteistilaisuudet, joissa kaupunginjohtajakin on mukana, on

varmasti tulossa pysyväksi käytännöksi säännöllisin väliajoin. Maankäyttösopi-
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musten hiomisella eli resursseja lisäämällä maaomaisuuden työskentelyyn, voi-

si saada enemmän tuloja kaupungin kassaan (kuvio 8, kehittämiskohde 2).

Konserniseminaareja, jossa muun muassa tytäryhtiöt ovat mukana, pidettiin hy-

vinä. Siellä on mietitty erilaisia hankkeistamisia ja mitä projekteja lähdettäisiin

viemään eteenpäin. Seminaarin jälkeen on tullut tunne, että on alettu ”ymmär-

tämään toinen toistamme”. Lisäksi rikkautena koettiin se, että mukana on ihmi-

siä eri aloilta, jolloin asioihin saadaan tällöin laajempaa näkökulmaa. Lisäksi

konsernitasolla koettiin olevan tarvetta sellaisen henkilön palkkaamiselle, joka

olisi selvillä, millaista rahoitusta hankkeisiin voisi saada (kuvio 8, kehittämiskoh-

de 3). Monia mahdollisuuksia on olemassa, mutta selvitystyölle tulisi varata oma

aikansa ja resurssit.

4.5 Kaupunkiympäristön tulevaisuus, haasteet ja mahdollisuudet

Aineiston mukaan vesihuollon osalta todettiin, että tulevaisuudessa tullaan var-

masti menemään siihen, että pienten kuntien vesihuoltolaitokset liittyvät joko

toisiinsa tai sitten suoraan isompaan kokonaisuuteen. Sen ei katsottu olevan

järkevää, että jokainen vesilaitos hoitaa laskutuksen, perintäasiat, asiakaspalve-

lun sekä päivystyksen erikseen. Yhdistymisellä saataisiin paljon etuja aikaan.

Joensuussa yhdistymisasia on viety päätöksentekijöiden tietoisuuteen, mutta se

ei ole vielä ainakaan edennyt. Oletettavaa on,

että pienet kunnat lähestyvät jossain vaiheessa ja ottavat asian esille.

Liikuntapaikkojen pitkäjänteisessä kehittämisessä rahavarausten tekeminen on

aiheuttanut välillä ongelmia, mutta parempaan suuntaan ollaan menossa. Tä-

hän vaikuttaa myös liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen, jonka avulla saa-

daan priorisoitua hankkeita ja varauduttua helpommin tulevaan.

Nykyisin logistiikkayksikkö sijaitsee teknisessä keskuksessa ja sen sijoittuminen

tulevaisuudessa on yksi ratkaistava asia. Lisäksi yksikön yhteistyön ja henkilös-



40

tön särmien hiominen on jatkossa tärkeää, jotta se edesauttaisi yhteen hiileen

puhaltamista.

Yhtenä kaupunkiympäristön mahdollisuutena nähtiin se, että toimiala pystyisi

turvaamaan omilla toimillaan ihmisille hyvän ja toimivan arjen sekä luomaan

edellytykset kaupungin kehittymiselle ja kasvulle.

Ja että se antaa mahdollisuuksia erilaisille tapahtumille, yrittämiselle ja
asumiselle, ja että se on luotettava ja toimiva se ympäristö.

Haastattelujen perusteella tärkeäksi asiaksi koettiin myös se, että ympäristö on

turvallinen sekä terveellinen, ja että kaupunkiympäristö toimialana on luotettava

ja asioita hoitava.

Toiminnan avoimuuden lisääminen kuuluu tulevaisuuteen, mutta se tuottaa

osaltaan myös vaikeuksia. Paine on siihen suuntaan, että asioista keskustellaan

hyvin paljon puhumalla niistä julkisuudessa.

Aikaa pitäisi käyttää enemmän juuri vuoropuheluun, kommunikointiin,
puhumiseen ja kommentointiin sekä asiantuntijuuden arvostamiseen.

Kuntasektorilla on paineita siihen, että pitäisi pystyä tekemään vähemmällä ra-

halla enemmän eli tekemään tuottavampaa työtä. Robotiikan ja tekoälyn kehit-

tyminen ja näkyminen työelämässä koskee myös kunnallista toimintaa, mutta

haastatteluissa tähdennettiin, että se, miten se vaikuttaa työskentelyyn on iso,

arvaamaton tekijä.

Tilakeskuksessa haasteena koettiin se, että tilakeskuksen paikka organisaa-

tiossa on ajelehtinut. Tällä hetkellä tilakeskus kuuluu kaupunkiympäristöön,

mutta se toimii kuitenkin kaupunginhallituksen alaisuudessa. Lisäksi ongelmaksi

koettiin konsernihallinnon linjauksiin liittyvät ongelmat. Aineiston perusteella ti-

lakeskuksen puolelta uusi käyttöönotettu organisaatiorakenne vaikuttaa enem-

män haasteelta kuin mahdollisuudelta.
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Maaomaisuudessa seuraavan maapoliittisen ohjelman uudistus, joka on alkanut

vuonna 2017 jatkuen vuoteen 2018, luo edellytyksiä mahdollisille lisätuloille. Li-

säksi metsäomaisuutta kannattaa myydä irtonaisilta reuna-alueita, jolloin taaja-

miin keskittyminen korostuu, koska niihin liittyy muitakin kuin metsätalousarvoja.

Maanhankinnan osalta tilanne on hyvä ja taajamarakenteet ovat ehjät.

Aineiston mukaan ympäristönsuojelu on saavuttanut vakaan aseman kaupun-

kiympäristön sisällä niin kuin myös kaupunkikonsernissa, ja esimerkiksi ilmas-

toasioihin on sitouduttu koko kaupungin tasolla vahvasti. Uhkakuvana nähtiin ta-

loudellinen lama, joka voisi vaikuttaa radikaalisti koko kaupungin toimintaan.

Rakennusvalvonnan kannalta mahdollinen maakuntamalli tasapuolistaisi toimin-

toja, mutta toisi haasteita alueen laajetessa. Sähköinen asiointi tulee lisäänty-

mään entisestään. Rakennuslupamenettelyn osittainen keventäminen voi tulla

kysymykseen tulevaisuudessa. Tällöin pienempien hankkeiden kohdalla voitai-

siin myöntää ennakkolausunto, jossa määriteltäisiin rakennusluvan tarpeelli-

suus. Suunnitelmat olisivat jo alkuvaiheessa paremmat ja työhön pääsisi ryhty-

mään nopeammin. Tämä voi olla tulevaisuudessa ajankohtaista sitten, kun

rakennusjärjestystä ollaan uusimassa.

Yhtenä kehittämiskohteena aineiston mukaan nähtiin toiminnan tehostaminen ja

siihen liittyvät toimenpiteet, ja tätä on tehty ja tehdään myös jatkossa. Tulevai-

suuden koettiin olevan hyvä, jos toimintaa vain jaksetaan kehittää koko ajan.

Haasteena tässä on se, että kaupungin ja myös kaupunkiympäristön pitää osata

muuntautua ja muuttua sekä tehdä enemmän töitä yhdessä. Lisäksi yritykset ja

kolmas sektori tulee ottaa entistä paremmin huomioon ja enemmän mukaan

toimintaan. Näin kaupunki saadaan pysymään elävänä sekä virkeänä, mutta se

vaatii ponnisteluja, ja jopa heittäytymistä asioihin. Maakuntamalli ja maakunta-

uudistus tuovat mukanaan haasteita, joista ei vielä olla perillä. Tähän liittyy se,

että ihmisten vaatimustaso kasvaa koko ajan ja kuitenkin julkistalouden tulee

jatkossa selvitä entistä vähemmillä resursseilla.
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5 Tutkimustulokset

5.1 Haastatteluaineiston perusteella esiin nousseet kehittämiskohteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kaupunkiympäristön toimialan sisäisen yh-

teistyön sekä muihin toimialoihin liittyvän yhteistyön kehittämiskohteita, joihin

saatiin haastattelujen avulla selvyyttä. Aineiston perusteella esiin nousseita ke-

hittämiskohteita verrattiin liitteinä olevaan Joensuun kaupungin nykyiseen stra-

tegiaan sekä kaupunkiympäristön toimenpideohjelmaan. Yhtymäkohtia edellä

mainittujen välillä löytyi.

Kaupungin strategiassa on määritelty, että ”kaikki toimialat tukevat toisiaan, ja

että kaikilla tasoilla tehdään yhdessä”. Eli yhteistyö on jo strategisestikin merkit-

tävä tekijä. Yritystoiminnan edellytysten parantaminen on myös määritelty stra-

tegiassa. Kaikille yhteisenä tavoitteena on lisäksi mahdollistaa ja luoda edelly-

tyksiä asukkaiden onnellisuudelle, terveydelle ja hyvinvoinnille.

Kaupunkiympäristön osalta strategiaan on kirjattu, että kaupungin keskeiset hal-

linnon toiminnat kootaan yhteen paikkaan.

Kaupunkiympäristön toimenpideohjelmaan on kirjattu, että

- konsernin yrityspalvelujen ja yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä kehite-

tään

- yritystonttimarkkinoinnin yhteistyötä tiivistetään konsernissa

- liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan

- väylien ja kiinteistöjen pihojen talvihoidon laatuun panostetaan

- ympäristökatselmustoiminta otetaan vakituiseksi käytännöksi

- uusia avauksia ja innovatiivisuutta sisällytetään tontinluovutusehtoihin ja

tonttikilpailuihin

- toimitilojen ja piha-alueiden suunnittelussa ja varustamisessa sovitetaan

yhteen käyttäjien tarpeet ja talouden reunaehdot

- pitkän aikavälin investointisuunnitelmat sovitetaan taloustavoitteeseen ja

suunnitelmilla varaudutaan myös korjausvelan pienentämiseen.
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Seuraavassa luetellut opinnäytetyön aineiston analyysin perusteella esiin nous-

seet kehittämiskohteet on jo huomioitu kaupunkistrategiassa ja kaupunkiympä-

ristön toimenpideohjelmassa. Ne ovat tärkeitä kohteita, koska asiat ovat nous-

seet esille myös tässä tutkimuksessa ja ne huomioidaan kaupungin toiminnassa

itsessään.

Kaupunkiympäristön sisäisen yhteistyön kehittäminen:

- henkilöstöhallinnon kehittäminen yhdenmukaiseksi yksiköiden välillä

- kiinteistöomaisuuden ja myytävien kohteiden tietojen tarkempi julkaise-

minen sekä markkinoinnin kehittäminen

- tiedonkulun parantaminen

Kehittäminen liittyen muihin toimialoihin:

- hyvinvoinnin ja kaupunkiympäristön osalta tärkeäksi koettiin yhteisten ra-

japintojen havaitseminen niin, että osattaisiin rakentaa turvallisia väyliä ja

ohjeistaa niiden käyttäjiä turvalliseen liikkumiseen

- elinvoiman toimialan panostuksen lisääminen teollisuustonttien markki-

noinnissa sekä yritystapaamisten järjestämisessä

Muut kehittämiskohteet, joita voidaan pitää tämän opinnäytetyön keskeisimpinä

tuloksina, on esitetty kuviossa 8. Luvun 4 ja 5 tekstiosassa on viitattu kuviossa

numeroituihin kohteisiin kokonaisuuden ymmärtämisen helpottamiseksi. Kuvi-

ossa esitetyt kohteet on jaoteltu toteuttamisen helppouden ja vaikeuden mu-

kaan sekä mahdollisesti saavutettavan kustannushyödyn perusteella nopeasti

toteutettaviin, vaarallisiin, loistaviin ja jatkossa tarkennettaviin kehittämiskohtei-

siin. Loistavat kehittämiskohteet toisivat suhteellisen helposti taloudellista hyö-

tyä kaupunkiympäristön ja koko kaupungin tasolla. Jatkossa tarkennettavat koh-

teet vaativat enemmän aikaa toteuttamisen suunnitteluun ja itse toteuttamiseen,

mutta niilläkin saavutettaisiin kustannushyötyä ja toiminnan selkeyttämistä pi-

demmällä tähtäimellä. Nopeasti hoidettavat kehittämiskohteet olisi tällä hetkellä

helppo toteuttaa ja vaaralliset sellaisia, joiden toteuttamista ja seurauksia tulisi

harkita tarkemmin. Kehittämiskohteita on lisäksi arvioitu Kamenskyn (2015)

Menestyksen timantti -käsitteen organisaation menestystekijöiden (strateginen

tekijä, vuorovaikutus, johtaminen ja osaaminen) mukaan.
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Kuvio 8. Kehittämiskohteiden toteuttaminen ja mahdollinen kustannushyöty
peilaten Kamenskyn Menestyksen timantti -käsitteeseen.
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Kehittämiskohteet esiteltiin Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön johtoryh-

män kokouksessa 11.4.2018 ja johtoryhmän kommenttien perusteella listasta

pudotettiin pois kaupunkiympäristön yhteisen kirjaamon perustaminen. Tätä pe-

rusteltiin sillä, että kaupungilla on jo olemassa yksi kirjaamo ja toimialoilla omat

kirjaajansa. Yhteistyön merkitystä kuitenkin korostettiin myös kirjaamisasioissa

muun muassa koulutuksen ja sovittujen yhteisten käytäntöjen muodossa. Lis-

taan haluttiin päinvastoin lisätä kaupungin käytössä olevan asiakaspalautejär-

jestelmän käytön tehostaminen (kuvio 8, kehittämiskohde 13). Eri yksiköistä an-

nettujen lausuntojen tarkastamisen helpottamista pidettiin haasteellisena

toteuttaa. Lisäksi kommentoitiin kohtaa resurssien lisäämisestä maankäyttöso-

pimusten hiomiseen siten, että maankäyttökorvauksen sopimusmallia on jo uu-

distettu ja se otetaan huomioon uudessa maapoliittisessa ohjelmassa.

5.2 Kaupunkiympäristön strategisesti tärkeimmät toiminnot, strategian
vieminen käytäntöön sekä toimintajärjestelmien tilanne

Haastattelujen perusteella niiden toteuttamisen ajankohtaan esiin nousseet

kaupunkiympäristön strategisesti tärkeimmät toiminnot on lueteltu kohdan 4.1

alussa. Ne liittyvät myös Joensuun kaupungin nykyiseen strategiaan. Haastatel-

tavat nostivat aiheet esiin, jolloin he ovat ja heidän kuuluukin asemansa perus-

teella olla perillä strategisista näkökulmista. Haastattelut antoivat vahvan kuvan

siitä, että kaupungin strateginen toiminta on asianmukaista ja se auttaa vie-

mään siinä määriteltyjä tavoitteita kohti maalia.

Strategian viemisessä käytäntöön eri yksiköissä pääperiaate on samanlainen eli

sitä viedään aktiivisesti henkilöstön tietoisuuteen.  Infopäivät, henkilöstösemi-

naarit, työyksikön kokoukset, suunnittelu- ja viikkopalaverit, maankäytön ja yh-

dyskuntatekniikan työryhmä ovat hyviä foorumeita asian eteenpäin viemiseksi.

Lisäksi ympäristönsuojelun vuositavoitteiden asettaminen antaa jäntevyyttä hei-

dän toimintaansa. Käytänteet yksiköiden välillä vaihtelevat jonkin verran, mutta

strategiaa käsitellään myös toimialan yhteisissä tapaamisissa, joten vaihtele-

vuus ei siksi mielestäni hankaloita strategian käytäntöön viemistä. Haasteena
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on kuitenkin se, että strategian merkityksen ymmärtäminen perustyössä tai sen

saattaminen ymmärrettävään muotoon kokonaisuutena on välillä vaikeaa.

Toimintajärjestelmä on tehty kaupunkiympäristön kahdeksasta yksiköstä tai

toiminnosta ainakin osittain viidessä. Pääprosessien kuvausta ja dokumentoin-

tia sekä ohjeita on tehty jokaisessa yksikössä.  Kaupunkirakennepalvelujen yh-

dyskuntasuunnittelu ja -tekniikka sekä lupa- ja viranomaistoimintojen rakennus-

valvonta on kerännyt toimintajärjestelmänsä aineiston yhteen paikkaan.

Todettua tarvetta tai päivitystarvetta pitivät tärkeinä muiden yksiköiden paitsi ti-

lakeskuksen ja teknisen keskuksen haastateltavat. Toimintajärjestelmistä on eri-

tyistä hyötyä silloin, kun uusi ihminen aloittaa työt. Lisäksi eläkkeelle siirtyvien

tiedon siirtäminen järjestelmään koettiin tärkeänä tekijänä.

Tällä hetkellä intrassa olevien toimintajärjestelmien ja koko intran päivittämiselle

pitäisi varata lisäresursseja, jotta se saataisiin ajan tasalle ja vuoden 2017 or-

ganisaatiomuutoksen mukaiseksi. Juuri resurssipula on syynä siihen, että joi-

denkin toimintojen (yhdyskuntasuunnittelun liikennesuunnittelu ja joukkoliiken-

ne) osalta toimintajärjestelmää ei ole laadittu laisinkaan. Myös vanhentunut

SharePoint-alusta tulisi uudistaa sellaiseksi, että tiedon vieminen intraan olisi

helppoa, koska nyt päivittäminen on jäänyt juuri hankalasti toimivan alustan ta-

kia. Ympäristönsuojelun osalta lakeihin usein tulevat muutokset tuovat lisähaas-

tetta toimintajärjestelmän päivittämiseen. Kun aloitin työt Joensuun kaupungin

kaupunkirakennepalveluissa vuonna 2012, toimintajärjestelmätyötä yhdyskunta-

tekniikan puolelta vastuutettiin alkuvaiheessa tehtäväkenttääni. Kuitenkin toi-

mintajärjestelmän laatijalla tulisi mielestäni olla vahva näkemys siihen liittyvistä

toiminnoista, joten koin uutena tulokkaana tehtävän tuolloin haasteelliseksi.

5.3 Kaupunkiympäristön toimialan sisäisen yhteistyön toimivat
kohteet sekä tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet

Kaupunkiympäristön toimialan yksiköiden sijaitseminen fyysisesti lähekkäin ko-

ettiin helpottavan yhteistyötä ja tämä on tärkeä näkökohta myös asiakkaita ja

sidosryhmiä ajatellen. Ajatustenvaihdon ja tiedonkulun kannalta on helpompaa,
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kun työasioista voi keskustella myös kasvotusten. Kun vielä tilakeskus saatai-

siin ”saman katon alle”, olisivat kaikki kaupunkiympäristön yksiköt lähekkäin.

Nähtäväksi jää, toteutuuko tämä tulevaisuudessa. Ympäristönsuojelun siirtyes-

sä vuoden 2008 lopussa lakkautetun ympäristöviraston myötä teknisten toimin-

tojen puolelle sekä fyysinen muutto Muuntamontielle ovat tehneet myös hyvää

yhteistyön toimivuudelle ja lähentymiselle.

Sisäisen yhteistyön toimivuuden kannalta yhdyskuntasuunnittelu huomioi Joen-

suun Veden tarpeita aiempaa paremmin. Lisäksi teknisen keskuksen ja kau-

punkirakennepalveluiden yhteistyö kohteiden rakennuttamisessa koettiin toimi-

van jouhevasti. Myös yhteistyö johtoyhtiöihin ja teleoperaattoreihin toimii ja ne

ovat mukana yhteisrakentamishankkeissa, joissa kaupunkirakennepalveluilla on

vetovastuu. Työskennellessäni kaupunkirakennepalveluiden puolella yhdyskun-

tainsinöörinä pääsin valmistelemaan kadunrakennusurakoita ja olemaan samal-

la mukana kyseisissä hankevirran ohjausryhmän kokouksissa. Voin yhtyä mo-

nen muun mielipiteeseen siitä, että meillä Joensuussa yhteistyö eri toimijoiden

välillä noissa hankkeissa sujuu hyvin. Tätä vahvistivat tuolloin sekin, että valta-

kunnallisen tason tapahtumissa ja koulutuksissa asiasta keskusteltaessa har-

valla kaupungilla tai kunnalla toiminta oli yhtä selkeää ja toimivaa kuin meillä.

Lupa- ja viranomaistoimintojen puolelta nousi esille ilmastoasioiden toteuttami-

sen kehittyminen entistä parempaan suuntaan ja tämä kuuluu ympäristönsuoje-

lun vastuulle. Yhdessä tehden on Joensuun kaupungin nykyisen strategian yksi

pääteemoista ja tämä näkyy myös ilmastoasioiden eteenpäin viemisessä. Haas-

tattelujen perusteella yhteistyö toimii ja tieto kulkee nykyisin hyvin kaupunkira-

kennepalvelujen maaomaisuuden sekä lupa- ja viranomaistoimintojen raken-

nusvalvonnan välillä ja sähköisten palveluiden käyttöönotto on helpottanut

asiakkaiden asiointia. Lupapiste.fi-palvelun kautta saadaan myös helposti kerät-

tyä eri viranomaislausuntoja kaupunkiympäristön toimialan sisällä.

Samoissa tiloissa toimiminen, vakiintuneet käytänteet ja toimintatavat edesaut-

tavat osaltaan tiedonkulkua ja näitä asioita pidettiin tärkeinä. Kaupunkiympäris-

tön toimialan henkilökunnan määrä on sopivan kompakti, jolloin raja-aitojen

muodostuminen vähenee. Tilakeskuksen ja kaupunkirakennepalveluiden yhteis-
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työn tärkeys korostui haastatteluissa. Vuoden 2017 organisaatiouudistus on lä-

hentänyt toimialaa sisäisesti ja kokonaisuuden hallinta sekä hahmottaminen

helpottuvat.

Tutkimuksen perusteella kaupunkiympäristön tulevaisuuden haasteita (H) ja

mahdollisuuksia (M) ovat:

- vesihuoltolaitosten yhdistyminen suuremmaksi kokonaisuudeksi (M)

- liikuntapaikkojen pitkän aikavälin ohjelmoinnin, rakentamisperusteiden ja

aikataulutuksen edelleen kehittäminen (H)

- henkilöstön motivointi niin, että koemme olevamme yhtä (H)

- ihmisille hyvän ja toimivan arjen turvaaminen sekä edellytysten luominen

kaupungin kehittymiselle ja kasvulle (M)

- mahdollisuuksien luominen erilaisille tapahtumille ja asumiselle ympäris-

tön ollessa turvallinen sekä terveellinen (M)

- toimiala on luotettava, avoin ja asiat hoitava (M)

- robotiikan ja tekoälyn hyödyntämisen epävarmuustekijöiden selvittämi-

nen (H)

- tilakeskuksen sijainnin optimaalisimman paikan määrittäminen organi-

saatiossa (M)

- kaupungin metsien keskittyminen myös muihin kuin metsätalousarvoihin

(M)

- ympäristönsuojelun vakaa asema organisaatiossa ja vahva sitoutuminen

asioihin (M)

- taloudellisen tilanteen muutosten tuomien haasteiden ennakoiminen (H)

- maakuntamallin tuomat mahdollisuudet toiminnan tehostamiselle ja

haasteet rakennusvalvonnalle toiminta-alueen mahdollisesti laajentuessa

(H, M)

- jatkuva muuntautuminen ja toimiminen enemmän yhteen (H).
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6 Johtopäätökset ja pohdinta

Opinnäytetyö on antanut eväitä yhteisten kehittämiskohteiden selvittämiselle.

Kaupunkiympäristön, kuten koko kaupungin kehittäminen kuuluu tärkeänä osa-

na strategiaan ja sen toteuttamiseen. Se on osa luontaista kunnallista toimintaa.

Haastatteluiden ja kokemukseeni perustuvan tiedon pohjalta johto- ja esimies-

tasolla on pääosin erinomaiset yhteistyön kehittämiseen tarvittavat vuorovaiku-

tustaidot. Ihmisen persoonalla on suuri vaikutus myös tässä suhteessa. Kaik-

kien tulisi oivaltaa yhteistyön merkityksen syvin olemus niin, että kehittämistyötä

tehtäisiin yhteisen hyvän puolesta. Kaupunkiympäristön yhteistyön kehittämisen

haasteelliset tekijät liittyvät kuitenkin mielestäni osittain sosiaalisiin suhteisiin

sekä ihmisten välisen vuorovaikutuksen parantamiseen. Toteutuessaan kehit-

tämiskohteet tiivistävät yhteistyötä.

Vuoden 2017 organisaatiouudistus on tuonut mukanaan yksiköiden välille tasa-

arvoisuutta, jolloin yksiköiden sisäinen kehittäminen voidaan helpommin linkit-

tää toimialan kokonaisuuteen. Kokemus siitä, että kaupunkiympäristön kehittä-

miskohteiden toteuttamisella on hyötyä päivittäiseen työskentelyyn jatkossa,

auttaa käytäntöön viemisessä.

Kamenskyn (2015) Menestyksen timantti -määritelmä kuvastaa hyvin toimin-

taamme, joten Joensuun kaupungin strategiatyöskentely toteutetaan asianmu-

kaisesti ja voitaneen sanoa menestyksekkäästi. Jo strategian laadintavaiheessa

painotetaan kuntapäättäjien, sidosryhmien, kuntalaisten ja henkilöstön osallis-

tamista ja tähän on kiinnitetty entistä enemmän huomiota, jolloin vaikuttamis-

mahdollisuudet ovat parantuneet verrattuna aiempaan. Joensuun kaupungin

strategiaprosessi on tuottanut selkeän kokonaisuuden, jonka avulla mennä kohti

tulevaisuutta. Johdolla ja esimiehillä on myös omat fooruminsa, joissa ideoidaan

valmistelussa olevaan strategiaan liittyviä asioita ja suunnitellaan muun muassa

sitä, kuinka se viedään mukaan päivittäiseen toimintaan. Lisäksi kaupunkiympä-

ristön toimialan henkilöstön asiantuntijuus ja osaaminen ovat toiminnan keski-

össä. Alalla on ollut mahdollisuus kehittyä ja edetä, ja tämä on kirjattu myös
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kaupungin henkilöstöohjelmaan. Kehittäminen ja osaamisen kehittäminen kuu-

luvat tärkeänä osana toimintaan.

Kehittämiskohteista esimerkiksi tilakeskuksen ja yhdyskuntatekniikan yhteisesti

näytettävän investointiohjelman toteuttaminen auttaa rakentamaan siltaa kah-

den toimijan välille älykkään julkisen organisaation tapaan täyttäen vallitsevan

rakenteellisen aukon. Ja kun tietoa näin siirtyy, siitä hyötyvät molemmat yksiköt.

Kaupungin organisaatiossa ja kaupunkiympäristön toimialalla on usein todettu,

että muutokset etenevät yleensä hitaasti ja tämän on voinut huomata käytännön

työssä. Kehittämiseen tulisi varata resursseja, että se ei hukkuisi päivittäiseen

rutiininomaiseen työhön. Nykypäivän tietotulva ja tekniikan sekä ohjelmistojen

tarjonta ja kehittyminen tekevät asiantuntijatyöstä haasteellista. Toimintakenttä

muuttuu kiihtyvällä vauhdilla ja oikeiden valintojen tekeminen vaikeutuu. Kau-

punkiympäristön toimiala elää jatkuvassa muutoksessa muun muassa toiminta-

kentän sekä työn tekemisen muuttuessa ja asiakkaiden vaatimusten kasvaessa,

ja tämä on voitu todeta myös haastattelujen perusteella.

Avoimuuden lisäämisellä voidaan parantaa myös kaupunkiympäristön toimialan

sisäistä ulottuvuutta. Tämä lisää yhteisöllisyyden tunnetta. Kaupunkiympäristön

toimiala nykyisellään pystyy toimimaan paremmin yhteen kuin ennen organisaa-

tiouudistusta ja yksiköiden tahtotilan voidaan havaita haastattelujen perusteella

olevan tämän suuntainen.

Kaupunkiympäristön yhteistyön kehittämiselle havaittiin olevan tarvetta alun pi-

täen käytännön työssä havaittujen tarpeiden kautta ja haastattelujen perusteel-

la. Aineistosta esiin nousseet kehittämiskohteet on esitetty helpoimmin ja vai-

keimmin toteutettavien jaottelu- sekä kustannusvaikutusperiaatteella ja niitä

viemällä eteenpäin saadaan sujuvoitettua ja kehitettyä toimintaa.

Opinnäytetyötä tehdessä on herännyt kysymys toimintajärjestelmien tekemisen

tarpeellisuudesta nykyisessä muodossaan. Tarve on toki olemassa, mutta ny-

kyaikana käytettävät järjestelmät päivittyvät tai muuttuvat pikaista vauhtia, ja

siksi yksityiskohtaisten ohjeiden päivittäminen vaatii resursseja. Joensuun kau-

punki on ottamassa käyttöön sähköistä arkistointijärjestelmää, johon liittyy erilli-
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sen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja tämä tuo varmasti asiaan hel-

potusta. Järjestelmää varten on tehty tai tehdään tiedonohjaussuunnitelmia,

joissa on kuvattu arkistoitavat asiakirjat ja niihin liittyviä toimenpiteitä ja proses-

seja.

Opinnäytetyön aineistosta esille nousseista kaupunkiympäristön kehittämiskoh-

teista osalla on yhtymäkohtia kaupungin strategisiin ja sitä kautta toimenpideoh-

jelman linjauksiin. Nykytilanteessa kaupunkiympäristö toimii jo sinällään hyvin

yhteen niin sisäisesti kuin suhteessa elinvoiman ja hyvinvoinnin toimialoihin.

Kehittämiskohteiden toteuttaminen käytännössä vaikuttaisi muun muassa posi-

tiivisesti talouden suunnitteluun pidemmällä tähtäimellä, vuorovaikutuksen ja

osaamisen paranemiseen sekä toiminnan selkeytymiseen. Johdon ja esimies-

ten voitaneen haastattelujen perusteella katsoa olevan hyvin perillä, miten toi-

mintaa tulee yhteistyön osalta tulevaisuudessa kehittää. Opinnäytetyön avulla

on saatu nivottua kehittämisasiaa enemmän yhteen ja laajemmaksi kokonai-

suudeksi.

Opinnäytetyön tekeminen on ollut itselleni matka ajatusmaailman laajentami-

seen koskien johtamisen näkökulmaa. Mikä onkaan hyvä tapa johtaa tässä

ajassa? Jokainen johtavassa asemassa oleva luo omalla persoonallaan ele-

menttejä johtamiseen niin hyvässä kuin pahassa. Kaikkia ei voi miellyttää, mutta

oma ajatukseni siitä, että meillä tulee olla hyvä tai ainakin kohtuullisen hyvä olla

töissä, on saanut edelleen vahvistusta. Tämä vaatii jokaiselta sitoutumista ja it-

sensä asettamista toisen asemaan, ja tällöin johtamisen merkitys tien raivaami-

sessa näille asioille korostuu.

Opinnäytetyön tekemisessä on auttanut se, että olen saanut työskennellä näkö-

alapaikalla Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluissa yhdyskuntainsi-

nöörinä monipuolisissa tehtävissä noin viiden vuoden ajan ja tämän jälkeen Jo-

ensuun Vesi -liikelaitoksella ensin kehitysinsinöörinä ja nyttemmin

vesihuoltoinsinöörinä. Näin ollen yhteistyön kehittämistoimenpiteiden toteutta-

miseksi tarvittavien päätösten ja verkoston tuki on helpommin saavutettavissa,

koska kaupunkiympäristön toimialaan liittyvä työyhteisö on tuttu. Lisäksi ymmär-

rystäni muun muassa strategisesta toiminnasta ja kokonaisuuden hallinnasta on



52

laajentanut se, että olen saanut osallistua organisaatiouudistuksen mukanaan

tuomaan kaupunkiympäristön johtoryhmään. Oppiminen ja kehittyminen työssä

on jatkuva prosessi ja se tekee siitä juuri niin mielenkiintoista sekä antoisaa.
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