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In this thesis the strategic management of the Rovaniemi Municipal Federation
of Education (REDU) was developed in order to anticipate future changes more
effectively. The purpose of the thesis was to anticipate the future of REDU using
systematic and inclusive methods. In addition, it was found out what the future
vision of REDU is, and to find a answer for a question, what kind is REDU's vision
of its own future and what kind of values and principles are needed to achieve it.
The commissioner of this thesis REDU has faced the greatest change in its
history due to the reform of vocational education and training (VET). VET-reform
has changed the legislation on VET and VET’s funding from the beginning of
2018.
The future was studied in the strategy process of REDU and in this thesis.
Scenarios were used as the method of study. The implemented strategy process
and the scenario method used did not follow a certain model or theory already
created and tested. This thesis was applied a combination of several different
methods and models.
A result of the strategy process, REDU renewed its vision, updated its value as a
new value promise and decided on new strategic focus areas. The new vision is
more visionary compared to the previous one. The new vision is a challenge for
REDU's strategic management and operations; it gives direction when building a
new REDU. The new vision takes into account the changes in the VET reform
and the operating environment in terms of the operating conditions and the
changing competition. On the other hand, the new vision does not answer the
question about its implementation. The strategy process needs to be continued
and in this must return to the alternative scenarios as well as to ponder new
alternative scenarios the alternative scenarios must be returned to as well as new
alternative scenarios should be considered in the future.
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1
1.1

JOHDANTO
Toimeksiantaja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU),
joka on kuuden lappilaisen kunnan eli Kemijärven, Kittilän, Kolarin, Ranuan, Rovaniemen ja Sodankylän yhdessä sopima kuntayhtymä. Sen perussopimuksen
mukaisena tehtävänä on järjestää ammatillisesta koulutusta ja siihen liittyvää kehittämistoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta ja kesäyliopistoa. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017f, 2.)

Opinnäytetyön aikana REDUn organisaatiossa sen johtamisjärjestelmässä tapahtui muutoksia. Vuosien 2017 ja 2018 alusta alkaen tapahtui muutoksia varsinaisessa organisaatiorakenteessa eli tulosalue- ja yksikköjaossa sekä vuoden
2017 aikana myös tulosalueiden ja yksiköiden sisällä johtamisjärjestelmässä.
(Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017f, 5–7).
Vuonna 2017 REDU organisaatio muodostui kuvion 1 organisaatiokaavion mukaisesti kahdesta tulosalueesta ja osakeyhtiöstä, niille yhteisiä tukipalveluja tuottavista sisäisistä palveluista sekä osakeyhtiöstä. Vuoden 2017 alusta alkaen
REDUn ammatilliset oppilaitokset eli Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto
yhdistettiin yhdeksi tulosalueeksi, kun vuoden 2016 loppuun saakka ne olivat toimineet erillisinä. Lapin oppisopimuskeskus oli liitetty jo aiemmin osaksi Lapin
ammattiopisto -tulosaluetta. Santasport Lapin Urheiluopiston osalta ei tapahtunut
muutosta. Vuoden 2017 alussa tapahtuneessa muutoksessa muutettiin myös
hieman yksiköiden nimiä, sillä aiemmin yhteiset palvelut -niminen hallinto-, tukija kiinteistöpalveluja tuottavat yksiköt nimettiin sisäisiksi palveluiksi. Tämä nimenmuutos liittyi organisaatiorakenteen sisällä vuoden 2017 aikana tapahtuneeseen
johtamisjärjestelmän uudistukseen. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2016t,
4.)

Vuoden 2017 aikana REDUssa otettiin vaiheittain käyttöön organisaatiorakenteen sisällä uusi osaamisalalähtöinen johtamisjärjestelmä, josta käytettiin nimeä
koulutuskeskus REDU -toimintamalli. Siinä aiemmin REDUn yhteisinä palveluina
tuotetut työelämä-, ravintola-, asuntola- ja opiskelijapalvelut siirrettiin Lapin ammattiopisto–Lapin matkailuopisto -tulosalueen sisälle sen opiskelijapalveluiksi.
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REDUn organisaatio 1.1.2017 alkaen (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
2016d, 4)

Tällä muutoksella siirrettiin opiskelija-asiakkaille palveluja tuottava toiminta saman johdon alaisuuteen ja sisäisiin palveluihin jäi vain koko REDUa sisäisesti
palvelevat tuki- ja hallintopalvelut. Lapin ammattiopisto–Lapin matkailuopisto -tulosalueen sisälle rakennettiin myös uusi oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelut sekä työelämäpalvelut -yksikkö, johon keskitettiin niin entisistä yhteisistä
palveluista kuin oppilaitostulosalueiden toimipisteistä koulutustoiminnan suunnittelu- ja kehittämispalvelut sekä työelämäpalvelut ml. entinen oppisopimuskeskuksen toiminta. Samalla oppilaitostulosalueilla siirryttiin toimipistejakoisesta johtamisjärjestelmästä osaamisalajakoiseen järjestelmään sekä vahvistettiin lähijohtajuutta perustamalla osaamisalojen alle uusi alakohtainen koulutustiimijako.
(Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2016t, 6.)

Vuoden 2017 loputtua Lapin ammattiopisto, Lapin matkailuopisto ja Lapin oppisopimuskeskus jäivät erillisinä oppilaitoksina historiaan, kun näistä muodostettu
uusi Lapin koulutuskeskus REDU -tulosalue ja oppilaitos aloittivat 1.1.2018 toimintansa (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017t, 5). Kuviossa 2 on esitetty
vuoden 2017 aikana uudistunut uusi REDUn organisaatiokaavio.
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REDUn organisaatio 1.1.2018 alkaen (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
2017f, 5)

Opinnäytetyöni aikana Suomessa oli käynnissä ammatillisen koulutuksen uudistuksen valmistelu, josta käytettiin nimeä ammatillisen koulutuksen reformi. Vuoden 2017 aikana mm. hyväksyttiin uusi ammatillisen koulutuksen toiminta- ja rahoituslainsäädäntö. Samaan aikaan myös ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitusta leikattiin koko valtakunnassa noin 190 miljoonaa euroa ja tämä
koski myös REDUa leikaten sen rahoitusta 12 %:lla vuoden 2017 alusta alkaen
verrattuna edellisen vuoden tasoon. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2016t,
5,18.) Ammatillisen koulutuksen reformi on Juha Sipilän hallitusohjelman hallituskauden kärkihanke, jossa tavoitellaan mm. koulutuksen järjestäjien toiminnan tehostamista uudistamalla rahoitusjärjestelmä sekä lisäämällä työelämäyhteistyötä
ja työpaikalla järjestettävää koulutusta. Reformissa toiminnan tehostamiseen pyrittiin myös vähentämällä normeja mm. yhdistämällä nuorten ja aikuisten koulutuksien erillisen lainsäädännöt ja erilaiset tutkinnon suorittamisen muodot. Reformin tavoitteena on myös vahvistaa ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista
merkitystä. (Ratkaisujen Suomi 2015, 17–18.)
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1.2

Tavoite, tarkoitus ja tehtävä

Opinnäytetyöni tavoitteena on kehittää REDUn strategista johtamista ja siinä erityisesti tulevaisuuden visiointia ja toiminnan arvopohjaa ennakoimaan aiempaa
paremmin toimintaympäristön ja toimintaedellytysten tulevaisuuden muutokset.

Strategiaprosessin suunnitteluvaiheessa ja opinnäytetyöni tutkimussuunnitelmassa (Heikkilä 2017p, 5, 10) jaoin REDUn strategiaprosessin kahteen vaiheeseen: vaihe 1 ja vaihe 2. Alkuperäisissä suunnitelmissa oli tarkoitus rajata vain
vaihe 1 tähän opinnäytetyöhön, mutta opinnäytetyöni tutkimussuunnitelmassani
asettamani tehtävän lisäkysymykseen vastauksen ja kokonaiskuvan saamiseksi
päätin myöhemmässä vaiheessa sisällyttää myös vaiheen 2 osaksi tätä opinnäytetyötä. Seuraavassa lyhyesti vaiheen 1 ja 2 tarkoitukset.

Vaiheessa 1 opinnäytetyön tarkoituksena on ennakoida REDUn tulevaisuutta
systemaattisin ja osallistavin menetelmin. Vaiheeseen 1 sisältyy myös vaiheen 2
suunnittelu. Vaiheen 1 tuloksena on tarkoitus saada REDUlle päivitetty visio, arvot ja toimintaperiaatteet. Vaiheessa 2 tunnistetaan ja määritellään REDUn strategiset toiminnan kehittämisen painopistealueet tulevalle suunnitelmakaudelle
sekä sitovat toiminnalliset tavoitteet toimintavuodelle 2018 vaiheen 1 tulosten perusteella.

Opinnäytetyöni tehtävänä on vastata seuraavaan pääkysymykseen: Millainen on
REDUn visio tulevaisuudestaan ja millaisin arvoin ja toimintaperiaattein siihen
olisi mahdollista päästä? Lisäksi tehtävänä on vertailla ja analysoida sitä, onnistuttiinko ennakoinnilla muuttamaan ja uudistamaan konkreettisesti REDUn visiota, arvopohjaa ja toimintaperiaatteita ja siten myös strategista johtamista.
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1.3

Käsitteistä ja lyhenteistä

Opinnäytetyössä käytän REDUn johtoon ja henkilökuntaan kuuluvista henkilön
nimen sijaan heidän tehtävänimikettään. Henkilöiden nimet on tarvittaessa tarkastettavissa lähdeaineistosta. Henkilöiden tehtävänimikkeissä tapahtui strategiaprosessin aikana muutoksia johtuen mm. uuteen koulutuskeskus REDU -toimintamalliin siirtymisestä, joten olen käyttänyt opinnäytetyön raportissa sitä nimikettä, mitä hänestä on käytetty kyseellä hetkellä. Mikäli kohdasta ei selviä ajankohta, olen käyttänyt henkilön tehtävänimikkeenä sitä nimikettä, mikä hänellä on
ollut vuoden 2017 lopussa.

Opinnäytetyöni toimeksiantaja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä otti myös kuntayhtymänä käyttöön uuden lyhenteen REDU strategiaprosessin aikana
(1.8.2017 alkaen). Osassa aineistoa ja lähteitä on vielä käytössä myös aiempi
lyhenne RKK. Yhtenäisyyden ja selkeyden vuoksi käytän tässä opinnäytetyössäni kuntayhtymästä uudempaa lyhennettä REDU. Myös Lapin koulutuskeskus
REDU käyttää samaa lyhennettä, joten koulutuskeskusta tarkoittaessani käytän
tässä opinnäytetytössä aina sen koko nimeä.
1.4

Opinnäytetyön raportin sisällöstä

Opinnäytetyön luvussa 2 tarkastelen valitsemaani ennakointia tulevaisuuden tutkimusmenetelmänä sekä skenaariomenetelmän käyttöä strategiatyössä pohjautuen kirjallisuuteen ja artikkeleihin. Keskityn kirjallisuuskatsauksessa ennakointiin
ja skenaariomenetelmän käyttämiseen strategisessa johtamisessa. Esittelen luvussa 2 myös REDUn strategiaprosessissa käyttämäni tulevaisuuspyörämenetelmän sekä lisäksi Parmenides-matriisimallin, jonka löysin kirjallisuuteen tutustuessani sen jälkeen, kun REDUn strategiaprosessi oli jo toteutettu. Kyseisessä
mallissa on yhteneväisyyksiä REDUn prosessin kanssa, mutta myös sellaista,
johon suuntaan REDUn strategista johtamista voisi kehittää.
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Luvuissa 3–4 kuvaan omin havainnoin ja lähdeaineistoon tukeutuen objektiivisesti ja kronologisessa järjestyksessä, miten REDUn strategiaprosessin suunnittelu ja toteuttamisen vaiheet toteutuivat. Suunnitelmissa käyttämääni strategiaprosessin jakoa vaiheeseen 1 ja 2 en ole käyttänyt näissä luvuissa, koska niiden
toteutus meni osittain ajallisesti rinnakkain ja niiden tapahtumien kuvaaminen
kronologisessa järjestyessä olisi ollut tällä jaolla mahdotonta.

Luvun 5 johtopäätöksissä tarkastelen, miten hyvin opinnäytetyöni onnistui suhteessa sille ja REDUn strategiaprosessille suunnittelussa asetettuihin tavoitteisin.
Johtopäätöksissä tarkastelen myös, miten tutkimussuunnitelmassa asettamani
tavoitteet, tarkoitus ja tehtävä toteutuivat sekä millaisia käytännön kokemuksia
saimme käytetyistä ennakoinnin menetelmistä. Johtopäätöksissä vertailen myös
REDUn strategiaprosessia ja Parmenides -matriisimallia sekä kaikkien em. pohjalta pohdin käytettyjen menetelmien luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta sekä annan toimeksiantajalle kehittämisehdotuksia strategiseen suunnitteluun.

Johtopäätöksen ja opinnäytetyöni raportin päätän yhteenvetoon, jossa pohdin kokonaisuuteni opinnäytetyössäni ja REDUn strategiaprosessia onnistumista.
1.5

Kiitokset

Kiitokset toimeksiantajalleni ja työnantajalleni REDUlle, että antoi minulle mahdollisuuden olla mukana tekemässä uutta REDUn tulevaisuutta strategiaprosessissa. Erityiset kiitokset esimiehelleni ja kuntayhtymän varajohtajalle, ilman hänen tukea ja apua strategiaprosessin toteuttaminen ei olisi onnistunut. Kiitokset
myös strategiapajatyöskentelyissä avustaneille sisäisten palvelujen suunnittelijoille sekä kaikille strategiaprosessin työpajoihin osallistuneille REDUn johtajille
ja päälliköille sekä arvokeskusteluihin omissa tiimeissä ja yksiköissä osallistuneille tiimiesimiehille ja henkilökunnalle.
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2
2.1

ENNAKOINTI STRATEGISESSA JOHTAMISESSA
Tulevaisuusajattelu ja tulevaisuuden tutkiminen

Siitä saakka, kun ihmiskunta on ymmärtänyt ajan merkityksen, se on yrittänyt
myös ymmärtää ja ennustaa mitä tapahtuu tulevaisuudessa (Bland & Westlake
2013, 3). Tulevaa on ennustettu tai povattu milloin korteista ja milloin kristallipallosta ja tulevaisuus on näin nähty mielikuvituksen tuottamina, jopa utopistisina
tarinoina (Kamppinen, Kuusi & Söderlund, 2003, 19). Viime vuosisadan loppupuoliskolla tulevaisuuden ennustaminen on muuttunut yhä kunnianhimoisemmaksi ja hienostuneemmaksi (Bland & Westlake 2013, 3). Tulevaisuutta on alettu
tutkia ja siitä on tullut oma tutkimusalansa.

Tulevaisuudentutkimus akateemisena tieteenalana on nuori ja monialainen lähtien yhteiskuntatieteistä, humanistisiin historian- ja filosofian tieteisiin sekä luonnontieteisiin ja teknisiin tieteisiin (Kamppinen, Kuusi & Söderlund 2003, 7). Esimerkiksi tästä tekniikan ja luonnontieteiden aloilla tietototekniikan kehittyminen
on lisännyt tietokoneiden laskentatehoa ja luonnon ja ilmaston ilmiöiden parempi
tunteminen ovat mahdollistaneet sen, että pystymme nykyään ennustamaan tulevaa säätilaa yhä paremmin (Bland & Westlake 2013), ja siten mallintamaan ja
ennakoimaan säätilaa sekä myös ilmaston muutoksia yhä pidemmälle tulevaisuuteen.

Modernin aikakäsityksen mukaisesti aika etenee lineaarisesti eteenpäin. Tämä
hetki on jo sen todettuamme menneisyyttä ja nyt tässä hetkessä tekemämme
valinnan ja tekemiset vaikuttavat deterministien mukaan siihen, mitä tapahtuu
seuraavaksi. Ja tämä nyt eletty hetki on jo seuraavassa hetkessä menneisyyttä
– historiaa, emmekä enää voi siihen mitenkään vaikuttaa. (Kamppinen, Kuusi,
Söderlund, 2003, 8.) Tulevaisuus voidaan näin nähdä todennäköisenä fysiikan
lakien mukaan tapahtuvana menneisyyden jatkumona, jossa tulevaisuutta voidaan ennakoida jo olemassa olevan eli menneisyyden tietojen perusteella (Wilenius 2015, 20–21). Tulevaisuudentutkimuksessa ei siis ajatella, että emme voisi
mitenkään vaikutta tulevaisuuteen. Siinä lähtökohtana on indeterministinen ajattelutapa, että voimme tämän hetken ja tulevin tekemisin ja päätöksin vaikutta siihen, millainen se tulevaisuus on. (Kamppinen, Kuusi &Söderlund, 2003, 8.)
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Tulevaisuudentutkimuksessa tulevaisuus siis nähdään todennäköisenä menneisyyden jatkumona tai useina erilaisina vaihtoehtoisina mahdollisina tulevaisuuksina eli skenaarioina (Wilenius 2015. 21). Bland & Westlake (2013, 9) kuvaakin
tulevaisuutta ja sen mahdollisuuksia havainnollisesti kuvion 3 mukaisella tulevaisuuskartiolla, jossa tulevaisuus nähdään eräänlaisena eteenpäin tulevaisuuteen
levenevänä valokeilana, jossa erilaisten tulevaisuuksien variaatioiden määrä lisääntyy mitä pidemmälle tulevaisuutta tarkastellaan.

Tulevaisuuskartio (Bland & Westlake 2013, 9)

Kuviossa:
-

Possible futures – mahdollinen tulevaisuus
Kuvion tulevaisuuskartiossa uloin ja levein kartio kuvaa kaikkia niitä mahdollisia tulevaisuuksia, mitä voimme ymmärtää tai emme ymmärrä. Se pitää sisällään, toivotut-, todennäköiset ja uskomamme tulevaisuudet sekä
lisäksi myös sellaiset uskomattomat tai käsittämättömät tulevaisuuden
mahdollisuudet, joita emme pysty vielä käsittämään tällä hetkellä meillä
olevan tietämyksemme perusteella.

-

Probable futures – todennäköinen tulevaisuus
Tulevaisuuskartion keskellä oleva kapein kartio-kiila kuvaa todennäköistä
tulevaisuutta. Se pohjautuu tämän hetken tietojen perusteella tehtyihin ennusteisiin ja niistä tehtyihin trendeihin.
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-

Plausible futures – uskottavat tulevaisuudet
Myös uskottavat tulevaisuudenkuvat perustuvat nykyiseen käsitykseemme mm. fysiikan laeista, prosesseista ja syy-yhteyksistä, ihmisten
vuorovaikutuksesta jne.

-

Preferable futures – toivottu tulevaisuus
Tulevaisuuskartion on piirretty myös katkoviivalla toivomamme tulevaisuus, joka sisältää osia kaikista kolmesta edellä esitetystä tulevaisuuksista. Siinä lähtökohtana on pitkälti emotionaaliset toivomme tulevaisuudet.
(Bland & Westlake 2013, 9.)

Mahdollisia tulevaisuuksia on siis enemmän, kuin voimme toivoa, todennäköisesti ennustaa tai uskoa. Markku Wileniuksen (2015, 17) mukaan tulevaisuudentutkimuksessa suurin työ ja haaste on sen muutoksen ymmärtämisessä, että
mikä on ollut aiemmin mahdotonta onkin yhtäkkiä toteutunut. Esim. kuka olisi pitänyt 90-luvun alussa mahdollisena skenaariona Neuvostoliiton hajoamista. Tulevaisuuden tutkiminen on sen tutkijoille myös yllätyksiä tuottava. Wilenius (2015,
15) toteaakin Tulevaisuuskirjansa alussa, että vaikka hän on tehnyt tulevaisuuden tietämyksessä työtä parikymmentä vuotta, hän ei yksittäisenä ihmisenä voi
tietää tulevaisuudesta, mutta voi vai antaa siitä perusteltuja näkökulmia.
2.2

Arvojen merkitys tulevaisuuden tutkimisessa

Arvoilla ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien välillä on yhteys. Arvot ohjaavat valintojamme ja toimintaamme, jotka vaikuttavat siihen, millaiseksi tulevaisuus tulee
ja toisaalta miltä pohjalta ennakoimme tulevaisuutta ja arvotamme erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia. (Kamppinen, Kuusi & Söderlund, 2003, 9.) Tulevaisuudentutkimus on myös arvojen ja arvokysymysten avointa pohdintaa esim.
siitä, onko ydinvoima eettisesti hyväksyttyä teknologiaa. Päätöksenteko on viime
kädessä arvovalintojen tekemistä ja siten myös osallistavaa yhteiskunnallista toimintaa. (Wilenius 2015, 18.)
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2.3

Ennakoinnin menetelmät

Tulevaisuuden tutkimisessa on käytössä lukuisia erilaisia menetelmiä. Kuviossa
4 on sijoitettu vinonelilön (timantin) sisälle 33 erilaista ennakoinnin menetelmää
siten, miten luovia (Creativity), asiantuntemusta (Expertise) tai todennettavaan
näyttöön (Evidence) ja vuorovaikutukseen perustuvia (Interaction) ne ovat.

Ennakontimenetelmät-timantti (Popper, Keenan, Miles, Butter & Sainz 2008,
20)

Kuviossa 4 on myös värein eroteltu laadulliset mustalla-, puolikvantitatiiviset sinisellä- ja kvantitatiiviset menetelmät punaisella tekstivärillä. Mitä ylempänä kuvion
2 timantissa menetelmä on esitetty, sitä enemmän menetelmä vaatii luovuutta,
mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä. Vasemmalle siirryttäessä taas asiantuntemus
korostuu ja oikealle vuorovaikutus. Timantin alaosassa on taas esitetty menetelmiä, jotka pääosin ovat kvantitatiivisia ja perustuvat olemassa olevaan tietoon ja
näyttöihin esim. erilaiset mittarit ja tilastot. (Popper, Keenan, Miles, Butter & Sainz
2008, 20
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.) Skenaariomenetelmä, josta lisää seuraavassa kappaleessa, sijoittuu kuviossa
4 timantin yläosaan ollen sekä luova ja yhteisöllinen laadullinen ennakointimenetelmä.
2.4

Skenaariot strategisen suunnittelun välineenä

Skenaario käsitteenä on otettu käyttöön tulevaisuudentutkimuksessa ensimmäistä kertaa 1950-luvulla Yhdysvalloissa, kun entinen armeijan strategiasuunnittelija ja systeemiteoreetikko Herman Kahn alkoi käyttää sitä yhdysvaltalaisessa Rand-tutkimuslaitoksessa. Skenaario käsitteenä on tullut teatteri- ja elokuvamaailmasta, jossa sillä tarkoitetaan näytelmän tai elokuvan toiminnallista käsikirjoitusta, joka sisältää vuorosanojen lisäksi myös tarkemmat ohjeet niin ohjaajalle kuin muille näytelmän tai elokuvan tekemiseen osallistuville näyttelijöiden
liikkeistä, toiminnasta, vaatetuksesta, valaistuksesta ja lavasteista. (Rubin 2015.)
Skenaariota käsitteenä käytetään yleisesti arkiviestinnässä, kun kirjoitetaan ja
puhutaan sodista, kriiseistä, katastrofeista sekä niiden mahdollisuuksista. Tästä
johtuen ymmärrämme sen yleisesti tarkoitettavan vain jopa jotain epätoivottavaa
tai pelottavaa tulevaisuutta. Jopa Herman Kahnin on ajatellut, tähän suuntaan.
Hänen mukaan vastoinkäymiset ja katastrofit ovat pikemmekin olleet edellytyksiä
uuden kehittymiselle (Rubin 2015). Kahnin mukaan myös epämiellyttävät skenaariot on otettava huomioon, jotta voidaan tunnistaa, mitkä syy-seuraussuhteet
niihin johtavat ja näin voidaan jopa välttää niiden toteutuminen proaktiivisesti
sekä myös varautua niihin toteutumiseen (Wilenius 2015, 47). Toisaalta Kahnin
on myös kehottanut ajattelemaan sellaista, mikä on ”ajattelemattomissa”: ”Thinkin the untihinkable” – ajattele mahdotonta (Rubin 2015). Mitä tai millaisia skenaarioiden tulisi olla, siihen Markus Wilenius (2015, 46) on antanut vastasta kuvaten niiden ominaisuuksia taulukon 1 mukaisesti.
Skenaarioiden ominaisuuksia (Wilenius 2015, 46)
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2.5

Skenaariot murrosajan jäsentäjänä

Skenaariomenetelmää voidaan pitää myös muutos- ja murrosajan jäsentäjänä.
(Rubin 2015). Tässä epävarmassa maailmassa meidän on luotava itse tulevaisuutemme (Wilenius 2015, 51). Yritykset ja organisaatiot, jotka toimivat vakaissa
muuttumattomassa toimintaympäristössä, ovat oppineet ja luoneet omalle toimialalleen hyvin toimivat ja menestyksekkäät toimintatavat strategiseen johtamiseen ja päätöksentekoon. Kun toimintaympäristössä tapahtuu radikaali muutos
tai murros, nämä aiemmin hyvin toimineet strategisen johtamisen mallit eivät
enää toimi. (Gavetti & Rivkin 2007, 420–439. Ringland. 2010.) Uusien strategioiden menestys riippuu viime kädessä ylimmän johdon ymmärryksestä ja sitoutumisesta. Strategiseen johtamiseen tarvitaan sellaisia lähestymistapoja, jotka helpottavat ylimmän johdon ymmärrystä ja suoraa osallistumista (Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck 2017, 2).

Skenaariomenetelmä avaa yritykselle tai organisaatiolle uusia, jopa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia, kun tulevaisuutta ei tarkastella jo tuntemiemme ja tietämiemme vanhojen menestystekijöiden pohjalle (Rubin 2015). Esim. jos saman
toimialan yritykset ja organisaatiot tulkitsevat toimialansa toimintaympäristöä totutulla johdonmukaisella samalla tavalla, ne myös todennäköisesti näkevät samat
mahdollisuudet ja siten kohdistavat toimintansa strategisesti samoihin asioihin ja
samoille markkinoille. Tavallaan pysytään oman toimialan tutun ja turvallisen rationaalisen kuplan sisällä. Skenaariomenetelmän käytöllä strategisessa suunnittelussa tavallaan puhkaistaan tämä rationaalisuuden kupla ja mahdollistetaan
nähdä muutokset ja niitä eteenpäin vievät ajurit ja trendit laajemmin. Yritysten ja
organisaatioiden strategista ajattelua ja mahdollisuuksien näkemistä voi myös hidastaa se, että ajattelussa keskitytään liikaa olemassa oleviin resursseihin, jolloin
poissuljettaan ajattelusta niitä mahdollisuuksia, jotka voivat tuoda uusia resursseja. Skenaariomenetelmä mahdollistaa strategisessa ajattelussa irrottautumisen sitä rajoittavista nyt tiedossa olevista resursseista ja nähdä mahdollisuuksia
ilman näitä resurssikahleita. Yrityksillä ja organisaatioilla voi olla myös kyvyttömyyttä hahmottaa ympäristössä tapahtuvien toimintatapojen esim. asiakaskäyttäytymisen muutoksia ja siten muuttaa tai muotoilla omia tuotteita tai palvelujaan
muuttuneille asiakkailleen. Skenaariomenetelmä strategisessa suunnittelussa
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voi parantaa yritysten kykyä uudistaa ja muotoilla tuottamiaan tuotteita ja palveluja luomalla johdolle ja omistajille yhteisen vision sen tulevaisuudesta. (Gavetti
& Rivkin 2007. 420–439, Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck 2017, 215.) Skenaariot
ja niiden laatiminen auttavat meitä myös tulemaan toimeen tässä epävarmassa
ja monimutkaisessa maailmassa (Masini 1993, 92). Tämän lisäksi skenaarioiden
käyttö strategisessa johtamisessa antaa yrityksen tai organisaation johdolle mahdollisuuden ottaa aktiivisen tulevaisuuden tekijän roolin (Rubin 2015).

Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck (2017, 215) tuovat artikkelissaan esille myös,
että skenaarioiden käyttö suunnittelussa vähentää päätöksentekoon liittyviä riskejä. Esimerkiksi yrityksen tai organisaation johdossa voi olla ns. hallitsevia henkilöitä, joiden omat etunäkökulmat suosivat valitsemaan ja päättämään ns. heikkoja vaihtoehtoja. Myös yrityksen tai organisaation ylimmän johdon esim. omistajien tai heidän edustajien osallistaminen strategiaprosessiin nähdään tärkeänä.
Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck (2017, 20) mukaan se on jopa erityisen tärkeänä, koska se edistää uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja siihen liittyvää
päätöksentekoa. Valitettavasti ylimmän johdon osallistamiseen skenaariomenetelmän käyttöön pystytään käytännössä vain harvoin ja siinä joudutaan tekemään
muita ratkaisuja ja kompromisseja. Toisaalta Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck
(2017, 22) mukaan skenaariomenetelmän käytössä strategisessa suunnittelussa
voidaan joitain vaiheita myös ulkoistaa johdolta esim. strategisille suunnittelijoille,
mutta itse strategioiden laatiminen erilaisten skenaarioiden pohjalta, niiden toimivuuden ja tehokkuuden ja kestävyyden arviointi sekä tietysti päätöksenteko kuuluvat johdolle.
2.6

Tulevaisuuspyörä tai tulevaisuuskartta

Skenaariotyössä on mahdollista käyttää apuna tulevaisuuden vaihtoehtojen tulkinnassa ja hahmottamisessa tulevaisuuspyörä- tai tulevaisuuskartta -mallia,
joka sovellus miellekartta (Mind map) -menetelmästä. Mallissa keskelle piirretään
ympyrä, johon kirjoitetaan tarkasteltavana oleva muutosilmiö. Sen ympärille piirretään suurempi ympyrä, jonka sisällä kuvataan ensisijaiset (primääriset) vaikutukset ja sen ulkopuolella toissijaiset (sekundaariset vaikutukset). Miellekartan
viivojen tapaan kuvataan niiden yhteydet. (Ojasalo, Ritalahti & Moilanen 2009,
139–141.)
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Tulevaisuuspyörämalli (Nurmi s.a.)

Tulvaisuuspyörämallia käyttäen on mahdollista hahmottaa visuaalisesti muuttujien keskinäiset riippuvuudet ja yhteensopivuudet, kuten kuvion 5 esimerkkikuvasta ilmenee. Kartalta yritys tai organisaatio voi tunnistaa ja valita ne tulevaisuuden suunnat tai polut, jonne se haluaisi mennä sekä myös ne suunnat joihin ei
haluttaisi mennä tai joita pitäisi välttää. Mallin avulla voi hahmottaa erilaisia tulevaisuuden skenaariovaihtoehtoja ja niihin liittyviä syy-yhteyksiä. (Ojasalo, Ritalahti & Moilanen 2009, 139–141.)
2.7

Parmenides-matriisimalli

Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck (2017, 216–223) kuvaavat artikkelissaan Parmenides-matriisi -lähetysmistavan tai toimintamallin skenaariopohjaiseen strategiseen suunnitteluun, sekä esittelevät miten sitä on sovellettu niin julkisella sektorilla ja yrityksessä. Julkiselta sektorilta esitellään esimerkkinä Saksan ympäristöminiteriössä ja yrityksenä Bosch:lla toteutetut strategiaprosessit. Lehr, Lorenz,
Willert & Rohrbeck (2017, 218) mukaan ennen kuin mallia käytetään, on tärkeää
tehdä rajaukset siitä, kuinka pitkälle tulevaisuuteen ja mitä toiminta-aluetta on
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tarkoitus mallilla suunnitella. Heidän mukaan tämä rajaus myös määrittelee hyvin
pitkälle sen, ketä prosessiin osallistutetaan ja käytetäänkö ulkopuolisia asiantuntijoita. Mallissa Ulkopuoliset asiantuntijat osallistuvat yleensä I vaiheen tilanneanalyysiin sekä II vaiheen strategiointiin. Nimensä malli on saanut noin 500 eaa.
syntyneen antiikin kreikkalaisen filosofin Parmenidesen mukaan (Plato & Scolnicov 2003. 46).

Parmenides-matriisimalli jakaantuu kuvion 6 mukaisesti kolmeen päävaiheeseen: I tilanneanalyysi (Situation Analysis), II luovaksi strategioinniksi (Creative,
out-of Strategizing) ja III yhteistyöhön perustuvaksi päätöksenteoksi (Collaborative Decision-Making). Päävaiheet jakaantuvat edelleen 7 eri vaiheeseen.

Parmenides-matriisimalli (Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck 2017, 217)

Kuviossa 6 on myös esitetty alla harmaalla pohjalla olevassa laatikossa, mitä menetelmiä ja työkaluja vaiheissa voidaan käyttää sekä nuolin missä järjestyksessä
vaiheet etenevät sekä myös vaihtoehtoiset etenemisjärjestykset.

Parmenides-matriisimallin tilanneanalyysi-päävaihe I käynnistyy, strategiaprosessille asetettavien tavoitteiden määrittelyllä eli mitä tai millaista muutosta tai
vaikuttavuutta sillä halutaan organisaation toimintaan. Nämä strategiaprosessin
tavoitteet voidaan johtaa organisaatio tehtävistä tai lähtötilanteen näkemyksistä.
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Asetettavien tavoitteiden tulee olla riittävän yksityiskohtaisia ja mitattavissa olevia, jotta niiden perusteella voidaan tehdä tarvittavat strategiset valinnat ja päätökset mallin päävaiheessa III. Tavoitteena voi esim. olla liikevaihdon kasvu. Tilanneanneanalyysin vaiheessa 2 määritellään ja valitaan, mitä muutosajureita
prosessissa käytetään ja niissä voidaan käyttää myös ulkopuolista asiantuntemusta. PESTLE- tai SWOT-analyysien käyttö tässä voi johtaa pitkiin luetteloihin
muutosajureista, jotka täytyy ryhmitellä suuremmiksi keskeisimmiksi muutosajureiksi jatkokäsittelyn helpottamiseksi. Vaiheen 2 lopuksi nämä muutosajurit ryhmitellään sisäisiksi, joita voimme itse hallita, ja ulkoisiksi, jotka ovat meistä riippumattomia ja joita emme pysty hallitsemaan. (Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck
2017, 218.)

Parmenides-matriisimallin vaiheessa 3 siirrytään nykytilanteen analysoinnista
mallin luovaan strategionnin päävaiheeseen II, joka sisältää sekä tulevaisuuden
ennakointia, että sen pohjalta vaihtoehtoisten strategioiden luomista. Mallin tässä
vaiheessa 3 määritellään skenaariot tilanneanalyysissä määriteltyjen keskeisten
ulkoisten muutosajurien perusteella. Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck (2017,
218) mukaan tässä vaiheessa laadittavien skenaarioiden on kuvattava kaikkia
jäljelle jääviä epävarmuustekijöitä ja mahdollisia tulevaisuuksia ja he suosittelevat laatimaan neljä skenaariota. Skenaarioiden laadinnan jälkeen vaiheessa 4
ideoidaan ja kehitellään 3–6 erilaista vaihtoehtoista strategiaa laadittujen skenaariokuvausten pohjalta. Tässä vaiheessa voidaan tarkastella myös nykyistä strategiaa ja kuinka kaukana se on näistä uusista vaihtoehdoista. (Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck 2017, 218.)

Vaihtoehtoisten strategioiden laatimisen jälkeen Parmenides-matriisimallissa on
vuorossa laadittujen strategiavaihtoehtojen arviointivaiheet, ja niiden perusteella
tehdään valinta valittavista strategioista. Mallin arviointivaiheet 5 ja 6 voidaan toteuttaa halutussa järjestyksessä, sillä ne eivät ole toisistaan riippuvaisia. Mallin
vaiheessa 5 arvioidaan vaihtoehtoisten strategioiden tehokuutta suhteessa vaiheessa 1 strategiaprosessille astetuille tavoitteille. Tämä vaihe voi tuoda esille
tarpeen löytää kompromisseja, sillä yksi strategioista voi esim. lisätä tuloja kannattavuuden kustannuksella, kun taas toisella kassavirta kasvaa kannattavuuden
laskiessa. (Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck 2017, 218.)
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Laadittuja vaihtoehtoisten strategioiden kestävyyttä eri skenaarioissa arvioidaan
mallin vaiheessa 6. Tässä voidaan käyttää kuvion 7 mukaista graafista analyysiä.
Kuvion vaaka-akselilla merkitään vaiheessa 3 kuvatut vaihtoehtoiset skenaariot
ja pystyakselilla on kestävyyden asteikko erittäin hyvästä erittäin huonoon. Strategioiden arviointiperusteina tässä voidaan käyttää kuvion 7 tapaan esim. niiden
toteutettavuutta, sopivuutta ja hyväksyttävyyttä eri skenaariovaihtoehdoilla.
(Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck 2017, 218–219.)

Neljän erilaisen strategian kestävyysprofiili (Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck
2017, 219)

Parmenides-matriisimallissa valinta ja päätös valittavasta strategioista tehdään
käyttäen apuna kuvion 8 mukaista Parmenides-matriisia. Tässä vaiheessa 7 sijoitetaan vaihtoehtoiset strategiat kuvion 8 mukaiseen nelikenttä-matriisiin vaiheiden 5 ja 6 arviointitulosten perusteella. Matriisin vaaka-akselilla on strategian
kestävyys (Robustness) ja pystyakselilla tehokkuus (Goal-based efficacy). (Lehr,
Lorenz, Willert & Rohrbeck 2017, 219.)
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Lopulliset tulokset kuvaajana Parmenides Matriisissa (Lehr, Lorenz, Willert &
Rohrbeck 2017, 219)

Matriisissa (kuvio 9) oikeaan yläkulmaan sijoittuivat näin strategiat, jotka kykenevät tukemaan strategialle asetettuja tavoitteita tai vaikuttavuutta voimakkaasti erilaisissa skenaarioissa. Vasempaan yläkulmaan taas sijoittuvat strategiat ovat tehokkaita, mutta riippuvat yhdestä tai muutamasta suotuisasta skenaariosta. Päätös valitusta strategiasta voidaan tehdä matriisin avulla sen perusteella, millainen
riski ollaan valmis ottamaan. (Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck 2017, 220.)
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3
3.1

STRATEGIAPROSESSIN SUUNNITTELU
Aloite ja lähtökohdat strategiaprosessille

Ajatus Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) strategian päivittämiseen
nousi esille 14.4.2016 pidetyssä REDUn toimintajärjestelmän johdon katselmuksessa, jonka vetäjänä toimin osana laatukoordinaattorin tehtävääni. Katselmuksen keskusteluissa johto toi esille tarpeen päivittää strategia huomioiden tulevaisuuden suuret muutokset. Tämä keskusteluaihe kirjattiin katselmuksen muistoon,
mutta sitä ei kuitenkaan nostettu katselmuksen päätteeksi tulevan kauden kehittämiskohteeksi. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2016e, 3–5).

Tein aloitteen REDU strategiaprosessin toteuttamiseen toukokuussa 2016, kun
olin hakeutumassa opiskelemaan YAMK-opintoja. Hakeutumiseen liittyvänä ennakkotehtävänä 2 oli kuvata alustavasti opinnäytetyö tai kehittämiskohde. Ajatuksen tästä aiheesta olin saanut johdolta sen käymistä keskusteluista toimintajärjestelmän johdon katselmuksessa. Esitin tämä ajatuksen esimiehelleni sekä toiveen kehityskeskustelujen käymisestä osana oman osaamiseni kehittämistä. Samassa yhteydessä kerroin hänelle omista osaamisen kehittämisen suunnitelmistani ja hakeutumisestani YAMK-opintoihin.

Kehityskeskustelu esimieheni kanssa toteutui toukokuun 2016 alussa, esimieheni REDUn kehitysjohtaja toimi sillä hetkellä myös kuntayhtymän johtajan sijaisena. Keskustelimme tulevista YAMK-opinnoistani ja siihen liittyvästä kehittämistehtävästä ja opinnäytetyöstä. Tässä yhteydessä esitin, että olisiko nyt, kun ammatillisessa koulutuksessa tapahtuu suurin muutos 20 vuoteen, aika myös tarkastella ja päivittää REDUn strategia ja voisiko oma opinnäytetyöni liittyä tähän
strategiaprosessiin. Tällä suurella muutoksella tarkoitin ammatillisen koulutuksen
reformia, joka on Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa oleva kärkihanke ja
jolla uudistettiin kaikki ammatillisen koulutuksen osat: rahoitus, ohjaus, säätely
sekä tutkintoja, järjestäjärakennetta ja koulutuksen toteuttamismuotoja (Ratkaisujen Suomi 2015, 18). Aihealue kiinnosti minua myös siksi, että olin ollut mukana edellisessä REDUn strategiaprosessissa vuonna 2014.
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Kehityskeskustelussa esimieheni kanssa sovimme, että strategian päivittämisasia nostetaan esille syksyllä, kun alamme laatia tulevan vuoden 2017 talousarvioita ja mikäli strategiaprosessi nostetaan ensi vuodelle sitovaksi tavoitteeksi ja
pääsen opiskelemaan YAMK-opintoja, niin saan vastuuta mahdollisesta strategiaprosessista sen valmistelusta ja mahdollisesti myös vetämiseen liittyen.
3.2

Strategiaprosessiin suunnittelu ja suunnitelmat

Strategiaprosessin alustavan suunnittelun käynnistin syksyllä 2016 rinnan aloittamieni YAMK-opintojeni kanssa. Syys–lokakuussa olin mukana valmistelemassa REDUn vuoden 2017 talousarvioita ja tässä yhteydessä nostimme yhdessä kuntayhtymän johtajan ja esimieheni REDUn kehitysjohtaja kanssa käymien keskustelujen pohjalta REDUn strategian tarkastamisen ja päivittämisen toimintavuodelle 2017 sitovaksi tavoitteeksi osana ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa REDUssa (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2016d, 6).

Ennen strategiaprosessin alustavan suunnittelun aloittamista, esitin esimiehelleni, ettemme tuo aktiivisesti esille sitä, että strategiaprosessissa on kyse myös
minun opinnäytetyöstä. Vain REDUn johtoryhmä ja muutama läheisimmistä työkavereistani REDUssa tiesivät asiasta, mutta en myöskään kieltänyt asiaa, jos se
tuli muuten esille. Esitin tätä viestinnällistä ratkaisua siitä syystä, ettei strategiaprosessi liikaa henkilöityisi minuun. REDUssa kuntayhtymän johtaja vastaa strategisen suunnittelun johtamisesta ja sekä myös siihen liittyvästä viestinnästä niin
muulle johdolle, henkilökunnalle, kuin muille sidosryhmille. Minun tehtävä tässä
strategiaprosessissa oli toimia alkuun valmistelijana ja jos niin myöhemmin päätetään, mahdollisena strategiaprosessin vetäjänä. Tähän viestintäratkaisuun perustuen laadin mm. erillisen opinnäytetyön tutkimussuunnitelman ja erillisen
REDUn strategian tarkastamisen ja päivittämisen toteuttamissuunnitelman.
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Talousarvio-esityksen valmistuttua aloitin strategiaprossin alustavan suunnittelun
laatimalla REDUn johtoryhmän kokoukseen esityksen strategiaprosessista.
Tässä vaiheessa en tehnyt mitään erillistä suunnitelma-asiakirjaa, vaan esittelin
alustavat suunnitelmani johtoryhmän kokouksen asialistalla esittelytekstinä.
Alustavat suunnitelmat esittelin johtoryhmälle 8.11.2016 kokouksessa, jossa tavoitteena oli myös käydä keskustelua johdon kanssa strategiaprosessista ja
käynnistää sen valmistelu ottaen siihen mukaan johdon keskusteluissa esittämät
toiveet ja näkemykset. Esitykseni ja johtoryhmässä käydyn keskustelun pohjalta
johtoryhmä päätti, että jatkan strategiaprosessin valmistelutyötä ja tuon seuraavaan johtoryhmän kokoukseen tarkennetun toimintasuunnitelman siitä, miten
strategiaprosessi toteutetaan (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2016a, 3–4.)

Rinnan REDUn strategian tarkastamisen ja päivittämisen toimintasuunnitelman
laadintaa suoritin osana YAMK-opintoja työelämän kehittämismenetelmät -opintojaksoa, jonka aikana pohdin sitä, mikä olisi se tutkimus- tai kehittämismenetelmä, jota voisin käyttää tässä REDUn strategiaprosessissa. Opintojakson aikana alustavasti valitsin, että ennakointi, tulevaisuuden tutkiminen on se tutkimuksellinen viitekehys, jonka pohjalta laadin REDUlle luonnoksen strategian tarkastamisen toteuttamissuunnitelman ja opinnäytetyön tutkimussuunnitelman.

Samaan aikaan REDUssa valmisteltiin Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto -tulosalueita sekä Lapin oppisopimuskeskusta koskevaa, ammattiopiston rehtorin vetämää, 1.8.2017 voimaan tulevaa uutta johtamisjärjestelmää eli
REDU koulutuskeskus -toimintamallia. Tähän uuteen toimintamalliin liittyen oli jo
päätetty lakkauttaa mm. toimipistejohtajien ja oppisopimusjohtajan virat ja perustaa tilalle uudet koulutuspäälliköiden virat (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
2016f, §132–133) sekä organisoida tiimitoiminta uudelleen ja valita tiimeille esimiestyöstä vastaavat esimiehet.
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Johtoryhmän kokouksen 8.11.2016 jälkeen aloitin varsinaisen REDUn strategian
tarkastamisen ja päivittämisen toimintasuunnitelmaan laadinnan sekä sen rinnalla opinnäytetyön suunnittelun työstämällä yhtä aikaa opinnäytetyön ideapaperia. Laatimassani toteuttamissuunnitelman luonnoksessa jaoin strategiaprosessin kahteen päävaiheeseen, josta vaiheen 1 suunnittelin toteuttavani keväällä
2017 ja vaiheen 2 syksyllä vuoden 2017 loppuun mennessä. Suunnitelmaan sisältyi, että vaiheessa 1 strategiaprosessiin osallistuu REDUn johtoryhmän lisäksi
uudet valittavat koulutuspäälliköt ja palvelupäällikkö ja uusien tiimien vetäjät eli
tiimiesimiehet sekä yhtymähallitus ja yhtymävaltuuston puheenjohtajisto. Vaiheeseen 2 suunnittelin laajentavani strategiaprosessin koskemaan tiimeittäin koko
henkilökuntaa sekä kevään kuntavaalien jälkeen valitun uuden yhtymähallituksen
ja yhtymäkokouksen jäseniä. (Heikkilä 2016, 6.) Yhtymähallitus ja valtuuston puheenjohtajisto olivat olleet mukana myös vuonna 2014 laaditun strategian valmisteluprosessissa keväällä 2014 (Laine, Meriläinen & Mäki 2014, 4). Tässä vaiheessa suunnittelin opinnäyteyöni ideapaperiin, että sisällytän REDUn strategiaprosessista vain vaiheen 1 opinnäytetyöhöni, jotta aikataulullisesti oli ollut mahdollista saada opinnäytetyöni valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.
Esittelin laatimani REDUn strategian tarkastamisen ja päivittämisen toimintasuunnitelman (luonnosversio 0.2) REDUn johtoryhmälle 7.12.2016 kokouksessa
ja opinnäytetyöni ideapaperin seuraavan päivänä pidetyillä YAMK-opintojeni koulutusohjelmaopintojeni lähipäivillä. Keskustelujen jälkeen johtoryhmä hyväksyi
7.12.2016 kokouksessa suunnitelman ja nimesi minut strategiaprosessin vetäjäksi. Lisäksi kokouksessa päätettiin, että valmistelen tarkennetun aikataulun
19.1.2017 pidettävään johtoryhmän kokoukseen. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2016b, 3.)
Johtoryhmän 7.12.2016 kokouksen jälkeen tarkensin suunnitelmaa aikataulun
osalta. Aikatauluesityksessäni otin huomioon yhtymähallituksen sekä johtoryhmän kevään 2017 kokousajat (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2016f, §135).
Aikataulutuksessa huomioin myös sen, että silloin oli parhaillaan käynnissä
1.8.2017 voimaan tulevaan REDUn uuteen toimintamalliin liittyen koulutuspäälliköiden virkojen ja palvelupäällikön toimen sisäinen hakumenettely, jossa hakuaika oli ilmoitettu päättyvän 11.1.2017 (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
2016c).
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Suunnittelin, että valittavat uudet koulutuspäälliköt ja palvelupäällikkö osallistuvat
strategiaprosessiin, joten prosessia aloittaminen voitiin aloittaa vasta, kun heidät
on valittu. Heidän valintamenettelyyn ja päätöksiin arvioin tässä vaiheessa menevän aikaa 1–2 viikkoa, joten varsinaisen strategiaprosessin suunnittelin alkamaan 1.2.2017. Lisäksi varmistin Outlook-kalenteriohjelman kautta, että esittämäni päivämäärät sopivat alustavasti strategiaprosessiin osallistuville henkilöille.
Ennen vuodenvaihdetta 2016–2017 rakensin REDUn sisäiseen henkilökunnan
ROKKI-intraan strategiaprosessille oman sivuston vuoden 2014 strategiaprosessissa käytetyn sivuston tapaan. Suunnittelin, että käytämme sivustoa strategiaprosessista viestimiseen, tiedostojen jakamiseen ja niiden työstämiseen yhdessä
sekä verkkokeskustelujen käyntiin varsinaisten työpajapäivien välillä. Tässä vaiheessa en vielä avannut sivustoa henkilökunnalle tai johdolle.
Vuoden vaihduttua 9.1.2017 kävin keskustelua strategiaprosessista ja siihen
osallistuvista kuntayhtymän johtajan kanssa. Hän ei ollut osallistunut johtoryhmän kokoukseen 7.12.2016 (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2016b, 1), joten
halusin kuulla myös hänen näkemyksiään asiassa. Keskustellessa pohdimme,
millaisella kokoonpanolla strategiaprosessia on tarkoituksenmukaista nyt toteuttaa ja kuinka laajasti henkilöstö ja eteenkin REDUn jäsenkuntia ja omistajia edustava luottamusjohto eli yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous ja yhtymähallitus ovat
mukana. Keskusteluissa kuntayhtymän johtaja esitti suunnitelmaan muutosta, siten, etteivät yhtymähallituksen jäsenet ja yhtymävaltuuston puheenjohtajisto
osallistu strategian valmisteluun vaiheessa 1. Yhtymähallituksen toimintakausi oli
päättymässä ja samaan aikaan strategiaprosessin aikataulun kanssa oli käynnissä kuntavaalit, joten politikkoja oli vaikea saada enää koolle esitetyssä aikataulussa vaalikiireiden keskellä. Sen sijaan suunnittelimme informoivamme yhtymähallitusta strategiaprosessista ja uusi vaalien jälkeen valittu yhtymähallitus
sekä yhtymäkokous voisivat ottaa kantaa siihen vaiheen 2 päätöksenteon yhteydessä. Vielä ennen seuraavaa johtoryhmän kokousta 16.1.2017 kävin keskusteluja kuntayhtymän johtajan ja kehitysjohtajan kanssa strategiaprosessin aikataulusta, koska koulutuspäälliköiden ja palvelupäällikön valintaprosessi näytti pitkittyvän. Sovimme, että tuon seuraavaan johtoryhmän kokoukseen kaksi vaihtoehtoista aikatauluesitystä.
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Uuden päivitetyn REDUn strategian tarkastamisen ja päivittämisen toimintasuunnitelman esittelin johtoryhmälle 19.1.2017 kokouksessa (luonnos 1.3). Esitin
heille myös kaksi päätösvaihtoehtoa strategiaprosessin toteuttamisen aikataulusta. Ensimmäisessä päätösvaihtoehdossa strategiaprosessin vaihe 1 oli tarkoitus toteuttaa jo aiemmin esitetyn toteuttamissuunnitelman aikataulun mukaisesti
helmi–toukokuussa 2017 ja toisessa vaihtoehdossa esitin, että strategiaprosessin vaihe 1 siirretään toteutettavaksi kesällä 2017 kesä- ja elokuussa (Heikkilä
2017q, 7–9). Johtoryhmä päätti valita toisen esittämistäni vaihtoehdoista eli siirtää strategiaprosessia ja samalla sovittiin johdon 1. strategiapäiviksi 13.6. ja 2.
strategiapäiväksi 20.6.2017 (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017a, 5). Lähetin heti kokouksen jälkeen kutsut strategiaprosessiin osallistuville johtoryhmän jäsenille sekä uusille koulutuspäälliköille ja palvelupäällikölle kesäkuun strategiapäiville.
Strategiaprosessin lykkääminen kesälle merkitsi myös sitä, että prosessin täytyi
suunnitella kokonaan uudelta pohjalta. Aikataulusta täytyi tehdä tiiviimpi ja strategiapäivät sijoittuisivat kesäkaudelle lukuvuoden työpäivien ulkopuolelle, mikä
asetti uusia haasteita. Käynnissä oli uusien 1.8.2017 tehtävässä aloittavien tiimiesimiesten valintaprosessi, joka päättyi vasta huhtikuun lopussa (Rovaniemen
koulutuskuntayhtymä 2017u). Tiimiesimiehen tehtäviin oli hakeutunut lehtorin viroissa ja kouluttajien toimissa työskenteleviä, joiden osalta päätetyt strategiapäivät

sijoittuisivat

REDUssa

päätytettyjen

opettajien

virkaehtosopimuksen

(OVTES) mukaisten 195 lukuvuoden työpäivien sekä 20.6. päivä osalta myös
laskennallisen vuosiloman ajalle (Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017, IV.33.2). Näistä syistä johtuen esitin johtoryhmälle 27.4.2017
kokouksessa, että se päättää siitä, osallistuvatko esimiehet 13.6. strategiapäivälle ja mikäli näin päätettäisiin, johto myös määräisi heidät osallistumaan. Johtoryhmä päätti kokouksessa, että uudet tiimiesimiehet osallistuvat strategiatyöhön vasta sen jälkeen, kun he aloittavat tehtävässään eli 1.8.2017 jälkeen (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017b, 4–5). Tällä mm. vältyttiin siltä, että osalle
tulevista esimiehistä olisi pitänyt maksaa ylimääräistä korvausta kesäkeskeytyksen aikaisesta työstä.
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Strategiaprosessin toimintasuunnitelmaa oli jo näin ollen kolme kertaa muutettu
ja päätetyt kesäkuun strategiapäivät alkoivat lähestyä. Varsinaisesta toimintasuunnitelmasta alkoi jo tulla itsetarkoitus koska siihen tuli muutoksia päivittäin.
Päätin tästä syystä, että tässä vaiheessa en enää esitä uutta toimintasuunnitelmaversiota johtoryhmälle hyväksyttäväksi, vaan esittelen, mitä aiomme tehdä 13.
ja 20.6. päätetyillä strategiapäivillä. Lisäksi sain johdolta luvan, että strategiaprosessiin työpajoihin ja niiden vetämiseen voi osallistua REDUn sisäisistä palveluista suunnittelijoita (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, 2017c, 4).

Avasin myös aiemmin rakentamani ROKKI-intran strategiasivuston strategiaprosessiin osallistuville sekä em. sisäisten palvelujen suunnittelijoille. Tällä strategiasivustolla jaoin heille strategiapäivien aikataulun lisäksi myös skenaario- ja arvopajatyöskentelyissä käytetyn lähde- ja oheismateriaalin.
3.3

Skenaario- ja arvopajojen toteuttamisen suunnittelu

Skenaariopaja 1:n ja arvopaja 1:n toteuttamisten suunnittelussa hyödynsin Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistyksen (Amke ry.) ja Lapin liiton vuonna
2016 tekemiä visio- ja skenaariotyön tuloksia: Askeleet ammattiosaamiseen 2025
(Amke ry. 2016) ja Pohjoisen näkymät 2040 (Lapin liitto 2016). Lisäksi menetelmällisesti tukeudun Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 2016) Megatrendikortteihin. Näiden lähdeaineistojen pohjalta valitsin skenaario- ja arvopajatyöskentelyyn kuusi eri näkökulmaa, josta tulevaisuutta oli tarkoitus tarkastella:
-

Globaali Lappi 2030

toimintaympäristö -näkökulma

-

2030-luvun lappilainen

väestö -näkökulma

-

Lappilainen työelämä 2030

työelämä-asiakas -näkökulma

-

Oppija 2030

opiskelija-asiakas -näkökulma

-

Teknologia 2030

teknologia -näkökulma

-

REDU työyhteisönä 2030.

työyhteisö/työnantaja -näkökulma.

Tarkasteluajankohdaksi valitsin vuoden 2030 koska se sopi pyöreänä tasalukuna
helposti muistavana lähteinä käyttämieni ennakointijulkaisujen (2025 ja 2040) väliin ja toisaalta on riittävän kaukana 12 vuoden päässä, mutta myös suurimmalle
osalle osallistuvista myös vuosi, jolloin he vielä ovat työelämässä mukana.
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Skenaariopaja 1:n ja arvopaja 1:n toteuttamisien suunnittelua jatkoin yhdessä sisäisten palvelujen suunnittelijoiden kanssa 24.5. ja 12.6.2017 pidetyissä suunnittelupalaverissa. Lisäksi kutsuin näihin palavereihin oppisopimuskeskuksesta tulevan työelämäpalvelujen tiimin tiimiesimiehen mukaan (jatkossa suunnittelija).
Yhteensä työpajojen suunnitteluun osallistui minun lisäksi kuusi suunnittelijaa.
Kaikki suunnittelijat olivat kiinnostuneita ja innostuneita mahdollisuudestaan osallistua strategiaprosessiin, joten yhteistyö heidän kanssaan onnistui hyvin. Suurin
osa heistä oli ollut myös mukana vuoden 2014 strategiaprosessissa.

Skenaariopaja 1 ja arvopaja 1 toteuttamisen aikataulullisena lähtökohtana oli johtoryhmän kokouksessa 19.1.2017 päätetyt (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä,
2017a, 5) ja edelleen johtoryhmän kokouksissa 27.4. ja 23.5.2017 esillä olleet
kaksi kesäkuun strategiapäivää 13. ja 20.6.2017 (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017b, 4–5; 2017c, 4).

Jatkoin strategiapäivien suunnittelua yhdessä sisäisten palvelujen suunnittelijoiden kanssa. Otimme yhdessä huomioon myös käytettävissämme olleen aika-,
tila- ja henkilöstöresurssit sekä osallistujien määrän. Toukokuun lopussa oli varmistunut, että osallistujamäärä johdosta oli yhteensä 14 henkilöä. Heistä kuusi
varsinaista johtoryhmän jäsentä sekä lisäksi tulosalueilta viisi toimipistejohtajaa,
jotka oli valittu uusiin koulutuspäälliköiden virkoihin tai palvelupäällikön tehtävään, yksi jo virassa oleva koulutuspäällikkö sekä ravintolapäällikkö. Varsinaisista johtoryhmän jäsenistä yksi henkilö oli pyytänyt vapautusta osallistua strategiaprosessiin siitä syystä, että hänen virkasuhteensa oli käynnissä olevissa yhteistoimintaneuvotteluissa päätetty lakkauttaa vuoden 2017 loppuun mennessä
(Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2016f, §133). Hän tilalleen prosessiin kutsuttiin hänen esityksestään hänen alainen, jolle uudessa toimintamallissa oli suunniteltu siirrettävän lakkautettavan johtamansa vastuualueen johtamistehtäviä.

Suunnittelin yhdessä suunnittelijoiden kanssa skenaariopaja 1:n ja arvopaja 1:n
(13.6.) päivän ohjelman ja työnjaon siten, että meillä oli käytettävissä 6 tai 7 henkilöä työpajatyöskentelyä ohjaamaan sekä toimimaan sihteerinä työpajoissa. Ohjaus- ja sihteeritehtävän lisäksi sovimme suunnittelijoiden kanssa, että he myös
itse osallistuvat työpajojen ryhmien työskentelyyn ja voivat esittää myös niissä
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omia ajatuksiaan. Ensimmäisessä palaverissa kerroin heille myös strategiaprosessin suunnitelmista sekä myös edellä esitetyistä tulevaisuuden näkökulmista.
Jokainen suunnittelijoista löysikin näistä näkökulmista itselleen omimman ja tällä
perusteella sovimme työnjaosta.

Varsinaisten osallistujien määrä skenaario- ja arvopajapäiville oli 14 henkilöä,
kun mukaan ei lasketa suunnittelijoita. Päätimme jakaa varsinaiset osallistujat
neljään ryhmään (ryhmät A–D), jotta niissä olisi 3–4 henkilöä, jonka katsoimme
olevan sopiva määrä. Ryhmäjaon muodostimme siten, että jokaisessa ryhmässä
oli mukana ylintä johtoa ja keskijohtoa (päällikkötaso) sekä johtoa tulosalueilta ja
sisäisistä palveluista. Tasa-arvonäkökulmasta valitsimme ryhmiin mahdollisimman tasaisesti miehiä ja naisia. Skenaariopajalle ja arvopajalle teimme omat ryhmityksensä noudattaen kuitenkin samaa periaatetta jäsenten valinnassa.

Sekä skenaariopaja 1:n että arvopaja 1:n yhteistoiminnalliseksi työskentelymenetelmäksi valitsimme oppimiskahvila (engl. Learning café) -menetelmän. Tätä
olimme käyttäneet myös aiemmin, joten menetelmä oli tuttu sekä suunnittelijoille
että osallistujille. Myös skenaariopaja 1:ssä käyttämäni tulevaisuuspyörä -malli
oli osalle osallistujista tuttu. Arvopaja 1:ssä käytimme tulevaisuuspyörän sijaan
miellekarttaa. Lisäksi suunnittelimme, että ennen ensimmäistä työpajapäivää toteutamme ennakkotehtävänä nykytilan SWOT-analyysin strategiaprosessiin
osallistuville.

Toisen strategiapäivän 20.6. eli Skenaariopaja 2:n ja Arvopaja 2:n toteuttamisen
suunnittelun päätimme yhdessä suunnittelijoiden kanssa tehdä vasta 1. strategiapäivän tulosten ja kokemusten perusteella. Näin jälkikäteen katsottuna tämä
oli onnistunut päätös, sillä 1. strategiapäivän toteuttamisen yhteydessä tuli sekä
aikatauluun että toteuttamistapaan muutoksia, joista tarkemmin seuraavassa luvussa.
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4

STRATEGIAPROSESSIN TOTEUTTAMINEN

4.1

Strategiaprosessin ennakkotehtävät ja käynnistäminen

Strategiaprosessi käynnistyi osallistujien osalta kahdella ennakkotehtävillä. Ensimmäisenä pyysin osallistujia tekemään oman vastuualueensa osalta SWOTanalyysin ja kirjaamaan sen sähköiselle Webropol-palautejärjestelmän lomakkeelle (liite 1). Lähetin tästä ohjeet sähköpostilla osallistujille 1.6.2017 jossa
SWOT-analyysin tekemiseen ja kyselyyn vastaamiseen annoin aikaa 9 päivää
(Heikkilä 2017b).

Toisena ennakkotehtävänä oli tutustua strategiaprosessin lähdeaineistoon. Ohjeistin osallistujia 6.6.2017 lähettämälläni sähköpostilla tutustumaan seuraaviin
lähdeaineistoihin:
-

AMKE askeleet ammattiosaamiseen (Amke ry. 2016),

-

Pohjoisen näkymät 2040 (Lapin liitto 2016),

-

Megatrendikortit (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 2016) sekä

-

Arkisen keskuksen Arctic Café 27.3.2017: Lapin väestön tila ja tulevaisuus
-luennosta tallennettuun YouTube-videoon (Arktinen keskus 2017).
(Heikkilä 2017a.)

Ennakkotehtävän ja SWOT-nykytilakyselyn tarkoituksena oli, että herättelen
osallistujia pohtimaan ennakkoon sitä, missä nyt ollaan ja mihin ollaan menossa.

Strategiaprosessin varsinainen työpajatyöskentely käynnistyi 13.6.2017 Santasport Lapin Urheiluopistolla järjestetyllä strategiapäivillä. Strategiapäivään osallistu 18 henkilöä 21 kutsutusta (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017i, 1).
Strategipäivän avasi kuntayhtymän varajohtaja, koska ennen strategiaprosessin
alkamista kuntayhtymän johtaja oli jäänyt virkavapaalle. Avauspuheenvuoron yhteydessä osallistujien joukosta tehtiin esitys strategiaprossin aikataulumuutoksesta. Osalle johtoa aiemmin sovittu toinen strategiapäivä 20.6. ei nyt enää ollutkaan sopiva ja osalla johtoa oli kesälomat alkamassa ko. päivän jälkeen, joten
esitettiin seuraavan työpajapäivän pitämistä vasta lomien jälkeen elokuussa.
Keskustelimme aikataulumuutoksesta ja päätimme yhdessä, että seuraava strategiapäivä pidetään kesälomien jälkeen 21.8.2017.
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Kuntayhtymän varajohtajan avauspuheenvuoron jälkeen esittelin osallistujille
yleistä strategisesta johtamisesta ja REDUn strategiaprosessista. Esitykseen olin
koonnut tietoa useista eri lähteistä. Esitys sisälsi mm. seuraavia asioita:
-

mitä on strateginen johtaminen ja mitä se vaatii johtajilta,

-

mitä strategisella johtamisella tarkoitetaan REDUssa, miten se näkyy mm.
nykyisessä ja uudessa hallintosäännössä,

-

miksi REDUn strategiaa ollaan nyt päivittämässä,

-

nykyinen REDUn strategia eli visio 2025, perustehtävä ja kehittämisen painopistealueet vuoteen 2016,

-

pohdintaa siitä, vastaako nykyinen strategiamme muutostilanteeseen,

-

esittelin 8 muun koulutuksen järjestäjän vision sekä palauttelin mieleen
meidän oman visio 2025:n,

-

kerroin lyhyesti skenaariotyöskentelyn käyttämisestä strategisessa suunnittelussa,

-

kertasin, miten uudistimme strategian viimeksi vuonna 2014,

-

esittelin suunnitelman nykyisestä strategiaprosessista ja sen vaiheista
sekä

-

lopuksi esittelin ennakkotehtävänä olleen nykytilan SWOT-kyselyn tulokset

(Heikkilä 2017c). (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017h, 1.) Viimeisenä esittelemääni SWOT-kyselyyn vastasi 21 strategiaprosessiin osallistuneesta 10 eli
vastausprosentti oli 47,5 % (Heikkilä 2017c, 18).

Esityksessä kerroin osallistujille tarkemmin myös Learning café - ja tulevaisuuspyörä menetelmästä, ryhmäjaosta, pöytien aiheista eli valitsemistani näkökulmista. Ennen kuin aloitimme varsinaisen työpajatyöskentelyn, jaoin osallistujille
Sitran Megatrendikortit siten, että jokainen osallistujista sai satunnaisesti 2–3
korttia. Näitä Sitran Megatrendikortteja oli yhteensä 37 erilaista ja jokaisella osallistujalla oli erilaiset megatrendikortit. Ohjeistin, että lukekaa omat korttinne ja kun
tulette vuorollanne pöytään, pohtikaa yhdessä ryhmän jäsenten kanssa kortissa
kuvatun megatrendin pohjalta pöydässä olevaa näkökulmaa. Annoin myös luvan,
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että voitte halutessanne olla käyttämättä saamaanne korttia, mikäli olette eri
mieltä kortissa kuvatun trendin suhteen. Näiden megatrendikorttien tarkoitus oli
virittää osallistujien ajatuksia tulevaisuuteen ja auttaa siinä, että tulevaisuuspyörän laadintatyö käynnistyy. (Heikkilä 2017d.) Kuviossa 9 on esitetty esimerkkinä
neljä erilaista Sitran Megatrendikorttia.

Ote Sitran Megatrendikorteista, neljä erilaista megatrendikorttia
(Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 2016, 3)

4.2

Skenaariopaja 1

Skenaariopaja 1 (13.6.2017) osallistujat jaoimme aiemmin suunnittelemamme
ryhmäjaon mukaisesti neljään ryhmään. Ryhmäajossa pyrimme siihen, että jokaiseen ryhmään tulisi sekä miehiä että naisia ja johtajia ja päälliköitä eri organisaatiotasoilta ml. REDUn sisäiset palvelut ja oppilaitospalvelut. Mukana olleet kuusi
suunnittelijaa toimivat pöytien hoitajina ja tarvittaessa kirjurina. Pöydät sijoitettiin
kahteen Santasport Lapin Urheiluopiston kokoustilaan: Vauhti ja Voima. Kuviossa 10 on esitetty tarkemmin aikataulu ja pöytien hoitajat ja se niiden sijainnit.
Koska ryhmiä oli vähemmän kuin pöytiä, suunnittelijoille tuli kaksi välivuoroa,
joista toisen aikana vapaana ollut toimi kellottajana varmistaen että pysytään aikataulussa.
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Skenaariopaja 1 ohjeistus – Kierto ja aikataulu (Heikkilä 2017d, 5)

Ryhmän saapuessa vuorollaan pöydän luo, pöydän hoitajana toiminut suunnittelija kertoi pöydän näkökulmasta ja kertasi ohjeet. Tämän jälkeen ryhmän jäsenet
lukivat megatrendikorttinsa tai toivat esille oman näkemyksensä tulevaisuudesta
ja trendeistä ja alkoivat keskustella tulevaisuuden ilmiöistä pöydän näkökulmasta
sekä kirjasivat keskustelussa esiin nousseita ilmiöitä kuvion 11 mukaiseen pöytäliinaan. Mukana olleet megatrendikortit auttoivat osallistujia orientoitumaan ajatuksissaan ja keskusteluissa tulevaisuuteen sekä nopeuttivat keskustelun käynnistymistä.

Skenaariopaja 1 ohjeistus – Tulevaisuuspyörä (Heikkilä 2017d, 3)
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Seuraavaksi pöytään tullut ryhmä vuorostaan jatkoi siitä mihin edelliset ryhmät
olivat päässeet. Ennen sitä pöydän hoitaja kertoi, millaisia ilmiöitä edellinen
ryhmä oli pöytäliinaan kirjannut. Muuten työskentelymalli pöydässä oli samanlainen, kuin edellä kuvattiin. Lisäksi tässä vaiheessa alettiin myös pohtia sitä, miten
pöytäliinaan kirjatut ilmiöt tarkoittivat tai merkitsivät REDUlle ja ne kirjattiin ulkokehälle. Näin ryhmä ryhmältä jokaisessa 6:ssa pöydässä eri näkökulmista tulevaisuuspyörään kirjatut ajatukset tulevaisuuden ilmiöistä ja niiden merkityksestä
REDUlle jalostuivat, kun osallistujat toivat niihin uusia ajatuksia mm. käytössään
olleista megatrendikorteista.

Skenaariopaja 1 ohjeistus – Näkökulmat (Heikkilä 2017d, 6)

Kuten kuvion 10 suunnitellusta aikataulutuksesta näkee, loppua kohden ryhmille
pöytiin varattu aika lyheni kolmanneksella. Työskentely pöydissä nopeutui suunniteltuakin nopeammaksi, sitä mukaa kun pöytäliinat alkoivat täyttyä teksteillä ja
menetelmään totuttiin. Kuviossa 13 on valokuva pöydän pöytäliinasta 2: 2030luvun lappilainen, sen jälkeen, kun kaikki ryhmät olivat siihen kirjoittaneet omat
ilmiönsä ja mitä ne tarkoittavat ja merkitsevät REDUlle.
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Valokuva skenaariopaja 1:n, pöytä 2 pöytäliinasta – 2030-luvun lappilainen,
ennen arvottamista 2017 (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017k).

Skenaariopaja 1 lopuksi kiersimme yhdessä kaikki kuusi pöytää ja vuorollaan
pöydän hoitaja kertoi lyhyesti mitä ilmiöitä pöytäliinaan oli kirjoitettu. Jaoin ennen
kierrosta jokaiselle osallistujalle kolme vihreää ja kolme oranssia tarralappua, joihin oli kirjoitettu molempiin S1, S2 ja S3 (S=skenaario). Ohjeistin, että valitkaa
kaikista 6 pöydistä omasta mielestä se toivottavin tulevaisuuden ilmiö ja laittakaa
siihen vihreä lappu S1, toiseksi toivottavimpaan laittakaa vihreä lappu S2 ja kolmanneksi toivottavimpaan vihreä lappu S3 ja nämä laput voivat olla eri pöytiin.
Vastaavasti pyysin valitsemaan omasta mielestänne ei-toivottavimman ilmiön
sekä toiseksi ja kolmanneksi ei-toivottavimman ilmiön ja merkitsemään sen vastaavasti oransseilla lapuilla S1, S2 ja S3.

Toivottavien ja ei-toivottavampien ilmiöiden arvottamisien jälkeen pöytäliinat eli
tulevaisuuspyörät näyttivät kuvion 14 valokuvan mukaisilta. Kuten esimerkistä
näkee, arvottamisen liimalaput tekevän keskittymiä, mutta myös oli myös eriäviä
näkemyksiä. Taltioin nämä kuusi pöytäliinaa valokuvaamalla ne kameralla, koska
liimalappujen pysyminen niissä ei ole varmaa ja näin muodostunut aineisto oli
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vaarana muuttua tai jopa kokonaan tuhoutua. Lisäksi suurten pöytäliina-lakanoiden käsittely olisi ollut hankalaa alkuperissä muodossa niiden suuresta koosta
johtuen. Nämä kaikkien kuuden pöydän valitut toivotut ja ei-toivotut ilmiöt olivat
pohjana strategiapaja 2:een kuvatuille skenaarioille, josta tarkemmin kohdassa
4.4.

Valokuva skenaariopaja 1:n pöytä 2 pöytäliinasta – 2030-luvun lappilainen arvottamisen jälkeen 2017 (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, 2017l)

4.3

Arvopaja 1

Ennen arvopajatyöskentelyä 13.6.2017 esittelin samaan tapaan, kuin skenaariopajassa lyhyen esityksen arvoista. Esitys sisälsi mm. seuraavia asioita:
-

mitä arvot ovat ja mikä on niiden merkitys,

-

miksi nyt on hyvä tarkastella arvoja REDUssa,

-

10 esimerkkikysymystä arvokeskustelun pohjaksi,

-

esimerkkejä epäonnistuneista arvokeskusteluista,

-

pohdintaa siitä, kuinka paljon arvoja on hyvä olla sekä

-

lopuksi esimerkkejä historiasta onnistuneista arvoista.

(Heikkilä 2017e.) (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017h, 1.)
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Esitykseni jälkeen osallistujien keskuudesta ylimmästä johdosta tuli esitys, että
suunnitellun johdon arvopaja 2 sijaan meillä REDUssa pitäisi käydä laajemmin
keskustelua arvoista. Keskustelimme aiheesta ja päätimme yhdessä että, kun
uudet tiimit ja tiimiesimiehet aloittavat tehtävissään elokuussa, voitaisiin käydä
tiimeittäin arvokeskustelut nyt käytävän arvopajatyöskentelyn pohjalta. Tältä osin
strategiaprosessiin suunnitelmiin tuli jälleen muutos, joka osittain oli paluuta
aiemmin keväällä johdon hylkäämään suunnitelmaan, että strategiaprosessiin
osallistutetaan laajemmin henkilökuntaa.

Tässä yhteydessä johto erityisesti korosti arvojen merkitystä. Tähän saattoi osaltaan vaikutta myös se, että juuri edellisenä päivänä (12.6.2017) pääministeri
Juha Sipilä oli ilmoittanut pyytävänsä hallituksen eroa ja perustellut sitä sillä, että
hallituspuolueiden nimenomaan arvot eroavat toisistaan liikaa tilanteessa, jossa
yksi hallituspuoleista oli vaihtanut johtoaan (Sipilä 2017).

Varsinaisessa arvopajatyöskentelyssä käytimme samoja työskentelytapoja ja
menetelmiä kuin edellä esitetyssä strategiapaja 1:ssä lukuun ottamatta tulevaisuuspyörää. Sen tilalla käytimme pöydissä pöytäliinana kuviossa 16 esitettyä
miellekarttaa. Pöytien näkökulmat olivat samat kuin kuviossa 12 esitetyssä strategiapajassa. Ryhmäjako kuitenkin poikkesi skenaariopaja 1:ssä käytetystä siten,
että vaihdoimme ryhmien jäseniä keskenään siten, että jokaisessa ryhmässä oli
edelleen sekä miehiä että naisia ja johtajia ja päälliköitä eri tasolta organisaatiostamme, mutta nyt eri henkilöt.

Arvopajojen ohjeistus, Kierto ja aikataulu (Heikkilä 2017e, 7)
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Arvopajojen ohjeistus – Miellekartta (Heikkilä 2017e, 8)

Arvopajatyöskentelyn tuloksena syntyi skenaariopajan tapaan kuusi erilaista eri
näkökulmasta arvo-miellekartta -pöytäliinaa. Lopuksi kiersimme yhdessä kaikki
kuusi pöytää, joissa pöydän hoitaja esitteli lyhyesti pöytäliinaan kirjoitetut arvot.
Ennen kierrosta jaoin jokaiselle osallistujalle kolme vihreää tarralappua, joihin oli
kirjoitettu A1–A3. Ohjeistin, että valitkaa omasta mielestänne tärkein arvo kaikista
kuudesta pöydästä ja merkitkää se lapulla A1, toiseksi tärkein A2 ja kolmanneksi
A3. Arvojen arvottamisen jälkeen pöytäliinat näyttivät kuvion 17 valokuvan mukaisilta. Tallensin skenaariopajan tapaan pöytäliinat valokuvaamalla jatkokäsittelyä ja niiden säilyttämisen ja jakamisen helpottamiseksi. Nämä kaikkien kuuden
pöydän valitut ja arvotetut arvot olivat pohjana tuleville arvokeskusteluille.
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Valokuva arvopaja 1 Pöytä 1 pöytäliinasta – Globaali Lappi arvottamisen jälkeen 2017 (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017j)

4.4

Skenaariopaja 2

Skenaariopajan 1 tuloksena valmistuivat kuusi erilaita tulevaisuuspyörä pöytäliinaa kuudesta eri näkökulmasta sisältäen skenaariopajaan osallistuneiden tekemät omat arviot toivottavimmista ja ei-toivottavimmista tulevaisuuden ilmiöistä.

Pöytäliinoihin kirjatuista teksteistä ja arvostuslappujen (liimalappujen) tiedoista
tein kuvio 18 mukaisen Excel -taulukkokoonnin, johon otin mukaan vain ne pöytäliinaan kirjatut tulevaisuuden ilmiöt, jotka oli arvotettu joko vihrein tai oranssein
liimalapuin. Taulukon riville laskin ilmiöittäin ko. kohdan liimalappujen tulokset siten, että S1 sai kolme pistettä, S2 kaksi ja S3 yhden pisteen. Vihreästä lapusta
laskin luvut positiivisina ja oransseista negatiivisina. Pisteytyksen jälkeen lajittelin
nämä tulevaisuuden ilmiöt toivotuimpiin ja ei-toivotumpiin sekä edelleen onko ilmiössä kyse toimintaympäristön Lappi vai REDUn skenaariosta. Kuviossa 19 on
esitetty ote toivotummista tulevaisuuden ilmiöistä.
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Ote Skenaariopaja 1:n pöytäliinojen Excel-koonnista ja pisteytyksestä

Ote Skenaariopaja 1:n pöytäliinojen Excel-koonnista pisteytyksittäin
lajiteltuna, toivotuimpia tulevaisuuden ilmiöitä

Em. Excel-koontien toivotuimpien ja ei-toivotuimpien tulevaisuuden ilmiöiden listojen pohjalta laadin REDUlle kolme erilaista tulevaisuuden skenaariota otsikolla
”Lappi 2030”. Näistä ensimmäiselle annoin nimen skenaario A ja sen kokosin toi-
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votuimmista ilmiöistä ja toisen, jolle annoin nimen skenaario C, kokosin ei-toivotuimmista ilmiöistä. Lopuksi kokosin vielä kolmannen Lappi 2030 -skenaarion lopuista liimalapuilla arvotetuista ilmiöistä yhdistelleen sekä toivottavimmista että
ei-toivottavimmista ilmiöistä. Tämän kolmannen nimesin skenaario B:ksi. Muokkasin skenaarioissa ilmiöt kokonaisiksi lausemuotoisiksi tulevaisuuden kuvauksiksi. Skenaariokuvaukset ovat liitteessä 2.

Ennen strategiaprosessin jatkoa päivitin myös strategian tarkastamisen ja päivittämisen toimintasuunnitelman 1. strategiapäivillä esitetyin muutoksi. Tämä päivitetty suunnitelma sai nyt versionumero 1.5 (Heikkilä 2017o, 2) ja esittelin sen
johtoryhmälle 16.8. pidetyssä kokouksessa (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä,
2017d, 8).

Skenaariotyöskentely jatkui kesälomien jälkeen 21.8.2017 Jänkätien toimintayksikössä pidetyllä 2. strategiapäivällä. Päiville oli kutsuttu samat 21 osallistujaa
kuin 1. strategiapäivälle kesäkuussa. Nyt osallistujia oli kesäkuuta enemmän eli
yhteensä 20. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017n, 1.)

2. strategiapäivän avasi kuntayhtymän johtajan sijaisena toiminut kehitysjohtaja,
jonka jälkeen esittelin päivän ohjelman ja miten jatkamme kesäkuun skenaariopajan tulosten perusteella strategiaprosessia. Esittelyssä kerroin, että olen laatinut strategiapaja 1 tulosten perusteella kolme erilaista tulevaisuuskuvaa ja nyt
osallistujien tehtävänä on laatia niihin pohjautuen REDUlle visio. En vielä tässä
vaiheessa esitellyt, millaisia nämä skenaariot ovat. Jaoin osallistujat kolmeen ryhmään (ryhmät A–C) ja jokaiselle ryhmälle annoin vision laatimista varten oman
skenaarion. Ryhmä A:lle skenaario A, B:lle skenaario B jne. Ryhmä sai nähdä
vain heille annetun skenaarion, joten heillä ei ollut tietoa muiden ryhmien skenaarioista. Ohjeistin ryhmiä kuvaamaan vision yhdellä lauseella, jota voi tarkentaa
selittävin tekstein. Ohjeistin myös että vision ja sen selitysten on oltava tiiviitä ja
mahduttava yhdelle PowerPoint -dialle, jonka ryhmä esittelee ryhmätyöskentelyn
päätteeksi kaikille. Annoin ryhmille vapauden itse valita, mitä menetelmää käyttävät ryhmän työskentelyssä. Aikaa visioiden kuvaamiseen ryhmille oli 75 minuuttia. (Heikkilä 2017l). (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017m, 1.)
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Ryhmätyöskentelyn tuloksena syntyi kolme erilaista REDU 2030-visioluonnosta,
jotka on esitetty liitteessä 3. Ryhmät esittelivät laatimansa vision toisilleen ryhmätyöskentelyn jälkeen pidetyssä yhteisessä tilaisuudessa. Nämä ryhmien laatimat visioluonnokset olivat pohjana REDUlle laaditussa uudessa visio 2030, tästä
tarkemmin kohdassa 4.6.
4.5

Arvokeskustelut

Ennen toista strategiapäivää 21.8.2017 laadin myös koonnin ja yhteenvedon arvopaja 1:n tuloksista. Kirjasin arvopajassa 1 kuuteen eri pöytäliinaan (miellekarttaan) kirjatut arvot kuvion 20 mukaiseen Excel-taulukkoon ja annoin jokaiselle
arvolle yhden pisteen. Jos sama arvo oli noussut esille esim. kahdesta eri näkökulmasta (pöytäliinasta), niin se sai 2 pistettä jne. Lisäksi annoin lisäpisteitä arvoille sen mukaan, miten osallistujat olivat niitä liimalapuilla arvottaneet. Tärkeimmäksi arvotettu arvo eli A1-lapulla merkitty sai 3 lisäpistettä, toiseksi tärkein eli
A2-lapulla merkitty 2 ja A1-lapulla merkitty yhden lisäpisteen.

Ote Arvopaja 1:n pöytäliinojen arvojen Excel-koonnista pisteytyksittäin

Yhdistelin taulukossa samat tai samaa tarkoittavat arvot yhdistäväksi arvoiksi samoille riveille taulukossa ja summasin niiden saamat pisteen. Käytin tässä yhdistämistyössä apuna taulukossa erivärisiä fontteja. Näin sain johdon ja päälliköiden
arvopajassa 1 esille nostamat yhdistetyt arvot järjestettyä heidän niille antaman
arvotuksen ja esiintyvyyden mukaiseen järjestykseen.
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Taulukon koonnin perusteella löytyi 16 erilaista arvoa, jotka olivat joko esiintyneet
pöytäliinoissa useamman kuin yhden kerran tai jotka oli johto ja päälliköt olivat
niissä merkinneet liimalapuilla heidän mielestään tärkeiksi. Nämä 16 valikoitua
erilaista arvoa otettiin mukaan arvokeskusteluihin. Tietoa arvojen saamista pistemääristä ja niiden järjestyksestä pidin omana tietona tarkoituksella, jotta ne eivät
vaikuttaisi arvokeskusteluihin. Nämä 16 arvoa esittelin jatkossa vain aakkosjärjestyksessä. Laadin myös ennen 2. strategiapäivä Webropoliin liitteessä 4 esitellyn sähköisen lomakkeen arvokeskustelujen tulosten kirjaamista sekä myöhempää käsittelyä varten.

2. strategiapäivän lopussa ohjeistin johtoa ja päälliköitä, miten REDUssa on tarkoitus käydä arvokeskustelut (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017m, 1). Ohjeistus oli seuraava:
-

Arvokeskustelut käydään syyskuun 2017 loppuun mennessä.

-

Keskusteluun on hyvä varata aikaa 10–30 min ja se voidaan käydä yksikkö- tai tiimikokouksen yhteydessä.

-

Keskustelujen käymisen organisoi osaamisaloilla alasta vastaava koulutuspäällikkö ja sisäisten palvelujen ja oppilaitospalvelujen yksiköissä toiminnasta vastaava päällikkö tai johtaja.

-

Ennen tiimien arvokeskusteluja päällikkö käy tiimiesmiesten kanssa arvokeskustelun.

-

Keskusteluissa valitaan 1–3 arvoa arvopajassa 2 valituista 16 arvosta, johon keskusteluun osallistuvat voivat yhdessä sitoutua.

-

Arvokeskustelun tulos kirjataan Webropol-lomakkeelle, jonka olin jo valmiiksi laatinut (liite 4). Valitut arvot piti myös perustella lomakkeella.

Samalla esittelin nämä 16 arvoa (kuvio 21), jotka arvopajassa 1 olivat eniten kannatusta saaneet 16 arvoa aakkosjärjestyksessä.
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Arvokeskusteluissa valittavana olevat arvot (Heikkilä 2017f, 2)

Heti toisen strategiapäivän ohjelman jälkeen lähetin osallistujille sähköpostilla ohjeet arvokeskustelujen käymisestä lokakuun alkuun mennessä. Viesti sisälsi
myös linkin ROKKI-intran strategiasivustolle tallentamaani arvokeskustelujen ohjeeseen osaamisaloille ja tiimeille (Heikkilä 2017h, 1–3). (Heikkilä 2017g, 1.)
Syyskuun puolivälin lähestyessä aloin saada viestejä osaamisaloita ja tiimeistä,
että heillä ei ole vielä käyty arvokeskusteluja, joten muistutin johtajia ja päälliköitä
vielä erikseen asiasta sähköpostilla 15.9. (Heikkilä 2017i, 1). Vielä kuun lopulla
28.9 oli tarvetta muistuttaa asiasta, sillä siihen mennessä oli vasta 22% arvokeskusteluista käyty ja kirjattu. Samalla viestillä annoin vielä viikon lisäaikaa keskustelujen käymiseen (Heikkilä 2017j, 1).

Antamani lisäaika arvokeskusteljen käyntiin päättyi 6.10.2017. Lisää aikaa keskustelujen käymiseen en enää voinut antaa, sillä aikataulussa ei enää ollut joustamisen varaa. Henkilökunnasta arvokeskusteluihin osallistui yhteensä 330 henkilöä, mikä on n. 64 % REDUn henkilöstömäärästä. Tavoitetta koko henkilöstön
osallistamisesta ei siten saavutettu, koska kaikilla osaamisaloilla tai niiden tiimeissä ei noudatettu antamiani ohjeita, vaikka asiasta oli muistutettu useamman
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kerran ja menettelytavasta oli nimenomaan sovittu johdon ja päälliköiden kanssa
strategiapäivillä. Kolmella osaamisalalla koulutuspäällikkö ei käynyt erikseen arvokeskustelua omien tiimiesimiesten kanssa, kuten olimme sopineet ja jonka mukaisesti ohjeistin. Näillä samoilla osaamisaloilla jäi yhteensä kolmella tiimillä käymättä arvokeskustelut kokonaan. Toisella niistä arvokeskustelun kävi vain yksi
tiimi kolmesta, ja toisella osaamisalalla jäi yhdeltä tiimiltä käymättä keskustelu ko.
osaamisalan viidestä tiimistä. Lisäksi oppilaitospalveluissa yhdeltä tukipalveluita
tuottavalta yksiköltä jäi arvokeskustelut kokonaan käymättä määräpäivään menneessä, ja yhdessä sisäisten palvelujen yksiköistä arvokeskustelu käytiin vain
päällikköjen ja tiimiesimies kesken. (Heikkilä 2017k, 1–6.)
4.6

Vision viimeistely sekä strategisten painopistealueiden valmistelu

2. strategiapäivä (21.8.2017) jälkeen vision sekä myös kohdassa kuvaamani 4.7.
arvojen viimeistely jatkui REDUn ylimmässä johdossa kuntayhtymän johtajan sijaisena toimineen kehitysjohtajan johdolla ja minun valmistelemana. Elo–syyskuussa strategiatyön aikataulun käytännössä määritteli tulevan vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnittelun aikataulu. Tavoitteena oli, että uusi visio, arvot ja niiden perusteella valittavat strategiset painopisteet ovat mukana tulevan vuoden
toiminta- ja taloussuunnitelmissa. Koska aikataulu oli toisaalla jo päätetty ja tiivis,
strategiaprosessin viimeistelyvaiheen oli edettävä ripeästi ja toiminta- ja taloussuunnittelun kanssa. Näiden molempien yhdessä työstämistä omalta osaltani
helpotti se, että olin myös mukana laatimassa toiminta- ja taloussuunnitelmaasiakirjaa sekä teknisesti että osin sisällöllisesti.

Esittelimme yhdessä kuntayhtymän johtajan sijaisen kanssa REDUn yhtymähallitukselle strategiaprosessin yhtymähallituksen aamukoulussa 28.9.2017 sekä
miten uusi visio, arvot ja strategia on tarkoitus tuoda yhtymähallitukselle ja yhtymäkokoukselle vahvistettavaksi ja hyväksyttäväksi syksyn 2017 kokouksiin. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017x, 1.)

Pian 2. strategiapäivän jälkeen 13.9.2017 pidimme REDUn ylimmän johdon
kanssa ensimmäisen varsinaisen johdon strategiapalaverin, jossa aloitimme vision viimeistelytyön sekä sen perustella valmistella strategisia painopistealueita
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tulevalle suunnitelmakaudelle eli tältä osin käynnistyi strategiaprosessin suunnitelmissa kuvattu vaihe 2. Tähän strategiapalaveriin osallistuivat minun lisäksi
kuntayhtymän johtajan sijaisena toiminut kehitysjohtaja, Santasport Lapin Urheiluopiston ja Lapin kesäyliopisto rehtori, Lapin ammattiopisto–Lapin matkailuopisto tulosaluejohtaja-rehtorin sijainen, oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelujen sekä työelämäpalvelujen koulutuspäällikkö, työelämäpalvelujen tiimiesimies sekä sisäisistä palveluista lupa- ja koulutustehtävistä vastaava erikoissuunnittelija.

Ensimmäistä johdon strategiapalaveria varten olin valmistellut liitteessä 5 esitetyn koonnin 2. strategiapäivän tuloksena syntyneistä kolmesta visiosta (Visio A–
C), jossa korostin eri tekstivärein eri visioversioiden yhteiset teemat. Näiden yhteisten teemojen pohjalta koostimme palaverissa REDUlle yhteisen yhdistetyn vision yhtenä lauseena. Tämän jälkeen tarkensimme visiolausetta visioluonnoksissa A–C esitetyin perusteluin sekä aloimme kirjata perustelujen alle strategisia
painopistealueita sekä toimintavuoden 2018 sitovia tavoitteita niihin. Tässä yhteydessä totesimme, että osana siirtymistä ns. rullaavaan strategiaan, emme
enää vahvista varsinaista strategiaa (strategisia painopistealueita) kovin pitkälle
ajalle eteenpäin, kuten aiemmin on tehty. Jatkossa tarkastelemme strategisia painopistealueita ja kehittämisen kohteita vuosittain osana toiminta- ja taloussuunnittelua. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017r, 1–4.) Strategiapalaverissa
valmisteltu visioluonnosten kooste ja yhdistetty visioluonnos 13.9.2017 perusteluineen on esitetty liitteessä 5.

Pidimme vielä 10.10.2017 toisen johdon strategiapalaverin lähes samalla kokonpanolla, kuin 13.9. strategiapalaverin. Tähän toiseen osallistui nyt myös Lapin
ammattiopisto–Lapin matkailuopisto -tulosalueen johtaja/rehtori, jota edellisessä
palaverissa oli hänen virkavapaan aikana edustanut hänen sijaisena toiminut
koulutuspäällikkö. Tähän palaveriin mennessä oli ehditty käyty myös arvokeskustelut, jonka tuloksia kävimme läpi myös tässä samassa palaverissa.

Tässä toisessa johdon strategiapalaverissa jatkoimme 13.9. palaverin tulosten
pohjalta vision sekä strategisten painopistealueiden ja 2018 vuoden sitovien tavoitteiden viimeistelyä. Kävimme keskustelua mm. visioon valituista sanoista ja
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niiden sanamuodoista ja yksittäisten sanojen merkityksistä. Pohdimme myös sitä,
onko nyt valmisteilla oleva visio jopa liiankin haastava ja olisiko tässä vaiheessa
vielä tarvetta käydä strategisista painopistealueista ja sitovista tavoitteista vielä
laajempaa keskustelua. Keskusteluissa kuitenkin totesimme, että vuoteen 2030
on aikaa 12 vuotta, ja jotta voimme onnistua tässä ammatillisen koulutuksen reformin murroksessa ja uudessa kilpailutilanteessa, tarvitaan todella uudenlaista
näkemystä ja uusia ratkaisuja, joten vision on myös oltava haastava. Emme edes
vielä tiedä, mitä nämä tarvittavat ratkaisut ovat, mutta ne pitää olla visionäärisenä
tavoitteena. Strategisista painopistealueista ja sitovista tavoitteista suunniteltiin
käytävän vielä keskustelua laajemmin samaan aikaan tehtävän talousarvion laadinnan aikana, mikäli aikataulut antavat siihen mahdollisuuksia, mutta viimeistään seuraavan kerran talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä syksyllä 2018.

Toisen johdon strategiapalaverin keskustelujen perusteella päätimme muuttaa visiota jopa aiempaa luonnosversiota haastavammaksi. Enää ei riittänyt sanamuoto, että ”kuljemme edellä” vaan meidän täytyy olla jopa ”askeleen edellä”.
Halusimme korostaa, että onnistuminen tulevaisuudessa ja kilpailutilanteessa
vaatii jopa hieman ”välimatkaa” seuraavana tuleviin. Lisäksi palaverissa tarkensimme visiota, lähtien perustehtävästämme, että olemme nimenomaan ”osaamisen kehittämisen ratkaisija”. Myös arvokeskusteluista lisäsimme vision perusteluihin sanan asiakaslähtöisyys. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017s, 1–3.)
Johdon strategiapalaverissa 10.10.2017 viimeistelty visioluonnos muutosmerkintöineen ja vision perusteluineen on esitetty liitteessä 7.
4.7

Arvojen viimeistely – arvoista arvolupaukseksi

Arvokeskustelut tiimeissä käytiin 6.10.2017 mennessä. Arvokeskustelujen tulokset tiimit ja yksiköt olivat kirjanneet sähköiselle, liitteessä 4 esitetylle Webropollomakkeelle. Webropl -järjestelmästä sain tulostettua tiimien ja yksiköiden kirjaamat tulokset sekä arvoittain että tiimeittäin tai yksiköittäin. Lisäksi yksi tiimeistä
lähetti minulle vielä kyselylomakkeen sulkemisen jälkeen tulokset sähköpostilla,
jotka ehdin vielä ottamaan mukaan koontiin.
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Arvokeskustelujen tulosten pohjalta arvopaja 1 tuloksena valikoituneesta, kuviossa 21 esitetystä 16 arvosta löytyi neljä arvoa, joista 1–3 löytyi myös jokaiselta
arvokeskusteluun osallistuneen tiimin tai yksikön valitsemista arvoista (Heikkilä
2017k, 1–7). Nämä neljä arvoa ja tiimien ja yksiköiden perustelut niille on esitetty
liitteessä 8.

Edellisessä kohdassa 4.6. esitetyssä, 10.10.2017 pidetyssä toisessa johdon strategiapalaverissa, käytiin läpi myös arvokeskustelujen tulokset ja johto päätti, että
nämä neljä arvokeskusteluista valikoitunutta arvoa valitaan REDUn arvoiksi. Keskustelimme myös siitä, että miten koko REDUn henkilökunta saataisiin mieltämään, että nämä ovat meidän yhteisiä arvoja, joihin voimme yhdessä sitoutua.
Arvoista kun REDUssa on tähän saakka käytetty nimeä ”Rovaniemen koulutuskuntayhtymän arvot”, ja koska osa varsinkin oppilaitosten henkilöstöstä mielsi
”Rovaniemen koulutuskuntayhtymän” tarkoittavan vain kuntayhtymän hallintoa ja
yhteisiä palveluja, niitä ei mielletty omiksi. Keskustelujen pohjalta saimme yhdessä idean, että koska näihin arvoihin on tarkoitus sitoutua ja sitoutuminen voidaan kuvata myös lupauksena, niin eikö näitä voisi kirjoittaa arvolupauksena.
Keskustelujen pohjalta päätimme, että uudet REDUn arvot kirjoitetaan uudella
tavalla arvolupauksena ja nimenomaan REDUlaisten arvolupauksena. Muotoilin
kokouksen jälkeen valittujen neljän arvon pohjalta arvolupaus -lauseen, joka on
esitetty liitteen 9 ensimmäisessä kuviossa.

4.8

Uuden vision, arvolupauksen, strategisten painopistealueiden ja sitovien tavoitteiden hyväksyminen

Uusi visio, kehittämisen strategiset kehittämisen painopistealueet sekä vuoden
2018 sitovat tavoitteet ja arvolupaus etenivät nyt varsinaiseen päätöksentekoprosessiin. Tavoitteena oli, että kuntayhtymän hallitus saa hyväksyttyä vision, strategiset kehittämisen painopistealueet ja arvolupauksen seuraavassa, 26.10.2017
pidettävässä kokouksessa, jotta ne on hyväksytty loogisesti kronologisessa järjestyksessä ennen, kuin tulee hyväksyttäväksi marraskuussa niiden pohjalta laadittu vuoden 2018 talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuosille 2019–2020.
Tässä talousarvioin hyväksymisen yhteydessä vahvistetaan lopullisesti strategiset painopistealueet suunnitelmakaudelle 2018–2020 ja niille sitovat tavoitteet
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toimintavuodelle 2018. Ennen hallituskäsittelyä nämä kuitenkin piti käsitellä vielä
REDUn johtoryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa.

Yhdistin johdon toisessa strategiapalaverissa 10.10.2017 viimeistellyn REDU
2030 -vision, strategiset kehittämisen painopistealueet 2018–2020 sekä palaverin jälkeen kirjoittamani arvolupauksen sekä REDUn hallintosäännöstä kopioimani perustehtävätekstin yhdeksi PowerPoint -esityksesi, joka sai versionimen
luonnosversio 10.10.2017. Strategisista painopistealueista johdetut toimintavuoden 2018 sitovat tavoitteet vietiin osaksi strategiaprosessin rinnalla valmisteilla
olevaa vuoden 2018 talousarvioita. Lisäksi laadin niistä liitteessä 9 esitetyn graafisen kuvion, jossa visio, arvolupaus ja kehittämisen painopistealueet on kuvattuna yhtenä kuviona. Tässä yhteydessä päätimme käyttää strategisista painopistealueista käsitettä strategiset kehittämisen painopistealueet.

Kuntayhtymän johtajan tehtäviä hoitanut kehitysjohtaja esitteli 23.10.2017 aamupäivällä REDUn johtoryhmälle ja iltapäivällä yhteistyötoimikunnalle edellä esittämäni 10.10.2017 luonnoksen REDUn visiosta, strategisista kehittämisen painopistealueista ja arvolupauksesta. Johtoryhmän kokouksessa asiaa ei käsitelty
varsinaisesti omana asiakohtana, vaan osana vuoden 2018 talousarvioita, jonka
luonnoksessa oli jo käytetty 10.10.2017 luonnosversion tekstejä ja kuviota. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017e, 4–5.)

REDUn yhteistyötoimikunta käsitteli samana päivänä 23.10.2017 asian omana
asiakohtana kokouksessaan. Yhteistyötoimikunta keskusteli visiosta, strategisista kehittämisen painopistealueista ja arvoista. Kokous esitti vision sanajärjestyksen muuttamista muotoon: ”REDU 2030: Olemme askeleen edellä osaamisen
kehittämisen ratkaisuissa”, kun esitetty versio oli muodossa: ”REDU vuonna 2030
on askeleen edellä osaamisen kehittämisen ratkaisuissa”. Arvolupauksen osalta
yhteistyötoimikunta esitti, että arvokeskustelujen perusteella valittu neljäs arvo
”osaavia” poistetaan arvolupauksesta eli arvolupausta esitettiin muutettavaksi
muotoon: ”Olemme yhdessä tekeviä, vastuullisia ja asiakaslähtöisiä”. Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjasta ei selviä, millä perusteella se päätti esittää ko. muutosta. Strategisiin kehittämisen painopistealueisiin ja toimintavuoden 2018 sitoviin tavoitteisiin ei tullut muutoksia. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017v, 2.)
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Yhteistyötoimikunnan kokouksen jälkeen korjasimme luonnosta ja se nimettiin
luonnos 25.10.2017 -versioksi. Kuntayhtymän johtajan tehtäviä hoitava kehitysjohtaja esitteli tämän korjatun luonnosversion REDUn visiosta, strategisista painopistealueista ja arvolupauksesta yhtymähallitukselle 26.10.2017 kokouksessa
vahvistettavaksi ja kokous myös vahvisti sen yksimielisesti. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017y, 11–12.)

Yhtymähallituksen kokouksen jälkeen REDUn uusi visio-, strategiset kehittämisen painopistealueet ja arvolupaus sen pohjalta laadittu toimintavuoden 2018 talousarvio sekä suunnitelmakauden 2019–2020 taloussuunnitelma vietiin REDUn
yhtymäkokoukselle vahvistettavaksi 21.12.2017 kokoukseen. Yhtymäkokous
vahvisti yksimielisesti REDUn uuden visio-, arvolupauksen 1.1.2018 alkaen sekä
hyväksyi talousarvion ml. strategiset kehittämisen painopistealueet vuosille
2018–2020 sekä sitovat tavoitteet toimintavuodelle 2018. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017å, 10, 19–21.)

Uuden vision, arvolupauksen sekä strategisten painopistealueiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen REDUn markkinointi- ja viestintäsuunnittelija laati
niistä uuden REDU-ilmeen mukaisen kuvion (liite 10) aiemmin laatimani kuvion
(liite

9)

pohjalta.

Päivitin

myös

REDUn

verkkosivujen

strategiasivuille

www.redu.fi/strategia uuden vision, kehittämisen strategiset painopistealueet ja
arvolupauksen 28.12.2017 vanhan REDU 2025 strategian tilalle. Samalla tiedotin
uudistuksesta verkkosivujen tiedotteissa (Heikkilä 2017m). Kolmen päivän
päästä 1.1.2018 REDUssa astui voimaan uusi visio, arvolupaus sekä sen pohjalta laaditut strategiset kehittämisen painopistealueet saamaan aikaan, kun voimaan tuli uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö eli ammatillisen koulutuksen reformin muutokset tulivat voimaan.
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5
5.1

JOHTOPÄÄTÖKSET
Suunnitelmat ja niiden toteutuminen

Opinnäytetyössäni tutkittiin toimeksiantajani Rovaniemen koulutuskuntayhtymän
(REDU) tulevaisuutta ennakoinnin menetelmin. Käytetyn menetelmän avulla päivitettiin REDUn visio, arvot sekä strategiset kehittämisen painopistealueet. Ennakoinnin menetelmistä tässä opinnäytetyössä käytettiin skenaarioita ja niiden luomisessa apuna mm. tulevaisuuspyörää ja Sitran Megatrendikortteja. Lähtökohtana ennakoinnissa oli ns. induktiivinen lähestymistapa eli tulevaisuudesta tähän
päivään (Heikkilä 2017p, 14). Tämä lähestymistapa ilmeni mm. REDUn strategiaprosessin suunnitelmissa tavoitteena kääntää katse REDUn strategisessa
johtamissa nykytilanteesta ja menneisyydestä kohti tulevaisuuden mahdollisuuksia (Heikkilä 2017o, 7). Toteutuksessa vastaavasti tämä näkyi mm. siten, että
nykytilanteen analysointia oli strategiaprosessissa tarkoituksella vähän ja että
skenaariotyössä lähdettiin kuvaamaan ensin vuoden 2030 tilannetta. Eli tätä päivää lähestyttiin tulevaisuudesta käsin.

Aivan kuten erilaisten teorioiden ja mallien testaaminen käytännössä ei ole aina
niin suoraviivaista, niin ei myöskään suunnitelmien toteuttaminen käytännössä.
Strategiaprosessin suunnittelu ja toteuttaminen REDUssa oli vuoden ja neljä kuukautta kestänyt projekti – syyskuusta 2016 vuoden 2017 loppuun. Strategiaprosessin ideointi alkoi jo viisi kuukautta tätä ennen, kun aloin keskustella asiasta
esimieheni kanssa. Strategiaprosessin suunnitteluvaihe meni aikataulullisesti siten kuin sen suunnittelin, mutta toteuttamisessa aikataulu sekä siirtyi että tiivistyi.
Strategiaprosessin toteuttamisen aloituksen siirtyminen ja aikataulun tiivistyminen vaikuttivat myös toteuttamistapaan ja siihen, ketkä osallistuivat siihen. Toteutuksessa jouduttiin luopumaan suunnitellusta luottamusjohdon ja koko henkilöstön osallistamisesta skenaariotyöhän ja tältä osin ei saavutettu alkuperäisissä
suunnitelmissa suunniteltua osallistamistavoitetta. Nämä muutokset johtuivat minusta riippumattomista syistä ja toisaalta siitä, että uuden strategian valmistumiselle oli olemassa takaraja, joten prosessia oli tiivistettävä ja näin toteutettava
sille johtoryhmän päättämien aikarajojen ja voimavarojen rajoissa.
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Kuten maailma ja ympäristömme ei ole yksiselitteinen ja rationaalinen, niin ei
myöskään se, mitä tapahtuu tai oikeammin tulee tapahtumaan, niin toimeksiantajan toiminnassa kuin omassa elämässä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja ennen
kaikkea mitä tulee tapahtumaan. Aivan kuten tulevaisuusajattelussa ja ennakoinnissa, ei ole olemassa yhtä tulevaisuutta vaan on useita erilaisia vaihtoehtoisia
tulevaisuuksia (Wilenius 2015. 21), niin myös opinnäytetyöprosessissa sekä sen
suunnittelussa ja toteutuksessa asiat voivat mennä toisin. Mitä pidemmälle ajalle
suunnitelmat ajoittuvat, ja mitä enemmän suunnitelmaan sisältyy muuttujia, jotka
eivät ole meidän päätettävissä, sitä enemmän asiat voivat mennä tai oikeastaan
menevät eri tavalla kuin voimme ennakoida. Tätä havainnollistaa mielestäni hyvin
kuviossa 3 esittelemäni, Bland & Westlake:n (2013, 9) tulevaisuuskartiokuva.
Tästä voimme oppia sen, että myös lyhemmän tähtäimen, 1- 3 vuoden suunnitelmissa, esim. projektisuunnitelmissa, voi olla tarkoituksenmukaista hahmottaa
erilaisia vaihtoehtoisia toteutuksen vaihtoehtoja erilaisissa toimintaympäristömme vaihtoehtoisissa skenaarioissa. Mitä pidemmälle tulevaisuuteen suunnitellaan ja ennakoidaan, ja mitä enemmän suunnitelmaan sisältyy ulkoisia muutostekijöitä, sitä enemmän niihin tulee jättää tilaa muutoksille. Liian yksityiskohtaisesti ja tarkasti tehdyt suunnitelmat voivat osoittautua mahdottomiksi toteuttaa.

5.2

Tavoitteiden, tarkoituksen ja tehtävän toteutuminen

Opinnäytetyössä toteutetun strategiaprosessin päätteeksi REDUlle vahvistettiin
yhtymäkokouksessa 21.12.2017 liitteessä 10 esitetty uusi REDU 2030 visio, strategiset kehittämisen ja painopistealueet sekä arvolupaus 1.1.2018 alkaen (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2017å, 10, 19–21). Taulukossa 2 esitän rinnakkain
vanhemmat REDU 2020- ja 2025 visiot sekä tämän uuden REDU 2030 -vision.
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REDU 2020-, 2025 ja 2030 -visioiden vertailu (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2011, 3; 2016d, 2; 2017g, 2)

REDU 2020 visio

REDU 2025 visio

REDU 2030 visio

Rovaniemen koulutuskunta-

Rovaniemen koulutuskunta-

yhtymä on toiminta-

yhtymä on lappilainen,

aluettaan palveleva,

kansallisesti arvostettu

Olemme askeleen edellä

osaamista uudistava,

oppimis- ja kehittäjäverkosto,

osaamisen kehittämisen

hyvinvointia edistävä,

joka palvelee toiminta-

ratkaisuissa

arvostettu ja kansain-

aluettaan, hyödyntää

välinenoppimis- ja

pedagogista johtajuutta ja

kehittäjäverkosto

toimii kansainvälisesti

Aiempi REDU 2025 visio kuvaa sitä, millainen REDU jo oli silloin, kun kyseinen
visio vahvistettiin vuonna 2014. Tämä 2025 visio oli myös hyvin lähellä aiempaa
REDU 2020 visiota. Vuonna 2014 toteutettu edellinen REDUn strategiaprosessi
lähti nykytilanteesta ja sen analysoinnista, eikä silloinen strategiaprosessi sisältänyt lainkaan varsinaista tulevaisuuden laadullista ennakointia (Laine, Meriläinen & Mäki 2014, 4). Toki REDUssa oli silloin jo tehty ennakointia, mm. on oltu
mukana alueellisessa koulutustarpeiden ennakointityössä, mutta se on tapahtunut osana kehittämistoimintaa – ei niinkään osana strategista suunnittelua.

Edellinen strategiaprosessi keväällä 2014 tehtiin tilanteessa, jolloin ei vielä ollut
tietoa tulevasta suuresta ammatillisen koulutuksen murroksesta eli ammatillisen
koulutuksen reformista. Silloin visioon tehtiin strategiaprosessin loppuvaiheessa
vain pientä sanamuotojen korjauspäivityksiä mm. lisäämällä sana ”lappilainen”.
Tämä sanamuodon päivitys perustui jo vuonna 2010 tehtyyn ulkoiseen REDUn
johtamisjärjestelmänä arvioinnin tuloksiin, jossa johtopäätöksenä suositeltiin
REDUn toiminta-alueen laajentamista koskemaan koko Lappia (Tikka & Virtanen
2011, 45–46). Näkemykseni mukaan vuoden 2014 strategiaprosessissa ei vielä
nähty tai tullut näkyväksi, että tulevaisuudessa olisi tulossa suuri muutos. Päinvastoin nähtiin ja ehkä toivottiin, ettei tule mitään uutta ja yllättävää ja ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja kehittäminen jatkuvat nykyiseen malliin. Ja miten tämä olisi voitu silloin nähdä, kun vuoden 2014 strategiaprosessissa ei ennakoitu tulevaa, vaan strategiaprosessissa käytettiin runsaasti aikaa nykytilanteen
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analysointiin. Voinkin todeta, että tämä REDUn edellinen strategiaprosessi on tavallaan malliesimerkki Gavetti & Rivkin (2007, 420–439) toteamuksesta, että organisaatiot, jotka toimivat vakaissa ja muuttumattomissa toimintaympäristöissä,
ovat luoneet itselleen hyvin toimivan ja menestyksekkään toimintatavan strategiseen johtamiseen ja näin pysyneet tämän totutun rationaalisen kuplan sisällä,
mutta kun sitten tapahtuu se suuri radikaali muutos, niin nämä vanhat mallit eivät
enää toimi. Eikä edes nähdä, että muutosta on tulossa. En tarkoita, etteikö
REDUn johdolla olisi jo vuonna 2014 mahdollisesti ollut ennakkotietoa muutoksista, mutta ne eivät tulleet näkyvästi ilmi vuoden 2014 strategiaprosessissa,
koska siinä ei ennakoitu tulevaa.

Uusi REDU visio pohjautuu tässä opinnäytetyössä kuvattuun strategiaprosessiin
ja sen skenaariotyöskentelyyn ja sen perusteella laadittuihin tulevaisuuden kuvauksiin. Uusi visio kuvaa tavoite- ja tahtotilaa siitä, millainen REDU haluaisi olla
vuonna 2030. Se poikkeaakin hyvin paljon aikaisemmista visiosta erityisesti siinä,
ettei siinä ei enää kuvata säilyttävästi nykytilaa, vaan jotain sellaista tahtotilaa,
jollainen REDU ei vielä ole. Myös REDUn strategian rakenne uudistui, sillä aiemmasta vuonna 2014 hyväksytystä strategiasta poiketen, nyt strategiaprosessissa
induktiivisesti määriteltiin kehittämisen kolme strategista painopistealuetta suoraan visiosta tulevan kolmen vuoden suunnitelmakauden ajalle aiemman kahden
vuoden tavoitetilan sekä viiden kriittisen menestystekijän (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2014, 2) sijaan. Tältä osin REDUn strategisessa johtamisessa palattiin edellisessä REDU 2020 -strategiassa käytettyyn rakenteeseen, jossa myös
strategiset painopistealueet johdetiin visiosta (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
2011, 1). REDUn uusi visio 2030 ja pohjalta laaditut strategiset kehittämisen painopistealueet sekä REDUn arvolupaus antavat vastauksen opinnäytetyöni tehtävän pääkysymykseen REDUn tulevaisuudesta.

Kuten edellä totesin, REDUn strategiaprosessi toteutui eri tavalla, kuin aiemmat
strategiaprosessit. REDUn strateginen suunnittelu uudistui ja katse käännettiin
tulevaisuuteen. Skenaariotyöskentelyn, laadittujen skenaarioiden sekä käytettyjen menetelmien avulla REDUn visio uudistui täysin. Voinkin todeta, että kyse ei
ollut enää pelkästä päivittämisestä vaan ihan uuden tekemisestä.
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Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus myös toteutuivat siltä osin, että REDUn strategiaprosessissa käytettiin skenaariotyöskentelyä ja skenaarioita vision, arvojen
sekä strategisten kehittämisen painopisteiden päivittämisessä. Myös tarkoituksena ollut osallistavien menetelmien käyttö prosessissa toteutui, vaikka laaja
henkilöstön ja omistajien osallistuminen skenaariotyöhön ei toteutunut suunnitellusti. Sen sijaan lähes puolet henkilöstöstä saatiin osallistuttua strategiaprosessiin arvokeskusteluissa. Enemmänkin olisi saatu osallistumista, jos kaikki johdossa olisivat sitoutuneet sovittuihin yhteisiin arvokeskusteluihin. Tarkoitus oli
myös laatia toimintaperiaatteet, mutta tätä ei strategiaprosessissa tehty, sillä tältä
osin päätettiin, että niitä aletaan pohtia vasta vuonna 2018. Nämä toimintaperiaatteet ohjaavat operatiivista toimintaa ja niitä pohditaan mm. uuden lainsäädännön edellyttämien lakisääteisten suunnitelmien ja ohjeistuksien laadintatyön yhteydessä.

Opinnäytetyöni tavoitteena oli myös kehittää REDUn strategista johtamista ja
siinä erityisesti tulevaisuuden visiointia ja toiminnan arvopohjaa ennakoimaan
aiempaa paremmin toimintaympäristön ja toimintaedellytysten tulevaisuuden
muutokset. Edellä esitettyjen tulosten sekä strategiaprosessin toteutuksen kuvauksen perusteella voidaan todeta, että onnistuimme yhdessä REDUn johdon
kanssa uudistamaan REDUn strategista johtamista. Käytettyä skenaariomenetelmää ei ole REDUssa käytetty aiemmin strategisessa johtamisessa kuntayhtymätasolla tulevaisuuden visioinnissa ja prosessin tuloksena syntyi uusi visio, joka
poikkeaa merkittävistä aiemmista.

Opinnäytetyöni toteuttamisen yhteisölliset työskentelypajat ajoittuivat keskelle kiireisintä oppilaitosten arkea – toukokuun lukuvuoden päättämisen ja elokuun uusien opiskelijoiden aloituksen kiireiden väliin kesälomakaudelle. Yhteisen ajan
löytäminen johtajien ja päälliköiden arjen kiireen keskellä strategiaprosessiin yhteisten työpajojen järjestämiseen oli haastavaa ja ei olisi onnistunut ilman kuntayhtymän johtajan sijaisena toimineen kehittämisjohtajan päättäväistä tukea.
Paineita muuttaa jo sovittua aikataulua ilmeni lähes päivittäin. Esitettiinpä johdosta, että koko strategian päivittämisestä luovutaan, kun ei olisi oikein aikaa,
kun nyt pitäisi enemmän miettiä tätä ammatillisen koulutuksen reformin toimeen-
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panoa. Kuitenkin tässä hektisessä tilanteessa saimme sovittua ja päätettyä pajatyöskentelyjen ajankohdat ja osallistujat kääntämään katseensa tulevaisuuteen
hetkeksi tämän päivän arjen kiireiden keskellä. Tässä ehkä eniten auttoi se, että
työpajatyöskentelyssä käytimme systemaattista tulevaisuuspyörämallia ja Learning café -menetelmiä sekä Sitran Megatrendikortteja. Ehkä juuri nämä megatrendikortit oli se avain, joka käänsi pajatyöskentelyyn osallistuvan johdon ajattelun tulevaisuuteen. Eli tarvitaan jotain ulkopuolista herätettä avaamaan silmät
ympäristössä tapahtuviin tuleviin muutoksiin ja trendeihin. Myös Sipilän hallituksen kriisi juuri sopivasti ensimmäisen strategiapäivän alla auttoi osaltaan osallistujia ymmärtämään, mikä on arvojen merkitys päätöksenteossa sekä myös, että
tulevaisuus voi jo huomenna olla erilainen. Jos kyseisessä hallituskriisissä olisi
käynyt toisin, olisi sillä hetkellä Eduskunnassa käsittelyssä ollut ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö jäänyt päättämättä ja siten reformi, jonka toimeenpanon
nimissä olisi haluttu siirtää strategiaprosessia, saattanut jäädä tulematta.

Oma ennakko-odotukseni oli hieman skeptinen strategiapaja 1:n työskentelyyn.
Odotin, että tulevaisuuspyöräkuviin tulee esille tämän päivän arjen haasteet eli
katsetta ei olisi saatu käännettyä tulevaisuuteen. Olin onneksi tässä väärässä.
Sen sijaan skenaario- ja arvopaja 1:n tulevaisuuspyörä -kuvioiden tuloksista löytyy jälkiä näistä Sitran Megatrendikorteissa esitetyistä trendeistä ja siten voin todeta, että valituilla trendeillä on merkitystä siihen, millaisena tulevaisuutemme
näemme. Näillä ulkopuolisten luomilla ennakointiaineistoilla, joiksi nämä Megatrendikortit voidaan lukea, voidaan korvata tai täydentää skenaariotyöskentelyssä
ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä. Ulkopuolisten tahojen käyttöä skenaarioprosessin alussa esittävät mm. Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck (2017, 218) Parmenides-matriisimallissa.
5.3

Tulevaisuuspyörämalli ennakointityössä

REDUn strategiaprosessin skenaariopajassa 1 käytettiin tulevaisuuspyörämallia,
jota olin hieman täydentänyt piirtämällä siihen vaakasuoran poikkiviivan (kuvio
11). Viivan alapuolelle kuvattiin niitä ilmiöitä, joita työskentelyyn osallistuneet pitivät ei-toivottavina ja yläpuolelle toivottavina. Tällä yhdessä skenaariopajan lopuksi tapahtuneeseen ilmiöiden arvottamisella pyrin helpottamaan syntyneiden
tulevaisuuspyöräkuvioiden jatkokäsittelyä. Ilman arvottamista ja ilmiöiden jakoa
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toivottaviin ja ei-toivottaviin, skenaarioiden kuvaaminen niistä olisi ollut haastavaa, sillä tulevaisuuspyörämallissa syntynyt kuvio ei suoraan sellaisenaan anna
vastausta siihen. Tulevaisuuspyörämallissa syntyvä kuvio, josta voidaan käyttää
myös nimeä tulevaisuuskartta, on tarkoitettu lähinnä jatkotyöskentelyn pohjaksi
eräänlaiseksi ”tiekartaksi” näkemään kompleksisen tulevaisuuden erilaisten ilmiöiden syy-seuraus-suhteita sekä niiden keskinäisiä riippuvaisuuksia.

REDUn strategiaprosessissa syntyneissä tulevaisuuskarttakuvissa, kuten kuviossa 13 esittämässäni valokuvasta, ilmenee siihen kirjattujen ilmiöiden merkitys
REDUlle voi olla samaan aikaan sekä toivottu että ei-toivottu. Tästä nähdään,
että tulevaisuuden ilmiöt voivat olla samalla sekä mahdollisuuksia että uhkia ja
tulevaisuuspyörämallin käyttäminen voi tuoda sen näkyväksi. Näin yhteisöllisesti
tuotetun tulevaisuuspyörämallin avulla voidaan pohtia ja päättää strategisista valinnoista, joilla mahdollistetaan tai oikeastaan tehdään se toivottu tulevaisuus
sekä poistetaan tai ainakin minimoidaan ei-toivottujen ilmiöiden vaikutuksia.
5.4

REDUn strategiaprosessi ja Parmenides-matriisimalli

REDUn strategiaprosessissa on yhteneväisyyksiä Parmenides-matriisimallin
kanssa, johon tutustuin tarkemmin vasta strategiaprosessin toteuttamisen jälkeen tätä opinnäytetyön raporttia laatiessani. Seuraavassa analysoin laadullisesti, mitä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia REDUn strategiaprosessilla oli
verrattuna tähän systemaattiseen Parmenides-matriisimalliin ja olisiko siitä näin
jälkikäteen tarkasteltuna jotain opittavaa, miten REDUssa voitaisiin strategista
suunnittelua edelleen kehittää ja parantaa.

Parmenides-matriisimallia käytettäessä tulisi tehdä aluksi rajaukset siitä, kuinka
pitkällä aikavälillä ja millä toiminta-alueella mallia käytetään sekä tulisi pohtia,
ketä prosessiin osallistuu ja onko siinä mukana ulkopuolisia asiantuntijoita.
REDUssa strategiaprosessin skenaariopajatyöskentelyä varten määriteltiin jo ennakkoon sekä aika että maantieteellinen rajaus. Tarkastelualueeksi rajatiin Lapin
maakunta ja aikaväliksi 2018–2030. Tämä näkyy mm kohdassa 3.3. esitetyissä
skenaariopajoihin valituissa näkökulmissa. Strategiaprossissa ei tukeuduttu suoraan ulkoisiin asiantuntijoihin, mutta siinä hyödynnettiin jo suunnitteluvaiheessa
eri asiantuntijoiden ja asiantuntijuutta hyödyntämällä mm. Amke ry:n, Lapin liiton
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sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) jo tekemää ennakointityötä, aineistoja ja julkaisuja kuten Sitran Megatrendikortteja.

REDU asetti strategiaprosessille tavoitteet toimintavuoden 2017 talousarvion laadullisissa tavoitteissa, jossa se määriteltiin osaksi ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa, ja että siinä otetaan huomioon rahoituksen ja toimintaympäristön muutokset. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2016d, 6.) Strategiaprosessin toteuttamissuunnitelmassa tavoitetta tarkennettiin, että sen tavoitteena on
myös kehittää REDUn strategista johtamista huomioimaan entistä paremmin toimintaympäristössä ja toimintaedellytyksissä tapahtuvat tulevaisuuden muutokset. Tavoitteena oli siten katseen kääntäminen nykytilanteesta ja menneisyydestä tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä aktiiviseen tulevaisuuden tekemiseen
(Heikkilä 2017o. 7). Sen sijaan itse prosessin tulokselle eli strategian vaikuttavuudelle ei REDUssa asetettu tavoitetta. Lehr, Lorenz, Willert & Rohnbekc:n
(2017, 218) mukaan mallin vaiheessa 1 strategiaprosessille asetettavien tavoitteiden tulisi olla esim. taloudellisia tavoitteita, esim. liikevaihdon kasvu, jotta erilaisia strategisia vaihtoehtoja voidaan reflektoida suhteessa tähän, ennen kuin
tehdään strategiset valinnat ja päätökset.
REDUn strategiaprosessin suunnittelussa ja siihen valmistautuessa nykytilanteen käsittely jätettiin tarkoituksella vähemmälle. Tämä perustui edellä esitettyyn
prosessille asetettuun tavoitteeseen katseen kääntämiseksi nykytilanteesta ja
menneisyydestä tulevaisuuden tekemiseen ja valittuun induktiiviseen lähestymistapaan. Sen verran nykytilannetta käsiteltiin, että prosessiin osallistuneiden omaehtoiseksi ennakkotehtäväksi annettiin ennen 1. strategiapäivää pohtia nykytilannetta oman vastuualeen SWOT-analyysillä. Muutosajureita ei tässä vaiheessa
määritelty, mutta sellaisina tässä REDUn strategiaprosessissa voidaan pitää skenaariopaja 1:ssä käytettyjä Sitran Megatrendikortteja sekä kuutta eri näkökulmaa, josta tulevaisuutta tarkasteltiin. Näissä molemmissa oli mukana sekä sisäisiä että ulkoisia muutosajureita, mutta sitä jakoa, että kumpia ne ovat, ei tehty.
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Kolmen erilaisen Lappi 2030- sekenaarion työstäminen ja kuvaaminen REDUssa
skenaariopaja 1 tulosten pohjalta voin katsoa olevan Parmenides-matriisimallin
mukaista luovaa strategionnin päävaihetta II. Malli ei tarkkaan määrittele, millä
työskentelymenetelmillä ja miten skenaariot luodaan, joten REDUssa käytettyä
tulevaisuuspyörä ja -työryhmätyöskentelymalleja voidaan näkemykseni mukaan
käyttää menetelmällisesti tässä mallin vaiheessa, apuna skenaarioiden kuvaamisessa. Lehr, Lorenz, Willert & Rohnbekc:n (2017, 218) mukaan skenaarioita tulisi
olla neljä ja niiden tulisi kuvata sekä mahdollisuuksia että epävarmuustekijöitä.
REDUn kuvattiin vain kolme erilaista skenaariota, joten tältä osin ei menetelty
mallin suosituksen mukaan, mutta sisällöllisesti kuvatut skenaariot sisältävät
sekä toivottavia ja haluttuja mahdollisuuksia että ei-toivottuja epävarmuustekijöitä.
Parmenides-matriisimallin mukaan skenaarioiden luomisessa tulisi käyttää keskeisiä ulkoisia muutosajureita (Lehr, Lorenz, Willert & Rohnbekc:n 2017, 218).
Kuten edellä totesin, REDUssa ei käytetty jakoa ulkoisiin ja sisäisiin muutosajureihin, joten niitä molempia oli käytännössä mukana skenaarioiden laatimisessa
skenaariopajatyöskentelyssä ja niiden perusteella laadituissa skenaariokuvauksissa. Skenaariopaja 1:ssä käytetyt Sitran Megatrendikortit kuvasivat kyllä ulkoisia megatrendejä, mutta niiden avulla käsiteltiin myös sisäisestä näkökulmasta
erityisesti skenaariopaja 1:n pöydässä 6: REDU työyhteisönä 2030. Jättämällä
tämän näkökulman tarkastelusta pois, mallin vaihe 3 olisi toteutunut REDUssa
lähes mallin mukaan.
Skenaariopajoihin osallistui REDUssa ylin johto eli johtajat ja päälliköt. Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck (2017, 20) mukaan myös omistajien tai heidän edustajien osallistaminen strategiaprosessiin nähdään jopa erityisen tärkeänä, koska se
edistää uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja siihen liittyvää päätöksentekoa.
REDUssa omistajien edustajina voidaan pitää yhtymähallitusta ja yhtymävaltuustoa ja nykyistä yhtymäkokousta. REDUn strategiaprosessiin suunniteltiin alkuvaiheessa, että myös yhtymähallitus sekä silloisen valtuuston puheenjohtajisto olisivat osallistunut strategiaprosessiin ja skenaariopajoihin. Suunnitelmaa kuitenkin muutettiin siten, etteivät he osallistu varsinaisen strategiaprosessin kuin vasta
päätöksentekovaiheessa. Myös Lehr, Lorenz, Willert & Rohrbeck (2017, 20) ovat
todenneet, että omistajien ja ylimmän johdon osallistuminen ei käytännössä ole
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aina mahdollista skenaariotyöskentelyyn, niin toteutuksessa joudutaan tekemään
muita myös muita ratkaisuja ja kompromisseja, kuten kävi myös REDUssa.
Parmenides-matriisimallin mukaan skenaarioiden laadinnan jälkeen vaiheessa 4
laaditaan skenaarioiden pohjalta 3–6 erilaista vaihtoehtoista strategiaa Lehr, Lorenz, Willert & Rohnbekc:n 2017, 218). REDUssa ei menetelty näin, sen sijaan
REDUssa laadittiin skenaariokuvausten pohjalta uudistettu visio 2030, jonka pohjalta määriteltiin kehittämiseen strategiset painopistealueet suunnitelmakaudelle
2018–2020 sekä niihin toimintavuodelle 2018 asetettiin sitovia tavoitteita.
REDUssa ei myöskään laadittu systemaattisesti vaihtoehtoisia strategioita ja arvioitu niiden tehokkuutta ja kestävyyttä Parmenides-matriisimallin päävaiheen III
-mukaisesti.
Nämä edellä esitetyt Parmenides-matriisimallin mukaiset puuttuvat vaiheet ovat
vielä mahdollista toteuttaa strategisessa suunnittelussa tehdyn skenaariotyön
pohjalta. Tämä edellyttäisi, että ensin asetettaisiin strategiaprosessin tulokselle
eli valittavalle strategialle vaikuttavuustavoite tai -tavoitteet eli mitä muutosta tai
mihin sillä pyritään. Lisäksi strategiseen suunnitteluun ja vaihtoehtoisten strategioiden ideoimiseen tässä vaiheessa voisi käyttää enemmän aikaa ja enemmän
osallistujia. Voitaisiin esim. laatia skenaarioiden pohjalta 3–6 erilaista vaihtoehtoista strategiaa, joita arvioitaisiin suhteessa strategiaprosessille asetettuihin vaikuttavuustavoitteisiin Parmenides-matriisimallin mukaisesti. Tällä tavalla laaditut
vaihtoehtoiset strategiat voidaan esittää visuaalisesti kuvion 8 Parmenides-matriisilla ja sen perusteella voidaan tehdä päätökset valittavista strategisista mm
sen perusteella, miten tehokkaita ne ovat ja millaisia riskejä ollaan valmiita ottamaan.
5.5

Käytettyjen menetelmien luotettavuus ja käyttökelpoisuus

Tulevaisuuden ennakointi ei anna absoluuttista ja yksiselitteistä tietoa tulevasta.
Ei edes tulevaisuudentutkijat voi tietää tulevaa, kuten Markku Wilenius (2015, 15)
Tulevaisuuskirjansa alussa toteaa. Ei tässä opinnäytetyössäni käyttämällä menetelmällä, kuten ei millään mullakaan tulevaisuuden tutkimisen menetelmällä
ennusteta tulevaisuutta, vaan ennakoidaan sen mahdollisuuksia tämän päivän
tiedon ja tietämyksen perusteella. Indeterministien mukaa tulevaisuus on joukko
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erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoisia mahdollisuuksia (Kamppinen, Kuusi, Söderlund, 2003, 8). Mikään yksittäinen tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin
menetelmä ei anna tarkkaa ja yksiselitteistä vastausta tulevaisuudesta, vaan
avaa menetelmän käyttäjien silmiä näkemään ja analysoimaan tulevaisuuden
useita mahdollisuuksia sekä myös uhkia ja sitä kautta päätöksenteon valinnoin
aktiivisesti edistää ja toteutuksen teoin mahdollista sen, että tulevaisuus toteutuu
lähes sen suuntaisena, kuin ennakoimme.

Opinnäytetyössäni käyttämäni laadullinen skenaariomenetelmä ja sen apuna
käytetty tulevaisuuspyörämalli, Sitran Megatrendikortit sekä valitut kuusi tulevaisuuden tarkastelun näkökulmaa ikään kuin raottivat silmiemme edestä sitä verhoa, joka estää meitä näkemästä tulevaisuuteen. Opinnäytetyöni strategiaprosessisin tuloksena REDUlle syntyi uusi tulevaisuuden tahtotila – visio vuodesta
2030, joka pohjautuu prosessin aikana syntyneeseen kolmeen erilaiseen tulevaisuuden skenaarioon. Tämä visio 2030 on tahtotila, jota vielä ei ole olemassa. Sen
toteutuminen vaatii REDUlta strategisessa johtamisessa strategisia valintoja ja
päätöksiä sekä ennen kaikkea toiminnan johtamista ja toimintaa sen suuntaisesti.
Päätöksillä ja teoilla tehdään tulevaisuus.

Vuoteen 2030 on yli kymmenen vuotta aikaa ja sinä aikana ehtii tapahtua paljon.
Kuinka hyvin REDU onnistui yhdellä visiolla tai kolmella erilaisella skenaariokuvauksella, voidaan lopullisesti tietää vastaa vuonna 2030. Jo sitä ennen esim.
vuonna 2021 voimme arvioida, miten hyvin uuden vision pohjalta valitut strategiset kehittämisen painopistealueet ovat vieneet REDUn toimintaa kohti tavoitetilaa
ja onko tavoitetila vielä se, millaiseksi sen vuonna 2017 ennakoimme. Käytetty
menetelmä auttoi muuttamaan REDUn strategista suunnittelua enemmän tulevaisuuteen katsovaksi ja siitä näkökulmasta voin todeta menetelmän toimivaksi
ja kun asiaa tarkastelee sen tiedon perusteella, mikä meillä on tällä hetkellä, Käytettyä menetelmää voidaan myös soveltaa muissa organisaatioissa sellaisenaan
tai osana esim. Parmenides-matriisimallin toteuttamista.

REDUssa käytettiin tulevaisuuden ennakointiin systemaattisia, yhteisöllisiä osallistavia menetelmiä sekä myös ulkopuolista asiantuntijuutta käytettyjen lähde- ja
menetelmäaineistojen muodossa (mm. Megatredikortit). Tulevaisuutta ennakoi
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REDUn skenaariopaja 1:ssä 18 henkilöä, kuudesta eri näkökulmasta käyttäen 37
erilaista megatrendiä. Arvojen työstämiseen osallistui tätäkin enemmän eli lähes
puolet REDUn henkilökunnasta. Skenaariopajassa tuotettiin yhteisöllisin menetelmin yhteensä 50 erilaista tulevaisuuden ilmiötä, joista yhdessä arvottamalla ja
arvioimalla valittiin prosessiin osallistuneiden näkökulmasta ne toivottavimmat ja
ei-toivottavat tulevaisuuden suunnat ja kuvattiin kolmena erilaisena skenaarioina.
REDUn strategiaprosessi eteni myös systemaattisesti siten, että aina seuraava
vaihe on perustunut analogisesti aiemmassa vaiheessa tuotettuun luovaan ajatteluun tai tietoihin eli ajatuksia ja ideoita on prosessin aikana edelleen jalostettu.
Näitä REDUn skenaarioprosessin menetelmällisiä ja määrällisiä tietoja tarkastellessa, voi todeta, että tuloksena syntyneet skenaariokuvakset sekä REDU 2030
visio luotettavampia, kuin että tulevaisuutta olisi lähdetty ennakoimaan vain muutamasta yksittäisestä näkökulmasta, trendistä ja vain yksittäisen johtajan, asiantuntijan tai tutkijan tekemänä. Nyt tulevaisuutta oli ennakoimassa koko REDUn
ylin johto yhdessä. Mitä enemmän ja laajemmin otamme erilaisia tulevaisuuden
trendejä ym. huomion, sitä haastavampaa ja työläämpää ja voimavaroja vaativaa
ennakointityö, mutta sitä luotettavampaa tulosta, sillä saamme.

Menetelmän luotettavuutta olisi voinut parantanut se, että olisimme voineet valjastaa prosessiin mukaan siihen laajemmin koko henkilökunnan, omistajien edustajat sekä myös asiakkaittemme (opiskelijoiden ja työelämän) edustajia. Toisaalta
silloin yksittäisen prosessiin osallistuneen merkitys lopputulokseen olisi ollut vähäisempi ja prosessi olisi voinut johtaa kompromisseihin ja yleistyksiin ja näin
ollen yksittäiset uudenlaiset ja luovat ajatukset olisivat saattaneet jäädä nousematta esille suureen massaan. Tulos on siten niin luotettava, kuin se tulevaisuuden tutkimuksessa voi näillä saaduilla reunaehdoilla ja käytettävissä olevilla resursseilla voi vain olla.

5.6

Kehittämisehdotuksia REDUn strategisen suunnitteluun

Toimeksiantajani strateginen suunnittelu kehittyi ja sen tuloksena REDUlle syntyi
uusi visio, arvot ja strategiset kehittämisen painopistealueet. Tämä ei tarkoita,
etteikö jotain olisi vielä kehitettävää ja opittavaa tästä strategiaprosessista.
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Seuraavassa neljä kehittämisehdotusta, jotka ovat jo tulleet aiemmin esille tässä
opinnäytetyön raportissa ja sen johtopäätöksissä, mutta nyt muutettuna kehittämisehdotuksiksi:

1. Strategiaprosessille ja sen tulokselle voisi olla tarkoituksenmukaista asettaa jo ennen prosessia myös mitattavissa oleva vaikuttavuustavoite. Ennen varsinaista prosessia voitaisiin määritellä, mitä vaikutusta REDUn toimintaan tai sen tuloksiin tavoitellaan uudella strategialla. Tämä voi olla
esim. tulorahoituksen lisääntyminen, markkina-aseman parantuminen,
koulutustarjonnan tai opiskelijamäärän lisääntyminen, toiminnan tehostuminen jne.

2. Strategisten valintojen mm. strategisista painopistealueiden määrittelyssä
voisi hyödyntää strategiaprosessissa kuvattuja erilaisia tulevaisuuden
skenaariokuvauksia myös siten, että jokaiselle niistä pohditaan omat strategiset vaihtoehdot. Näitä tulisi olla useita jokaista skenaariota kohden.
Näiden erilaisiin skenaarioihin laaditettujen erilaisten strategisten vaihtoehtojen osalta voidaan tehdä strategiset valinnat systemaattisen arvioinnin
pohjalta. Arvioinnissa vaihtoehtoisia strategioita peilataan suhteessa strategiaprosessille asetettuihin vaikuttavuustavoitteisiin käyttäen esim. Parmenides-matriisimallin vaiheen 5 matriisia. Tällöin strategisista valinnoista
päätettäessä pitää olla myös kykyä sanoa ei niille hyvältäkin kuulostaville
strategisille valinnoille, jotka eivät vie toimintaa vision ja strategiaprosessin
vaikuttavuustavoitteen suuntaan tai joissa on liian suuri riski.

3. Strategisia vaihtoehtojen ideointiin ja pohtimiseen erilaisiin skenaarioihin
voitaisiin käyttää laajemmin koko REDUn henkilöstöä ja sen ideoita ja ajatuksia. Tällä lisättäisiin strategiatyöhön osallistumista ja osallisuuden tunnetta ja strategista ymmärrystä sekä helpotetaan sen jalkauttamista toimintaan. Tällöin strategisessa suunnittelussa ja ideoinnissa olisi myös
käytössä yli 10-kertainen aivokapasiteetti, kuin että vain muutama henkilö
on siinä mukana. Myös omistajien ottaminen mukaan strategisten ideointiin voisi jatkossa helpottaa päätöksentekoa ja myös omistajatahojen sitoutumista päätöksenteossa strategisiin valintoihin.
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4. Johdon sitoutumisessa ja sitouttamisessa strategiatyöhön sekä sen merkityksen avaamisessa olisi vielä REDUssa kehitettävää. Johdon itsensä
osallistuminen ja sitoutuminen strategiatyöhön ja strategiaprosessiin sekä
sen tuloksena syntyneeseen strategiaan on REDUn menestymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Sekä vuonna 2014 että 2017 toteutetuissa
strategiaprosesseissa on ollut nähtävissä jonkin verran merkkejä siitä, että
osa johdosta ei aktiivisesti sitoudu yhdessä tehtyyn strategiatyöhön eikä
sen tuloksiin. Tämä näkyy mm, kun tarkastelee strategiaprosessien osallistujaluetteloita ja sitä, miten johtajat ovat omassa johtamistyössään viestineet ja jalkauttaneet hyväksyttyä strategiaa. Sellaiseen strategiaan on
vaikea sitoutua, jonka tekemiseen ei ole itse osallistunut tai osallistumista
siihen ei ole itse pitänyt merkityksellisenä.
5.7

Yhteenveto

Skenaariomenetelmä on käyttökelpoinen tulevaisuuden ennakoinnin menetelmä.
Se avaa silmiämme näkemään vaihtoehtoiset tulevaisuudet ja mahdollisuudet
erityisesti silloin, kun toimintaympäristössämme ja toimintaedellytyksissämme tapahtuu merkittävä muutos tai murros. Rubin (2015) mukaan se menetelmänä toimii nimenomaan murrosajan jäsentäjänä sekä mahdollistaa johdolle ottaa aktiivisen roolin tulevaisuuden tekijänä.

Tällaisessa murrostilanteen epävarmassa tilanteessa, missä REDU tällä hetkellä
ammatillisen koulutuksen reformin muutoksessa on, on myös meidän REDUlaisten itse luotava tulevaisuutemme, kuten Wilenius (2015, 51) myös toteaa. Vanhat
ja aiemmin hyvin toiminteet strategisen johtamisen toimintatavat eivät enää toimi
uudessa tilanteessa, kuten Gavetti & Rivkin (2017. 420 – 439) ja Ringland (2010)
myöskin toteavat. Tärkeää on myös, käyttää sellaisia yhteisöllisiä yhdessä tekemisen toimintatapoja, joissa luomme yhdessä yhteistä ymmärrystä tulevasta ja
sitä kautta myös yhteistä sitoutumista niihin. Lehr, Lorendz, Willert & Rohnbeck
(2017, 2) mukaan uusien strategioiden menestys riippuu viime kädessä ylimmän
johdon ymmärryksestä ja sitoutumisesta.
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