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Mikä on strategia?

• Suunnitelma, jolla saavutetaan tavoiteltu päämäärä
  

• Päämäärän saavuttaminen edellyttää valittujen  
painopisteiden kehittämistä -  tarvitaan valintoja, 
haasteiden ratkaisemista, uusien ideoiden 
hyödyntämistä



Strategian laadinta

★ Analysoidaan ja visioidaan - 

päämäärä

★ Määrittele ja ymmärrä haasteet ja 

mahdollisuudet

★ Luo toimintamalli ja mittaristo  

★ Toteuta ketterästi 



1) Visio ja päämäärä

★ Mitä haluamme olla v. 2030 - eli visiomme määrittely

★ Mikä on päämäärämme eli tarkemmin mitä tavoitellaan 

ja miksi?

Miten visio ja päämäärä löydetään? 

★ Analysoidaan nykyhetki (vahvuudet, heikkoudet)

★ Ennustetaan eli visioidaan tulevaa (uhat, 

mahdollisuudet) 

★ Tärkeää määritellä ja ymmärtää strategiaan valitut asiat



2) Polun valinta
★ Mitä päämäärän saavuttaminen edellyttää 

eli mihin asioihin on panostettava = 

painopisteet 

★ Valitaan kehitettävät painopisteet - eli 

painotetaan asioita sen sijaan, etta valitaan  

kaiken mahdollistavat teemat --> 

strategisuutta

★ Mitä toimenpiteitä tarvitaan päämäärän 

saavuttamiseksi?

 



3) Strategian mittaaminen & 
muuttaminen

★ Mittaa oikeita asioita ja seuraa strategian toteutumista → jos ei voi 

mitata miten voi suunnata toimintaa?

★ Saavutetaanko asetettuja tavoitteita, ollaanko matkalla kohti 

päämäärää & visiota 2030?

★ Mittaristo jo strategian valmisteluvaiheessa - ei puolessa välissä 

toteutusta

★ Strategian polkuja eli toimenpiteitä on voitava muuttaa ketterästi 

- toimintaympäristö muuttuu & menetelmät muuttuvat - visio ja 

päämäärä pidemmällä aikavälillä?



Käytännössä

★ Mitä aineistoja?

★ Ketä halutaan osallistuvan 

valmisteluun ja toteukseen?

 

★ Mitä työkaluja käytetään?

○ osallistamiseen, seurantaan, analysointiin

★ Toteutussuunnitelma, resurssit, viestintä, verkostot 
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Hyvä strategia
★ Hyvin laajasta aineistosta kuoriutuu tiivis strategia

★ Hyvä strategia kuvaa miten pääsemme tavoitteeseen, 

mutta myös sitä mistä luovumme ja mitä emme tee, 

jotta pääsemme haluttuun lopputulokseen 

★ Hyvä strategia auttaa mahdollisuuksien valtameressä 

keskittymään oleelliseen ja luopumaan 

epäoleellisesta

★ Strategia pitäisi pystyä sitomaan suurempaan 

merkitykseen, jotta se inspiroi ja energisoi ihmiset, 

jotka sitä ovat toteuttamassa



Kiitos! 


