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Muonion kuntastrategia



Miksi organisaatiouudistus – SWOT (vahvuudet, heikkoudet, 
mahdollisuudet, uhat)

Vahvuudet:

Hyvä tekemisen meininki ja tahtotila

Kehittämisen perusta on hyvä

Kehitysmyönteisyys

Strategiset resurssit ja viestintätoimet

Pienen yksikön mahdollisuudet ja toimijoiden tuttuus

Luottamushenkilöiden osallistuminen ja keskusteleva ote 

Työvälineet ja tekniset/teknologiset puitteet  mahdollistavat paljon

Pilotit ja kokeilut  ollaan valmiita rohkeisiinkin avauksiin

Sijainti ja kiinnostavuus, elinkeinokentällä menee hyvin

Muonio on ”Hiomaton timantti”

Tilastot ovat ”puolellamme”

Halu tehdä yhteistyötä yli kuntarajojen

Aitoa Asiantuntijuutta ja osaamista

Heikkoudet

Hallintokuntarahat ylittävä yhteistyö

Taloudellinen tilanne ja investointipaineet

Jäykkä hallintosääntö

Jäykät prosessit

Kuntakonsernitarkastelu ohutta

Henkilöstöhallinto, suunnittelu ja kehittäminen ohutta

Viestintä ja avoimuus, tietoisuus ja ymmärrys toistemme tekemisestä

Kuntalaisten osallistaminen

Yhteiset ja selkeät ohjeet sekä ohjeistus

Alais- ja johtamistaitojen terävöittäminen, muutosjohtajuus ja vastuunotto

Ennakoiva ja oppiva organisaatiokulttuuri

Toimielimien strateginen rooli

Vaikuttavuuden arviointi ja osoittaminen

:

Mahdollisuudet:

Ympärivuotiset mahdollisuudet elinkeinokentälle

Kansainvälisten markkinoiden potentiaali

Kestävä kehitys ja ympäristön kunnioittaminen,

houkuttelevat tapahtumat eri kohderyhmille 

Kunnan viestintä ja markkinointi

Organisaatiouudistus

Kuntalaislähtöinen toimintatapa ja yhden luukun periaate

Muonion uusi osallisuusmalli

Teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa

Sivistys, hyvinvointipalveluiden edistäminen ja HYTE-työ

Yhdessä tekeminen ja verkostomainen toimintamalli

Uudet innovaatiot palvelutuotannossa

Palveluiden tehostaminen ilman lisäresursointia

Vaikuttavuus ja tulostehokkuus

Maakunnallinen yhteistyö

Asuntorakentamisen suunnittelu ja vetovoimainen asuminen

Uhat:

Työnantajakuva ja imago?

Työhyvinvointi

Vetovoimaiset ja pitovoimaiset palvelut?

Osallisuuden tunne (kuntalaiset ja työntekijät)? 

Tyytyväiset, onnelliset kuntalaiset ja yrittäjät jäävät visioksi?

Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen jää tyngäksi?

Ennaltaehkäisevä työ ei toteudu?

Hyvinvointi ei integroidu

”Jämähtäminen” ja jäätyminen, tehottomuus prosesseissa, sakkaaminen

”Kehitys kehittyy, mitä me teemme?”

Polarisoituminen kunnan sisällä ja edelleen siiloutuminen

Strategisen toiminnan puuroutuminen

Lyhytjänteisyys elinvoiman edistämisessä?

”Pakon edessä toimiminen” kuormittaa ja halvaannuttaa organisaatiota?



Kunnan taloudellinen tilanne (10/2019)

Alijäämää taseessa 157 000 euroa



Miksi organisaatiouudistus - tavoitteet

• ”Yhden luukun periaate” ja kuntakonsernin asiakaslähtöiset, prosessimaiset toimintatavat –
resurssitehokkaat ja toimivat palvelut 

• Asiakkaat, palvelut ja prosessit keskiöön
• Vahva kuntalaisnäkökulma
• Resurssitehokkaat ja toimivat kokonaisuudet, päällekkäisyyksien välttäminen
• Konserniohjeen terävöittäminen
• Toimintojen aito kehittäminen

• Yhteistyön, osallistumisen ja osallistamisen lisääminen kuntakonsernin palveluiden tuottamisessa
• ”Siiloutumisen” vaara, yhteistyö ja osallistuminen, osallistaminen
• Tarve yhteistyölle
• Hallintokuntien rajojen ”madaltaminen”, poikkileikkaavuus

• Hyvinvoiva ja oppiva työyhteisö – ennakoiva ja oppiva organisaatio, johtamis- ja alaistaidot muutoksessa
• Työyhteisö- ja henkilöstöhallinnon haasteet – johtamis- ja alaistaidot muutoksessa
• Mandaatti, velvollisuudet, oikeudet, vastuunkanto
• Strateginen suunnitelmallisuus ja ennakointi, varautuminen
• ”Tulipaloihin reagoimisesta” ennakoivaan kulttuuriin
• Oppiva organisaatio
• Tasainen kehitys ja kehittäminen, ei kuormittavia ”kertarysäyksiä”

• Viestinnän terävöittäminen – avoimuus ja läpinäkyvyys, vaikuttaminen ja osallistuminen
• Kuntalais- ja yrittäjänäkökulma
• Uudet vaikuttamisen ja osallisuuden kanavat



”Meän malli on hyvä malli” – Mitä se voisi 
esimerkiksi olla organisaatiorakenteeseen 
peilattuna? Operationaalinen taso

Lautakunta 1 Lautakunta 2 Lautakunta 3 Lautakunta 4

Lautakuntien lukumäärä viitteellinen – kuinka monta lautakuntaa tarvitsemme? Palvelulähtöinen 

tarkistus!

Jaostojen strateginen rooli kokonaisuudessa?

Prosessien lukumäärä on viitteellinen – palvelulähtöinen ja tarvelähtöinen tarkistus?

Prosessit läpileikkaavat organisaation, jokaisella omistaja/tiimivetäjä, tunnistetaan hallintosäännössä 

(MANDAATTI KEHITTÄÄ) – tiimeissä mahdollisimman kattava osallisuus organisaatiosta

Esim. ”hyvinvoinnin edistäminen”- prosessi

Esim. ”talouden hallinta”- prosessi

Esim. ”viestinnän edistäminen”- prosessi

Esim. ”henkilöstöhallinto ja hyte”- prosessi



”Meän malli on hyvä malli” – mitä se voisi 
esimerkiksi olla organisaatiorakenteeseen 
peilattuna? Operationaalinen taso

• Huolehdittava, että läpileikkaavuus toteutuu ja ”prosessit” soljuvat, mutta 
hallintokunnat (”kylkiluut”) kannattelevat organisaatiota

• Lisätään asiakaslähtöisyyttä ja kehittämistyön mahdollisuuksia
• Uudet ideat, innovaatiot, ketterämmät toiminnot
• Kohti oppivaa organisaatiota

• Lisätään tiimityötä, yhteistyötä ja madalletaan hallintokuntien rajoja
• Lisätään osallisuutta ja viestintää
• Lisätään asiantuntijoiden roolia ”tiimivetäjinä” ja prosessien omistajina; mandaatti 

tähän ja vastuunotto
• Turvataan peruspalveluiden toteutuminen ja hallinnollinen turva

• Läpi organisaation toteutuva kehittämis- ja valmistelutyö toteutettaisiin ennen 
kaikkea tiimeissä + tehostetaan yhteistä viestintää

• Hallintosääntö tunnistaa tiimit, joilla:
a) on aito mahdollisuus ja resurssit kehittää
b) jokainen tiimin jäsen tietää, mikä tiimin tarkoitus sekä tavoitteet
c) tiiminvetäjällä on mandaatti toimia 



BENCMARK: Ammattiopisto Lappian
esimiesorganisaatiomalli 2018

”Kylkiluut”, hallintokunnat/yksiköt ja 
Vrt. Muonio hallintokunnat

Osastopäälliköt ja 
prosessien 
omistajat/ tiimin 
vetäjät

Läpileikkaavat 
prosessit, jonka 
omistaja/tiimin 
vetäjä kuvattu 
aina vihreällä ja 
osoitettu, minkä 
osaston esimies 
on



”Meän malli on hyvä malli” – mitä se voisi esimerkiksi 
olla organisaatiorakenteeseen peilattuna? 
Strateginen taso

Valtuusto

Kunnanhallitus

Lautakunta x…Lautakunta x

Keskusvaalilautakunta

Lautakunta x

Tarkastuslautakunta

Konsernijaosto tai 
elinvoimajaosto?

Lautakuntien 
lukumäärä? 
Toiminnot ja palvelut 
edellä

Kuinka monta 
jaostoa tarvitsevat 
lautakunnat? 



Lopuksi: Aikataulut ja eteneminen

• Kunnan organisaatiouudistuksen toteuttaminen ja hallintosäännön 
päivittäminen 2020-2021 

• (1,5 vuotta), esitys uudesta organisaatiorakenteesta keväällä 2021 (05/2021)
• Keskeiset toimenpiteet ja työvälineet: kuntalaiskysely, taustakartoitus henkilöstölle ja 

henkilöstökysely; työpaja; viranomaistyöpajat laajennetulle johtoryhmälle; 
luottamusmiestyöpajat; avoin valmisteleminen ja tiedottaminen, viestintä; aktiivinen 
yhteistoimintatyöryhmän toiminta

• Kuntakonsernirakenteen tarkastaminen 2020-2021 (1,5 vuotta), esitys 
kuntakonsernirakenteesta keväällä 2021 (05/2021)

• Keskeiset toimenpiteet ja työvälineet: Työryhmän nimeäminen valmisteluun; aktiivinen 
valmistelu työryhmässä; aktiivinen viestintä lautakunnille ja hallitukselle

• Henkilöstöhallinnon kehittäminen ja TYHY-toiminnan kehittäminen (1,5 
vuotta), projekti saatettu loppuun keväällä 2021 (05/2021)

• Keskeiset toimenpiteet ja työvälineet: kunnan/kuntakonsernin palkkarakenteen 
tarkastaminen; ajankohtaiset tehtäväkuvat ja TVA; työhyvinvointia edistävän toiminnan 
käynnistäminen, henkilöstön työhyvinvointihanke



Lopuksi: Aikataulut ja eteneminen

• Ohjausryhmä ja tiimityöskentely 

Organisaatiouudistuksen 
ohjausryhmä

Luottamushenkilöistä koostuva 
ryhmä

Esittelijänä kunnanjohtaja

Joka kolmas kuukausi kokoontuva

Kuntakonsernin asiakaslähtöiset 
prosessit

Tiimivetäjät: kunnanjohtaja ja 
hallintojohtaja

Pääosin työpajatyöskentelyä 
johtoryhmässä + laajennetussa 

johtoryhmässä

Hyvinvoiva ja oppiva työyhteisö –
ennakoiva ja oppiva organisaatio, 

johtamis- ja alaistaidot muutoksessa

Tiimivetäjät: henkilöstö- ja 
hallintosuunnittelija ja 

hyvinvointikoordinaattori

Mukana konsulttityötä

Viestintä ja uudet osallistamisen 
muodot (”asiakkaiden osallisuus”)

Tiimivetäjät: Sivistystoimen johtaja, 
sosiaalijohtaja ja 

elinkeinokoordinaattori

Kunnan konsernirakenteen ja –
ohjauksen terävöittäminen

Tiimivetäjät: talouspäällikkö, 
elinkeinopäällikkö ja tekninen johtaja

Tiimivetäjät tekevät 
suunnitelman 

työskentelylle ja 
keräävät itselleen 

sopivan tiimin
HUOM! 

Tiimityöskentely 
nimetyille jäsenille on 

työaikaa

Aktiivinen 
yhteistyöryhmä
työskentely ja 

viestintä


