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KIITOKSET 

Tarve ymmärtää, perehtyä ja etsiä uutta tietoa on ohjannut elämääni jo lapsuudesta 
alkaen. Satojen tai tuhansien kirjojen lukeminen ja dokumenttien katselu on rohkaissut 
tarttumaan itsekin inspiroivaan ja jännittävään tutkimus- ja kirjoitustehtävään. Väitös-
kirjan kirjoittaminen onkin ollut luonteva jatkumo minussa aina eläneelle tiedon-
janolle. Ennen varsinaista kirjoitusprosessia oli kuitenkin suotavaa tehdä tutkimusta, 
josta olisi mahdollista kirjoittaa kokonainen väitöskirja. Tutkimusuralle tempauduin 
ilokseni Kuntajohtajat muutoksen tulkkeina -hankkeen myötä, jonka käynnistämä ke-
hitys on johtanut tähän pisteeseen.  

Ensiksi haluan kiittää väitöstutkimukseni ohjaajaa professori Arto Haveria monista 
yhteisistä vuosista ja hauskoista käänteistä. Antamasi tila innostua, syventyä sekä kään-
tää kivet ja kannot on tehnyt olostani kotoisan osana akateemista yhteisöä. Joskus va-
rovaisen kummeksuva mutta aina hyväksyvä suhtautuminen erilaisiin hurahduksiin on 
ruokkinut itsevarmuuttani tutkijana. Pohdiskeleva ja syventyvä tapasi tehdä työtä on 
toiminut minulle oivana esimerkkinä. 

Ensimmäisestä tutkimushankkeesta alkaen mentorinani toiminut yliopistonlehtori 
Jenni Airaksinen on jättänyt energisyydellään ja ennakkoluulottomuudellaan lähtemät-
tömän vaikutuksen. Halusi jakaa tietoa, toimintatapoja ja mahdollisuuksia käynnisti 
tutkijanurani ja on viitoittanut tietä kohti jaettua tiedonmuodostusta ja yhdessä teke-
mistä. Olet toiminut verrattomana innoittajana toimeen tarttumisessa. Arto ja Jenni, 
teidän kanssanne tehdyt kuntajohtajatutkimusten runonkeräysmatkat olivat minun tut-
kijakouluni. 

Väitöstutkimuksen ovat mahdollistaneet erityisesti aineistonkeruumahdollisuuk-
sien kautta Kuntaliiton rahoittamat tutkimushankkeet sekä tutkimustyön alkuvai-
heessa Kunnallisalan kehittämissäätiön myöntämä tutkija-apuraha. Kiitos esitarkasta-
jikseni suostuneille professori Harri Jaloselle Vaasan yliopistosta ja dosentti, yliopis-
tonlehtori Jaana Leinoselle Lapin yliopistosta. Asiantuntevilla lausunnoillanne on ollut 
kiistaton merkitys väitöskirjani lopputulokselle ja tutkimusprosessin loppuunsaattami-
selle. 

Tutkimustyöni on ollut itsenäistä vaan ei yksinäistä. Ympärilläni on ollut koko 
joukko tieteenharjoittajia. Tutkimusprosessin aikana olen saanut jakaa ja kyseenalaistaa 
ajatuksia muiden muassa Anni Kyöstin, Jonne Parkkisen ja Santeri Lajusen kanssa. 
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Keskustelumme ovat tuoneet ymmärrystä tutkimukseen liittyvien kamppailujen yleis-
maailmallisuudesta mutta myös kuntajohtamisesta. Haluan kiittää kunnallispolitiikan 
jatkotutkimusseminaariamme ja erityisesti yliopistonlehtori Ari-Veikko Anttiroikon 
tarjoamia oivaltavia kommentteja ja ajatuksia työni eteenpäinviemiseksi. Kiitos myös 
kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnalle, kollegoille tuesta väitöskirjatyön priorisoi-
miseksi muiden työtehtävien ohella sekä opiskelijoille, sillä teitä opettaessani olen op-
pinut itse valtavasti. 

Akateeminen elämä on tuonut luokseni erityisen joukon. Anni Jäntti kiitos kanssani 
jakamastasi kuntainnostuksesta ja tutkimuksen ilosta. Sanna Tuurnas, ystävyytesi ja 
rohkeutesi tavoitella isoja asioita on vaikuttanut minuun syvästi, kiitos! Anna Kork, 
kiitos oivalluksia tarjonneesta toveruudesta. Lotta-Maria Sinervo, ihailen periksianta-
mattomuuttasi ja uskoa ideoiden kantamiseen. Ulriika Leponiemi, olet opettanut mi-
nulle ymmärrystä monenlaisia ihmisiä kohtaan ja häikäiset kyvylläsi toimia erilaisissa 
kokoonpanoissa. Kaisa Kurkela, kanssasi rinnakkain hiihdetty väitöskirjaprosessi on 
ollut mitä mainioin kisamatka.  Erilaisten lankojen kasaan raapiminen ei olisi ollut lä-
heskään yhtä hauskaa ilman kiritystä ja kannustusta sekä ehdotonta kumppanuutta. 
Kiitos muijat! 

Kiitos ystäville ja perheelle elämän pohjatöistä ja vastapainosta työlle. Pitkäaikaisia 
ystäviäni Katjaa ja Heidiä haluan kiittää siitä, että olen saanut jakaa elämääni kanssanne 
ja aina olla oma itseni. Kiitos Paanaset! Sain kasvaa ympäristössä, jossa tietokone kuu-
luu kaikille, mapit ovat paksuja ja hallituksen kokoukset lasten leikkiä. Veljeni Aleksi 
sekä eräs onnekas vedonlyönti kuitenkin vasta lopulta johdattivat minut kunta-alan 
opintoihin, joissa onnekseni kohtasin lisää muita, ehkä hieman erikoisesta, alasta kiin-
nostuneita. Äitini Taina ja isäni Jarmo ovat topakasti kannustaneet opiskeluun ja ar-
vostaneet tiedonjanoani. Lisäksi kiitän Aila-mummua ja Eero-pappaa vankkumatto-
masta hyväksynnästä ja luotosta kykyihini. 

Mitäpä olisin tiennyt kompleksisuudestakaan ennen lapsiani, jotka ovat putkahdel-
leet maailmaan osatutkimusten välissä? Inari ja Annikki, olette tuoneet mukananne 
ennennäkemätöntä monimutkaisuutta, yllätyksellisyyttä ja uusia mahdollisuuksia. 
Kompleksisuuden tuottamisen lisäksi olette toimineet sen jäsentäjänä asettaen ainakin 
yhden selkeän tavoitteen, ilon tavoittelun. Siihen aina palaamalla ympäristön kohina 
vaimenee. Kiitos elämänkumppanini Akseli, rakas järjen ja optimismin ääni, joka on 
kantanut korvissani koko tutkimusprosessin ajan: ”Kaikki menee ihan hyvin”.  

Kotona Nekalassa lokakuussa 2022. 

Henna Paananen 
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TIIVISTELMÄ 

Kuntien johtamisessa ovat läsnä yhtäaikaiset ja risteävät muutosvirrat ja syötteet. 
Muuttuva yhteiskunta ja sen monimutkaiset ja kompleksiset ilmiöt haastavat kuntajoh-
tamista ja vaativat ratkaisukseen erityistä, vuorovaikutteista johtamisotetta. Komplek-
sisuutta voidaan jäsentää yhteiskuntaa läpileikkaavana ominaisuutena, joka kehystää 
koko julkishallintoa ja erityisesti kuntajohtamista näyttäytyen johtamisympäristön epä-
johdonmukaisuutena, epävarmuutena, monimerkityksellisyytenä, monitulkintaisuu-
tena, monisidoksisuutena, yhteen kietoutuneina ja kerrostuneina verkostoina sekä lä-
hes kaikkialla näkyvänä moninaisuutena.  

 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kuntajohtamisen vuorovaikutteistumista kertau-
tuvassa kompleksisuudessa. Tutkimuksen tarkoituksena on neljään osajulkaisuun poh-
jautuen tarkastella sitä, miten edellä esitetyt toiminta- ja johtamisympäristön muutok-
set vaikuttavat kuntajohtamiseen erityisesti johtajuuteen liittyvän vuorovaikutteisuu-
den näkökulmasta. Väitöstutkimus etsii vastausta kysymyksiin, miten toimintaympä-
ristön kompleksisuus heijastuu kuntien johtamiseen ja miten johtajuutta rakennetaan 
kompleksisuudessa? 

Tutkimuksen tulokset muodostavat tulkinnan siitä, miten kuntajohtaminen muun-
tuu yhä vuorovaikutteisemmaksi. Vuorovaikutteinen kuntajohtajuus ei rajaudu vain vi-
ranhaltijatyönä toteutettuun johtamiseen, vaan vuorovaikutus kietoutuu tiiviisti osaksi 
myös luottamushenkilötyönä tehtävää poliittista johtamista. Viime vuosikymmenten 
aikana tapahtunut toimintaympäristön muutos heijastuu kuntajohtamiseen monin ta-
voin. Kuntarajojen liudentuminen, valtion ja kuntien välisten suhteiden viileneminen, 
kuntalaisten muuttunut rooli osallistuvista kuntalaisista vaativammiksi asukkaiksi ja 
paikallispolitiikan pirstoutuminen ovat muuttaneet johtamisen kokonaisuutta yhä mo-
nimutkaisemmaksi ja kompleksisemmaksi. Perinteisten valtakoalitioiden hajoaminen 
ja yhden asian liikkeet protestiryhmittymineen haastavat johtamista ja heikentävät po-
litiikan ennakoitavuutta. Tämän seurauksena poliittinen johtajuus kehittyy ja sitä kehi-
tetään vuorovaikutteisemmaksi. Vuorovaikutusta hyödynnetään toimintaympäristön 
pirstoutumisen hallintana sekä yhtenäisyyden ja ennakoitavuuden varmistamiseksi. 

Alati muuntuvat yhteistyösuhteet ovat korvanneet vakiintuneet valtaeliitit ja yhteis-
työkumppanit, ja näitä yhteistyösuhteita kuvaa tilannesidonnaisuus. Kuntajohtajuus 
näyttäytyy mitä suurimmissa määrin liikkeenä näiden lukuisten vuorovaikutteisten 
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toimijuuksien välillä. Erilaisten toimijuuksien hallitsemisen merkitys syntyy luottamuk-
sen rakentamisen tarpeesta ja sosiaalisen pääoman hyödynnettävyydestä. Luottamus ja 
sosiaalinen pääoma näyttävät kasautuvan vuorovaikutuksellisessa ja neuvottelevassa 
ilmapiirissä. Johtajuus rakentuu reunaehtojen, toimintatapojen sekä odotusten tunnis-
tamisella ja niiden tarkoituksenmukaisena tulkintana. Vuorovaikutuksella on keskeinen 
merkitys tulevaisuuden johtajuuspotentiaalin kannalta. 

Vuorovaikutteistuva kuntajohtaminen muovaa kuvaa johtajuudesta vuorovaikuttei-
sena toimijuutena, ja nostaa esiin eri toimijoiden välisen vuoropuhelun mahdollistami-
sen ja tukemisen vastauksena kompleksisen toimintaympäristön haasteisiin. Vaikutus-
valtaa vahvistetaan tukemalla muiden välistä vuorovaikutusta ja siten edistämällä tie-
don leviämistä sekä korostamalla kollektiivista näkökulmaa ongelmien ratkaisuissa yk-
silöllisten tai rajatun intressiryhmän edun sijaan. Siten vaikutusvaltaa on mahdollista 
kasvattaa muodollista asemaa laajemmaksi. Johtajuus näyttäytyy vaikuttamisen proses-
sina, jolloin käytännössä johtaminen on jatkuvaa ja toistuvaa johtajuuden edellytysten 
rakentamista. Monen suuntainen kompleksisuus on asemoitunut kiinteäksi osaksi kun-
tajohtamista ja lisännyt vuorovaikutustarpeita moninkertaisiksi. Vuorovaikutuksesta ja 
sen hyödyntämisestä on tullut keskeinen kuntajohtajuutta muovaava elementti.  

Tutkimuksen tuloksia voidaan tulkita siirtymänä johtajapositioista kohti vuorovai-
kutteista kuntajohtamista, mikä tukee käsitystä johtajuudesta kollektiivisena toimijuu-
tena monien toimijoiden verkostossa. Yksilöllisten johtamiskompetenssien sijaan huo-
mio kääntyy sosiaalisiin prosesseihin, vuorovaikutteiseen johtamiseen. Riittävän ym-
märryksen saavuttamiseksi on hyödynnettävä kollektiivisesti syntyvää tulkintaa tule-
vaisuuden suunnasta, toimintavaihtoehdoista ja tavoitteista. Monitoimijuus ja proses-
suaalisuus asemoituvat johtajuuden keskiöön. Vallitsevassa kompleksisuudessa johta-
minen tapahtuu muovaamalla vuorovaikutuksen edellytyksiä. Kompleksisessa toimin-
taympäristössä on hyödyksi, että vaikutusvallan ohella myös vastuu erilaisten syöttei-
den hyödyntämisestä ja johtamisesta on yhä enemmän jaettua. Kuntajohtajuuden teh-
tävänä on mahdollistaa toimintaan osallisten oppimista, luovuutta, tukea sopeutumis-
kykyä ja tiedonjakamista. Fokuksessa on toiminta yhteenkokoavana voimana ja koor-
dinaattorina tosiasiallisen suorittamisen sijaan.  

 
Asiasanat: vuorovaikutteinen johtaminen, kompleksisuus, johtajuus, kunta-

johtaminen 
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ABSTRACT 

Simultaneous and intersecting flows and information feeds are encountered in the ma-
nagement of municipalities. This complexity is a societal feature that frames the entire 
public administration, particularly the context of municipal leadership. Complexity 
manifests as inconsistency, uncertainty, ambiguity and intertwined and layered net-
works of a management environment. It also occurs almost everywhere. Increased 
complexity in an operating and management environment is reflected in the develop-
ment of municipal management. A changing society and its complex phenomena re-
quire a special leadership approach as a solution. 

 In consideration of the above-mentioned issues, this study examined the interac-
tivity of municipal management in a stratifying complexity. On the basis of four sub-
publications, this research was aimed at exploring how changes in an operating and 
management environment affect municipal management, especially from the perspec-
tive of leadership-related interactivity. This doctoral thesis also sought to shed light on 
how municipal leadership evinces the complexity of a municipal operational environ-
ment and how municipal leadership is constructed in complexity.  

The results form a description of how municipal management is becoming 
increasingly interactive. That is, interactive municipal leadership is not limited to ma-
nagement carried out as administrative work but is also closely intertwined with poli-
tical leadership. Changes in operating environments over the past decades have affec-
ted municipal management in many ways. The dissolution of municipal boundaries, 
the cooling of relations between the state and municipalities, the altered role of resi-
dents from participating community members to more demanding residents and the 
fragmentation of local politics have rendered the overall picture of management prog-
ressively complex. The disintegration of traditional power coalitions and the emerging 
single-issue movements, with their protest groups, challenge leadership and increase 
the unpredictability of politics, thereby also developing political leadership. Interaction 
is used to manage the fragmentation of operating environments and ensure unity and 
predictability. 

Ever-transforming work relationships have replaced historical regimes and estab-
lished partnerships, and cooperative alliances are now described by situationality. 
Municipal management appears, to a large extent, as a movement between these 
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numerous interactive activities. The importance of managing different activities arises 
from the need to build trust and social capital, which seem to accumulate in an inter-
active and negotiating climate. Leadership is built on identifying a framework’s condi-
tions, ensuring the suitability of operating methods and expectations and interpreting 
them appropriately. 

Interactive municipal management shapes the image of leadership as an interactive 
agency in response to the challenges presented by a complex operating environment. 
Interactive municipal management is also defined by action as a supporter of dialogue 
between other parties. Influence is strengthened by supporting interaction between 
others, thus promoting the dissemination of information and highlighting the collec-
tive perspective in problem solving rather than focusing on the interests of individual 
or limited-interest groups. These outcomes pave the way for increased influence bey-
ond a formal position. Leadership is regarded as a process of influence, in which this 
role is a continuous and repetitive building of leadership conditions. Multi-directional 
complexity has become an integral part of municipal management and has elevated 
interactional needs many times over. The use of interaction has become a key shaper 
of municipal leadership, both at the administrative and political levels.  

The results of this study can be interpreted as a shift from managerial positions 
towards interactive leadership, which supports the concept of leadership as a collective 
activity in a network of many actors. Instead of a concentration on individual mana-
gement actions, attention turns to social processes and interactive leadership. To ac-
hieve sufficient understanding, a collective interpretation of future directions, policy 
options and objectives must be carried out. Multi-functionality and processing lie at 
the heart of leadership. Under prevailing complexity, leadership takes place by shaping 
conditions for interaction. In a complex operating environment, a useful measure in 
addition to influence is the increased sharing of responsibility for utilising and mana-
ging different feeds. The role of leadership is to enable learning, creativity, support 
adaptability and knowledge sharing among those involved. The focus of municipal 
leadership is to act as an assembling force and coordinator instead of an individual 
performer.  
 

Keywords: interactive leadership, complexity, governance, municipal lea-
dership  
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1 JOHDANTO: MONIMUOTOISTUVA 
KUNTAJOHTAMINEN  

1.1 Kuva suomalaisesta kuntajohtamisesta avautuu 

Lainsäädännön näkökulmasta kuntien ylimmän johtamisen kokonaisuus muodostuu 
kunnanvaltuustosta, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta käyttäen kunnan pää-
tösvaltaa; kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta johtavasta kunnanhallituksesta sekä 
kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa joh-
tavasta kunnanjohtajasta tai pormestarista, jonka valtuusto voi asettaa kunnanjohtajan 
sijasta (Kuntalaki, 410/2015). Periaatteiltaan poliittista ja ammatillista johtamista 
hyödyntävä duaalimalli on työnjaoltaan yksinkertainen ja lainsäädännöllisesti jous-
tava, eli tosiasiallisesti johtamiseen liittyvä toimivalta määrittyy vasta kuntatasolla hal-
lintosäännöissä (Virikko, 2016).  

Käytännössä tehtävärajojen määrittely ja yksiselitteiset linjanvedot viranhaltija- ja 
poliittisen johdon välillä on kuitenkin usein hyvin hankalaa, ja kahden johtajaposition 
tiivis kytkeytyminen toisiinsa ohjaa tarkastelemaan niitä yhdessä. (Leinonen, 2012, 
57–58; Ryynänen, 2001, 49–50; Svara, 2001). Tiukkaa jakoa hallintoon ja politiikkaan 
voidaan perustellusti kyseenalaistaa tarkastelemalla erottavien piirteiden sijaan yhdis-
täviä ja jaettuja ominaisuuksia. (Jalonen, 2022; Peters, Pierre, Sørensen & Torfing, 
2022.) Kuntaorganisaatiossa erottelun ongelmallisuus tulee esille johtajapositioiden 
ohella myös kuntien toimintaa ja päätöksentekoa palvelevaa valmistelutyötä tarkas-
teltaessa (Jalonen, 2007, 126).  

Kuntajohtamista voidaan tarkastella funktionaalisesti, kuntien perustehtävän hal-
tuun ottamisena, ja siten hahmottaa johtajuuden tehtäväksi edesauttaa toiminnalle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista (Sallinen ym., 2012). Se mikä kunnan perus-
tehtävä kulloinkin on, elää ajassa ja tarpeet perustehtävän uudelleenmäärittelylle on 
tunnistettu jo pitkään (Majoinen, 2011). Kuntien perustehtävän vaikeaselkoisuutta 
lisäävät kertautuvat hallinnonuudistukset, joiden tavoitteet ja vaikutukset kumuloitu-
vat kuntien perustehtävissä (Jäntti, 2016, 56–58). Kuntien toimintaan ja tehtäviin 
osana jatkuvaa muutosta kietoutuu ristiriitaisuutta ja epävarmuutta. Ristiriitaisuutta 
liittyy suoriutumiseen ja menestymisen kriteereihin, joiden valossa kuntien toimintaa 
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ja siten myös johtajuutta tarkastellaan. Lisäksi toimijoiden identiteetit, roolit ja vuo-
rovaikutus muodostavat yhteenkuuluvuuden paradoksaalisuutta siitä, mikä toimijoita 
lopulta yhdistää. Kuntien toiminnan ja johtamisen rakenteisiin liittyvä epävarmuus 
tuottaa organisoimisen ja organisoitumisen paradokseja. (Hyyryläinen ym., 2018).  

Näistä epävarmuustekijöistä ja kuntien toiminnassa piilevästä paradoksaalisuu-
desta huolimatta suomalaisen johtajuustulkinnan erityispiirteeksi voidaan tulkita joh-
tamisen näkeminen ensisijaisesti kykynä ja haluna saada aikaan muutosta vaativassa-
kin toimintaympäristössä (Bátorová, 2012, 312; Haveri ym., 2015a, 131) eikä niinkään 
haluna kantaa yleisluontoisesti tai seremoniallisesti vastuuta (Bátorová, 2012, 312). 
Kenties haasteena onkin löytää muutoksen pakkotahtisuuden rinnalla myös malttia 
jättää joitakin asioita tekemättä (Hyyryläinen ym., 2018) ja aistia potentiaalisen muu-
toksen mahdollisuuksia ja säännöstellä johtamispyrkimyksiä (Haveri ym., 2015a, 
131–133). Muutoksessa olevat tulkinnat kuntien johtamisen painotuksista tulevat nä-
kyviksi viranhaltijajohtajien johtajasopimuksista, joissa näyttää olevan jakolinja kun-
nanjohtajakeskeisen ja johtamisen dualistista luonnetta korostavien sopimisen tapo-
jen välillä. Siinä missä johtajasopimukset ja niihin kirjatut toimintatavat voivat koros-
taa kunnanjohtajan roolia ja asemaa, näyttäytyy osassa johtajasopimuksissa myös po-
liittisen johtamisen vahva rooli kunnan kokonaisjohtamisessa (Kurkinen-Supperi, 
2016).  

Kuntien poliittinen johtaminen ja johtajuuden rakentuminen on jäänyt tutkimuk-
sessa vähälle huomiolle. Huomiota on kiinnitetty nimenomaan kuntien poliittiseen 
järjestelmään ja esimerkiksi sen suhteeseen osana valtionhallintoa. Politiikan ja vallan 
välinen suhde on erottamaton osa poliittisen johtamisen tarkastelua. Kunnissa har-
joitettava poliittinen valta ja siten myös poliittinen johtajuus voidaan jäsentää sekä 
toimijaan että ympäröiviin rakenteisiin kytkeytyneenä ilmiönä, ja sitä on tulkittava 
ominaisuuden sijaan eri toimijoiden suhteissa syntyvänä ja niissä realisoituvana (Vrt. 
Anttiroiko, 1993, 123; Harisalo & Rannisto, 2010). Poliittisen vallankäytön konteks-
tuaalisuus tulee esille esimerkiksi kunnanhallitusten toiminnan painottumisessa. 
Kunnanhallitusten työssä nähdään strategiseen johtamiseen painottumista, jolloin 
keskeistä on tiivis yhteys ja ohjaussuhde kuntaorganisaatioiden johtamisen arkeen ja 
aktiivinen osallistuminen päätösten täytäntöönpanon valvontaan. Valtaa käytetään 
myös strategiseen harkintaan, taustoittamiseen ja ymmärrykseen tähtäävässä ja siihen 
painottuvassa hallitustyössä. Näyttää siltä, että kunnanhallitusten toiminnan paino-
tusten vaihtelu selittyy korostuneesti ajallisilla ja paikallisilla olosuhteilla, ja suhde eri-
laisten painotusten välillä on liikkeessä. (Harisalo & Rannisto, 2010.)  

Perinteisesti suomalaisissa kunnissa johtaminen on henkilöitynyt viranhaltijajoh-
tajaan (Haveri ym., 2013; Leinonen, 2010), mutta vuoden 2006 lakimuutoksesta 
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alkaen kunnissa on ollut mahdollista nimittää johtoon viranhaltijan sijaan pormestari 
(Jäntti ym., 2021a). Viime vuosikymmenten hallinnon uudistamisten ja niihin liitty-
neiden erilaisten tavoitetilojen sarja ovat johtaneet kohti poliittisen johtamisen vah-
vistamispyrkimyksiä (Leinonen, 2010). Pormestarimalliin liitetään monia uskomuksia 
ja ristiriitaisiakin odotuksia. Mallin uskotaan esimerkiksi sekä vahvistavan demokra-
tiaa että paradoksaalisesti keskittävän valtaa. Poliittisen johtamisen odotetaan por-
mestarimallin myötä vahvistuvan mutta vastaavasti johtamisen pelätään epäammat-
timaistuvan. Pormestarimallin uskotaan kuitenkin tuovan uudenlaista rytmitystä kun-
tien johtamiseen sekä selkeyttävän poliittisen ja viranhaltijajohdon välistä suhdetta. 
(Jäntti ym., 2021b). Pormestarimallin yleistyminen heijastaa myös laajempaa politii-
kan henkilöitymiskehitystä, jolloin esimerkiksi kuntavaaleissa pormestariehdokkai-
den näkemykset ja ominaisuudet korostuvat puoluelinjojen sijaan (Nieminen ym., 
2022).  

Pormestarien aseman voidaan arvioida lähentyneen käytännössä kuntien ylintä 
viranhaltijajohtoa ja ilmentävän uutta julkista hallintaa. Tehtävässä läsnä ovat mitä 
tyypillisimmät verkostohallinnan elementit. Poliittista johtajuutta rakennetaan kun-
nan sisäisesti ylläpitämällä koheesiota eri puolueryhmien kesken ja yhteensovitta-
malla erilaisia intressejä. Erityisesti puoluekentän pirstoutuminen haastaa pormesta-
rien johtajuutta. Ulkoisten verkostojen johtamisessa korostuu samaan tapaan yhteen 
kokoamisen tehtävä ja toimijoiden houkuttelu yhdessä tavoiteltuun suuntaan. (Iko-
nen, 2021.) Pormestarien ohella myös muiden johtavien luottamushenkilöiden teh-
tävänkuvat ovat muutoksessa. Luottamushenkilötyön sisällöllisen ja ajankäytön vaa-
timusten kasvaessa useissa kunnissa hyödynnetään johtavien luottamushenkilöiden 
palkkausta. Muutoksen tuloksena myös muiden johtavien luottamushenkilöiden, ku-
ten kunnanhallitusten puheenjohtajien, asema on osin lähentynyt viranhaltijoita. 
(Kyösti & Paananen, 2020; 2021).  

Yhteiskunnallinen monimuotoisuus kehystää ja haastaa kuntien toimintaa ja joh-
tamista. Muutosvoimat, kuten väestön ikääntyminen ja keskittyminen kasvukeskuk-
siin ja niitä seuraava kuntien tulopohjien erilaistuminen, asettavat kunnat ja niissä 
johtavissa asemissa toimivat viranhaltijat ja luottamushenkilöt hyvin erilaisiin asemiin 
(Valtiovarainministeriö, 2020, 20–30.) Paikallisuus ja erilaistumiskehitystä kiihdyttä-
vät tekijät (toimintaympäristön muutos, polarisaatio ja muuttuvat olosuhteet, hallin-
nonuudistukset ja keskushallinnon interventiot sekä kuntien strategiset valinnat) ko-
rostuvat entisestään kuntien johtamisessa (Airaksinen ym., 2011).  

Johtajuuden ja alati muutoksessa olevan toimintaympäristön suhde voidaan käsit-
teellistää johtamisen liikkumavaraksi, joka muodostuu usealla tasolla syntyvien liik-
kumavaraa määrittelevien tekijöiden välille. Liikkumavaraa rajaavat johtajapositioissa 
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toimivista henkilöistä lähtöisin olevat, kuntaorganisaatioon ja sen toimintaan, kun-
tayhteisöön ja kunnan alueelliseen toimintaympäristöön liittyvät tekijät sekä institu-
tionaaliset, toimintaympäristön reunaehdot. Osa näistä johtamista rajaavista teki-
jöistä on vakaampia ja ennakoitavissa, mutta käytännössä johtajuuden todellisen ja 
käytettävissä olevan liikkumavaran synnyttää, ja pahimmillaan myös kaventaa, vuo-
rovaikutus ja vuorovaikutuksessa syntyvä toiminta-areena. (Leinonen, 2012; myös 
Kyösti ym., 2022a.) Johtamisen käytännöt syntyvät, sekä poliittisesti että viranhalti-
jatyönä, olemassa olevia reunaehtoja, toimintatapoja, odotuksia ja uskomuksia tun-
nistamalla ja niiden puitteissa toimimalla. Johtamisen tehtäväksi on asettunut piilevän 
konsensuksen tai sen mahdollisuuksien etsiminen osana monien toimijoiden muo-
dostamaa hallintasuhteiden verkostoa. (Haveri ym., 2013, 88–89; Haveri ym. 2015a, 
137–138; Kyösti ym. 2022a.)  

Toimintaympäristön dynaamisuus, tehtävänkuvan laaja-alaisuus, ja holistinen 
luonne edellyttävät jatkuvaa johtajana kehittymistä. Kunnissa toimivat henkilöt ke-
hittyvät johtajina ja toimivat tehtävässään osana ihmisten muodostamaa yhteisöä, yh-
teisöihin sijoittuvia tapahtumia sekä jatkuvasti muodostuvaa ja päivittyvää tietämystä. 
(Sutinen, 2012; ks. myös Leponiemi, 2019). Johtamisympäristön kerrostuneesti ra-
kentunut ja dynaaminen luonne haastaa johtotehtävissä toimivia ja vaatii laaja-alaista 
kompetenssia. Johtamisympäristön nyanssit ja erilaisten hallinta-ajatusten limittäinen 
läsnäolo vaativat johtajilta valmiutta toimia yhdistävässä roolissa. Johtamisympäristö 
vaatii kykyä priorisoida ja muovata erilaisia hallintasuhteita. Kerroksellisuus edellyt-
tää eri toimintatapojen hallintaa, ja tehtävässä on läsnä elementtejä niin hierarkkisesti 
johdetusta organisaatiosta, sopimusperusteisesti määrittyvistä reunaehdoista kuin 
verkostomaisista toimintatavoista. (Parkkinen ym., 2022.) Johtajan tehtäväksi mää-
rittyvät tulevaisuuteen orientoituminen sekä kyky asemoitua päivittyviin odotuksiin 
ja tulevaisuuskuviin (Sutinen, 2012, 163). Kuntien johtamista asiantuntijuuden ja 
osaamisen kannalta reflektioon kyvykkäät ja erityisesti yhteistyön merkitystä vaalivat 
toimijat näyttäytyvät merkittävinä kuntien uudistumiskyvyn kannalta (Jurmu, 2021).  

Vaikka johtajana kehittyminen tapahtuisikin yksilötasolla, on se ihmisten välisessä 
suhteissa muotonsa saava prosessi. Kuntien johtamisessa yhdistyvät sekä johtajan 
persoona, johtamistavat sekä kontekstin luomat odotukset ja reunaehdot. Kehitty-
misen ympäristön muodostavat johtajan, ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan jat-
kuvasti muuttuva suhde ja toiminnan tila. (Leinonen, 2012; Haveri ym., 2013, 89, 
Haveri ym. 2015a, 137; Sutinen, 2012, 171; Pruikkonen, 2021; Kyösti ym., 2022b) 
Ymmärrys tiedonmuodostuksen vuorovaikutteisesta luonteesta ja kyky hyödyntää 
vuorovaikutuksessa syntyvää tietoa kytkeytyvät sekä kuntien johtavien viranhaltijoi-
den että keskeisten luottamushenkilöiden asiantuntijuuteen ja siten kuntien 
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uudistumiseen ja muuttuvassa toimintaympäristössä pärjäämiseen. (Jurmu, 2021, 81–
84; Parkkinen ym., 2022; Haveri ym., 2015a, 133.) Niin viranhaltijajohtamisessa kuin 
kuntien hallitustyöskentelyssä lopulta kyse on ihmisten välisten suhteiden muodos-
tamasta dynamiikasta, eli kollektiivisesti syntyvästä tulkinnasta toiminnan reunaeh-
doista ja ratkaistaviksi syntyvistä ongelmista. Kun ryhmän keskinäinen vuorovaiku-
tus on monella ulottuvuudella onnistunutta, voidaan saavuttaa keskinäistä luotta-
musta ja siinä rakentuvaa sosiaalista tai poliittista pääomaa. (Harisalo & Rannisto, 
2012). Vuorovaikutus- ja valtasuhteisiin keskittyvä tutkimus tekee näkyväksi kuntien 
johtamisen relationaalisuuden ja kytkee kollektiivina tapahtuvan oppimisen ja kehit-
tymisen erottamattomaksi osaksi johtamistyötä (Jurmu, 2021; ks. Sutinen, 2012, 178, 
181; Pruikkonen 2021).  

Kunnissa johtajuutta rakennetaan muista johtamisympäristöistä muutosalttiudel-
laan poikkeavalla, poliittishallinnollisella areenalla. Johtamisella haetaan ensisijaisesti 
tasapainoa eri johtamisen osa-alueiden, erilaisten intressien ja toimintalogiikoiden 
sekä erilaisten tiedon ja näkökulmien välillä. Nämä vaatimukset ovat moninkertais-
taneet vuorovaikutustarpeet ja muovanneet vuorovaikutusympäristöä yhä vahvem-
min johtajuutta määrittäväksi ja kehystäväksi tekijäksi. (Haveri ym., 2015b; Kyösti 
ym., 2022a).  

1.2 Tutkimustehtävä ja rakenne 

Julkiseen johtamiseen ja johtajuuteen keskittyvälle tutkimukselle on tarve, jotta ym-
märrettäisiin julkisten organisaatioiden puitteissa syntyvää ja niitä muovaavaa toimin-
taa. Universaalit ja yksinkertaiset luokittelut ja teoretisoinnit eivät ota riittävän hyvin 
huomioon johtajuuden emergenttiä ja ajassa rakentuvaa luonnetta. (Vogel & Masal, 
2015.) Hallinnollisten ja poliittisten johtajapositioiden ja niihin liittyvän tehtävänmää-
rittelyn sekä yksilöllisten johtamistapojen tutkimuksen ohella tarvitaan tehtävänkuvat 
ylittävää, ihmisten välisissä suhteissa ilmenevän ja syntyvän johtajuuden tutkimusta. 
Yhä useammin julkista johtajuutta tarkastellaan hajautuneena mutta myös jaettuna 
ilmiönä, jota tutkittaessa huomio kiinnittyy johtajuuden prosessuaalisuuteen ja yh-
teistoiminnassa tapahtuvaan hallintaan (Orazi ym., 2013; Chapman ym., 2016; Di-
onne ym. 2014). 

Tässä väitöstutkimuksessa pureudutaan kuntajohtajuuden rakentumiseen kurkot-
tamalla yli politiikka-hallintodikotomian (ks. O’Neill & Nalbanmdian 2018), ja joh-
tamista tulkitaan tarkasti määriteltyjen johtajapositioiden sijaan vuorovaikutuksena, 
ihmisten välissä konstruoituvana ilmiönä. Kun johtajuus ymmärretään ihmisten 
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välisenä dynamiikkana ja vuorovaikutuksena, kyseessä on henkilön asemaan perus-
tuvaa valtaa ja määräysvaltasuhteita laajempi kokonaisuus. Johtajuus konstruoituu 
sosiaalisesti. (Endres & Weibler, 2017; Ladkin, 2013; Vogel & Masal, 2015). Johta-
juudessa on kyse yksilöllistä ja kollektiivista toimintaa mahdollistavasta dynamiikasta 
ja yhteisen suunnan konstruoimisesta vuorovaikutuksessa (ks. Sotarauta & Beer, 
2021, 3). Tämän väitöstutkimuksen teoreettisena tavoitteena on kohdistaa kuntien 
johtamista koskevan tutkimuksen katsetta johtajuuden rakentumisen vuorovaikuttei-
seen ulottuvuuteen.  

Politiikka-hallintodikotomian ohella tämä tutkimus kurottaa yli toimintaympäris-
tön ja toimijan välisen erottelun. Tutkimuksessa yhdistyy järjestelmän rakenteelliset 
ominaisuudet ja yksilön toiminta sekä niiden välinen kahdensuuntainen vuorovaiku-
tus. (Vrt. Giddens, 1984; Barley & Tolbert, 1997.)  Yhteiskunnallisen toimintaympä-
ristön ja kuntien johtamisympäristön paineet haastavat kunnissa harjoitettavan joh-
tamisen ja johtajuuden muutokseen. Johtajainstituutiot vuorovaikutuksen synnyttä-
minä prosesseina ovat muutoksen kohteena erityisesti silloin, kun erilaiset toisiinsa 
kytköksissä olevat ja joskus epäsopivatkin sosiaaliset järjestelyt kohtaavat (vrt. Ede-
lenbos & Meerkerk, 2011, 4). Muutosta tarkasteltaessa hedelmällistä on kiinnittää 
huomiota mekanismeihin, joiden kautta instituutiot syntyvät, muuntuvat ja väistyvät 
ja kuinka uudet instituutiot korvaavat tai täydentävät vanhoja. Lisäksi kiinnostavaa 
on, minkälaiset olosuhteet ylläpitävät tai vähentävät muutosta, ja mikä merkitys ole-
massa olevilla institutionaalisilla järjestelyillä on kunnissa rakentuvalle johtajuudelle. 
(Ks. lisää Olsen, 2009.) Muodollisten ja epämuodollisten siteiden ja sääntöjen muo-
dostamien instituutioiden muutoksessa merkittävinä ajureina ovat ulkoiset paineet 
(Tenbensel, 2018). Ulkoisia paineita jäsentämällä voidaan ymmärtää johtajuusinsti-
tuutioissa tapahtuvaa muutosta. Lisäksi kuntien toiminnassa läsnä olevat, näkyvän 
työn pinnan alla tapahtuvat vuorovaikutusprosessit kätkevät sisälleen muutospoten-
tiaalia (Jalonen, 2007, 12), jonka jäsentäminen tutkimuksessa on vielä kesken. Tutki-
muksilta odotetaan vahvempaa ymmärrystä esimerkiksi ympäristön kompleksisuu-
den vaikutuksesta johtamiseen ja johtajuuteen (Vogel & Masal, 2015) ja siihen, miten 
johtajuuden avulla pyritään muovaamaan ympäröivää toimintaympäristöä.  

Kuntien johtamiseen liittyvän vuorovaikutuksen määrä ja laatu on muuttunut 
huomattavasti, mikä on tuonut mukanaan uudenlaisia jännitteitä (Haveri ym., 2015b; 
Pruikkonen, 2021; Kyösti ym., 2022a; 2022b). Kuntajohtamisen uudelleenmuovau-
tumisen ymmärtämiseksi tarvitaan ympäröivän rakenteen ja sen puitteissa syntyvät 
toimijuudet tunnistavaa ja ne yhdistävää tutkimusta. Tämä väitöstutkimus tarkastelee 
kuntajohtajuuden rakentumista ja institutionaalista muutosta, joka tapahtuu saman-
aikaisesti ympäristön kompleksisuuden kasvaessa.  Tämän väitöstutkimuksen 
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tuottamaa ymmärrystä voidaan hyödyntää käytännön toiminnassa kuntien johtoteh-
tävissä toimivien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden työssä mutta myös johto-
tehtävien muotoilun virittäjänä. Parhaimmillaan tutkimuksen on mahdollista nostaa 
keskusteluun sellaisia näkökulmia ja muutosajureita, joita kuntien johtajuusinstituu-
tioissa ja johtamisen toimintaympäristössä on läsnä, mutta joiden sanoittamiseksi tar-
vitaan tukea.  

Tämä laadullinen ja induktiivisesti rakentunut väitöstutkimus muodostuu neljästä 
vertaisarvioidusta tutkimusartikkelista eli osajulkaisusta sekä yhteenveto-osiosta. Kä-
sitys väitöstutkimuksen kokonaisuudesta on rakentunut empiiristen osatutkimusten 
myötä. Samoin ymmärrys osatutkimuksia yhteen nivovasta teoreettisesta kehyksestä 
on muotoutunut vaiheittain. 

Ensimmäisessä osajulkaisussa Narratives on Complexity: Interpretations on Local Go-
vernment Leadership Change (Haveri, Paananen & Airaksinen, 2018) tarkastellaan laajasti 
kuntien johtamisympäristön muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana ja tulki-
taan sitä, miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet kuntajohtajien työhön. Ensim-
mäisen osajulkaisun tulokset määrittävät koko väitöstutkimuksen suuntaa kohti kun-
tajohtamisen vuorovaikutteista ulottuvuutta. Lisäksi tuloksissa on nähtävissä väitös-
tutkimuksen ensimmäiset viitteet kompleksisuuden merkityksestä johtamisympäris-
tön määrittäjänä.  

Toinen osajulkaisu Kuntajohtaja vuorovaikutteisena toimijana (Paananen, 2016) syven-
tyy kuntien johtamisen käytäntöihin ja johtajien tehtävään etsien vastauksia kysymyk-
seen, minkälaisia toimijuuksia kuntajohtajat tuottavat vuorovaikutustilanteissa. Osa-
tutkimuksen tuloksien lomassa piilee ajatus kuntajohtamisen vuorovaikutteisuutta 
edellyttävästä kuntajohtajien tehtävänkuvaan kietoutuvasta kompleksisuudesta. 

Kolmannessa osajulkaisussa Ammattimaisten luottamushenkilöiden johtajuuden ulottu-
vuudet kuntien hallintosäännöissä (Paananen ym., 2022.) nostetaan viranhaltijajohtami-
sen rinnalle ammattimainen poliittinen johtaminen. Osajulkaisussa tulkitaan minkä-
laista poliittista johtajuutta hallintosääntöihin kirjatuissa ammattimaisen luottamus-
henkilön tehtävissä ja vastuissa kuntiin rakennetaan. Osatutkimuksen myötä tulee 
selväksi johtavien luottamushenkilötehtävien limittyminen viranhaltijajohtamiseen, 
mutta myös lainsäädännön ja rakenteiden rajallinen merkitys ja kontekstuaalisuuden 
painoarvo käytännön johtamisen muotoutumiselle. 

Neljäs osajulkaisu Poliittinen johtaminen ja kuntien vuorovaikutteinen hallinta (Paananen, 
2022) syventää ymmärrystä kuntien poliittisen johtamisen käytännöstä ja poliittisten 
johtajien omaksumista toimintatavoista kysymällä, miten vuorovaikutteisuus näyttäy-
tyy osana kunnan poliittista johtamista ja päätöksentekoprosessia sekä minkälainen 
merkitys vuorovaikutuksella on poliittiselle johtajuudelle. Tulokset antavat viitteitä 
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siitä, että luottamushenkilöjohtajuus tulee haastetuksi muun muassa vakiintuneiden 
valta-asetelmien hajottua. Poliittinen johtaminen näyttää vuorovaikutteisen hallinta-
tavan myötä hajautuvan yhä laajemmalle puhtaasti päätöksentekijäroolissa pysyttäy-
tymisen sijaan. 

Kuntien johtamista eri tavoin tarkastelevien osajulkaisujen näkökulmat tulevat 
yhteen kootuksi tässä väitöskirjassa, ja niitä tulkitaan ympäristön lisääntyvän komp-
leksisuuden kautta. Edellä esiteltyjen empiirisesti rakentuneiden osajulkaisujen tulos-
ten ja teoreettisen yhteenveto-osion avulla on mahdollista tavoitella ymmärrystä kun-
tien johtamisen muutoksesta (Taulukko 1).  

Tämän väitöstutkimuksen yhteenkokoavat tutkimuskysymykset ovat:  
- Miten toimintaympäristön kompleksisuus heijastuu kuntien johtamiseen?  
- Miten johtajuutta rakennetaan kompleksisuudessa? 

Taulukko 1 Yhteenveto väitöstutkimuksen kysymyksenasettelusta 

 I II III IV 

Osa- 
tutkimusten  
tutkimus- 
kysymykset 

Miten kokeneet kun-
tajohtajat tulkitsevat 
viimevuosikymmen-
ten johtamisympäris-
tön muutoksia? 
Miten muutokset vai-
kuttavat kuntajohta-
jien työhön? 

Minkälaisia toimi-
juuksia kuntajohtajat 
tuottavat vuorovaiku-
tustilanteissa? 

Minkälaista poliittista 
johtajuutta kuntiin ra-
kennetaan hallinto-
sääntöihin kirjatuissa 
tehtävissä ja vas-
tuissa? 

Miten vuorovaikuttei-
suutta hyödynnetään 
poliittisen johtamisen  
rakentamisessa? 
Miten vuorovaikuttei-
nen hallinta näyttäy-
tyy osana poliittista  
päätöksentekopro-
sessia? 

Väitöstutkimuksen  
tutkimus- 
kysymykset 

→ Miten toimintaympäristön kompleksisuus heijastuu kuntien johtamiseen?  
→ Miten johtajuutta rakennetaan kompleksisuudessa? 

Väitöskirja rakentuu kerroksittain ja kuvaa kuntajohtamista kehystävää kertautuvaa 
kompleksisuutta. Luvussa 2 tulkitaan teoriakirjallisuuden valossa kompleksisuutta 
kuntien johtamisen toimintaympäristönä ja haastajana: yhteiskunnallisena, kuntien 
toimintaympäristön kompleksisuutena, kunnan johtamisympäristön kompleksisuu-
tena ja kompleksisuudessa johtamisen tehtävänä. Osajulkaisujen tulokset esitetään 
tiiviisti luvussa 4. Viidennessä luvussa tulkitaan sitä, miten kuntajohtaminen vuoro-
vaikutteistuu kertautuvassa kompleksisuudessa ja miten vuorovaikutus toimii komp-
leksisuuden jäsentäjänä ja johtamisen vaatimusten kasvattajana. Väitöskirjan päättä-
vässä luvussa 6 pohditaan, miten vuorovaikutus institutionalisoituu osaksi kuntajoh-
tajuutta. 
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2 KOMPLEKSISUUS JOHTAMISEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ JA HAASTAJANA  

Tässä osiossa hahmotetaan sitä, minkälaisia paineita ja muutosvoimia kuntien toi-
mintaympäristössä vallitsee, ja jotka vaikuttavat osaltaan kuntien ja niiden johtajuu-
den uudelleenmuovautumiseen. Hallintotieteellisessä tutkimuksessa kompleksisuus-
keskustelun juuret juontavat monesta suunnasta. Niitä voidaan jäljittää niin organi-
saatiomuutostutkimuksen myötä havaittuun epälineaarisuuteen ja itseorganisoitumi-
seen (Kiel, 2014) kuin verkostohallinnan keskusteluihin, joissa kompleksisuuden on 
nähty asemoituvan erityisesti hallintasuhteisiin erilaisten autonomisten, mutta silti 
yhteenkietoutuneiden, toimijoiden väliseen dynamiikkaan (Klijn & Koppenjan, 2014; 
Murray, 2017). Kompleksisuusajattelu on vakiinnuttanut paikkansa osana hallinto-
tieteellistä tutkimusta ja muuntunut puhtaan teoreettisesta jäsentämisestä tosielämän 
ilmiöiden reflektiopinnaksi (Kiel, 2014). Kompleksisuusajattelu lähtee olettamasta, 
että kokemamme maailma kokonaisuudessaan on enemmän kuin osiensa summa, 
sillä vasta asioiden ja ilmiöiden väliset suhteet ja yhteenkietoutuneisuus muodostavat 
kokonaisuuden (Puustinen & Jalonen, 2020; Klijn, 2008).  

Kuntiin ja niiden johtamiseen kiinnittyvä tutkimus on hyvin kontekstisidonnaista, 
jolloin varsinaista tutkimuskohdetta kattavampien tai laajemmalle ulottuvien tulkin-
tojen tekeminen on haastavaa (Jäntti ym., 2022). Sen sijaan että paikallinen moni-
muotoisuus ja pirstaleisuus olisi este tulkinnoille, voi kompleksisuusajattelun avulla 
korostaa eri ilmiöiden ja toimijoiden välisiä yhteyksiä ja synnyttää uudenlaista ym-
märrystä asioiden yhteenkietoutuneisuudesta (Eppel, 2017; Klijn & Koppenjan, 
2014). Tässä väitöstutkimuksessa johtamisen toimintaympäristöä ja haasteita tulki-
taan kompleksisuusajattelusta johdetun näkökulman kautta. Tarpeena on tarkastella 
kuntien johtamista ohi ennalta määriteltyjen tehtävänkuvien, jäsentää olemassa olevia 
jännitteitä sekä ymmärtää ilmiöiden, tapahtumien ja yksilöllisten toimijuuksien yh-
teenkietoutuneisuutta. Myös kuntia voidaan tarkastella ideaalikuvien ja velvoitteiden 
sijaan nykyhetken asiaintilana, sellaisina kuin ne sattuvat kulloinkin ja kullekin toimi-
jalle näyttäytymään. (Ks. Raisio ym., 2018.) 

Kompleksisuuden voidaan ymmärtää olevan yhteiskuntaa läpileikkaava ominai-
suus, joka kehystää siten koko julkishallintoa ja erityisesti kuntajohtamisen konteks-
tia. Se voi näyttäytyä johtamisympäristön epäjohdonmukaisuutena, epävarmuutena, 
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monimerkityksellisyytenä, monitulkintaisuutena, monisidoksisuutena, limittäisinä ja 
lomittaisina verkostoina sekä lähes kaikkialla näkyvänä moninaisuutena. (Klijn, 
2008.) Kuntien johtamisessa ovat läsnä yhtäaikaiset ja risteävät muutosvirrat ja syöt-
teet sekä kasvava toimijajoukko. Muuttuva yhteiskunta ja sen monimutkaiset ja 
kompleksiset ilmiöt vaativat ratkaisukseen erityistä johtamisotetta. On luonnollista, 
että ennen pitkää ympäristön lisääntynyt kompleksisuus alkaa heijastua yksilöiden 
kokemusten ohella myös laajemmin kuntien johtamiseen ja sille kohdistuviin tarpei-
siin. 

Mikäli edellä esitetyn kaltainen kompleksisuus tunnustetaan ja tunnistetaan, aset-
tuu johtamisen kohteena ja tavoitteina olevien asioiden tarkastelukulma hyvin eri-
laiseksi kuin esimerkiksi puhtaasti hierarkioihin, markkinoihin ja verkostoihin perus-
tuvat jäsennykset. Tässä luvussa tarkastellaan aiempaan tutkimukseen perustuen 
kompleksisuutta johtamisen toimintaympäristönä ja johtamishaasteena kolmen nä-
kökulman kautta  

� yhteiskunnallisena, kuntien toimintaympäristöä määrittävänä kompleksi-
suutena, 

� kuntien muodostaman johtamisympäristön kompleksisuutena sekä 
� johtajuutta haastavana tekijänä; kompleksisuudessa johtamisen tehtä-

vänä. 

2.1 Yhteiskunnallinen, kuntien toimintaympäristön kompleksisuus  

Yhteiskunnallinen monimuotoisuus kehystää kuntien toimintaa ja niissä tapahtuvaa 
johtamista. Yhteiskunnan eri tahojen, toimijoiden ja dynamiikkojen välisessä vuoro-
vaikutuksessa syntyy määrittämätön joukko ilmiöitä, joita voidaan kuvata komplek-
sisuudeksi (Johnson, 2009, 1). Yhteiskunnallisen toimintaympäristön kompleksisuus 
asettaa väistämättä paineita hallinnalle. Uudenlaiset haasteet ja ilmiöt vaativat ratkai-
suikseen uudenlaisia hallinnon ja yhteiskunnan välisiä suhteita (Keating & Katina, 
2019). Muun julkisen hallinnon ohessa, kenties jopa erityisesti, kunnat ovat muutok-
sessa. Vahvat ohjausvaltaan perustuneet ja keskitetyt päätöksenteon tavat ovat tulleet 
haastetuiksi. Yhä enenevissä määrin julkista toimintapolitiikkaa muovaavat erilaiset 
verkostomaiset mutta myös uudenlaista osallistumista hyödyntävät hallintatavat. 
(Torfing & Triantafillou, 2013; Torfing & al., 2012.) Julkisen hallinnon ei voida enää 
olettaa olevan ainoa tai kaikkein keskeisin toimija, jonka mahdollisuutena ja siten 
velvollisuutena on tunnistaa ja osoittaa yhteiskunnallisia ongelmia, vaan tässä tehtä-
vässä lukuisilla yhteiskunnallisilla toimijoilla on yhteinen vastuu. (Kooiman, 1999.)  
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Hallinnan avautuessa ja uudenlaisia hallintasuhteita luodessa nousee esiin kysy-
mys potentiaalisten yhteistyötahojen monimuotoisuudesta. Ennalta määriteltyjen ja 
helposti ennakoitavissa olevien yhteistyötahojen sijaan tarjolla on muuntuvia ja vaih-
tuvia toimijoita ja toimijajoukkoja. Yhteistyötahot ja siten myös niiden ja julkisen 
hallinnon väliset suhteet voivat erota toisistaan niin laajuudessaan, kompleksisuudes-
saan ja dynamiikaltaan, siitä huolimatta vaikka yhteistyötahoissa olisi nähtävissä sa-
mankaltaisia elementtejä (Kooiman, 2008). Huomiota onkin kiinnitettävä julkisen 
hallinnon sisäisistä prosesseista yhä enemmän yhteiskunnan eri toimijoiden väliseen 
vuorovaikutukseen (Boedeltje & Cornips, 2004; Røiseland & Vabo, 2016) ja sen tu-
kemiseen osana julkista toimintaa.  

Kunnissa kohdattavat haasteet, kuten ilmastonmuutos ja ekologisen kestävyyden 
kysymykset, informaatioteknologinen murros ja edustuksellisen demokratian kriisi 
sekä varautumisen ja turvallisuuden kysymykset, ovat globaalisti jaettuja (esim. Val-
tioneuvoston kanslia, 2017, 6; Jäntti ym., 2022). Niiden ratkaisemiseen ja niihin ase-
moitumiseen liittyy useita ulottuvuuksia ja erilaisia intressejä edustavia toimijajouk-
koja, jotka eivät rajaudu paikallisesti. Yhteiskunnallisten muutosten ja trendien voi-
daan ajatella olevan tulosta tai jopa liikkeellä pitävä voima pitkään jatkuneelle yhteis-
kunnalliselle eriytymiselle ja integraatiolle. Siinä missä yksilöiden elämäntapavalinnat 
erilaistuvat ja eri ihmisryhmät eriytyvät toisistaan, tapahtuu samanaikaisesti uuden-
laista yhteenkietoutuneisuutta. Monimutkaiset vaikutusketjut ja tihentynyt keskinäis-
riippuvuus eri toimijoiden ja toimintojen sekä erityisesti ratkaisuja vaativien kysymys-
ten välillä kasvaa. Nämä yhtäaikaiset kehityskulut synnyttävät pitkiä, yhä vahvemmin 
institutionalisoituvia, sekä monikerroksisia ja -ulotteisia vuorovaikutusketjuja 
(Kooiman, 1999). Näiden vuorovaikutussuhteiden muodostaman verkoston hah-
mottaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta.  

Kompleksisia systeemejä leimaa monimerkityksellisyys ja monitulkintaisuus, jossa 
käsitykset systeemin rakenteista ja toiminnasta eivät ole vankkumattomia, vaan alati 
uudenlaisten tulkintojen kohteena. Kompleksisten systeemien toiminta ja ylipäätään 
ilmeneminen on tulosta erilaisten toimintojen ja toimijoiden välisistä kohtaamisista, 
vuorovaikutuksesta ja yhteisliikkeestä, jota on vaikea ymmärtää tai pelkistää yksittäi-
siksi toiminnoiksi tai yksilölliseksi toiminnaksi. (Johnson, 2009; Keating & Katina, 
2019.) Kunnat hallintaympäristöinä voidaan nähdä avoimina systeemeinä, joiden ny-
kyisessä toiminnassa ovat läsnä sekä aiempien hallinta-ajatusten jättämät kerrostu-
mat, mutta myös avoimuus muutokselle ja uusille toimijoille (ks. Parkkinen ym., 
2022). Kuntien käynnissä olevaa muutosta, erilaisten merkitysten ja velvoitteiden jat-
kumossa, voidaan pitää päättymättömänä prosessina. Muutokset myös pirstoutuvat 
ja synnyttävät edelleen uusia muutossyötteitä, jotka näyttäytyvät vaikutuksiltaan 
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erilaisina ja erisuuntaisina tarkasteluympäristöstä riippuen. (Jäntti, 2016.) Tämä muu-
tosalttius sekä kuntien tehtävä- ja merkityskentän laajuus korostaa kuntien muovau-
tuvaa luonnetta osana muuttuvaa toimintaympäristöä. Jatkuvan muutoksen vuoksi 
edes toimintaympäristön kompleksisuuden määrä tai laatu ei näyttäydy muuttumat-
tomana, vaan erilaiset järjestelmät ovat liikkeessä sen suhteen ja niiden olemus vaih-
telee yksinkertaisuuden ja kompleksisuuden välisellä akselilla jatkuvasti (Morçöl, 
2005). 

Monimutkaistuvassa yhteiskunnallisessa toimintaympäristössä kuntien aseman 
selkeys ei tule annettuna. Uhkana on epäselvyys identiteetistä ja tarkoituksesta, sys-
teemin osista ja asemasta osana laajempaa kontekstia. (Keating & Katina, 2019.) 
Viime vuosikymmenten kuntarakenneuudistukset ja toteutuva sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistus vaikuttavat väistämättä kuntien identiteetin ja tarkoituksen jäsentä-
miseen. Pohdittavana on, missä roolissa kuntia tulkitaan ja mitä osia, esimerkiksi pal-
veluita, tulisi tulkita kunnan toiminnoiksi. Samaan tapaan kunnat kytkeytyvät monin 
tavoin ympäröivään kontekstiin, niin institutionalisoituneiden yhteistyömuotojen ja 
yhteistoiminnan kautta kuin myös löyhemmin sidoksin. 

2.2 Kuntien johtamisympäristön kompleksisuus 

Toimintaympäristön kompleksisuus ei kosketa kaikkia organisaatioita samoin tavoin, 
vaan näyttää siltä, että joissakin organisaatioissa, kuten kunnissa, kompleksisuuden 
vaikutukset tihentyvät ja kertautuvat (ks. Greenwood ym., 2011). Kuntia voidaan tul-
kita kompleksisuuden näyttämöinä ja kompleksisina systeemeinä. Hyvin monet kun-
nan eri osista, toiminnoista, toimijoista ja tapahtumista ovat pääsääntöisesti keske-
nään varsin monin tavoin yhteen kietoutuneita, ja ne vaikuttavat toisiinsa monen 
suuntaisesti. (Vrt. Arena & Uhl-Bien, 2016; Uhl-Bien & Arena, 2017.) Kuntien joh-
tamisympäristön kompleksisuus tulee esiin, kun tunnistetaan läsnä olevat lukuisat, 
keskenään ristiriitaiset tavoitteet ja näiden saavuttamisen mukanaan tuomat uudet 
dynamiikat. (Vrt. Chen & Jia, 2021).  

Kompleksisia systeemejä määrittää niiden holistinen luonne, jonka kokonaisuu-
dessa yhdistyvät inhimilliset, sosiaaliset, organisatoriset, politiikkaprosessien, poliitti-
set ja tiedon merkitykset ja vaikutukset (Keating & Katina, 2019). Kuntien holistinen 
olemus korostuu tarkasteltaessa paikallishallintoa sen yhteiskunnallisen merkityksen 
kannalta. Paikallisen asukkaiden itsehallinnollisen tehtävän ja palveluvelvoitteiden 
ohella kuntaa voidaan tulkita niin identiteetin vaalijana, hyvinvoinnin rakentajana ja 
tukijana, taloudellisen aktiivisuuden edistäjänä kuin erilaisten elämäntapavalintojen ja 
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yhteisöjen syntymisen mahdollistajana. (Ks. Stoker, 2011; Valtiovarainministeriö 
2020; 2015.) Erilaisten roolien ja merkitysten painottuminen ilmenee vasta paikalli-
sesti. 

Kompleksisten systeemien tunnuspiirteeksi lukeutuva kontekstin korostunut 
merkitys leimaa kuntien toimintaa ja toimintaympäristöä. Ainutlaatuiset olosuhteet, 
tekijät ja puitteet muodostavat ympäristön, johon kunta sijoittuu. Kontekstin koros-
tunut merkitys vaikuttaa siihen, minkälaisia päätöksiä, toimintoja ja tulkintoja käytet-
tävissä olevista vaihtoehdoista tehdään. Kontekstuaaliset tekijät ja olosuhteet muo-
vaavat sen puitteissa toimivaa kuntaa kompleksisena systeeminä, mutta samanaikai-
sesti ja vastavuoroisesti myös konteksti muuttuu kunnan toiminnan myötä. (Vrt. 
Keating & Katina, 2019.) Kontekstilla on sekä rajoittava että mahdollistava vaikutus 
kunnan toimintaan. Kontekstin korostuminen voi vaikeuttaa muualla sovellettujen 
ongelmanratkaisutapojen omaksumista ja rohkeutta valita valmiina tarjolla olevista 
ratkaisuvaihtoehdoista. Vastavuoroisesti kontekstin korostuessa uusia ratkaisuvaih-
toehtoja voidaan lähteä etsimään paikallisuudesta käsin, kun valmiiksi muotoiltujen 
ja universaalien ratkaisuvaihtoehtojen rajoittavuus tunnistetaan.  

Kunnilta odotetaan toimintaympäristön monimutkaisuuden ja organisaation si-
säisten toimintojen yhteensovittamista. Limittäiset ja kerrokselliset johtamis- ja pää-
töksentekorakenteet sekä ylipäätään duaalijohtamisen realiteetit luovat kunnista ins-
titutionaalisen kompleksisuuden näyttämön (Kyösti ym., 2022a). Nykyiset verkosto-
maiset toimintatavat ja toimijaverkot altistavat kuntia strategiselle kompleksisuudelle. 
Verkostoissa osallisina on monia autonomisia osapuolia, jotka tuovat mukanaan 
omat strategiset tavoitteensa. Kaiken kattavien ja selkeiden hierarkioiden puuttuessa 
monenlaiset tavoitteet ovat läsnä rinnakkain, eivätkä toimijat välttämättä osallistu 
toistensa strategisiin tavoitteisiin. Lisäksi eri tavoitteiden välille voi syntyä kilpailua. 
Nämä eri suuntaisten, eri vahvuisten ja eri tavoin ratkaistavien tavoitteiden tuottamat 
yhteisvaikutukset voivat lisätä kompleksisuutta, ja onkin vaikea ennustaa, mitkä stra-
tegiset tavoitteet saavat kannatusta. Tavoitteista käyty kilpailu vaikuttaa niin yhteis-
työn tekemiseen kuin ongelmanratkaisuun. (Klijn & Koppenjan, 2014; Haveri, 2006.) 
Kunnissa valtavirtaistuneet verkostomaiset toimintatavat tuovat myös ulkoiset kon-
fliktit ja neuvottelun kiinteäksi osaksi kuntien toimintaa ja johtamista (Sørensen & 
Torfing, 2007; Haveri, 2006). 

Kunnat, muiden julkisten organisaatioiden tapaan, tasapainottelevat moninker-
taistuneiden ja toisinaan keskenään ristiriitaisten tavoitteiden kanssa. Kuntien toi-
mintaympäristössä paradoksaalisuudella on merkittävä rooli. Paradoksaalisuus voi-
daan ymmärtää tilana, joissa erilaisten asioiden välillä tehtävä valinta vaikeutuu tai 
osoittautuu jopa mahdottomaksi. (Hyyryläinen ym., 2018). Siitä huolimatta tyypillistä 
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on puhua sekä arkikielessä että tutkimuksessa ongelmanratkaisusta ja tavoitteen aset-
tamisesta yksikössä, jolloin yhtäaikaisten tavoitteiden moninaisuus ja niiden väliset 
ristiriidat jäävät huomiotta. Myös tavoitteiden priorisointiin keskittyvä näkökulma 
pitää sisällään hyvin kapean tavoitetilan, jossa parhaimpaan lopputulokseen päästään, 
kun tavoitteet ovat mahdollisimman rajattuja. Selkeät ja rajatut tavoitteet mahdollis-
tavat toki johtamisen keskittymisen mutta myös fokusoidun tiedontuottamisen raja-
tuista ilmiöistä. (Chen & Jia, 2021.) 

Kuntaorganisaation ulkopuolisten osapuolten astuminen osaksi kuntien hallinnan 
kokonaisuutta muovaa kuntia johtamisympäristöinä. Ristiriitaisten tavoitteiden 
ohella kompleksisuutta synnyttävät syvemmällä vaikuttavat moninaiset institutionaa-
liset logiikat. Kuntien rakenteissa ja toimintaprosesseissa näkyvillä institutionaalisilla 
logiikoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sääntöjä, jotka ohjaavat tulkintoja organisa-
torisesta todellisuudesta, tavoista, joilla organisaatiossa voidaan menestyksekkäästi 
toimia ja miten toimia hyväksyttävällä tavalla. (Greenwood ym., 2011.) Esimeriksi 
kuntien tehtäväkentässä toimivat, kuntien toimintaa täydentävät ja sen rinnalla toi-
mivat järjestöt ja yksityiset yritykset ovat nykyisin kiinteä osa hallinnan kokonai-
suutta. Siten hallinta ja palvelutuotanto on yhä monimuotoisempien, omanlaisilla toi-
mintalogiikoilla toimivien, toimijoiden yhteistyötä (Goldsmith & Eggers, 2004, 10), 
eikä kunnilla ole oikeutta sanella yhteistyön tapoja puhtaasti omista lähtökohdistaan 
(ks. Tuurnas, Paananen & Tynkkynen 2022). Se miten eri toimijoiden välistä tehtä-
vänjakoa voidaan toteuttaa, vaatii totutuista järjestelyistä ja mekanismeista jousta-
mista. Kuhunkin kysymykseen sopivimmat hallinnan järjestelyt ja mekanismit vaih-
televat niin sektoreittain kuin erilaisten yhteiskunnallisten sidosten ja yhteistyösuh-
teen mukaan.  

Järjestäytyneiden toimijoiden ohella myös kansalaisten rooli on aiempaa moni-
ulotteisempi. Kansalaisten yhä vahvempi yksilöllinen orientaatio on synnyttänyt kriit-
tisyyttä hallintoa kohtaan ja myös julkisilta palveluilta odotetaan yhä useampia vaih-
toehtoja ja variaatioita (Goldsmith & Eggers, 2004, 10). Kuntiin kohdistuu vaatimus 
turvata kuntalaisten yhä vahvempaa osallisuutta ja valtaa palveluidensa ja toiminto-
jensa järjestämisessä sekä organisoida kansalaisten osallistumista julkisen toiminnan 
tuen saavuttamiseksi (Kurkela, 2022; Boedeltje & Cornips, 2004).  

2.3 Tehtävänä kompleksisuudessa johtaminen 

Kompleksisten systeemien keskeisiksi piirteiksi on tunnistettu varsinaisten komplek-
sisuuden tyyppipiirteiden ohella myös kontekstin vallitseva merkitys, 
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monitulkintaisuus ja holistinen luonne. (Keating & Katina, 2019, 2). Mitä merkitsee, 
jos nämä tunnistetaan ja tunnustetaan johtamista kehystäviksi periaatteiksi? Johtami-
sen haasteena on ylipäätään pystyä identifioimaan niitä toimintatapoja, sääntöjä ja 
järjestelyjä, jotka auttavat tulkitsemaan kunnan tulevaisuuden päämäärää, ja joiden 
avulla on mahdollista menestyä (ks. Greenwood ym., 2011).  

Kompleksisuudessa johtamisessa keskeiseksi kysymykseksi muodostuu yksiselit-
teisen tietämisen ja tulkinnan välinen jännite. Yksilöillä on ratkaiseva merkitys sille, 
miten institutionaalinen kompleksisuus vaikuttaa organisaation toimintaan. Yksilöt 
muodostavat merkityksiä esiin kumpuaville ilmiöille ja toimintalogiikoille. Merkitys-
ten muodostamisen tavat näyttävät korostavan yksilöiden välisiä eroja ja kykyjä vas-
tata institutionaalisiin paineisiin ja siten vaikuttaa koko organisaation toimintaan 
(Bertels & Lawrence, 2016). Päätöksenteon ja kuntien toiminnan kohteena olevat 
ilmiöt haastavat kuntien johtotehtävissä toimivia luottamushenkilöitä ja viranhalti-
joita. Esiin nousevat ongelmat ovat sisältöjensä ja aihealueidensa puolesta vaativia ja 
niihin liitetään tulkintoja kompleksisuudesta. (Raisio ym., 2018.) Päätöksenteon ja 
johtamisen kohteena olevia asioita myös kehystetään lukuisin tavoin. Samanaikaisesti 
käytettävissä olevaa tietoa tulkitaan hyvin eri tavoin. Erilaisten tulkintojen läsnäolo 
synnyttää ilkeitä ongelmia. Nämä ongelmat ovat usein tunnistettavissa moninaisuu-
tensa ja sisäisten ristiriitaisuuksiensa vuoksi, mutta niille leimallista on ongelmanrat-
kaisuun ja päätöksentekoon osallisten toimijoiden erilleen hajoavat käsitykset ongel-
mien luonteesta ja niiden vaatimista ratkaisuista. (Klijn & Koppenjan, 2014.) 

Yhteiskunnan monimuotoistuminen ja kasvaneet yhteydet merkitsevät yhä suu-
rempaa käytettävissä ja saatavilla olevan tiedon määrää, joka muodostuu monista toi-
siinsa kietoutuneista tiedonkappaleista ja merkitysjärjestelmistä. Yhä useammin kyse 
ei välttämättä olekaan tiedon puutteesta, vaan siitä että tietoa on valtavasti saatavilla 
ja sen oikeellisuudesta on vaikea vakuuttua. (Klijn & Koppenjan, 2014.) Tämä runsas 
ja alati kehkeytyvä tieto on kuitenkin samanaikaisesti itsessään epätäydellistä ja ereh-
tyväistä (Keating & Katina, 2019). Johtamisen ja päätöksenteon kohteena olevien 
asiasisältöjen mukanaan tuomat ilkeät ongelmat ja kompleksisuus on harvoin ratkais-
tavissa lisäämällä tiedonkeruuta, vaan usein puute kohdistuu jaettuihin tulkintakehyk-
siin ja toimijoiden yhdessä tuottamiin, jaettuihin merkityksiin (Paananen & Kork, 
2023). On siis johtamisen kysymys, organisoidutaanko uuden tiedontarpeen kohda-
tessa siten että kaikki osapuolet keräävät tietoa omilla tahoillaan, jolloin saavutettu 
tieto on todennäköisimmin toki moniulotteista mutta kenties ristiriitaista ja vaikea-
selkoista. Tällöin hajautettu tiedonkeruu, ja vain keräämiseen jäävä jaettu toiminta-
tapa, tuottaa itsessään lisää haasteita ja kompleksisuutta yhteistyösuhteissa ratkotta-
vaksi. Eri lähtökohdista ja erilaisin resurssein tehty tiedonhankinta tuo mukanaan 
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neuvoteltavaksi eri osapuolten väliset valtasuhteet ja arvomaailmat. (Klijn & Kop-
penjan, 2014; Koppenjan, 2004, 37.) 

Kompleksisien ilmiöiden tulkinta yksilöinä on väistämättä vajavaista. Tämän va-
javaisuuden kompensoimiseksi parhaaseen mahdolliseen tulkintaan ja ymmärrykseen 
on mahdollista päästä tarkastelemalla päätöksenteon ja johtamisen kohteena olevaa 
ilmiötä kriittisesti ja useiden yksilöiden tulkintoja yhteen sovittaen. (Lindell ym., 
2019; myös Paananen & Kork, 2023). Huomiota ja voimavaroja on kiinnitettävä eri-
tyisesti yhteisten tulkintojen synnyttämiseen, arvopohjaiseen keskusteluun ja tulkin-
tavaihtoehtojen puntarointiin. On tavoiteltavaa, että ennalta määriteltyjen ratkaisu-
vaihtoehtojen sijaan, kompleksisuuden ja toimintaympäristön ennakoimattomuuden 
edessä pyritään kokeilemaan ja kehittämään uudenlaisia toimintatapoja, jotka autta-
vat sopeutumaan turbulenttiin toimintaympäristöön. (Bergström ym., 2008; Bertels 
& Lawrence, 2016; Ramus ym., 2016.)  

Toinen kompleksisuudessa johtamisen jännite syntyy ennakoitavuuden ideaalin ja 
kohdattavan epälineaarisuuden välille. Kuntia, mutta myös johtamista tarkastellaan 
usein tehtävien, velvoitteiden ja valitun strategisen vision kautta. Tulkinta erilaisten 
ennalta määriteltyjen toimien johtamisesta ennalta määrättyihin tavoitteisiin houkut-
telee. Haastavaa kuntaympäristössä johtamisesta tekee juuri se, etteivät johtamisen 
kohteena olevat asiat useinkaan etene lineaarisesti eivätkä asioiden väliset suhteet ole 
ennakoitavissa. Odotuksiin ilmiöiden ennakoitavuudesta sekä kompleksisuuden ke-
syttämisestä voidaan suhtautua varsin varauksellisesti. (Klijn & Koppenjan, 2014.)  

Yhteiskunnalliset ilmiöt voivat olla sekä monimutkaisia että kompleksisia. Johta-
misen tehtävänä ja tarpeena voi olla erottaa monimutkaisten asioiden joukosta ne 
kysymykset, joita tulisi tarkastella kompleksisina ja siten erityistä huomiota vaativina. 
Yksi tapa erottaa kompleksiset asiat monimutkaisista on tarkastella asioiden lähtöti-
lanteita. Monimutkaisten asioiden lähtötilanne voi olla hahmotettavissa ja siten voi-
daan olettaa, että asiat toimivat johdonmukaisesti, kunhan vain monimutkaisuutta 
pystytään käsittelemään esimerkiksi lisäämällä ymmärrystä erilaisista monimutkai-
suutta aiheuttavista asioista ja niiden välisistä suhteista (Kamensky, 2011; Klijn & 
Koppenjan, 2014). Vastaavasti kompleksissa tilanteissa lähtötilanteenkin hahmotta-
minen on työn takana, eivätkä asiat etene lineaarisesti eikä niiden suoraviivaisen ete-
nemisen varaan voi rakentaa odotuksia (Kamensky, 2011; Morçöl, 2005). Tämä epä-
lineaarisuus ja kompleksisuus laajemmin haastaa pitkäaikaiseen suunnitteluun ja by-
rokraattiseen järjestäytymiseen perustuneen käsityksen julkisesta politiikasta ja johta-
misesta (ks. Morçöl, 2005; Rhodes & Eppel, 2018).  

Asemoituminen epälineaarisuuteen ja esimerkiksi ristiriitaisuuteen näyttää koros-
tuvan kompleksisuudessa johtamisessa. Pitkällä aikavälillä kuntien menestyksen voi 
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määrittää niiden kyky toimia ristiriitaisia vaatimuksia kohdatessa (Hyyryläinen ym. 
2018). Perinteisesti tavoitteenmuodostus ja eri tavoitteiden välillä priorisointi tapah-
tuu vertikaalisena liikkeenä ylemmältä poliittiselta tai hallinnolliselta tasolta kohti toi-
meenpanoa. Sen sijaan horisontaalisesti eri toimijoiden välillä tapahtuva tavoitteista 
neuvottelu, tavoitteisiin vaikuttaminen ja niihin liittyvä vuorovaikutus jää vähäiselle 
huomiolle. Monitavoitteisuuden hyväksyminen voi auttaa ymmärtämään kuntien toi-
minnassa ja johtamisessa läsnä olevaa tarvetta yhteensovittaa lukuisia erilaisia tavoit-
teita mutta myös tarpeen mukaan priorisoida niiden välillä. (Ks. Chen & Jia, 2021.) 
Mikäli monitavoitteisuus ja niiden mukanaan tuomat paradoksit hyväksytään väistä-
mättömäksi osaksi kuntaorganisaation toimintaa, päästään binäärisistä valintatilan-
teista kohti sekä-että-vaihtoehtomaailmaa sekä tarkastelemaan erilaisia vastakkain-
asetteluja, vaihtoehtojen välistä dynamiikkaa ja moniulotteisia vuorovaikutusketjuja 
(Hyyryläinen ym., 2018.) 

Käynnissä oleva yhteiskunnan monimuotoistuminen ja erilaistuminen sekä sa-
manaikainen keskinäisriippuvuuksien kasvu luo tarpeen uudenlaiselle yhdistävälle 
toiminnalle osana johtajuutta. Kasvavat yhteiskunnalliset keskinäisriippuvuudet ja si-
dokset luovat tarpeen uudenlaisille toiminnoille ja luovat tilaa monenlaisille toimi-
juuksille osana johtamisen kokonaisuutta. Perinteinen käskyvaltaan nojautuva johta-
juuskäsitys on tullut haastetuksi, ja tilalla on tarve pystyä yhteistyöhön eri yhteiskun-
nallisten toimijoiden kanssa. (Esmark, 2007; Sørensen, 2013; Sørensen & Torfing, 
2007.) Kompleksisessa toimintaympäristössä on hyödyllistä jakaa vaikutusvaltaa 
mutta myös vastuuta hyödyntää erilaisia syötteitä, jolloin myös yhä suurempi osa joh-
tajuudesta on jaettua. Tällöin johtajan tehtävänä on tosiasiallisen johtamistyön ja suo-
rittamisen sijaan toimia yhä vahvemmin yhteen kokoavana voimana ja koordinoida 
toimintaa. (Bergström ym. 2008; Crevani ym. 2010.)  

Toimijoiden välinen keskinäisriippuvuus ohjaa toimijoita neuvottelemaan strate-
gioistaan, sillä vain omiin päämääriin keskittyminen ja yksittäisten asioiden tavoittelu 
ajautuu herkästi umpikujiin ja johtaa heikentyneeseen päätöksentekokykyyn (Klijn & 
Koppenjan, 2014). Kunnissa vallitseva vuorovaikutus, eri toimijoiden tiiviit yhteydet 
ja palautteen antamisen tavat altistavat kuntia sisäisille jännitteille erityisesti silloin, 
kun yksittäisten toimijoiden väliset ratkaisemattomat konfliktit jäävät ratkaisematta 
ja erimielisyydet jäävät elämään organisaatiossa (Jalonen, 2007, 239). Sanoittamatta 
jäävät näkökulmat voivat olla riski johtamiselle, ja mihin vaikuttaminen asettuu joh-
tamisen tehtäväksi. 

Kompleksisuudessa johtaminen tapahtuu eri mekanismein kuin yksiselitteisissä ja 
ennakoitavissa ympäristöissä. Johtamisen tehtävänä on mahdollistaa toimintaan osal-
listen oppimista, luovuutta, tukea sopeutumiskykyä ja tiedonjakamista (Uhl-Bien ym., 
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2007). Vuorovaikutteinen hallintatapa on yksi tapa asemoitua osaksi kompleksista 
toimintaympäristöä. Vuorovaikutteisen hallinnan avulla voidaan tavoitella parempaa 
tiedon välittymistä eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä, ja siten rakentuvan vuoro-
vaikutuksen tuottavan parempia ongelmien määrittelyjä ja ratkaisuja näihin ongel-
miin. (Klijn, 2011; Sørensen, 2013.) 

Johtamiselta vaaditaan kykyä tasapainotella tehokkaiden ja välttämättömien rutii-
ninomaisten suoritusten sekä muutoksiin sopeutumista ja ennakointia palvelevien 
toimintojen välillä (Murphy ym., 2017). Kompleksisuudessa tapahtuvassa johtami-
sessa kietoutuu yhteen erilaisia johtajuusrooleja kuten sopeutuvaa johtajuutta, hallin-
nollista johtajuutta ja mahdollistavaa johtajuutta (Bertels & Lawrence, 2016). Olen-
naista on pystyä tunnistamaan ja vastaamaan erilaisiin johtajuustarpeisiin ja vaihdella 
niiden välillä.  Johtajalta vaaditaan ymmärrystä paikallisen kulttuurin merkityksestä ja 
kykyä arvioida toimintaansa ja asemaansa jatkuvasti uudelleen. (Sullivan 2012.)  

Kuntien tarkastelu kompleksisina systeemeinä haastaa myös uudelleen tulkitse-
maan johtajuuden rakentumista. Toimintaympäristön monimutkaisuudesta ja moni-
tulkintaisuudesta kumpuavat haasteet vaativat tuekseen vuorovaikutuksessa konst-
ruoituvia johtamiskäytäntöjä ja johtajuustulkintoja (Bergström ym., 2008; Bertels & 
Lawrence, 2016; Crevani ym., 2010). Kompleksisuudessa johtajuutta voidaan tulkita 
ensisijaisesti ihmisten välisenä dynamiikkana ja vuorovaikutuksena, jolloin kyseessä 
on henkilön asemaan perustuvaa valtaa ja määräysvaltasuhteita laajempi kokonaisuus 
(ks. Endres & Weibler, 2017; Ladkin, 2013). Johtaminen nähdään toimintana, joka 
mahdollistaa toimintaympäristöön sopeutumisen, jatkuvan oppimisen ja uudenlais-
ten ratkaisujen synnyttämisen. Tätä taustaa vasten kompleksisuudessa johtamisessa 
läsnä ovat:  

- vuorovaikutus¸ joka ilmenee informointina, ideointina ja sitouttamisena, 
sekä kytkeytyneisyyden hyödyntämisenä ja palauteprosessien hallintana 

- luottamus, joka toimii kollektiivisena resurssina sekä heikkojen ja vahvojen 
sidosten ominaisuutena,  

- merkityksellistämisen prosessit, joita sovelletaan epäselvyyden hallintana ja 
epäjärjestyksen sietämisen tukena,  

- sisäiset mekanismit ja niiden hallinta, joita toteutetaan mm. asioiden nimeä-
misenä, sisäisten mallien hallintana sekä kuntaa jäsentävien rajojen ja ra-
japintojen hallintana, 

- monimuotoisuus ja siitä tehtävät tulkinnat, eli suhtautuminen monimuotoi-
suuteen uhkana tai voimavarana sekä  
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- ymmärryksen kasvattaminen ajasta ja ilmiöiden yhteisevoluutiosta ja siten ajoi-
tuksen merkityksen tunnistamisesta ja optimaalisen valintaympäristön 
luomisesta, jossa johtajuutta harjoitetaan (mukaillen Jalonen, 2007, 289).

Johtajuuskonsepti näyttää olevan muutoksessa. Kompleksisessa johtamistehtä-
vässä pärjäämisessä strategiaksi näyttää muodostuvan aiempaa vähempi suoran kont-
rollin määrä. Yhä enemmän nojaudutaan kollektiiviseen tulkintaan johtajuudesta. 
Kun edellä esitetty kertautuva kompleksisuus otetaan huomioon, vaaditaan johtami-
selta monen tasoisten dynamiikkojen ymmärtämistä ja hallintaa (Kuvio 1). Tässä tul-
kinnassa johtamista määrittävät dynaamiset vaikuttamisen prosessit, alati muuntuvat 
ihmisten väliset suhteet, hajautunut johtajuus ja arkisessa työssä konstruoituvat joh-
tajuuskokemukset (Ospina ym., 2020). Kenties vuorovaikutteistuvassa johtajuudessa 
kyse onkin suurelta osin siitä ”Miltä tuntuu olla osana erilaisia johtajuuteen liittyviä suhteita, 
ja miten nämä kokemukset syntyvät”, kuten johtajuustutkija Donna Ladkin (2013, 331) 
muotoilee johtamisen kokemuksellisuutta pohtiessaan.

Kuvio 1 Kompleksisuus johtamisen toimintaympäristönä ja haastajana



 

30 

3 METODOLOGIA 

3.1 Sosiaalinen konstruktionismi tieteenfilosofisena suuntauksena 
Hallintotieteellisen tutkimuksen tarkastelu tieteenfilosofisessa valossa on kiinnos-

tava tehtävä, joka on aloitettava paikantamalla tieteenalan identiteettiä ja asemoitu-
mista osaksi tieteen kenttää, ja vasta siten on mahdollista tarkentaa tieteenfilosofisia 
taustaoletuksia. Hallintotieteellinen tutkimus sijoittuu useiden tieteenalojen muodos-
tamalle alueelle ja sen juuret ulottuvat laajalle. Jonkinlaisena konsensuksena voidaan 
pitää tulkintaa, jonka mukaan kyseessä on soveltava yhteiskuntatiede. Hallintotieteel-
lisen tutkimuksen yhteys yhteiskuntatieteisiin tulee näkyväksi varsinkin, jos yhteis-
kuntatieteiden luonnehditaan tarkastelevan ja käsittelevän (inhimillisiä) tekoja eikä 
niinkään tapahtumia. (Runciman ym., 1976, 23.)  

Hallintotieteellistä tutkimusta velvoittaa vaatimus tutkimuksen tuottaman tiedon 
hyödynnettävyydestä. Lisäksi hallintotieteellisen tutkimuksen sisäiseksi vireeksi voi-
daan tunnistaa myös pyrkimys hahmottaa ja ymmärtää julkista hallintoa laajoina ko-
konaisuuksina yksittäisten osa-alueiden rinnalla. Hallintotieteelliselle tutkimukselle 
on luonteenomaista pyrkiä osaltaan ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia. 
(Raadschelders, 2011.) Hallintotieteellisen tutkimuksen identiteetin muodostaa tiivis 
kytkös käytäntöön ja odotus tiedon hyödynnettävyydestä. Tämä reunaehto on omi-
aan kytkemään hallintotieteellistä tutkimusta sosiaalisen konstruktionismin periaat-
teeseen, jossa kaikkien käsitysten ymmärretään olevan relationaalisia, kulttuurisesti ja 
historiallisesti latautuneita (Burr, 2015, 3–4). 

Sosiaalisen konstruktionismin kantavana ajatuksena on tiedon muodostuminen 
inhimillisenä työnä, mikä tekee eron tulkintaan, jonka mukaan tieto olisi heijastus tai 
peilautuisi jostakin erillisestä todellisuudesta (Burr, 2015, 4–5; Sandu & Unguru, 
2017). Hallintotieteellisen tutkimuksen tietopohja on ’keinotekoinen’ artefakti, joka 
koostuu aiemmista konstruktioista ja yhteisössä hyväksytyistä teoreettisista malleista. 
Tällöin tieteenalan epistemologinen perusta rakentuu sosiaalisena konstruktiona 
(Astley, 1985; vrt. Burr, 2015). Sosiaaliseen konstruktionismiin perustuvan tulkinnan 
mukaan tieto ja todellisuus muovautuvat historiallisten, kulttuuristen ja kielellisten 
dynamiikkojen vaikutuksessa. Tästä syystä jaottelua subjektiivisuuden ja objektiivi-
suuden välillä voi olla vaikea tehdä. Tämä myös täsmentää sosiaalisen 
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konstruktionismin tulkintaa. Tiivistettynä tieto muodostuu ja kehkeytyy tulkittaessa 
sosiaalisesti konstruoitunutta todellisuutta. (Endres & Weibler, 2017).  

Sosiaalisen konstruktionismin rakentuminen vastalauseena positivismille vaikut-
taa epistemiologian ohella myös tutkimuksen fokukseen ja tutkimusmenetelmällisiin 
valintoihin (Endres & Weibler, 2017). Hallintotieteellisessä tutkimuksessa havain-
noinnin kohteena eivät ole neutraalit asiat, joita passiivisesti organisaatioissa koetaan. 
Sen sijaan tutkimuksen fokus ja katse kehkeytyy tulkitsemalla teoreettista tietopohjaa, 
joka on jo itsessäänkin konstruktio. (Astley, 1985.)  

Hallintotieteellisessä tutkimuksessa todellisuuden ymmärretään ulottuvan yksilöi-
den ulkopuolelle, mutta sosiaalista todellisuutta ei ole kuitenkaan tarpeen erottaa yk-
silöstä. Keskeistä onkin tulkinta, jossa yksilö ja sosiaalinen todellisuus ovat kahden-
suuntaisessa vuorovaikutuksessa, jolloin yksilö vaikuttaa sosiaaliseen todellisuuteen 
ja sosiaalinen todellisuus yksilön kokemusmaailmaan, tulkintoihin ja toimijuuteen. 
(Endres & Weibler, 2017). Alati käynnissä oleva sosiaalinen konstruktio tuottaa myös 
itsessään kompleksisia järjestelmiä ja vastakkainasettelua. Jatkuvasti sosiaalisissa jär-
jestelmissä konstruoituvat jännitteet muokkaavat niissä toimivien tietoisuutta ja toi-
mintaa muutosten tavoittelemiseksi. (Seo & Creed, 2002.) Sosiaalisen konstruktio-
nismin reunaehdoksi tunnistetaankin tiedon ja sosiaalisen toiminnan välinen erotta-
maton yhteys (Burr, 2015, 5).  

Intersubjektiivisuudella on keskeinen merkitys osana sosiaalista konstruktionis-
mia ja sen varaan rakentuvaa tutkimusta. Toimijoiden ja erilaisten ryhmien väliset 
suhteet konstruoituvat vuorovaikutuksessa, päivittäisissä käytännöissä ja kehkeyty-
vinä sosiaalisina prosesseina. (Endres & Weibler, 2017).  Tutkimuksen kiinnostuksen 
kohteena on erityisesti yksilöiden väliin muodostuva tila, jossa todellisuutta ja sosi-
aalisia ilmiöitä, kuten organisoitumista tai johtajuutta, konstruoidaan yhdessä. (Brad-
bury & Lichtenstein, 2000; Endres & Weibler, 2017).  Johtajuusinstituutiot ovat vuo-
rovaikutuksen synnyttämiä prosesseja, jotka muovautuvat yhä uudelleen erilaisten 
sosiaalisten toimijoiden, heidän tulkintojensa ja toimintojensa kautta (vrt. Edelenbos 
& Meerkerk, 2011, 4). 

Julkisen hallinnon institutionaalista muutosta hahmotetaan tyypillisesti ideaali-
tyyppien, laajojen käsitejärjestelmien ja paradigmamuutosten kautta (Tenbensel, 
2018.) Tässä tutkimuksessa johtamisympäristönä toimiva kunta käsitetään inhimilli-
sen eksistenssin kautta, joka eroaa suuresti ’puhtaan’ institutionaalisesta tulkinnasta, 
jossa kunta esitettäisiin hallinto- ja palvelutuotanto-organisaationa. Kuntaa johtami-
sen toimintaympäristönä tarkasteltaessa löydettävissä on lopulta ihmisiä ja heidän vä-
listään vuorovaikutusta. Kuntaa on mahdollista tulkita normeina ja sääntöinä, mutta 
kunnasta on mahdollista puhua myös sitoutumatta näihin sääntöjärjestelmiin. Tässä 
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yhteydessä kuntaa tulkitaan johtajuuden näyttämönä, johtamisen toimintaympäris-
tönä, joka käsitetään ensisijaisesti situationaalisesti ja inhimillisesti konstruoituvana. 
Johtamisympäristöä tarkastellaan annettuina merkityksinä, joihin vaikuttavat muiden 
muassa eletty historia, ajattelu- ja arvomaailmat tai vaikkapa tulkinnat yhteisöllisyy-
destä. (Ks. lisää Anttiroiko, 1991, 124–126, 162)  

Ihmisten organisoitumisen tavat pitävät sisällään lukemattomia merkitysmaail-
moja, joita on tutkittava niiden tavoittamiseen sopivin laadullisin menetelmin ja tul-
kintakehyksin. Edellä esitettyjen tulkintojen innoittamana pyrin tällä väitöstutkimuk-
sella osallistumaan hallintotieteelliseen tutkimusperinteeseen sosiaalisen konstruktio-
nismin valossa ja siihen soveltuvin seuraavassa esiteltävin laadullisin tutkimusmene-
telmin. 

3.2 Tutkimuksen aineistot ja analyysitavat 

3.2.1 Aineistojen esittely 

Tässä väitöstutkimuksessa on hyödynnetty haastattelu- ja dokumenttiaineistoja (Tau-
lukko 2, 35). Osatutkimuksissa I, II ja IV hyödynnetyt haastatteluaineistot on kerätty 
kolmen eri tutkimushankkeen puitteissa2, joissa olen työskennellyt ennen väitöstut-
kimusta ja väitöstutkimuksen aikana. Haastatteluaineiston informantteina on toimi-
nut kuntien viranhaltijajohtajia sekä ammattimaisia, osa- ja kokoaikaisesti työsken-
nelleitä luottamushenkilöjohtajia. Osa- ja kokoaikaisia luottamushenkilöitä hyödyn-
täneiden kuntien hallintosäännöt muodostavat dokumenttiaineiston, jonka analyysia 
on osatutkimus III:ssa hyödynnetty. 

Aineistonkeruumenetelmänä laadulliset haastattelut tarjoavat tiedonkeruun ohella 
näkökulmia haastateltavien yksilöllisiin kokemuksiin ja tulkintoihin tapahtumien ja 
kokemusten ympäristöstä sekä asetelmista, joita ulkoa päin ei muilla tavoin voida 
ymmärtää. Erityisesti verkostomaisten toimintatapojen ja johtajuuden ulottuvuuk-
sien ymmärtämiseksi haastattelut tarjoavat aineistonkeruumenetelmänä pääsyn epä-
muodollisten ja muilla menetelmillä vaikeasti tavoitettavien ilmiöiden ja tulkintojen 
äärelle. (Zølner ym., 2007, 125).  

 
2 Kuntajohtajat muutoksen tulkkeina. Rahoittaja Suomen Kuntaliitto. 2013. 
Uuden sukupolven kuntajohtajat. Rahoittaja Suomen Kuntaliitto. 2015. 
Ammattina luottamushenkilö. Rahoittaja Suomen Kuntaliitto. 2020–2021. 
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Osatutkimuksissa I ja II hyödynnetyt suurten ikäluokkien kuntajohtajahaastattelut on 
kerätty kerronnalliseen ja elämänkulkuperspektiiviin nojaten. Valitun haastatteluta-
van avulla tavoitteena oli saada tutkimusaineistoksi kertomuksia (Hyvärinen & Löyt-
tyniemi, 2009). Aineistonkeruun lähestymistapa perustui ajatukselle, miten ihmiset 
luovat toiminnalle, tapahtumille ja ilmiöille merkityksiä ja siten käsittelevät kokemuk-
siaan tarinankerronnan kautta. Tarinankerronnalla on konstruoiva merkitys sen tar-
jotessa mahdollisuuden uudelleentulkitsemiseen ja jopa uusien institutionaalisten 
identiteettien muodostamiseen (Manuti & Mininni, 2013). Narratiivinen lähestymis-
tapa antaa kertojalle mahdollisuuden havainnoida menneitä toimintapoja ja tapahtu-
mia eri näkökulmista. Tarinoiden kautta yksilöllisiä kokemuksia on mahdollista ana-
lysoida ja kytkeä osaksi suurempia ja yleismaailmallisia kertomuksia. Tarinat voidaan 
nähdä myös yhteiskunnallisen muutoksen metaforina tai niissä muodostuu rinnak-
kaisia tulkintoja keskeisistä yhteiskunnallisista tapahtumista. Tarinat mahdollistavat 
kulttuurisen oppimisen ja toimivat yhteisön ja jopa yhteiskunnan tietovarantoina. Ta-
rinoiden avulla voidaan havainnoida menneitä tapahtumia ja elämää siten, kun sitä 
on eletty. (Ks. Bruner, 1990; Sarbin, 2004). Kerätty aineisto on kertomusluonteista, 
jossa on erotettavissa erilaisia episodeja. Haastatteluiden osallistujat ovat saaneet suh-
teellisen vapaasti käsitellä kuntajohtamista ja sen roolia suomalaisessa yhteiskunnassa 
oman elämänsä kokemuksiin ja tapahtumiin perustuen. 

Osatutkimuksessa II on hyödynnetty uuden sukupolven kuntajohtajien haastatteluai-
neistoa. Aineistonkeruun taustalla on vaikuttanut fenomenologisessa ajattelussa kes-
keiseksi nostettu ihmisen kokemus eletystä ja koetusta. Kokemusten pohjalta muo-
dostuu elämismaailma, jonka ymmärretään ankkuroituvan merkityksellisiksi koettui-
hin asioihin. Elämismaailmoja voidaan tulkita myös jaettuina merkityksinä ja niiden 
pohjalta syntyvänä toimintana, joita tutkimusaineistona toimivista haastatteluista on 
mahdollista löytää ja tulkita. (Perttula, 2000, 440). Tutkimuksen avulla on ollut mah-
dollista tuoda näkyväksi ja tulla tietoiseksi niistä johtajuuden elementeistä ja koke-
muksista, jotka tottumus voi häivyttää itsestään selväksi ja siten näkymättömäksi (Ks. 
Tuomi & Sarajärvi, 2002, 35). Uuden sukupolven kuntajohtajat -aineiston keräämi-
sessä kiinnostuksen kohteena ovat olleet informanttien kokemukset tutkittavasta il-
miöstä, kuntajohtajuudesta ja heidän niille antamansa merkitykset. Aineistonkeruun 
tukena on käytetty väljää haastatteluteemojen kokonaisuutta3. 

Kolmannen haastatteluaineiston muodostavat johtavien, osa- tai kokoaikaisesti 
palkattuina toimivien, kuntien luottamushenkilöiden haastattelut, joita on hyödynnetty IV 

 
3 Teemoina: työnä kuntajohtaja, oma paikka kuntajohtajien ketjussa, uudistusprosessien jatkumo kun-
nissa, kuntayhteisön johtaminen, ammattina kuntajohtaja, julkisuus, asema kuntajohtajana Suomessa, 
työhyvinvointi, identiteetti ja etiikka sekä oma johtajuus. 
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osatutkimuksessa. Aineistonkeruun taustalla on vaikuttanut fenomenologis-herme-
neuttinen tulkinta (Anttiroiko, 1993), jonka ohjaamana poliittista johtajuutta ja pää-
töksentekoa tulkitaan yhteiskunnallisten ja inhimillisten prosessien kautta muotoutu-
vana kokonaisuutena. Aineistonkeruulla on pyritty tavoittamaan yksilöiden tekemi-
siä, kokemuksia ja käsityksiä johtavana luottamushenkilönä toimimisesta ja sen olen-
naisista piirteistä. Myös tämän aineiston keräämisessä on hyödynnetty teemahaastat-
telurunkoa4. 

III osatutkimus on edellä esitellyistä eroten rakentunut dokumenttiaineiston varaan. 
Vuonna 2020 osa- ja kokoaikaisia luottamushenkilöitä oli palkattuina 23 kunnassa5, 
ja kaikkien näiden kuntien hallintosäännöt on valikoitu analyysin kohteeksi. Hallin-
tosäännön keskeinen asema, Kuntalain ohella, kuntien hallintoa ja johtamista legiti-
moivana dokumenttina on kiistaton. Hallintosääntö jäsentää ja kuvaa kunnan johta-
misjärjestelmän, ja tarjoaa ajankohtaisen ja paikallisesti relevantin kuvan johtamisjär-
jestelmästä, vallanjaosta sekä johtavien luottamushenkilöiden tehtävänkuvan reuna-
ehdoista ja tehtäväkentästä. Dokumenttiaineistolla on myös rajoitteensa, sillä hallin-
tosäännöt institutionaalisina dokumentteina on laadittu ensisijaisesti kuntien toimin-
taa silmällä pitäen, ja analyysissä on syytä huomioida hallintosääntöjen kontekstuaa-
linen merkitys (Alastalo & Vuori). Lisäksi analyysin kohteeksi valikoidut hallinto-
säännöissä johtaville luottamushenkilöille osoitetut tehtävät ja vastuut ovat toteavia, 
eivätkä valota sitä, miten linjauksia sovelletaan ja mitä käytännön vaikutuksia niillä 
on. Rajoitteista huolimatta, dokumenttiaineiston avulla voidaan tarkastella kaikkien 
Suomen kunnissa toimivien osa- ja kokopäiväisesti palkattujen johtavien luottamus-
henkilöiden varaan rakentuvaa johtajapositiota ja heidän johtamistyötänsä kehystäviä 
reunaehtoja. Tässä yhteydessä dokumentteja tulkitaan resursseina; huomiota kiinni-
tetään siihen mitä kirjauksia ja velvoitteita hallintosääntö sisältää ja analyysin tuloksia 
tulkittaessa osin myös kiinnittämällä huomiota siihen, minkälaisia normeja dokumen-
teissa luodaan ja minkälaista poliittista johtamista niissä legitimoidaan (Esmark & 
Triantafillou, 2007, 123; Prior, 2008).  

 
4 Teemoina: kuntien poliittinen johtaminen: johtamisjärjestelmän kehittyminen, politiikan sisällöt, tiedon 
rooli, kansalaisuuden murros ja osallisuus, yhteistyö; osa-aikaisten ja päätoimisten luottamushenkilöiden rooli: 
luottamushenkilötyön ammattimainen hoitaminen, roolin muodostuminen, tehtävänkuvan kehittymi-
nen osana kuntien johtamista; luottamushenkilön toimintakyky ja jaksaminen: tehtävän vaatimukset ja tuen 
tarve 
5 Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kajaani, Kotka, Kärkölä, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Mik-
keli, Oulu, Pirkkala, Puolanka, Raahe, Rauma, Riihimäki, Rovaniemi, Sipoo, Tampere. Turku, Tuusula 
ja Vantaa. 
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Taulukko 2 Yhteenveto tutkimusaineistoista 

Aineisto Suurten ikäluokkien 
kuntajohtajahaastat-
telut (N 17) 

Uuden sukupolven 
kuntajohtajahaastat-
telut (N 20) 

Kuntien  
hallintosäännöt  
(N 23) 

Johtavien luottamus-
henkilöiden haastat-
telut (N 15) 

Hyödyntäminen Osatutkimukset I ja II Osatutkimus II Osatutkimus III Osatutkimus IV 

Informantit Suuriin ikäluokkiin 
kuuluvia (s. 1945–
1949) kuntajohtajia 

Aineistonkeruun ai-
kaan alle 40-vuotiaita 
(s.1975 ja sen jäl-
keen) kuntajohtajia 

Osa- ja kokoaikai-
sesti palkattuja luotta-
mushenkilöitä hyö-
dyntäneiden kuntien 
hallintosäännöt 
(31.12.2020) 

Johtavia, osa- ja ko-
kopäiväisesti palkat-
tuja, kuntien luotta-
mushenkilöitä 

Aineiston- 
keruutapa 

Kerronnalliseen elä-
mänkulkuperspektii-
viin perustuva haas-
tattelu 

Fenomenologisesti 
orientoitunut teema- 
haastattelu 

Institutionaalinen  
dokumenttiaineisto 

Teema- 
haastattelu 

3.2.2 Aineistojen analyysitapojen esittely 

Osatutkimuksessa I on sovellettu narratiivista analyysitapaa kertomusmuotoisen ja elä-
mänkulkuperspektiiviin nojaavan haastatteluaineiston analyysissä. Analyysivaiheessa 
aineiston tarinallisuutta on tulkittu kielenä, joka on mahdollistanut informanttien it-
seilmaisun ja korostaa tarinoiden sosiaalista merkitystä. Narratiivisen analyysin avulla 
on ollut mahdollista ymmärtää kuntajohtajuuden rakentumista ja sosiaalisesti raken-
tunutta todellisuutta, jota informantit ovat heijastaneet. (Dodge ym., 2005.)  

Analyysiprosessi alkoi litteroidun aineiston tiheällä lukemisella ja siinä huomio 
keskittyi ilmaisuihin, jotka kuvasivat muutosta. Käytännössä tyypillisimmillään muu-
tosta kuvaavat ilmaisut olivat kertomuksia, joissa tapahtui siirtymä jostakin johonkin 
toisenlaiseen todellisuuteen. Näitä siirtymäkuvauksia tiivistettiin ilmaisuiksi kuten 
”aiemmin kollegoita – nykyisin vastustajia”. Aineiston tyypillisenä piirteenä oli koke-
musten homogeenisyys, sillä samankaltaisia tarinoita löytyi valtaosasta haastatteluja. 
Kun tyypillisimmät siirtymät ja tarinatyypit oli tunnistettu, ryhmiteltiin näitä tarina-
tyyppejä edelleen laajempien teemojen alle. Esimerkkinä laajasta yläteemasta on 
”kunta-valtiosuhteen muutos”, jonka pohjalta analyysin tulokset kirjoitettiin tyyppi-
tarinoiksi. Analyysin tuloksena syntyneissä tyyppitarinoissa yhdistyvät historiallinen 
perspektiivi ja eri ympäristöissä syntyneet elettyyn elämään perustuvat kokemukset. 
Aineiston analyysin ja induktiivisen päättelytavan avulla on ollut mahdollista muo-
dostaa jäsennys, jossa elämäkerralliset kuvaukset ja tarinat limittyvät yhteiskunnalli-
sen kehityksen kanssa rakentaen kuvauksen siitä, minkälaisia johtamisen ja toimin-
taympäristön kehityskulkuja suurten ikäluokkien kuntajohtajien uralle on osunut. 
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Osatutkimuksessa II on hyödynnetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä kahden erilai-
sen kuntien viranhaltijajohtajien haastatteluaineiston jäsentämiseksi. Osatutkimuk-
sen aineistossa yhdistyi kerronnallista elämänkulkuperspektiiviin perustuvaa aineis-
toa (suurten ikäluokkien kuntajohtajat) sekä fenomenologisesti orientoitunutta (uu-
den sukupolven kuntajohtajat) haastatteluaineistoa. Aineistolähtöinen sisällönana-
lyysi valikoitui analyysimenetelmäksi siitä syystä, että analyysissä oli tarpeen pystyä 
yhdistämään kahdesta, hieman eri lähtökohdista, tuotettua haastatteluaineistoa ja ra-
kentaa yhtenäinen tulkinta niiden kautta. Analyysin mielenkiinnon kohteena oli kah-
den sukupolven kuntajohtajien tuottamat tulkinnat omista toimintamahdollisuuksis-
taan ja toimijuuksistaan osana vuorovaikutteista työnkuvaa. 

Analyysiprosessi alkoi litteroidun aineiston lukemisella, jonka jälkeen aineistosta 
tunnistettiin analyyttisen kysymyksen avulla alkuperäiset ilmaukset. Käytännössä ai-
neistosta poimittiin kaikki aines, joka tuotti vastauksia kysymykseen, miten kuntajohta-
jat tulkitsevat omaa toimintaansa ja toimijuuttaan vuorovaikutteisina toimijoina. Kysymykseen 
vastaavat katkelmat on tulkittu muutamien sanojen lauseiden mittaisiksi pelkistetyiksi 
ilmauksiksi, jotka tiivistävät alkuperäisten ilmausten ideat. Pelkistetyt ilmaukset ryh-
miteltiin alaluokkiin, joissa koottiin yhteen samankaltaiset vuorovaikutteiset toimin-
tatavat. Alaluokkia on ryhmitelty edelleen laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja lopuksi 
yläluokiksi, jotka vastaavat kysymykseen siitä, millaista toimijuutta toimintatavat ra-
kentavat tai edellyttävät. Näiden kuuden muodostuneen pääluokan avulla analyysin 
tulokset on raportoitu. Analyysin lopputuloksena on aineistolle uskollisen, induktii-
visen päättelyn muodostama jäsennys kuntajohtajien vuorovaikutteisista toimijuuk-
sista ja siitä, mitä niiden hyödyntäminen johtajuudelta edellyttää. 

Osatutkimuksessa III teoriaohjaavan sisällönanalyysin kohteena oli osa- ja kokoaikai-
sesti palkattuja luottamushenkilöitä hyödyntävien kuntien hallintosääntöjen muodos-
tama dokumenttiaineisto. Teoriaohjaavan analyysin rajoittamattomana analyysike-
hikkona hyödynnettiin Tina Øllgaard Bentzenin, Christian Lon ja Marte Winsvoldin 
(2020) muodostamaa jäsennystä, jossa poliittista johtajuutta vahvistamaan pyrkineitä 
hallinnonuudistuksia on tyypitelty sen mukaan, minkälaista poliittista johtajuutta 
niissä on painotettu. Analyysikehikon alkuperäisinä kategorioina olivat toimeenpa-
neva johtajuus, kollektiivinen johtajuus, yhteistyöhön perustuva johtajuus ja hajau-
tettu johtajuus. Alkuperäisen jäsennyksen neljä painotusta ovat toimineet dokument-
tiaineiston jäsentämisen ja tulkinnan apuna. Tavoitteena oli tehdä kohdennettuja ha-
vaintoja aineistosta ja samanaikaisesti pysyä avoinna aineiston ominaispiirteille ja vi-
vahteille (Elo & Kyngäs, 2008; Vaismoradi ym., 2016). 

Analyysissä mielenkiinto kohdistui kysymykseen, minkälaista poliittista johtajuutta 
hallintosäännöissä osa- ja kokoaikaisille luottamushenkilöille esitetyt tehtävät ja vastuut tukevat. 
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Analyysi alkoi poimimalla hallintosäännöistä kaikki maininnat, joissa osoitettiin osa- 
tai kokoaikaiselle luottamushenkilölle jokin vastuu, tehtävä tai velvollisuus. Näitä 
tehtäviä ryhmiteltiin aluksi samankaltaisuuksien ja aihepiirien mukaisiin alaluokkiin. 
Muodostetut alaluokat on sijoitettu analyysikehikkoon, sillä perusteella, minkälaista 
poliittista johtajuutta ne tukevat. Analyysin myötä ilmeni, ettei alkuperäisen jäsen-
nyksen kaikki osa-alueet tule edustetuiksi aineistossa, eikä hajautettu johtajuus ole 
mukana raportoinnissa. Aineiston analyysin myötä syntyi myös uudenlainen jäsennys 
toimeenpanevan johtajuuden osalta, sillä se jakautui kahteen uudenlaiseen pääluok-
kaan politiikan toimeenpanevaan johtajuuteen sekä hallinnon toimeenpanevaan joh-
tajuuteen. Analyysin lopputulos on abduktiivisen päättelyn tulosta, jossa teorian ja 
empirian vuoropuhelu on ollut tiivistä aina tutkimusongelman muotoilusta alkaen. 
Dokumenttiaineiston abduktiivinen tulkinta luo kokonaiskuvaa siitä, mihin hallintoa 
legitimoivat dokumentit poliittista johtajuutta rakentavat. 

Niin ikään osatutkimuksessa IV hyödynnettiin teoriaohjaavaa analyysitapaa, mutta 
aineistona hyödynnettiin osa- ja kokoaikaisilta luottamushenkilöiltä kerättyä haastat-
teluaineistoa. Teoriaohjaava analyysitapa valittiin palvelemaan laajan ja moniulottei-
sen haastatteluaineiston analyysia. Tavoitteena ja tarpeena oli käsitellä aineistoa sys-
temaattisesti ja yhtenä kokonaisuutena ja fokusoitua nimenomaan poliittisen johta-
misen vuorovaikutteisuuteen (Schreier, 2014; Vaismoradi ym., 2016). Analyysikehik-
kona on käytetty Eva Sørensenin (2020) muodostamaa, vuorovaikutteisen poliittisen 
johtajan tehtävänkuvaa jäsentävää tehtävälistausta. Analyysikehikon tehtävänä on ol-
lut osoittaa analyysissä se, mistä näkökulmista tietoa halutaan saada lisää mutta myös 
toimia empiirisen aineiston analyysin jäsennyksenä (Schreier, 2014).  

Aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa haastatteluaineistosta poimittiin al-
kuperäiset ilmaukset, jotka vastasivat analyyttiseen kysymykseen, mistä haastateltava 
puhuu, kun hän puhuu vuorovaikutuksesta osana poliittista prosessia. Vastauksen tarjoavat 
ilmaukset koodattiin pelkistetyiksi ilmauksiksi. Nämä pelkistetyt ilmaukset jaoteltiin 
analyysikehikon mukaisiin yhdeksään kategoriaan. Kategorioiden sisällöt ryhmiteltiin 
aineistolähtöisesti, samankaltaisuutensa perusteella, alaluokiksi. Alaluokkien abstra-
hoinnin ja ryhmittelyn myötä syntyivät pääluokat. Lopuksi analyysikehikon kategori-
oiden sisältöjä on tarkasteltu myös kokonaisuutena ja rinnakkain kuntien poliittisen 
johtamisen prosessuaalisuuden ymmärtämiseksi. Analyysin tulokset on raportoitu 
analyysikehikon tarjoamien kategorioiden jäsentämänä. Teoriaohjaavan analyysipro-
sessin ja abduktiivisen päättelyn tuloksena on syntynyt jäsennys siitä, miten vuoro-
vaikutteisuus kietoutuu osaksi poliittista prosessia empirian, kotimaisen haastattelu-
aineiston, valossa. 
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3.3 Tutkimuksellisten valintojen arviointi 

Tieteenfilosofisia sitoumuksia noudatellen ymmärrän tutkimuksen tuottaman tiedon 
muodostuvan sosiaalisesti konstruoitunutta todellisuutta tulkitsemalla ja hyödyntä-
mällä. Etenkin tulkinnallisuudesta johtuen laadullisen tutkimuksen pätevyyttä on ar-
vioitava refleksiivisesti prosessina ja useasta suunnasta, uskottavuuden, luotettavuu-
den ja siirrettävyyden näkökulmista (Korstjens & Moser, 2017).  Refleksiivisyydellä 
on keskeinen rooli laadullisen tutkimuksen arvioinnissa. Yhtenä refleksiivisyyden 
osoituksena voidaan pitää tutkijan tietoisuutta omista lähtökohdista suhteessa onto-
logiaan, perusoletuksiin todellisuudesta ja tutkittavan ilmiön luonteesta, ja epistemo-
logiaan, käsityksiin tiedosta ja tutkijan ja kohteen välisestä suhteesta. (Ks. Kylmä ym. 
2003.) Arvioitavana myös on, kuinka hyvin tutkimuksessa tehdyt tulkinnat vastaavat 
tutkittavien tuottamia tulkintoja ja kuinka ymmärrettävästi tutkimuksen tuottamia 
käsityksiä on esitetty.  

Sosiaalisen konstruktionismin valossa tämän tutkimuksen tuottama tieto on inhi-
millisen työn tulosta ja siten myös tutkijalla on erityinen rooli tiedon tuottamisessa. 
Subjektiivisuus otetaan luonnollisena osana tiedon tuottamista, mutta sille ei ole syytä 
sokeutua ja subjektiivisuuteen voidaan asemoitua ennakoiden. (Burr, 2015, 4–5; 
Sandu & Unguru, 2017). Tämän väitöstutkimuksen tuottama tieto on muodostunut 
ja kehkeytynyt vaiheittain ja prosessiomaisesti sitä mukaa kun sosiaalisesti konstruoi-
tunutta todellisuutta on tulkittu (Endres & Weibler, 2017). Olen tutkijana viettänyt 
väitöstutkimuksen ja sen mahdollistaneiden hankkeiden parissa vaihtelevalla intensi-
teetillä yli 7 vuotta. Tuona aikana olen osallistunut aineistonkeruun ohella moniin 
tapaamisiin, joissa olen saanut mahdollisuuden kuulla tutkimuksen informanttien nä-
kemyksiä osatutkimuksista ja niiden tuloksista. Tämä on vahvistanut tehtyjen tulkin-
tojen olevan palautettavissa alkuperäiskontekstiin. Riittävän pitkää tutkimusaiheen 
parissa vietettyä aikaa ja mahdollisuutta syventyä aiheeseen voidaan pitää tutkimuk-
sen uskottavuutta parantavina tekijöinä (Korstjens & Moser, 2017).  

Ontologisen ymmärryksen rakentuminen vaiheittain pitkän tutkimusprosessin ai-
kana on ollut väistämätöntä. Yksittäisten osatutkimusten kautta on nähtävissä niiden 
työstöhetkellä vallinnut ymmärrys ja käsitys tutkittavasta ilmiöstä, joka on voinut kui-
tenkin muuntua väitöstutkimuksen edetessä. Käytännössä ymmärryksen rakentumi-
nen näyttäytyy osatutkimusten päättelytavoissa (Taulukko 3). Väitöstutkimus on saa-
nut muotonsa alkuvaiheen osatutkimusten I ja II voimakkaasta aineistolähtöisestä, 
induktiivisesta päättelystä. Niiden tuottaman ymmärryksen valossa on ollut mahdol-
lista rakentaa ja reflektoida ymmärrystä abduktiivisen päättelyn muodossa osatutki-
muksissa III ja IV. 
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Taulukko 3 Yhteenveto osatutkimusten tutkimusasetelmista 

 I II III IV 

Lähestymistapa  
ja kontribuutio  
väitöstutkimuksen 
kokonaisuuteen 

Empiirinen,  
aineistolähtöinen  
tulkinta: 
Elämäkerralliset tari-
nat toimintaympäris-
tön muutoksesta ja 
sen vaikutuksesta 
johtajuuteen 

Empiirinen,  
aineistolähtöinen  
tulkinta: 
Toimijuusnäkökulma 
johtajuuteen liitty-
vään vuorovaikutuk-
seen 

Empiirinen teoriaoh-
jaava tulkinta:  
Poliittisen johtajuu-
den konstruoitumi-
nen kuntien hallinto-
sääntöjen tehtävä- ja 
vastuukirjauksissa 

Empiirinen,  
teoriaohjaava  
tulkinta: 
Vuorovaikutteisuu-
den kietoutuminen 
osaksi poliittista  
prosessia 
 

Aineistot 17 suuriin ikäluokkiin 
kuuluneen (s. 1945–
1949) kuntajohtajan 
elämäkerralliset 
haastattelut 

17 suuriin ikäluokkiin 
kuuluneen (s. 1945–
1949) elämäkerralli-
set haastattelut sekä 
20 uuden sukupol-
ven kuntajohtajan 
haastattelut (s. 1975 
ja jälkeen) 

23 osa- tai kokoai-
kaisia luottamushen-
kilöitä palkanneen 
kunnan hallintosään-
nöt 

15 kunnan johtavan, 
osa-aikaisen tai ko-
kopäiväisesti palka-
tun, luottamushenki-
lön haastattelut 

Analyysitavat Narratiivinen  
analyysi 

Aineistolähtöinen si-
sällönanalyysi 

Teoriaohjaava  
sisällönanalyysi 

Teoriaohjaava  
sisällönanalyysi 

Päättelytapa Induktiiivinen Induktiivinen Abduktiiivinen Abduktiivinen 

Tutkijatriangulaatio Kyllä Ei Kyllä Ei 

 
Tämän tutkimuksen toteuttamisessa uskottavuuden vahvistamiseksi ja subjektii-

visuuden haastamiseksi väitöstutkimuksen kokonaisuudessa on käytetty aineisto- ja 
tutkijatriangulaatiota. Aineistotriangulaation avulla on ollut mahdollista tulla tie-
toiseksi ja kyseenalaistaa mahdollisia ennakkoasetelmia, joita yksittäisten aineistojen 
myötä voi syntyä. Yksittäiseen näkökulmaan sitoutumisen sijaan olen voinut tarkas-
tella kunnissa rakentuvaa johtajuutta viranhaltijajohtajien tuottamien mennyttä pei-
laavien tarinoiden sekä nykyhetkessä tuotettujen elämismaailmojen kautta. Niiden 
rinnalla johtavissa luottamushenkilötehtävissä toimivien informanttien kuvaukset ja 
jäsennykset asemastaan ja johtajuudestaan tuovat omanlaisensa näkökulman kuntien 
johtamiseen. Kokemuksellisen tiedon ohessa dokumenttiaineisto tuo esiin hallintoa 
legitimoivista dokumenteista välittyvän tilannekuvan ja painotukset. (Ks. Tuomi & 
Sarajärvi, 2002, 140–141.) Kahdessa osatutkimuksessa hyödynnetyn tutkijatriangu-
laation avulla on tullut näkyväksi ja siten myös haastetuksi tutkimustyön subjektiivi-
suus. Kolmen ja viiden tutkijan muodostamissa tutkimusryhmissä on ollut tarpeen 
perustella ja täsmentää omaa tulkintaansa tutkittavasta ilmiöstä, aineistojen tuotta-
mista käsityksistä ja analyysien tuottamista tuloksista. Tutkijatriangulaatio on vahvis-
tanut osatutkimusten päättelyä ja argumentaatiota jo käsikirjoitusvaiheessa. 
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Laadullisen tutkimuksen validiteettia tarkastellessa esitetään kysymys tutkimuksen 
pätevyydelle, sille miten perusteellisesti tutkimusta on tehty ja ovatko saadut tulokset 
ja tehdyt päätelmät oikeita. Tutkimuksen validiteettia voidaan pitää hyvänä, mikäli 
tutkimusote ja käytetyt menetelmät soveltuvat tutkittavan ilmiön tutkimiseen. Vali-
diteetin tukemiseksi tämän väitöstutkimuksen menetelmälliset valinnat on kuvattu 
vaiheittain sekä kussakin osajulkaisussa, mutta niitä on reflektoitu myös väitöstutki-
muksen yhteenveto-osiossa. Lisäksi validiteetin puolesta puhuvat osajulkaisujen jul-
kaisuprosessit vertaisarviointiprosesseihin sitoutuneissa tieteellisissä journaaleissa. 

Tämän väitöstutkimuksen tavoitteena on jäsentää kuntajohtamisen institutionaa-
lista muutosta. Tulkinta johtajuuden institutionaalisesta muutoksesta tulee tarkastel-
tavaksi sekä prosessuaalisesti että roolien ja toimijuuksien tasolla (Taulukko 4, 41). 
Prosessuaalisesta näkökulmasta, muutosta pyritään tulkitsemaan pysyvämpien ja väliai-
kaisten rakenteiden, sääntöjen ja reunaehtojen tarkastelun avulla. Roolien tasolla ilme-
nevien vuorovaikutustapojen ja -toiminnan tarkastelut tuovat toimijuuteen perustu-
van näkökulman institutionaalisen muutoksen jäsentämiseksi. (Vrt. Edelenbos, 
2005.)  

Prosessuaalinen näkökulma muutokseen tulee esiin osatutkimuksissa I ja III, 
joista ensimmäisessä elämäkerrallisen ja tarinallisen aineiston analyysin myötä jäsen-
netään toimintaympäristön muutosta ja sen vaikutusta johtamiseen. Kolmannessa 
osatutkimuksessa kuntien hallintosääntöjen ammattimaisille luottamushenkilöille 
kohdistuvia tehtävä- ja vastuukirjauksia analysoidaan, jotta on mahdollista tulkita sitä, 
miten poliittinen johtajuus konstruoituu tehtävien ja vastuiden kautta. Prosessuaali-
sen näkökulman kehykset tekevät osin näkyväksi sen, minkälaista toimijuutta ja vuo-
rovaikutusta on mahdollista hyödyntää. 

Roolien näkökulma tulee esiin osatutkimuksessa II, jossa johtajuutta tarkastellaan 
viranhaltijajohtajien vuorovaikutteisten toimijuuksien kannalta. Osatutkimuksessa 
IV johtajuuden ja vuorovaikutuksen merkitystä punnitaan poliittiseen prosessiin kie-
toutuneen vuorovaikutteisuuden kautta. Johtajuus vastavuoroisesti muovaa ympäris-
töään ja rakenteita uudelleen jäsentäen, tulkiten ja hyödyntäen näitä kehyksiä. Yksilö 
ja ympäröivä konteksti ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa, missä yksilö vaikuttaa sosi-
aaliseen todellisuuteen ja sosiaalinen todellisuus yksilön kokemusmaailmaan, tulkin-
toihin ja toimijuuteen ja siten johtajuuteen. (Vrt. Endres & Weibler, 2017.) 
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Taulukko 4 Kaksi näkökulmaa johtajuuden institutionaaliseen muutokseen 

Näkökulma  
johtajuuden muutokseen 

Prosessuaalinen Roolien taso 

Hyödyntäminen Osatutkimukset I ja III Osatutkimukset II ja IV 

Tarkastelun kohteena Johtajuuden rakenteet, säännöt ja 
reunaehdot 

Vuorovaikutustavat ja  
toiminta vuorovaikutuksessa 

Aineistonkeruutapa - Kerronnallinen, elämänkulku-  
perspektiiviin perustuva haastattelu 
- Hallintosääntöaineisto 

- Fenomenologisesti orientoitunut  
teemahaastattelu 
- Teemahaastattelu 

 
Valittujen teoreettisten käsitteiden validiteetti määrittyy tiedeyhteisön tulkinnan 

kautta. Tähän väitöstutkimukseen valitun kompleksisuusajattelun ja -teorian merki-
tystä julkista hallintoa koskevalle tiedonmuodostukselle voidaan myös haastaa. On 
ymmärrettävää, että käsitykset erilaisten järjestelmien ja niitä ympäröivien systeemien 
kompleksisuudesta vaihtelevat tulkitsijan näkökulman mukaisesti (Morçöl, 2005), ja 
jotkin kompleksisuusteoreettiset käsitteet löytävät toisia helpommin paikkansa jul-
kista hallintoa koskevassa keskustelussa (Klijn 2008; Eppel 2017). Kompleksisuus-
ajattelun omaksuma käsitys emergenteistä ilmiöistä ja ominaisuuksista häivyttää yk-
silöllisten toimijoiden merkityksen (Klijn, 2008; Murray, 2017), mikä haastaa selkei-
siin toimivalta- ja vastuusuhteisiin nojaavaa tulkintaa julkisesta hallinnosta. Komp-
leksisuusajattelu näyttäytyy myös tietopohjaltaan pirstaleisena eikä näin välttämättä 
vielä rinnastu vakiintuneisiin hallinta- ja julkisjohtamisen oppeihin. Kompleksisuus-
keskustelu tarjoaa kuitenkin käyttökelpoisia käsitteitä ja ajattelumalleja julkista hallin-
toa, ja soveltaen myös kuntien hallintaa, koskevalle tutkimukselle. (Eppel 2017.) 

Tämän väitöstutkimuksen tuloksena on syntynyt kuvauksia inhimillisistä toimi-
juuksista ja kokemusmaailmasta, jotka kertovat asioiden lisäksi myös kuntajohtami-
sen kontekstista, joihin tapahtumat sijoittuvat. Tämä kontekstuaalinen merkitys tekee 
tutkimuksen tuloksista kenties siirrettäviä ja siten merkityksellisiä myös esimerkiksi 
käytännön toimijoille ja tarjoaa syötteitä uusille tutkimuksille. 
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4 OSATUTKIMUSTEN TULOKSET 

Seuraavassa erittelen osatutkimusten tuottamia tuloksia ja kytken ne osaksi väitöstut-
kimuksen kokonaisuutta (Taulukko 5). Oheinen taulukko kuvaa sitä, miten kukin 
osatutkimus on osaltaan vaikuttanut tutkimusongelman kokonaisuuden ratkaisemi-
seen. 

Taulukko 5 Yhteenveto osatutkimusten tuloksista ja kontribuutiosta kokonaisuuteen 

OSATUTKIMUS I 

Tutkimus- 
kysymykset 

Miten kokeneet kuntajohtajat tulkitsevat viime vuosikymmenten johtamisympäristön muu-
toksia? 
Miten muutokset vaikuttavat kuntajohtajien työhön? 

Tulokset 

Kompleksisuus on asettunut osaksi koko hallintajärjestelmää  
- Hallintasuhteiden kompleksisuus syntyy useiden voimien yhteisvaikutuksesta, 

läsnä ovat monet erilaiset kehityslogiikat 
- Kompleksiset, ennakoimattomat ja tilannesidonnaiset hallintasuhteet haastavat 

johtajuutta; uudenlaisia vuorovaikutuksen tapoja vaaditaan, epävarmuutta on 
siedettävä, keskenään kilpailevien ja kärjistyneiden odotusten välillä on tasa-
painoteltava 

Johtajuus rakentuu strategiselle vuorovaikutukselle ja vuorovaikutuksen sopeuttamiselle 
kunkin yhteistyösuhteen vaatimalla tavalla 

- Johtajuus muovautuu käydyn vuorovaikutuksen myötä, jolloin paineet ja kon-
fliktit sekä tasapainottavat toiminnat jättävät siihen jälkensä 

Kontribuutio  
väitöskirjan  
tutkimus- 
tehtävään 

Yhteiskunnallisen toimintaympäristön hallintasuhteisiin aiheuttamien vaikutusten tarkas-
telu 
Kuntien johtamisympäristön muutoksen jäsennys ja sen vaikutusten analysointi kuntajoh-
tamisen näkökulmasta 
Vuorovaikutuksen merkityksen hahmottaminen osana kuntajohtamista 
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OSATUTKIMUS II 

Tutkimus- 
kysymys Minkälaisia toimijuuksia kuntajohtajat tuottavat vuorovaikutustilanteissa? 

Tulokset 

Johtajuustoimijuudet toimijoiden välisen yhteistyön katalysointina 
- Keskeisenä näyttäytyy erilaisten raja-aitojen ylittäminen ja avoimuuteen kannus-

taminen 
- Vuorovaikutteisten toimijuuksien avulla ruokitaan vuorovaikutukseen osallisten 

itseohjautuvuutta ja uudistumisen edellytyksiä sekä tuetaan toimijoiden välisiä 
kohtaamisia  

- Asioiden yksiselitteinen tietäminen ei riitä, vaan asioita on tulkittava ja annettava 
niille paikallisesti ja ajallisesti relevantteja merkityksiä 

Luottamus ja jaetut tulkinnat näyttäytyvät pyrkimyksenä pitää kompleksisuuden ja sirpalei-
suuden hallittavana ja mieluiten kuntaorganisaation ulkopuolella  

- Luottamukseen perustuva toimintatapa tukee ennakkoluulottomien ratkaisujen 
syntymistä ja siten parantaa valmiuksia vastata ympäröiviin muutospaineisiin ja 
johtaa muutoksessa 

Kontribuutio  
väitöskirjan  
tutkimus- 
tehtävään 

Kuntien viranhaltijajohtajien toimijuuden tarkastelu vuorovaikutteisuuden näkökulmasta 
Kuntien johtamisympäristöön liittyvien vuorovaikutustarpeiden jäsennys 

OSATUTKIMUS III 

Tutkimus- 
kysymys 

Minkälaista poliittista johtajuutta kuntiin rakennetaan hallintosääntöihin kirjatuissa  
ammattimaisille luottamushenkilöille osoitetuissa tehtävissä ja vastuissa? 

Tulokset 

Luottamushenkilötyö ammattimaistuu kunnan poliittisen johtamisjärjestelmän kaikilla ta-
soilla 

- Ammattimaistuva luottamushenkilötyö haastaa hallinto-politiikkadikotomiaa; val-
mistelu- ja päätöksentekoprosesseja ei aina ole mahdollista tai edes tarpeen tar-
kastella täysin erillisinä toisistaan 

Kuntiin on rakentumassa erityisesti toimeenpanevaa johtajuutta ammattimaisten luotta-
mushenkilöiden vahvan hallinnollisen aseman myötä 

- Johtavien luottamushenkilöiden työnkuvat erilaistuvat mm. odotusten ja velvolli-
suuksien suhteen osana ammattimaistumiskehitystä 

- Hallinnollista johtajuutta korostavat tehtävät luovat edellytykset ammattimaisen 
luottamushenkilön viranhaltijamaiselle työskentelylle.  

Poliittisen johtamisen vahvistaminen voi muuttaa yksittäisten luottamushenkilöiden ase-
maa toimeenpanevaa hallinnollista johtajuutta vahvistavaksi kunnanvaltuuston aseman 
kustannuksella 

- Valtuustojen kollektiivisen vallankäytön mahdollisuudet voivat ohentua vallan 
keskittyessä vain harvoille.  

- Politiikan toimintavapaus voi kaventua, jos politiikalle asetetaan managerialistisia 
tehokkuus- ja virtaviivaisuusodotuksia. 

Hallintosäännöllä on ratkaiseva merkitys sille, minkälaiseksi ammattimaisen luottamus-
henkilön tehtävä paikallisesti muodostuu.  

- Hallintosäännöissä kysymys johtamismallin, vuorovaikutuskanavien sekä vuoro-
vaikutuksen ja ohjauksen suuntien vahvistamisesta ja legitimoinnista.  

Kontribuutio  
väitöskirjan  
tutkimus- 
tehtävään 

Kuntien poliittisen johtamisen murroksen jäsennys ammattimaisten luottamushenkilöiden 
tehtävänkuvan kautta 
Poliittisen johtajuuden vahvistamisen merkityksen tarkastelu kunnan johtamisjärjestelmän 
kokonaisuuden näkökulmasta 
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 OSATUTKIMUS IV 

Tutkimus- 
kysymykset 

Miten vuorovaikutteisuutta hyödynnetään poliittisen johtamisen rakentamisessa? 
Miten vuorovaikutteinen hallinta näyttäytyy osana poliittista päätöksentekoprosessia? 

Tulokset 

Kuntien poliittisen johtamisen rooli on avartumassa; varsinaisen päätöksenteon rinnalla 
toimitaan osana eri tavoin järjestäytyneitä kokoonpanoja ja verkostoja  

- Poliittista johtamista ei voi tarkastella ainoastaan edustuksellisen demokratian 
näkökulmasta ja sen piirissä tapahtuvana ilmiönä 

Vuorovaikutus toimii pirstoutumisen ja heikentyneen ennakoitavuuden hallintana 
- Vuorovaikutuksen avulla on tarpeen tukea päätöksentekoprosessia systemaat-

tiselta vastustamiselta ja politiikkaa itsessään hajautumiselta turbulentissa toi-
mintaympäristössä 

- Työnjakoa on totuttava neuvottelemaan säännöllisesti uudelleen, jotta varsinai-
sessa tehtävien hoitamisessa säästyttäisiin ylilyönneiltä ja toimivaltakiistoilta 

Vuorovaikutuksen avulla vahvistetaan vaikutusvaltaan perustuvaa johtajuutta. 
- Muiden toimijoiden välistä vuorovaikutusta tukemalla ja yhteistyörakenteita ke-

hittämällä kasvatetaan muodollista asemaa suurempaa vaikutusvaltaa 
- Vuorovaikutteisuus mahdollistaa puhdasta päätöksentekoa laajemman ja vai-

kutusvaltaan rakentuvan roolin  
- Vuorovaikutus tukee tulevaisuuden toimijuutta ja vahvistaa tulevaisuuden joh-

tajuuspotentiaalia 
- Poliittinen johtajuus on vaikuttamisen prosessi, johtajuus on jatkuvaa ja toistu-

vaa tulevaisuuden edellytysten rakentamista 
- Vaikuttaminen tapahtuu vuorovaikutteisia toimintatapoja muovaamalla koordi-

noinnilla, suitsimisena ja kannustamalla haluttuun suuntaan 
Poliittisen johtamisen haasteena on löytää tasapaino risteävien vaatimusten välillä 
Poliittinen johtaminen asettuu osaksi kuntien vuorovaikutteistuvaa hallintaa 
Organisaatioiden ja hierarkioiden rajat ylittävä toiminta tarvitsee tuekseen sekä hallinnolli-
sen, poliittisen kuin yhteisöllisen näkökulman huomioon ottavaa johtajuutta 

Kontribuutio  
väitöskirjan  
tutkimus- 
tehtävään 

Näkökulma kuntien vuorovaikutteisen hallinnan vahvistumiseen poliittisen johtamisen 
myötä 
Jäsennys poliittisen johtamisen prosessista vuorovaikutteisuuden näkökulmasta 

4.1 Osatutkimus I Tarinoita kompleksisuudesta: tulkintoja 
kuntajohtamisen muutoksesta. 

Tarkoitus ja tutkimuskysymys: Hallinta-ajattelu ja erityisesti verkostohallinta ovat 
valtavirtaistuneet viime vuosikymmeninä osaksi julkisen hallinnon tutkimusta ja siten 
vaikuttaneet julkisen hallinnon kehittymiseen (Klijn & Koppenjan, 2012). Yleistynyt 
verkostohallinta kytkee vuorovaikutuksen kiinteäksi osaksi julkista toimintaa (Pierre 
& Peters, 2005). Kunnat toimivat yhtäaikaisesti näyttämönä sekä hallinnalle että 
kompleksisuudelle. Kompleksisuus värittää kuntien hallintasuhteita; läsnä ovat mo-
ninaiset toiminnanlogiikat, jotka eivät rajaudu vain olemassa oleviin hallinnonraken-
teisiin. (Schneider, 2012; Teisman & Klijn, 2008.) Lisääntynyt hallintasuhteiden 
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kompleksisuus on haastanut perinteiset johtamisen tavat. Valtavirtaistumisesta huo-
limatta verkostohallinnan ja kompleksisuustutkimuksen fokuksessa eivät ole olleet 
kokemukset hallintasuhteiden kautta tapahtuvasta johtamisesta ja johtajuuteen vai-
kuttavasta kompleksisuudesta. Tutkimuskysymyksenä on, miten kokeneet kuntajohtajat 
tulkitsevat viimevuosikymmenten johtamisympäristön muutoksia, ja miten muutokset vaikuttavat 
kuntajohtajien työhön? 

Tutkimuksen näkökulma: Tutkimus on toteutettu narratiivista analyysia soveltaen 
ja siinä on elämäkerrallisuudesta lainaavia vaikutteita. Tutkimuksen aineiston muo-
dostavat 17 suuriin ikäluokkiin kuuluvan, haastattelujen aikaan eläkkeelle jääneen tai 
eläkkeellä jäämässä olevan, kuntajohtajan elämäkerralliset haastattelut. Haastatelta-
villa on ollut vuosikymmenten työura kuntien johtotehtävissä. Tutkimuksen ja myös 
haastatteluiden lähestymistapa perustuu näkemykseen siitä, miten ihmiset luovat toi-
minnalle, tapahtumille ja ilmiöille merkityksiä ja siten käsittelevät kokemuksiaan tari-
nankerronnan kautta. Tarinankerronnalla on konstruoiva merkitys tarinoiden tarjo-
tessa mahdollisuuden uudelleentulkitsemiseen ja jopa uusien institutionaalisten iden-
titeettien muodostamiseen (Manuti & Mininni, 2013). Tarinoiden avulla voidaan ha-
vainnoida menneitä tapahtumia ja elämää siten, kun sitä on eletty (ks. Bruner, 1990; 
Sarbin, 2004). 

Narratiivinen lähestymistapa antaa kertojalle mahdollisuuden havainnoida men-
neitä toimitapaoja ja tapahtumia eri näkökulmista. Haastatteluaineistosta on narratii-
visen analyysin myötä nostettu esiin keskeisiä muutoksen elementtejä, jotka ovat vai-
kuttaneet kuntajohtajien työhön. Analyysissä keskityttiin kuvauksiin siitä, miten ja 
miksi asioiden nähdään muuttuneen. Tarinoiden kautta yksilöllisiä kokemuksia on 
ollut mahdollista analysoida ja kytkeä osaksi suurempia ja yleismaailmallisia kerto-
muksia. Tarinat voidaan nähdä yhteiskunnallisen muutoksen metaforina tai niissä 
muodostuu rinnakkaisia tulkintoja keskeisistä yhteiskunnallisista tapahtumista. Tari-
nat mahdollistavat kulttuurisen oppimisen ja toimivat yhteisön ja jopa yhteiskunnan 
tietovarantoina. (Ks. Bruner, 1990; Sarbin, 2004). Tässä tutkimuksessa tarinat heijas-
tavat kuntajohtajuutta ja sen ympäristön muutoksia.  

Tulokset: Aineistona toimivien tarinoiden myötä piirtyy kuva laajasta kuntien kehi-
tyskaaresta, joka alkaa 1970-luvulta jatkuen nykypäivään. Kuntien rooli osana suo-
malaista yhteiskuntaa on muuttunut monin tavoin, mutta tutkimuksen tuottaman tul-
kinnallisen narratiivin ydinviesti on siirtymä hyvinvointivaltion rakentamista ja kehit-
tämistä seuranneista 1980-luvun kuntien ”kultaisista päivistä” kaoottiseen nykypäi-
vään. Tätä suurta kertomusta jäsentää neljä pääsääntöisesti rinnakkain tapahtunutta 
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muutosta, joilla on ollut omanlaisensa vaikutukset johtajuuteen ja siihen liittyvään 
vuorovaikutukseen. 

Kuntarajojen liudentuminen on korostanut horisontaalisten hallintasuhteiden merki-
tystä ja häivyttänyt hallinnollisia ja institutionaalisia raja-aitoja. Johtamisen konteksti 
on muuttunut vakaista hallinnollisista rajoista uudelleenskaalautuvaksi ja erilaisia 
suuntia yhdisteleväksi kentäksi. Rajoja ylittävä yhteistyö on nähty vaiheittaisena op-
pimisprosessina, jossa johtajuutta on rakennettava uudella tapaa; neuvottelemalla ja 
eri toimijoiden välistä yhteistyötä tukemalla. Tavoite yhteistyökumppaneiden välisen 
vastakkainasettelun ja epäluottamuksen vähentämiseksi vaatii eri osapuolien toimin-
talogiikkaa ja lähestymistapoja koskevan yhteisymmärryksen vahvistamista. Johta-
juusnäkökulmasta kuntarajojen liudentuminen on merkinnyt voimavarojen uudel-
leensuuntaamista kunnan sisäisen, kuntien välisen, yritysten ja kolmannen sektorin 
väliseen vuoropuheluun, sillä esimerkiksi palvelutuotanto on monimutkaistunut yh-
teistyön ja -tuottamisen myötä. Muutoksen on koettu rajoittavan johtajuuden tilaa ja 
auktoriteettia lisänneiden toimien ja johtamistekojen korvautuneen vaikutusvallan 
kautta rakentuvalla johtajuudella. 

Kuntien ja valtion väliset suhteet ovat viilentyneet, mikä on vähentänyt ennustettavuutta. 
Ennen suhteiden viilentymistä, vielä 1980-luvulla, kuntien ja valtion koettiin toimi-
van yhteisten, kansalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävien, tavoitteiden puo-
lesta ympäri Suomen. Näitä suhteita vaalittiin henkilökohtaisilla yhteyksillä kuntajoh-
tajien ja keskushallinnon toimijoiden välillä niihin panostaen ja investoiden aikaa ta-
paamisiin. 2000-luvulla nämä suhteet ovat muuttuneet muodollisiksi ja niin institu-
tionaaliset kuin henkilökohtaiset välit ovat kasvaneet. Siinä missä valtion koetaan ve-
täytyneen yhteisten asioiden hoitamisesta erityisesti haja-asutusalueilla, on myös hen-
kilökohtaisten suhteiden arvostus laskenut. Erityisesti hallinnon ja palvelutuotannon 
uudistaminen on koettu ylhäältä alas sanelluksi, ja aiemmin luotetut yhteyshenkilöt 
ja -suhteet sekä institutionaalisista rajoista huolimatta koettu kollegiaalisuus tulkitaan 
hävinneeksi. 

Kuntalaisten muuttunut rooli osallistuvista kuntalaisista vaativiksi asiakkaiksi näyttäy-
tyy ristiriitaisena. Kuntalaiset ovat omaksuneet roolin kuluttajina ja valmiita palve-
luita käyttävinä asiakkaina. Korkean koulutustason nähdään tuottaneen kriittistä 
otetta kuntapalveluihin ja kuntalaiset ovat varsin valveutuneita oikeuksistaan. Kou-
lutustason nousu ei ole kuitenkaan näkynyt vastuunkantona yhteisten ongelmien rat-
kaisemiseksi. Esimerkiksi paikallispoliittinen aktiivisuus ei näyttäydy houkuttelevana 
vaihtoehtona, ja enää vain pieni osa vuorovaikutuksesta tapahtuu edustuksellisen jär-
jestelmän kautta. Vaikuttaminen tapahtuu yhä useammin yksisuuntaisesti palvelura-
japinnassa ja erilaisten yhteen asiaan keskittyvien liikkeiden ja mediassa 
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kampanjoinnin kautta. Ristiriitaiseksi kuntalaisten roolin tekee vähenevän vastuulli-
sen kuntalaisuuden kanssa kuntalaisten yhä monipuolisemmat vaikutuskanavat, 
joissa viestitään matalalla kynnyksellä erilaisia tarpeita, jolloin hallinnolta ja palvelu-
tuotannolta vaaditaan korkeaa laatua. Täysin haitalliseksi tätä kehitystä ei kuitenkaan 
tulkita, vaan siitä on seurannut paikallispolitiikan avautuminen kohti yhteisöä. 

Paikallispolitiikka on muuttunut yhä pirstaleisemmaksi, mikä on häivyttänyt aiemmin 
vahvoina ja vakaina näyttäytyneitä valtakoalitioita ja poliittisia eliittejä. Muutos pitää 
sisällään myös yhden asian liikkeiden nousun ja lyhyen aikavälin tavoitteiden koros-
tumisen pitkäaikaisten agendojen kustannuksella, tunteen vastuunkannon vähenty-
misestä, puoluepoliittisten ideologioiden sekoittumisen ja medianäkyvyyden lisään-
tymisen. Lisäksi populistisen kulttuurin juurtuminen paikalliseen päätöksentekoon 
hankaloittaa tulevaisuuden rakentamiseen keskittymistä. Valtakoalitioiden heikenty-
minen on kaventanut johtamisen liikkumatilaa, sillä nykyisessä kulttuurissa ennakoi-
tavat yhteistyötahot ovat vaihtuneet tilanteistuneisiin ja ennalta vaikeammin hahmo-
tettaviin vaikuttamisen suuntiin. Erityisesti sisäpoliittisten yhteistyötahojen etsiminen 
ja yhteistyötahojen yllätyksellisyys vähentää ulkoisten hallintasuhteiden hoitoon käy-
tettävissä olevia resursseja. Muutosta ei kuitenkaan tule tulkita täysin tuhoisaksi vaan 
uusi kulttuuri on avannut väyliä uudenlaiselle yhteistyölle ja oivalluksille tehden pai-
kallisten asioiden ja ongelmien ratkaisun mahdolliseksi yllättävilläkin ja toisinaan laa-
jemmilla foorumeilla ja alustoilla. 

Päätelmät: Kuntajohtajien tehtävä asemoituu moninaiselle ja kompleksiselle hallin-
tasuhteiden muodostamalle kentälle. Olennaisten hallintasuhteiden määrä on monin-
kertaistunut ja vuorovaikutustarpeita on valtavasti. Kuntajohtajat työskentelevät 
osana vuorovaikutteisia hallintaverkostoja, joissa johtajan tehtävänä on inspiroida ja 
suostutella muita toimijoita konsensuksen etsimiseen. Tulosten perusteella näyttää 
siltä, että kuntien hallinta ja toimintapolitiikkojen muotoilu on avautunut. Hajonneet, 
perinteiset valtakoalitiot ovat korvautumassa uudenlaisilla toimijoilla ja ryhmittymillä 
ja tarpeena on aidosti jaettu vastuullisuus. 

Johtajuutta haastavat erityisesti kuntien sisäisten hallintasuhteiden muutokset. 
Puoluepolitiikan pirstoutuminen ja uudenlaiset, ennakoimattomat ja tilannekohtaiset 
poliittiset valtakeskittymät tuovat kompleksisuuden osaksi kuntien sisäistä johta-
mista. Johtajuuden varmistamiseksi neuvottelua, strategisuutta ja suostuttelua on 
hyödynnettävä aikaisempaa monipuolisemmin. Myös kuntalaisten rooli osana kun-
tien hallintoa on muuttunut, ja kansalaisyhteiskunta on vahvemmin osana kuntien 
toimintaa ja sen suunnittelua.   
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Kompleksisuus on asettunut kuntien kohtaamien politiikkahaasteiden ohella 
osaksi koko hallintajärjestelmää. Hallintasuhteiden kompleksisuus syntyy useiden ti-
lannesidonnaisten voimien yhteisvaikutuksesta, ja hallinnan käytännössä läsnä ovat 
monet erilaiset kehityslogiikat. Kompleksiset, ennakoimattomat ja tilannesidonnaiset 
hallintasuhteet haastavat johtajuutta; uudenlaisia vuorovaikutuksen tapoja vaaditaan, 
epävarmuutta on siedettävä, keskenään kilpailevien ja kärjistyneiden odotusten välillä 
on tasapainoteltava. Johtajuus rakentuu strategiselle vuorovaikutukselle ja vuorovai-
kutuksen sopeuttamiselle kunkin yhteistyösuhteen vaatimalla tavalla.  Johtajuus muo-
vautuu käydyn vuorovaikutuksen myötä, jolloin paineet ja konfliktit sekä tasapainot-
tavat toiminnat jättävät jälkensä harjoitettuun johtajuuteen. 

4.2 Osatutkimus II Kuntajohtaja vuorovaikutteisena toimijana 

Tarkoitus ja tutkimuskysymys: Kuntien muuttuva toimintaympäristö ja olemassa 
olevat rakenteet eivät itsessään luo tietynlaista toimintaa tai aiheuta muutosta toimin-
nassa, vaan kuntajohtajat toiminnallaan, teoillaan ja valinnoillaan muovaavat kunta-
organisaation ja kuntayhteisön rakentumista sekä omaa johtajuuttaan. Tämän tutki-
muksen tarkoituksena on ollut kuroa yhteen järjestelmien rakenteellisten ominai-
suuksien sekä yksilön toiminnan välistä kuilua toimijuuden käsitteen avulla (Barley & 
Tolbert, 1997; Giddens, 1984; Jankkila, 2008). Toimijuutta kuntajohtajina eletään to-
deksi arjessa ja vuorovaikutuksessa moninaisilla rajapinnoilla. Vuorovaikutus toimii 
vallankäytön ja johtajuuden toteuttamisen välineenä esimerkiksi ongelmien kehystä-
misessä, joka ohjaa edelleen niitä toimintatapoja ja ratkaisuvaihtoehtoja, joilla ongel-
miin pyritään vastaamaan (Havermans ym., 2015; Heracleous, 2013). Keskiössä ovat 
kuntajohtajien vuorovaikutteinen työnkuva ja toimijuudet, joita sosiaalisissa kohtaa-
misissa rakentuu. Tutkimuskysymyksenä on, minkälaista toimijuutta kuntajohtajat tuotta-
vat vuorovaikutustilanteissa.  

Tutkimuksen näkökulma: Kuntajohtajien tuottamiin kuvauksiin omasta työstään 
limittyy avauksia toimijuuksiin: kuntajohtajilta odotetun toiminnan, kuntajohtajalle 
mahdollisen toiminnan ja tosiasiallisen toteutuneen toiminnan väliseen vuoropuhe-
luun. Tarkasteltavina ovat kahden sukupolven kuntajohtajien haastatteluissa tuotta-
mat tulkinnat omista toimintamahdollisuuksistaan ja toimijuuksistaan osana vuoro-
vaikutteista työnkuvaansa. Toimijuuden näkökulmasta haastattelussa omista koke-
muksista kertominen on toimijuuden avaamista toki muille ihmisille ja haastattelijalle, 
mutta samanaikaisesti myös haastateltavalle itsellensä mahdollisuus rakentaa 
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toimintaa ja toimijuuttaan uudelleen. Omasta toiminnastaan toisille kertominen on 
oman paikan luomista sekä omien ja ympäröivän yhteisön suhteiden sekä toiminnan 
tiedeostamista. 

Induktiivisen sisällönanalyysin tuloksena aineisto on jäsennetty kokonaisuuksiksi, 
jotka kuvaavat kuntajohtajan toimintaa erilaisissa rooleissa. Näitä toiminnan tapoja 
on tarkasteltu toimijuusnäkökulmasta etsien aineistosta vastauksia siihen, millaisia 
odotuksia kuntajohtajia kohtaan asetetaan, miten toiminta muuttaa toiminnan tilaa ja 
sitä mitä kuntajohtajat toimijoina tekevät erilaisissa konteksteissa ja vuorovaikutusti-
lanteissa. Näitä toimijuuksia on tarkasteltu suhteessa aiempaan verkostojohtamista, 
sosiaalista pääomaa ja luottamusta käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen. 

Tulokset: Kuntajohtaminen on yksiselitteisesti vuorovaikutuksen kyllästämää. Tätä 
vuorovaikutusta tarkastellaan toimijuuksien kautta, jolloin vuorovaikutteisia toimin-
tatapoja voidaan tunnistaa, eritellä ja tarkastella useasta näkökulmasta; kuntajohtajan 
toimintana tietoresurssina, tiedonvälittäjänä, käyntikorttina, verkostojen solmukoh-
tana, tulkkina eri ryhmien ja logiikoiden välillä sekä jännitteiden liennyttäjänä 

Tietoresurssina toimiminen tarkoittaa tiedon keräämistä, käsittelyä tiiviimmäksi ja 
jakamista kunnassa toimiville henkilöille, luottamushenkilöille, kuntalaisille ja sidos-
ryhmille. Tietoa pyritään keräämään lukemattomista syötteistä ja seulomaan infor-
maatiomassasta ne osat, joiden avulla voidaan muodostaa kuntaa koskevaa ja tarvit-
tua ymmärrystä lisäävää sisältöä. Keskeistä toiminnassa on tunnistaa luottamushen-
kilöiden tiedontarpeita ja jakaa henkilökohtaisia tiedonhankinta- ja käsittelykompe-
tensseja muiden käyttöön. Oikea-aikaisen ja oikeantasoisen tiedonvälityksen merki-
tys korostuu luottamuksen ja yhteistyösuhteiden rakentamisessa. 

Tiedonvälittäjänä toimiminen tuottaa paikallisyhteisölle, kuten kuntalaisille, medi-
alle, yrityksille, mutta myös muissa ylipaikallisissa hallintasuhteissa, lisää ymmärrystä 
kunnan toiminnasta ja toiminnan taustoista. Tietoa tuotetaan ja välitetään myös vi-
ranhaltijaorganisaation tarpeisiin. Olennaista on, että tietoa suodatetaan mittaamat-
tomasta informaatiovirrasta ja sitä kiteytetään paikallisen päätöksenteon, viranhalti-
jatyön ja paikallisyhteisön kannalta olennaisiin kokonaisuuksiin ja tietoa muovataan 
mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä olevaan muotoon. 

Käyntikorttina toimiminen kuvaa toimijuutta, jolla pyritään lisäämään kunnan toi-
minnan näkyvyyttä sekä osoittamaan kunnan sitoutumista erilaisiin verkostoihin ja 
kumppanuuksiin. Olennaista on pyrkimys muovata niitä mielikuvia, joita muille toi-
mijoille kunnasta muodostuu. Moninaisten yhteistyösuuntien myötä myös viestintä-
tapojen ja -väylien variaatio on suurta. Läpinäkyvyyden ja osallisuuden vaatimukset 
ovat korostaneet kansalaisyhteiskunnan ohella myös mediasuhteiden hoidon 
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merkitystä, ja passiivisuuden sijaan aktiivinen syötteiden antaminen on toimintata-
pana valtavirtaistunut.  

Verkostojen solmukohtana ja niiden rajapinnoilla toimiessa mahdollistetaan vuoro-
puhelua eri toimijoiden kesken, ja yhteen tuodaan myös sellaisia toimijoita, jotka eivät 
muutoin kohtaisi. Johtajuuden kannalta olennaiset verkostot määrittyvät vahvasti 
kontekstin kautta. Yhteistyösuhteiden solmimisessa korostuvat mm. kyky lukea ti-
lanteita ja ymmärrys vastavuoroisuuden tärkeydestä. Verkostot toimivat ongelman-
ratkaisun tukena ja auttavat sanallistamaan ennakkoasetelmia ja jännitteitä.  

Hallinnon ja politiikan välinen tulkki tuo toiminnallaan poliittisen tahtotilan näky-
väksi viranhaltijaorganisaatioon. Vastavuoroisesti myös viranhaltijaorganisaatiosta 
kumpuavat toiminnan reunaehdot ja mahdollisuudet välittyvät luottamushenkilötyö-
hön. Tulkkina toimiminen vaatii onnistuakseen aktiivista roolia ja kykyä saada luot-
tamushenkilöt sanoittamaan tarpeitaan ja toiveitaan sekä ruokkia arvopohjaista kes-
kustelua, jota on mahdollista välittää valmistelutyön tueksi. Onnistuminen politiikan 
ja viranhaltijatyön yhteensovittamisessa takaa työrauhan ja parantaa eri osapuolten 
välistä luottamusta.  

Jännitteiden liennyttäminen on keskeinen osa eri toimijoiden välisen vuorovaikutuk-
sen tukemista. Jännitteiden purkamista tarvitaan monin paikoin niin poliittisissa ky-
symyksissä, viranhaltijaorganisaatiossa kuin alueellisesti. Jännitteitä liennyttämällä 
ympäristön ristiriidat ja turbulenttisuus pyritään pitämään perustyön ulkopuolella ja 
siten säilyttämään mahdollisuus asemoitua ympäristön paineisiin omista lähtökoh-
dista käsin pakon sanelemien vaihtoehtojen sijaan. Jännitteiden liennyttämisessä hyö-
dynnetään vastavuoroisuuden tukemista, oman puolueettomuuden osoittamista ja 
tarvittaessa nöyryyttä. Kriisitilanteissa jännitteiden liennyttäminen tapahtuu ottamalla 
vastaan kuntayhteisössä vallitseva tunnetila ja viestimällä yksiselitteisesti. Ulkoisten 
jännitteiden vastapainoksi rakennetaan mataliin hierarkioihin ja jaettuihin kokemuk-
siin perustuvaa organisaatiokulttuuria. 

Päätelmät: Johtajuus näyttää muotoutuvan liikkeessä lukuisten vuorovaikutteisten 
toimijuuksien välillä. Ymmärrys uudelleen muovautuvasta ja jatkuvasti muuttuvasta 
kuntajohtajuudesta korostaa sekä väliaikaisuutta että kontekstisidonnaisuutta. Erilai-
set toimijuudet pitävät sisällään erilaisia odotuksia ja mahdollisuuksia mutta myös 
vastuita ja vaatimuksia toiminnalle. Vuorovaikutteisten toimijuuksien hyödyntämi-
sessä luottamuksen rakentamisella on ratkaiseva rooli. Luottamuksesta saatava hyöty 
määrittyy vasta yhteistyön ja osallistumisen kautta, jotka vastaavasti tukevat vuoro-
vaikutusta. Vastavuoroisuuden kokemus korostuu verkostoissa, joissa osallisten ta-
voitteet eroavat toisistaan ja eri tahojen välillä vallitsee epäsymmetria esimerkiksi 
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tiedon tai muiden resurssien näkökulmasta. Luottamus ja vastavuoroisuuden koke-
mus vaatii päämäärätietoista työtä, jossa tunnistetaan toimijoiden väliset suhteet, kes-
kinäiset riippuvuudet ja ennen kaikkea ihmisten välisen yhteistyön dynaaminen 
luonne. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja luottamukseen perustuvassa toi-
minnassa syntyy sosiaalista pääomaa, joka avaa muodollista asemaa vaikutusvaltai-
semman roolin. Sosiaalinen pääoma jakautuu kuitenkin epätasaisesti esimerkiksi ver-
koston jäsenten kesken, jolloin se voi muodostaa verkoston sisälle myös jännitteitä. 
Näiden jännitteiden tunnistaminen ja sanoittaminen sekä etäällä toisistaan toimivien 
osapuolten yhteen kokoaminen on tapa hallita näitä jännitteitä.  

Kuntajohtaminen näyttää olevan eri toimijoiden välisen yhteistyön katalysointia. 
Johtajuudessa keskeisenä näyttäytyy erilaisten esimerkiksi hallinnollispoliittisten raja-
aitojen ylittäminen ja avoimuuteen kannustaminen. Avoin ja ennakkoluuloton ilma-
piiri ruokkii itse itseään: vuorovaikutteisten toimijuuksien avulla ruokitaan myös vuo-
rovaikutukseen osallisten itseohjautuvuutta ja uudistumisen edellytyksiä sekä tuetaan 
toimijoiden välisiä kohtaamisia. Luottamukseen perustuva toimintatapa kontrollin 
sijaan tukee ennakkoluulottomien ratkaisujen syntymistä, parantaa valmiuksia vastata 
ympäröiviin muutospaineisiin ja siten myös johtaa muutoksessa. Asioiden yksiselit-
teinen tietäminen ei riitä päätöksenteon ja johtamisympäristön vaatimuksiin, vaan 
asioita on tulkittava sekä annettava paikallisesti ja ajallisesti relevantteja merkityksiä. 
Luottamus ja jaetut tulkinnat näyttäytyvät pyrkimyksenä pitää kompleksisuus ja sir-
paleisuus hallittavana ja mieluiten kuntaorganisaation ulkopuolella.  

4.3 Osatutkimus III Ammattimaisten luottamushenkilöiden 
johtajuuden ulottuvuudet kuntien hallintosäännöissä 

Tarkoitus ja tutkimuskysymys: Toisiaan seuranneet ja täydentäneet kuntien toi-
mintoihin ja palveluihin kohdistuneet uudistukset sekä kuntademokratian murros 
monimutkaistavat kuntien päätöksentekoympäristöä (Leinonen, 2010; Nyholm ym., 
2016). Myös kuntien johtamisjärjestelmät ovat muutoksen kohteena (Kyösti & Paa-
nanen, 2020, 2021; Jäntti ym., 2021a; 2021b.) Kuntademokratian murros, puoluepo-
liittisen osallistumisen lasku ja kansalaisten etääntynyt politiikkasuhde haastavat 
edustuksellista päätöksentekoa (Borg, 2018). Lisäksi johtamisen kriisien ja vallan epä-
tasapainon nähdään luoneen tarvetta vahvistaa poliittista johtajuutta (Fenwick & El-
cock, 2014; Svara & Watson, 2010; Temmes, 2014). Lisäksi keskustelua on käyty 
luottamushenkilötyön edellytyksistä ja näiden edellytysten puutteesta kunnissa (Jäntti 
ym., 2021a; Kyösti & Paananen, 2020; 2021). Kehittämisen tuloksena suomalaisiin 
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kuntiin on syntynyt uusi johtajainstituutio, ammattimaiset kuntapoliitikot. Kunnan 
poliittisen johtamisjärjestelmän kaikille tasoille ulottuva uusi johtajainstituutio muo-
vaa kuntien vallanjakoa, poliittisen johtamisen painotuksia ja tuo politiikan osaksi 
organisaatioiden sisäistä toimintaa. Julkisesti nähtävissä oleva muutos neuvotellaan 
ja legitimoidaan kuntien hallintosäännöissä, joita systemaattisesti tarkastelemalla on 
mahdollista luoda kokonaiskuvaa siitä, minkälaista poliittista johtajuutta kuntiin rakenne-
taan hallintosääntöihin kirjatuissa ammattimaisille luottamushenkilöille osoitetuissa tehtävissä ja 
vastuissa. 

Tutkimuksen näkökulma: Tutkimus on toteutettu dokumenttiaineiston teoriaoh-
jaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen aineiston muodostavat osa- tai koko-
aikaisia luottamushenkilöitä palkanneen kaikkien 23 kunnan hallintosäännöt6. Kun-
tien toimivaltasuhteita ja tehtävänjakoa jäsentävät hallintosäännöt tarjoavat ajankoh-
taisen ja paikallisesti neuvotellun kuvan kunnan vallanjaosta ja ammattimaisten luot-
tamushenkilöiden tehtävänkuvasta.  

Sisällönanalyysin rajoittamattomana analyysikehikkona on käytetty Bentzenin ja 
kumppaneiden (2020) muodostamaa typologiaa. Typologia jäsentää, tanskalaisten ja 
norjalaisten kuntien hallinnonuudistuksiin pohjautuen, institutionaalisen kehittämi-
sen tyyppejä sen mukaan minkälaista poliittista johtajuutta uudistukset painottavat. 
Analyysikehikon avulla aineistosta tunnistetiin ammattimaisille luottamushenkilöille 
osoitetut vastuut ja nämä jäsennettiin sen mukaisesti, minkälaista johtajuuden paino-
tusta ne tukevat; toimeenpaneva johtajuus, kollektiivinen johtajuus, yhteistyöhön pe-
rustuva johtajuus ja hajautettu johtajuus. 

Tulokset: Aineistosta oli tunnistettavissa toimeenpanevaa johtajuutta, kollektiivista 
johtajuutta ja yhteistyöhön perustuvaa johtajuutta. Alkuperäisestä typologiasta poi-
keten hajautetusta johtajuudesta ei ollut mainittavia viitteitä. Myös toimeenpaneva 
johtajuus näyttäytyi erilaisena kuin alkuperäisessä typologiassa, ja teema jakautui kah-
teen osioon politiikan johtajuuteen sekä hallinnon johtajuuteen. Toimeenpanevan 
johtajuuden teeman sisällä muodostui keskeinen jakolinja tarkasteltaessa luottamus-
henkilöille osoitettua tehtävää siitä näkökulmasta, onko tehtävän tarkoituksena te-
hostaa toimeenpanevaa johtajuutta poliittisessa päätöksenteossa vai oliko kyse pa-
rantaa ylimmän poliittisen johdon kykyä johtaa kuntaorganisaation hallintoa.  

Toimeenpaneva politiikan johtajuus on keskeinen aineiston painottumisen kannalta. 
Politiikan johtajuutta rakennetaan aivan ylimmän poliittisen johdon, pormestarin, 
hallituksen puheenjohtajan ja osin valtuuston puheenjohtajan, asemaa vahvistamalla. 

 
6 tilanne 31.12.2020 
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Politiikan johtajuutta rakentavissa tehtävänkuvat ovat sidoksissa poliittisten instituu-
tioiden johtamiseen. Lisäksi aineistossa on erilaisia linjauksia, joilla yksittäisen luot-
tamushenkilön asemaa on vahvistettu suhteessa valtuuston kollektiiviseen rooliin. 
Johtajuutta osoitetaan muun muassa säätämällä hallintosäännöissä toimielinten ko-
kousten ensisijaisista puheoikeuksista. Kunnanhallitusten puheenjohtajien roolia on 
vahvistettu, jo lainsäädännön turvaaman vahvan aseman lisäksi, esimerkiksi osoitta-
malla kaupunginjohtajan velvollisuudeksi pitää nimenomaan puheenjohtaja ajanta-
saisesti ja riittävästi tietoisena käsiteltäväksi nousevista asioista. Politiikan johtajuutta 
korostavat tehtävät ja vastuut asemoivat ammattimaisen luottamushenkilön edustuk-
sellisen demokratian ideaalin mukaisten toimielinten toiminnan tehostajaksi. 

Toimeenpanevaa hallinnon johtajuutta korostavassa ulottuvuudessa toimeenpaneva 
johtaminen kohdistuu kuntaorganisaation hallinnolliseen ja toimeenpanevaan osaan. 
Tämä painotus on toinen keskeisistä ammattimaistuvan poliittisen johtajuuden vah-
vistamisen suunnista. Hallinnon johtajuutta rakennetaan kytkemällä ammattimaiset 
luottamushenkilöt suoraan kuntaorganisaation strategiseen ja operatiiviseen johtami-
seen. Lisäksi hallinnon johtajuutta korostavat vastuut ja tehtävät, joilla luottamus-
henkilö nostetaan kunnan viranhaltijoiden johtoon ja esihenkilöasemaan. Kuntalain 
määrittelemän aseman lisäksi hallintosääntöihin on tehty myös yksityiskohtaisempia 
kirjauksia, joissa kunnanhallituksen puheenjohtajan esihenkilövaltaa suhteessa johta-
vaan viranhaltijaan on laajennettu. Ammattimainen luottamushenkilö voidaan mää-
rätä selkeästi johtamaan kuntaa ja sen toimintaa, vastaamaan strategian valmistelusta 
ja paikoin jopa sen toteuttamisesta. Hallinnon johtajuutta vahvistetaan myös asemoi-
malla ammattimainen luottamushenkilö kuntakonsernin johtajaksi tai asettamalla hä-
net konsernijohtoryhmän, -jaoston tai muun toimielimen johtajaksi. Erityisesti joh-
toryhmätyöskentelyä koskevalla sääntelyllä tuetaan vahvempaa hallinnon johtajuutta, 
vaikka tämä koskettaa pääosin pormestareita. Osassa kunnista luottamushenkilön to-
detaan päättävän sekä johtoryhmän jäsenistä että tehtävistä, jolloin johtoryhmästä 
muodostuu luottamushenkilöille merkittävä hallinnollisen toimeenpanevan johtajuu-
den väline. Hallinnon johtajuutta korostavat tehtävät ja vastuu tuovat edellytykset 
viranhaltijaorganisaation johtamiselle, jolloin tehtävä näyttää siirtyneen etäämmälle 
puhtaasta edustuksellisen demokratian päätöksentekijäroolista. 

Kollektiivista johtajuutta painottavat tehtävänkuvat tukevat valtuutettujen kykyä joh-
taa ja kehittää kunnan toimintaa nimenomaan kollektiivina. Erityisesti kunnanval-
tuuston vaikutusvallan ja aseman vahvistamista voidaan tulkita kollektiivisen poliitti-
sen johtamisen vankistamiseksi. Kollektiivista johtajuutta näyttävät tukevan valtuu-
tettujen tiedonsaantioikeuksiin liittyvät ammattimaisille luottamushenkilöille osoite-
tut tehtävät ja velvoitteet. Aineistolle tyypillisesti ammattimaisia luottamushenkilöitä 
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velvoitetaan vastaamaan valtuutetun antamaan kysymykseen. Lisäksi ammattimaisia 
luottamushenkilöitä velvoitetaan läsnäoloon kunnanvaltuuston kokouksissa. Am-
mattimaisia luottamushenkilöitä myös velvoitetaan hallintosäännöissä ”seuraamaan” 
tai ”valvomaan” kunnan kokonaisuuden ja kuntaorganisaation eri osien ja toimielin-
ten toimintaa. Tämän ei voida tulkita suoranaisesti lisäävän yksittäisten luottamus-
henkilöiden päätäntävaltaa, vaan ne korostavat ammattimaisten luottamushenkilöi-
den roolia valtuuston ”silminä ja korvina”. Toimielinten valvontaan liittyvät tehtävät 
tukevat kollektiivista poliittista johtajuutta kunnissa, kun ammattimaisten luottamus-
henkilöiden on mahdollista valvoa kunnan toimintaa ja informoida valtuustoa mah-
dollisista epäkohdista. Vaikka aineiston tehtävänkuvat jollakin tavoin tukevat kollek-
tiivista johtajuutta, jäävät kirjaukset vähäisiksi ja hajanaisiksi. Kollektiivista johta-
juutta painottavat tehtävät kuitenkin voivat muuttaa vallanjakoa laaja-alaisemmaksi 
ja ainakin tuoda näkyväksi valtuuston asemaa vahvana valtaa käyttävänä kollektiivina. 

Yhteistyöhön perustuvassa johtajuudessa korostuu yhteistoiminnallisuus, monitoimijai-
suus sekä pyrkimys mahdollistaa eri toimijoiden osallistuminen ja vaikuttaminen 
osana päätöksentekoa. Ammattimaisille luottamushenkilöille määritellään kuntalais-
ten osallistumismahdollisuuksien edistämiseen sekä kuntalaisille ja sidosryhmille 
viestimiseen liittyviä tehtäviä. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia tukevaa roo-
lia ja siihen liittyviä tehtäviä on suunnattu erityisesti pormestareille ja apulaispormes-
tareille. Lisäksi ammattimaisille luottamushenkilöille on muodostunut rooli kunnan 
poliittisessa ja alueellisessa yhteistyössä, sidosryhmätyöskentelyssä ja kunnan edun-
valvojana. Yhteistyöhön perustuvaa johtajuutta rakennetaan erityisesti apulaispor-
mestarien tehtävien muotoilussa. Ammattimaisia luottamushenkilöitä ohjataan käy-
mään keskustelua ja viestimään tavoitteista ja merkittävistä asioista kuntalaisille. 
Myös poliittista yhteistyötä edistävät tehtävät vahvistavat yhteistoimintaan perustu-
vaa johtajuutta. Johtajuutta on vahvistettu ohjaamalla kunnan poliittisen yhteistyön 
johtamiseen tai vastuuttamalla puheenjohtajistoa toimimaan kollegiona. Yhteistyö-
hön perustuvaa johtajuutta vahvistavat tehtävät ja vastuut muovaavat ammattimaisen 
luottamushenkilön toimenkuvaa kohti laajempaa osallisuuteen perustuvaa demokra-
tiaihannetta. 

Päätelmät: Hallintosääntöaineiston analyysin perusteella voidaan todeta, että am-
mattimaisten luottamushenkilöiden toimenkuvissa korostuu toimeenpaneva johta-
juus, politiikan ja hallinnon johtajuuden painotuksin. Johtavien luottamushenkilöi-
den, etenkin pormestarien ja kunnanhallitusten puheenjohtajien vahva asema mah-
dollistaa entistä vahvemman poliittisen johtajuuden kunnissa myös osana valmiste-
lutyötä. Tämä haastaa perinteisen hallinto-politiikkadikotomian, eikä siten 



 

55 

esimerkiksi valmistelu- ja päätöksentekoprosesseja ole mahdollista tai tarpeen tarkas-
tella täysin erillisinä toisistaan. Jyrkän kahtiajaon sijaan hallinto-politiikkarajapinta on 
liudentunut hallintosääntöjen vallan- ja tehtävänjaon kirjauksissa. Kuntien johtamis-
järjestelmän kehitystä voi tulkita heiluriliikkeenä, jossa uuden julkisjohtamisen 
(NPM) tulkinnat hallinnon ja poliittisen johtamisen tiukasta erottamisesta tulevat 
haastetuiksi yhä vahvemmalla poliittisella johtajuudella ja poliittisen johdon vaiku-
tusvallan kasvattamisella hallinnon sisältä käsin. Kyseessä voi olla tarve luoda vastin-
pari vahvalle viranhaltijaorganisaatiolle ja sen vallalle.  

Poliittisen johtajuuden vahvistaminen ei näytä vahvistavan valtuuston asemaa ja 
valtaa kollektiivina, vaan on omiaan muuttamaan joidenkin yksittäisten luottamus-
henkilöiden asemaa vahvemmaksi. Hallinnon johtajuus tiivistää poliittista vallanja-
koa kohdentuen yhä tiukemmin ammattimaisen luottamushenkilön ympärille. Am-
mattimaisen luottamushenkilön rooli erkaantuu perinteisestä edustuksellisen demo-
kratian päätöksentekijästä, eikä ammattimainen luottamushenkilö enää rinnastu ns. 
rivivaltuutettujen asemaan. Suuntana on politiikan henkilöityminen. Parhaimmillaan 
vahvalla poliittisella johtajuudella voidaan sitouttaa muutoksentekijöitä osaksi kunta-
organisaatiota, mikä voi toimia poliittisen johtamisen tehostamisena. Politiikan joh-
tajuuden korostuessa ammattimaiset luottamushenkilöt asemoituvat edustuksellisen 
demokratian ideaalia mukailevien toimielinten toiminnan tehostajiksi. Jos politiikalle 
asetetaan managerialistisia tehokkuus- ja virtaviivaisuusodotuksia, joiden saavutta-
miseksi hyödynnetään hallinnon ja politiikan johtajuutta, voi politiikan toimintava-
paus kokonaisuudessaan ja kollektiivisena prosessina kaventua.  

Kaikki ammattimaiset luottamustehtävät eivät kehity samoin tavoin, vaan nähtä-
vissä on erilaistumista esimerkiksi odotusten ja velvollisuuksien suhteen osana am-
mattimaistumiskehitystä. Vaikka pormestarien roolia on rakennettu vastineeksi kun-
tajohtajamallille, näyttää tehtävässä olevan mahdollisuus painottaa tehtävää sekä po-
litiikan johtajuuden että hallinnon johtamisen suuntaan. Pormestarille osoitettu au-
tomaattinen rooli johtoryhmätyöskentelyssä ja valta ohjata viranhaltijaorganisaation 
toimintaa erottaa sen muista ammattimaisista luottamushenkilötehtävistä. Kunnan-
hallitusten puheenjohtajien osalta kehitys on kaksijakoista. Yhtäältä tehtävässä ko-
rostuu kollektiivinen johtajuus, jossa ammattimainen luottamushenkilö asemoituu 
kunnanvaltuuston alaiseksi ja sille lojaaliksi tehtävänkuvaksi. Toisaalta kunnanhalli-
tuksen puheenjohtaja lähestyy autonomisempaa toimeenpanevaa johtajuutta, jossa 
puheenjohtaja johtaa tiivisti kunnan toimintaa ja on mukana toteuttamassa strategiaa. 
Apulaispormestarien ja lautakuntien puheenjohtajien johtajuus rakentuu erityisesti 
määriteltyjen toimialojen toiminnan varassa. Tehtävänkuvan keskittäminen mahdol-
listaa syvällisen perehtymisen ja asiantuntijuuden rakentamisen, mutta riskinä on, että 
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luottamushenkilön näkymä ja mahdollisuudet johtajuuteen voivat kaventua ja siilou-
tua viranhaltijaorganisaatioiden sektoriajattelun mukaiseksi. 

Hallintosäännöt ilmentävät paikallisia tulkintoja johtajuudesta. Niillä on keskei-
nen rooli ammattimaisen luottamushenkilön tehtävän muotoutumiselle. Tulkinnat 
kuntien välillä ovat hyvin erilaisia. Hallintosäännöillä on keskeinen rooli siinä, min-
kälaiseksi tehtävät lopulta muodostuvat ja minkälaiseen asemaan ammattimainen 
luottamushenkilö asemoituu osana kunnan johtamisjärjestelmää. Hallintosäännöt ei-
vät ole vain hallinnollisen tehtävänjaon välineitä, vaan niiden laadinnassa voidaan 
käyttää vahvaa institutionaalista valtaa. Hallintosäännöissä kysymys onkin johtamis-
mallin, vuorovaikutuskanavien sekä vuorovaikutuksen ja ohjauksen suuntien vahvis-
tamisesta ja legitimoinnista. 

Kuntien ammattimaisilta luottamushenkilöiltä vaaditaan yhä syvempää asiantun-
temusta ja ymmärrystä kuntaorganisaation toiminnasta. Kasvaneet osaamistarpeet 
ovat omiaan lähentämään poliittista johtamista kohti viranhaltijatyötä ja jopa toimi-
maan viranhaltijaorganisaation osaamistarpeiden ehdoilla. Poliittisen johtamisen 
vahvistamispyrkimysten myötä valtuuston rooli ei näytä vahvistuneen odotetulla ta-
valla. 

4.4 Osatutkimus IV Poliittinen johtaminen ja kuntien 
vuorovaikutteinen hallinta 

Tarkoitus ja tutkimuskysymys: Kunnat tarjoavat sekä areenan että muodon po-
liittiselle johtajuudelle ja toiminnalle paikallistasolla. Poliittinen johtaminen on eri-
tyistä ja eroaa yhteiskunnallisen valta-asemansa vuoksi muusta johtamisesta. Kuntien 
poliittista johtamista käsittelevä teorianmuodostus ja tutkimustyö on kuitenkin ollut 
pirstaleista (Haus & Sweeting, 2006; Kjaer, 2013), ja ylipäätään demokraattisissa yh-
teiskunnissa harjoitetun poliittisen johtamisen tutkimus on ollut vähäistä (Hartley, 
2010; Kane ym., 2009; Morrell & Hartley, 2006). Lähivuosikymmenten aikana pirs-
toutunut paikallispolitiikka hajonneine valtakoalitioineen ja esiin nousseine yhden 
asian liikkeineen haastaa politiikan ennakoitavuutta ja altistaa ongelmatilanteille (Ha-
veri ym., 2018). Ennakoimattomuus ja poliittista työtä vaikeuttavat voimat haastavat 
politiikkaa ja siten lisäävät tarvetta määrätietoisille ja uudenlaisille yhteistyön tavoille. 

Nykyaikaisen hallinnon voidaan ymmärtää olevan mitä suuremmissa määrin vuo-
rovaikutteisten hallintatapojen viljelyä (Sørensen, 2020), ja poliittisen johtamisen 
rooli kunnissa on avartumassa. Varsinaisen päätöksenteon rinnalla yhä useammin 
toimitaan osana laajempia, eri tavoin järjestäytyneitä kokoonpanoja. (Torfing ym., 
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2012, 146.) Kuntien hallintaa toteutetaan monenlaisissa verkostoissa (Haveri ym., 
2009; Haveri & Pehk, 2008), eikä luottamushenkilöiden rooli ei rajaudu vain päätök-
sentekoon. Poliittista johtamista ei voi enää tarkastella ainoastaan edustuksellisen de-
mokratian näkökulmasta ja sen piirissä tapahtuvana ilmiönä, vaan kiinnostuksen koh-
teena on se, miten ja kenelle hallintaprosessit avautuvat, sekä miten näissä suhteissa 
toimitaan. Organisaatioiden ja hierarkioiden rajat ylittävä toiminta tarvitsee tuekseen 
niin hallinnollisen, poliittisen kuin yhteisöllisenkin näkökulman huomioon ottavaa 
johtajuutta. Osatutkimuksen tutkimuskysymyksinä ovat miten vuorovaikutteisuutta hyö-
dynnetään poliittisen johtamisen rakentamisessa ja miten vuorovaikutteinen hallinta näyttäytyy 
osana poliittista päätöksentekoprosessia.   

Tutkimuksen näkökulma: Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostavat 15 joh-
tavan, osa-aikaisen tai kokopäiväisesti palkatun, luottamushenkilön haastattelut. 
Haastattelujen runkona on toiminut kevyt teemoitus, jonka puitteissa haastateltavilla 
on ollut tilaa pohtia omaa johtajuuttaan ja asemaansa osana johtamisjärjestelmää.  

Haastatteluaineisto on analysoitu teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä, jossa analyy-
sikehikkona on toiminut Eva Sørensenin (2020) jäsennys vuorovaikutteisen poliitti-
sen johtajan tehtävistä poliittisen prosessin eri vaiheissa. Teoriaohjaavan sisällönana-
lyysin avulla laajaa aineistoa oli mahdollista käsitellä kokonaisuutena ja systemaatti-
sesti tutkimustehtävää palvellen (Elo & Kyngäs, 2008; Schreier, 2014). Analyysike-
hikkoa hyödyntämällä on ollut mahdollista varmistaa poliittisen prosessin koko kaa-
ren näkyvyys osana analyysin tuloksia.  

Tulokset: Agendan asettamista kuvataan jatkuvaksi prosessiksi, jossa ympäristön 
proaktiivinen havainnointi kanavoituu ihmisten välisen vuoropuhelun avulla yksilöl-
lisistä havainnoista poliittiseksi agendaksi. Agenda muodostuu erilaisten syötteiden 
ja intressien yhteensovittamisesta sekä oman että muiden valtuustoryhmien kanssa. 
Tyypillisesti luottamushenkilöt pyrkivät tulkitsemaan megatrendejä paikallisesta nä-
kökulmasta ja tuomaan ymmärryksen osaksi keskustelua. 

Muutosta ohjataan osoittamalla poliittiselle yhteisölle sekä viranhaltijoille poliitti-
sesti ja kollektiivisesti hyväksyttäviksi arvioituja tavoitteita ja tuloksia. Näkökulmien 
sopivuuden ja hyväksyttävyyden tunnustelua tehdään monin tavoin mm. kuntalais-
tapaamaisissa mutta myös tulkitsemalla erilaisia mittareita ja tunnuslukuja. Kevyen 
johdattelun ohella muutosta ohjataan tiukemmin, osoittamalla esimerkiksi taloudel-
listen reunaehtojen merkitys muille luottamushenkilöille, mikä voi synnyttää jännit-
teitä. Tyypillisimmillään muutosta ohjataan keskusteluin, tunnustelemalla kokonai-
suutta ja muiden ihmisten mielenmaisemaa ja tulkintoja asioista. 
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Vuorovaikutusfoorumeiden luominen ja vaaliminen merkitsee eri vahvuisesti järjestäyty-
neiden foorumeiden kautta tapahtuvaa vuorovaikutusta. Näillä foorumeilla määritel-
lään niin taloudellisia, laillisia kuin sosiaalisiakin reunaehtoja poliittiselle ohjaukselle 
ja toiminnalle. Tavoitteena on luoda ymmärrystä jaetusta päämäärästä ja tulevaisuu-
desta. Vuorovaikutusfoorumeilla haetaan poliittisen vaikuttamisen ja johtajuuden tu-
eksi vaadittavaa vaikutusvaltaa tuomalla yhteen erilaisia näkökulmia ja madaltamalla 
kynnystä asioista keskustelemiselle. Tiiviit ja säännönmukaiset vuorovaikutusraken-
teet turvaavat työskentelyilmapiirin, sillä osattomuuden kokemuksen riskit tunniste-
taan. Poliittiseen johtajuuteen liitetään vastuu ohjata muiden toimintaa ja näkökulmia 
kollektiivisemmiksi ja avartaa keskustelua vuorovaikutusfoorumeilla. 

Yhtenäisyyden ja tuen varmistamista tehdään parantamalla vuorovaikutuksen edelly-
tyksiä. Avoimuutta, rooliodotusten sekä toimintatapojen sanoittamista kuvataan teh-
täväksi koko valtuustokauden ajan. Yhtenäisyyden ja tuen varmistamiseen liitetään 
vahvasti konsensuksen mahdollisuuksien etsiminen ja niiden varaan rakentaminen. 
Erityisesti poikkeusoloissa korostuu esimerkiksi kaupungin johtoryhmän tai puheen-
johtajiston muodostama yhtenäinen tilannekuva ja yhteisen viestin muotoilu, johon 
eri osapuolet sitoutuvat. Yhtenäisyyden ja tuen varmistamiseksi myös suitsitaan mui-
den toimijoiden toimintaa kunnan johdettavuuden varmistamiseksi. Kuntapolitiik-
kaan syntynyt oppositioasetelma haastaa yhtenäisyyttä, mikä ohjaa johtavia luotta-
mushenkilöitä kytkemään potentiaalisia vastustajia tiiviisti osaksi dialogia säännölli-
sillä tapaamisilla ja taustoittavilla keskusteluilla. Luottamuksen rakentamisella on kes-
keisin rooli yhtenäisyyden ja tuen varmistamisessa, jota tehdään erilaisia näkökulmia 
etsimällä ja arvostavalla suhtautumisella eriäviinkin näkemyksiin. 

Politiikan sisältöjä muovataan rakenteiden tasolla kehittämällä poliittisen työn edel-
lytyksiä. Yksilötasolla politiikan sisältöjen kehittäminen tapahtuu jatkuvan uuden tie-
don omaksumisen ja reflektoinnin kautta. Uusi tieto tulee medioiden ja valmisteluai-
neistojen ja erityisesti ihmisten kanssa käytyjen keskustelujen myötä. Poliittiseen joh-
tamiseen näyttää liittyvän vahvoja odotuksia tiedonhallinnan suhteen ja lisäksi johta-
jalta odotetaan kykyä keskustella sekä oman että muiden luottamushenkilöiden ym-
märryksen kehittämiseksi. Politiikan sisältöjä muovataan vuorovaikutuksessa jaetun 
tiedonmuodostuksen ja kollektiivisen tiedontarpeiden tunnistamisen kautta. 

Tukea toimintapolitiikalle luodaan tulkitsemalla saavutettuja tuloksia ja haluttuja vai-
kutuksia vahvistamalla, minkä oikeellisuutta ja hyväksyttävyyttä neuvotellaan kollek-
tiivisesti. Myös kunnian ja vastuun osoittamisella oikeille toimijoille, tehtävänkuvien 
neuvottelulla ja oman roolituksen sanoittamisella tuetaan toimintapolitiikkaa. Onnis-
tunut hallinnon ja politiikan välinen työnjako näyttäytyy lähes synonyymina toimin-
tapolitiikan tukemiselle. Oikeita poliittisen ohjaamisen tapoja on tarpeen tulkita, sillä 



 

59 

hallinnon ja politiikan välinen suhde tiukan erottelun ja tiiviin yhteistyön välillä on 
dynaaminen. Lähtökohtaisesti oikeanlainen poliittinen ohjaus näyttää syntyvän kol-
lektiivisen poliittisen toiminnan, esimerkiksi lautakunnan tai kunnanhallituksen työs-
kentelyn, tuloksena. 

Poliittisista päätöksistä viestimistä kohdennetaan kuntayhteisössä erityisesti niille toi-
mijoille, joihin päätöksillä on vaikutusta. Viestinnän onnistumiseksi käytetään aikaa. 
Sisältöjä ja aikataulutusta pohditaan tarkasti, sillä sen ymmärretään turvaavan päätös-
ten käytäntöön viemistä ja parantavan myös tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia. 
Onnistunutta viestintää edeltävät luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteiset 
taustoittavat keskustelut ja myös varsinaista viestintää tehdään yhteistyönä. Yleisö-
keskustelua ja vuorovaikutusta ohjataan ajankohtaisten ilmiöiden ja tehdyn päätök-
sen ympärille, jotta asioiden moniulotteisuus tulisi huomioitua.  

Toimijoiden sitouttamista toimintapolitiikkaan tehdään laaja-alaisesti kokoamalla yhtei-
söä valitun suunnan taakse. Olennaisena nähdään eri osapuolten edustuksen varmis-
taminen osana toimintapolitiikan muotoilua ja tunnistamalla omissa viiteryhmissään 
vaikutusvaltaisia toimijoita. Johtajuuden turvaamiseksi vaaditaan kykyä tukea eri osa-
puolten osallistumismahdollisuuksia oikea-aikaisesti, jotta potentiaaliset vastustajat 
saadaan osaksi yhteistä päätöksentekoa. Kuntalaisia sitoutetaan jalkautumalla tilai-
suuksiin ja tapahtumiin, joissa myös kuntalaisten roolia ja vaikutusmahdollisuuksia 
kirkastetaan etäisenä ja mekanistisena näyttäytyvän kuntapolitiikan vastapainoksi.  

Jatkuva arviointityö mahdollistaa sekä tulosten vahvistamisen, toimien säätämisen 
että tulevaisuuden toisin tekemisen. Arviointityötä pyritään tekemään yhteiseksi, ar-
kipäiväiseksi toimintatavaksi ja osaksi kaikkea luottamushenkilötyötä. Arviointia teh-
dään yksilöinä ja yhteisönä, jolloin myös kriittinen suhtautuminen itselle välittyviin 
mielikuviin nousee osaksi kokonaisreflektiota. Aina arviointityön tuottamiin havain-
toihin epäkohdista ei ole helppoa puuttua, sillä tehdyistä valinnoista perääntyminen 
haastaa poliittista johtajuutta ja kysyy nöyryyttä. Yhdessä neuvoteltu ja toteutettu pe-
rääntyminen parantaa kuitenkin päätöksenteon laatua, ja yhdessä vääräksi arvioidun 
suunnan väistäminen voi suojella yksittäisten luottamushenkilöiden uskottavuutta ja 
siten johtajuutta.  

Päätelmät: Tulokset vahvistavat vuorovaikutteisen hallinnan vakiintumisen osaksi 
kuntien poliittista johtamista. Tämä avartaa kuvaa poliittisesta johtamisesta ja siihen 
liittyvästä vuorovaikutteisuudesta. Vuorovaikutusta hyödynnetään pirstoutumisen 
hallintana, vaikutusvallan kasvattamisessa sekä tulevaisuuden johtajuuspotentiaalin 
vahvistamiseksi.  
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Kansainvälisesti vaikuttavat demokratian ongelmat haastavat poliittisen johtami-
sen myös Suomessa. Kansalaisten osattomuuden kokemus haastaa johtajuutta. Myös 
paikallisopposition asemoituminen kuntapolitiikkaan vaatii poliittiselta johtamiselta 
ennakoivaa vuorovaikutusta tarvittavan vakauden saavuttamiseksi. (Edelenbos ym., 
2008, 2009; Haveri ym., 2018; Sørensen, 2020.) Edustuksellisen demokratian päätök-
sentekoprosessit eivät ole ainoita areenoita, joilla vaikuttamista tehdään, vaan tuen ja 
luottamuksen rakentamisen tavat ovat merkittäviä poliittisen johtamisen toimintata-
poja. Päätöksenteon ja johtamisen tueksi näyttää vaadittavan monen suuntaisia vuo-
rovaikutteisia toimintatapoja (Torfing ym., 2012). Poliittinen johtaminen suuntautuu 
eri hallinnantasojen välille mutta myös asemoituu eri puolille kuntayhteisöä. 

Poliittisessa johtamisessa erilaisten syötteiden, näkökulmien ja tiedon yhteenso-
vittaminen on olennaista. Näiden yhdistelmästä muodostuvan tulkinnan avulla on 
mahdollista etsiä kollektiivisesti hyväksyttävissä olevia ratkaisuvaihtoehtoja sekä ym-
märrystä kontekstista ja paikallisyhteisön tarpeista. Monisuuntainen verkostoissa ta-
pahtuva vuorovaikutus auttaa sanallistamaan ongelmia, hahmottamaan kyteviä kon-
flikteja ja arvolatauksia ja saamaan tietoa eri osapuolten toiminnasta ja motiiveista 
(Voort ym., 2011).  

Hallinnollisen, poliittisen ja yhteisöllisen näkökulman huomioivalle johtajuudelle 
on tarve ongelmien määrittelyssä ja ratkaisuissa. Tämänkaltaista johtajuutta rakenne-
taan vuorovaikutteisilla hallintatavoilla eri toimijoita yhdistävässä vuorovaikutuk-
sessa. (Sørensen & Trfing, 2019; Hartley 2010; Torfing & Ansell 2017.) Vaikutusval-
taa kasvatetaan muiden toimijoiden välistä vuorovaikutusta vahvistamalla ja tuke-
malla. Osallistuminen tiiviisti kansalaisyhteiskuntaa ja päätöksentekoa yhteen kuro-
vaan vuorovaikutukseen mahdollistaa puhdasta päätöksentekoa laajemman roolin. 
Osallistuminen näihin vuorovaikutusareenoihin tukee poliittista johtajuutta vahvis-
tamalla sekä omaa että muiden tiedonsaantia, olennaiseksi arvioidun tiedon jakamista 
ja tarjoaa väylän korostaa kollektiivista näkökulmaa ongelmien ratkaisuissa intressi-
ryhmien tai yksilöllisten etujen sijaan. Vuorovaikutuksen avulla vahvistetaan vaiku-
tusvaltaan perustuvaa johtajuutta. 

Poliittista johtajuutta voidaan tarkastella vaikuttamisen prosessina, jolloin johta-
juus on jatkuvaa ja toistuvaa tulevaisuuden edellytysten rakentamista. Vuorovaiku-
tuksella on keskeinen arvo tulevaisuuden toiminnan mahdollisuuksien ja reunaehto-
jen muovaajana. Poliittista johtajuutta rakennetaan reunaehtojen, toimintatapojen ja 
odotusten tunnistamisen ja niiden tarkoituksenmukaisen tulkinnan kautta. Piilevän 
konsensuksen mahdollisuuden tunnistaminen vaatii tuekseen vahvaa vuorovaiku-
tusta. (Peters & Helms, 2012; Morrell & Hartley, 2006.) Vuorovaikutuksen 
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puuttuminen tai siinä epäonnistuminen rajaa toiminnan tilaa ja nostaa vaatimustasoa 
tulevaisuuden vuorovaikutukselle.  

Kuntien poliittisessa johtamisessa vuorovaikutus toimii tasapainottavana ele-
menttinä turbulentissa johtajuusympäristössä. Haasteena on löytää tasapainoa avoi-
muuden ja luotettavuuden, epävirallisten ja virallisten vuorovaikutusfoorumeiden 
sekä yksilöllisyydestä ja kollektiivisuudesta ammentavien johtamistapojen välillä. 
Valta syntyy kyvystä inspiroida, mobilisoida ja ohjata muiden poliittista toimijuutta 
sekä yhtäaikaisesti ammentaa ymmärrystä ja oppia oman johtajuuden tueksi. Poliitti-
nen johtaminen näyttää asettuvan luontevaksi osaksi kuntien vuorovaikutteistuvaa 
hallintaa. 
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5 POHDINTA: JOHTAJUUSINSTITUUTIO 
VUOROVAIKUTTEISTUU KERTAUTUVASSA 
KOMPLEKSISUUDESSA 

Tämän väitöstutkimuksen tehtävänä on ollut vastata tutkimuskysymyksiin: 
- Miten toimintaympäristön kompleksisuus heijastuu kuntien johtamiseen?  
- Miten johtajuutta rakennetaan kompleksisuudessa? 

Yhteiskunnalliset muutokset muovaavat kuntien toimintaympäristöä yhä komp-
leksisemmaksi. Kuntien johtamisympäristön kompleksisuus lisääntyy myös käyn-
nissä olevan institutionaalisen murroksen myötä. Samanaikaisesti kun johtajuusinsti-
tuutioihin kohdistuu muutospaineita, muuttuvat myös johtamisen tavat ja johta-
juusorientaatiot. (Kuvio 2, 63.) 

5.1 Kompleksisuus kertautuu kuntien johtamisessa 

Ulkoisten paineiden merkitys institutionaalisissa muutoksissa on suuri. Kun johtami-
sen toimintaympäristö on muutoksen kohteena, voidaan johtajainstituution olettaa 
myös muuttuvan. (Ks. Tenbensel, 2018.) Kuntien johtamista kehystävät muutokset 
ilmenevät niin kuntien toimintaympäristöä muovaavina suurina yhteiskunnallisina 
kehityskaarina kuin juuri kuntia koskettavina institutionaalisen tason muutoksina. 
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Kuvio 2 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista ja pohdinnasta

Hallinnolliset ja institutionaaliset rajat hämärtyvät ja paikallisuus korostuu
kuntien johtamisympäristössä (osatutkimukset I, II, III, IV). Käytännössä hallin-
nollisten ja institutionaalisten rajojen hämärtyminen on nähtävissä toimijoiden väli-
sinä uudenlaisina riippuvuussuhteina ja ympäröivien verkostojen toimintakyvyn suo-
rina vaikutuksina johtamisessa onnistumiseen. Kuntien johtaminen on tulosta moni-
naisista vuorovaikutussuhteista, eikä sitä voida jäsentää ainoastaan selkeästi määritel-
tyjen tehtävien hoitamisena (vrt. Majoinen, 2011) tai yksilöllisenä toimintana (ks. 
Johnson, 2009; Keating & Katina, 2019). Parhaimmillaan institutionaalisten rajojen 
hälvennyttyä on kuitenkin mahdollisuus hyödyntää verkostoissa piileviä 
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mahdollisuuksia ja yhteistyöpotentiaalia ja nauttia aidosti jaetuista vastuista. Sekä vi-
ranhaltija- että poliittisen johtamisen toiminta-alueena nähdään oman kuntaorgani-
saation sijaan toiminta alueellisissa hallintasuhteissa, joissa pyritään tekemään mm. 
edunvalvontaa mutta myös tunnistamaan alueellisesti ja paikallisesti olennainen. Hal-
linnollisten rajojen ylittäminen korostaa yhtenäisyyttä ylläpitävien sidosten, vuoro-
vaikutuksen merkitystä (Arena & Uhl-Bien, 2016; Uhl-Bien & Arena, 2017). Institu-
tionaalisten rajojen hämärryttyä johtamisen tehtävänä on ammentaa johtamisympä-
ristöstä osaamista, vaikutusvaltaa ja esimerkiksi tietoa johtajuuden tueksi. Ammenta-
misen ja erilaisten resurssien mobilisoinnin korostuminen on paikkaperustaisen joh-
tamisen keskiössä (Beer & Clower, 2014; Sotarauta & Beer, 2021, 5).  

Samanaikaisesti kun hallinnolliset ja institutionaaliset rajat ovat hälvenneet, pai-
nottuu paikallisuuden merkitys johtamisympäristöä määrittävänä tekijänä. Tämä ke-
hityssuunta noudattelee monien kompleksisten systeemien toiminnassa nähtävissä 
olevaa kontekstin korostunutta merkitystä (Keating & Katina, 2019). Kiinnostavaa 
on, että siinä missä kuntien toiminta on tarkoin rajattua jo vahvojen palveluvelvoit-
teiden ja valtiollisen lainsäädännön kautta, näyttäytyy sekä viranhaltija- että poliitti-
nen johtaminen muodostuvan ensisijaisesti paikallisesti ja kontekstin ehdoilla. Kon-
tekstin ja paikallisuuden huomioiva johtajuus kytkeytyy paikallisen identiteetin tuke-
miseen, demokratian vahvistamiseen ja hallinnon vaikuttavuuden vahvistamiseen 
(Hambleton ym., 2022). Paikallisuuden korostunut merkitys on nähtävissä johtamista 
kehystävien historiallisten perintöjen ja niiden myötä sopiviksi määrittyvien toimin-
nan vaihtoehtojen kautta. Käytettävissä olevat resurssit ja johtamista määrittävät 
säännöt, mutta myös toiminnan vapaus, määrittyvät paikallisesti. Hallinnollisten ja 
institutionaalisten rajojen hämärtyessä ja paikallisuuden korostuessa asioiden yksise-
litteinen tietäminen ei riitä turvaamaan johtajuutta. Johtamiselta odotetaan käytettä-
vissä olevan tiedon paikallisesti relevanttia tulkintaa, jossa olennainen ei ole yksittäi-
sen johtamista harjoittavan toimijan muodollinen asema vaan kontekstin tuntevien 
toimijoiden kirjo. Paikallisesti relevantin johtajuuden ja tiedonmuodostuksen kysy-
mykset ovat saaneet runsaasti huomiota paikkaperustaisen johtamisen kirjallisuu-
dessa. (Hambleton, 2015; Hambleton ym., 2022; Ks. Sotarauta & Beer, 2021, 3, 7–
8.)  

Paikallisuuden korostuessa kansalaisten muuttuva rooli ja yhteiskunnallinen 
asema näyttäytyvät osana kuntien toimintaympäristön muutosta ja aiheuttaa uuden-
laisia vaatimuksia johtamiselle (esim. Jäntti, 2016, 217; Kurkela, 2022). Kansalaisten 
muuttuneet ja ylipäätään esiin tulleet vaatimukset sekä aiempaa vahvempi yksilölli-
syyden varaan rakentuva orientaatio näyttäytyvät keskeisenä osana kunnissa harjoi-
tettavaa johtamista ja toimintaympäristöä (Boedeltje & Cornips, 2004; Haveri ym. 
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2015). Kansalaisten uudenlaista roolia heijastelevat tarpeet huomioida kuntalaisten 
osallistaminen osana johtavien luottamushenkilöiden tehtävänkuvia ja ottaa kansa-
laisten kanssa käytävä vuorovaikutus osaksi poliittista prosessia laajemminkin 
(Sørensen, 2013, 2020). Poliittista vaikutusvaltaa rakennetaan kansalaisyhteiskuntaan 
kurottautumisen kautta ja siten tavoitellaan puhdasta päätöksentekoa laajempaa roo-
lia. Paikallisyhteisö näyttäytyy merkittävänä valtaa käyttävänä, ja toimintavaihtoehto-
jen tulkinnan oikeellisuutta tulkitsevana ja toiminnan legitimiteetin varmistavana ins-
tituutiona. Paikallisyhteisön merkityksen tunnistava johtajuus mahdollistaa yhä mo-
niulotteisemman hallinnan ja kansalaisyhteiskunnan välisen suhteen, jonka mahdol-
lisuutena on löytää uusia innovaatioita ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksia komp-
leksisen toimintaympäristön haasteisiin vastaamiseksi (Hambleton, 2019). Tiedosta-
vasti toteutettuna johtamisen on mahdollista ruokkia kollektiivista ymmärrystä pai-
kallisuuden merkityksestä. Paikallinen yhteisö voi ottaa kollektiivisia toimijuuksia ja 
toimia ”epäpaikallisia” voimia vastaan ja siten ruokkia kollektiivista toimintaa, jota 
muutoin ei syntyisi. (Hambleton, 2015, 109; ks. myös Leponiemi, 2019.) 

Turbulenssi ja institutionaalinen murros määrittävät kuntien johtamisympä-
ristöä (osatutkimukset I, II, III, IV). Jatkuva murros haastaa kuntien hallittavuutta 
(Kooiman, 2008). Turbulenssi ja yllättävät tilanteet tunnistetaan niin poliittisesta kuin 
viranhaltija-asemasta käsin. Kansainvälisesti tunnistetut megatrendit ovat läsnä kun-
tien toimintaympäristössä ja yleisesti epävarmuuden voidaan nähdä lisääntyneen 
(myös Jäntti ym., 2022). Kunnat tarjoavat johtamisympäristön, jossa vallitsevana toi-
mintatapana näyttäytyvät liike erilaisten tilanteiden, ympäristöjen ja logiikoiden välillä 
ja missä olennainen määrittyy myös ajoituksen ja tulevaisuuspotentiaalin vahvistami-
sen kautta. Hedelmällistä voi olla tukeutua tulkintaan, jossa pyritään tarkastelemaan 
johtamista ideaalikuvien ja täsmällisten velvollisuuksien sijaan tilanteistuneina ja ai-
nutkertaisina mahdollisuuksina. Johtamisympäristön turbulenssin seuraukset on 
nähtävissä viranhaltijajohtajuudesta tehdyissä tulkinnoissa, joissa kuntajohtamista 
tulkitaan muuttumattoman monoliitin sijaan erilaisissa tilanteissa jatkuvasti rakentu-
vana ja kontekstin määrittämänä toimintana. (vrt. Raisio ym., 2018).  

Turbulenssin vaikutukset näkyvät sekä poliittisessa että viranhaltijajohtamisessa. 
Jos viranhaltijajohtamisessa turbulenssi suuntautuu ympäristöstä kohti viranhaltija-
organisaatiota, kohtaa poliittinen johtaminen turbulenssia myös politiikan sisältä päin 
(myös Kyösti ym., 2022b). Paikallisten puolueryhmien toiminta on muuttunut ja va-
kiintuneet ryhmittymät ja koalitiot näyttävän paikoin hajoavan. Poliittisten ryhmien 
pirstoutuminen ja perinteisten eliittien korvautuminen tilanteiden mukaan syntyvillä 
koalitioilla ja intressiryhmillä haastaa politiikan johdettavuutta. Samanaikaisesti 
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politiikan ennakoitavuus heikkenee, kun poliittisia kantoja ei voi suoraviivaisesti pää-
tellä puoluetaustan perusteella. Näiden lisäksi kuntapolitiikkaan asemoitunut popu-
listinen kulttuuri ja paikallisoppositioasetelman rantautuminen vaikeuttavat proaktii-
vista ja laaja-alaista päätöksentekokulttuuria (Kyösti, 2022a; 2022b). 

Vallanjaon ja vallankäytön muutokset ovat nähtävissä kuntien johtamisympäris-
tössä (osatutkimukset I, II, III, IV). Poliittista valtaa jaetaan perinteistä päätöksente-
koa laajemmalle ja poliittiselle johtajuusinstituutiolle kohdistuu odotuksia madaltaa 
hierarkioita. Poliittista johtamista ulotetaan edustuksellisten demokraattisten insti-
tuutioiden rinnalla sidosryhmätyöhön ja kansalaisvuorovaikukseen. Riskinä on, että 
vallankäyttö piiloutuu, kun vaikutusvaltaa käytetään avoimen päätöksenteon rinnalla 
yhä enemmän suljetuilla vuorovaikutusfoorumeilla.  Tämä vahvistaa näkemystä siitä, 
että institutionaalista valtaa rakennetaan sekä muodollisesti että epämuodollisesti.  

Pirstoutumisen rinnalla on nähtävissä viitteitä siitä, että politiikka henkilöityy yhä 
tiiviimmin johtavien luottamushenkilöiden ympärille (Haveri ym., 2021; Jäntti ym., 
2021a), mikä osaltaan huojuttaa kollektiivisuuden varaan rakentunutta kuntapolitii-
kan perinnettä. Tämä haastaa sekä poliittista johtamista mutta myös sen vastinparina 
toimivaa viranhaltijajohtamista. Henkilöitymiskehityksen myötä poliittisen yhteisön 
ja kollektiivisuuden merkitys ei ole itsestäänselvyys, vaan niiden tukemiseksi tarvitaan 
työtä. Henkilöitymisen myötä kasvavat vallan keskittymisen riskit haastavat edustuk-
sellisen demokratian ideaaleja.  

Poliittisen johtamisen henkilöitymiskehitys sekä politiikassa ja muutoin kunnissa 
nähtävissä oleva institutionaalisten ja hallinnollisten rajojen hälveneminen muodos-
taa kiinnostavan ristiriidan. Politiikan johtajuus rakentuu henkilöityessään suuntaan, 
josta viranhaltijajohtaminen on vastaavasti siirtynyt kauemmaksi osaksi verkostomai-
sia toimintatapoja. Toisaalta osa luottamushenkilötyöstä tapahtuu osana vaikutusval-
taan perustuvia verkostoja. Henkilöitymiskehitys on ristiriidassa kompleksisuudessa 
johtamisesta tiedetyn kanssa. Toimintaympäristön monimutkaisuuden ja monitulkin-
taisuuden vuoksi hyödyksi olisi tukea eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja siten 
kollektiivista oppimista ja sopeutumiskykyä (Bergström ym., 2008; Bertels & Law-
rence, 2016). 

Kuntien johtamisessa on läsnä monenlaisia toimintalogiikoita, joiden ris-
teämiskohdissa kompleksisuus kasvaa (osatutkimukset I, II, III, IV). Tämä on 
linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan paikallishallinnossa kilpailevat 
useat eri tavoitteet ja rationaalit (Chen & Jia, 2021; Greenwood ym., 2011). Lisäksi 
samassa ympäristössä vaikuttavat eri johtajainstituutiot ammentavat erilaisista ratio-
naaleista ja turvaavat legitimiteettinsä eri tavoin (Hambleton, 2015, 125), mikä 
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kuntien johtamisessa on yhteensovitettavana. Kunnille osoitetut tehtävät ja kasvanut 
vaatimustaso on johtanut kuntien toimintapolitiikan avautumiseen. Hallintasuhtei-
den moninkertaistunut lukumäärä näyttää korostaneen horisontaalisten suhteiden 
merkitystä vertikaalisten, aiemmin selkeiden komentoketjujen ja hierarkioiden sijaan. 
Näyttää siltä, että johtamista ja erityisesti viranhaltijajohtamista tehdään verkostomai-
silla logiikoilla ohjautuvissa hallintasuhteissa, jolloin huomiota kiinnitetään luonnol-
lisesti eri toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen (Røiseland & Vabo, 2016). Niissä 
valtaa käytetään ja rakennetaan vaikutusvallan kautta ja uudenlaisten kumppanuuk-
sien mahdollisuuksia etsitään jatkuvasti. Tässä logiikassa johtajuudesta välittyvillä 
mielikuvilla on suuri merkitys ja toiminnalla on myös symbolista painoarvoa tosiasi-
allisen suorittamisen rinnalla. 

Eriytymiskehitys näyttää jättäneensä jälkensä kuntien poliittiseen johtamiseen. 
Institutionaalinen murros on keskeisessä roolissa osana kuntien johtamisympäristöä 
ja nimenomaan poliittinen johtajuus näyttää kehittyvän kahteen suuntaan. Poliitti-
seen johtamiseen ja johtajuuteen on liitetty perinteisesti juuri henkilösuhteiden ja 
koalitioiden varaan rakentuva toimintatapa ja vallankäyttö. Käytännössä verkosto-
maiset toimintatavat ovatkin institutionalisoituneet erottamattomaksi osaksi poliit-
tista johtajuutta, jota kunnissa harjoitetaan. Tämän tutkimuksen perusteella poliitti-
sen johtamisen toimintalogiikka on kuitenkin myös lähentymässä muodollisempia 
toimintatapoja. Tutkimuksen tulosten perusteella myös poliittiselle johtamiselle osoi-
tetaan tehokkuus- ja virtaviivaistamisodotuksia. Poliittinen johtaminen viranhaltija-
maistuu niin instituutioiden, kuten pormestarien ja ammattimaisten luottamushenki-
löiden tehtävänkuvien, tasolla mutta myös käytännöissä. Huomattavaa on, että po-
liittisen johtamisen merkitystä pyritään ylipäätään korostamaan kuntien hallinnassa, 
mikä kytkee poliittisen johtamisen yhä tiiviimmäksi osaksi kuntaorganisaatioiden si-
säistäkin toimintaa. Integraatiokehitys lisää tarvetta reflektoida ja sanallistaa erilaisia 
strategioita, jottei joustamaton oman viiteryhmän päämäärien ja yksittäisten tavoit-
teiden ajamana ajauduta umpikujaan ja siten heikennetä kuntaorganisaation toimin-
takykyä, kun politiikka sijoittuu päätöksenteosta myös osaksi organisaation sisäistä 
toimintaa (vrt. Klijn & Koppenjan, 2014).  

Tunnistettavissa on institutionaalisia muutospaineita sekä viranhaltija- että poliit-
tisen johtamisen instituutioita kohtaan, eikä kunnissa tapahtuvassa johtamisessa ole 
mahdollista tehdä ehdotonta rajanvetoa hallinnollisen ja poliittisen ulottuvuuden vä-
lillä. Poliittisessa johtamisessa käytetään merkittävää hallinnollista valtaa ja samanai-
kaisesti viranhaltijajohtaminen tapahtuu itseohjautuvasti, vaikutusvallan ja verkosto-
jen kautta selkeiden tehtävänkuvien ja toimivaltasuhteiden sijaan, ja jossa välitetyillä 
mielikuvilla ja toiminnan symbolisella painoarvolla on ratkaiseva merkitys.  
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Kuntajohtajien vahva, jopa kunnallispoliittiseksi tulkittava asema, näyttää pitäneen 
pintansa (Leinonen, 2010, 140; Ruostetsaari & Holttinen, 2001). Viranhaltijajohta-
misessa on merkittäviä vallankäytön mahdollisuuksia, joista esimerkiksi johtoryhmä-
työskentely toimii kuvaavana esimerkkinä. Johtoryhmien työskentelyä pyritään pitä-
mään koordinaatioetujen nimissä pienen, lähes aina viranhaltijajoukon käsissä, vaikka 
esimerkiksi hallintosäännöissä johtoryhmätyöskentely on mahdollistettu myös johta-
ville luottamushenkilöille. 

Poliittista johtamista koskeva institutionaalinen murros näyttäytyy myös toisella 
tapaa.  Päätöksenteko ja vaikuttaminen on hajautunut virallisia päätöksentekofooru-
meita laajemmalle (vrt. Sørensen, 2013; Sørensen & Torfing, 2019). Vaikka poliitti-
nen johtaminen rakentuu viimekädessä edustuksellisuudelle, harjoitetaan johtamista 
virallisilla ja epävirallisilla päätöksentekofoorumeilla, jolloin viranhaltijajohtamiselle 
tyypillinen verkostomainen toimintatapa muovaa myös poliittista johtajuutta. Poliit-
tinen johtajuus näyttää kunnissa kurottautuvan päätöksenteosta ulospäin, jolloin 
myös sen rinnalla tapahtuvaa viranhaltijajohtamista kohtaan asettuu muutospaineita. 
Perinteinen valmistelu-päätöksenteko-toimintajärjestys on tullut haastetuksi esimer-
kiksi ammattimaisten luottamushenkilöiden työnkuvassa, ja poliittisella johtajuudella 
harjoitetaan puhdasta päätöksentekoa laajempaa roolia osana toimintapolitiikan 
muovailua aina valmistelusta alkaen. Häilyvä jako poliittisen ja viranhaltijajohtamisen 
välillä näyttää etsivän muotoaan. Kuten edellä esitettiin ovat kuntien johtamisinsti-
tuutiot liikkeessä samanaikaisesti sekä lähentyen ja sulautuen toisiinsa että hajautuen 
ja erkaantuen toisistaan. 

5.2 Kompleksisuudessa johtajuus rakentuu vuorovaikutuksessa 

Edellä esitetyt osatutkimusten tulokset jäsentävät kuntajohtajuuteen kiinteästi liitty-
vää vuorovaikutusta erilaisista näkökulmista. Kun näitä erilaisten perspektiivien tuot-
tamia tuloksia tarkastellaan rinnakkain ja kokonaisuutena, on mahdollista havaita 
vuorovaikutuksen roolin olevan keskeinen kaiken kunnissa harjoitettavan johtajuu-
den kannalta.  

Toimintaympäristössä vallitsevat jännitteet ja epätasapaino ohjaavat ha-
kemaan johtajuudelta tasapainottavaa voimaa. Johtajuudessa tunnistetaan vas-
takkainasettelua eri instituutioiden välillä mutta myös eri ryhmien sisällä. Tyypillistä 
on, että läsnä on kärjistyneitä odotuksia ja vaatimuksia, jotka ovat ristiriidassa tois-
tensa kanssa. Helppoa yhteisymmärrystä ja jaettuja päämääriä on yhä vaikeampi löy-
tää ja varsinaisissa ratkaisuvaihtoehdoissa korostuvat neuvottelu ja tasapainoilu eri 
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intressien välillä. Tasapainon löytämiseksi vuorovaikutuksessa on mahdollista sanal-
listaa ongelmia, kyteviä konflikteja ja arvolatauksia, jonka ennakkoedellytyksenä on 
paradoksaalisuuden tunnistava, yhteentörmäykset salliva ja yhteentörmäyksistä kes-
kusteleva ilmapiiri. Johtajuuden tehtävänä on toimia yhteen kokoavana ja eri osallis-
ten toimintaa tukevana voimana. (Crevani ym., 2010; Demir & Reddick, 2012; Mur-
phy ym., 2017; myös Hyyryläinen ym., 2018.) 

Käytettävissä oleva tieto on pirstaleista ja tietäminen ylipäätään näyttää 
vaikeutuneen, jolloin tiedonkäytössä hyödyksi ovat jaetut toimintatavat. Käy-
tännössä muutos tapahtuu yksilönä kerrytetystä tiedosta ja tietämisestä yhä enemmän 
vain kollektiivisesti saavutettavissa oleviin riittävän osuviin tulkintoihin ja merkityk-
sellistämisen tapoihin (Jalonen, 2007). Yhteisöjä ja yhteistyöfoorumeita rakennetaan 
tiedonsaannin ja erilaisten syötteiden yhteen kokoamiseksi tulkinnan apuna ja tietoa 
muotoillaan hyödynnettävään muotoon. Tiedonkäyttöön osallisten joukon moni-
naisuus mahdollistaa emergenttien ratkaisujen syntymisen, kun ongelmia hahmote-
taan, tulkitaan ja jäsennetään erilaisia asiantuntemusalueita ja tietämisen tapoja yhdis-
tävässä vuorovaikutuksessa (Bergström ym., 2008; Hambleton, 2019).  

Institutionaalisen aseman hyödyntämisen sijaan tapahtuva verkostomai-
suus ja neuvotteleva toimintatapa muovaavat johtajuutta. Ennalta määrätyt ko-
mentoketjut ja ohjausvaltasuhteet ovat saaneet rinnalleen verkostoissa toimimisen 
kautta syntyvää vallankäyttöä. Neuvottelevassa toimintatavassa valta on piilotettua ja 
vaikutusvallan ja vallankäytön paikat ja niissä keskeiset henkilöt löytyvät vasta ver-
kostoihin osallisuuden myötä. Varsinaisen verkostoissa tapahtuvan osallisuuden rin-
nalla hyödynnetään verkostojen metahallintaa, jossa verkostoissa tapahtuvan vuoro-
vaikutuksen ja yhteistyön reunaehtoja muovaamalla käytetään valtaa ja luodaan lisä-
arvoa (Ayres, 2019). Metahallintaa tehdään säätelemällä osallisten joukkoa mutta 
myös strategisesti mahdollistamalla erilaisten osapuolten kohtaamista ja ohjaamaan 
vuorovaikutusta esimerkiksi rohkeamman arvokeskustelun suuntaan (Brown & 
Head, 2019; ks. Koppenjan, 2004). Verkostojen toimintaa voidaan ohjata myös tu-
kemalla osallisia yksilölliset näkemykset ylittäviin tulkintoihin ja tarkastelutapoihin. 

Merkittävä osa johtajuuteen liittyvästä vuorovaikutuksesta tapahtuu pirs-
toutumisen ja turbulenttisuuden hallitsemiseksi. Pirstoutumisen hallitsemiseksi 
rakennetaan yhtenäisyyttä tukevia koalitioita ja vahvistetaan potentiaalisten vastusta-
jien osallisuuden kokemusta varhaisessa vaiheessa uusien asioiden esiin tuomista 
(Klijn, 2011; Sørensen, 2013). Käytännössä eri osapuolia tuetaan ilmaisemaan omia 
näkökulmiaan ja intressejään mahdollisimman varhain, jolloin tehtyjen päätösten ja 
toiminnan systemaattinen kritisointi ja vastustaminen jälkikäteen vaikeutuu (ks. 
Bäcklander, 2019; Uhl-Bien ym., 2007). Arkipäiväistyneet yhteistyösuhteet ja 
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normaalioloissa rakennettu johtajuutta tukeva yhteisö kantaa myös yllättävissä olo-
suhteissa, jolloin pirstoutumisen hallinta tukee johtajuuden toimintakykyä myös krii-
sitilanteissa 

Vuorovaikutuksella on merkitys huojuvuuden ja prosessuaalisuuden jä-
sentämisessä. Selkeistä rooleista ja tehtävänkuvista on siirrytty jatkuvaan neuvotte-
luun ja tehtävien variointiin, mikä aiheuttaa johtajuutta haastavaa huojuntaa. Yhteis-
työ ja vuorovaikutus muovaavat yhteistyösuhteita ja johtajuudelle tarvittavan tuen 
löytäminen vaatii työtä ja erilaisten yhteistyösuhteiden etsimistä ja hyödyntämistä 
(Pedersen & Hartley, 2008; Tan ym., 2016). Huojuvuus yhteistyösuhteissa ja roo-
leissa voi vaikeuttaa strategisen, pitkän tähtäimen vision vaalimista, mutta vuorovai-
kutuksen avulla asioiden kehkeytyminen ja prosessuaalisuus tulevat näkyväksi. Koska 
nopeita voittoja ja objektiivisesti mitattavia tuloksia on vaikea saavuttaa, auttaa vuo-
rovaikutus tekemään näkyväksi johtajuudella tavoiteltavaa tulevaisuuspotentiaalia.  
Vuorovaikutuksessa kasvatetaan ymmärrystä asioiden ja ilmiöiden yhteisliikkeestä ja 
ajallisuuden merkityksestä asioiden ratkaisemisessa (ks. Jalonen, 2007, 289). Luotta-
mus asioiden ratkaistavuutta kohtaan voi syntyä vain vuorovaikutuksessa.  
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6 VUOROVAIKUTUS INSTITUTIONALISOITUU 
OSAKSI KUNTAJOHTAJUUTTA  

Kuntajohtajuusinstituution voidaan muiden instituutioiden tavoin ymmärtää ole-
van vuorovaikutuksessa konstruoituva kokoelma normeja, ymmärryksiä, oletuksia ja 
rutiineja, jotka määrittelevät sopivia ja käytettävissä olevia toimintatapoja eri rooleissa 
ja tilanteissa. (March & Olsen, 1996; Peters, 2014). Jatkuva liike ja kehittyminen mää-
rittelee instituutioita, ja käynnissä on päättymätön ketju, jossa uusia instituutioita syn-
tyy, vanhoja muuntuu, väistyy ja sulautuu toisiinsa (ks. lisää Olsen, 2009). Kuntajoh-
tajuudessa merkittävä institutionaalinen muutosvoima ovat ulkoiset paineet: kuntien 
toimintaympäristön sekä kuntien johtamisympäristön mukanaan tuoma kertautuva 
kompleksisuus.  

Kuntajohtaminen on tehtävänä osa jatkuvaa vuorovaikutusprosessia, johon vai-
kuttavat niin annetut kuin otetut toimijuudet sekä laajempi paikallinen vuorovaiku-
tuskulttuuri. Vuorovaikutteiseen johtajuuteen osallisena on mahdollista saavuttaa 
merkittävää valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia, mutta joka voi toimia myös poissul-
kevana, mikäli vuorovaikutuksen avoimuutta ei suojella. Kuntajohtajuuteen liittyvä 
vuorovaikutus on katkeamaton jatkumo, jonka laatuun on mahdollista pyrkiä vaikut-
tamaan. Prosessuaalisuuden ja jatkumon tunnustaminen korostaa vuorovaikutusolo-
suhteiden pitkän tähtäimen vaalimisen merkitystä kuntien johtamisessa.  

Johtajuus ei synny eikä tapahdu yksilöissä, vaan kyseessä on ihmisten välinen tila 
ja siinä tapahtuva liike, mikä ei noudattele asemaan perustuvan vallan tai määräysval-
tasuhteiden rajoja. (Endres & Weibler, 2017; Vogel & Masal, 2015). Kuntajohtajuu-
teen liittyvä vuorovaikutus on sosiaalinen konstruktio, joka toimii itsessään johtajuu-
den reunaehtona. Johtajuutta harjoitetaan vuorovaikutuksessa, jolla näyttää olevan 
kunnan organisaatiorakenteesta ja erilaisista johtajapositioista riippumaton logiikka 
ja reunaehdot. Kunnissa harjoitettavaan johtajuuteen liittyvä vuorovaikutus näyttäy-
tyy mitä suurimmassa määrin rakenteisiin ja instituutioihin verrattavissa olevana te-
kijänä, joka kietoutuu kuntajohtajuusinstituution kokonaisuuteen. Johtajuuteen liit-
tyvä vuorovaikutus muodostaa kehyksen, jonka puitteissa yksilöt toimivat. Samanai-
kaisesti yksilölliset ja kollektiiviset toimijuudet edelleen muovaavat johtajuuteen liit-
tyvää vuorovaikutusta. Instituutioihin rinnastuvan johtajuuden vuorovaikutuksen 
voidaan huomata luovan mutta myös kaatavan raja-aitoja. Vuorovaikutuksen 
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institutionalisoituminen romuttaa perinteisiä eliittejä ja mahdollistaa uudenlaisten 
eliittien syntymisen.  

Johtajuuden vuorovaikutuksen tuottama epätasa-arvoisuus näyttäytyy siinä, ettei 
vuorovaikutusta ole mahdollista oppia määrättömästi lisää tai tulla siinä mestariksi 
joillakin ennalta määrätyillä tavoilla ja koulutuksilla. Niin ikään johtajuuteen liittyvän 
vuorovaikutuksen pelisääntöjä ei voi oppia itsenäisesti opiskellen vaan ymmärrys 
syntyy jaetussa tiedonmuodostuksessa ja ihmisten välisissä kohtaamisissa. 

Tämä väitöskirja alkoi johtajuuden paikantamisella ihmisten väliseen vuorovaiku-
tukseen ja dynamiikkaan. Jos johtajuutta tulkitaan ihmisten välisenä, jaettuna ilmiönä, 
eivät yksittäiset teot ja kertaluontoiset toimet näyttäydy merkittävinä vaan keskiöön 
nousee johtajuuden prosessuaalisuus. (Orazi ym., 2013). Johtamisen harjoittajan si-
joittuminen politiikan tai hallinnon tehtäviin näyttäytyy aiempaa pienemmässä roo-
lissa. Sen sijaan politiikan ja hallinnon yhteistarkastelu on erityisen ajankohtaista kä-
sillä olevassa reformikontekstissa, kun tarpeena on ymmärtää poliittisen ohjauksen 
muuntumista hallinnon toimeenpanoksi ja niitä jännitteitä, joita tuon prosessin ai-
kana syntyy. (Jalonen 2022; Peters, Pierre, Sørensen & Torfing 2022.) 

Vuorovaikutuksen institutionalisoituminen osaksi kuntajohtajuutta haastaa perin-
teiset yksilökeskeiset johtajuustulkinnat. Yksinkertaisimmillaan vuorovaikutuksen 
voidaan tulkita olevan työkalu toteuttaa johtamista tai olevan esimerkiksi yksi keskei-
simmistä johtajuuteen liitetyistä kompetensseista. Tämän väitöstutkimuksen tulosten 
perusteella voidaan kuitenkin haastaa edellinen näkökulma tai vähintään tuoda sen 
rinnalle uusi tulkinta. Vuorovaikutusta ei ole mahdollista hyödyntää johtajuuden ra-
kentamiseksi yksilönä ja yksittäisen johtajaposition varassa. Kuntajohtajuuteen liitty-
vän vuorovaikutuksen hyödyntämiseksi vaaditaan useiden toimijoiden välillä muo-
dostuvaa tilaa, jossa vuorovaikutus syntyy, jossa sitä hyödynnetään ja jossa voidaan 
tulkita ympäristön muutosta usean toimijan välisessä suhteessa. 
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the introduction of 
a variety of new governance tools and the focus on inter-organizational issues 
instead of internal matters

elements of public 
leadership that are bilateral and simultaneous rather than unilateral and sequential



local government leadership should not be reduced to inter-
organizational network governance, which happens independently from internal 
governance relations



coming from somewhere 
and going to another reality



Local economic development policy has changed totally. Now it is done on 
a district or regional basis. One municipality is too small for that task. We 
have to cooperate with our neighbours to succeed (Interview H).

It is not enough anymore that a municipality has a decent ‘domestic policy’. 
It is also a question about those neighbouring smaller municipalities, that 
how things are regionally, not within municipal boundaries (Interview F).

…

Then now everyone is thinking about the role of their own municipality 
within this economic region, how beneficial the neighbouring municipalities 
are, and what they are able to give by themselves. I think this is … This is 
just an awesome basis (Interview J).



We as municipalities have the responsibility, but more and more we buy ser-
vices. Recently, deals with the third sector have increased in recreation ser-
vices and youth services. The boom has its roots in deficits: we are forced to 
buy doctoral services, because we were not able to hire doctors for the 
municipality (Interview O).

Nowadays business life is more like a partner to the municipality; creating 
operational preconditions. A kind of genuine partnership is born with busi-
nesses and other organizations, with educational institutions, too. Many of 
them have a municipal background. In a way, the general willingness to get 
involved has developed significantly. It could be said that companies and 
municipalities are really in the same boat. Previously, it was perhaps the fact 
that it is a municipality’s and city’s business, so let them do what they do. 
This is no longer the case. It is a co-operation (Interview K).

Instead of a joint authority, I use the term (blood) clot authority. They kill 
municipalities. Every single one of them. I don’t like them. They are like 
states in a state. As long as we have municipal self-government, it should 
function without these (blood) clots (Interview D).

Then it’s about thinking the seven years’ time span and how we will cope with 
these neighbours in cooperation, do we need to change the municipal struc-
ture or is municipal cooperation enough. We need to discuss these issues 
together, think over those different options, service structures, using pur-
chase services and so on (Interview J).



… As if the central government in Helsinki had some kind of wisdom. There 
is no more wisdom there than anywhere else. People taking care of affairs 
there are the same as anywhere else. We are not given any space for our own 
thoughts but are forced to act in a certain way. Then they think that with 
these commands we could produce the same kind of services everywhere 
(Interview A).

The State has withdrawn. All 40 jobs of the national phone company are 
gone, most of the jobs of the Post office are gone, the number of tax admin-
istration employees has decreased by over a half and the police has shrunk 
as well. These state jobs have been lost enormously (Interview L).

When the State decides to employ a friendly gesture and reduce taxes, then 
it will reduce the municipal taxation. Sure, the state tax scale has been 
changed as well, but the normal pattern is through municipal taxation. And 
then they say that yeah, it will be replaced by the state subsidies to munici-
palities. After all, they take our own latitude away. Then it’s easy to say that 
the municipalities have to survive on their own tax revenue, when they have 
first taken away our possibilities to increase revenues (Interview A).



Then, on the one hand, the state would take the money out, and on the other 
hand they give us more tasks and financial responsibilities. So this equation 
does not work properly! After all, it is then sweated out of these people with 
the tax rate retracted if otherwise. And for that reason getting into debt is not 
suitable (Interview L).

So the legislation was changing all the time towards the expansion of munic-
ipalities’ tasks. At that time the State ensured the financials. The Public 
Health Act was created, we built new systems to respond to that. The Basic 
Education Act was created, joint municipalities for public health care were 
created. We were moving from one system to another. And during that phase 
the society had wealth and we were building up (Interview E).



Actually this mess started already in 2005 and even earlier. Now the rela-
tions between municipalities and the State have changed in such a way that 
we have been given the role of an errand boy. In fact we are continuously on 
the alert: what will be legislated next, what kind of structural proposal is 
given and how should it be constructed? 80% of our energy is wasted on this 
folly and 20% goes to services. How much is left for viability and sustain-
ability? Nothing! This situation is totally insane! (Interview D).

The way of thinking has been reshaped a lot; society and the municipality 
are called on for help in almost any kind of case. It is a rough change. 
Sometimes it is said we should take a big step backwards when thinking 
about the individual’s responsibility; what the individual is responsible for 
and what not. Though it is indeed hard to backtrack (Interview I).



Earlier it was said that here you have your health services, do not whine and 
you’ll use them. It was directed in this way and it was enough that it was 
pointed out that there was that kind of service. Now it is not enough. 
Nowadays there are all kinds of Treasure Island daycares and whatever 
(Interview F).

There are lots of lawyers and engineers living there. They know their rights 
very well. And they are able to … They know how to advocate for their rights 
really loudly (Interview C).

Sometimes it seems that no matter what happened, eventually it comes 
together into one sentence: couldn’t you do something. Sometimes it feels 
that they always blame one person: me. It is certainly my own fault in that 
way, and it might be related to my background, having that kind of political 
and administrative responsibility. Sometimes it feels that both responsibili-
ties are mine and where is that political responsibility? Does it even exist, 
that you can say that there is a clear line between those? (Interview I).



In olden times responsibility grew within the political system … Now I com-
bine many municipalities’ points of view … There were the municipal asso-
ciation socialist Finnish People’s Democratic League, which had a room full 
of people, the Social Democratic Association and the Centrist Agrarian 
Association, which may have had a big room full of people. For instance 
somewhere in Northern Savonia, in Eastern Finland, all of the meetings 
were crowded. Efforts were made towards the common good and trade-offs. 
There were political views, which were combined (Interview E).

It is really difficult, this culture of complaining and, in general, the fact that 
democratic decision-making is not respected. And these are the same guys 
who always emphasize that it is a democratic deficit here and there. And 
actually they themselves do not respect the decisions of the majority and do 
nothing but retaliate if others do not agree with them … Yes, this is a problem 
today (Interview C).



… when everything is appealed, and to the highest possible level. This starts 
when someone voices a differing opinion on the council’s decision. That’s 
how hands are washed to avoid a shared decision. In any case, no wise 
alternative is expressed, there is only complaining all the time. The purpose 
of that sort of behaviour is to retard the whole process (Interview C).
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Ammattimaisten luottamushenkilöiden  
johtajuuden ulottuvuudet kuntien 
hallintosäännöissä
Henna Paananen, Anni Jäntti, Santeri Lajunen, Anni Kyösti & Arto Haveri

ABSTRACT

Dimensions of Leadership of 
Professionalized Local Politicians in Finnish 
Municipalities’ Administrative Regulation 
Documents

In recent years, Finnish municipalities have had 
a new political leader institution, profession-
alized local politicians. There is part- and full-
time working municipal council and municipal 
board chairpersons, paid chairpersons in mu-
nicipal committees, mayors, and vice-mayors. 
In this article we study abductively municipal 
administrative regulation documents, by ask-
ing what kind of political leadership is being 
constructed within tasks and duties addressed 
for professionalized politicians. Research data 
consist of administrative regulation documents 
of all municipalities that have introduced part- 
and fulltime working elected politicians (N23). 
Results of abductive qualitative content anal-
ysis indicate that exclusivity seem to be high-
lighted to the detriment of extensiveness; col-
lective leadership appear minor and scattered. 
Executive leadership is being greatly empha-
sized in exercising executive political leadership 
and leading political processes, and due to the 
adapting administrative tasks. Collaborative 
leadership is supported mainly with mayoral 
models. As a conclusion, executive leadership 
seem to be underlined, and thereby a position of 
some individual local politicians is highlighted 
and shaped into more administrative and mana-
gerial direction. There is differentiation between 
and within different professionalized local poli-
tician positions. The contextuality of new politi-
cal leadership institution and meaning of locally 
negotiated and generated administrative regula-
tion documents are emphasized.

Keywords: political leadership, professionalized 
local politicians, local politicians, administrative 
regulation documents

JOHDANTO

Suomalaisten kuntia kehystävien hallinnon-
uudistusten aallon voidaan nähdä alkaneen jo 
1990-luvulla (Leinonen 2010, 141). Julkista hal-
lintoa haastavat suuret kehityskulut kuten globa-
lisaation ja keskinäisriippuvuuden kiihtyvä kas-
vu, julkisen talouden kriisi, väestön ikääntymi-
nen, alueellinen eriytyminen ja hyvinvointiero-
jen kasvu ovat toimineet hallinnon uudista misen 
lähtökohtina (Nyholm, Airaksinen & Ha ve ri 
2016). Lisäksi läsnä ovat olleet peräkkäiset ja osin 
päällekkäiset, kuntien keskeisimpiin toimintoi-
hin ja palveluihin vaikuttaneet uudistuk set, jot-
ka osaltaan monimutkaistavat päätöksenteko- 
ym päristöä. Puoluepoliittisen osallistumisen las - 
kuna, matalana äänestysaktiivisuutena ja kansa - 
laisten etääntyneenä politiikkasuhteena il me ne - 
vä kuntademokratian murros haastaa kun tien 
edustuksellista päätöksentekoa (Borg 2017, 167). 
Edellisten ohella johtamiseen ja  vallanjakoon 
mielletty epäselvyys haastaa johtamisjärjestel-
miä ja ohjaavat niiden kehittämiseen (Jäntti, Ha - 
veri & Airaksinen 2021a). Ulkoisten  paineiden 
ohella kuntien poliittisessa johtamisessa on tun - 
nistettavissa myös sisäisiä muutospaineita. Tut-
kimukset poliittisesta johtajuudesta kiteytyvät 
keskusteluun luottamushenkilötyön edellytyk-
sistä ja näiden edellytysten puutteesta  kunnissa. 
(Jäntti ym. 2021a; Kyösti & Paananen 2020;  
2021.) Kuntien johtamisjärjestelmien kokonai-
suuksien ohella muovataan myös poliittisen 
johtamisen instituutioita ja tarkasteltavana on, 
mihin suuntaan poliittinen johtajuus kehittyy.

Institutionaalisen kehittämisen tuloksena 
suomalaisiin kuntiin on syntynyt uusi johtaja-
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instituutio, ammattimaiset luottamushenkilöt. 
Kattokäsitteenä se kokoaa yhteen osa- ja koko-
aikaiset kunnanvaltuustojen ja -hallitusten pu-
heenjohtajat, palkattuina työskentelevät lauta-
kuntien puheenjohtajat ja kenties näkyvimpinä 
pormestarit ja apulaispormestarit. Tarkemmat 
määrittelyt ammattimaisten luottamushenkilöi-
den tehtävistä sisältyvät kuntalain 33§ ja 80§ 
pykäliin, joissa määritellään valtuuston voivan 
päättää päätoimisen tai osaaikaisen luottamus-
henkilön valinnasta (2015/410). Tällaiseen 
tehtä vään on mahdollista valita henkilö, joka on 
suostunut ottamaan toimen vastaan (Kuntalaki 
2015/410, 80§), mutta käytännössä tehtävässä 
toimivat valtuuston puheenjohtajat, kunnanhal-
lituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 
sekä lautakuntien ja valiokuntien puheenjohta-
jat. Valtuusto päättää myös luottamushenkilöl le 
maksettavasta palkasta tai korvauksista. Kun ta - 
laissa määritellään siis lähinnä osa-aikaisten ja 
päätoimisten luottamushenkilöiden työsuhtee-
seen liittyviä asioita, ei tehtävän sisällöllisiä ky-
symyksiä. Tämä tutkimus tarkastelee ammatti-
maisia luottamushenkilöitä heidän tehtävänku-
viensa ja vastuidensa kautta. 

Väljän sääntelyn vuoksi kuntakohtaiset erot 
ovat suuria eikä kattavaa kuvaa ammattimaisten 
luottamushenkilöiden asemasta osana kuntien 
johtamisen kokonaisuutta ole vielä muodostu-
nut. Uuden johtajainstituution ymmärtämisek si 
olennaista on tarkastella mekanismeja,  joiden 
kautta instituutiot syntyvät, muuntuvat ja väis-
ty  vät ja kuinka uudet instituutiot korvaavat tai 
täydentävät vanhoja (Olsen 2009, s. 4). Kuntien 
palkkalistoille ja entistä tiiviimmäksi osaksi 
kuntaorganisaatiota asettuva poliittinen johtaja- 
instituutio muovaa vallanjakoa, poliittisen joh-
ta misen painotuksia ja tuo politiikan osaksi 
aiem min viranhaltijavoimin toimineiden kunta - 
organisaatioiden sisäistä toimintaa. Kiin nos ta-
vaa on, minkälaiset olosuhteet ympäröivät uu-
den johtajainstituution muotoutumista (ks. lisää 
Olsen 2009, s. 4), minkälaisia ovat johtajainstituu- 
tion kehityskulut, miten ympäristö vaikuttaa 
uudistusten muotoutumiseen (Bentzen, Lo & 
Winsvold 2020, 501), ja miten uutta johtajainsti-
tuutiota legitimoidaan dokumentein ja sopimuk - 
sin. Siinä missä paikallispoliittisia instituutioita 
koskeva muutos on julkisesti arvioitavissa yh teis- 
kunnallisessa keskustelussa, jäävät muutos ta jä-
sentävät ja legitimoivat hallintosäännöt kuntien 

sisäisesti ja paikallisesti neuvoteltaviksi. Min-
kälaista poliittisen johtajuuden kehitystä suo-
malaisten kuntien hallintosäännöt legitimoivat?

Tämä artikkeli tuottaa tietoa uudesta poliittis-
ta johtajainstituutiosta ja tarkastelee poliittisen 
johtajuuden rakentumista ja organisoitumista 
suomalaisissa kunnissa. Tutkimuskysymyksenä 
on, minkälaista poliittista johtajuutta kuntiin 
rakennetaan hallintosääntöihin kirjatuissa am-
mattimaisille luottamushenkilöille osoitetuissa 
tehtävissä ja vastuissa. Tutkimusaineiston muo-
dostavat osa- ja kokoaikaisia luottamushenkilöi-
tä hyödyntäneiden kuntien hallintosäännöt ja 
niiden kirjaukset, jotka koskevat ammattimai-
sille kuntapoliitikoille osoitettuja vastuita ja 
tehtävänkuvia. Aineisto on analysoitu teoria-
ohjaavasti tukeutuen Tina Øllgaard Bentzenin, 
Christian Lon ja Marte Winsvoldin (2020) po-
liittisen johtajuuden vahvistamisen ulottuvuuk-
sia kuvaavaan typologiaan. 

KUNTIEN JOHTAMISJÄRJESTELMIEN 
KEHITTÄMINEN POLIITTISIA 
INSTITUUTIOITA MUOVAAMALLA

Ammattimaistuva luottamushenkilö  
osana kunnan johtamisjärjestelmää

Suomalainen kunnallishallinto on perinteisesti 
nojannut dualistiseen periaatteeseen, jossa joh-
tamisjärjestelmä on rakennettu toisistaan ero-
tettujen poliittisen ja ammatillisen johtajuuden 
varaan (Heuru 2001). Duaalimallissa poliittisen 
johtajuuden kautta asetetaan päämäärät, ja vi-
ranhaltija eli kunnanjohtaja johtaa valmistelua 
ja toteuttaa näitä päämääriä yhdessä kuntaorga-
nisaation kanssa. Tällöin hallinto ja johtaminen 
perustuvat kunnanjohtajan sekä kunnanhalli-
tuksen ja kunnanvaltuuston tiiviiseen yhteis-
työhön. Periaatteellisesta yksinkertaisuudestaan 
huolimatta duaalimallia käytäntöön sovellet-
taessa tilanne on haastavampi, ja toisinaan teh-
tävärajojen määrittely viranhaltijajohdon ja po-
liittisen johdon välillä on hankalaa. Poliittinen 
päätöksenteko ja virkavalmistelu kytkeytyvät 
toisiinsa tiiviisti täydentäen toisinaan, eikä nii-
den tarkastelu erillään ole aina mahdollista tai 
edes tarkoituksenmukaista. (Kts. Leinonen 2012, 
57–58; Majoinen ym. 2008, 63; Svara 2001, 176–
177; Ryynänen 2001, 49–50.) 

Lainsäädännön näkökulmasta kuntien joh-
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tamisjärjestelmä muodostuu kunnanvaltuus-
tosta, joka vastaa kunnan toiminnasta ja talou-
desta käyttäen kunnan päätösvaltaa; kunnan 
 toimintaa, hallintoa ja taloutta johtavasta kun-
nanhallituksesta sekä kunnanhallituksen alaise-
na kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta 
toimintaa johtavavasta kunnanjohtajasta tai 
pormestarista, jonka valtuusto voi asettaa kun-
nanjohtajan sijasta (Kuntalaki 410/2015, Kuvio 
1). Lainsäädännöllisesti järjestelmä on varsin 
joustava, ja tosiasiallisesti johtamiseen liittyvä 
toimivalta tarkentuu vasta kuntatasolla kunnan 
hallintosäännössä vahvistetun johtamisjärjestel-
män mukaan (Heuru 2000, 372; Virikko 2016, 
40, 25). 

Uudempana johtamisjärjestelmän vaihtoeh-
tona vuodesta 2006 alkaen on ollut pormestari-
malli, jota voidaan tulkita jatkumona jo aiemmin 
alkaneelle kuntien johtajainstituutioiden välisen 
rajan liudentumiselle ja dualistisen periaatteen 
merkityksen heikentymiselle (ks. Heuru 2001, 
372). Vuodesta 2015 lähtien kunnat ovat voineet 
maksaa osa- tai kokoaikaisesta työskentelystä 

palkkaa pormestarien ja apulaispormestarien 
lisäksi myös muille luottamushenkilöille; kun-
nanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajille 
sekä lautakuntien puheenjohtajille (Piipponen 
& Pekola-Sjöblom 2018, 6; Kuntalaki 410/2015, 
80 §). Pormestarimallin yleistyessä uidenkin 
luottamushenkilöiden palkkaamisen arvellaan 
kasvattavan suosiotaan. (Piipponen & Pekola-
Sjöblom 2018) Luottamushenkilöiden ammatti-
maistumiskehitys ei rajaudu vain yksittäisiin 
toimielimiin, vaan vaikuttaa monella tasolla 
kunnan johtamisjärjestelmässä (Kuvio 1).

Tutkimustietoa kuntien johtamismalleista 
ja niiden muutoksista on kuitenkin vähän, ja 
johtamisjärjestelmiä kehitetään muun tiedon 
ja kehittämiselle asetettujen odotusten varassa 
(Haveri ym. 2021, 33). Johtamismallin onnistu-
nut soveltaminen on aina kytköksissä aikaan ja 
paikkaan, vallitseviin arvoihin ja toimintakult-
tuuriin, historiaan, poliittisiin voimasuhteisiin, 
henkilöstöön sekä johtajien osaamiseen ja per-
soonaan. Johtamismallin olennainen merkitys 
on siinä, miten se määrittää virallisia rooleja ja 

Kuvio 1 Ammattimaiset kuntapoliitikot kunnan johtamisjärjestelmässä.
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suuntaa vuorovaikutuksen kanavia todennäköi-
siksi suhteiksi; kuka puhuu ja kenelle, kuka an-
taa määräyksiä ja ohjeita, ja miten ohjeita saaneet 
suhtautuvat niihin. (Svara & Watson 2010, 4.) 

Johtamisjärjestelmien rakenteelliset ominai-
suudet ovat sekä väyliä että lopputuloksia toi - 
minnalle uusien toimintaprosessien muodos-
tuessa ja vanhojen muuntuessa. Rakenne muo-
dostaa kehyksen, jonka sisällä toimijat, ammat-
timaiset luottamushenkilöt, käyttävät valtaa, 
vuorovaikuttavat toistensa ja viranhaltijoiden 
kanssa, ohjaavat virkakoneistoa ja  kansalaisten 
osallistumisen käytäntöjä (ks. Frederickson ym. 
2004). Rakenne edustaa sekä sääntöjä  että toi-
minnan resursseja, joita kuntapoliitikot hyö- 
dyn tävät toiminnassaan. Lyhyellä ja keskipitkäl-
lä aikavälillä rakenne määrittelee toiminnan kon - 
tekstia eikä muutu yksittäisen toimijan vaiku-
tuksesta, mutta pidemmällä tähtäimellä raken-
ne edustaa toimijoiden arvovalintojen ja toimin-
nan jatkumoa (ks. Moulaert ym. 2016). Kunnan 
johtamisjärjestelmä ei rakenteena ole riippuma-
ton ja irrallinen selittävä tekijä, vaan se realisoi-
tuu kontekstin ja toimijoiden kanssa vuorovai-
kutuksessa. 

Tarpeita ja keinoja kuntien poliittisen 
johtamisen vahvistamiseksi

Poliittisen johtamisen instituutio muodostuu 
johtamisen rakenteista, kontekstista ja toimi-
joista, joiden kautta päätöksenteko tapahtuu. Po - 
liittisen johtamisen instituutio ei määrittele toi-
mijoiden toimintaa tai käytöstä, vaan tarjoaa 
enemmänkin ”pelisääntöjä” ja samaistu miskoh - 
teen, vertailukohtia ja toiminnan mahdolli-
suuksia. (Lowndes & Leach, 2004, s. 560.) De-
mokraattisina instituutioina kunnat muodos-
tuvat erilaisista komponenteista, joiden koko-
naisuudessa eri osien väliset suhteet vaihtelevat 
usein hitaiden kehityskulkujen seurauksena. 
Poliittisen johtamisen instituutio muuttuu jat-
kuvasti, ja pienemmät kehityspolut risteävät 
tai muuntuvat osaksi suurempaa kehityskaarta. 
Erilaisten toimijoiden muodostaman hallinnon 
tarpeena on säilyttää tasapaino muutoksen ja 
järjestelmän riittävän vakauden turvaavan pysy-
vyyden välillä. (Ks. Olsen 2009, 3–4.) Eri suun-
tiin ohjaavat ja eri suunnista osoitetut muutos-
paineet kehystävät kuntien poliittisten instituu-
tioiden kehittämistä.

Suomessa keskeisimmät syyt johtamismallin 
muutostarpeelle liittyvät toimintaympäristöön 
ja sen muutokseen liittyvät sekä vallanjaon ja 
johtamisen toimivuuteen. Keskeinen syy kun-
tien johtamismallien muuttamiselle on tarve ja 
halu vahvistaa poliittista johtajuutta kunnissa 
vastauksena demokratiavajeeseen, luottamus-
henkilötyön vaativuuden kasvuun sekä paikal-
lisiin johtamisongelmiin. (Jäntti ym. 2021a.) 
Vielä vuosituhannen vaihteessa kehittäminen 
suuntautui uuden julkisjohtamisen (NPM) 
doktriinin mukaisesti managerialistiseen kun-
nallishallintoon, hallintoprosessien tehostami-
seen sekä hallinnon ja politiikan erottamiseen, 
mikä ohjasi huomiota demokratian toteuttami-
sesta kunnan toiminnan tehokkuuteen ja tulok-
sellisuuteen (Heuru 2000). Sittemmin poliitti-
sen johdon vaikutusvallan ja kontrollin lisään-
tymisestä toimeenpanovallan eli hallinnon vir - 
kakoneiston sisällä (politicization) näyttää tul-
leen eurooppalainen kehitystrendi (Halligan 
2019, 39), joka haastaa managerialistisen uudis-
tamisen myös Suomessa. Haluna on vahvistaa 
nimenomaan poliittista johtajuutta. (Temmes 
2014; Halligan 2020; Jäntti, Haveri & Airaksinen 
2021b.) Suomessa tämä on näkynyt erityisesti 
pyrkimyksinä luottamushenkilötyön edellytys-
ten parantamiseksi. Vuonna 2006 kuntalakiin 
(578/2006) lisättiin kunnallisen demokratian 
kehittämishankkeen tuloksena 1) pormestari-
malli, 2) luottamushenkilölle oikeus saada vapaa - 
ta työstään luottamustehtävän hoitamista varten 
ja 3) valtuustoryhmän toiminnan tukeminen ja 
vuonna 2015 mahdollistettiin palkan maksami-
nen pormestarin ohella myös muille luottamus-
henkilöille. Pohjoismaissa erityisesti kollektii-
vista, kaikkien luottamushenkilöiden, poliittista 
johtajuutta vahvistavien uudistusten perus-
teluissa on tukeuduttu argumentteihin vallan 
palauttamisesta kaikille poliitikoille hallinnon 
tultua liian vahvaksi (Bentzen ym., 2020, 494). 

Keskustelu johtamismallin toimivuudesta 
kytkeytyy demokratiavajeeseen sekä demokraat-
tisen päätöksenteon ja johtamisen ongelmiin, 
mikä on korostanut tarvetta poliittisen johta-
juuden vahvistamiselle (Wollmann 2014, Jäntti 
ym. 2021a). Yhteistyöhön perustuvaa johtajuut-
ta tukevissa hallinnonuudistuksissa huomio on 
keskittynyt demokratian toteutumiseen ja yli-
päätään politiikan ja politiikan kohteena olevien 
kansalaisten väliseen suhteeseen (Bentzen ym. 
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2020, 495). Lisäksi kireän taloudellisen tilanteen 
vuoksi yhteistoiminnalla pyritään mobilisoi-
maan yhä useampia toimijoita, esimerkiksi pai-
kallisyhteisöjä ja järjestöjä osaksi kuntien palve-
lutuotantoa (Bentzen ym. 2020, 495; Torfing & 
Ansell 2016).

Kansainvälisesti poliittisen johtajuuden vah-
vistaminen voidaan nähdä myös vastauksena 
odo tuksiin, jonka mukaan vaalein valitulta 
päättäjältä ennen kaikkea johtajuutta hallinnon 
suunnan näyttämiseksi mutta myös pienem-
missä, luonteeltaan enemmän hallinnollisissa, 
erityisesti kansalaisia itseään lähellä olevissa 
kysymyksissä kaivataan tehokkuutta (Peters & 
Helms, 2012, 25). Huoli päätöksentekokyvyttö-
myydestä ja koettu hajaannus kuntapolitiitiikas-
sa on toiminut perusteluna toimeenpanevaa po-
liittista johtajuutta tukeville hallinnonuudistuk-
sille. Toimeenpanevan poliittisen johtajuuden 
avulla uskotaan saatavan aikaan välttämättömiä 
päätöksiä. (Bentzen ym. 2020, 493–494, 497.)

Yhteiskunnalliset muutokset ja muuttuva 
politiikka ohjaavat joitakin yhteiskunnallisia 
päätöksiä ulos perinteisiltä edustuksellisen de-
mokraattisen päätöksenteon areenoilta, mikä 
voi lisätä epäsymmetriaa vaaleilla valittujen 
päätöksentekijöiden ja virkajohtajien asemien 
välillä. Käytettävissä oleva tieto, kouluttautumis-
mahdollisuudet, asiantuntijuuden karttuminen 
sekä käytettävissä olevat resurssit ja kapasiteetti 
tarjoavat esimerkkejä niistä näkökulmista, joista 
käsin tasapainoa voidaan tarkastella. (Voort ym. 
2011, 129.) Edustuksellisen demokratian roolin 
muutos ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että 
vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden asema 
radikaalisti pienentyy tai katoaa. Edustuksellisen 
demokratian rinnalle on noussut ja tulee nouse-
maan ”rinnakkaisia maailmoja”, jotka toimivat 
omalla institutionaalisella logiikallaan ja institu-
tionaalisilla säännöillään (Edelenbos ym. 2009, 
495–96). Demokratiatavoitteita voidaan pyrkiä 
konkretisoimaan paikallisina osallistuvan de-
mokratian toimina (Kurkela 2021, 50). Kuntien 
nykyinen tehtäväkenttä on laaja ja monia näistä 
toiminnoista ja tehtävistä on vaikea kehittää il-
man perinteisten poliittisten roolien ulkopuolis-
ta tukea ja osallisuutta, ja työ paikallisyhteisön 
osallisuuden ja demokraattisen päätöksenteon 
välisen yhteyden vahvistamiseksi on merkittä-
vää (Edelenbos ym. 2009, 495–96). Valtaa ha-
jauttavaa poliittista johtajuutta on tavoiteltu 

pe rustelemalla asiaa osallistuvan demokratian 
ihanteen kautta. Kantavana ajatuksena on, että 
osallistamalla päätösten vaikutuspiirissä olevia 
toimijoita päätöksentekoon ja mobilisoimalla 
paikallisia resursseja voidaan vapauttaa valtuus-
to toimimaan strategisella tasolla. (Bentzen ym. 
2020, 494–496.) 

Yhtenä vastauksena poliittisen johtajuuden 
vahvistamisen ja demokratiavajeen paikkaami-
sen tarpeisiin on hyödynnetty pormestarimal-
lia. Sen tuoman vahvan johtajuuden on uskottu 
hyödyttävän asukkaita, lisäävän kuntalaisten 
osallistumista ja kiinnostusta paikallispolitiik-
kaan, vahvistavan kansalaisyhteiskuntaa sekä 
yleisesti parantavan demokratiaa (Fenwick & 
Elcock 2014; 2016; Lodge 2012.) Demokratian 
vahvistumista käytetään keskeisenä argument-
tina pormestarimallin puolesta myös suomalai-
sessa pormestarikeskustelussa, jossa pormesta-
rimallin uskotaan lisäävän kuntalaisten kiinnos-
tusta kunnan asioihin, lähentävän kunnan ja 
kuntalaisten välistä suhdetta, kanavoivan vaali-
tuloksen paremmin kunnan johtamiseen ja nos - 
tavan äänestysaktiivisuutta kuntavaaleissa 
(Jäntti ym. 2021b).

Poliittista johtajuutta harjoitetaan kunnissa 
vahvojen paineiden alaisina (Bentzen ym 2020, 
484; Torfing ym. 2019). Luottamushenkilötyö on 
muuttunut aiempaa vaativammaksi, mikä näkyy 
erityisesti suomalaisessa kuntien johtamista kos-
kevassa keskustelussa. Luottamushenkilötyöhön 
kasvavat vaatimukset ovatkin keskeinen syy sii-
hen, miksi johtamismallin muutosta  kunnassa 
aletaan pohtia. (Jäntti ym. 2021a; Kyösti ja Paa-
nanen 2020 & 2021.) Luottamushenkilötyön vaa-
tivuuden kasvuun ovat vaikuttaneet kuntien teh-
tävien laajentuminen, asioiden monimutkaistu-
minen sekä käytettävissä olevan tiedon määrän 
kasvu, minkä vuoksi päätöksentekoon liittyvään 
valmistautumiseen ja asioihin pereh tymiseen ei 
välttämättä ole aina riittävästi aikaa eikä mah-
dollisuuksia (Jäntti ym. 2021a; vrt. Ruostetsaari 
ja Holttinen 2004, 290). Tämä on ajanut kuntia 
etsimään ratkaisuja luottamus henkilötyön edel-
lytysten parantamiseksi. Käytännössä tähän on 
ollut kaksi vaihtoehtoa: siirtyminen pormesta-
rimalliin tai luoda mahdollisuus hoitaa johtavia 
luottamustehtäviä osa-aikaisesti tai kokoaikai-
sesti palkattuna luottamushenkilönä. 

Tarve muuttaa johtamismallia ja vahvistaa po-
liittista johtajuutta liittyy myös luottamushenki-
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lötyön ammattimaistumiseen. Vielä 2000-luvun 
alussa kuntapolitiikka oli vain harvoilta osin ja 
suurissa kaupungeissa ammattimaistuneeksi 
tulkittavissa (ks. Ruostetsaari ja Holttinen 2004). 
Nykyisin luottamushenkilötyö koetaan aikaa 
vieväksi, ja erityisesti johtavien luottamushenki-
löiden tehtävät koetaan paikoin varsin sitoviksi 
ja raskaiksi. Lisäksi luottamushenkilötyöhön 
liittyy paljon vastuuta ja vuorovaikutusta eri 
toimijoiden kanssa. (Jäntti ym. 2021a; Kyösti 
ja Paananen 2020 & 2021.) Tehtävän ammatti-
maisuutta yksilötasolla kuvaavat luottamusteh-
tävien koettu poliittisuus, tehtävän hoitoon ja 
siinä menestymiseen liitetty ambitiotaso sekä 
karttunut kokemus (Ruostetsaari & Holttinen 
2004, 278). 

Paikallisesti johtamismallin muuttaminen 
nousee keskusteluun usein silloin, kun vallan-
jaon ja johtamisen toimivuudessa on epäsel-
vyyksiä ja ongelmia. Kyse voi olla poliittisen 
ilmapiirin epävakaudesta tai koetusta valtaepä-
tasapainosta poliittisen ja viranhaltijajohdon 
välillä. Kokemus viranhaltijajohdon epäonnis-
tumisesta ja paikalliset johtamisen kriisit voivat 
myös nostaa esiin tarpeen vahvistaa poliittista 
johtajuutta. (Ks. esim. Svara & Watson 2010; 
Fenwick & Elcock 2014; Jäntti ym. 2021a.) Myös 
valta- ja vastuukysymysten epäselvyydet voivat 

toimia pontimena johtamismallin muuttamisel-
le (Jäntti ym. 2021a). 

Edellä esitetyistä uudistustarpeista huolimat-
ta kotimaista kuntien poliittisen johtamisen ke-
hittämistä ja uudistusten vaikutuksia käsittele-
vää tutkimustietoa on rajoitetusti. Vertailukohtia 
voidaankin etsiä muista pohjoismaista, ja tässä 
tutkimuksena analyysikehikkona sovelletaan 
Tina Øllgaard Bentzenin, Christian Lon ja 
Marte Winsvoldin (2020) poliittista  johtajuutta 
vahvistavia hallinnonuudistuksia kuvaavaa ty-
po logiaa. He ovat tutkineet, mihin suuntaan po - 
liittista johtajuutta on kehitetty poliittisen joh-
tajuuden vahvistamiseksi toteutetuilla paikallis-
lähtöisillä hallinnonuudistuksilla tanskalaisissa 
ja norjalaissa kunnissa. Institutionaalista kehit-
tämistä jäsennetään neljän erilaista poliittista 
johtajuutta painottavan uudistustyypin kautta 
(Kuvio 2). Hallinnonuudistustyyppejä on tar-
kasteltu sen mukaan, minkälaista vallanjaon 
ideaalia ja demokratiaihannetta ne edustavat. 
Toimeenpanevaa ja kollektiivista johtajuutta tu-
kevat uudistukset pysyttäytyvät edustuksellises-
sa demokratiaihanteessa, joskin jälkimmäiset 
pyrkivät hajauttamaan valtaa vaaleilla valittujen 
luottamushenkilöiden kesken. Vastaavasti ha-
jautettua johtajuutta ja yhteistyöhön perustuvaa 
johtajuutta tukevissa uudistustyypeissä demo-

Kuvio 2  Poliittisen johtajuuden typologia (Bentzen ym. 2020, s. 493) 
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kratiaa tulkitaan vahvemmin osallistavuuden 
kautta. Näistä yhteistyöhön perustuvan johta-
juuden päätöksenteossa korostetaan kuntien 
roolia kokonaisuutena, kun taas hajautetun 
johtajuuden tavoitteena on hajauttaa poliittista 
valtaa kuntayhteisölle. (Bentzen ym. 2020, 493.) 

Toimeenpanevaa johtajuutta (executive lea-
dership) vahvistetaan erityisesti ylintä poliittista 
johtajuutta mahdollistaen kuten täydentämällä 
viranhaltijaorganisaatiota poliittisilla neuvon-
antajilla ja tiivistämällä ylimpien poliittisten toi-
mijoiden yhteistyötä sekä nostamalla johtavia 
poliitikkoja merkittävään rooliin toimeenpa-
nossa, kuten johtoryhmissä ja talouden johta-
misessa. Kollektiivista johtajuutta (collective 
leadership) vahvistetaan tukemalla kaikkien 
valtuutettujen poliittista toimintakykyä ja johta-
juutta mm. valtuutettujen kouluttautumismah-
dollisuuksilla, parantamalla tiedonvälitystä ja 
vahvistamalla poliittisten toimielinten välistä 
yhteistyötä. Poliittisen johtajuuden painopiste 
siirtyy vahvemmin toimintapolitiikan kehittä-
misen mahdollisuuksiin. Sisäänrakennettuna 
ideana on vahvistaa politiikan roolia suhteessa 
vahvaan hallintoon. Yhteistyöhön perustuvaa 
johtajuutta (collaborative leadership) tuetaan 
nostamalla kuntalaiset ja muut paikalliset toimi-
jat osaksi poliittista johtajuutta. Kuntalaiset näh-
dään innovatiivisina, uusia ideoita ja tietoa tuot-
tavina toimijoina, joita on tarpeen kutsua osaksi 
toimintapolitiikan muovaamista mm. hyö-
dyntämällä tilapäisiä  yhteistyöfoorumeita. De - 
mokratiaa toteutetaan paikallisyhteisön  laajan 
osallisuuden ja hajautetun vallan kautta. Ha jau-
tettuun johtajuuteen (distributive leadership) 
pyrittäessä painopiste on yhteistyöhön kutsu-
misen sijaan poliittisen vallan delegoinnista 
edustuksellisen poliittisen järjestelmän ulko-
puolisille ryhmille ja toimijoille. Esimerkkeinä 
ovat fasilitoiva ote kansalaistoimijoihin, erilai-
siin kansalaisyhteiskunnan hankkeisiin ja vaik-
kapa osallistuvan budjetoinnin hyödyntäminen. 
Vaikka poliittista valtaa ei suoraan vahvistettaisi, 
voidaan tukea poliittisen johtamisen fokusoi-
tumista tiukemmin strategisten kysymysten 
ympärille. (Bentzen ym. 2020, 493–497.) Edellä 
esitellyn kehikon soveltamisen hallintosääntöai-
neistoon esittelemme seuraavassa luvussa. 

AINEISTON JA ANALYYSITAVAN ESITTELY

Empiirinen aineisto

Tämän tutkimuksen aineiston muodostavat osa- 
ja kokoaikaisia luottamushenkilöitä hyödyntä-
vien kuntien hallintosäännöt. Hallintosäännön 
sisällöstä ja sen muutoksista päättää valtuusto. 
Hallintosääntöjen reunaehdot on  määritel ty Kun  - 
talaissa (90 §), ja jokaisella kunnalla ja kun ta-
yhtymällä tulee olla  hallintosääntö. Hal lin to-
sään nön tulee sisältää vähintään ne  määräykset, 
jotka kuntalaissa on lueteltu. (Kuntaliitto 2021.) 
Hallintosäännössä tulee antaa määräykset ai na - 
kin hallinnon ja toiminnan järjestämiseen, pää-
töksenteko- ja hallintomenettelyyn sekä valtuus-
ton toimintaan liittyvistä asioista.   Val tuus ton 
kokoontumisen perussäännöt on esitetty kunta - 
laissa, mutta muiden toimielimien osalta ko-
kousmenettelyt perustuvat pääasiassa hallin  to- 
sääntöön. (Myllymäki, 2020, ss. 4–6.) Tutki mus - 
aineistona hallintosäännöt ovat merkittäviä sillä, 
kuntien päätöksenteon perustana ovat Kunta- 
laki ja kunnan hallintosäännön määräykset, 
hallintosääntö jäsentää sekä kuvaa kunnan joh-
tamisjärjestelmää ja hallintosääntö toimii myös 
toimivaltasuhteiden neuvottelun työkaluna.

Tutkimusaineistomme on 23  suomalaisen 
kunnan hallintosäännöt (ks. Liite 1), jossa edus - 
tettuna ovat kaikki aineistonkeruuhetkellä 
(31.12.2020) osa- tai kokoaikaisia luottamushen-
kilöitä hyödyntäneet kunnat. Valintakriteerinä 
oli, että vähintään yhden luottamushenkilön 
tehtävä oli määritelty joko osa-aikaiseksi, koko-
aikaiseksi, päätoimiseksi tehtäväksi, kuukausi-
palkkioon oikeuttavaksi tai oikeudeksi virka- ja 
työehtosopimuksen mukaisiin etuuksiin. 

Institutionaalisina dokumentteina hallinto-
säännöt on laadittu ensisijaisesti kuntien toimin-
taa varten. Ammattimaisille kuntapoliitikoille 
osoitetut tehtävät ja vastuut ovat muodoltaan 
toteavia, eivätkä itsessään valota sitä, miten lin - 
jauksia sovelletaan ja mitä käytännön vaikutuk-
sia niillä on. Hallintosääntöjen analyysissä kiin - 
nitetään huomiota siihen mitä kirjauksia ja vel-
voitteita hallintosääntö sisältää, mutta tulkin-
nassa tarkastellaan, minkälaisia normeja doku-
menteissa luodaan ja minkälaista poliittista joh-
tajuutta niissä legitimoidaan. (Prior, 2008, 825.) 
Hallintosääntöjen systemaattisen tarkastelun 
avulla voidaan muodostaa yleiskuva poliittisen 
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johtajuuden painotuksista. Toimivaltasuhteita ja 
tehtävänjakoa jäsentävät dokumentit tarjoavat 
ajankohtaisen ja paikallisesti neuvotellun kuvan 
kuntien johtamisjärjestelmän vallanjaosta ja 
reunaehdoista, jotka kehystävät ammattimais-
ten kuntapoliitikkojen tehtävänkuvaa.

Aineiston analyysi

Hallintosääntöaineisto analysoitiin teoriaoh-
jaavan sisällönanalyysin keinoin hyödyntäen 
Bentzenin ja kumppaneiden (2020) typolo giaa 
rajoittamattomana  analyysikehikkona. Ana lyy-
sissä mielenkiinto kohdistui kysymykseen, min-
kälaista poliittista johtajuutta hallintosäännöt 
tukevat. Tavoitteena on ollut kohdennettujen 
havaintojen tekeminen aineistosta säilyttäen 
kuitenkin mahdollisuus ottaa mukaan esiin 
nousevia teemoja myös analyysikehikon ulko-
puolelta (Elo & Kyngäs, 2008). Analyysikehikon 
avulla aineistosta on tunnistettu ammattimai-
sille luottamushenkilöille osoitettuja tehtäviä ja 
vastuita. Tehtävänkuvaukset ja osoitetut vastuut 
on jäsennetty sen mukaan, minkälaista johta-
juuden painotusta ne tukevat; toimeenpaneva 
johtajuus, kollektiivinen johtajuus, yhteistyö-
hön perustuva johtajuus ja hajautettu johtajuus 
(Bentzen ym. 2020, 494–97). 

Taulukko 1  Hallintosääntöaineiston tehtävä- ja vastuukirjausten jakautuminen toimenkuvittain

Kunnan-
valtuuston 
puheen- 
johtaja

Kunnan-
hallituksen 
puheen- 
johtaja

Kunnan-
hallituksen 

varapuheen- 
johtaja Pormestari

Apulais- 
pormestari

Lautakunnan  
puheenjohtaja,  

(vain Oulu)
Kaikki 

tehtävät

Toimeen-
paneva

a) Politiikan 
johtajuus

60 30 42 30 40 50 32

b) Hallinnon 
johtajuus

0 42 27 41 13 0 39

Kollektiivinen 
johtajuus

40 11 8 8 20 50 11

Yhteistyöhön 
perustuva  
johtajuus

0 17 23 21 27 0 18

Hajautettu  
johtajuus

0 0 0 0 0 0 0

Yht. 100 %  
(n 10)

100 %  
(n 316)

100 %  
(n 26)

100 %  
(n 140)

100 %  
(n 30)

100 %  
(n 2)

100 %  
(N 524)

Hallintosäännöt käytiin systemaattisesti läpi 
poimimalla kaikki maininnat, joissa osoitettiin 
jokin osa- tai kokoaikaista luottamushenkilöä 
koskeva tehtävä tai velvollisuus. Näitä tehtäviä 
löytyi yhteensä 129, joihin viitattiin yhteensä 
524 kirjauksella. Tehtävät ryhmiteltiin aineisto-
lähtöisesti samankaltaisuuksien ja aihepiirien sä 
mukaan alaluokkiin (23 alaluokkaa). Esi merk-
kinä toimii alaluokka Osallisuuden edistäminen, 
mikä kokoaa yhteen tehtävät: edistää kuntalais-
ten osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, 
osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston puheen-
johtajuus, vastaa kuntalaisten osallistamisesta. 
Tämän jälkeen eri tehtäviä yhteen kokoavat 
alaluokat on yhdistetty analyysikehikkoon sen 
mukaan, minkälaista poliittista johtajuutta ne 
tukevat. Esimerkiksi Osallisuuden edistäminen 

-alaluokka on sijoitettu Yhteistyöhön perustuvan 
johtajuuden yläluokkaan. 

Aineistossa painottui lukumäärällisesti toi-
meenpaneva johtajuus. Valtaosa (71 %) kaikis ta 
aineiston tehtävä- ja vastuukirjauksista oli tul-
kittavissa toimeenpanevaa politiikan tai hallin-
non johtajuutta tukeviksi. Toiseksi  tyypillisimpiä 
olivat yhteistyöhön perustuvaa johtajuutta tu-
kevat kirjaukset (18 %) ja kolmanneksi kollek-
tiivista johtajuutta tukevat kirjaukset (11 %). 
Hajautetusta johtajuudesta ei aineistossa ollut 



ARTIKKELIT | PAANANEN, JÄNTTI, LAJUNEN, KYÖSTI & HAVERI 9

mainittavia viitteitä, ja käsittelemme teeman 
poissaoloa tulkinnassa. Painotukset eivät nou-
datelleet tarkkarajaisesti ammattimaisten luot-
tamushenkilöiden tehtävänkuvia, joista useim-
piin sisältyi monenlaista johtajuutta rakentavia 
tehtäviä ja vastuita (Taulukko 1). 

Analyysin tulosten kuvaamisessa pyrittiin 
säilyttämään alkuperäisen typologian idea ja 
sel keys, mutta aineiston omaleimaisuuden 
vuoksi olemme soveltaneet kehikkoa aineiston 
ehdoilla (Kuvio 3). 

POLIITTISEN JOHTAJUUDEN PAINOTUKSET

Toimeenpaneva johtajuus: jakautuminen 
politiikan ja hallinnon johtajuuteen

Toimeenpaneva johtajuus näyttäytyy analyysim-
me myötä erilaisena kuin alkuperäisessä typolo-
giassa jakautuen kahteen osioon, toimeenpane-
vaan politiikan johtajuuteen sekä toimeenpane-
vaan hallinnon johtajuuteen. Jakolinja muodos-
tuu tarkastellessa luottamushenkilölle osoitettua 
tehtävää siten, onko tehtävän tarkoituksena te-
hostaa toimeenpanevaa johtajuutta poliittisessa 

Kuvio 3   Aineiston analyysin jäsennys analyysikehikon mukaisesti

päätöksenteossa vai parantaa ylimmän poliitti-
sen johdon kykyä johtaa kuntaorganisaation 
hallintoa. Kummankin muodon tarkoituksena 
on vahvistaa ylimpien poliittisten johtajien vai-
kutusvaltaa ja päätöksentekokykyä, mutta erona 
on, millaisia vaikutuksia kyseisten poliittisen 
johtajuuden muotojen rakentamisella voi olla 
kunnan toimintaan sekä laajemmin yhteiskun-
taan. Nämä toimeenpanevan johtajuuden kaksi 
painotusta käsitellään omina kokonaisuuksi-
naan seuraavassa.

Politiikan johtajuus

Politiikan johtajuus näyttäytyy aineistossa mer-
kittävänä. Ammattimaisten luottamushenkilöi-
den asema on lähtökohtaisesti vahva, sillä teh-
tävänkuvat ovat sidoksissa poliittisten elimien, 
kuten kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, 
lautakuntien ja erilaisten jaostojen toimintaan 
ja johtamiseen. Politiikan johtajuutta rakenne-
taan ylimmän poliittisen johdon, pormestarin, 
kunnanhallituksen puheenjohtajan, ja jossain 
määrin myös valtuuston puheenjohtajan, ase-
maa vahvistamalla. Ylimmän poliittisen johdon 
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asemaa vahvistamalla on tarkoituksena tehostaa 
poliittista päätöksentekokykyä. 

Politiikan johtajuutta tukevat tehtävät liitty-
vät esimerkiksi kunnanhallituksen ja  -valtuuston 
käytännön työskentelyyn ja kokousten järjes tä - 
miseen. Nähtävissä on erilaisia linjauk sia,  jot - 
ka kuvaavat sitä, miten yksittäisten luot ta mus- 
henkilön asemaa on vahvistettu suhteessa val-
tuuston kollektiiviseen rooliin. Ammattimaiset 
luottamushenkilöt voidaan nostaa hallintosään-
nön kirjauksilla muun valtuuston yläpuolelle. 
Tyypillinen politiikan johtajuuden ilmentymä on 
pormestarien sekä kunnanhallituksen puheen-
johtajien ensisijainen puheoikeus valtuuston 
kokouksissa. Tampereella valtuuston puheen-
johtajan on annettava puhevuoro pormestaril-
le ennen muita puhujia (102§, Puheenvuorot.) 
Lisäksi esimerkiksi Kärkölässä pormestarilla on 
valta päättää valtuuston jäsenten koulutuksesta. 
(24§, Pormestarin tehtävät ja toimivalta.)

Merkittävä politiikan johtajuuden areena on 
kunnanhallitusten puheenjohtajien johtama kun - 
nanhallituksen työskentely. Aineistossa on mai-
nintoja, jotka antavat ammattimaisille luotta-
mushenkilöille erityistä toimivaltaa hallituksen 
työskentelyssä ja mahdollisesti siten tehostavat 
poliittista päätöksentekoa. Hallituksen puheen-
johtajien rooli kunnanhallituksen johdossa on jo 
lainsäädännöllä vahva, ja esimerkiksi kunnan-
hallituksen puheenjohtajan otto-oikeudesta sää - 
detään kuntalaissa. Kuitenkin esimerkiksi Kot-
kassa kaupunginhallituksen puheenjohta jal la 
on oikeus toimia hallituksen  esittelijänä kau pun - 
ginjohtajan sijasta (18§ Esittelijät). Turussa puo- 
lestaan kunnanhallituksen puheenjohtajan poli-
tiikan johtajuutta on tehostettu tiedonsaantia 
parantamalla ja velvoittamalla  kaupunginjohtaja 
pitämään nimenomaan hallituksen puheenjoh-
taja ajantasaisesti ja riittävästi tietoisena käsitel-
täviksi tulevista asioista (21§, Kau pun ginjohtaja).

Politiikan johtajuutta on vahvistettu lauta kun - 
tien työskentelyä muovaamalla. Am matti mai - 
sella luottamushenkilöllä, tyypillisesti apulais-
por  mestarilla ja Oulussa lautakunnan puheen-
johtajalla, voi olla otto-oikeus, ja siten mahdol-
lisuus nostaa asia yksittäisen luottamushenkilön 
harkinnan mukaisesti lautakuntakäsittelyyn. 
Hallintosäännöissä apulaispormestareille sää-
detty lautakuntien puheenjohtajuus valtuuttaa 
heidät vastuullaan olevien lautakuntien työsken-
telyn arviointiin ja kehittämiseen. Politiikan joh-

tajuutta on vahvistettu myös erilaisten jaostojen 
kautta. Erityisesti kunnanhallituksen puheen-
johtaja on tyypillisesti määritetty hallintosään-
nöissä keskeisten jaostojen puheenjohtajaksi tai 
jäseneksi. Puheenjohtajuuden lisäksi puheen-
johtajien asemaa voidaan vahvistaa esimerkiksi 
myöntämällä kunnanhallituksen puheenjohta-
jille puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnan kaikkien 
jaostojen kokouksiin.

Politiikan johtajuutta korostavat tehtävät ja 
vastuut asemoivat ammattimaisen luottamus-
henkilön edustuksellisen demokratian ideaalia 
mukailevien toimielinten toiminnan tehostajak-
si. Politiikan johtajuus säilyttää vallanjaon ra-
joittumisen vaaleilla valituille luottamushenki-
löille ja asemoi keskeisen vallankäytön vakiintu-
neisiin, edustuksellisiin toimielimiin. Politiikan 
johtajuutta vahvistetaan kuntien johtamisjärjes-
telmän kaikilla tasoilla. 

Hallinnon johtajuus 

Hallinnon johtajuudessa poliittinen johtajuus 
kohdistuu kuntaorganisaation hallinnolliseen 
ja toimeenpanevaan osaan. Hallinnon johta-
juutta rakennetaan kytkemällä ammattimaiset 
luottamushenkilöt suoraan  kuntaorganisaation 
strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Liit-
tymäpintoja on muodostettu kunnan ja sen ta - 
louden johtamiseen, konsernijohtoon, omistaja - 
ohjaukseen, johtoryhmätyöskentelyyn, viestin-
tään sekä sisäiseen valvontaan. Kuntalain mu-
kai sesti kunnanhallituksen puheenjohtaja toi-
mii kunnanjohtajan esihenkilönä, mutta hallin-
tosääntöaineistossa asemaa on täsmennetty 
yksityiskohtaisemmin kirjauksin, mikä myös 
vahvistaa yksittäisen ammattimaisen luottamus-
henkilön hallinnon johtajuutta. 

Erityisesti pormestarit ja  kunnanhallituksen 
puheenjohtajat ovat tiiviisti kytköksissä kun-
nan strategiseen ja talouden johtamiseen. Am-
mat timainen luottamushenkilö määrätään hal-
lintosäännössä selkeästi johtamaan kuntaa ja 
sen toimintaa, vastaamaan strategian valmis te-
lusta ja paikoin jopa sen toteuttamisesta. Esi-
merk kinä talouden johtamisesta on luottamus-
henkilön kytkeminen osaksi talousarvion val-
mistelua, esittelyä ja talousarviossa esitettyjen 
tavoitteiden toteuttamista. (Hämeenlinna 4§, 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja; Tuusula 
4.1§, Pormestarin tehtävät.)
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Hallinnon johtajuutta vahvistetaan asemoi-
malla ammattimainen luottamushenkilö kon-
sernijohtoon esimerkiksi nimeämällä kunta-
konsernin johtajaksi tai asettamalla hänet kon-
sernijohdon, konsernijaoston tai muun kon-
sernijohtoon kuuluvan toimielimen johtajaksi. 
Joissakin tapauksissa luottamushenkilölle on 
taattu ainoastaan jäsenyys konsernijohdossa tai 

-jaostossa. Esimerkiksi Mikkelissä kunnanhalli-
tuksen puheenjohtajalle on myönnetty vain pu-
he- ja läsnäolo-oikeus kaupungin konserni- ja 
elinvoimajaoston kokouksiin. Ammattimaiset 
luottamushenkilöt ovat osallisina muutamien 
kuntien omistajaohjauksessa. Kotkassa kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja on nimetty kun-
nan omistajaohjausjaoston puheenjohtajaksi. 
Esimerkkinä luottamushenkilön pienemmästä 
roolista omistajaohjauksesta on Rovaniemi, 
jonka hallintosäännössä kaupunginjohtaja on 
velvoitettu pitämään kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja tietoisena omistajaohjauksen toi-
menpiteistä (4 §, Konsernijohdon tehtävät ja 
toimivallan jako).

Aineistossa on vahvaa hallinnon johtajuutta 
tukevaa sääntelyä erityisesti johtoryhmätyös-
kentelyyn liittyen, koskettaen pääosin pormes-
tareita. Kunnan toiminnan johtamisen koor-
dinoinnista vastaavalla kunnan johtoryhmällä 
on keskeinen rooli kunnan operatiivisessa joh-
tamisessa. Osassa kunnista todetaan pormesta-
rin päättävän sekä johtoryhmän jäsenistä että 
sen tehtävistä, jolloin johtoryhmästä muodos-
tuu merkittävä hallinnon johtajuuden väline. 
Tampereella pormestari yksiselitteisesti päättää 
kaupungin johtoryhmästä ja sen tehtävistä (3§, 
Pormestari). Johtoryhmätyöskentelyyn voidaan 
sitouttaa ammattimainen luottamushenkilö ke-
vyemminkin esimerkiksi kirjaamalla kunnan-
hallituksen puheenjohtajalle oikeus osallistua 
johtoryhmän kokouksiin, kuten Kajaanissa on 
tehty (22a§, Johtoryhmät.) 

Hallinnon johtajuutta rakennetaan myös 
pienempien vastuiden kautta, joiden kokonai-
suudesta syntyy osiaan vahvempi lopputulos. 
Kunnan viestinnän johtamisessa ammattimai-
set luottamushenkilöt, erityisesti pormestarit ja 
apulaispormestarit, voivat toteuttaa hallinnollis-
ta johtajuutta. Kolmessa kunnassa pormestarille 
on osoitettu valta päättää neuvottelu-, tiedotus- 
ja edustustilaisuuksien järjestämisestä. Myös 
kunnan sisäisessä valvonnassa ammattimaisille 

luottamushenkilöille avautuu merkittävä rooli 
myös muutoin kuin tarkastuslautakuntien tai 
toimikuntien jäsenyyksien kautta. Esimerkiksi 
pormestareille on ohjattu valtaa velvoittamalla 
heidät vastaamaan sisäisen valvonnan toimeen-
panosta ja tuloksellisuudesta tai suoraviivaisem-
min johtamaan, ainakin osittain, sisäistä tarkas-
tusta.

Hallinnon johtajuuden rakentaminen näkyy 
kuntalaissa kunnanhallituksen  puheenjohtajil le 
luodussa roolissa kunnan  viranhaltijoiden hen-
kilöstöhallinnollisena esihenkilönä. Tavan omais- 
ten esihenkilövastuiden lisäksi hallintosääntöi-
hin on kuitenkin tehty yksityiskohtaisempia 
kirjauksia, joissa kunnanhallituksen puheenjoh-
tajan esihenkilövaltaa suhteessa  johtajaan viran-
haltijaan on laajennettu; Lap peen ran nassa kun-
nanhallituksen  puheenjohtajan todetaan olevan 
oikeutettu harjoittamaan työnjohtovaltaa suh-
teessa kaupunginjohtajaan (3§, Työnjohtovallan 
käyttäminen); Kotkassa kunnanhallituksen pu-
heenjohtajalla on valta pidättää kaupunginjohta-
ja väliaikaisesti virasta (19§, Virantoimituksesta 
pidättäminen) ja päättää itsenäisesti tämän 
sivutoimiluvasta (17§ Sivutoimet) kuten myös 
Lahdessa (50§ Sivutoimilupa); Vantaalla kun-
nanhallituksen puheenjohtajalle on kirjattu 
oikeus vaatia kaupunginjohtajalta selontekoa 
kaupunginhallitukselle (3§, Selonteko) ja useis-
sa kunnissa päättää kuntajohtajan koulutuksista.

Hallinnon johtajuuden vahvuus rakentuu 
erityisesti pormestarien roolituksessa ja heidän 
suhteessaan kunnan ylimpiin viranhaltijoihin. 
Pormestarien todetaan toimivan kansliapäälli-
köiden, tai Tampereella konsernijohtajan, hen-
kilöstöhallinnollisena esimiehenä. Lisäksi por-
mestareilla saattaa olla ylimpiin viranhaltijoihin 
liittyen muitakin valtaoikeuksia. Esimerkiksi 
Helsingissä pormestarille on annettu oikeus 
määrätä kansliapäällikön tehtävät ja Pirkkalassa 
pormestarilla on valta itse valita kansliapääl-
likkö kunnan viranhaltijoiden joukosta (4§, 
Toimialajohtajat). Osalle pormestareista on an-
nettu oikeus pidättää erikseen määrittelemätön 
viranhaltija virasta väliaikaisesti. Kärkölässä 
pormestarilla on hallintosääntöön kirjattu oi-
keus selvittää johtoryhmän jäsenten työ- ja toi-
mintakyky. Hallinnon johtajuutta rakennetaan 
vankasti myös Puolangan hallintosäännössä, 
jonka mukaan kunnan pormestarilla on oikeus 
nimetä henkilö avoimen viran hoitajaksi enin-
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tään puoleksi vuodeksi (34 §, Palvelussuhteeseen 
ottaminen).

Hallinnon johtajuutta korostavat tehtävät ja 
vastuut luovat edellytykset luottamushenkilön 
työskentelylle virkakoneiston johtajana. Siten 
tehtävä siirtyy etäämmälle puhtaasta edustuk-
sellisen demokratian päätöksentekijästä ja irrot-
taa ammattimaisen luottamushenkilön tehtävät 
rivivaltuutettujen joukosta. Hallinnon johtajuus 
asemoi vallankäytön mahdollisuudet yhä tiu-
kemmin ammattimaisen luottamushenkilön 
ympärille.

Kollektiivinen johtajuus

Kollektiivisella johtajuudella tuetaan kaikkien 
valtuutettujen kykyä johtaa ja kehittää kunnan 
toimintaa nimenomaan kollektiivina. Etenkin 
kunnanvaltuuston vaikutusvallan ja aseman 
vah vistaminen voidaan tulkita osana kollektii-
vista johtajuutta. Kollektiivisen johtajuuden 
vahvistaminen näyttäytyy yhtäältä hallintosään-
töjen maininnoissa kunnan toiminnan seuraa-
misesta ja toisaalta yksittäisten kunnanvaltuu-
tettujen tiedonsaantioikeuksiin liittyvissä kir-
jauksissa.

Vahvimmin kollektiivista johtajuutta näyttä-
vät tukevan ja vahvistavan erilaiset valtuutettu-
jen tiedonsaantioikeuksiin liittyvät tehtävät ja 
velvoitteet. Tyypillisesti kirjauksissa velvoite-
taan ammattimainen luottamushenkilö vas-
taamaan valtuutetun antamaan kysymykseen. 
Ammattimaisia luottamushenkilöitä velvoite-
taan myös läsnäoloon kunnanvaltuuston ko-
kouksissa. Ainoastaan Lohjalla kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja on velvoitettu pitämään 
päätöspöytäkirjaa tekemistään päätöksistä (3§, 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät 
ja ratkaisuvalta), mikä lisää merkittävästi yksit-
täisen valtuutetun mahdollisuuksia pysyä ajan 
tasalla tehdyistä päätöksistä, ja mikä asemoi am-
mattimaisen luottamushenkilön tilivelvolliseksi 
valtuustolle.

Kollektiivista johtajuutta voidaan tulkita 
tuettavan myös velvoittamalla ammattimaisia 
luottamushenkilöitä ”seuraamaan” tai ”valvo-
maan” kunnan kokonaisuuden tai kuntaorga-
nisaation eri osien ja toimielinten toimintaa. 
Tämäntyyppiset kirjaukset eivät suoranaisesti 
lisää yksittäisten luottamushenkilöiden päätän-
tävaltaa, vaan ennemminkin korostavat ammat-

timaisten luottamushenkilöiden roolia valtuus-
ton ”silminä ja korvina” kunnassa.  Erilaiset toi-
mielimien valvontaan liittyvät tehtävät tukevat 
kollektiivista johtajuutta, kun ammattimaiset 
luottamushenkilöt kykenevät valvomaan kun-
nan toimintaa ja informoimaan kunnanvaltuus-
toa mahdollisista epäkohdista.

Vaikka ammattimaisten luottamushenkilöi-
den tehtävänkuvat näyttävät joillakin tavoin 
tukevan kollektiivista johtajuutta, jäävät hallin-
tosääntöjen muut kirjaukset ja osoitukset kol-
lektiivisen johtajuuden vahvistamiseksi vähäi-
siksi ja hajanaisiksi. Kollektiivista johtajuutta 
painottavat tehtävät voivat kuitenkin muuttaa 
vallanjakoa laaja-alaisemmaksi ja ainakin tuo-
da näkyväksi valtuuston aseman vahvaa valtaa 
käyttävänä kollektiivina. Demokratiaihanteen 
näkökulmasta kollektiivinen johtajuus sitoo am-
mattimaisten luottamushenkilöiden tehtävän 
edustuksellisen demokratian käytäntöihin.

Yhteistyöhön perustuva johtajuus

Yhteistyöhön perustuvaa johtajuutta tukevissa 
tehtävissä korostuu yhteistoiminnallisuus po-
liittisessa ja alueellisessa yhteistyössä ja edun-
valvontatehtävässä sekä monitoimijaisuus, joka 
ilmenee osallistamiseen ja informointiin liitty-
vissä tehtävänkuvissa. Osallistamiseen liittyvissä 
tehtävissä korostuu kuntalaisten osallistumisen 
ja vaikuttamisen mahdollistaminen. Viestintään 
liittyvissä tehtävissä kumppaneiksi mainitaan 
myös erilaisia sidosryhmiä. Ammattimaisilla 
luottamushenkilöillä on rooli myös kunnan po-
liittisessa ja alueellisessa yhteistyössä. 

Yhteistyöhön perustuvaa johtajuutta vahvis-
tetaan hallintosäännöissä ohjaamalla ammatti-
maisten luottamushenkilöiden roolia kohti 
kun talaisia osallistavaa ja heidän kanssaan vuo-
rovaikuttavaa toimintaa, tehtäviä on suunnattu 
hallintosääntöjen kirjauksissa erityisesti por-
mestareille ja apulaispormestareille. Osoitetut 
vastuut liittyvät mm. kuntalaisten  osallistumisen 
mahdollistamiseen sekä kuntademokratian ja 
kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien edistä-
miseksi (Tampere 34§, Pormestarin tehtävät ja 
ratkaisuvalta; Puolanka 4§, Kunnan viestintä). 
Lahdessa myös kunnanhallituksen puheenjoh-
tajalle ja varapuheenjohtajalle on osoitettu jäse-
nyys osallisuuden ja hyvinvoinnin jaostossa (2§, 
Luottamushenkilöorganisaatio).
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Erilaisten sidosryhmien kanssa  keskustelu 
on nostettu osaksi hallintosääntöjen  kirjauksia. 
Yhteistyöhön perustuvaa johtajuutta rakenne-
taan osoittamalla ammattimaisille luottamus-
henkilöille, lähinnä pormestareille ja kunnan-
hal lituksen puheenjohtajille, vastuu poliittisen 
ja alueellisen yhteistyön hoitamisesta sekä ko - 
rostamalla pormestarin roolia kuntansa edus-
tajana sekä edunvalvojana. Yhteistyöhön perus - 
tuvaa johtajuutta rakennetaan myös apulais-
pormestarien samankaltaisilla tehtävillä. Tie-
don jakoon liittyvien tehtävien ja vastuiden 
kautta rakennetaan myös yhteistyöhön perustu-
vaa johtajuutta. Ammattimaisia luottamushen-
kilöitä vastuutetaan laajasti kuntalaisten ja eri 
sidosryhmien kanssa käytävästä keskustelusta 
mutta myös kunnan erilaisten tavoitteiden ja 
merkittävien asioiden viestimisestä kuntalaisil-
le, kuten Raumalla hallintosääntöön on kirjattu 
(4§, Kaupunginhallitus).

Poliittiseen yhteistyöhön liittyvät  kirjaukset 
ja tehtävät tukevat yhteistyöhön perustuvaa joh-
tajuutta. Ammattimaisen luottamushenkilön 
työn keskiöön määritellään  hallintosäännöissä 
tehtäväksi johtaa kunnan poliittista  yhteistyötä. 
Lahdessa yhteistoimintaan perustuvaa johta-
juutta on vahvistettu velvoittamalla kaupungin-
hallituksen puheenjohtajisto toimimaan kolle-
giona, vaikkakin puheenjohtajan johdolla (6§, 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat). Esimerkkinä vielä laajemmasta 
yhteistoimintavastuusta on Rauman kaupun-
ginhallituksen puheenjohtajalle määrätty tehtä-
vä kuulua kaikkien valtuustoryhmien  yhdessä 
muodostamaan neuvottelukuntaan (111§, Val-
tuus toryhmien neuvottelukunta).

Yksittäisinä yhteistyöhön perustuvan johta-
juuden vahvistajina ovat vastuu myös alueelli-
sesta yhteistyöstä ja seutuyhteistyön johtamises-
ta. Alueellisen kytköksen myötä ammattimaiset 
luottamushenkilöt, erityisesti pormestarit, ovat 
velvoitettuja edustamaan kuntaa ja toimimaan 
kansallisen (esim. Tuusula 4.1§ Pormestarin 
tehtävät) ja kansainvälisen tason edunvalvojina 
(Helsinki: 1 § Pormestarin toimivalta).

Yhteistyöhön perustuvaa johtajuutta vahvis-
tavat tehtävät ja vastuut, kuten kunnan sisäinen 
ja alueellinen yhteistyö, muovaavat ammatti-
maisen luottamushenkilön toimenkuvaa kohti 
laajempaan osallisuuteen perustuvaa demokra-
tiaihannetta.

POHDINTA POLIITTISEN JOHTAJUUDEN 
VAHVISTAMISEN SEURAUKSISTA

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut vasta-
ta kysymykseen, minkälaista poliittista johta- 
juut ta kuntiin rakennetaan  hallintosääntöihin 
kirjatuissa ammattimaisille luottamushenki löil - 
le osoitetuissa tehtävissä ja vastuissa. Hallinto-
sääntöaineiston analyysin perusteella voidaan 
todeta, että kunnissa, joissa on ammattimaisia 
luottamushenkilöitä, rakennetaan erityisesti 
toimeenpanevaa johtajuutta, jota vahvistetaan 
yhtäältä kuntaorganisaation sisäisesti hallinnon 
johtajuudella ja toisaalta poliittisessa yhteisössä 
politiikan johtajuudella. Ammattimaiset luotta-
mushenkilötehtävät näyttävät erilaistuvan, mikä 
heijastelee monia tarpeita ja odotuksia, joita po-
liittisen johtamisen vahvistamiselle on osoitettu. 
Nähtävissä on erilaistumista sekä eri ammatti-
maisten luottamushenkilöroolien sisällä ja eri 
kuntien välillä. Hallintosäännöllä on ratkaiseva 
merkitys sille, minkälaiseksi ammattimaisen 
luottamushenkilön tehtävä paikallisesti muo-
toutuu. 

Toimeenpaneva johtajuus 
korostuu ammattimaisissa 
luottamushenkilötehtävissä

Ammattimaisten luottamushenkilöiden toimen-
kuvissa korostuu toimeenpaneva johtajuus, jo - 
hon sisältyy sekä politiikan että hallinnon joh-
tajuutta. Etenkin pormestarien ja kunnanhalli-
tusten puheenjohtajien vahva asema mahdollis-
tavat entistä vahvemman hallinnon johtajuuden 
kunnissa. Toimeenpanevaa hallinnon johtajuut-
ta korostavat tehtävät ja vastuut luovat edelly-
tykset luottamushenkilön viranhaltijamaiselle 
työskentelylle. Tämä haastaa perinteisen poli-
tiikka-hallintodikotomian, eikä esimerkiksi val  - 
mistelu- ja päätöksentekoprosessia ole enää 
mahdollista tarkastella täysin erillisinä toisis-
taan. Hallinto-politiikka-rajapinnan nähdään 
olevan jyrkän kahtiajaon sijaan liudentunut hal-
lintosääntöjen vallan- ja tehtävienjakoa kuvaa-
vissa kirjauksissa. 

Kuntien johtamisjärjestelmän kehitystä voi 
tulkita heiluriliikkeenä, jossa uuden julkisjohta-
misen (NPM) tulkinnat hallinnon ja  poliitti sen 
johtamisen tiukasta erottamisesta tulevat haas-
tetuiksi yhä vahvemmalla poliittisella johtajuu-
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della ja poliittisen johdon vaikutusvallan kasvat-
tamisella hallinnon sisältä käsin (Esim. Temmes 
2014; Halligan 2020). Esimerkiksi Norjassa 
toimeenpanevaa ja kollektiivista poliittista joh-
tajuutta vahvistaneiden hallinnonuudistusten 
perusteluiksi on nostettu tarve luoda vastinpa-
ri vahvalle viranhaltijaorganisaatiolle (Bentzen 
ym. 2020, 500). Kyse voi olla myös siitä, että 
uuden julkisjohtamisen vahva vaikutus koko 
julkista hallintoa määrittäneenä ideologia na 
pitää asemansa, jolloin jopa poliittinen johta-
juus sovittautuu sen luomiin reunaehtoihin ja 
toiminnan ideaaleihin (ks. Funck & Karlsson 
2020, 366). Toimeenpaneva hallinnon johtajuus 
on omiaan tiivistämään poliittista vallanjakoa 
kohdentuen yhä tiukemmin ammattimaisen 
luottamushenkilön ympärille. Kehitys vie am-
mattimaisen luottamushenkilön roolia etääm-
mälle perinteisestä edustuksellisen demokratian 
päätöksentekijästä, eikä ammattimainen luotta-
mushenkilö enää rinnastu ns. rivivaltuutettujen 
asemaan. Heilurin asennosta ja painotuksesta 
riippumatta, viranhaltija- ja poliittisen johtami-
sen yhteen kietoutuneisuus suomalaisten kun-
tien johtamisjärjestelmissä vahvistuu ja va-
kiintuu ammattimaisten luottamushenkilöiden 
myötä entisestään (ks. Leinonen 2012, 57–58, 
Majoinen ym. 2008). 

Poliittisen johtajuuden vahvistaminen ei 
hallintosääntötarkastelun perusteella näytä 
vahvistavan valtuuston asemaa ja valtaa kollek-
tiivina, vaan on omiaan muuttamaan joidenkin 
yksittäisten luottamushenkilöiden asemaa vah-
vemmiksi. Pormestarien ja kunnanhallitusten 
puheenjohtajien tehtävänkuvissa tunnistettuna 
kehityssuuntana on politiikan henkilöitymi-
nen. Parhaimmillaan vahvalla poliittisella joh-
tajuudella voidaan sitouttaa muutoksentekijöitä 
osaksi kuntaorganisaatiota, minkä avulla voi-
daan aikaansaada uudenlaista dynamiikkaa, mi-
kä voi toimia poliittisen johtamisen tehostami-
sena (Jäntti ym. 2021a). Politiikan johtajuuden 
korostuessa ammattimaiset luottamushenkilöt 
asemoituvat edustuksellisen demokratian ideaa-
lia mukailevien toimielinten toiminnan tehosta-
jiksi. Politiikan toimintavapaus kokonaisuudes-
saan ja kollektiivisena prosessina voi kaventua, 
kun politiikalle asetetaan managerialistisia 
tehokkuus- ja virtaviivaisuusodotuksia (myös 
Heuru 2000, 354), joiden saavuttamiseksi hyö-
dynnetään hallinnon ja politiikan johtajuutta. 

Julkisessa keskustelussa on tunnistettavissa ha-
lu ”saada päätöksiä aikaiseksi”. On syytä pohtia, 
onko esimerkiksi kunnanvaltuustojen aseman ja 
toimintatapojen perusteella aito tarve ja peruste 
aktiiviselle muutostyölle (vrt. Jäntti ym. 2021a) 
vai vaikuttaako uudistamisen taustalla myös 
ideologinen tai kulttuurinen uskomus siitä, että 
päätöksentekokykyä ja toimeenpanoa tulisi läh-
tökohtaisesti kehittää. 

Kuntiin voi rakentua yhä vahvempia poliit-
tisia johtajapositioita ja vahvan johtajuuden 
mahdollisuuksia, joiden rakentamisen uhkana 
on elitistisempi demokratia. Valtuustojen kol-
lektiivisen vallankäytön mahdollisuudet voivat 
ohentua, mikäli valta keskittyy vain harvoil-
le (ks. myös Jäntti, Haveri & Rannisto 2021). 
Vallan keskittyminen noudattelee eurooppalais-
ta kehitystä (Halligan 2020). Ristiriita on ilmei-
nen, mikäli kehittämisessä on nojattu demokra-
tiavajeeseen vastaamiseen (vrt. Wollmann 2014, 
Jäntti ym. 2021a). Kollektiivista johtajuutta 
painottavat tehtävät ja vastuut kuitenkin voivat 
hieman laajentaa vallanjakoa, ja niiden kautta 
valtuuston rooli tulee näkyväksi. Kehittämisen 
kysymyksinä on, minkälaiseen edustukselliseen 
demokratiaan halutaan nojata, toteutetaanko 
vallanjakoa avoimesti ja onko pohjimmaisena 
ideaalina valtuuston jäsenten yhtäläiset oikeu-
det ja mahdollisuudet vaikuttaa.

Yhteistyöhön perustuvaa johtajuutta vahvis-
tavat harvat elementit muovaavat ammattimai-
sen luottamushenkilön toimenkuvaa kohti kun-
talaisten osallistumiseen perustuvaa demokra-
tiaihannetta. Siitä huolimatta yhteistyöhön pe-
rustuva johtajuus tukee kuitenkin enemmänkin 
rajoitettua, vakiintuneiden toimijoiden välistä 
vallanjakoa kuin laaja-alaisuutta. Tarkastelluissa 
hallintosäännöissä ei ole juuri lainkaan viitteitä 
hajautetusta johtajuudesta toisin kuin esimer-
kiksi Tanskan hallinnonuudistamistapauksissa 
(vrt. Bentzen ym. 2020, 500). Syynä voivat olla 
käytetyn dokumenttiaineiston rajoitteet, sillä 
ne tarjoavat vain yhden näkökulman poliittisen 
johtajuuden hajauttamiseen. Kiinnostavaa on 
kysyä, miksei vallan edelleen delegointi näy hal-
lintosäännöissä, vaikka käytännössä vallanjakoa 
tapahtuu varsin laajasti esimerkiksi johtoryh-
mien ja toimikuntien mutta myös kansalaisyh-
teiskunnan suuntaan. Toisaalta Suomen kun-
nissa esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan rooli ja 
osallistuvan demokratian käytänteet ovat vielä 
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kehittymässä, ja niitä on tarkasteltu osana kun-
nan kokonaishallinnan avautumista eikä niin-
kään kuntien poliittisen johtajuuden kysymyk-
senä (ks. Kurkela 2021, 49–50). Ammattimaisten 
luottamushenkilöiden hallintosääntöihin kirja-
tut tehtävänkuvat näyttävät kokonaisuudessaan 
tukevan poliittisen johtajuuden edustuksellista 
luonnetta ja perinteisiin edustuksellisiin insti-
tuutioihin rajoittuvaa vallanjakoa (Bentzen ym. 
2020, 492; ks. kuvio 2).

Erilaistuvat ammattimaiset 
luottamushenkilötehtävät

Toinen keskeinen tutkimuksen tuottama huo-
mio on ammattimaisten luottamushenkilöteh-
tävien erilaistuminen. Erilaistumista tapahtuu 
tehtävien sisällä eli paikoin kunnanhallituksen 
puheenjohtajan rooli voi olla hyvinkin vahva ja 
muistuttaa pormestarin asemaa, kun taas toi-
saalla kunnanhallituksen puheenjohtajan rooli 
on hyvin kevyesti ja vähin tehtävänkuvin mää-
riteltyä. Vaikka yleispäteviä jaotteluja eri luotta-
mushenkilötehtäviin rakentuvasta johtajuudes-
ta ei voida aineiston rajoitteiden ja paikallisten 
tulkintojen vuoksi antaa, on tehtävien erilaisista 
painotuksista viitteitä.

Kunnanhallitusten puheenjohtajien ja por-
mestarien tehtävät ja vastuut painottuvat sa-
mansuuntaisesti, kun johtajuutta rakennetaan 
toimeenpanevaan suuntaan hallinnon ja politii-
kan johtajuuden kautta. Vaikka pormestarien 
rooli onkin rakennettu vastineeksi virassa toi-
mivalle kuntajohtajalle, korostuu tehtävässä aito 
mahdollisuus painottaa tehtävää sekä politiikan 
johtajuuden että hallinnon johtajuuden suun-
taan. Pormestari on luottamushenkilöistä ainoa, 
jolle automaattisesti kuuluu keskeinen rooli joh-
toryhmätyöskentelyssä, ja valta ohjata viranhal-
tijaorganisaation toimintaa. (Vrt. Halligan 2019, 
39.) Muilla ammattimaisilla luottamushenkilöil-
lä ei käytännössä ole pääsyä johtoryhmän työs-
kentelyyn, vaikka hallintosääntöön mahdolli-
suus olisikin kirjattu (ks. Kyösti & Paananen 
2020). 

Myös kunnanhallituksen puheenjohtajan 
aseman voidaan tulkita lähentyvän autonomi-
sempaa toimeenpanevaa hallinnon johtajuutta, 
jossa luottamushenkilö on tiiviisti  johtamassa 
kunnan toimintaa ja toteuttamassa kunnan 
strategiaa. Tehtävästä on tunnistettavissa viran-

haltijoiden, mutta myös pormestarien asemaa 
muistuttavia piirteitä. Kollektiivinen johtajuus 
näyttäytyy kunnanhallituksen puheenjohtajan 
tehtävässä vain vähäisesti, kun puheenjohtaja 
asemoituu kunnanvaltuuston alaiseksi ja koko 
valtuuston osallistumista tukevaksi. Asetelma 
voi tunnustaa valtuuston roolin kollektiivina ja 
vahvimpana vallankäyttäjänä kunnassa (esim. 
Bentzen ym., 2020, 494), mutta se ei tule sisään-
kirjoitettuna kunnanhallituksen puheenjohtajan 
tehtävissä ja vastuissa. 

Tehtäviltään politiikan johtajuuteen painot-
tuvien apulaispormestarien johtajuus rakentuu 
erityisesti rajatun toimialan ympärille. Kes kit-
tyminen toimialan asioihin mahdollistaa syväl-
lisen perehtymisen sekä poliittisen näkemyk-
sen ja suunnannäyttämisen tuomisen osaksi 
valmistelutyötä (vrt. Peters & Helms, 2012, 25). 
Riskinä kuitenkin on, että näkymä ja mahdolli-
suudet johtajuuteen voivat kaventua ja siiloutua 
viranhaltijaorganisaation tuottaman sektoriajat-
telun mukaiseksi (Torfing ym. 2019, 59).

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävissä 
painottuu politiikan johtajuus. Tehtävänsisältöjä 
on määritelty vain vähän, ja näyttää siltä,  että 
tarpeen on ollut ylipäätään ajankäytöllisesti mah - 
dollistaa valtuuston puheenjohtajan  tehtävässä 
toimiminen sen vaatimalla paneutumisella. 
(Jäntti ym. 2021a; Kyösti & Paananen 2020 & 
2021.) Mahdollista myös on, että politiikan toi-
mintavapaus on yleisesti pyritty säilyttämään 
eikä tehtäviä ole haluttu säädellä hallintosääntö-
tasolla. 

Hallintosäännöt paikallisten tulkintojen 
ilmentäjinä

Kolmanneksi huomioksi nostetaan hallintosään-
töjen merkitys paikallisten johtajuustulkintojen 
ilmentäjänä. Hallintosäännöillä on aivan keskei-
nen rooli siinä, minkälaiseksi ammattimaisen 
luottamushenkilön tehtävän on mahdollista pai-
kallisesti muotoutua. Hallintosääntöanalyysin 
osoittamat erot kuntien välillä ilmentävät keske-
nään hyvinkin erilaisia tulkintoja siitä, minkä-
laiseksi ammattimaisten luottamushenkilöiden 
roolia rakennetaan eri kunnissa. Lisäksi ana-
lyysi tuo näkyväksi hallintosäännön keskeistä 
merkitystä kunnan johtamisjärjestelmän suun-
taajana. Hallintosäännössä pohjimmiltaan kysy-
mys on johtamismallin, vuorovaikutuskanavien 
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sekä vuorovaikutuksen ja ohjauksen suuntien 
vahvistamisesta ja legitimoinnista (ks. Svara & 
Watson 2010, 4). 

Tämä tutkimus ei voi selittää hallintosääntö-
jen tosiasiallista merkitystä kuntien  poliittisen 
johtajuuden rakentumisen näkökulmasta totea - 
vien tehtävä- ja vastuukirjausten kautta. Hallin to- 
sääntöjen kirjausten yleisluontoisuus ja kirjaus-
tarkkuuden suuri hajonta antaa kuitenkin viit-
teitä, ettei kunnissa ole vielä syntynyt mallia tai 
perinnettä säädellä politiikan johtajuutta. Li säk-
si hallintosäännön uudistamisprosessi voi olla 
työläs ja vaikea, ja vallan- ja tehtä vienjakoa tul-
laan jatkossakin toteuttamaan ad hoc muotoutu-
villa suullisilla sopimuksilla.

Julkisena dokumenttina hallintosääntö tekee 
näkyväksi sekä kuntaorganisaatiolle että kunta-
laisille johtamisjärjestelmän valta- ja vastuusuh-
teineen. Hallintosääntöihin kirjatut tehtävät ja 
vastuut ovat kuntien valtuustojen hyväksyminä 
oletettavasti jaettuja tulkintoja siitä, miten am-
mattimaisten kuntapoliitikkojen olisi suotavaa 
toimia tehtävässään. Hallintosääntö toimii am-
mattimaisten kuntapoliitikkojen aseman legiti-
moivana ja jäsentävänä työkaluna, jota laadit-
taessa vallanjaosta päästään keskustelemaan. 

Hallintosäännöt eivät ole vain hallinnollisen 
tehtävänjaon välineitä, vaan niiden laatimisen 
voidaan nähdä olevan keskeinen vallanjaon, 
toimivaltasuhteiden ja ammatillisen luottamus-
henkilötyön mahdollisuuksien neuvottelun foo-
rumi. Ammattimaiset luottamushenkilöt voivat 
vaalikausien myötä tuoda säännöllisen neuvot-
telun, ja ainakin osittaisen, vallan uudelleenjaon 
osaksi kuntaorganisaation sisäistä toimintaa. 
Johtajainstituution ollessa vielä tuore ei ole siis 
yhdentekevää, minkälaisia käytäntöjä ja neuvot-
telukulttuureja kuntiin syntyy. 

LOPUKSI

Artikkeli tarjoaa uudenlaisen näkemyksen ins-
titutionaalisen kehittämisen tuloksena kuntien 
johtamisjärjestelmään syntyneestä johtajainsti-
tuutiosta, jossa toimivilta kuntapoliitikoilta vaa - 
ditaan aiempaa syvempää asiantuntemusta ja 
laajempaa ymmärrystä kuntaorganisaation toi-
minnasta (ks. Ruostetsaari ja Holttinen 2004). 
Tämä on omiaan lähentämään poliittista joh-
tajuutta kohti virkajohtajuutta ja ohjaamaan 
toimimaan viranhaltijaorganisaation ehdoilla. 

Kasvaneet osaamistarpeet haastavat kuntademo-
kratiaa ohjanneen vakiintuneen käsityksen, jon-
ka mukaan luottamustehtävää pitäisi pystyä hoi-
tamaan maallikkona ja millä tahansa osaamis- 
ja koulutustaustalla. Luottamushenkilötyön am-
matillistuminen näyttää jo toteutuvan kuntien 
keskeisten poliittisten johtajapositioiden osalta. 
Huomionarvoista on, ettei kaikkien luottamus-
henkilöinä toimivien tavoitteena ja intressinä 
ole tehdä paikallispolitiikasta ammattia osa- tai 
kokoaikaisesti. 

Keskityttäessä kehittämään muita  poliittisen 
johtamisen muotoja, ei valtuuston rooli ole vah-
vistunut odotetulla tavalla. Miten valtuuston 
roolia uhkaavaan heikentymiseen pyritään vas-
taamaan johtamisjärjestelmän kehittämisellä? 
Kuntalain tavoitteeksi asetettu luottamushen-
kilöiden toimintaedellytysten vahvistaminen ei 
näytä toteutuvan täysin, sillä valtatasapaino poli-
tiikan sisällä ei näytä edistyvän. Onko ammatti-
maistuvan luottamushenkilötyön seurauksena 
uusi poliittinen instituutio, jonka tehtävänä on 
johtaa valtuustoa? Tulevan tutkimuksen tehtä-
vä nä on selvittää, minkälaiseksi muotoutuu kun - 
nanvaltuuston rooli erilaisten intressien kol-
lektiivina ja paikallisdemokratian korkeimpa-
na vallankäyttäjänä, kun kuntien tehtäväkenttä 
ja kuntien poliittinen johtaminen on suurten 
muutosten keskiössä.
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Liite 1. Osa- tai kokoaikaisia luottamushenkilöitä hyödyntäneet kunnat 31.12.2020 

Kunnan- 
valtuuston  

puheen- 
johtaja

Kunnan- 
hallituksen  

puheen- 
johtaja

Kunnan- 
hallituksen  
varapuheen- 

johtaja

Pormestari
Apulais- 

pormestari

Lautakunnan 
puheen- 
johtaja

Espoo x x

Helsinki x x

Hämeenlinna x x

Jyväskylä x x x

Kajaani x

Kotka x x

Kärkölä x

Lahti x x

Lappeenranta x

Lohja x

Mikkeli x

Oulu x x x

Pirkkala x

Puolanka x

Raahe x

Rauma x

Riihimäki x

Rovaniemi x

Sipoo x

Tampere x x

Turku x

Tuusula x x

Vantaa x x

Kuntia yht. 4 17 4 6 3 1
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Poliittinen johtaminen ja kuntien 
vuorovaikutteinen hallinta
Henna Paananen

ABSTRACT 

Political leadership and interactive 
governance in finnish local government 
context

This study investigates political leadership 
as embodiment of interactive governance in 
Finnish local government context. The article 
focuses on how local political leadership 
broadens along with adapting interactive 
governance ideas at local level. The empirical 
data consists of 15 interviews of the leading 
local politicians. Using abductive qualitative 
content analysis, it is possible to identify how 
interaction is intertwined throughout the whole 
political process. This intertwining emphasizes 
the meaning of interactive and networked 
dimension of political leadership. It is arguable, 
that instead of sovereign decision-maker role 
the focus of local political leadership is shifting 
towards enabling and utilizing interaction 
strategically and for boundary-spanning 
activities, which relates to more interactive 
governance of municipality.

Keywords: local political leadership, interactive 
governance, local government

JOHDANTO

Kuntien poliittista johtamista käsittelevä teo-
rian muodostus on pirstaleista eikä poliittisen 
johtajuuden käsitteellekään ole helppo löytää 
jaettua määritelmää (Haus & Sweeting, 2006, 
269; Kjaer, 2013, 253–254). Politiikkaa voidaan 
tulkita yhteisten asioiden hoitamisen paikkana. 
Se voidaan myös ymmärtää toimintana ja ennen 
kaikkea vapautena valita toimia yhdellä tapaa tai 
tehdä aivan toisin. (Palonen 2008, 199.) Kunnat 
tarjoavat sekä areenan että muodon  poliittiselle 
johtajuudelle ja toiminnalle paikallistasolla. 

Kun tien toimintaan ja politiikkaan vaikuttavat 
kasvottomien ”voimien” ja ”ajureiden” sijaan 
elävät ihmiset, luottamushenkilöt ja heidän har-
joittamansa monen suuntainen vuorovaikutus.

Demokraattisissa yhteiskunnissa harjoitetun 
poliittisen johtajuuden tutkimus on ollut pit-
kään katveessa (ks. Hartley, 2010, 134; Kane ym., 
2009; Morrell & Hartley, 2006, 484). Yhtäältä 
kyse voi olla edustuksellisen demokratian ihan-
teesta suojata demokratiaa yksittäisten toimijoi-
den suvereniteetilta ja vallan keskittymiseltä, 
mi kä heijastuu myös tutkimusasetelmiin (Kane 
ym., 2009). Toisaalta tutkimuksen  vähyydelle 
voi olla käytännöllinen syy, sillä poliittinen joh - 
tajuus jää ilmiönä useiden tieteenalojen väli-
maastoon. Politiikan tutkimuksen osoittama 
kiinnostus valtaan ja poliittisiin järjestelmiin tai 
vaikkapa valtioiden välisiin suhteisiin ei ole sy-
ventynyt tarkastelemaan johtajuuden rakentu-
mista ja käytäntöä (ks. Peele, 2005). Samaan ta - 
paan poliittinen ulottuvuus on jäänyt vähälle 
huomiolle hallintotieteellisessä tutkimuksessa, 
jossa johtajuustutkimuksella on muutoin vahva 
asema. Poliittista johtajuutta on pyritty ymmär-
tämään strategisiin linjauksiin kytkeytyneenä, ja 
lähinnä siihen rooliin redusoituna ilmiönä.

Myös kotimaisessa tutkimuksessa  kuntien 
poliittisen johtamisen rooli jää  vähäiseksi. Po liit - 
tista johtajuutta on kuitenkin sivuttu paikallishal-
linnon uudistamisen kautta sekä hahmotet tu 
hallinto-politiikka-dikotomiaan liittyvän val lan- 
ja tehtävienjaon näkökulmasta (Haveri ym., 
2021). Tuoreen tutkimuspainotuksen muodosta-
vat erityisesti pormestarimalliin liittyvät tarkas-
telut ja arvioinnit (mm. Jäntti ym., 2021a, 2021b). 
Pormestarien lisäksi huomio on alkanut vähitel-
len kohdistua myös muihin kuntien johtaviin 
luottamushenkilötehtäviin ja niissä toimiviin 
hen kilöihin (Kyösti & Paananen, 2020, 2021). 
Poliittisia johtajia on tutkittu poliittishallinnol-
lista yhteistyötä jäsentävällä kyselytutkimusase-
telmalla, jolla on tyypitelty poliittisia johtajia 
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heidän luottamushenkilötyöhön suhtautumi-
sensa mukaan (Joensuu & Niiranen, 2019) se-
kä tuotettu jäsennys luottamushenkilöjohtajien 
käsityksistä päätöksenteosta ja viranhaltijoiden 
kanssa käytävästä vuorovaikutuksesta (Joensuu 
& Niiranen, 2016).

Kuntien poliittisessa johtamisessa läsnä ovat 
eurooppalaisessa kontekstissa tunnistetut demo- 
kratian ongelmat. Kiinnostus puoluepoliitti seen 
osallistumiseen on laskenut (Sørensen 2020, 
8). Suomessa kuntavaalien äänestysaktiivisuus 
laskenut vuosia jatkuneen kehityksen myötä 
ennätyksellisen alhaiseksi (Pekola-Sjöblom & 
Piipponen 2021). Paikallishallinnon tehtävä de-
mokraattisen päätöksenteon foorumina vaikeu-
tuu, sillä osa kansalaisista on jäänyt kauas poliit-
tisesta keskustelusta. (Ks. myös Edelenbos, 2005, 
112). Kansalaisten etääntyminen päätöksen-
teosta haastaa päätöksenteon legitimiteetin, kun 
puoluepolitiikka ei onnistu kanavoimaan kansa-
laisten tahtoa poliittisiksi päätöksiksi eikä vaa-
lien kautta tapahtuva osallistuminen riitä yllä-
pitämään kansalaisten kiinnostusta politiikkaan 
(Sørensen 2020, 7–10). Paikallisopposition syn-
tyminen (Edelenbos, 2005, 112) ja reaktiivinen 
poliittinen toiminta (Sørensen 2020, 6) haastaa 
perinteisesti konsensukseen nojautunutta pää-
töksentekoa, mikä on nähtävissä myös kotimai-
sissa tarkasteluissa. Lähivuosikymmenten aika-
na pirstoutunut paikallispolitiikka hajonneine 
valtakoalitioineen ja esiin nousseine yhden asian 
liikkeineen haastaa politiikan ennakoitavuutta 
ja altistaa ongelmatilanteille. (Haveri, Paananen 
& Airaksinen 2018.) Ennakoimattomuus ja po-
liittista työtä vaikeuttavat voimat haastavat poli-
tiikkaa ja siten lisäävät tarvetta määrätietoisille 
ja uudenlaisille yhteistyön tavoille.  

Kuntien poliittisen johtamisen rooli on avar-
tumassa. Yhä useammin varsinaisen päätöksen-
teon rinnalla toimitaan osana laajempia, eri 
tavoin järjestäytyneitä kokoonpanoja. (Torfing, 
Peters, Pierre & Sørensen 2012, 146.) Suomessa 
kuntien hallintaa toteutetaan  monenlaisissa ver - 
kostoissa (Haveri & Pehk 2008; Haveri, Nyholm, 
Røiseland & Vabo 2009), jonka vuoksi luot ta-
mus henkilöiden rooli ei rajaudu päätöksen te-
koon. Verkostomaiset toimintatavat eivät kui-
ten  kaan lähtökohtaisesti rakennu avoimille 
ja demokraattisille periaatteille. Verkostojen 
osallisten epätasa-arvoiset asemat sekä ad hoc 
muodostuvat vallankäytön foorumit voivat olla 

vaikeita sovittaa perinteisiin käsityksiin päätök-
senteosta. (Ks. Klijn 2011.) Poliittista johtamis-
ta ei kuitenkaan voi enää tarkastella ainoastaan 
edustuksellisen demokratian näkökulmasta ja 
sen piirissä tapahtuvana ilmiönä. Yhä olennai-
sempana kiinnostuksen kohteena on se, miten 
ja kenelle hallintaprosessit avautuvat, sekä miten 
näissä suhteissa toimitaan. 

Organisaatioiden ja hierarkioiden rajat ylittä-
vä toiminta tarvitsee tuekseen sekä hallinnolli-
sen, poliittisen kuin yhteisöllisen näkökulman 
huomioon ottavaa johtajuutta. Tämä tutkimus 
tarkastelee kuntien hallinnan vuorovaikuttei-
suutta poliittisen johtamisen näkökulmasta. 
Kuntien johtavilta luottamushenkilöiltä kerätty 
haastatteluaineisto on analysoitu teoriaohjaa-
vasti tukeutuen Eva Sørensenin (2020, 37) jä-
sennykseen vuorovaikutteisen poliittisen johta-
jan tehtävistä poliittisen prosessin eri vaiheissa. 
Artikkelin tutkimuskysymyksinä ovat miten 
vuorovaikutteisuutta hyödynnetään poliittisen 
johtamisen rakentamisessa ja miten vuorovaikut-
teinen hallinta näyttäytyy osana poliittista pää-
töksentekoprosessia. 

POLIITTINEN JOHTAMINEN OSANA 
KUNTIEN VUOROVAIKUTTEISTA 
HALLINTAA

Kuntien hallinta vuorovaikutteistuu

“Contemporary governing is characterized by the 
mushrooming of interactive forms of governance”, 
kuvaa Eva Sørensen (2020, 4–5) osuvasti nyky-
aikaista hallintaa. Sen sijaan että vuorovaikut-
teisten hallintatapojen väitettäisiin olevan täysin 
uusi idea, voidaan vuorovaikutuksen todeta tul-
leen näkyvästi osaksi niin luottamushenkilöiden 
kuin viranhaltijoiden harjoittaman hallinnan ja 
johtamisen valtavirtaa. Vaikuttaminen tapahtuu 
varsinaisen päätöksenteon ohella verkostoissa, 
joissa ratkaisua vaativat kysymykset nousevat 
esiin. Poliittisen vaikuttamisen  mahdollisuudet 
kumpuavat niin poliittisesta legitimiteetistä, 
muodollisesta valtapositiosta kuin  sosiaalisesta 
pääomasta mutta myös luottamushenkilön roo-
lista osana keskeisten toimijoiden verkostoa. 
(Haus & Sweeting, 2006, 269.)

Kuntien hallintaa muovataan pehmeällä val - 
lankäytöllä yhä vuorovaikutteisemmaksi. Luot-
tamushenkilöiden on mahdollista vahvistaa po-
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liittista johtajuuttaan johdattamalla  julkisen kes-
kustelun suuntaa, ja siten mahdollistaa ja osal-
listua julkisen arvon yhteisluomiseen. Vuo ro - 
vaikutuksessa on mahdollista mobilisoida kan-
salaisten ja sidosryhmien hallitsemaa tietoa, 
ideoita ja resursseja jaettujen päämäärien saa-
vuttamiseksi. (Edelenbos, Schie & Gerrits 2009, 
77; Torfing & Sørensen, 2019, 282. Ayres, 2019.) 
Pehmeää vallankäyttöä voidaan edistää muo-
vaamalla yhteistoiminnan rakenteita ja päätök-
sentekoprosesseja kehittämällä. Myös erilaisten 
verkostojen tavoitteita ja toiminnan reunaehtoja 
on mahdollista muovata esimerkiksi korosta-
malla kollektiivista näkökulmaa ongelmien ke-
hystämiseksi ja ratkaisujen etsimiseksi yksilölli-
sen voitontavoittelun sijaan. (Sørensen, 2013, 
81; Ayres, 2019, 282.) Tämän suuntaista luotta-
mushenkilöiden roolia on peräänkuulutettu jo 
aiemmin suomalaisten kuntien verkostohallin-
nassa. Ongelmaksi on kuitenkin näyttänyt muo-
dostuneen käytettävissä olevat keinot: toiminta-
politiikan ja resurssien kehystäminen sekä ver - 
kostoissa osallistuminen. Kehystämistä on  pidet - 
ty tehottomana toimintatapana ja siten poliit-
tisesti epäkiinnostavana. Myös suora osallistu-
minen verkostojen toimintaan ja siten kunnan 
edunvalvontaan näyttää olleen vähäistä. (Haveri 
& Pehk 2008, 87.)

Verkostohallinta erilaisine sovelluksineen on 
ollut julkisen hallinnon toimintatapa ja tutkimus - 
kohde jo pitkään. Alun perin kyse on ollut ylipää-
tään mahdollistaa eri toimijoiden osallistumi-
nen hallinnan prosesseihin. Pitkään jatkunut ta 
suosiota selittävät yhä kasvavat tarpeet  ylittää 
institutionaalisia ja hallinnollisia rajoja  (Ha veri 
& Pehk 2008), kohdata oleellisia,  hallinnon toi - 
mien ja päätöksenteon  kohteena olevia toimi - 
joita (Sørensen & Torfing 2007, 297), ja tun - 
nistaa kulttuurisen ja poliittisen kon  teks tin 
merkitys erottamattomana osana  julkista hal - 
lintaa (Torfing & Triantafillou 2011). Verkos to - 
hallinnan keskustelun vakiinnuttua sen  jatkok si 
on syntynyt yhä eriytyneempiä hallinta- aja tuk-
sia ja -keskusteluita, joissa painottuvat erilaiset 
hallinnan ulottuvuudet. Tarkastelun kohteena 
voi olla esimerkiksi hallinnon ja hallinnan koh-
teena olevan systeemin välillä tapahtuva vuo-
rovaikutus (Kooiman 2008) tai yhteistyöhön 
perustuva hallinta haluttujen saavutusten tuot-
tamiseksi, jossa aito inklusiivisuus on keskeinen 
toimintaa ohjaava tavoite (Ansell ym., 2020). 

Vuorovaikutteisen hallinnan avulla pyritään 
luomaan uusia vaikuttamisen, tiedonmuodos-
tuksen ja yhteistyön mahdollisuuksia erilaisten 
osapuolten, kansalaisten, julkisten ja yksityisten 
toimijoiden välisissä vuorovaikutustilanteissa 
(Kooiman, 2008, s. 2; Torfing ym. 2012, 2–3). 

Vuorovaikutteinen hallinta tulkitsee yhteis-
kuntaa passiivisen hallinnan kohteen sijaan po-
tentiaalisena resurssina, jonka aktivoinnilla voi-
daan saavuttaa vaikuttavaa ja tehokasta julkis ta 
hallintaa. Keskeisenä ajatuksena on tuoda kan-
salaiset ja erilaiset sidosryhmät toimintapolitiik-
kaa muovaaville areenoille ja mahdollistaa osal-
listuminen päätöksentekoprosessiin mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa (Torfing ym. 
2012). Sidosryhmiä toivotaan mukaan toiminta-
politiikan muotoiluun, sillä kunnat ovat riippu-
vaisia niiden resursseista. Lisäksi sidosryh millä 
on hallinnosta ja päätöksenteosta puuttuvaa 
yksityiskohtaista tietoa, joka voi parantaa sekä 
ongelmien muotoilua ja siten edistää ratkaisu-
vaihtoehtojen syntymistä. (Klijn 2011, 205.) 

Tarpeena on ymmärtää, miten valtavaa jouk-
koa erilaisia vuorovaikutusfoorumeita on mah-
dollista, esimerkiksi metahallinnan keinoin, oh-
jata ja muovata. Julkisten toimijoiden toiveena 
voi olla vaikuttaa verkostoihin niiden kokoon-
panojen, toimintatapojen muotoilun ja tuloksiin 
kohdistuvien odotusten kautta. Metahallinnan 
lähtökohtana tulisi tunnistaa riskit siitä, että 
hallintapyrkimykset voivat alkaa ohjata verkos-
tojen toimintaa virtaviivaistaen niitä esimer-
kiksi liian voimakkaasti tulosorientoituneeseen 
suuntaan (Torfing ym., 2012, s. xi) ja että vai-
kuttamispyrkimykset lamauttavat erilaisten toi-
mijoiden itseorganisoitumisen ja  verkostojen 
itsesäätelykyvyn (Sørensen & Torfing, 2016, 
s. 445) tai että tukeudutaan ylhäältä alas suun-
tautuvaan ohjaamistapaan aidosti verkostojen 
sisällä vaikuttamisen sijaan (Nyholm & Haveri, 
2009, s. 121). Kenties muun muassa näistä syistä 
verkostomaista toimintatapaa ei olekaan koettu 
Suomessa helpoksi toteuttaa (Haveri & Pehk, 
2008, 87). 

Poliittisen johtamisen avartuva rooli

Vuorovaikutteisen hallinnan myötä poliittisten 
johtajien rooli on avartumassa. Suvereenin pää-
töksentekijän sijaan tehtävänkuvana on toimia 
erilaisten kollektiivien ja vakiintuneempien toi-
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mielinten johtajana ja rajojen ylittäjänä (Torfing 
ym. 2012, 146). Poliittisen johtajuuden tueksi 
tarvitaan organisaatioiden ja hierarkioiden rajat 
ylittävää toimintaa ja erilaisten roolien yhdistel-
miä, vakiintuneiden johtamistehtävien  rinnalla 
(ks. ibid., 145). Hallinnollisen, poliittisen ja yh - 
teisöllisen näkökulman huomioon ottavaa joh-
tajuutta rakennetaan useiden toimijoiden yh-
teistyössä (ks. Hartley, 2010, 134; Torfing & 
Sørensen, 2019, 1). Tällöin suoran  vallankäytön 
ja päätöksenteon sijaan keskiöön asettuvat mah-
dollistavat vallankäytön tavat, poliittisten johta-
jien ongelmanratkaisukyvyt sekä johtamisen 
suuntautuminen ja hajautuminen sekä vertikaa-
lisesti eri hallinnantasojen välillä että horison-
taalisesti. (Sørensen 2020, 6.) Toiminta on var-
sinaisen päätöksenteon ohessa yhä enemmän 
hallintaa, ja myös poliittisten päätösten imple-
mentointiin kiinnitetään aikaisempaa enemmän 
huomiota. 

Verkostojen metahallintaan liitetty näennäi-
sen epäpoliittinen mielikuva antaa ymmärtää, 
että kyseessä olisi lähinnä ammattijohtajien ja 
viranhaltijoiden toiminta, jossa tarpeena on 
kiihdyttää verkostojen toimintaa ja kerätä satoa 
kuten ideoita, tietoa ja ymmärrystä, kansalaisyh-
teiskuntaa ja elinkeinoelämää hyödyntävistä ver-
kostoista (Sørensen & Torfing, 2016.) Poliittinen 
johtaminen ja päätöksentekoprosessit ovat kui-
tenkin muuttuneet yhä kompleksisemmiksi. 
Vaikka poliittisten johtajien  osallisuus suoma-
laisten kuntien hallintaverkostoissa näyttäytyi 
vielä taannoin kapeammalta kuin viranhaltijoi - 
den (Nyholm & Haveri, 2009, ss. 121–122), on 
poliittinen johtajuus tiiviisti kytköksissä paikal-
lisen hallinnan kehitykseen yhä vuorovaikuttei-
semmaksi. Verkostoissa toimiminen ja johtami-
nen voi pääpiirteissään näyttäytyä samankaltai-
sena niin viranhaltijatyönä kuin luottamushen-
kilötyönä toteutettuna, mutta poliittisen johta-
misen roolia pitää tarkastella itsenäisesti osana 
verkostomaisia ja metahallinnan toimintatapoja 
(Sørensen, 2020; Sørensen & Torfing, 2016). 
Kummassakin roolissa paikalliset erityispiirteet 
ja haasteet ovat vahvasti läsnä, mutta poliittinen 
johtaminen on erityistä eroten yhteiskunnal-
lisen valta-asemansa vuoksi muusta johtajuu-
desta. Poliittiseen johtamiseen liittyy erityistä 
valtaa suhteessa resurssienjakoon sekä vallan 
edelleen delegoimiseen. Johtajuuden mandaatti 
rakentuu niin lainsäädännön tuoman erityisase-

man kuin vaikutusvallankin kautta. (Kane ym. 
2009, 6; Morrell & Hartley 2006.) 

Poliittista johtajuutta voidaan tulkita johtajan 
valtana ja kykynä toimia yhteistyössä, jolloin 
johtamalla mahdollistetaan ja tuetaan poliittista 
prosessia (Kjaer, 2013, 267). Suomessa leimallis-
ta on ollut pyrkimys konsensuspolitiikkaan, jol-
loin päätöksenteolta odotetaan yksimielisyyttä 
(Lappalainen, 2017). Konsensuspolitiikan näkö-
kulmasta johtamiseksi tunnistetaan transaktio-
naalinen toiminta, jossa johtajuutta rakenne-
taan tunnistamalla olemassa olevia reunaehtoja, 
toimintatapoja, odotuksia ja uskomuksia. Tästä 
näkökulmasta johtajuuden tehtävänä on löytää 
piilevä konsensus tai sen mahdollisuus ja perus-
taa toiminta sille. (Peters & Helms, 2012, 26–27; 
Morrell & Hartley, 2006, 485.) Vaikka poliittisen 
johtajan legitimiteetti syntyy edustuksellisesta 
asemasta ja vaaleissa mitatulla kannatuksella, 
rakentuu varsinainen johtajuus kyvystä mobi-
lisoida kannatusta ja rakentaa valtakoalitioita 
(Morrell & Hartley, 2006). Verkostomaisten toi - 
mintatapojen näkökulmasta olennaista on hah-
mottaa, miten asioita voidaan toteuttaa yhtäai-
kaisesti sekä verkostomaisesti vuorovaikutuk-
sessa että legitiimillä tavalla. Poliittinen element-
ti tuo verkostohallintaan kaksisuuntaisuuden, 
jossa poliittiset johtajat pyrkivät samaan aikaan 
vaikuttamaan verkostomaisessa toimintaym-
päristössä mutta myös kanavoivat verkostojen 
toiminnassa esiin kumpuavia tarpeita päätök-
sentekoon. (Ks. Sørensen 2020, 23–24.)

Suhtautuminen vuorovaikutteisiin hallintata-
poihin ja poliittiseen johtamiseen vaihtelee, mi-
kä tuo esiin luottamushenkilöiden erilaiset de-
mokratiatulkinnat ja henkilökohtaisen osallis-
tumishalukkuuden. Mikäli luottamushenkilö 
haluaa pysyttäytyä perinteisessä, lainsäädännön 
kautta määrittyvässä, roolissa jää hän etäälle 
vuorovaikutteisesta prosessista. Vastaavasti ha-
lukkuus osallistua vuorovaikutteisiin prosessei-
hin mahdollistaa aktiivisemman ja vaikutusval-
taan nojaavan roolin. (Edelenbos ym., 2009, 77; 
ks. myös Morrell & Hartley, 2006; Torfing & al. 
2012, 155.) Päätöksenteon rinnalla tapahtuva 
vaikuttaminen ja toimijuudet erilaisissa verkos-
toissa tukevat johtajuutta. Verkostot voivat aut-
taa sanallistamaan ongelmia, arvolatauksia ja 
saamaan tietoa eri sidosryhmien toiminnasta ja 
motiiveista (Voort ym., 2011, 134). Lisäksi ver-
kostoissa on mahdollista kerätä tietoa, rakenta-
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vat luottamusta sekä kehittää uudenlaisia ratkai-
suja ongelmiin (ks. Torfing & Ansell, 2017.)

Vuorovaikutteista hallintaa ja poliittista joh-
tajuutta on hedelmällistä tulkita yksittäisten toi - 
mien ja vuorovaikutustilanteiden rinnalla po-
liittisen prosessin rytmittämänä kokonaisuute-
na ja vaikuttamisen prosessina (vrt. Yukl, 1989). 
Kokonaisuudessa on monia toiminnan tapoja 
ja ajureja kuten tarve rakentaa  poliittista yhtei-
söä, diagnosoida toimintaympäristössä vallitse-
via ongelmia, määritellä poliittisia ratkai suja 
ja tuottaa varsinaisia politiikan tuloksia sekä 
koota kannatusta (Sørensen, 2020, 27). Eva 

Sørensenin (2020, 37) jäsennys vuorovaikuttei-
sen poliittisen johtajan tehtävistä poliittisen pro - 
sessin eri vaiheissa auttaa tarkastelemaan po-
liittista johtajuutta vuorovaikutusprosessina 
(Taulukko 1). Tässä tutkimuksessa vuorovaikut-
teisen poliittisen johtajan tehtävät auttavat nos-
tamaan aineistosta näkyväksi toimintoja ja toi-
mintatapoja, joiden kokonaisuudessa  kuntien 
vuorovaikutteista hallintaa rakennetaan poliit-
tisen johtamisen kautta. Tehtävien menestyk-
sekäs hoitaminen ja niiden varaan rakentuva 
johtajuus vaatii tuekseen eri tavoin näyttäytyvää 
vuorovaikutusta prosessin kussakin vaiheessa. 

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tutkimusaineistona toimivat 15 johtavan, osa- 
aikaisen tai kokopäiväisesti palkatun, luottamus-
henkilön haastattelut. Harkitun otannan perus-
teella valitut haastateltavat toimivat haastattelu-
jen aikaan keskeisimmissä luottamushenkilö-
tehtävissä kuten kunnanhallitusten puheenjoh-
tajina, kunnanvaltuustojen puheenjohtajina tai 
lautakuntien puheenjohtajina tai ovat toimineet 
vastaavassa tehtävässä lähivuosina. Asemansa 
ja kokemuksensa vuoksi haastateltavilla on ole - 
tettavasti laaja näkökulma poliittisen  prosessin 
kokonaisuuteen. Haastateltavien  puoluetausta 
vaihtelee, ja edustettuina puolueina ovat Ko - 
koomus, Sosialidemokraatit, Keskusta, Va sem-
mis toliitto sekä Vihreät. 

Haastattelut on toteutettu etäyhteydellä kah-
dessa erässä keväällä touko-kesäkuussa sekä 
syk syllä elo-lokakuussa 2020 osana laajempaa 
tutkimushanketta1. Haastateltavia kannustettiin 

1  Kuntien osa- ja kokoaikaisia luottamushenkilöitä tar-
kasteleva tutkimushanke Ammattina luottamushenkilö. 
Rahoittajana Kuntaliitto.

Taulukko 1 Vuorovaikutteisen poliittisen johtajan tehtävät

1.  Agendan asettaminen 
2.  Muutoksen ohjaaminen 
3.  Vuorovaikutteisten areenoiden hallinta 

(myöhemmin vuorovaikutusfoorumit)
4. Yhtenäisyyden ja tuen varmistaminen 
5. Politiikan sisältöjen muovaaminen

6. Valitun toimintapolitiikan toteutuksen 
tukeminen 

7. Poliittisista päätöksistä viestiminen 
8. Toimijoiden sitouttaminen valitun 

toimintapolitiikan toteuttamiseen 
9. Toimijoiden kutsuminen osallisiksi 

toimintapolitiikan arviointityötä

pohtimaan annettujen teemojen myötä herääviä 
ajatuksia vapaasti. Haastattelujen runkona toimi 
kevyt teemoitus, jonka tarkoituksena oli saada 
esiin poliittisen johtamisen moniulotteisuus:

– kuntien poliittinen johtaminen: johtamis-
järjestelmän kehittyminen, politiikan sisäl-
löt, tiedon rooli, kansalaisuuden murros ja 
osallisuus, yhteistyö; 

– osa-aikaisten ja päätoimisten luottamushen-
kilöiden rooli: luottamushenkilötyön am-
mattimainen hoitaminen, roolin muodos-
tuminen, tehtävänkuvan kehittyminen 
osana kuntien johtamista 

– luottamushenkilön toimintakyky ja jaksa-
minen: tehtävän vaatimukset ja tuen tarve. 

Haastatteluaineisto analysoitiin teoriaohjaavalla 
sisällönanalyysillä. Aineiston moniulotteisuus 
puoltaa käytetyn analyysitavan valintaa, jonka 
avulla laajaa aineistoa voitiin käsitellä kokonai-
suutena ja systemaattisesti, mutta rajattua tutki-
mustehtävää palvellen. Siten oli mahdollista jä-
sentää aineisto fokusoituen poliittisen johtami-
sen vuorovaikutteisuuteen. (Elo & Kyngäs, 2008; 
Schreier, 2014.) Edellisen luvun lopussa esitetyt 
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tuminen kategorioiden välille osoittaa sen, että 
poliittisen prosessin kaikki vaiheet ovat läsnä 
alkuperäisessä aineistossa (Liite 1).

Kategorioiden sisällöt jäsennettiin aineisto-
lähtöisesti alaluokiksi. Tässä vaiheessa aineisto 
tiivistyi karsinnan myötä, sillä tarkoituksena on 
ollut sisällyttää analyysiin ensisijaisesti aines, 
jossa vuorovaikutteisuutta käsitellään suhteessa 
poliittiseen johtamiseen ja päätöksentekoproses-
siin. Esimerkkinä poisrajatusta aineistosta ovat 
puhtaasti henkilösuhteisiin liittyvät ilmaukset 
vuorovaikutuksesta. Alaluokkia abstra hoitiin 
edelleen ja sen myötä syntyivät pääluokat. Lo-
puksi analyysikehikon kategorioita on tarkastel-
tu rinnakkain, päällekkäisyyksien ja ris tirii tai-
suuk sien mutta myös yhteen kietoutuneisuuden 
havaitsemiseksi sekä teemojen ydinelementtien 
tunnistamiseksi. Aineiston analyysin tulokset 
on kuvattu seuraavassa luvussa.

VUOROVAIKUTTEISUUS KIETOUTUU 
POLIITTISEEN PROSESSIIN 

Agendan asettaminen käynnistää poliittisen 
prosessin. Tavoitteena on tunnistaa ongelmia 
ja haasteita, jotka vaativat kollektiivista poliit-
tista toimintaa (Sørensen, 2020, 37). Agendan 
asettamista kuvataan jatkuvaksi, iteratiiviseksi 
prosessiksi, jossa ympäristön proaktiivinen ha-
vainnointi kanavoituu ihmisten välisen vuoro-
puhelun avulla yksilöllisistä havainnoista poliit-
tiseksi agendaksi. Agenda muotoutuu erilaisten 
syötteiden ja intressien yhteensovittamisesta 
keskustellen sekä oman että muiden valtuus-
toryhmien kanssa. Tyypillistä on, että luotta-

yhdeksän vuorovaikutteisen poliittisen johtajan 
tehtävää muodostavat tämän tutkimuksen ana-
lyysikehikon ja kategoriat (Sørensen, 2020, 37). 
Kategoriat osoittavat sen, mistä näkökulmista 
tietoa halutaan saada lisää ja miten empiirinen 
aineisto halutaan jäsentää (Schreier, 2014, 7). 
Analyysikehikkoa tulkittiin rajoittamattomana 
analyysikehikkona (Elo & Kyngäs 2008), vaikka 
analyysin lopputuloksena ei uusia kategorioita 
syntynyt. Analyysikehikon avulla on voitu myös 
varmistaa poliittisen prosessin esiintulo ja eri 
vaiheiden näkyvyys osana analyysin tuloksia. 

Litteroidun aineiston luennassa  kiinnitettiin 
huomiota poliittisen prosessin kuvauksiin, jois - 
sa vuorovaikutus oli keskeinen elementti. En sim - 
mäisen luennan jälkeen analyysikehikon sovel-
tuvuutta testattiin kahdella erityyppisellä haas-
tattelulla, joista ensimmäisen muoto oli hyvin 
toteava ja yksiselitteinen ja joista toinen raken-
tui pitkille ja tarinallisille pohdinnoille siitä, 
miten erilaiset tilanteet kehittyivät. Kumpikin 
haastattelu näytti tarjoavan laajasti näkökulmia 
eri kategorioista, mikä vahvisti valitun analyy-
sikehikon sopivuuden heterogeenisen aineiston 
analyysin jäsentämiseksi, ja varsinainen analyy-
si (Kuvio 1) oli mahdollista aloittaa Atlas.ti-oh-
jelmalla.  

Ensimmäisessä vaiheessa haastatteluaineis-
tosta poimittiin alkuperäiset ilmaukset, jotka 
vastasivat analyyttiseen kysymykseen, mistä 
haastateltava puhuu, kun hän puhuu vuorovaiku-
tuksesta osana poliittista prosessia. Alkuperäiset 
ilmaukset koodattiin pelkistetyiksi ilmauksiksi. 
Ne jaoteltiin analyysikehikon mukaisesti yh-
deksään kategoriaan. Ilmausten tasainen jakau-

Kuvio 1  Analyysiprosessin kuvaus



ARTIKKELIT | PAANANEN 239

mushenkilöt pyrkivät tulkitsemaan isoja mega-
trendejä paikallisesta näkökulmasta ja tuomaan 
tätä ymmärrystä osaksi keskustelua. Tällöin 
yhteensovitettavana ovat ympäristön tuottamat 
muutoshaasteet, henkilökohtainen poliittinen 
agenda, puolueryhmän kanta ja muiden val-
tuustoryhmien näkemykset. 

Niin jos ihan hirveen voimakkaasti ajais vaan 
omaa agendaa ja oman poliittisen puolueen 
agendaa, todella räikeesti niin kyllä sillon 
muutkin ajattelee sua vastaan ja sä alat me-
nettää sitä luottamusta, et kyl se on tasapai-
noilua sen kanssa. Sä puolustat omia arvoja 
ja omia näkemyksiä, mut otat huomioon myös 
niit muita että, kunnioitat niitten muitten nä-
kökulmia ja sitä että ne muut, niiden muiden 
lähtökohta on muissa arvoissa, ja sit niitä yh-
teen sovitellaan. H8

Agendanmuodostusta ei tehdä ainoastaan po-
liittisena yhteistyönä vaan agenda muovautuu 
myös viranhaltijoiden tuottaman tiedon ja ym-
märryksen avulla. Vastavuoroisessa yhteistyössä 
on mahdollista informoida viranhaltijaa poliit-
tisista suunnanmuutoksista hyvin varhaisessa 
vaiheessa, mikä tehostaa valmisteluresurssien 
käyttöä. Agendaa muovataan tarkastelemalla se-
kä omaa että muiden toimintaa kokonaisuutena, 
josta edunvalvonta toimii esimerkkinä:

Eli pitää itse olla aktiivinen, mutta myös eh-
kä se, tavallaan virkamiesjohdon sparraajan 
rooli siinä mielessä, että pitää huolen siitä, 
että edunvalvontaa tehdään oikeisiin suuntiin 
oikea-aikaisesti. Ja pitää pystyä nostamaan 
ehkä semmoisia ajankohtaisia asioita, missä 
ehkä meidän kannattaisi keskittyä edunval-
vontaan niin nostaa niitä sitten esiin. H6

Muutoksen ohjaaminen tapahtuu rohkeiden ja 
poliittisesti houkuttelevien visioiden esittämise-
nä sekä ydinarvoista ja periaatteista kommuni-
koimalla (Sørensen, 2020, 37). Muutosta ohja-
taan osoittamalla poliittiselle yhteisölle sekä vi-
ranhaltijoille poliittisesti hyväksyttävissä olevik-
si arvioituja tavoitteita ja tuloksia. Poliittisesti 
olennaisten näkökulmien tunnustelua tehdään 
monin tavoin niin kuntalaistapaamisissa kuin 
erilaisia mittareita ja tunnuslukuja tarkastele-
malla. Syötteitä ja näkökulmia ylipäätään on 

lukemattomia. Poliittisesti ”kuumia” tai kiistan-
alaisia asioita ennakoiden esiin nostamalla ja 
keskustelun mahdollistamisella voidaan välttää 
riitautuminen päätöksentekovaiheessa. 

Mä muistan, muutama vuosi sitten meillä 
oli, talousarviovaltuustossa käytetään paljon 
puheenvuoroja, mutta isoin keskustelu syntyi 
[liikuntapaikan varustelusta]. Siihen käytet-
tiin varmaan 15–20 puheenvuoroa ja melkein 
tunnin keskustelu, jonka jälkeen sitten val-
tuusto teki yksimielisen päätöksen siitä, että 
näin toimitaan. H14

Puheenjohtajarooleissa toimivat arvioivat saa-
vuttavansa asemansa myötä muita luottamus-
henkilöitä laajemman näkymän ympäristön ta - 
pahtumiin ja päätöksentekoon. Aseman mah-
dollistamaa ymmärrystä pyritään jakamaan 
muil le päätöksentekijöille ja päätöksentekoeli-
miin. Aseman tuoman edun hyödyntämisen 
kuvataan vaativan herkkyyttä ymmärtää kuuli-
jan tilanne. Kevyen johdattelun lisäksi muutos-
ta ohjataan tiukemmalla ”kamreeriluontoisella 
realismilla”, jota jakamalla pyritään osoittamaan 
esimerkiksi taloudellisten reunaehtojen merki-
tystä muille luottamushenkilöille. Taloudellisen 
kurinpitäjän rooli esimerkiksi lautakuntien 
suuntaan ei välttämättä palkitse, vaan voi syn-
nyttää jännitteitä erilaissa rooleissa toimivien 
luottamushenkilöiden välille. 

Olennaisena korostetaan vuorovaikutuksen 
ylläpitämistä ja kykyä tuoda viranhaltijoi den 
tietoon ne seikat, jotka näyttäytyvät  erityisinä 
päätöksentekijöiden tai päätöksenteon koko nai - 
 suuden kannalta, ja joita voi olla vaikea tun nis  - 
taa viranhaltijaorganisaatiosta käsin.  Muu tok sen 
ohjaaminen valmistelevan viranhaltijan suun-
taan nähdään mahdolliseksi taitavasti toteu-
tettuna ja toisten näkemyksiä kunnioittaen. 
Poliittisesti kiistanalaisten kohtien  osoittaminen 
valmistelleelle viranhaltijalle vaatii avointa vuo - 
ropuhelua ja vuorovaikutusosaamista, sillä ny-
kytilanteen hoitamisen ohella ymmärretään 
vaalittavan myös tulevan vuorovaikutuksen 
edellytyksiä. Muutoksen ohjaamista vahviste-
taan keskusteluin tunnustelemalla kokonaisuut-
ta sekä muiden ihmisten mielenmaisemaa ja 
tulkintoja työn alla oleviin asioihin.

Vuorovaikutusfoorumeiden hallinta, luo-
minen ja vaaliminen on keskeinen osa poliit-
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tista prosessia. Vuorovaikutusfoorumeiden luo - 
minen on eri tavoin kytkeytyneiden toimijoi-
den kuten poliittisen eliitin, viranhaltijoiden ja 
kansalaisten yhteen tuomista ja näiden tapaa-
misten vakiinnuttamista (Sørensen, 2020, 37.) 
Eri vahvuisesti järjestäytyneillä foorumeilla 
määritellään niin taloudellisia, laillisia kuin so-
siaalisiakin reunaehtoja poliittiselle ohjaukselle 
ja tavoitellulle toiminnalle. Tavoitteena on luoda 
ymmärrystä jaetusta päämäärästä ja tulevaisuu-
desta. Vuorovaikutusfoorumeiden luomisen ja 
hyödyntämisen nähdään syntyvän tarpeesta epä-
viralliselle, taustoittavalle ja pohdiskelevalle kes-
kustelulle. Ilman niitä päätöksenteon nähdään 
jäävän ”ohueksi” eikä  luottamushenkilöiden 
rooli saavuta kaikkea potentiaaliaan vaan uhkaa 
jäädä muodolliseksi. Poliittisen vaikuttamisen 
ja eritoten johtajuuden nähdään vaativan tuek-
seen erilaisten näkökulmien yhteen tuomista ja 
vaikutusvallan rakentamista. Pyrkimyksinä on 
säännöllistää yhteistoimintaa ja madaltaa kyn-
nystä käydä keskustelua asioista.

Epävirallisten keskusteluiden kuvataan tur-
vaavan työskentelyilmapiirin, kun eri tehtävissä 
toimivat luottamushenkilöt ovat kokeneet osal-
lisuutta jo varhaisessa vaiheessa asioiden käsit-
telyä. Vuorovaikutuksen ollessa arkipäiväistä ja 
säännönmukaista, on puoluerajat ylittävien yh-
teyksien pysyvyyteen mahdollista luottaa myös 
poikkeusoloissa. Virallisten päätöksentekoelin-
ten rinnalle syntyvät foorumit ovat arvokas lisä, 
joihin tunnistetaan liittyvän riski päätöksenteon 
siirtymisestä pois virallisilta ja avoimilta foo-
rumeilta. Tästä syystä nähdään tärkeänä hakea 
tasapainoa virallisten ja epävirallisten fooru-
meiden välillä. Legitimiteetti syntyy rakenteiden 
avoimuudesta ja osaksi pääsemisen mahdolli-
suuksista.

Mut se pitää pitää balanssissa ja sen pitää ol-
la oikeudenmukaista ja avointa, ja et sillai et 
siihen otetaan kaikki mukaan. Ja silloin must 
siin ei oo semmost vaaraa ja siin on selvät ra-
kenteet, niinkun meillä tietää kaikki et mitkä 
ne rakenteet on. H3

Epävirallisilla foorumeilla tapahtuvien keskus-
telujen sisällöt eivät kuitenkaan ole yksiselittei-
sesti avointa tietoa. Näitä julkisuuden ja salassa 
pitämisen välisiä jännitteitä pyritään käsittele-
mään yhdessä. Osallisilta odotetaan sitoutumis-

ta yhteisiin toimintatapoihin. Käytännössä se 
voi olla ääneen sanottu odotus huolellisesta val-
mistautumisesta ja perehtymisestä tapaamis ten 
sisältöihin ja yhteisen ajan käyttämisestä keskus-
teluun viime hetken perehtymisen sijaan. Nämä 
odotukset liitetään puheessa uudenlaiseen 
päätöksentekokulttuuriin, jossa vaikuttaminen 
ja vallankäyttö tapahtuu monin muin tavoin 
virallisen päätöksenteon rinnalla. Uudenlaisen 
toimintatavan vastaanotto ei ole kuitenkaan va-
rauksetonta.

Kyl mä väitän et me ollaan tällä kaudella osal-
listettu enemmän meiän koko valtuustoo ku 
koskaan aikasemmin, mut jotkut kokee et se ei 
oo päättämistä. Tai siinä mukana olo, tai val-
lan käyttöä tai mitä se sitte. Koska se ei ehkä 
näy kuntalaisille samalla tavalla. H4

Johtavan luottamushenkilön roolitus eri vuoro-
vaikutusfoorumeilla vaihtelee. Omaa toimin ta - 
tapaa ja omaksuttua roolia on tarpeen sanallis-
taa muille. Esimerkiksi kuntakonsernin hallin ta 
vaatii tuekseen vuorovaikutuksen säännönmu-
kaisuutta ja jäsentynyttä vuoropuhelua. Mah dol-
lisuutena on profiloitua  konsernijohtamisessa 
kuntayhtiöiden hallitusten ja johtavien luotta-
mushenkilöiden välisen keskustelun herättäjäk-
si. Käytännössä toimivaa johtamisen työnjakoa 
tehdään hallintosääntöjen mukaisesti mutta 
myös toistuvilla keskusteluilla ja joustavuudella.

Vuorovaikutuksen mahdollisuuksia rakenne-
taan kuntayhteisön suuntaan kuten asiakasraa-
teihin, järjestöihin ja urheiluseuroihin. Kun ta-
laisten kanssa käytävän vuoropuhelun merkityk-
sestä on keskusteltu monessa haastateltujen edus - 
tamassa poliittisessa yhteisössä. Yhteinen kes-
kustelu siitä miten ja minkälaisissa kysymyksis-
sä kuntalaiset olisi syytä saada mukaan on läh-
töpiste avautuville vuorovaikutusfoorumeille, 
joiden alkusysäyksenä voivat toimia esimerkiksi 
yhdyskuntakehittämisen hankkeet. Kuntalaisten, 
luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden vä-
listä vuorovaikutusta jähmettäviin hierarkioihin 
halutaan muutosta ja muutoksen aikaansaami-
nen ymmärretään ensisijaisesti johtavien luotta-
mushenkilöiden tehtäväksi. 

Poliittiseen johtajuuteen liitetään vastuu oh - 
jata toimintaa ja näkökulmia kollektiivisemmik-
si. Koko valtuuston mukaan kutsuminen esimer-
kiksi rajatun hallitustyöskentelyn ohella, näh-
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dään olennaisena osana johtamista. Johtavien 
luottamushenkilöiden rooli on merkittävä yh-
teistyön sisältöjen ja reunaehtojen kehittäjinä 
sekä viranhaltijatyön, politiikan ja kansalaisyh-
teiskunnan välisen vuorovaikutuksen vaalijana.

Kun meet torille, niin liian monella ihmisellä 
on semmonen olo tai kuva, et he ei voi vaikut-
taa oman kuntansa asioihin. Et sieltä se nousee 
ja, halu ja tahto tavallaan, sitä kautta paran-
taa sitä meidän päätöksenteon kulttuuria. H6

Yhtenäisyyden ja tuen varmistaminen tukee 
poliittisen työn edellytyksiä. Resursseja pyritään 
saamaan oman poliittisen työn tueksi vahvista-
malla erilaisten heikommin päätöksentekoon 
kytkeytyneiden toimintojen ja tuen suhdetta 
päätöksenteon ytimeen. (Sørensen, 2020, 37.) 
Luottamuksen rakentamisella nähdään keskei-
sin rooli yhtenäisyyden ja tuen varmistamisessa, 
ja sitä tehdään strategisella otteella. Luottamusta 
rakennetaan erilaisia näkökulmia etsimällä ja 

”esiin kaivamalla”, ja arvostavasti eri osapuolten 
näkemyksiin suhtautuen. Kaupunginhallituksen 
sisäistä konsensusta voidaan etsiä esimerkiksi 
yksityiskohtien kautta ”pienellä fiksauksella ja 
kuuntelemisella ja muokkaamisella”, mikäli tule-
vaisuudenvisiosta on päästy edes auttavaan yh-
teisymmärrykseen. Luottamuksen rakentami-
nen on myös ajoituskysymys, jonka vuoksi luot-
tamuksellisiin suhteisiin, työnjaon neuvotteluun 
sekä erilaisiin toimintatapoihin ja tottumuksiin 
liittyvään keskusteluun tulisi panostaa valtuus-
tokauden ensimetreistä alkaen. 

Yhtenäisyys tulee toisinaan koetelluksi vies - 
tinnässä. Erityisesti poikkeustilanteissa olennai-
sena nostetaan esiin joko kaupungin johtoryh-
män tai puheenjohtajiston kesken muodostettu 
yhteinen tilannekuva ja yhteisen viestin muotoi-
lu, johon eri osapuolet sitoutuvat. Yhtenäisyyden 
vahvistaminen vaatii siis myös ohjaamista. Po-
liittiseen johtajuuteen nähdään kuuluvan myös 
muiden toiminnan suitsiminen kunnan edun ja 
johdettavuuden varmistamiseksi. 

Aineistosta kumpuaa yksittäisten haastavien 
tilanteiden ohella viitteitä oppositioasetelman 
vakiintumisesta kuntapolitiikkaan. Asetelman 
vaikutus näyttäytyy, ei välttämättä aina järjestel-
mällisenä vastustamisena, mutta esimerkiksi 
asioiden hidastamisena ja systemaattisena ky-
seenalaistamisena. 

 … Siis tää en oo minä ainut, sitä sanoo useam-
pi. Et nyt jotenkin on aika kärkevää se osin se 
keskustelukin välillä, jossa heijastuu, ei mei-
dän kunnan asiat, vaan nimenomaan se vas-
takkainasettelu mitä nyt on, erityisesti tuntuu 
et varmaan nää oppositio-hallituspuolueiden 
välillä. Ei se oo viel pahaa mut sen huomaa 
nyt, että sitä tulee. […] Hyvä debattihan on 
loistavaa ja siin voi olla semmoista  napakkaa 
argumentointii, mut sitten jos se menee sem-
moiseks että syyttelyks, niin sit mä aina ajatte-
len et sen takii moni ei lähde mukaan, politiik-
kaan. Pelkää sitä, että joudun itse siihen koh-
taan missä sormella osoitellaan tai haukutaan 
tai maalitetaan pahimmillaan. H3

Luottamuksen puuttuminen tekee uudistusten 
ideoinnista ja yhteiskehittämisestä epämiellyt-
tävää. Oppositioasetelman tunnistaminen ohjaa 
johtavia luottamushenkilöitä kytkemään poten-
tiaaliset vastustajat tai kilpailevat puolueryhmät 
tiiviisti osaksi tulevaisuuden hahmottelua sään-
nöllisillä tapaamisilla ja taustoittavilla keskus-
teluilla. Yhtenäisyyden ja tuen varmistamista 
kuvaa näkemys, jonka mukaan poliittisen joh-
tamisen tavoitteena on yhteisön rakentaminen. 
Yhteisö mahdollistaa erilaiset ja yhteen törmää-
vät näkemykset, joista ollaan valmiita ja kykene-
viä keskustelemaan. 

Yhtenäisyyteen tähtäävää ”uudenlaista toi-
mintatapaa” kuvataan yhdessä viranhaltija- ja 
luottamushenkilötyönä toteutuvana valmistelu-
na, jolloin luottamushenkilöiden rooli ei ole 
vain reagoida viranhaltijoiden esityksiin. Tämän 
koetaan haastavan puolueryhmiä visioimaan 
omia tavoitteitaan ja haluttua tulevaisuutta, 
jolloin syntyy keskustelua eteenpäin vietävien 
asioiden priorisoinnista ja suuremmista lin jauk - 
sista yksityiskohdista päättämisen ja yksityis-
kohtaisen viranhaltijan ohjeistamisen sijaan. 

Politiikan sisältöjä muovataan yksilötasolla 
etsimällä syötteitä sekä osallistumalla suoraan 
erilaisiin vuorovaikutusfoorumeihin (Sørensen, 
2020, 37). Rakenteiden tasolla politiikan sisäl-
töjä muovataan kehittämällä poliittisen päätök-
senteon edellytyksiä. Yksilön kannalta kehitty-
mistä tapahtuu erityisesti jatkuvan uuden tiedon 
omaksumisen kautta. Ihanteena ja suoranaisena 
vaatimuksena nousee esiin tarve omaksua suu-
ria määriä tietoa ja usein nopeasti. Omaksuttava 
tieto tulee medioiden, valmisteluaineistojen 
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mutta erityisesti ihmisten kanssa käytyjen 
kes kustelujen myötä syntyvän ymmärryksen 
kautta. Poliittisen johtamisen ytimeen liitetään 
kyky keskustella sekä oman että muiden luot-
tamushenkilöiden ymmärryksen kartuttami-
seksi. Jaettu tiedonmuodostus ja kollektiivinen 
tiedontarpeiden tunnistaminen kuvaa hyvin 
politiikan sisältöjen muovaamista vuorovaiku-
tuksen avulla.

Täähän on, tässähän saa tää on tiedonhallin-
taa tämä työ tosi pitkälti niin sit se että osaa 
ja ymmärtää ja pystyy ottaan kantaa ja pystyy 
miettimään sitä että miten näitä asioita vois 
hoitaa paremmin ja mikä se parannus on. H2

Jatkuvaa maailmankuvan seuraamista ja itse-
näistä reflektointia kytketään osaksi poliittis ta 
johtamista vuorovaikutuksen avulla. Pu heen-
johtajina toimivat luottamushenkilöt kuvaavat 
saavansa käyttöönsä myös ratkaisevaa tietoa jo 
varhaisessa vaiheessa, jolloin täysi avoimuus esi-
merkiksi edes omalle valtuustoryhmälle ei aina 
ole mahdollista. Tiedonsaannin epätasaisuus ja 
eritahtisuus vaatii johtamisessa kykyä asettua 
vähemmän tietoa saaneen asemaan ja sanoittaa 
epäsuhtaa. Tiedon antamisen viivyttämistä on 
mahdollista sanallistaa työrauhan turvaamisek-
si. Näin on mahdollista kohdata eriarvoisuuden 
kokemusta ja kitkaa aiheuttavat asiat proaktiivi-
sesti. Tieto muuntuu paikallisesti käyttökelpoi-
seen muotoon yksilöllistä omaksumista seuraa-
van tiedonjakamisen ja yhteisen prosessoinnin 
avulla. Näyttää siltä, että luottamushenkilöiden 
ehdoin syntyvän tiedonhallinnan ja siitä kes-
kustelun ymmärretään olevan keskeinen tekijä 
poliittisessa johtajuudessa.

Tuki toimintapolitiikalle syntyy saavutettu-
jen tulosten tulkinnasta ja haluttujen vaikutus-
ten vahvistamisesta tai korjaamisesta (Sørensen, 
2020, 37). Niistä kumpaakin on tarpeen pystyä 
toteuttamaan kollektiivisesti toimintaan osallis-
ten hyväksymällä tavalla. Kunnian ja vastuun 
osoittaminen oikeille toimijoille tukee toiminta-
politiikkaa. Käytännössä se voi olla viranhaltijan 
työnkuvan tukemista kuntalaisia neuvomalla ja 
oikeaan suuntaan ohjaamalla, jotta viranhaltijan 
ja kuntalaisen, työntekijän tai palvelunkäyttä-
jien vuorovaikutus on mahdollisimman suoraa. 
Luottamushenkilöt myös sanoittavat oman roo-
lituksensa perusteita.

Jos en mä osaa auttaa sitä niin mä sanon, että 
”sun kannattaa ottaa tuohon yhteyttä tai tuon-
ne yhteyttä” ja useimmiten delegoinkin sen 
eteenpäin. Koska ne asiat on semmosia, että 
ei me oteta niinku kouluasioihin minä ota mi-
tään kantaa. En minä ota mihkään teknisiin 
asioihin kuten tien auraamiseen muuta kuin 
että ”perusteet tulee tuolta, että jos sulla on 
jotain kehittämistä niin ota sinne ja sinne yh-
teyttä”, et tavallaan toimin tietyllä lailla neu-
vontana. H1

Oikeanlaisen poliittisen ohjauksen tulkitaan 
syntyvän kollektiivisen poliittisen toiminnan 
tuloksena. Ohjauksen tapaa ja suuntaa punni-
taan esimerkiksi lautakunnassa tai kunnanhal-
lituksessa, ja jonka mukaisesti viranhaltijaval-
mistelua ryhdytään toteuttamaan. Kyse voi olla 
valmistelun rakenteisiin vaikuttamisesta esi-
merkiksi aikataulutuksen avulla, jolloin valmis-
telu ja poliittinen kannanmuodostus kulkevat 
lineaarisuuden sijaan mutkitellen rinnakkain ja 
jolloin valmistelu väistämättä saa matkan var-
rella vaikutteita poliittisesta ohjauksesta. Esiin 
nousee kuitenkin myös ajatuksia rohkeammasta 
valmistelua ohjaavasta roolista.

Jossakin muualla niin se on semmonen veteen 
piirretty viiva, että siinä pitää yrittää olla tark-
kana, että ei mene sinne operatiiviselle puolelle. 
Mutta toisaalta elämä on inhimillistä ja hal-
linnossa kaikennäköstä kehittämishanketta ja 
on ihmisiä hakeutunut pois ja uusia […], siinä 
väkisillä joutuu jonkun verran sit meneen sin-
ne operatiiviselle puolelle, vaikka ei ehkä niin 
välttämättä hirveesti haluiskaan. H10

Suhde yhteistyön vaatimuksen sekä poliittisen 
ja viranhaltijaorganisaation tiukan erottelun vä-
lillä on dynaaminen. Vaikka edellä on kuvattu 
politiikan yhä vahvempaa kytkeytymistä osaksi 
kunnan rakenteita ja toimintaa, käydään saman-
aikaisesti neuvottelua rajanvedosta ja oikeita po-
liittisen ohjaamisen tapoja punnitaan säännölli-
sesti. Työnjako ja roolien selkeys vaatii tuekseen 
aktiivista vuorovaikutusta. Kunnanhallitus kol-
lektiivina mutta myös johtava luottamushenkilö 
voi ottaa vahvan koordinoivan roolin, jolloin 
se ottaa vastuulleen muiden vuorovaikutuksen 
tukemisen. Onnistunut hallinnon ja politiikan 
välinen rajanveto näyttäytyy analyysin myötä lä-
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hes synonyymina toimintapolitiikan tukemisel-
le. Poliittista johtajuutta vahvistetaan ottamalla 
vastuuta yhteistoiminnasta ja työnjaosta.

Poliittisista päätöksistä viestiminen on vuo-
rovaikutusta sekä viestinnän suunnittelemisek si 
poliittisen yhteisön kesken että konkreettista 
tiedonvälitystä kansalaisille ja sidosryhmille 
(Sørensen, 2020, 37). Päätöksistä ja päätöksen-
teon vaihtoehdoista kuntalaisille viestiminen 
liitetään keskeisesti poliittiseen johtamiseen. 
Kuntalaisten pariin asemoituminen tapahtu-
missa ja some-alustoilla, kuten asukasryhmissä 
nostetaan työn keskiöön. 

Onnistuneen päätöksistä viestimisen kuva-
taan turvaavan päätösten käytäntöön viemistä 
ja parantavan tulevaisuuden toimintamahdolli-
suuksia. Suurissa yleisötilaisuuksissa luottamus-
henkilö voikin tukea viranhaltijan työtä. Tukea 
annetaan täsmentämällä yhdessä sovittua vies-
tiä konkreettisemmaksi ”euromääräisten hinto-
jen tai käyttöasteiden” rinnalla.  Poliittista johta-
juutta harjoitetaan myös pyrkimällä ohjaamaan 
yleisökeskustelua ja vuorovaikutusta keskeisten 
ilmiöiden ja tehdyn päätöksen ympärille ja asian 
tarkasteluun monista näkökulmista.

Päätöksistä viestimiseen käytetään aikaa, ja 
sisältöjä ja aikataulutusta pohditaan tarkasti. 
Onnistunut viestintä alkaa usein taustoittavana 
keskusteluna ja suunnitteluna luottamushen-
kilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyössä. Kriit-
tisinä viestintätilanteina pidetään ”säästötoimia 
tai kenties jotain kehittämistoimia tai isoja inves-
tointeja”, jotka herättävät suuria tunteita kun-
talaisten keskuudessa. Poliittiseen johtamiseen 
liitetään vastuu siitä, millaisena kuva tehdystä 
työstä välittyy niin onnistuneissa kuin vaikka 
ajoitukseltaan epäonnistuneissa tilanteissa.

Olis varmaan voinu ehkä lähtee julkisuuteen 
siitä ja perustella niitä, jo ennakkoon. Ku  sitte 
olin kyllä julkisuudessa ja perustelin,  mutta 
jälkikäteen. Mutta, niin ku tiedätte, ku se 
myrsky on jo alkanu ni siinäpä ei paljon auta, 
muuta ku mennä sen myrskyn mukana. En 
usko et millään muulla tavalla ois. H11

Toimijoiden sitouttaminen toimintapolitiik-
kaan kuvaa sitä, miten erilaiset toimijat kytke-
tään osaksi virallista päätöksentekoa ja miten 
he voivat osallistumisellaan tukea haluttujen 
päämäärien toteutumista (Sørensen, 2020, 37). 

Laaja-alaisen sitouttamisen ja yhteisön kokoa-
misen ohella sitouttamista tehdään hyvin pien-
tenkin yksityiskohtien kautta. Olennaisena 
nähdään eri osapuolten edustuksen tukeminen 
ja omissa viiteryhmissään vaikutusvaltaisten 
toimijoiden tunnistaminen. Johtajuudelta vaa-
ditaan kykyä tukea eri osapuolten osallistumis-
mahdollisuuksia oikea-aikaisesti. Tällöin voi-
daan sitouttaa potentiaaliset vastustajat jo alusta 
alkaen osaksi yhteistä päätöksentekoa.

Kuntalaisten sitouttaminen näyttäytyy valin-
tana mutta myös velvoitteena antautua keskus-
telulle. Siinä missä muiden luottamushenki-
löiden voi olla mahdollista ajoittain keventää 
vuorovaikutustaan kuntalaisten kanssa, koetaan 
poliittisen johtajuuden velvoittavan asemoi-
tumaan avoimeen vuorovaikutukseen, joka 
tapahtuu niin markkinakahveilla, Twitterissä 
kuin Facebookin asukasryhmissäkin. Yhtäältä 
kuntalaisvuorovaikutukselta odotetaan tietoa 
kuntalaisten näkökulmista, tunnelmista ja odo-
tuksista. Toisaalta kuntalaisille pyritään avaa-
maan päätöksenteon taustoja ja ajankohtaisia 
kysymyksiä.

Eli kyl mä yritän [naurahtaa] ohjata ihmisiä 
ja sitä keskustelua siihen et mistä me nyt pu-
hutaan, että se mediassa, tai saatikka sosiaa-
lisessa mediassa noussu näkökulma johonkin 
asiaan ei oo koko totuus. Mä yritän vastata 
ihmisten kysymyksiin. Yritän vastata mahdol-
lisimman… siinä mä en aina ollenkaan on-
nistu. Mut mahdollisimman neutraalisti vaan 
asioilla. [naurua] Nii, siinä mä en todellakaan 
aina onnistu mut... ja sit sitten tuoda sitä pers-
pektiiviä just, että tämäkin liittyy tähän. H7

Jatkuva arviointityö luo mahdollisuuksia sään-
nölliselle saavutettujen tulosten arvioinnille 
(Sørensen, 2020, 37). Arviointi mahdollistaa se-
kä tulosten vahvistamisen, toimien säätämisen 
tai tulevaisuudessa toisin tekemisen. Poliittiseen 
johtamiseen liitetään vastuu luottamushenkilö-
työn arvioinnista ja kehittämisestä, jota kuva-
taan jatkuvaksi, jopa arkipäiväiseksi toiminta-
tavaksi. Pyrkimyksenä voi olla saada arviointi 
luonnolliseksi osaksi luottamushenkilötyötä ja 
päätöksentekoa. Arviointia tehdään niin yksi-
löinä kuin yhteistyössäkin, mutta arvioinnin oi-
keudenmukaisuuden ja oikeellisuuden nähdään 
toteutuvan vain keskustelun kautta. 
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Kriittinen suhtautuminen myös itselle välit-
tyviin mielikuviin ja niiden takana vallitsevaan 
todellisuuteen mahdollistaa virheistä  oppimisen. 
Reflektion myötä syntyviin havaintoihin kuva-
taan olevan haastavaa puuttua. Yllättävän mo-
nisyisiksi osoittautuneet asiakysymykset voivat 
johtaa siihen, että yhteistyössä neuvoteltu ja 
toteutettu aikalisän ottaminen parantaa päätök-
senteon laatua. Mutkikkaista kokonaisuuksista 
päättämisen kuvataan vaativan nöyryyttä myös 
kokeneilta luottamushenkilöiltä. Käytännössä 
tilanteet voivat vaatia uskallusta perääntyä jo 
valituksi tulleesta mutta myöhemmin yhdessä 
vääräksi arvioidusta suunnasta. Kriisitilanteessa 
yhteistyössä neuvoteltu perääntyminen takaa 
sekä päätöksenteon mutta myös yksittäisten 
luottamushenkilöiden uskottavuuden ja säästää 
vaikeuksilta. 

No henkilöstösäästöt esimerkiksi, jotka joudut-
tiin tossa ihan vastikään tekemään. Meillä oli 
kaupunginjohtajan esitys lomautuksista, ja 
me oltiin sille lomautusvalmistelulle annettu jo 
kaupunginhallituksessa vihreää valoa. Mutta 
sitten, kun tää korona oikeesti iski ja tilanteet 
oli niin sekasin työpaikoilla ja epävarmuutta 
vello joka paikassa, niin poliittisesti kaikkien 
kaupunginhallitusryhmien kanssa sovittiin, 
että tätä lomautuskorttia ei käytetä. Eli se oli 
täysin poliittinen veto ja se löydettiin sitten 
yksituumaiseksi, mutta sen eteen jouduttiin 
käymään monet, monet, monet neuvottelut ja 
keskustelut, että oltiin kaikki samassa rinta-
massa mukana. H5

Poliittiseen johtajuuteen liitetään oman roolin 
arviointi suhteessa johtamisen kokonaisuu-
teen ja muihin toimijoihin. Omaa tehtävänku-
vaa rakennetaan arvioimalla ja kehittämällä. 
Keskustelujen kautta tehtävänkuva muovautuu 
ja omaa tehtävää tukevia vuorovaikutusraken-
teita synnytetään. 

VUOROVAIKUTUSTA MAHDOLLISTAVA 
POLIITTINEN JOHTAMINEN

Tässä tutkimuksessa on etsitty vastausta kysy-
myksiin, miten vuorovaikutteisuutta hyödynne-
tään poliittisen johtamisen rakentamisessa ja mi-
ten vuorovaikutteinen hallinta näyttäytyy osana 
poliittista päätöksentekoprosessia. Tutkimuksen 

tulokset vahvistavat aiemman tutkimuksen 
tuottamia havaintoja vuorovaikutteisen hallin-
nan toimintatavoista ja niiden vakiintumisesta 
osaksi suomalaisten kuntien poliittista johta-
mista mutta myös laajentavat kuvaa avartuvasta 
kuntien poliittisesta johtamisesta ja siihen erot-
tamattomasti kytkeytyvästä vuorovaikutuksesta. 
Vuorovaikutusta hyödynnetään pirstoutumisen 
hallintana ja vaikutusvallan kasvattamisessa 
tulevaisuuden johtajuuspotentiaalin vahvista-
miseksi. Vuorovaikutteinen hallinta kietoutuu 
tiiviisti osaksi kuntien poliittista johtamista.

Analyysin tulosten perusteella voidaan tode-
ta kansainvälisesti vaikuttavien demokratian 
ongelmien haastavan poliittista johtamista myös 
Suomessa. Kansalaisten osattomuuden koke mus 
paikallisessa päätöksenteossa vaatii ratkaisuk-
seen poliittisilta johtajilta toimintaa. Myös pai-
kallisopposition asemoituminen kuntapolitiik-
kaan vaatii poliittiselta johtamiselta ennakoivaa 
vuorovaikutusta, sillä politiikassa perinteisten 
valtakoalitioiden ennakoitavien kantojen varaan 
luottaminen ei takaa riittävää vakautta päätök-
senteon tueksi. (ks. Sørensen 2020, 8; Edelenbos 
2008, 112; Edelenbos ym. 2009; Haveri ym. 
2018.) Tämän pirstoutumisen myötä politiikan 
ennakoitavuus on heikentynyt eikä edustuksel-
lisen demokratian päätöksentekoprosessit ole 
ainoita areenoita, joilla vaikuttamista tehdään. 
Aineistossa kuvataan taustoittavien keskustelu-
jen, tuen ja luottamuksen rakentamisen tapojen 
sekä neuvottelun merkitystä poliittiselle joh-
tamiselle. Tarve määrätietoiselle yhteistyölle ja 
strategiselle vuorovaikutukselle päätöksenteon 
ja johtamisen tueksi näyttää vaativan monen 
suuntaisia vuorovaikutteisia toimintatapoja 
(Torfing ym. 2012, 146). Poliittinen johtaminen 
näyttää tiukan paikoilleen asemoitumisen, ku-
ten ainoastaan toimielinten johtamisen sijaan, 
suuntautuvan eri hallinnantasojen välille  mutta 
myös hajautuvan eri puolille kuntayhteisöä 
(myös Sørensen 2020, 6).

Poliittisessa johtamisessa kootaan yhteen 
erilaisia syötteitä, näkökulmia ja tietoa. Niiden 
varassa on mahdollista etsiä kollektiivisesti 
hyväksyttävissä olevia ratkaisuvaihtoehtoja ja 
tehdä tulkintoja vallitsevasta johtajuuden kon-
tekstista ja paikallisyhteisön tarpeista. Tämä 
vastaa hyvin kansainvälisessä kirjallisuudessa 
tunnistettuja vuorovaikutteisen hallinnan tar-
peita (Torfing & Sørensen 2019, 282; Edelenbos 
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ym. 2009, 77; Ayres 2019). Päätöksenteon ohel-
la tapahtuva vaikuttaminen ja monisuuntainen 
vuorovaikutus auttavat sanallistamaan ongelmia, 
hahmottamaan kyteviä konflikteja ja arvola-
tauksia ja saamaan tietoa eri osapuolten toimin-
nasta ja motiiveista (Voort ym., 2011, s. 134.) 
Rakentavan vuorovaikutuksen avulla suojellaan 
päätöksentekoprosessia systemaattiselta vasta-
rinnalta ja voidaan suojella politiikkaa itsessään 
hajautumiselta turbulenttisessa ympäristössä. 
Ennakoiden jo normaalioloissa rakennetut vuo-
rovaikutusrakenteet ja tiiviit ihmisten väliset 
suhteet kantavat myös yllättävissä kriisitilanteis-
sa. Vuorovaikutus toimii pirstoutuneisuuden hal - 
lintana sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä.

Poliittista johtamista tehdään aineiston pe-
rusteella ensisijaisesti ihmisten välisissä suhteis-
sa eikä toiminta siten rajaudu toimielinten tai 
poliittis-hallinnollisten rajojen sisällä tapahtu-
vaksi. Verkostomaiset toimintatavat näyttävät 
asemoituneen poliittisen johtamisen valtavir-
taan eikä tämän aineiston perusteella niiden 
nähdä olevan enää vieraita tai lähtökohtaisesti 
vaikeita (vrt. Haveri & Pehk 2008, 87; Nyholm & 
Haveri 2009, 121).  Johtamisessa hyödynnetään 
erilaisia rooleja ja toimijuuksia, joiden oikeelli-
suutta arvioidaan kollektiivisesti. Aineiston ana-
lyysin myötä vahvistuu tarve hallinnollisen, po-
liittisen ja yhteisöllisen näkökulman huomioi-
valle johtajuudelle ongelmien määrittelyssä ja 
ratkaisuissa. Tämänkaltaista johtajuutta on mil-
tei mahdoton toteuttaa yksilöllisenä toimintana, 
vaan johtajuus syntyy vuorovaikutteisilla hallin-
tatavoilla eri toimijoita yhdistävässä vuorovai-
kutuksessa. (Torfing & Sørensen 2019, Hartley 
2010; Torfing & Ansell 2017.) 

Erityisesti poliittisessa johtamisessa olennais-
ta vaikutusvaltaa kasvatetaan muiden toimijoi-
den välistä vuorovaikutusta vahvistamalla ja tu-
kemalla sekä yhteistyönrakenteita kehittämällä. 
Tämä työ tukee poliittista johtajuutta sujuvoit-
tamalla sekä muiden että omaa  tiedonsaantia ja 
olennaiseksi arvioidun tiedon leviämistä sekä 
korostamalla kollektiivista näkökulmaa ongel-
mien ratkaisuissa yksilöllisen tai yhden intressi- 
ryhmän edun sijaan (Sørensen, 2013, s. 81; 
Ayres, 2019, s. 282) Kansalaisyhteiskuntaa ja pää- 
töksentekoa yhdistävä vuorovaikutus mah dol - 
listaa puhdasta päätöksentekoa aktiivisem man 
ja vaikutusvaltaan nojaavan roolin. (Ede len bos 
ym., 2009, s. 77; ks. myös Morrell & Hartley, 

2006.) Vuorovaikutteinen toimintatapa näyttäy-
tyy hyödyllisenä poliittisen johtamisen näkökul-
masta, mutta hyödyt ovat erilaisia ja syntyvät eri 
tavoin kuin viranhaltijoiden saavuttamat edut 
(ks. Sørensen 2020; Sørensen & Torfing 2016). 
Vuorovaikutteinen toimintatapa turvaa poliit-
tisen johtamisen toimintakykyä yhä komplek-
sisemmassa toimintaympäristössä ja laajentaa 
luottamushenkilön roolin päätöksentekijästä 
laaja-alaisesti vaikuttavaksi. Virallisten sidonnai- 
suuksien ohella poliittinen johtajuus on eri osa-
puolten odotusten ja tarpeiden tunnistamista. 

Poliittinen johtajuus on vaikuttamisen pro - 
sessi (Sørensen 2020; Yukl, 1989), jolloin poliit-
tinen johtaminen on jatkuvaa ja  toistuvaa johta-
juuden edellytysten rakentamista. Vuoro vai ku-
tuksella on nykyhetken ohella keskeinen arvo 
tulevaisuuden toimintaedellytysten ja erilaisten 
mahdollisuuksien turvaajana. Poliittinen johta-
juus rakentuu reunaehtojen, toiminta tapojen 
sekä odotusten tunnistamiselle ja niiden tarkoi-
tuksenmukaiselle tulkinnalle. Piilevän konsen-
suksen mahdollisuuden tunnistaminen vaatii 
tuekseen vahvaa vuorovaikutusta. (Peters & 
Helms, 2012, ss. 26–27; Morrell & Hartley, 2006, 
s. 485.) Vuorovaikutuksen puuttuminen tai sii-
nä epäonnistuminen rajaa toiminnan tilaa ja 
nostaa vaatimustasoa tulevaisuuden vuorovai-
kutukselle. 

LOPUKSI

Tämän tutkimuksen myötä voidaan vuorovai-
kutteisuudella ymmärtää olevan keskeinen 
merkitys osana kuntien poliittista johtamista ja 
vuorovaikutukseen suhtaudutaan erottamatto-
mana osana poliittista johtajuutta. Poliittisessa 
johtamisessa vuorovaikutus on tasapainottava 
elementti haastavassa johtamisympäristössä, jos - 
sa haasteena on löytää tasapaino avoimuuden 
ja luotettavuuden ihanteiden, epävirallisten ja 
virallisten foorumeiden sekä yksilöllisyydestä 
ja kollektiivisuudesta ammentavien johtamisen 
tapojen välillä. Poliittinen johtaminen näyttää 
asettuvan luontevasti osaksi kuntien vuorovai-
kutteistuvaa hallintaa.

Tämä tutkimus on pohjautunut keskeisim-
missä luottamushenkilötehtävissä palkattuina 
toimivien henkilöiden näkemyksiin poliittisen 
johtamisen vuorovaikutteisuudesta. Heidän ase-
massaan vuorovaikutukselle on paremmat ajal-
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liset resurssit kuin niillä luottamushenkilöillä, 
jotka hoitavat tehtäväänsä ilman vastaavaa ase-
maa. Tutkimuksen tuottamaa tietoa täytyy tulki-
ta siitä lähtökohdasta käsin, ja parhaimmillaan 
se voi toimia kimmokkeena uusille, laajemmin 
luottamushenkilökenttää edustaville tarkaste-
luille. Tätä taustaa vasten voidaan pohtia, mitä 
merkitsee, jos osa luottamushenkilöistä jättäy-
tyy tai jätetään ulkokehälle vuorovaikutukses-
ta. Tällöin valta keskittyy vuorovaikutteisuutta 
edistyneimmin hyödyntäville poliitikoille. 

Kuntien poliittista johtamista koskeva tie-
donmuodostus on vähäistä eikä poliittisen joh-
tamisen merkitystä kuntien johtamisjärjestel-
mien kokonaisuudelle tunneta kaikessa laajuu-
dessaan. Tarpeena on ymmärtää tarkemmin sitä, 
miten poliittinen johtaminen muuntuu päätök-
senteosta yhä vahvemmin erilaisia rajoja ylittä-
väksi toiminnaksi. Miltä näyttää, jos kuntien 
poliittisen johtamisen tehtäväksi ymmärretään 
eri ihmisryhmien ja toimijoiden osallisuuden 
tukeminen, vuorovaikutuksen mahdollistami-
nen ja esiin kumpuavien näkökulmien yhteen 
sovittaminen? Miten varmistetaan päätöksen-
teon ja kuntien johtamisen legitimiteetti, kun 
yhä suurempi osa vaikuttamisesta tapahtuu vi-
rallisten toimielinten kokousten ulkopuolella. 
Kuntien poliittisen johtamisen tutkimus tar-
vitsee jatkossa tuekseen eri tutkimusperinteet 
ylittävää tiedonmuodostusta. Hallinnolliset tai 
edes erityisesti päätöksentekoon ja politiikka-
vaikutuksiin keskittyvät tutkimukset eivät kata 
niitä inhimillisiä mutta myös institutionaalisia 
ajureita ja reunaehtoja, jotka paikallisessa poliit-
tisessa johtamisessa ovat läsnä.
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LIITE 1
Pelkistettyjen ilmausten jakautuminen analyysikehikon kategorioihin, (N 293)
1. Agendan asettaminen 9 %

2. Muutoksen ohjaaminen 12 %

3. Vuorovaikutusfoorumien hallinta 18 %

4. Yhtenäisyyden ja tuen varmistaminen 13 %

5. Politiikan sisältöjen muovaaminen 11 %

6. Valitun toimintapolitiikan toteutuksen tukeminen 9 %

7. Poliittisista päätöksistä viestiminen 12 %

8. Toimijoiden sitouttaminen valitun toimintapolitiikan toteuttamiseen 9 %

9. Toimijoiden osallistaminen toimintapolitiikan arviointiin 7 %
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