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Yleistä strategisista mittareista

• Strategian suunnittelua, päätöksentekoa, toimeenpanoa 
ja toteumaseurantaa varten tarvitaan erilaisia mittareita

• Ulkoiset strategiamittarit – indikaattorit
– Indikaattorit esittävät ns. ison tilannekuvan ja muutoksen, johon 

myös strategialla on tarkoitus vaikuttaa
• Sisäiset strategiamittarit – toteuttamisen mittarit

– Strategian toteutusmittarit puolestaan kertovat, kuinka strategiaa 
on lähdetty toteuttamaan, se kuvaa strategisten toimenpiteiden 
toteuttamisen ja toteutumisen astetta

• Tyypillisesti tärkeitä strategisia mittareita on kohtuullisen 
pieni määrä, operatiivisella tasolla mittareita on yleensä 
enemmän
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Strategisten mittarien kehitystyö

• Strategisia tunnuslukuja ja mittareita kehitettiin 
samanaikaisesti jo strategian valmistelun yhteydessä
– Esitettiin olennainen kysymys: jos asetat tietyn strategisen 

tavoitteen, niin millä voit sen toteutumista ja vaikutuksia mitata?
• Strategian laajaan ja pitkäaikaiseen luonteeseen liittyen 

mittaaminen on usein hankalaa
– Strategiselle tavoitteelle ei löydy yksiselitteistä tai yksikäsitteistä 

mittaria
– Mittari ei kuvaa tarkalleen strategian toteutumista tai
– Mittariin vaikuttavat niin monet muut tekijät, että varsinainen 

yhteys strategiaan jää epäselväksi tai puuttuu kokonaan
– Mittaus eli mittarin arvo päivitetään niin harvoin, että sen 

ohjausta tukeva vaikutus jää heikoksi
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Strategiapäätöksen yhteydessä 23.10 esitellyt mittarit
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Strategiakärki Strategiaan liittyviä mittareita 
(luonnos 13.10.2017)

Päivittyminen Nykytaso Tavoite Tietolähde

Raikas ja kasvava elinvoima

Asukasluvun muutos kk Tilastokeskus

Oppilaitoksiin hakijoiden määrä/aloituspaikka 6kk Opetushalitus

Työttömyysaste kk Tilastokeskus

Yritysten palkkasummakehitys kk Tilastokeskus

Kansainvälisten matkailijoiden yöpymiset kk TAK Oy

Sijoitus kuntien vetovoimatutkimuksissa vuosi Taloustutkimus

Terveysperusteiset poissaolot: kalenteripäivät / htv kk JKL

Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
Hyvinvointi-indeksi vuosi Kela

Vapaaehtoistoiminnan volyymi 6kk JKL/Vapari

Toimeentulotukea saavat kotitaloudet 3kk Kela

Koulutustakuu vuosi JKL/Opetus

Resurssien viisas käyttö
CO2-päästöt vuosi CO2 raportti

Uusiutuvan energian käyttö joka toinen vuosi Energiatase

Joukkoliikenteen matkustajamäärä kk JKL/KRT

Vuosikate/poistot 3kk Talous

Liikuntapääkaupunki
Liikuntaa harrastavien osuus väestöstä vuosi JKL

Liikuntatoimialan työllistävyys vuosi JKL

Urheiluakatemia opiskelijoiden määrä vuosi JKL



Toteutus – nyt valitut mittarit

Tässä kohdassa esitetään Power BI:llä nyt toteutetut 
mittarit (ja linkit raportteihin)

3.5.2018 5



Jatkokehittäminen

• Mittarien sisällöllinen kehittäminen on jatkuva prosessi
• Uusia parempia mittareita otetaan mittaristoon ja 

vanhoja mittareita korvautuu näillä
• Lisäksi strategiaprosessia kehitetään kiinteämmäksi 

osaksi valtuuston vuosisuunnitteluprosessia ja erityisesti 
taloussuunnitteluprosessia

• Näin jo talousarviokehystä valmisteltaessa on tarkistettu 
strategian tarkistus- ja muutostarpeet suunnittelun 
pohjaksi
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Kysymykset – ja kiitos!
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