


Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma 
 

- kuntaorganisaatioiden omat kehittämistarpeet: kehittämishankkeet ja niiden tukeminen 

- tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittäminen samanaikaisesti 

- yhteistoiminnallinen kehittäminen 

- kaikentyyppisille kuntaorganisaatioille 

- Työelämä 2020: 

 Innovointi ja tuottavuus 

 Luottamus ja yhteistyö 

 Osaava työvoima 

 Työhyvinvointi ja terveys 

 Tulevaisuuden työpaikat 

 

 
KT Kuntatyönantajat 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry 

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry 

Kunta-alan unioni ry 

 



Tuottavuus, 

taloudellisuus, 

sujuvat 

prosessit 

Työelämän laatu 

Vaikuttavuus 

Palvelujen laatu 

Kuntatyön tuloksellisuus syntyy kehittämällä 



Kuntekon tavoitteet ja 

toimenpiteet 
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Tavoite Toimenpide 

Tehdä näkyväksi ja levittää 

kuntakentällä tehtyä 

kehittämistyötä 

Tekojen tori = www.kunteko.fi  

- Kehittämistarinat 

- Vaikuttavat käytännöt 

Parantaa ja tukea työpaikoilla 

tehtävää ja käynnistettävää 

kehittämistä 

Sparraus 

Kehittämisverkostot 

Sisäisten kehittäjien koulutus 

Syventää oppimista kuntakentästä 

nousevista teemoista 

Kehittämisverkostot 

Oppimisverkostot 

Tutkimusyhteistyö 

Tuottaa kunta-alalle työelämän 

läpimurtoinnovaatioita 

 

Vaikuttavat käytännöt 

Kehittämisverkostot 

Tutkimusyhteistyö 
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Tekojen tori: www.kunteko.fi 
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Ikaalisten kaupunki:  

Toiminnan ja prosessien uudistaminen osallistavalla kuntastrategialla 



Kunteko tarjoaa kehittämistyön tukea 

Sparraus ja neuvonta 

Oppimisverkostot 

Kehittämisverkostot 

Tutkimusyhteistyö 

Sisäisten kehittäjien koulutus 



Sisäisten kehittäjien koulutus 

• 2 päivää, joiden lisäksi etukäteis- ja välitehtävät 

• 3 kouluttajaa 

• Eri puolilla Suomea 

• Sisällöt vaihtelevat hiukan kouluttajittain. Pääsisällöt: 

• oman kehittämisprosessin eteenpäin vieminen osana koulutusta 

• kehittämisprosessin suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi 

• sisäisen kehittäjän rooli ja haasteet kehittämistyössä 

• osallistavat menetelmät ja ryhmämenetelmät 

kehittämisprosessin tukena 

• Maksullinen. Hinta vaihtelee: 50-135 €/osallistuva henkilö 

http://www.kunteko.fi/palvelut/sisaisten-kehittajien-koulutus 
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Sparraus 

• 1 päivä, jonka Kunteko tarjoaa   

• Oman kehittämistyön alku- tai käynnistysvaiheessa, 

kehittämisen suvantovaiheessa tai mietittäessä 

kehittämistyön jatkoaskelia 

• Kilpailutetut asiantuntijat (13) 

http://www.kunteko.fi/asiantuntijat/listaus 

• Sähköinen hakemus sparraukseen 

http://www.kunteko.fi/palvelut/sparraus 
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Kehittämisverkostot  

•  Tavoitteena on  
• koota ja käynnistää tietyn teeman mukaisia verkostoja 

• tukea kuntatyöpaikoilla käynnistettävää tai jo käynnissä olevaa 

kehittämistä 

• yhdessä verkostossa keskimäärin 4-10 kuntaorganisaatiota 

• Vuoden 2017 loppuun mennessä 18 kehittämisverkostoa 

• Teemat  
• nousevat kuntakentän tarpeista 

• tarkennetaan kiinnostuneiden kuntaorganisaatioiden kanssa 

• Käynnistyneet ja suunnitteilla olevat verkostot 

http://www.kunteko.fi/palvelut/kehittamisverkostot 
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Asiantuntija kehittämisverkoston 

vetäjänä 

• Kuntekoon kilpailutetut asiantuntijat kokoavat ja 

vetävät verkostoja 

• Asiantuntijan tehtävänä:  
• ottaa yhteyttä kiinnostuneisiin osallistujiin 

• järjestää ensimmäiset tapaamiset (1-2) 

• verkoston tavoitteiden ja toimintasuunnitelman tarkempi määrittely 

osallistujien kanssa sekä sopimusneuvottelut 

• Kokoamisvaiheen jälkeen kehittämisverkosto organisoi 

toimintansa itsenäisesti ja omakustanteisesti 

asiantuntijan johdolla 
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Oppimisverkostot 

• Tavoitteena on synnyttää, kehittää ja levittää kunta-

alan työelämän kehittämiseen liittyviä ideoita, 

käytäntöjä ja toimintamalleja 

• Toimintaan voi osallistua oman aikataulun ja 

kiinnostuksen mukaisesti 

• Verkostoissa mm. kerrotaan teemaan liittyvistä 

tutkimustuloksista, kiinnostavista kokemuksista, 

palvelutuotteista, tilaisuuksista ja kehittämishankkeista 

• Käynnistyneet ja tulevat verkostot 

http://www.kunteko.fi/palvelut/oppimisverkostot 
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Miten mukaan Kuntekoon? 

1. Tilaamalla uutiskirje 

2. Kuntekon käsittely esimerkiksi yhteistoimintaelimessä 

3. Nimeämällä yhteyshenkilö(t) 

4. Kehittämisteot Tekojen Torille 

5. Hakemalla palveluja, osallistumalla toimenpiteisiin 

6. Osallistumalla palvelujen suunnitteluun 

(kehittämisverkostot) 



Meistäkö Kunteko-kunta tai 

Kunteko-kuntayhtymä?  

 

• Asiasta on tehty erillinen päätös ja siitä on ilmoitettu 

Kuntekon ohjelmahenkilöstölle 

• Kuntekosta on keskusteltu vähintään johtoryhmässä tai 

yhteistyötoimikunnassa 

• On nimetty Kunteko-yhteyshenkilö/t 

• Kunta tai kuntayhtymä on mukana Tekojen Torilla 

vähintään viidellä kertomuksella 

• Kunteko voi liittää kunnan tai kuntayhtymän Kunteko-

kuntien listaan, joka on julkinen ja julkaistaan 

www.kunteko.fi -sivustolla. 

 

http://www.kunteko.fi/


Kehittämistyön 

tuki ja sparraus 

Valtakunnallinen 

näkyvyys, maine 

kuntana ja  

työnantajana 

Kehittämisosaamisen 

parantuminen 

Verkostot ja 

toisilta 

oppiminen 

Oman 

kehittämistyön 

eteneminen 



CASE: Ikaalisten kaupunki 

1. Kuntastrategian päivittäminen ja jalkauttaminen: 
• muutetaan kaupungin oma palvelutuotanto, organisaatio ja koko 

toimintakulttuuri vastaamaan uusiin haasteisiin 

• työkaluiksi on määritelty toiminnan tuotteistus, digitalisointi ja 
uudelleenorganisointi 

• päivitys yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa 

 Uusi Ikaalinen -hanke 

2. Rahoitus(hakemus) Tekes/Liideri: toimenpiteet 
LEAN-ajattelu, prosessien kuvaaminen toimialoittain, prosessien 
tuotteistaminen ja digitalisointi, asiakaspalvelujen tuottaminen, 
tilakysymykset, palvelujen uudelleen organisointi, seuranta ja korjaavat 
toimenpiteet…. 

3. Kunteko mukaan: Kuntakäynnillä pohdittiin, miten Kunteko 
voisi tukea strategian jalkauttamista 

4. Kuntekon tuki: 
a) sparraus: esimiesten, henkilöstön sitouttaminen Uusi Ikaalinen –

hankkeeseen 

b) Sisäisten kehittäjien koulutus: 70 henkilöä  

c) Valtakunnallinen näkyvyys Tekojen Torilla: Strategiaprosessin kuvaus 

 



CASE: Kolarin kunta: sosiaali- ja 

terveysosasto 

1. Infot ja tilaisuudet Kuntekosta 

2. Henkilöstö innostui  työnantaja selvitti ja osallistui 

aluetilaisuuteen yhdessä henkilöstön kanssa 

3. Kehityskohteet pohdittiin henkilöstön kanssa 

4. Kehittämisen päätavoitteena tuottavuus ja 

työhyvinvointi 
a) sparraus: Kehittämisen kohteeksi 4 yksikköä: yhteistyö, yhteinen 

hoitoideologia ja asiakastiedon hyödyntäminen 

b) sisäisten kehittäjien koulutus: 16 paikkaa (jokaisesta yksiköstä kaksi 

sisäistä kehittäjää + johtoa ja esimiehiä) 

c) valtakunnallinen näkyvyys: kehittämiscaset Tekojen Torille: 

• sparrauksesta syntynyt kehittämistarina 

• mahdollisia muita, kuten teknologian hyödyntäminen hoitotyössä 

 

 

 



Testaa soveltuvatko 

kehittämistekonne Kuntekoon 

 
Kyllä  Ei 

1. Kehittämisen kohteena on koko kunta, kuntakonserni, kuntayhtymä,  

kunnan omistama yhtiö tai yksi tai useampi niiden osa, esimerkiksi toimiala, 

tulosyksikkö, toiminto 

2. Kehittäminen lähtee kuntaorganisaation tai niiden yksikköjen 

 omista kehittämistarpeista 

3. Tavoitteena on edistää samanaikaisesti tuottavuutta, 

tuloksellisuutta ja työelämän laatua 

4. Kehittäminen on yhteistoiminnallista; siihen osallistuvat johto, esimiehet, 

henkilöstö ja mahdollisesti myös palvelujen käyttäjät 

5. Kysymyksessä on pieni, arkinen parannus, laajempi kehittämishanke 

tai innovatiivinen ja toimialarajat ylittävä palveluratkaisu  

6. Kehittämiseen kuuluu sekä parhaiden kokemusten ja oppien 

soveltaminen omaan toimintaan että kokemusten jakaminen toisille 

7. Kehittämishankkeen tavoitteena ei ole henkilöstön 

lomauttaminen tai irtisanominen 

8. Tavoitteena on edetä omalla kehittämispolulla 

(hyvä perustaso – kehittäjät – edelläkävijät) 



Vuoteen 2020 mennessä… 

• Internetsivustolla 1000 vaikuttavaa tai kiinnostavaa 
kehittämistarinaa 

• Sisäisiä kehittäjiä koulutettu 2000  

• Kuntatyöpaikoille tehty 400 neuvonta- ja sparrauskäyntiä 

• Oppimisverkostoja käynnissä 12 

• Kehittämisverkostoja 60 ja niihin osallistuu yli 300 
kuntaorganisaatiota 

• Erilaisia julkaisuja, opinnäytteitä ja tutkimuksia 20 

• Työelämän kehittämiseen tarkoitettu kehittämispolku -
tuote on kaikkien käytettävissä 

• Ilmestynyt 1000 lehtijuttua tai vastaavaa 

• Syntynyt toimintamalleja toimialakohtaiseen työelämän 
kehittämiseen hyödynnettäväksi myös muilla aloilla 



Tule mukaan! 

Luodaan yhdessä kuntatyölle 

tulevaisuus 

 
Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu 

Projektipäällikkö Anniina Tuomi 

Etunimi.sukunimi@kt.fi 

 

www.kunteko.fi   

https://www.facebook.com/kunteko2020  

https://www.twitter.com/kunteko2020   
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