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Kuntaliitto toteutti 10.12.2015 - 14.8.2016 Tulevaisuuden kunta -verkko- 
aivoriihen yhdessä Fountain Parkin kanssa. Tätä selvitystä varten käytiin 
lävitse kaikki verkkoaivoriihen vastaukset siihen, miltä kunnan ajatel-
tiin näyttävän vuonna 2025 ja poimittiin niiden joukosta tulevaisuuden 
kuntatyötä sivuavat vastaukset. 

Pääosa kaikista vastauksista liittyi kuntapalveluihin ja kuntaan elin- 
ympäristönä; toivottiin esimerkiksi satsaamista lapsiin, lähipalveluja, 
puhdasta luontoa, omaleimaisuutta ja kunnan vetovoimaisuutta. Kunta 
nähtiin tyypillisesti asukkaiden ja heidän valitsemien päättäjien yh-
teisönä. Tärkeänä pidettiin kuntalaisten mahdollisuutta osallistua ja 
vaikuttaa. 

Vastauksista etsittiin niitä, jotka selvästi käsittelivät tai sivusivat kunta-
työtä esimerkiksi työn organisoinnin ja henkilöstövoimavarojen näkö-
kulmasta. Sellaisiksi ei katsottu pelkkiä palvelutoiveita. Myös poliitti-
seen päätöksentekoon, kuntajohtamiseen ja kuntarakenteisiin liittyvät 
vastaukset jätettiin pois tarkastelusta, mikäli niissä ei erityisesti käsitel-
ty työn organisointia ja kuntatyön tekemistä. 

Tulevaisuuden kuntatyötä sivuavia vastauksia löytyi aineistosta 225 
kappaletta. Ne luokiteltiin edelleen kymmeneen luokkaan pääasiallisen 
sisällön perusteella. Luokitukset ja esimerkit on kuvattu tässä yhteen-
vedossa. Joissain tapauksissa niihin on liitetty myös joitakin selvityksen 
tekijän pohdintoja, jotka on merkitty erikseen.

Yhteenveto ei pyri olemaan kattava kuvaus tulevaisuuden kuntatyös-
tä, koska sitä ei verkkoaivoriihessä erikseen kysytty. Sen sijaan selvitys 
pyrkii nostamaan keskustelun tueksi verkkoaivoriihessä esille nousseita 
näkökulmia siihen, millaista tulevaisuuden kuntatyö ajateltiin ja toivot-
tiin (tai ei toivottu) olevan. 

Kuntaliiton Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihi keräsi osallistumisia 
yhteensä 1512 kappaletta. Vastaajat olivat pääasiassa asiantuntijoita, 
esimerkiksi kuntapäättäjiä, johtoa, jollakin toimialalla työskenteleviä, 
tutkijoita, järjestöjen edustajia, valtion virkamiehiä tai yritysedustajia. 
Noin kolmannes vastaajista ilmoitti roolikseen kuntalainen. Verkkoai-
voriihen tulokset on kokonaisuudessaan raportoitu jo aiemmin (Sini 
Sallinen 2016).

15.3.2017
Niilo Hakonen  
johtava työelämän kehittämisen asiantuntija, KT Kuntatyönantajat
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Miltä näyttää kuntatyö  
vuonna 2025? 
Jatkajat
1. Maailman paras julkishallinto
2. Reviirien puolustajat
3. Näkymätön henkilöstö
4. Tyytyväiset työnhyvinvoijat
5. Olen kustannustekijä

Uudistajat
1. Henkilöstön osallistajat
2. Kohti parempaa asiakaskokemusta
3. Yhteistyöhön avautujat
4. Houkutteleva kuntaorganisaatio
5. Digitalisaation hyödyntäjät
 
Kuva 1. Kymmenen skenaariota tulevaisuuden kuntatyöstä (2017)

Jatkajat 1: Maailman paras julkishallinto
Suomessa kuntien rooli on ollut suuri hyvinvointiyhteiskunnan raken-
tamisessa ja sen tarvitsemien palveluiden järjestämisessä ja tuottami-
sessa. Esimerkiksi peruskoulu ja sote-palvelut ovat aikanaan ulotettu 
koko maahan. Kunnat ovat myös hoitaneet tehtäväänsä pääsääntöisesti 
hyvin. Entä jos jatkettaisiin samaan tapaan?

- Ehkä merkittävää on, että tätä vaihtoehtoa ei sellaisenaan tuotu esiin 
tai ehdotettu vastauksissa. Yleensä uudistamisen tarvetta ei verk-
koaivoriihessä kyseenalaistettu. 

- Pohdintaa: Kenties taustalla ovat esimerkiksi digitalisaation tarjoa-
mat mahdollisuudet, julkisen talouden ongelmat, valmisteilla oleva 
sote-maakuntauudistus, väestön ikääntyminen ja muuttoliike, joista 
kaikista on puhuttu paljon viime vuosina.

Jatkajat 2: Reviirien puolustajat
- Jatketaan kuten ennenkin, siiloissa, ammattikunnissa  

ja omissa tehtävälaatikoissa
- Riskien välttäminen, ei halutakaan muuttua
- Politikointia ja muutosvastarintaa
- Vastaukset eivät suoraan kerro, haluaako vastaaja tätä
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- Enemmän kuultaa taustalla pelko, että näin tulee käymään 
 tai toive, ettei näin kävisi

- Vain vähän mainintoja, 12 kpl

- Pohdintaa: Myös kuntaorganisaatioiden ja -työyhteisöjen joukossa on 
jatkossa muiden työpaikkojen tapaan sekä edelläkävijöitä, kehittäjiä 
että takamatkalla olevia

Esimerkkejä aineistosta:
- Virkamiesjohdon tehokasta toimintaa jarruttaa luottamushenkilöiden 

ikääntyminen ja vanhakantainen suhtautuminen uusiin asioihin ja 
uudistuksiin. Monta kertaa kuulee sanonnan, ”ei tarvita uutta, näin 
on tehty ennenkin”.

- Muutosvastarinta tulee olemaan kova. Siihen pitää varautua. Hallinto 
suojelee itseään eikä uskalla esimerkiksi ostaa palveluja ulkoa. 

- Kaupungin johtaminen näyttäytyy asukkaille aivan liian usein eri 
osapuolten valtataisteluna. Virkamiehet eivät piittaa luottamusmies-
ten näkemyksistä tai päätöksistä, vaan elävät omassa turvallisessa ja 
mukavassa lintukodossaan. Toiminnan tehostamisesta ei näy merk-
kiäkään ja tämän valtavan koneiston ylläpitämiseksi täytyy joka vuosi 
nostaa veroäyriä. 

Jatkajat 3: Näkymätön henkilöstö
- Tulevaisuuden kunta = poliittinen päätöksenteko, demokratia ja pal-

velut
- Usein toivottiin kuntalaisille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa
- Henkilöstön rooli näkymätön tai etäinen
- Henkilöstöllä ei omaa roolia toiminnan uudistajana
- 11 mainintaa

- Pohdintaa: Näitä mainintoja olisi voinut olla enemmänkin, sillä suuri 
osa verkkoaivoriihen vastauksista käsitteli tulevaisuuden kuntaa, sen 
palveluja, päätöksentekoa ja johtamista ilman mainintaa kunnan 
henkilöstöstä.

Esimerkkejä aineistosta:
- Osaamista työntekijöillä on toimialallani vaikka kuinka paljon,  

mutta työntekijöiden henkilökohtaisten resurssien ja kykyjen 
laadusta/määrästä ei olla kiinnostuneita.

- Kunta-ala ei houkuttele uusia työntekijöitä, mutta kuntalaiset 
ovat tyytyväisiä kuntien ja kolmannen sektorin tarjoamaan 
osallisuuteen ja välittämiseen.
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Jatkajat 4: Tyytyväiset työhyvinvoijat
- Meillä on kiva tiimi, mutta asiakkaat vähän häiritsevät
- Työntekijälähtöistä työskentelyä tai työhyvinvoinnin tavoittelua 

ilman kytkentää työn tarkoitukseen
- luokiteltuja mainintoja 9 kpl
 
- Pohdintaa: Mainintoja huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi 

inhimillisissä ja asiakaslähtöisissä uudistajissa.

Esimerkki aineistosta:
- Kuntatyönantaja parantaa aktiivisesti työntekijöidensä kehittämistä, 

kilpailukykyisiä työehtoja ja miellyttäviä työolosuhteita.

Jatkajat 5: Olen kustannustekijä
- Tehtävänä säästää
- Joko ajamalla alas tai sujuvoittamalla toimintaa
- Kilpailuasetelma: usein toiminnan ajatellaan vähitellen 

 siirtyvän jonkun muun hoidettavaksi
- Säästösyistä ei kuitenkaan satsata toiminnan uudistamiseen 

ja kehittämiseen
- 23 mainintaa

- Pohdintaa: Miten silloin voisi pärjätä kilpailussa? Oma lehmä 
ojassa? Vastaaminen verkkoaivoriiheen oli avoinna myös 
kilpaileville toimijoille

Esimerkkejä aineistosta:
- Kiristyvä talous ohjaa kehittämään jatkuvasti kunnan palvelu- 

prosesseja ja automatisoimaan sen minkä voi. Kunnan  
palveluksessa olevien työntekijöiden määrä pienenee.  
Palvelutasoa joudutaan väistämättä joiltakin osin laskemaan 
tai palvelua saavia kohderyhmiä karsimaan.

- Kustannustehokkuus ei kuitenkaan välttämättä merkitse  
palvelutason laskua, se voi myös kehittämisen seurauksena nousta!

- Palvelut ja toiminta tuotetaan verkostoissa, joissa kukin osallistuja 
on erikoistunut kilpailukykyisten palveluiden tuottamiseen, oli  
kyseessä toinen kunta, kolmas sektori tai yksityinen yritys.
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Uudistajat 1: Henkilöstön osallistajat
- Henkilöstö voimavarana muutoksessa
- Henkilöstölähtöinen kehittäminen 
- Johdolla ja esimiehillä tärkeä rooli sen mahdollistamisessa
- Lupa kehittää, hyvän toiminnan esille nostaminen ja tukeminen
- Pyrkimyksenä saada organisaation koko osaaminen käyttöön
- 16 mainintaa

- Pohdintaa: Vain 16 mainintaa. Tämä lienee asia, johon kannattaisi 
satsata, kun halutaan onnistua muutoksissa ja toimintatapojen  
uudistamisessa. Asia tuli esille myös digitalisaation hyödyntämisen 
yhteydessä.

Esimerkkejä aineistosta:
- Kaikki lähtee johtamisesta: pitää uskaltaa tulla kuntalaisten pariin 

norsunluutorneista kuuntelemaan ja näkemään sekä kokemaan. 
Johtajat valitaan huolella: koulutettuja ja osaavia johtajia oikeisiin 
paikkoihin. Työntekijälähtöinen kehittäminen on avainasemassa.  
Johtaminen on eettisesti oikeanlaista.

- Kaikki kehittävät. Kehittäminen ei ole enää erillinen osa työtä. Turhat 
työvaiheet karsitaan Lean-tyyppisesti. Kaikkea tekemistä tarkastel-
laan ja kehitetään palvelunkäyttäjän näkökulmasta ja suhteessa sii-
hen, miten tekeminen paremmin palvelisi perustehtävää. Johto tukee 
hyvää kehittämistä ja hyvää työtä. Esimiehet koulutetaan ja valmen-
netaan tehtäväänsä. Vaatimattomaan toimintaan puututaan ripeästi, 
hyvä toiminta nostetaan esiin ja siitä palkitaan. Kuntatyö  
on arvostettua, asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan ke-
hittämiseen. Yhteistyö yli yksikkö- ym. rajojen on tavanomaista  
ei uutta ja poikkeuksellista.

- Työntekijän resurssien ja kykyjen valjastamiseksi yhteiseksi voimava-
raksi perehtyneissä työyksiköissä ei ole suurta vaihtuvuutta ja sitou-
tuminen työyksikköön on huipussaan.

- Hyvä johtaja luottaa työntekijöihinsä ja saa heidät kehittymään työs-
sään ihmisinä. Johtajalla pitäisi olla valta poistaa työpaikalta työmo-
raalia heikentävä ja dramaattisesti työyhteisöön vaurioita aiheuttava 
työntekijä, jonka elämäntehtävä on laittaa kapuloita kaikkien rattaisiin.

- Työntekijöiden asiantuntijuutta tulisi hyödyntää enemmän suunni-
teltaessa uudistuksia ja tulevaisuuden suuntaviivoja. Liikaa ainakin 
meidän yksikössä tapahtuu niin, että johtaja visioi yksin uusia ”hyviä” 
juttuja, joista sitten henkilökunta ei tiedä mitään, saati näe sitä, mi-
ten nämä ideat vastaavat mihinkään kysyntään.

- Asiantuntevien prosessi- ja palvelumuotoilutiimien avulla katsotaan, 
yhdessä työntekijöiden kanssa, mistä kaikista turhista asioista työpai-
kalla voidaan luopua ja miten asiat voidaan tehdä maalaisjärjellä ja 
työntekijöiden mielestä mielekkäällä tavalla.
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Uudistajat 2: Kohti parempaa asiakaskokemusta
- Asiakaslähtöinen ja inhimillinen ote toimintaan
- Pyrkimyksenä asiakkaan tarpeisiin vastaaminen
- Toimintaa kehitetään asiakkaita kuunnellen
- 27 mainintaa

- Pohdintaa: Tälle näyttää vastausten perusteella olevan tarvetta,  
samoin siihen liittyvälle osaamiselle. Byrokratian kokemukset  
syntyvät tämän puutteesta

Esimerkkejä aineistosta:
- Hyvä arki on kohdatuksi ja autetuksi tulemista. Tämä edellyttää  

kuntaorganisaation työntekijöiltä uudenlaista työotetta,  
toimenkuvia ja työaikoja.

- Palvelut tuotetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Yhteistyön 
määrä eri toimijoiden välillä on lisääntynyt ja tieto muiden tuotta-
mien palvelujen sisällöstä on kasvanut. Asiakkaita kuullaan ja ohjaus 
palveluihin ja niiden tuottaminen tapahtuu asiakkaan tarpeen eikä 
diagnoosin mukaan. Palveluista on tullut joustavampia ja laaduk-
kaampia. On päästy ”meidän asiakkaat, teidän asiakkaat” jaottelusta 
sekä ”ei kuulu meille” ajatuksesta irti. Sote-palveluissa inhimillisyys 
ja asiakaslähtöisyys ovat työtä vahvasti ohjaavat elementit.

Uudistajat 3: Yhteistyöhön avautujat
- Uudistaminen yhteistyön ja verkostoitumisen kautta
- Ylitse yksikkö- ja organisaatiorajojen
- Yhteistyötä verkostoissa järjestöjen, yritysten jne. kanssa
- Myös ylitse kuntarajojen
- 26 mainintaa

Esimerkkejä aineistosta:
- Johdetaan asiantuntijoita ja verkostoja. Haetaan parhaita käytäntöjä 

ja osaajia yli kuntarajojen.

Uudistajat 4: Houkutteleva kuntaorganisaatio
- Vetää puoleensa ja houkuttelee osaajia
- Merkityksellistä työtä ja innostava (työ)yhteisö
- Rohkeutta kokeiluihin ja toiminnan uudistamiseen
- Arvopohjainen ja erilaisuutta arvostava
- 36 mainintaa

- Pohdintaa: Olisiko hyvä tavoite tulevaisuuden kuntatyölle satsata 
attraktiivisiin soluihin ja työyhteisöihin. Sellaisia on jo paljon kun-
taorganisaatioiden sisällä?
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Esimerkkejä aineistosta:
- Kunnassa on riittävästi osaavaa henkilökuntaa. Eläköitymisvauhti  

on hurja, joten rekrytoinneissa on onnistuttava. Juuri meidän  
kunnan on oltava niin houkuttava, että saamme koulutettuja ja 
oppimishalukkaita työntekijöitä. Tulevaisuuden pienissä kunnissa 
korostuu moniosaajuus.

- Palkitsemisjärjestelmät ovat kehittyneet niin, että työntekijöitä 
 palkitaan innovoinnista, tuloksiin pääsemistä sekä positiivisten  
vaikutusten luonnista.

- Pieni kunta pystyy houkuttelemaan monipuolisuudellaan, tiiviillä 
työyhteisöllään ja hyvällä elinympäristöllään osaajia. Johtajien  
pysyvyydessä on haasteita, ellei heille pystytä tarjoamaan  
kehittymismahdollisuuksia ja kilpailukykyistä palkkausta.

- Jokainen kunta ja kaupunki on uudistumisen pakon edessä.  
Tuoreita ajatuksia ja lähtöjä on haettava jatkuvasti ja sovellettava 
omaan erityisosaamiseen.

- Kunnassa osataan hyödyntää monialaista osaamista. Kunnassa on 
töissä eri aloilta ja eri kokemuksilla ihmisiä: yritysmaailmasta,  
kolmannelta sektorilta. Tehtävien hoidossa hyödynnetään  
monipuolista koulutusta ja kokemusta.

- Kunnan henkilöstö nuorentuu, vaativat työtä, jolla on merkitystä. 
Virkamaisuus poistuu sähköisten palvelujen lisääntyessä. 

Uudistajat 5: Digitalisaation hyödyntäjät
- Useimmat vastanneista suhtautuivat luottavaisesti siihen, että  

vuonna 2025 digitalisaation mahdollisuuksia on hyödynnetty  
laajasti ja onnistuneesti kuntakentässä. 

- Digitalisaatio vapauttaa tekemään töitä ihmisten kanssa 
ja parantaa palveluja

- 45 mainintaa

- Pohdintaa: Digitalisaatiosta oli aivoriihessä erillisiä kysymyksiä,  
mistä osittain johtuu luokiteltujen vastausten suuri määrä.

Esimerkkejä aineistosta:
- Parviälyn käyttö: Kunnan viranhaltijat ja toimijat hyödyntävät suve-

reenisti fyysisessä ja virtuaalisessa verkostossaan olevia kuntalaisten, 
henkilökunnan ja muiden toimijoiden ideoita ja näkemyksiä palvelu-
jaan ja toimintaansa suunnitellessa/kehitettäessä/parantaessa.

- Varje kommun borde ha en app. Det här är kanske inte relevant 
längre 2025, men vem vet. Hemsidor är bra , men genom en app där 
kommuninvånare kan göra altt från att boka tandläkartid till att kolla 
relevant information om t.ex. dagsvård kunde det vara tydligare för 
kommuninvånare vad kommunen gör för dem.
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- Kun kunnat osaavat hoitaa digitalisoitumisen, se tulee tuomaan  
kuntalaisten elämään valtavan määrän elämää helpottavia asioita.

- Digitalisaatio on mahdollisuus. Sillä ei kuitenkaan voi korjata  
tilannetta, jos prosessi tai palvelu itsessään on pielessä - hyötyjiä 
ovat kunnat jotka trimmaavat prosessit ja palvelut kuntoon ja hyö-
dyntävät sitten digitalisaatiota alusta loppuun (ensimmäisestä  
asiakaskontaktista tai valmistelumuistiosta päätearkistointiin). 

- Maakuntauudistuksessa on kyettävä kokoamaan kuntien sekalaista 
digimaailmaa, ja esim. soten osalta tekemistä riittää. Parhaimmillaan 
tietojärjestelmien yhtenäistäminen alkaa tuoda hyötyjä jo ennen 
2025, ja resursseja voidaan käyttää myös sinne, missä kone ei korvaa 
ihmiskäsiä. Hoito- ja hoivaketjuissa päästään toivon mukaan siihen, 
että digitalisaatio ja robotisaatio alkaa vapauttaa ihmistyövoimaa 
hoitoon ja hoivaan.

- Koulumaailmassa ja työelämässä digitalisaatio vapauttaa niin ikään 
tekemään oikeita asioita. Paikkasidonnaisuus vähenee, mikä auttaa 
sekä suurissa kunnissa (vähentää liikkumistarvetta, vähentää tilan-
tarvetta) että pienissä (mahdollistaa osallistumisen opetukseen tai 
työhön etänä).

- Kulttuurille, viihteelle, matkailulle ym. rajattomat mahdollisuudet.
- Hierarkia ja byrokratia on viety minimiin. Johtoporrasta on hoikistettu 

ja esimiestaso osallistuu työntekoon kentällä ja kommunikoi suo-
raan työntekijöiden ja kuntalaisten kanssa kasvotusten ja somessa. 
Raskaista ICT järjestelmistä on luovuttu ja aidosti tarpeellisista on 
tehty käyttäjäystävälliset mobiilisovellusversiot, joiden avulla usein 
toistuvat asiat tapahtuvat joko automaattisesti tai korkeintaan yhden 
napin painalluksella. Terveydenhoidossa hyödynnetään kirjaamisessa 
esim. puheentunnistusta, mikä nopeuttaa ja helpottaa kirjautumista 
ja kirjaamista huomattavasti. 


