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Taustaa
KunTeko 2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelman tulevaisuuden 
työ julkisissa palveluissa TUJU -oppimisverkosto järjestää vuonna 2017 kaksi 
pyöreän pöydän keskustelua tulevaisuuden kunta- ja maakuntatyöstä. Tähän 
raporttiin on koostettu niistä ensimmäinen. Pyöreän pöydän keskusteluun 
osallistuivat Kuntekon neuvonantajistosta kuntien johtoa ja henkilöstön 
edustajia sekä johtava asiantuntija Tuula Oksanen Työterveyslaitokselta. 
Keskustelun vetäjänä toimi Niilo Hakonen KT Kuntatyönantajista.

Kuntien ja kuntayhtymien johdosta, henkilöstön edustajista sekä tutkijoista 
kootun neuvonantajiston tehtävänä on sparrata Kuntekoa. Pyöreän pöydän 
osallistujat olivat tutustuneet etukäteen Niilo Hakosen kokoamaan ”Miltä 
kuntatyö näyttää vuonna 2025?” -tausta- aineistoon, joka on raportin liitteenä.

KunTeko 2020 on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen 
yhteinen työelämän kehittämisohjelma, joka tukee kuntaorganisaatioiden 
uudistamis- ja kehittämistyötä ja tekee sitä näkyväksi. Kuntekossa  
kuntatyöpaikat saavat asiantuntija-apua, sparrausta ja neuvontaa. Lisäksi 
ne voivat osallistua ohjelman oppimis- ja kehittämisverkostoihin sekä  
sisäisten kehittäjien koulutuksiin.
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Millaista on  
tulevaisuuden  
kunta- ja
maakuntatyö? 
Onko se  
samanlaista,
parempaa tai  
huonompaa 
kuin nykyisin?
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Puheenjohtaja Niilo Hakonen:
Kunta-ala on suuntaamassa kohti tulevaisuutta. Viime 
viikoilla päättyi sote-valinnanvapauden lausuntokierros. 
Maaliskuun lopussa julkaistiin laaja Tulevaisuuden kunta 
-kirja. Tänään pyöreässä pöydässä on tarkoitus puhua erityi-
sesti tulevaisuuden kunta- ja maakuntatyöstä. Pöydässä on 
kahdeksan keskustelijaa, tervetuloa!

Timo Halonen:
Niilo pyysi pohtimaan etukäteen tulevaisuuden kuntatyötä 
ja tarpeita. Mielestäni ei voida erottaa työelämän kehittä-
mistä maailman muuttumisesta. Nyt eletään todella isoa 
muutosta, jollaista suomalainen kunnallishallinto ei ole koh-
dannut aiemmin. Ei olla siirtämässä tehtäviä toiselle taholle, 
vaan kyseessä on koko toimintalogiikan muutos.

Meillä ei ole tällä 
hetkellä oikeaa tilan-
nekuvaa, vaikka sel-
lainen pitäisi olla. Se 
on kaikkein tärkein. 
Pitäisi olla käsitys ko-
konaisuudesta; missä 
me olemme, mihin 
olemme menossa, 
mikä kuviossa on 
mahdollista, mikä ei, 

mihin minä voin vaikuttaa, mihin en ja mitä muut tekevät. 
Tämä pitäisi pystyä hahmottamaan itselle.

Kehittäminen ei ole sitä, että käydään läpi vain jokin yksi 
prosessi tai on jokin hyvä pilottihanke. Pitää olla laajasti 
omaehtoista kehittämistä. Kun on olemassa jonkinlainen 
kuva tai käsitys, voidaan tehdä valintoja siitä, mitä lähdetään 
kehittämään. Muutoksen pitäisi olla sisäsyntyistä ja omaeh-
toista.

Jokaisen tulisi itse tehdä ratkaisu siitä, että lähtee muu-
tokseen mukaan. Organisaatiolla tulisi olla visio siitä, 
mihin ollaan menossa. Miten me omat ratkaisut teemme? 
Kehittämistä ei voida koskaan ulkoistaa. Ei voida palkata 
konsulttia ja sanoa, että nyt hän kehittää. Parhaimmillaan 
hän voi auttaa ottamaan askeleita eteenpäin. Mikkeli luo 
omaa tulevaisuuttaan tekemällä yhteistyötä monenlais-
ten tahojen kanssa. Kunteko on yksi, josta saadaan eväitä. 
Ollaan mukana myös Uuden sukupolven organisaatiot 
USO-verkostossa ja ARTTU-hankkeessa, joka arvioi kuntien 
kehittämistä.

Niilo Hakonen
Johtava työelämän kehittämisen  
asiantuntija
KT Kuntatyönantajat

Niilo Hakonen on toiminut  
vuodesta 2014 alkaen johtavana 
työelämän kehittämisen asian- 
tuntijana KT Kuntatyönantajissa.  
Tätä ennen hän on ollut mm.  
tutkijana ja työelämän 
kehittämistehtävissä EK:ssa. 
Hakonen on Kunteko-ohjelmassa 
tiiviisti mukana mm. valmistelu- 
ja ohjelmaryhmissä.  

Timo Halonen, VTT
Kaupunginjohtaja
Mikkelin kaupunki

Timo Halonen on työskennellyt  
kuntien palveluksessa koko  
työuransa, ja siitä yli 20 vuotta 
kaupunginjohtajana. Nykyisessä 
virassaan Mikkelin kaupungin- 
johtajana Halonen aloitti  
elokuussa 2015. Sitä ennen hän 
johti Kuusamon kaupunkia  
vuodesta 2003 alkaen ja  
Kiuruveden kaupunkia vuodesta 
1995 alkaen.

Kehittäminen ei ole  
sitä, että käydään 
läpi vain jokin yksi  
prosessi tai on jokin  
hyvä pilottihanke.  
Pitää olla laajasti oma- 
ehtoista kehittämistä.

”

”
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Kehittämisen tulisi aina olla yhteistoiminnallista, ei norsunluu-
torneissa mietittävää. Päätöksillä ei tehdä kehittämistä. Johdon 
tulee sitoutua ja ottaa henkilöstö mukaan sekä tehdä itse muu-
tosta. Strategic practice: erilaisten muutosten ja strategisten 
päätösten kohteista tulee tekijöitä eli objekteista subjekteja.

Konkretia on tärkeää. Jos kerralla tavoitellaan 100% muutosta, 
se tuskin onnistuu. Jos sen sijaan otetaan kerralla 5 prosen-
tin tavoite ja juhlitaan sen saavuttamista, saatetaan onnistua 
paremmin.

Elina Mehtonen:
Kehittämistä on hirvittä-
vän paljon monessa eri 
tasossa. Työntekijöiden 
näkökulmasta resurs-
sit laahaavat perässä. 
Työpaikasta pystyy 
irrottautumaan muuta-
ma henkilö, joka oman 
työn ohessa pystyy 
kehittämään ja käymään 
työryhmissä. Työntekijän 
kokemus siitä, että on 
päässyt osalliseksi ja 
tullut kuulluksi muu-
toksessa, on kuitenkin 
tärkeää. Iso haaste on 
saada työntekijät imuun 
mukaan.

Antero Alenius:
Tästä on helppo jatkaa. 
Meillä on kunnissa edel-
leen liian talouspainot-
teinen ajattelu eteenpäin 
menoon, pärjäämiseen. 
Jos ei lasketa vain euroja 
vaan otetaan kehittämi-
nen mukaan, päästään 
myös pysyvämpiin eurohyötyihin. Silloin saadaan myös henki-
löstö mukaan. Monet sanovat edelleen, että teidän kehittämis-
toiminta on vain kivaa. Ei ymmärretä, että toiminnan muutos on 
väline saada myös taloudellisia tuloksia.

Kunnissa on töissä valtavasti ihmisiä, joilla on halua toimia 
niissä ammateissa. Kehittämisen pitäisi vahvistaa jo sitä hyvää, 
mitä on ja toisaalta pyrkiä menestymään työelämän muutok-
sessa. Kunnissa on hyvin erilaisia tehtäviä.

Elina Mehtonen
Työsuojeluvaltuutettu
Vantaan kaupunki

Elina Mehtonen on ollut töissä  
Vantaan kaupungilla vuodesta  
1991 ja työsuojeluvaltuutettuna 
hän on toiminut vuodesta 2014  
alkaen.  

Antero Alenius
Kunnajohtaja
Hämeenkyrön kunta

Antero Alenius toimi vuosina  
1989-2006 apulaiskaupungin- 
sihteerinä ja kaupungin- 
sihteerinä Huittisten kaupungissa. 
Vuosina 2006-2011 hän oli  
Punkalaitumen kunnanjohtaja. 
Elokuusta 2011 alkaen Alenius  
on toiminut Hämeenkyrön  
kunnanjohtajana.

Meillä on kunnissa 
edelleen liian talous-
painotteinen ajattelu 
eteenpäin menoon, 
pärjäämiseen. Jos ei 
lasketa vain euroja vaan 
otetaan kehittäminen 
mukaan, päästään 
myös pysyvämpiin  
eurohyötyihin. Silloin 
saadaan myös henki- 
löstö mukaan. Monet 
sanovat edelleen, että 
teidän kehittämis- 
toiminta on vain kivaa. 
Ei ymmärretä, että  
toiminnan muutos on 
väline saada myös 
taloudellisia tuloksia.

”

”
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Timo Halonen:
Jo tämän tapaamisen alussa tuli esiin kuntien erilaisuus. 
Kunnat ovat erilaisia, mutta jako ei ole samanlainen uu-
dessa ja entisessä maailmassa. Ollaan siirtymässä paik-
kojen tiloista virtojen tilaan. Tästä on puhunut erityisesti 
Manuel Castells. Maailma järjestyy virtojen mukaan, ei 
hierarkkisesti. Tämä antaa myös pienille kunnille mah-
dollisuuden kehittyä, sillä osaamisella ja vahvuudella, 
jota on. Se tarkoittaa väistämättä sitä, että kunnat tulevat 
erilaistumaan.

Merja Syrjänen:
Kuntaorganisaatio on ollut hyvin funktionaalinen. Miten 
rakenteiden muuttuminen edesauttaisi sitä, että päästäi-
siin virtaamisen suuntaan? Toisaalta kyseessä on ihmiset 

ja heidän kokemuk-
sensa muuttuu, kun 
ympäristö muuttuu. 
Perusihmisyys on kui-
tenkin samanlainen. 
Se tulee huomioida 

kehittämisessä. Aika usein kehitetään niin, että johtajat 
kehittävät omaa elämäänsä ja työntekijät omaansa. Ei ole 
vielä kovin yleistä, että ollaan samassa pöydässä, kuten nyt. 
Lähiesimiehellä voi olla 50-60 työntekijää - miten hoide-
taan kohtaamiset?

Itse olen nyt elämänvaiheessa, jossa olen käynyt mennei-
syyttä läpi ja sitä, missä kaikessa olen ollut mukana. On 
eletty maailmassa, jossa on tehty hankkeita hankkeiden pe-
rään. Arviointi on aina kuitenkin jäänyt vajaaksi. Mitä niistä 
kaikista on seurannut?

Kirsi-Marja Lievonen:
Euro on paras konsultti. Kun se loppuu, on pakko kehittää. 
Kaikkien pitää tehdä oma panos sen eteen. Euromääräisiä 
asioita saadaan tavoitella, mutta se pitää tehdä oikealla taval-
la. Höyläämmekö vain samaa juustoa, vai teemmekö asioita 
eri lailla? Hirveän usein törmää siihen, ettei työyhteisöissä ole 
huokoisuutta, eikä niissä voida kehittää. Pitäisi olla kyky ottaa 
aikaa kehittämiselle ja priorisoida asioita. Kehittäminen on 
voimien keräämistä toisella tavalla tekemiseen.

Mehän olemme myös paljon kunta-alan palvelujen käyt-
täjiä. Olen joutunut katsomaan itse asiakkaana terve-
ydenhuollon palveluja. Ei ole kyse siitä, kuinka paljon 
on henkilökuntaa, vaan siitä, miten asiat tehdään. Miten 
asiakkaita ja potilaita kohdellaan? Aina ensimmäiseksi 
selitetään, ettei ole resursseja. Mutta miten saadaan kai-

Merja Syrjänen
Pääluottamusmies JUKO 
Mikkelin kaupunki

Merja Syrjänen on toiminut  
JUKOn pääluottamusmiehenä 
vuodesta 1998 lähtien. Mikkelin 
kaupungin palveluksessa erityis- 
luokanopettajana hän aloitti  
vuonna 1981. Parhaillaan hän  
on em. tehtävästä virkavapaalla 
hoitaessaan pääluottamusmies- 
tehtävää sekä määräaikaista 
projektipäällikön tehtävää 
kaupungin palveluorganisaatio- 
uudistuksessa.

Kirsi-Marja Lievonen
Henkilöstöjohtaja
Vantaan kaupunki

Kirsi-Marja Lievonen on Kunteko- 
ohjelman neuvonantajiston puheen-
johtaja. Lisäksi hän on kahden kun-
nallisen yhtiön Seure Henkilöstö- 
palvelut Oy:n ja Vantti Oy:n  
hallituksen jäsen sekä KT:n valtuus- 
kunnan jäsen. Aiemmin hän toimi  
Vantaan kaupungilla teknisen 
toimen hallintopäällikkönä. 

Ei ole vielä kovin yleis-
tä, että ollaan samassa 
pöydässä, kuten nyt.

””
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kille työntekijöille työn 
tekemisen ilo?

Hannu Rantanen:
Niilon kokoamassa 
tausta-aineistossa (ks. 
liite 1) mainittiin kohta 
”Olen kustannustekijä”. 
Meidät on myrkytetty 
sillä, että euro konsultoi. 
Olen ollut 25 vuotta 
opettajana ja tilasin tällä 
viikolla neljä pakettia 
puuvärikyniä (ensimmäi-
nen puuvärikynätilaus 
urallani). Huolimatta 
siitä, että tilaus oli vain 
muutaman euron arvoi-
nen, tuli keskustelua, voi-
daanko tilata, kun pitää 
säästää.  Pitäisi mennä 
aina kehittämisen kautta, 
ei niin, että vain euro 
konsultoi.

Kirsi-Marja Lievonen:
Säästäminen säästä- 
misen takia on typerää. 
Vantaa on pääkaupunki- 
seudun köyhin kunta, 
mutta Kunta10-tutki- 
muksen tulokset eivät 
ole köyhimmät. Jos ei ole rahaa, ei ole palveluja eikä hen-

kilöstöä. Tärkeää on, että positiivista on mukana. Se on 
johtamisen tehtävä. Samalla tavalla on kuntalaisten osal-
listamisessa.

Elina Mehtonen:
Esimerkiksi Vantaan tuunatun työn mallissa tarkoitus ei ol-
lut säästää, vaan saada olemassa olevat resurssit paremmin 
käyttöön. Tarpeen vaatiessa on palkattu sijainen. Vuonna 
2016 tuunattua työtä tehtiin jo yli 3600 työpäivää.

Hannu Rantanen
Opettaja ja 
pääluottamusmies JUKO
Hämeenkyrön kunta

Hannu Rantanen on opettanut 
teknistä työtä ja matematiikkaa  
vuodesta 1991 lähtien. Tällä  
hetkellä hän toimii ko. aineiden  
lehtorina Hämeenkyrön yhteis- 
koulussa. JUKOn pääluottamus- 
miehenä hän on ollut vuodesta  
2002. 

Säästäminen säästä-
misen takia on typerää. 
Vantaa on pääkaupun-
kiseudun köyhin kunta, 
mutta Kunta10-tutki-
muksen tulokset eivät 
ole köyhimmät. Jos ei 
ole rahaa, ei ole palveluja 
eikä henkilöstöä.  
Tärkeää on, että positii-
vista on mukana. Se on 
johtamisen tehtävä.

”

”

Euro on paras konsultti. 
Kun se loppuu, on 
pakko kehittää.  
Kaikkien pitää tehdä 
oma panos sen eteen. 
Euromääräisiä asioita 
saadaan tavoitella,  
mutta se pitää tehdä 
oikealla tavalla. Höy- 
läämmekö vain samaa 
juustoa, vai teemmekö 
asioita eri lailla? Hirveän 
usein törmää siihen, 
ettei työyhteisöissä ole 
huokoisuutta, eikä niis-
sä voida kehittää. Pitäisi 
olla kyky ottaa aikaa 
 kehittämiselle ja prio-
risoida asioita. Kehittä-
minen on voimien ke-
räämistä toisella tavalla 
tekemiseen.

”

”
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Millaisia 
kehityskulkuja 
on kuntatyössä 
havaittavissa? 
Mikä muuttuu 
ja miten?
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Timo Halonen: 
Tunnistan kuntatyössä muutamia kehitystrendejä tai -kulkuja, 
jotka vaikuttavat siihen, miten meidän tulee työtä tulevaisuu-
dessa tehdä. Niitä ovat: 

1) Kunnista tulee konserni. Se on jo kuntalaissa. Tällä 
hetkellä kuntakonsernia voisi kuvata osaamattomaksi omis-
tajaksi tai tottelemattomaksi tyttäreksi. Pitäisi kuitenkin 
päästä siihen, että on yksi konserni ja yksi strategia, jota 
konserni toteuttaa. 

2) Organisaatiosta mennään yhteisöön. Kaupungin voimavarat 
eivät ole pelkästään kaupungin organisaatiossa vaan kau-
punkiyhteisössä, johon kuuluvat kaikki alueen toimijat. Tämä 
tarkoittaa sitä, että päätöksiä ei tehdä valtuustosaleissa, vaan 
verkostoissa. Tällöin tärkeää on, miten johdetaan ja tehdään 
töitä verkostoissa.   

3) Kuntalaiset eivät ole enää pelkästään hallintoalamaisia 
vaan asiakkaita eli objekteista tuleekin subjekteja. Kuntalaiset 
tekevät oman kuntansa menestyksen. Tämä muuttaa ajattelua 
aika paljon. 

4) Kunnissa pitäisi päästä siihen, että asioista ei puhuta ra-
kenteiden, vaan prosessien kautta. Ikuisessa talouskeskuste-
lussa rakenteita muuttamalla asioita muutetaan juustohöylän 
tavoin, mutta prosesseja muuttamalla kehitymme palvelu-
tuotannossa niin, että sitä kautta saavutetaan taloudelliset 
säästöt. 

5) Kuntien voimakas erilaistuminen. Kunnilta siirtyy nyt pois 
työtä, joka on ollut hyvin säänneltyä ja luonut tiettyjä raken-
teita. Kuntien jopa toivotaan tulevaisuudessa erilaistuvan ja 
hakevan omia vahvuuksiaan ja menestyvän niiden avulla ja 
suuntaavan omia resurssejaan vahvuuksien suunnassa. Enää 
ei säännellä kuntaa, vaan kunnan yleinen toimiala mahdollis-
taa kunnalle uudenlaisen tekemisen mallin. 

Antero Alenius: 
Samansuuntaisia ajattelin. Korostaisin erityisesti sitä, että 
tulevan kuntatyön pitää jatkossa pystyä omalla osaamisellaan 
osoittaa tulevansa valituksi tässä valintojen maailmassa. Siirryt-
tiinpä sitten minkälaiseen valinnanvapauteen millä 
aikataululla tahansa. ”Omalla osaamisella” tarkoitan 
henkilöstön uudistumiskykyä ja osaamista. Tulee 
myös osoittaa, että kuntatyö on taloudellisesti 
kannattavaa ja kilpailukykyistä. Valituksi tulemis-
ta ei saavuteta päätösvallalla, vaan se ansaitaan 
saamalla henkilöstö mukaan. Vain siten kuntatyö 
voi menestyä tässä maailmassa. Jos näitä ehtoja ei 

Tulevan kuntatyön  
pitää jatkossa pystyä 
omalla osaamisellaan 
osoittaa tulevansa  
valituksi tässä valinto-
jen maailmassa.

”

”
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täytetä, tullaan jäämään marginaaliryhmien palveluverkoksi, joka 
ei ole keskeisessä asemassa valinnanvapaudessa. 

Julkisen tulee pystyä yksityiseen sektoriin verrattuna osoitta-
maan, että itseisarvo ei ole nopeus (pääsetkö seuraavana päivä-
nä tai seuraavalla viikolla vastaanotolle haluamallesi henkilölle), 
vaan hoidon ja hoitohistorian kokonaisuus. Laajemmin puhutaan 
asiakassuhteen jatkuvuudesta. Näitä nopeat valinnat eivät mah-
dollista. Tämä olisi yksi kilpailuetu, jolla julkinen työ pärjäisi. 

Nyt jos koskaan julkishallinnon työstä tulee entistä julkisem-
paa eli julkishallinnon työn tulisi olla vahvasti somessa ja 
muissa välineissä ja kertoa, minkälaista työtä meillä täällä 
tehdään ja mitä kokeillaan. Juuri tällaiset Kuntekot tulee ole-
maan entistäkin tärkeämmässä roolissa, kun osoitetaan omaa 
osaamista. Tässä mielessä kuntatyössä tulee tapahtumaan iso 
kulttuurinmuutos. Paljon on kiinni henkilöstöstä.  

Merja Syrjänen: 
Timon kuvaamiin tulevaisuuden trendeihin on hirveän helppo 
yhtyä. Ne liittyvät myös siihen, mikä on kunnan verotusoikeus 
ja -mahdollisuus eli mistä kunta saa rahat toimintojen tuotta-
miseen. Siinä on haastetta. Olen samaa mieltä siitä, että kunta-

työ on isossa murroksessa. Jos ajatellaan, että ollaan 
konserni tai yhteisö, on muututtava työn mukana. 
Meillä on jo paljon puhuttu siitä, että mihin työhön 
tulet kuntaan ja se, minkälaisesta työstä lähdet pois 
ei ole välttämättä sama. Kunnan sisällä työtehtävissä 
tapahtuu muutoksia. Mutta miten osaamisen antami-
seen ja kehittämiseen pystytään vastaamaan? 

Niilo Hakonen: 
Nyt puhutaan isoista muutoksista. Näkyvätkö ne teillä Mikke-
lissä? Tehdäänkö töitä yhteisöissä ja kehitetäänkö prosesseja 
asiakaslähtöisiksi?

Merja Syrjänen: 
Tätä työtä ollaan aloittamassa johtuen siitä, että sote on jo 
irtaantunut kunnasta. Osa muutoksista on sellaisia, joihin jou-
dutaan pakon edessä ja silloin on muututtava. On myös asioita, 
joita voidaan kehittää 
itse etupainoisesti. 
Pääsääntöisesti meillä 
on hyvä tahto lähteä 
muuttamaan meidän 
toimintoja prosesseiksi. 
Henkilöstö on ollut joh-
don kanssa tässä aktiivi-
sesti mukana. 

Mihin työhön tulet 
kuntaan ja se,  
minkälaisesta työstä 
lähdet pois ei ole  
välttämättä sama.

”
”

Osa muutoksista on 
sellaisia, joihin joudu-
taan pakon edessä ja 
silloin on muututtava. 
On myös asioita, joita 
voidaan kehittää itse 
etupainoisesti.

”

”
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Kirsi-Marja Lievonen: 
Muutos on olemassa ja maailma muuttuu koko ajan meidän 
ympärillä. Meidän pitää muuttua. Suuri haaste on, miten hen-
kilöstö kykenee muuttumaan, kun kuntatyössä ihmiset ovat 
turvallisuushakuisia. He ovat hakeutuneet tiettyyn paikkaan 
tekemään töitä. Pääluottamusmiehet tuovat hirveästi esille sitä, 
että pelkästään jo huoneesta toiseen siirtyminen on äärim-
mäisen ahdistavaa ja vaikeaa monelle työntekijälle. Eli miten 
luodaan sellaista osaamista kuin muutoskyvykkyys? Miten 
pystyy elämään muutoksessa niin, ettei koe sitä stressaavana 
ja luottaa siihen, että on osaamista? Miten työntekijä pitää itse 
huolta osaamisestaan? 

Tässä on tuhannen taalan paikka, koska meidän 
pitäisi päästä enemmän siihen, että asiakkaat, 
yritykset ja kuntalaiset ovat olemassa. Meillä on 
hyvin korkeasti koulutettu organisaatio Vantaal-
lakin; 60% meidän henkilökunnasta on vähintään 
korkeakoulututkinnon suorittaneita. Professiot on 
meillä hirveän vahvoja. Me opiskelemme korkea-
kouluissa ja niin sanotusti tiedämme, miten hom-
mat hoidetaan. Mutta kuinka paljon kuunnellaan 
asiakasta? Onko asiakaskin samaa mieltä siitä, että 
tämä on juuri se oikea tapa? 

Nyt on paljon puhuttu tästä asiakkaiden mukana 
olemisesta ja osallistamisesta. Meillä Vantaalla on 
sitä jonkin verran tehty ja jatkossa tehdään enem-
mänkin. Usein huomataan, että asiantuntija näkee 
asiat toisella tavalla ja asiakkaalle jokin toinen 
asia on paljon tärkeämpi kuin se, jonka asiantunti-
ja on luullut olevan merkityksellinen. 

Vantaalla varhaiskasvatusta kehitettäessä mietit-
tiin eurojen lisäksi toimintatapoja. Kysyttiin lasten 
vanhemmilta, mitä he varhaiskasvatukselta odottavat. Yllätys 
oli kamalan suuri, kun hirveän monet eivät tarvinneet kokopäi-
vähoitoa, vaan halusivat kerhotoimintaa eli kevyempiä vaih-
toehtoja. Kun tämä oivallettiin, toimintoja alettiin organisoida 
ja synnytettiin sellaisia palveluita, jotka eivät ole kunnalle 
lakisääteisiä, mutta joita ihmiset haluavatkin sen sijaa, että he 
ottavat kovaa 8-10 tunnin varhaiskasvatusta. 

Asiakastyössä pitää olla oikea asenne. Näen, että valinnan-
vapauskin liittyy siihen, että asiakas tietää paremmin kuin 
asiantuntija, mitä tarvitsee. Näkemykseni mukaan yhteiskunnan 
arvot ovat selkeästi koventuneet, haetaan paljon voimakkaam-
min markkinalähtöisyyttä kuin aikaisemmin. Julkinen sektori ei 
ole enää itseisarvo toimijana, kun sosiaali- ja terveydenhuolto 
menee valinnanvapauteen. Kuinka pitkään opetus- ja varhais-

Nyt on paljon puhuttu 
tästä asiakkaiden  
mukana olemisesta ja 
osallistamisesta. Meillä 
Vantaalla on sitä jonkin 
verran tehty ja jatkossa 
tehdään enemmänkin. 
Usein huomataan, että 
asiantuntija näkee asiat 
toisella tavalla ja asiak-
kaalle jokin toinen asia 
on paljon tärkeämpi 
kuin se, jonka asian-
tuntija on luullut olevan 
merkityksellinen. 

”

”
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kasvatus voivat olla pyhiä, nykyisellään? Tietyissä asioissa 
meidän pitää päästä eteenpäin. Asiakkaiden tarpeiden tulisi 
ratkaista se, mitä me tuotamme ja milloin. Meidän henkilöstö-
kin on sillä tavalla vähän jäykkää, että on mukava olla töissä 
tiettyihin totuttuihin aikoihin. Kuinka paljon ajattelemme sitä, 
milloin asiakas tarvitsee ja haluaa palvelua. 

Tykkään tuoda esiin itsensä johtamisen taitoa, koska se tarkoit-
taa sitä, että yksilö pitää huolta osaamisesta ja omasta asen-
teesta; miten suhtaudut työyhteisöön, miten näet esimiehen 
osana siinä, miten itse osaat laittaa asioita kuntoon? Laatua ja 
vaikuttavuutta ruvetaan katsomaan entistä enemmän. Kaikki 
peräänkuulutamme vaikuttavuutta, mutta onko meillä keinoja 
siihen? Sanomme, että julkisissa organisaatioissa tehdään tiet-
tyjä asioita, koska olemme niin hyviä ja katsomme aina vaikut-
tavuutta. Arvioimmeko sitä kuitenkaan oikeasti? 

Hannu Rantanen: 
Kaiken kokoisissa kunnissa on yksilösuorittajia pääkaupunki-
seudusta lähtien. Eli on vastuu jostakin asiasta, josta kukaan 
muu ei tiedä yhtään mitään. Kun tällainen henkilö on syystä tai 

Työn organisointi 
itsenäisiin tiimeihin
Hollannissa kotisairaanhoidon toimintaa oli pyritty 
tehostamaan tehtävien tarkalla mitoituksella. Aika kului 
määritellyissä tehtävissä, mutta sitä ei jäänyt ihmisil-
le. Tähän tuskastuneina joukko hoitajia perusti voittoa 
tavoittelemattoman yrityksen, jossa vastuu tietyn alueen 
kotisairaanhoidosta annettiin kokonaan 15-20 hengen 
tiimeille. Niissä jokaisen työntekijän tuli kaikella toi-
minnallaan pyrkiä tukemaan asiakkaidensa hyvinvointia 
ja autonomista elämää. Kun tiimiläiset itse vastasivat 
kaikesta toiminnastaan, jopa uusien työntekijöiden 
palkkaamisesta, työn tuloksellisuus ja vaikuttavuus kas-
voivat valtavasti. Hoitajat hakivat joukolla töihin näihin 
tiimeihin. Nykyisin Buurtzorg-tiimit hoitavat 2/3 Hollan-
nin kotisairaanhoidosta, ja ne tekevät sen huomattavasti 
pienemmillä kustannuksilla kuin vanhassa toimintamal-
lissa. Yritys on useita kertoja valittu Hollannin parhaaksi 
työpaikaksi.
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toisesta poissa pelistä tai asia menee pieleen, niin 
syntyy tarpeettomasti hankalia tilanteita. Toivoisin 
näkeväni enemmän tulevaisuudessa työpari- tai 
pikkutiimitoimintaa. Vastuunjakokin saattaisi olla 
joskus edullista. 

Tuula Oksanen: 
Keskustelu tulevaisuuden kuntatyöstä on monella 
tapaa tärkeää esimerkiksi siksi, että kun maailma 
ympärillä muuttuu niin myös kunnat muuttuvat. 
Maakunta- ja soteuudistuksen lisäksi on kuntauu-
distus. Väistämättä käy niin, että asiat, joita maakuntauu-
distuksessa korostetaan (esim. valinnanvapaus ja tasaver-
taiset palvelut), niitä tullaan myös kuntatyöstä pyytämään. 
Halutaan valinnanvapautta sekä tasavertaisia ja asiakas-
lähtöisiä palveluja.

Kunnat varmasti erilaistuvat, mutta toivottavasti eivät 
eriarvoistu. Se on tavoite. Maakuntauudistuksen tavoitteet 
virtaavat tai valuvat myös kuntiin. Sosiaalisen kestävän 
kehityksen tarve, joka on maakunta- ja soteuudistuksessa, 
liittyy myös kuntiin. Kehitys ei saa olla eriarvoistuvaa. Us-
kon, että yhä enemmän arvot nousevat pintaan yhteisölli-
syydestä ja tasavertaisuudesta sekä ihmisten kuulemisesta 
inhimillisyydestä lähtien. Paljon muuttuu jo itsestään, kun 
maakunnat tulevat. 

Toivoisin näkeväni 
enemmän tulevaisuu-
dessa työpari- tai  
pikkutiimitoimintaa.

”
”

Tuula Oksanen, LT,  
dosentti, eMBA 
 Johtava asiantuntija
Työterveyslaitos 

Tuula Oksanen on aiemmin 
toiminut työterveyslääkärinä 15 
vuotta. Vuodesta 2006 hän on  
tutkinut kuntatyön vaikutuksia  
terveyteen Työterveyslaitoksella.  
Hän johtaa laajaa Kunta10- 
tutkimusta.
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Missä  
tulevaisuuden 
kuntatyötä  
on jo nyt?
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Niilo Hakonen: 
Tällä hetkellä käydään keskustelua työn murroksesta ja muutok-
sesta. Sitä on tietysti käyty vuosien varrella aiemminkin. Sote- ja 
maakuntauudistus on kunnissa valtava. Se koskee jäljelle jääviä 
kuntia ja niitä, jotka siirtyvät sekä vähän eri tavalla niitä, jotka 
ovat siirtäneet terveyspalvelunsa jo aiemmin kuntayhtymiin. 

Tulevaisuuden kuntatyötä on varmaankin jo nyt nähtävillä. Aina-
kin sanotaan niin, että tulevaisuus on jo keskellämme, mutta se 
ei ole välttämättä jakaantunut tasaisesti. Missä te näette tulevai-
suuden kuntatyötä tällä hetkellä? Missä on hyviä esimerkkejä?

Elina Mehtonen: 
Vantaalla koko ajan lisääntyvät erilaiset asukkaiden osallistu-
misen muodot. Jokaisen uuden rakennushankkeen prosessissa 
on mukana asukkaiden ja käyttäjien osallistaminen. Asukkaat 
kokevat tämän hirveän tärkeäksi, koska he käyttävät esimerkik-
si vapaa-ajan tiloja ja pääsevät mukaan suunnitteluun. Nuoriso-
tila on varmasti paremmin nuorten käytössä, kun nuoret ovat 
päässeet itse mukaan miettimään ratkaisuja. 

Lean-ajattelu,  
palveluohjaus ja 
tuottavuus Vantaan 
kaupunginkirjastossa
Vantaan kaupunginkirjastossa on haluttu lisätä asiakas-
tyytyväisyyttä, saada lisää kävijöitä ja kehittää kirjasto-
palveluita asiakasnäkökulmasta. Kehittämistoiminnan 
tavoite on Lean-ajattelua soveltaen vähentää turhaa 
työtä ja keskittyä uuteen kirjastoon, jonka keskiössä on 
pedagoginen toiminta. Kaikki se, mikä ei tue strategiaa 
ja toiminta-ajatusta eli kaikkien lukutaitojen edistämis-
tä, poistetaan ja keskitytään asioihin, jotka tuottavat 
asiakkaille lisäarvoa. Konkreettisia ”hukan” (=poiston) 
toimenpiteitä ovat olleet: omatoimikirjastot, aineiston 
kellutus (aineisto jää siihen kirjastoon, johon se palau-
tuu jolloin kuormat pienenevät ja kuljetusmäärät vähe-
nevät), palveluohjaus verkkoon, digitalisaation hyödyn-
täminen ja asiakkaiden osallistaminen. 

Lisätietoa Tekojen Torilta:  
http://www.kunteko.fi/katso/309

http://www.kunteko.fi/katso/309
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Myös palvelujen suunnittelussa asukkaita osallistetaan koko 
ajan enemmän ja on syntynyt hienoja ratkaisuja esimerkiksi 
varhaiskasvatuksessa. Osallistaminen tulee varmasti lisäänty-
mään kaikissa eri työn muodoissa.

Hannu Rantanen: 
Koko Suomessa on digitutorhankkeita menossa. Niissä on 
nähtävissä, että jotain nykyistä säilytetään ja jostain luovutaan. 
Ulkoiset resurssit eivät kuitenkaan ole siinä kunnossa, että ne 
mahdollistaisivat kaikilta osin järkevää toimintaa. Ei siis voida 
vielä hypätä siihen kelkkaan täysillä. Se on kuitenkin sellaista 
toimintaa, jota tulevaisuudessa perusopetuksessa tulee ole-
maan. Sinne ollaan kovaa vauhtia menossa. Vie vuosia, muttei 
vuosikymmeniä.

Elina Mehtonen:
Vantaalla on hankittu kouluihin tabletit kaikille oppilaille. 
Kouluihin on mm. perustettu Guru-kahviloita, joissa hyödynne-
tään oppilaiden digi-taitoja ja kuka vaan voi käydä kysymässä 
neuvoja digi-laitteiden käyttöön. Samoin opettajien keskuudes-
ta on tunnistettu henkilöt, jotka osaavat digihommia paremmin 
ja toimivat vertaisapuna muille opettajille.

Digitutori  
– tukea henkilöstön 
IT-osaamiseen
Jyväskylän kaupunki palkkasi keväällä 2016 henkilös-
töpalveluihin ”Digitutorin”, jonka tehtävänä oli kehittää 
henkilöstön IT-osaamista tarjoamalla räätälöityä tukea 
työyhteisö-, tiimi- ja yksilöohjauksen avulla. Työyhteisöihin 
jalkautuvalla ohjauksella korvattiin perinteiset luokka-
muotoiset koulutukset ja verkkokurssit, joiden vaikutta-
vuus ja hyöty koettiin heikoksi. Digitutori on ns. ”IT-osaa-
misen personaltrainer”, joka ohjaa, kouluttaa ja valmentaa 
keskeisissä työssä tarvittavissa ja sitä helpottavissa 
järjestelmissä. Digitutori tukee myös uudenlaisten, säh-
köisten oppimis-, koulutus-, valmennus-, ohjausmateriaali-
en tekemistä ja kehittämistä video– ja verkkopohjaisiksi. 
Palaute digitutorin toiminnasta oli pelkästään positiivista 
ja se koettiin erittäin vaikuttavaksi. Jatkossa tavoitteena on 
digitutorin avulla lisätä sähköisten työkalujen ja - välinei-
den (esim. älypuhelimet) tehokkaampaa yhteiskäyttöä.  
 
Lisätietoa Tekojen Torilta:  
http://www.kunteko.fi/katso/424 

http://www.kunteko.fi/katso/424 
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Antero Alenius:
Kun digi tuodaan välineeksi arjen työhön, se on 
keino uudistaa kuntatyötä ja ratkaista sitä ongel-
maa, mitä pitää poistaa, kun tuodaan uutta tilalle. 
Edellisten esimerkkien lisäksi käytännön hoiva-
työssä ja kehitysvammaisten parissa on Ipadien 
avulla pystytty uudistamaan työtä ja saatu aikaan 
erilaista vuorovaikutusta asiakkaisiin ja omaisiin. 
Tämä tuo aivan uudenlaista asiakaslähtöisyyttä 
työhön. 

Meillä 60 henkilöä on viimeisen kahden vuoden 
aikana valmistunut palveluiden tuotekehittäjiksi. 
On valtavan hieno nähdä se into ja onnistumisen 
halu ja halu tuoda onnistumisia esiin esimerkik-
si sosiaalisessa mediassa. Oikeasti kuntatyöstä 
ollaan innostuneita ja siihen tunnetaan vetovoimaa, kun siihen 
on annettu mahdollisuuksia. 

Digitaalisuuden ja 
sosiaalisen median 
kanavien hyödyntä-
minen Hämeenkyrön 
kunnassa
Hämeenkyröstä löytyy lukuisia esimerkkejä digitaalisten 
välineiden ja sosiaalisen median kanavien hyödyntämi-
sestä eri toimialoilla. Kuntekon Tekojen Torilta voi lukea 
lisää esimerkiksi seuraavista:
• 105 tapaa käyttää iPadia vuorovaikutuksen  

tukemiseen kehitysvammaisten kanssa
• Dialyysiyksikön näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen
• Some-kanavat kouluterveydenhuollon  

aktiiviseksi työvälineeksi
• Sähköinen huoltokirja kiinteistöhuollon tueksi
• Tieto- ja viestintäteknologian käyttö kielten opetuksessa
• Yläkoulun digituutorit

Lisää Hämeenkyrön kehittämistekoja löydät: 
http://www.kunteko.fi/etsi/kunta/108/0

Meillä 60 henkilöä on 
viimeisen kahden vuo-
den aikana valmistunut 
palveluiden tuoteke-
hittäjiksi. On valtavan 
hieno nähdä se into ja 
onnistumisen halu ja 
halu tuoda onnistumisia 
esiin esimerkiksi sosiaa-
lisessa mediassa.

”

”

http://www.kunteko.fi/katso/510
http://www.kunteko.fi/katso/510
http://www.kunteko.fi/katso/558
http://www.kunteko.fi/katso/554
http://www.kunteko.fi/katso/554
http://www.kunteko.fi/katso/275
http://www.kunteko.fi/katso/292
http://www.kunteko.fi/katso/506
http://www.kunteko.fi/etsi/kunta/108/0
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Timo Halonen: 
Edellisellä työmaalla Kuusamossa mummoille tietoteknii-
kan vieminen ja kotihoidon ja kotisairaanhoidon tekeminen 
digitaalisten välineiden kautta oli todella hyödyllistä. Aluksi 
mukana oli 20 mummoa ja lopulta päästiin siihen, että saavu-
tettiin 300 mummoa. Tällaisessa toiminnassa alkaa todella jo 
olla taloudellistakin vaikuttavuutta. Voidaan antaa mittareita 
kotihoitoon ja videovälineiden kautta käydä läpi, miten mittaa-
minen suoritetaan. Saadaan luotettavia tuloksia ja pystytään 
välttämään turhaa matkustamista. Lisäksi pystytään useammin 
päivässä huomioimaan asiakas.

Toinen uuden ajan asia on yhteisöllisyys ja osallisuus, joita 
on useilla paikkakunnilla. On myös erilaisia kokeilukulttuurin 
hankkeita. Meillä Mikkelissä liikuntatoimessa on uudenlaista 
ajattelua, jossa osallistetaan. Siellä on lähdetty miettimään 
yhdessä urheiluseuran ja työttömien yhdistyksen kanssa, miten 
työttömille järjestetään liikuntatoimintaa. Tällä tavoin saadaan 
tavoitettua sellaisia ihmisiä, joita millään muilla keinoin ei 
tavoitettaisi. Myös muita hyviä esimerkkejä on Liikkuva Mikkeli 

Unelmat liikkeelle 
-toimintamalli  
kokoaa toimijat 
yhteen Mikkelissä
Mikkelissä on kokeillen kehitetty uusia tapoja liikkumi-
sen lisäämiseen yhteistyössä paikallisten ja valtakunnal-
listen toimijoiden kanssa. Kokeilutoiminnan tuloksena 
syntyi Liikkumisen unelmavuoden toimintamalli - Unel-
mat liikkeelle. Toimintamalli on koonnut kaupungin eri 
toimijat ja hallintokunnat yhteen. On syntynyt uusia 
tapahtumia, kokeiluja, toimintaa ja laajempia verkostoja. 
Kaupunki on merkittävä toimija olosuhteiden luomi-
sessa ja aktiivinen kumppani toiminnan järjestämisessä 
yhteistyössä järjestöjen kanssa. Liikuntapalveluissa toi-
mintamallin muutos johti toimenkuvien muuttamiseen, 
mikä mahdollisti henkilöstön osallistumisen täysipai-
noisesti verkoston toimintaan. Verkosto on laajentunut 
maakunta- ja sote-uudistuksen myötä.

Lisätietoa Tekojen Torilta:  
http://www.kunteko.fi/katso/600  

http://www.kunteko.fi/katso/600  


23

-hankkeessa. Tällöin kunta ei ole enää se organisaatio, joka 
hallitsee kaikki palvelut, vaan se on ikään kuin kehitysalusta ja 
mahdollistaja, erilaisten toimijoiden yhteen kokoaja. Mietitään 
yhdessä tavat, miten tavoitetaan ihmiset paremmin.

Niilo Hakonen: 
Miten arvioit toimintakulttuurin merkitystä kuntatyössä?

Timo Halonen:
Tämä on asenne- ja tahtokysymys suuressa määrin. Jos ollaan 
turvallisuushakuisia, rakennetaan raamatun oppien mukaan 
kalliolle. Hiekalle meidän tulisi kuitenkin rakentaa tässä muut-
tuvassa maailmassa. Tarkoitan tällä sitä, että meidän pitäisi 
osata toimia muuttuvissa tilanteissa. Muuttuvissa tilanteissa 
organisaatioiden menestyksen ratkaisee kehityshakuisuus. 
Pystyvätkö näkijät saamaan mukaan tekijät ja voivatko he 
löytää yhdessä tapoja vastata tilanteisiin uudella tavalla? Tässä 
mielessä toimintakulttuuri ratkaisee asiat hyvin pitkälle.

Kuntalaisten näkökulmaan liittyen pitäisi ymmärtää, että 
mikään hallinto tai palvelut eivät pysy pystyssä, ellei veroa 
maksavat ja kuntalaiset anna hallinnolle hyväksyntää ja legi-
timiteettiä. Meidän tulee saada aina asiakaslähtöisyys ajettua 
organisaatioon sisälle, sillä organisaatiolähtöisesti emme voi 
näitä asioita ajatella. Tässä mielessä kritisoin hyvinvointiyhteis-
kunta-ajattelua: on kuviteltu, että tämä yhteiskunta pystyy re-
surssejansa lisäämällä ikuisesti vastaamaan kaikkiin ongelmiin. 
Tässä ajattelussa on paljon hyvää, mutta pitäisi myös ymmärtää 
se, että tämä lähtee ihmisten omaehtoisesta halusta olla muka-
na. Me emme pysty yhteiskunnan toimenpiteillä saavuttamaan 
kaikkea sitä, mitä haluaisimme. 

Merja Syrjänen: 
Kun kuntatyö on muuttumassa ja muuttuu, miten sitä johde-
taan sillä tavalla, ettei olisi reaktiivista ja sattumanvaraista. 
Työntekijöiden näkökulmasta hurjan tärkeää ja oikeutettua on 
se, että on sellaista johtamista, jolla voidaan johtaa asenteita. 
Ei voida heittää ihmisiä järveen ja sanoa, että on asennekysy-
mys, osaako uida vai ei. Kuka meistä on tulevaisuuden kunta-
työn näkijä? Kuten Timo on sanonut, emme kukaan osaa var-
masti ennustaa, että se on juuri tätä tai tätä. Emme kuitenkaan 
voi jäädä paikallemme. Meidän tulisi löytää yhteinen käsitys 
siitä, mihin suuntaan olemme menossa ja tarkistaa suuntaa 
aika ajoin. Paljon tehdään jo pieniä asioita kohti tulevaisuuden 
työtä. Kaikkien asioiden ei tarvitse olla kamalan isoja. 

Kirsi-Marja Lievonen: 
Kuntatyö on muuttunut sillä tavalla tosi paljon, että tänä päivä-
nä tehdään hyvin moniammatillista työtä. Meillä on hyvin pal-
jon toimintatapoja, joissa niin jo tehdään. Esimerkiksi olin tänä 
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aamuna palaverissa, jossa mietittiin oppilashuoltoa. Aiemmin 
elimme maailmassa, jossa ajattelimme, että yksi ammattilainen 
pystyy hanskaamaan. Tänä päivänä olemme ymmärtäneet, että 
tarvitsemme moniammatillisuutta ja siitä syntyy asiakkaalle 
paljon parempaa lopputulosta. 

Hyvät esimerkit liittyvät paljon digitaalisuuteen ja asiakasrajapin-
taan. Yksi esimerkki on meillä Hakunilan kirjasto, joka haluttiin 
peruskorjata, koska sisätilat olivat rähjääntyneet. Remontti ei mak-
sanut lopulta paljon mitään, kun siihen otettiin asukkaat mukaan 
tuunaamaan. Asukkaat tykkäsivät, kun siellä maalattiin talkoilla ja 
laitettiin kirjahyllyjä kuntoon ja kaikki kirjaston kirjat järjestettiin 
uudella tavalla asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Tuli mm. rauhal-
lisia nurkkia ja nuorten tiloja. Kirjaston käyttöaste on kasvanut tosi 
paljon. Näin siitä tuli läheisempi asukkaille itselleen.

Niilo Hakonen:
Kuntekossakin kerätään tällaisia hienoja tarinoita ja paljon 
esimerkkejä on tullut kirjastoista sekä vammais- ja vanhusten-
hoidosta ja kouluista. Yleensäkin niiltä aloilta, joissa tehdään 
töitä ihmisten kanssa. Tuula on ollut tutkimassa kuntakenttää 
isoissa hankkeissa. Missä tulevaisuuden kuntatyötä tehdään 
tällä hetkellä? Näkyykö se tutkimuksissa? 

Tuula Oksanen: 
Myönteinen asia on, että innovatiivisuus on ollut kasvussa koko 
2000-luvun. Vaikka kuntatyössä monilla aloilla kuormitustekijät 
on lisääntyneet, innovatiivisuus on nousussa ja työyhteisöissä 
mietitään uudenlaisia tapoja ratkaista asioita ja niitä myös 
tehdään yhdessä. Myös tavoitteellisuus on ollut korkealla ja 

siihen kiinnitetään yhä enemmän huomiota mm. 
kehityskeskusteluissa. Halutaan, että kaikki ymmär-
täisivät tavoitteet, hyväksyisivät ne ja toimisivat 
niiden eteen. Siinä mielessä kuntatyö on selkeästi 
esimerkillinen. 

Johtaminen on myös mennyt hyvin eteenpäin kun-
nissa koko 2000-luvun. Kun arvot nousevat hurjasti, 
näkyy se, mitä taustalla on tehty. Kun kehittämistyötä 

tehdään johtamisen eteen, se myös näkyy siinä, miten ihmiset ar-
vioivat sitä. Sillä tavalla voidaan ajatella, että kunnissa tehdään 
jo pohjaa kuntauudistukselle. 

Niilo Hakonen: 
Jos puhutaan johtamisesta, miten Hämeenkyrössä on tehty 
tulevaisuuden kuntatyötä? Onko se kehittämistä ja toiminnan 
uudistamista, joista olette jo kertoneet?

T yöyhteisöissä  
mietitään uudenlaisia 
tapoja ratkaista  
asioita ja niitä myös 
tehdään yhdessä.

”
”
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Voidaan kerätä esim. 
puolen päivän jaksoja, 
jolloin pientiimejä voi 
syntyä ja he voivat  
tehdä kokeiluita.

”
”

Antero Alenius:
On se sitä ollut. Olimme taitekohdassa vuonna 2012. Erit-
täin nopean menokasvun takia tultiin tilanteeseen, johon ei 
riittänyt ratkaisuksi yksi lomautusvuosi, vaan heti sen jälkeen 
kehitys jatkui ja vuosikate meni edelleen miinukselle. Siihen 
oli löydyttävä muita keinoja kuin perinteiset ratkaisutavat. 
Yhdeksi ratkaisutavaksi nousi osallistava henkilöstölähtöinen 
uudistaminen. Lähdettiin ensin Tekes-hankkeen kautta, mutta 
ei haluttu, että jää vaan hankkeeksi. Loppuvaiheessa löydet-
tiin palvelujen tuotekehittäjäkoulutus, jossa tällä hetkellä 
suunnitellaan kolmatta aaltoa. Se on merkinnyt todella isoa 
muutosprosessia ja edelleenkin esimiesten kanssa käynnissä 
olevaa työtä johtamisen roolin muutoksesta. 

Nyt meillä ollaan ottamassa kiky-työaikaan uu-
denlaista ohjausta käyttöön. Jatkossa lisäkiky-työ-
aikaa saadaan käyttää työyksiköissä järkeväksi 
katsotuilla tavoilla kokeilu- ja kehittämistoimin-
taan. Hannu ja muut käytännön tekijät sanovat 
usein, että kyllähän sitä kokeilua ja kehittämistä 
haluaisi tehdä, mutta kun työaika ei riitä. Nyt täl-
lä pyritään mahdollistamaan se, että voidaan ke-
rätä esim. puolen päivän jaksoja, jolloin pientiimejä voi syntyä 
ja he voivat tehdä kokeiluita. On pitkä prosessi ja vuosien työ, 
että esimiesten kautta voidaan antaa vapautta tämän kaltai-
seen toimintaan ja sanoa, että tehkää työ näkyväksi ja näyttä-
kää se kokeiluilla ja tuloksilla eikä vain esityksillä, aloitteilla 
ja suunnitelmilla. Tähän sisältyy ilman muuta paljon kyseen-
alaistamista ja se on ihan tervettäkin; onko tuo oikein ja 
koskeeko tuo vain joitakin, jotka saavat tuollaista tehdä?  

Näkyväksi tekeminen esimerkiksi Kuntekon kautta kannustaa 
muitakin; jos nuokin ovat saaneet tuollaista näkyviin, mikä 
on syy, miksi jokin toinen yksikkö ei saisi. Tätä on tehty vuo-
desta 2012. On tosi hieno nähdä, että Kuntekonkin palautteen 
perusteella ollaan päästy tosi hyvään tulokseen. Silti sanoisin, 
että meidän toiminnasta on Kuntekon sivuilla (Tekojen Torilla) 
vasta jäävuoren huippu. Eihän siellä ole kuin joitakin esimerk-
kejä, eikä millään kaikesta toiminnasta ole voitu kirjata sinne. 
Kun kiertää eri yksiköissä ja koulutusryhmissä näkee, kuinka 
paljon hyviä esimerkkejä on. Tämä on vaativa johtamisen työ, 
eikä se ole vieläkään täydellistä. Toiset on pitkällä etumat-
kalla ja toiset on väkisinkin aina vähän takamatkalla. Se on 
prosessi, jota päin mennään.
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Jäävuoren huippu
Hämeenkyröllä on tällä hetkellä kunnista eniten, yli 20 
kehittämistekoa Tekojen Torilla, mutta silti näkyvissä on 
kunnanjohtaja Antero Aleniuksen mukaan vain jäävuo-
ren huippu. Hyvää kehittämistä ja tulevaisuuden kun-
tatyötä tehdään valtavasti eri puolilla Suomea. Se pitää 
vain tehdä näkyväksi, ja maan tavaksi.   

Niilo Hakonen:
Olette Hämeenkyrön kunnassa tehneet määrätietoista kehi-
tyskohta kohta viisi vuotta. Mikä liikkeellelähdössä oli vai-
keinta?

Antero Alenius:
Vaikeinta on uskottavuus. Ensimmäiset kommentit olivat, 
että eikö tuo ole tuollaista unelmahöttöä ja eikö tässä pitäisi 
talousasiat ratkaista, eikä lähteä tuollaisia asioita tekemään. 
Nyt meillä on neljä tilinpäätöstä perätysten toimintakate kas-
vanut alle yhden prosentin. Ei sitä ilman henkilöstön mukana 
oloa olisi tehty. Aikaisemmin olimme kuntien keskimääräisen 
tason selkeästi yläpuolella talouden kasvuluissa. Nyt olemme 
neljä vuotta peräkkäin oltu keskimääräisen tason alapuolel-
la, eikä meillä ole tehty lomautuksia, ulkoistuksia tai muuta. 
Meillä on sotekin vielä omassa kunnassa.  

Taloudellisillakin mittareilla on todella iso vaikutus. Nyt teke-
misellämme on alkanut olla uskottavuutta ja nyt valtuustokin 
osaa tilata sitä, että tehokkuus näytetään. Kaikkea ei tehdä 
pelkästään kehittämisellä, vaan on myös purettu vanhoja 
hajanaisia kiinteistöjä ja tehty harvempia isompia yksiköitä, 
jotka ovat kustannuksiltaan tehokkaampia. Ne ovat pakotta-
neet myös toisenlaiseen toimintaan, kun pienten yksiköiden 
ihmiset on koottu isompiin yksiköihin. Monitoimikeskuksessa 
kansalaisopisto, kirjasto, koulu ja päiväkoti toimivat samassa 
tilassa ja käytetään samaa ruokalaa. Meillä on sekä rakenteel-
lisia muutoksia investointien kautta että henkilöstön mukaan 
ottaminen. Kumpikaan ei olisi varmaankaan pystynyt toteutu-
maan ilman toista. 
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Esimiehet ja koko 
henkilökunta  
ohjataan muutoksen 
kohtaamiseen! 
Kokkolassa sote irtaantui kaupungista vuodenvaihteessa 
2017 maakunnalliseen sote-kuntayhtymään. Terveys-
keskussairaalaa ja sen toimintaa suunnitellaan uusiksi. 
Tavoite on tiivistää yhteistyötä nykyisen perustervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä sekä liittää 
hoitopolkuja. Myös muualla kaupungin organisaatiossa 
muutetaan toimintoja ja työtä. Johtavissa asemissa olevia 
henkilöitä alettiin kouluttaa keväällä 2016. Koko henkilö-
kunta koulutetaan muutoksen kohtaamiseen 30 hengen 
ryhmissä, joissa valmentajana on psykologi. Terveys-
keskuksen ja sairaalan yhdistymisessä henkilöstölle on 
meneillään oppisopimuksella tapahtuva tuotekehittäjän 
ammattitutkinto. Heistä on tulossa oman erityisalansa 
muutosagentteja, jotka tuovat uutta tietoa henkilöstölle. 
Kokkolan muutosjohtamisen mallissa korostuu ihmisten 
valmentava johtaminen ja tunteiden huomioiminen. 

Lisätietoa Tekojen Torilta:  
http://www.kunteko.fi/katso/527   

Uskotko Antero, että tämä on se tapa, jolla tulevaisuuden kun-
tatyötä kannattaa tai voi rakentaa?

Antero Alenius: 
Kyllä. Ei meilläkään olisi ollut muuta mahdollisuutta. Hämeen-
kyrö oli vielä 2000-luvun alkuvuosiin asti yrittänyt olla velaton 
kunta, joka johti siihen, että kertyi hillitön määrä korjausvelkaa. 
Nyt on toisenlainen tilanne, se on muuttunut eurovelaksi, jolle 
on kuitenkin vastinetta. 

Niilo Hakonen: 
Miltä tämä on näyttänyt henkilöstön näkökulmasta? Lähtikö 
kaikki innolla mukaan vai laitettiinko jarruja? 

Hannu Rantanen: 
Kaikki eivät lähteneet innolla mukaan. Kuten An-
tero sanoi alussa, uskottavuuspulmaa oli alkuun. 
Silloin oli ajatuksena, että säästetään kehittämäl-

Kaikki eivät lähteneet 
innolla mukaan.

””

http://www.kunteko.fi/katso/527
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lä, mutta sittemmin se säästäminen-sana on jäänyt hiljalleen 
tausta-alalle. Nyt puhutaan enemmän kehittämisestä, jota 
kautta tulee se järkevä taloudenpito ja toiminnat tehdään 
järkevästi. Se on osoittautunut oikeaksi tieksi. 

Meidän kunnassa kaikki koulut ovat kunnossa. Sitä ei ihan 
joka paikassa ole. Toki meillä on velkaa enemmän kuin muilla, 
mutta se ei ole kohtuutonta. Tämä on myös vetovoimatekijä. 
Me olemme muuttovoittokunta ja naapuri on tappiokunta. 
Nyt rakennetaan puukoulua, jonka pitäisi olla tämän päivän 
mittapuun mukaan järkevä rakentaa. Juuri valmistui edellinen 
iso koulu. Nyt rupeaa olemaan rakenteet kunnossa siltä osin. 

Niilo Hakonen: 
Keräämme Tekojen Torille kehittämistarinoita ja jonkin verran 
on tullut esiin, että virkamiehet tai julkisen alan työntekijät 
eivät välttämättä ole aina innokkaasti tuomassa esiin sitä 
hyvää, mitä on tehty. Se on sääli, sillä se voisi palvella monia 
muitakin, jotka ovat samankaltaisessa tilanteessa. Tärkeä asia 
edellisissä puheenvuoroissa oli mielestäni myös aikajänne eli 
asiat ei tapahdu hetkessä. Vaatii vuosien pitkäjänteistä työtä.

Kirsi-Marja Lievonen: 
Johtaminen on minun sydänasia. Kunta10-tutkimuksen ensim-
mäisessä julkaisussa kaikkeen linkittyi johtaminen. Puhuttiin 
mistä tahansa henkilöstöön liittyvästä, se linkkautui aina joh-
tamiseen. Lisäksi linkkautui asiakas. Asiakaskokemus on sitä 
parempi, mitä paremmin henkilöstö kokee asiat. 

Vantaan menestystarina tulee siitä, että talous- ja velkaoh-
jelman kautta pääsimme sen rajan ylitse, että viime vuon-

na pystyimme vähentämään lainaa ensimmäistä 
kertaa vuoden 2001 jälkeen. Tuotamme palveluja 
200 miljoonaa euroa pienemmällä summalla kuin 
aikaisemmin. Kaupunginjohtajan sanoja lainatakse-
ni emme ole tehneet sitä asiakkaiden kontosta tai 
työntekijöiden selkänahasta, vaan asioita on tehty 
fiksummin ja johtamiseen on satsattu hirvittävästi. 

Meidän yksi strateginen kärki on se, että muutosta 
toteutetaan hyvän johtamisen kautta. Henkilöstön 
kanssa tehtiin linjarauha siitä, että meillä säästöjä ei 
tehdä henkilöstöä irtisanomalla tai lomauttamalla 

taloudellisin perustein. Henkilöstö on kutsuttu mukaan talkoisiin 
kehittämään. Mielestäni se on toiminut hyvin. Muutoksia on teh-
ty paljon, on käyty yhteistoimintaneuvotteluja senkin takia, että 
on tehty niin isoja ja oleellisia muutoksia. 

Kun katsoo Kunta10-tuloksia, johtamisessa on menty eteen-
päin ja työyhteisöissä sosiaalinen pääoma on kasvanut. Sen 

Emme ole tehneet sitä 
asiakkaiden kontosta  
tai työntekijöiden  
selkänahasta, vaan 
asioita on tehty  
fiksummin ja  
johtamiseen on  
satsattu hirvittävästi.

”

”
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Kehittäminen on  
työelämän suola
...
Se on monen vuoden 
määrätietoista työtä.

”
”

takia en eurojakaan vähättele. Samaan aikaan 
toiminnassa pystyy hakemaan parempaa tuot-
tavuutta ja viemään työntekijöiden hyvinvointia 
eteenpäin. Se ei ole mahdoton yhtälö. Hämeen-
kyrön tarina oli tosi hyvä kuulla. Siinäkin näki, 
että hassulla tavalla säästäminen vain kuristaa. 
Kun saadaan positiivisempaa virettä, tosi paljon 
fiksuja asioita lähtee liikkeelle. 

Mielestäni on kivakin olla organisaatiossa, jossa on haasteita. 
Kehittäminen on työelämän suola. Mitä olisikaan kuntatyö, jos 
koko ajan ei kehitettäisiin jotain? Olisi tylsää kulkea päivästä 
toiseen samoja polkuja. Siitä se työnilo tulee. Se tulee niistä 
ihanista asiakkaista. Asiakkaatkin tykkäävät, kun asiat kehit-
tyy ja tulee parempaa. Se ei tapahdu hetkessä. Se on monen 
vuoden määrätietoista työtä. 

Esimerkiksi miksi tuunattu työ on Vantaalla onnistunut? Siis 
sellainen ajattelu, jota ammattijärjestöt eivät perinteises-
ti suosi, että ihmiset ovat töissä sairaslomalla. Jotkut ovat 
kuitenkin käyneet joskus sen taistelun, että meillä on hyvät 
sairaslomaoikeudet. Se perustuu luottamukseen. Kuten Elina 
sanoi, ajatuksena ei ole säästää, vaan käyttää järkeä. Ihmiselle 
paljon enemmän hyvinvointia tuo se, että pääsee töihin kuin 
sen sijaan joutuu olemaan kotona. Meidän monet työntekijät 
ovat sanoneet: ”Ihanaa, että olen saanut olla töissä.” Juttu on 
siinä, että on pystytty järjestämään oikeanlaisia töitä. Kuten 
Hämeenkyrönkin tarinassa, luottamusta pitää saada, jotta 
kehittäminen lähtee yhdessä eteenpäin. 
  
Johtamisen kehittäminen pitää olla systemaattista. Sitä pitää 
tehdä yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla. Organisaatiossa 
tulee määritellä, minkälaista johtamista halutaan, mitä meil-
lä sallitaan ja mitä ei sallita. Yhteisötasolla koko yhteisössä 
kehitetään johtamista. Siellä isommat ja pienemmät pomot 
tekevät määrätietoisesti samoja asioita. Kaikilla on samat 
pelisäännöt omassa johtamisessa, jolloin henkilöstön oikeu-
denmukaisuuden tunne kasvaa.
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Niilo Hakonen: 
Millainen on hyvä esimies, jollaista tulevaisuuden kunnassa 
tarvitaan? Onko se tuollainen Kirsi-Marjan kuvailema?

Elina Mehtonen: 
Avoin, reilu ja yhdenvertainen kohtelu koko yhteisön läpi. 
On tiukkoja aikoja ja muutokset tuovat epävarmuutta. Kaik-
ki miettivät, mitä minulla on edessä ja mikä minun paikka 
on. Esimiehet luovat uskoa, että sinä olet hyvä, usko itseesi, 

sinulle on paikka. Meillä kaikilla on varmasti töitä 
riittävästi tuleepa sote, maakunta tai mitä hyvänsä 
eteen. Asiakkaat eivät minnekään häivy. Pidetään 
fokus tämän päivän tekemisessä. Itse olen pyrkinyt 
sanomaan, että keskitytään tähän päivään ja siihen 
mitä tiedetään. On niin paljon, mitä ei tiedetä, eikä 
kannata haaskata siihen turhaa energiaa. 

Esimiehillä on työntekijöiden huolen kuuleminen. Vaikka esi-
mies ei millään tavalla voi itse tehdä asialle mitään, hän voi 
olla läsnä ja kuunnella työntekijöiden ajatuksia. Työntekijöille 
tulee kokemus, että tuo välittää minusta ja siitä, mitä minul-
le tapahtuu. Muutostuska toivottavasti laimenee ja tottakai 
toivoisin näkeväni tiivistä yhteistyötä. 

Henkilöstö, esimiehet ja johto yhdessä tekevät tulevaisuutta. 
Tulee muistaa huomioida, että kaikki eivät vielä tänä päivänä 

Esimiehet luovat  
uskoa, että sinä olet 
hyvä, usko itseesi,  
sinulle on paikka.

”
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Työpaikan menestyminen on niin työyhteisöjen kuin 
ihmisten tuottavuutta tukevien osien summa: terveyttä 
ja työhyvinvointia, osaamista, luottamusta ja yhteistyötä 
sekä innovatiivisuutta. (Lähde Työelämän kehittämis- 
strategia vuoteen 2020)   
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tai ehkä ikinä tule olemaan samalla tavalla itseohjautuvia. 
Toiset tarvitsevat enemmän tukea kuin toiset. Sen tunnistami-
nen ja hyväksyminen on tärkeää. Oppimisen ja ammatillisen 
kasvun tukeminen esimiestyön kirsikaksi kakkuun.

Niilo Hakonen: 
Tekeekö hyvä esimiestyö yhteisöllisyyden ja vetovoiman?

Timo Halonen:
On se pitkälle sitä. Vetovoimaisuus perustuu siihen, että 
ihmisillä on mielikuvia tai käsityksiä, joiden perässä he te-
kevät valintoja vetovoimaisten kohteiden puolesta. Mikkeli 
koittaa olla jollekin ryhmälle tai ihmisille vetovoimainen: se 
ei onnistu niin, että Mikkelin kaupunginvaltuusto päättää, 
että Mikkeli on kaunis. Eikä se onnistu myöskään organisaa-
tion teoilla, tiedottamisella tai markkinoinnilla. Se onnistuu 
vain ja ainoastaan sillä, että ulkopuolinen ihminen, joka on 
nämä viestit saanut, tulee ja testaa. Jos hän istahtaa Mikkelin 
rautatieasemalla taksin takapenkille ja kysyy taksikuskilta, 
onko Mikkeli kaunis ja taksikuski vastaa ”herrojen haaveita”, 
taksikuski kertoi uskottavimman tarinan sillä hetkellä.  Tämä 
osoittaa, että yhteisön pitää jakaa arvot ja asiat, jotka halu-
taan saada aikaiseksi. He tekevät tarinan. 

Johtajien pelkkä näkeminen ei riitä, vaan asia tulee jakaa koko 
organisaatioon. Organisaatiolle pitää osata antaa unelma ja 
keinot unelmien saavuttamiseen uskottavalla tavalla. Näin 
ihmiset voivat lähteä tekemään ja toteuttamaan unelmaa ja 
he kokevat osallisuutta; minä olen yksi Mikkelin kauneuden 
tekijöistä.

Tuula Oksanen: 
Johtamisen oikeudenmukaisuuden pitäisi olla jokaisen oikeus. 
Innovaatiot liittyvät varmasti siihen, että uudenlaisia asioita 
ja ihmisiä laitetaan yhteen, esimerkiksi vanhain-
kodit, joissa asuu nuoria tai kirjastot, joissa on 
koiria. Olen miettinyt, voisiko johtamisesta tehdä 
uudenlaista ja haastavaa. Esim. milloin saamme 
johtamisen palveluseteleitä? Keneltä johtajalta 
voin ostaa kehityskeskustelun? Toiselta voisin os-
taa oikeudenmukaista johtamista. Luulen, että uudet käsitteet 
uusiin paikkoihin ja uudet ihmiset sekä keinot yhteen voi olla 
tulevaisuuden kunnan menestystekijä. Olisi kiva ostaa oikeu-
denmukaista johtajuutta 30 minuuttia joka päivä. 

Kirsi-Marja Lievonen: 
Minulla on yksi työntekijä, joka tulee aina ovesta sisään ja 
sanoo, että nyt hän tarvitsisi johtamispalveluja. Sitten minä 
ryhdistäydyn. 

Milloin saamme 
johtamisen palvelu- 
seteleitä?

””
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Timo Halonen: 
Jollain tavalla unelma olisi se, että me onnistumme niin hyvin 
jakamaan yhteiset arvomme ja tavoitteemme, että jokainen 
osaa johtaa itse itseään. Johtajan rooli ei olekaan olla aivo, 
joka jakelee ja tekee, vaan me kaikki olemme aivoja. Johtaja 
on innostaja, sparraaja, mentori ja valmentaja prosessissa. Sitä 
kautta johtamisen rooli muuttuu ihan toisentyyppiseksi.

Niilo Hakonen: 
Elina ja Merja kertokaa, onko tällaisia johtajia jo.

Elina Mehtonen: 
Toivottavasti on. Tokihan se esimieskin tarvitsee tuen ylempää 
eli hänenkin täytyy saada uskoa huomiseen ja oikeaa tietoa, 
mitä välittää eteenpäin. Haastetta tällä hetkellä on, että hir-
veästi haluttaisiin tietoa, mutta sitä ei esimerkiksi sote-uudis-
tuksessa ole jakaa. On pyhä hiljaisuus. Koko yhteisö ylhäältä 
alas tukee siihen. Yhtä lailla työntekijöilläkin on oma roolinsa 

yhteishengen ylläpitämisessä. Heidänkin täytyy 
osallistua. 

Niilon materiaalissa (ks. liite 1) oli: ”johtajalla pitäisi 
olla valta poistaa työpaikalta työmoraalia heikentävä 
ja dramaattisesti työyhteisöön vaurioita aiheuttava 
työntekijä, jonka elämäntehtävä on laittaa kapuloita 
kaikkien rattaisiin.” Meillä jokaisella on vastuu yhtei-
sössä. Pidetään huolta, ettei me olla itse rapistamas-
sa sitä, vaan luodaan sitä valoa eteenpäin. 

Merja Syrjänen: 
Yksi tulevaisuuden kuntatyön menestystarina liittyy siihen, 
että johtaminen nähdään valmentavana ja palvelevana. 
Johtajakin voi olla siinä armollinen itselleen, että hänen ei 
tarvitse olla se, joka aina tietää ja osaa kaiken. Kun johdetaan 
asiantuntijoita, niin johdetaan oikeasti sitä osaamista, joita 
ihmisillä on ja mahdollistetaan ihmisten työn tekeminen 
mahdollisimman hyvin. 

Meillä on hyvin eri tasolla olevia johtajia. Johtamisen pi-
tää lähteä olemassa olevien ihmisten tasolta. Me emme voi 
hypätä jollekin tietylle tasolle kaikkien osalta. Meillä nyt 
kipuillaan, miten lähdetään oikeasti myös johtamista valmen-
tamaan siihen suuntaan, että se voisi palvella tämän tyyppistä 
ajattelua. Myöskin se, että rakenteet mahdollistaisivat tämän. 

Koulumaailmasta esimerkki: Tänä päivänä saatetaan ka-
tegorisesti ajatella, että meillä on rehtori ja mahdollisesti 
apulaisrehtori, ja se johtaminen on siinä. Mitä osallistava 
johtaminen voisi olla koulumaailmassa eli tiimimäinen 
johtamisjärjestelmä? Itse olin sen tyyppisessä koulussa ja 
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on tosi harmi kuulla, että sen koulun johtamisjärjestelmä on 
viety tähän rehtori-apulaisrehtorijärjestelmään takaisin. Se 
jaettu johtajuuskin oli mahdollista nykyisen virkaehtosopi-
muksen kautta. Ei nämä ole sellaisia, jotka rajoittaisi. Että 
osattaisiin nähdä niillä rakenteilla olevia mahdollisuuksia 
eikä jäykistettäisiin sitä. 

Hannu Rantanen: 
Esimiehen työ on päätösten teko. Ennen kuin päätöksiä voi 
tehdä, esimiehellä pitäisi olla asioiden ylikatsomisen taito. 
Sitä pitäisin tärkeänä. Eli vaikka ei osaisi sitä asiaa yhtään, 
niin kuuntelee ja miettii. Se joka huutaa kovimmin, ei ole aina 
oikeassa. Eli esimiehen tärkeä taito on katsoa sen koko asian 
yli ja tehdä sitten se tarvittava päätös. 

Olin löytänyt saman lauseen kuin Elina Niilon materiaalista. 
Johtajalta vaatii todella kovaa osaamista, että lyö kapuloita 
jonkun rattaisiin, koska henkilö, joka vaikuttaa siltä, että hän 
lyö kapuloita rattaisiin voi olla ainoa rohkea, joka kehittää 
tilannetta. Saattaa olla ainoa, joka on oikeassa. Siinä tarvitaan 
juuri asioiden ylikatsomisen taitoa. 

Niilo Hakonen: 
Tässä on tullut erilaisia tulevaisuuden kuntatyön piirteitä ja 
osa voi olla jo nykyisin olemassa. Ei tässä mitään kuuta tai-
vaalta tavoitella, kun vaan uskotaan itseemme. Vielä lopuksi 
yhteenvetoa: Mitä toivotte tai mitä ei pitäisi tapahtua tule-
vaisuuden kuntatyössä? Ja mikä on parasta työntekijöiden, 
asiakkaiden, kuntalaisten ja veronmaksajien näkökulmasta? 
Mikä on teidän pippuri tulevaisuuden kuntatyöhön?

Elina Mehtonen: 
Painajainen on se, että henkilöstö saa tiedot muutoksista 
yms. aina viimeisenä. Unelma ja visio on se, että työntekijät, 
esimiehet ja johto ovat aidosti ja aktiivisesti mukana kehittä-
misessä ja tämä on jollain tavoin pystytty huomioimaan myös 
työn resursoinnissa. 

Tavoitteena se, että kuntalaisia kuullaan ja osallistetaan; mitä 
he odottavat palveluilta ja mitä palveluita oikeasti tarvitaan. 
Toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan yhdessä.
Kaikessa toiminnassa ja erityisesti kehittämisessä matkan var-
rella pitäisi olla pakollisia arvioinnin pysäkkejä ja maalinkin 
jälkeen pitäisi vielä miettiä, kuinka hyvin meni ja mitä sitten 
seuraavaksi parannetaan.

Hannu Rantanen: 
Riittävästi vakautta arkeen. Muutosta pitää olla ja kehittämis-
tä, mutta peruskuvio pitäisi olla niin vakaa, että on mahdolli-
suus muutokseen ja keskittymiseen. 
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Antero Alenius: 
Pahimpana huolenaiheena on passivoituminen, että pysäh-
dytään laakereille. Ettei kannata mitään tehdä, kun se maa-
kuntakin sieltä tulee, ollaan tässä vaan hissuksiin. On pelon 
ilmapiiri. Myönteisintä olisi se, että muutos alettaisiin nähdä 
mahdollisuutena. Vaikka se muuttaa todella suurella tavalla 
kunnankin roolia ja kuntatyön roolia, niin ruvettaisiin näke-
mään se kuitenkin mahdollisuutena. Kuten Timokin aiemmin 
sanoi, ei sitä täydelliseksi koskaan saada, mutta saataisiin 
riittävän pitkälle, että uskalletaan siihen lähteä tietäen, että 
sitä joudutaan säätää vielä matkan varrella.

Tuula Oksanen: 
Mitä ei pitäisi tapahtua on se, että eriarvoisuus kasvaisi. 

Tapahtuu se sitten osallistumisen eriarvoisuutena, 
erilaisuuden hyväksyminen vähenee, osaaminen 
eriarvoistuu tai saatika terveys. Parasta mitä voisi 
tapahtua on se, että onnistumiset tulisi näkyviksi. 
Se tietenkin auttaisi työn ilon löytymisessä. Ke-
hittäminen olisi jatkuvaa toimintaa ja johtaminen 
systemaattista ja strategista. Jokaisella olisi oikeus 
hyvään johtamiseen.

Merja Syrjänen: 
Minä ajattelen työn tekemisen näkökulmasta; 
kuntatyö olisi edelleen sellaista, johon haluttaisiin 
tulla. Se olisi niin vetovoimainen ja työelämässä 
mahdollistettaisiin kehittyminen niin, että ollaan 
me millä tasolla tahansa, niin aina, kun meillä on se 
muutos edessä, niin meillä on se pelko, mitä minul-
le tapahtuu. Ja sitten voi syntyä jonkinlainen viha 
kaikkiin niihin lukemattomiin muutoksiin ja suru. 

Että se muuttuisi iloksi kehittämiseen. Millä keinoilla se sitten 
tehdäänkin. Ei kyynistyttäisiin kuitenkaan.

Timo Halonen:
Osittain samoja asioita minäkin pelkään. Itse olen miettinyt 
sitä vastakkainasettelujen kautta. Meillä on nyt moni asia 
yhteiskunnallisessa keskustelussa siinä tilanteessa, että aina 
tulee vastakkainasettelu. Ei tule se, että me ollaan kaikki 
edistämässä sitä asiaa, vaan että ollaan vastakkaisilla puolilla. 
Se on äärimmäisen tuhoisaa. Ja kun se tulee sitten erilaisilla 
jaoilla eri asioissa. On poliittiset vastakkainasettelut, ja on 
ikään kuin moniarvoisuus ja yksiarvoisuus. On monenlaisia 
asioita, joissa tämä jako tapahtuu. Ja se jakaa ihmisiä sellai-
seen tilanteeseen, etteivät he pysty tekemään yhteen. 

Unelma tai tavoite: Minulla on kaveri, joka tekee töitä EU-ra-
kennerahastohankkeiden parissa. Hänellä on aina tämmöinen 
sarkastinen kommentti: Missä EU, siellä iloinen tekemisen 
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meininki. Kun tätä ”iloinen tekemisen meininki” 
-osiota soveltaa erilaisiin organisaatioihin tai 
erilaisiin tekemisiin, niin se antaa ihan mielen-
kiintoisia tuloksia. Kyllä kai se työn tekemisen ilo 
tarkoittaa tuloksellisuutta, mennään yhdessä ja 
saadaan aikaiseksi. Sitä meidän pitäisi tavoitella. 
Kun tätä lausetta yhdistelee omaan organisaa-
tion, niin sieltä löytää todennäköisesti niitä kehit-
tämisen kohteita; onko meillä se iloinen tekemi-
sen meininki ja missä se tökkii, jos sitä ei ole. 

Minä uskon nimenomaan siihen, että kulttuuri-
nen asia ja tällaiset asenne- ja ilmapiiriasiat ovat niitä, jotka 
vievät erilaisia juttuja eteenpäin. Jos me osataan synnyttää 
sellainen ilmapiiri, jossa tapahtuu ja jossa koetaan yhteisölli-
syyttä ja jossa aidosti ollaan mukana kehittämisessä, se on se 
juttu. Se pitäisi saada aikaiseksi. 

Kirsi-Marja Lievonen: 
Mitä ei pitäisi olla; Minunkin ajatukset meni aika paljon 
samaan eli segregaatio ja syrjäytyminen. Täällä pääkaupunki-
seudulla meillä on niin voimakas maahanmuutto ja ei-koto-
peräinen väki, että ei menisi siihen missä Ruotsissa on jou-
duttu, vaan me osattaisiin nähdä, miten me sitä yhteiskunta-, 
kaupunkirakennetta täällä tehdään. 

Mistä tulee positiivisuus? Kyllähän se tulee siitä, että kun-
nassa ja verkostossa on ne yhteiset tavoitteet ja kannetaan 
yhteistä vastuuta asioista. Jos tavoitteet on yhteiset, mutta 
keinoista ollaan eri mieltä, niin kyllä ne keinotkin löytyy. 
Kuntatyössä kolme tärkeintä asiaa on: meillä on laadukkaat 
kustannustehokkaat palvelut, meillä on kyvykäs henkilös-
tö, joka kokee tekevänsä merkityksellistä työtä ja meillä on 
valmentavat suoritusta johtavat esimiehet, jotka synnyttävät 
työn iloa. 

Niilo Hakonen:
Kiitos kaikille erinomaisesta keskustelusta! Elokuussa 2017 
Lappeenranta-seminaarissa kunta-alan työmarkkinajohtajat ja 
tulevaisuuden tutkija Mikko Dufva keskustelevat tulevaisuu-
den kunta- ja maakuntatyöstä. Kunteko tekee keskustelusta 
raportin, joka julkaistaan syksyllä 2017.
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