
 

 

 
 

Palkittavat Kunteko-gaalassa 16.11.2017 
 

1. Ihmeiden tekijät 

Ihmeiden tekijät ovat organisaatioita, jotka ovat ennakkoluulottomasti, henkilöstölähtöisesti ja 

tuloksellisesti kehittäneet toimintaansa.  

 

 Hämeenkyrön kunta 

 Ikaalisten kaupunki  

 Järvi-Saimaan Palvelut Oy 

 Kemin kaupunki 

 Satakunnan sairaanhoitopiiri 

2. Oman työn sankarit 

Kuntatyö on täynnä sankareita. Palkittavat ovat toimineet innostavina esimerkkeinä muille ja ovat 

rohkeasti uudistaneet omaa ja työyhteisönsä työtä.  

 

 Outi Koskinen, Kouluterveydenhoitaja, Hämeenkyrön kunta 

 Anssi Rauma, Rehtori, Kontiolahden kunta 

 Sarita Mäkelä, Kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunki 

 Jouni Rauta, Varastonhoitaja, Kemin kaupunki 

 Anne Lampilehto, Ravitsemistyöntekijä, Järvi-Saimaan Palvelut Oy 

 Tarja Vuorinen, Kehittämispäällikkö, Turun kaupunki  

3. Innostavat teot  

Kuntekossa kerätään kehittämistekoja eri toimialoilta, jotta kuka tahansa voi nähdä, minkälaista 

kehittämistyötä kunnissa tehdään. Teoista voi innostua ja oppia. Tekojen Torilla on nyt yli 230 tekoa ja 

palkitsemme niistä innostavimmat ja esimerkillisimmät.  

 

OPETUS JA KASVATUS 

 Vantaan kaupunki, varhaiskasvatus 

Coaching-kulttuurin rakentaminen varhaiskasvatuksessa  

 Hämeenkyrön kunta 

Tiimiopettajuuden kehittäminen perusopetuksessa 

 Kangasalan kunta, sivistyskeskus  

”Mä opsilla ylimmällä" - Kangasalan kunnan opetussuunnitelmaopas huoltajille 

 Kaavin kunta 

Kaavin kutsunnat peruskoulun päättäville  

 
  



 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSALA 

 Kuopion kaupunki, vanhuspalvelut   

”Kehrytoiminta” - henkilöstö työnsä kehittäjänä vanhuspalveluissa 

 Sastamalan kunta 

Anninpirtti yksilövastuullinen hoitotyömalli  

 Helsingin kaupunki, Malmin päivystysyksikkö 

K.I.V.A. duuni - tiimityötä parhaimmillaan 

 Mäntsälän ja Pornaisten lastensuojelu - Mustijoen perusturva   

Suhdeperustainen lastensuojelutyö 

 Satakunnan sairaanhoitopiiri 

Varastot hallintaan - Silmätautien yksikön 5S -kehittäminen 

 Helsingin kaupunki 

Vetovoimainen kotihoito 

 Hämeenkyrön kunta, Pähkinäpolun päivätoiminta  

105 tapaa käyttää iPadia vuorovaikutuksen tukemiseen kehitysvammaisten kanssa  

 

MUUT TOIMIALAT 

 Vantaan kaupunki 

Lean-ajattelu, palveluohjaus ja tuottavuus Vantaan kaupunginkirjastossa 

 Hollolan kunta, vapaa-aikapalvelut, nuorisotyö  

Nuorisotyön uudet toiminnalliset prosessit  

 Järvenpään kaupunki, työllisyysyksikkö  

Tyylillä duuniin 

 Seinäjoen kaupunki, tekniikkakeskus, tilapalvelut tulosalue  

Kiertotalouden ja rakennusten käyttöturvallisuuden kehittäminen 

 Porin kaupunki 

Katu- ja viheralueiden kovien pintamateriaalien valinnat ja merkitys 

 Järvi-Saimaan Palvelut Oy  

Palvelun rikastaminen 

 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY) 

Tuhannen ja yhden laskun tarina – kuinka selätämme laskuvuoren 

 Savitaipaleen kunta, elinkeinopalvelut 

Innostamalla osallistaminen – monikanavaisesti - huumorilla, ilolla ja sisulla!  

 

KOSKEE KOKO KUNTAA 

 Lempäälän kunta  

Lempäälän IDEA-kulttuurinmuutoshanke 

 Rovaniemen kaupunki  

Työssä tapahtuu -toiminta edistää henkilöstön terveyttä 

 Helsingin kaupunki 

Perheystävällinen työpaikka - keinoja työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi 

  



 

 

4. Innostavat sparraajat 

Olemme tarvinneet monipuolista asiantuntijuutta ja osaamista ohjelman toteuttamisessa. Palkitsemme 

innostavia sparraajia.  

 

 Jaana Utti ja Ville Mäkelä, Tamora Oy. Erityismaininta kuntatyön puolestapuhujina ja 
somettajina.  

 Seija Strömberg, Työhyvinvointikaista. Erityismaininta esimerkillisestä ja laadukkaasta 
sparrauksesta.  

 Tapio Varis, Incity Oy. Erityismaininta ahkeruudesta ja sinnikkyydestä kehittämisverkoston 
vetämisessä. 

 Manu Heikura, Algia Oy. Erityismaininta paneutumisesta ja innostamisesta Lean-verkostossa. 

 Kirsi-Marja Lievonen, henkilöstöjohtaja, Vantaan kaupunki. Erityiskiitokset tuesta ja 
kannustuksesta ohjelman toteuttamisessa. 

 Teijo Räsänen, Innotiimi. Erityiskiitokset tuesta ja kannustuksesta ohjelman toteuttamisessa. 

 Kari I. Mattila, Johtajuustaito Oy. Erityismaininta selkeästä kehittämisotteesta ja hyvästä 
työkalusta sisäisten kehittäjien koulutuksessa. 

 


