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Taustaa
Lappeenranta-seminaarissa 2017 kunta-alan järjestöjohtajat sekä VTT:n 
tutkija Mikko Dufva osallistuivat pyöreän pöydän keskusteluun. Keskustelun 
aiheena oli ”Uuden kuntatyön tuloksellisuus ja työelämän laatu”. Puhetta  
johti seminaarin juontaja Piia Pasanen. KunTeko 2020 - kunta-alan  
työelämän kehittämisohjelma on koonnut keskustelun sekä Mikko 
Dufvan esityksen tähän raporttiin. 

Raportin alussa esitellään osallistujat ja tuodaan esiin järjestöjohtajien 
alkusanat. Toisessa luvussa on yhteenveto Mikko Dufvan esityksestä, 
jonka otsikkona oli ”Paluu tulevaisuuden työelämään”. Kolmannessa 
luvussa on jälkikeskustelu. 

Kunteko on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen 
yhteinen työelämän kehittämisohjelma, joka tukee kuntaorganisaatioiden 
uudistamis- ja kehittämistyötä ja tekee sitä näkyväksi. Kuntekossa kunta- 
työpaikat saavat asiantuntija-apua, sparrausta ja neuvontaa. Lisäksi ne  
voivat osallistua ohjelman oppimis- ja kehittämisverkostoihin sekä  
sisäisten kehittäjien koulutuksiin. 

Kunteko järjesti ja raportoi keväällä 2017 tulevaisuuden kunta- ja  
maakuntatyöstä myös toisen pyöreän pöydän keskustelun, johon  
osallistuivat ohjelman neuvonantajiston jäsenet. Raportti löytyy  
Kuntekon sivuilta www.kunteko.fi

kunteko.fi

http://www.kunteko.fi
http://www.kunteko.fi
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Markku Jalonen:  
Kuntatyö – hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä:
Täällä Lappeenrannassa on tänään pidetty hyviä puheen-
vuoroja. Kuntatyö on hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä, ja 
korostan myös sitä, että kunnat ovat olleet suomalainen 
menestystarina. Nyt kuntatyö on uusien haasteiden edessä. 
Niihin vastaamista helpottaa osaltaan se, että henkilöstö on 

hyvin koulutettua ja sitou-
tunutta. 

Rakenteellisista uudistuk-
sista huolimatta kuntatyön 
tulevaisuuden haasteet 

eivät katoa mihinkään: mm. ikääntyminen, maahanmuutto, 
älykkään teknologian murros, julkisen talouden kestävyys, syr-
jäytyminen, alueellinen erilaistuminen, kuntien vetovoimaisuus, 
osaavan henkilöstön saatavuus sekä kyky uudistaa palvelupro-
sesseja ja toimintatapoja. 

Perustan kaikelle kehittämiselle muodostavat kuitenkin luot-
tamus ja yhteistyö (Ks. kuva 1). Luottamus näkyy esimerkiksi 
hyvänä sopimustoimintana ja työpaikoilla kykynä 
kehittää palveluja ja toimintaa. Kunta-alalla on 
siihen pitkät perinteet. KT Kuntatyönantajat ja 
pääsopijajärjestöt ovat yhdessä kehittäneet työ-
elämää, sen tuloksellisuutta ja työelämän laatua 
jo 40 vuoden ajan. Esimerkkeinä siitä ovat Lap-
peenranta-seminaarit, yhteiset suositukset sekä 
kehittämisohjelmat 1990-luvun alusta alkaen, vii-
meisimpänä Kunteko 2020. Kunta-ala on Suomen 
suurin työmarkkinapöytä.

Markku Jalonen
työmarkkinajohtaja,  
KT Kuntatyönantajat

Kunnat ovat olleet 
suomalainen  
menestystarina.

””

Perustan kaikelle 
kehittämiselle  
muodostavat  
kuitenkin luottamus 
ja yhteistyö.

”
”

Kuva 1. Lähde: Kansallinen Työelämän  
kehittämisstrategia vuoteen 2020.   

Euroopan  
paras 

työelämä  
2020

Työ- 
hyvinvointi  
ja terveys

Osaava 
työvoima

Tulevaisuuden 
työpaikat

Luottamus ja 
yhteistyö

Innovointi 
ja tuottavuus
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Päivi Niemi-Laine:  
Julkisen sektorin uudistus  
näyttää ikuisuusprojektilta
Julkisen sektorin uudistus näyttää olevan ikuisuusprojekti, 
aina päällä. Jatkuva ulkoa tuleva muutos on työntekijöiden 
näkökulmasta aika tuskastuttavaa ja väsyttävää. Julkisuudessa 
kuntatyöstä puhutaan lisäksi usein ikävällä sävyllä. Ovatko jul-
kisesti hoidetut palvelut jotenkin huonompia kuin yksityisesti 
hoidetut palvelut? Eivät ole. 
Eräässä päiväkodissa tehtiin 
selvitys, jonka mukaan 
kaikki muut asiat olivat 
ok, mutta ulkoapäin tuleva 
arvostus ei. 

Maija Pihlajamäki:  
Ihmiset mukaan uudistuksiin
Jytyn jäsenistöstä valtaosa työskentelee tukipalveluissa, 
erityisesti henkilöstö- ja hallintopalveluissa. Epävarmuus 
kuluttaa - jatkuuko työ ja missä? Aamulla kuulimme puolus-
tusvoimien komentajan Jarmo Lindbergin esityksessä hienon 
esimerkin, miten ihmiset on otettu mukaan uudistuksiin. 
Jos aikataulu on liian nopea, joudutaan kiireessä tekemään 
hätäratkaisuja, eikä ehditä kuuntelemaan henkilöstöä. Pelot 
vähenevät puolestaan sillä, että pyydetään keskustelemaan ja 
kertomaan, mikä mieltä painaa. Hyvä johtaminen tukee muu-
toksessa jaksamista.

Muutenkin olisi hyvä, että tehtäviä hoitavat oikeat ihmiset. 
Nykyisin esimerkiksi hoitohenkilöstön ja lääkärien työajas-
ta iso osa menee paperinpyöritykseen ja sihteerin tehtäviin. 
Terveydenhuollossa työs-
kentelee koulutettuja 
osastonsihteereitä, jotka 
voisivat nämäkin sihteeri-
työt hoitaa. Tällöin lääkä-
rien ja hoitajien työaikaa 
vapautuisi enemmän 
heidän osaamisalueelleen 
hoitotyöhön. 

Päivi Niemi-Laine
puheenjohtaja,  
Julkisten ja hyvinvointialojen  
liitto JHL

Maija Pihlajamäki
puheenjohtaja,  
Julkis- ja yksityisalojen  
toimihenkilöliitto Jyty ry

Kaikki muut asiat  
olivat ok, mutta  
ulkoapäin tuleva  
arvostus ei.

”
”

Jos aikataulu on liian 
nopea, joudutaan 
 kiireessä tekemään  
hätäratkaisuja, eikä 
ehditä kuuntelemaan 
henkilöstöä.

”

”
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Olli Luukkainen:  
Kuntatyö on arvokasta ja tärkeää
Tuloksellisuuden, tuottavuuden ja työssä jaksamisen 
teemat ovat tavattoman tärkeitä. Kun yhteinen Kunte-
ko-ohjelma aloitettiin, todettiin yhdessä KT:n kanssa, että 
henkilöstön jaksaminen on yksi kehitystyön keskeinen pe-
riaate. Tästä periaatteesta kannattaa edelleen pitää kiinni. 
Myös kuntatyössä tärkeää on työn arvostus, tunne siitä, 
että työni on tärkeää, ja että sitä arvostetaan. Olen todella 
pahoillani siitä, että toisinaan keskustelussa julkisesta 
sektorista sen sanotaan olevan liian laaja ja paisunut, ja 
että siellä henkilöstö kellii pitkillä lomilla ja helpoilla 
hommilla meidän verovaroin. Tämä on vaarallinen viesti. 

Kuntatyö on palvelutyötä kansalaisia lähellä. Työhön 
liittyy se, että kaikki kansalaiset ovat samanar-
voisia. Yksityisen sektorin toimintamalli on toi-
senlainen, siellä palveluntuottaja ja osin myös 
asiakas valitaan. Julkisissa palveluissa sellaiseen 
ei pidä mennä, on pidettävä kiinni tasavertai-
suudesta. Tämän arvostaminen ja ääneen totea-
minen on tärkeää. 

Keijo Houhala:   
Työelämä on murroksessa
Yrittäjyyden ja vakituisten työ- ja virkasuhteiden välillä on 
monenlaisia tapoja tehdä työtä: määrä- ja osa-aikaisuuksia, 
nollasopimuksia, toiminimiä, oppisopimus, kevytyrittäjyys 
(esim. ukko.fi), sopimusyrittäjyys, vuokratuolit, projektit, 
apurahat, multipätkätyöt jne. Tämä on yksi keskeisimpiä 

työelämän murroksia ja 
tulevaisuuden haastei-
ta. Heistä kaikki ha-
luavat kuitenkin tehdä 
merkityksellistä työtä, 
jota arvostetaan. 

Sote- ja maakuntauudistuksessa päätöksiä tekee muutama 
sata ihmistä, mutta niitä toteuttavat sadat tuhannet ajatte-
levat osaajat ja tekevät kädet. Piispa Irja Askolan mukaan 
muutoksessa pitäisi mennä hitaimpien mukaan, eikä vain 
nopeimpien, nokkelampien ja vahvimpien. Meidän tehtäväm-

me on tehdä Suomesta 
myös tulevaisuudessa 
hyvä paikka elää.

Olli Luukkainen
puheenjohtaja,  
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ  
ja Julkisalan koulutettujen  
neuvottelujärjestö JUKO

Keijo Houhala
puheenjohtaja,  
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry  
ja Tekniikka ja Terveys KTN ry

Kuntatyö on palvelu- 
työtä kansalaisia 
lähellä. Työhön  
liittyy se, että kaikki  
kansalaiset ovat 
samanarvoisia.

”

”

Heistä kaikki haluavat 
kuitenkin tehdä  
merkityksellistä työtä, 
jota arvostetaan.

”
”

Meidän tehtävämme  
on tehdä Suomesta 
myös tulevaisuudessa 
hyvä paikka elää.

”
”
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Silja Paavola:    
Tiedämmekö, milloin olemme hyviä?
Me emme oikein osaa sanoa, kuinka hyviä olemme kuntapal-
veluiden tuottajina. Jos vertailemme moniin muihin maihin, me 
tuotamme edullisimmin, kiitos itsellemme ja poliittisille päät-
täjille. Kaikkein eniten kuntia liikuttavat poliittiset päätökset. 
Tulevaisuudessa tulee olemaan erityisen suuri haaste saada 
työntekijöitä kunta-alalle.

Rauno Vesivalo:    
Että yhteistoiminta aidosti hoituisi
Olen ollut yli 38 vuotta julkisella töissä, viimeiset 8 vuotta jär-
jestössä. Meillä on apparaatit, suositukset, ohjeet ja laki, mutta 
osataanko me ihan oikein niitä 
käyttää, niin että yhteistoiminta 
aidosti hoituisi. Nyt, kun muutoksia 
on paljon menossa, yhteistoiminta 
on vielä suuremmassa arvossa kuin 
aikaisemiin. Aidosti pitäisi pystyä 
tekemään yhdessä. Ei se sote-maa-
kunta-uudistus muuten onnistu. 

Täällä pöydän ääressä meillä on tietty luottamus ja pystymme 
tekemään yhdessä ohjelmia työpaikkojen tueksi, mutta yhteis-
toiminta ja kehittäminen pitää saada jokaisella työpaikalla 
aidosti toimivaksi. Siksi kannustan kaikkia tekemään yhteistoi-
mintaa.

Silja Paavola
puheenjohtaja,  
Suomen lähi- ja  
perushoitajaliitto Super ry

Yhteistoiminta ja  
kehittäminen pitää  
saada jokaisella  
työpaikalla aidosti  
toimivaksi.

”
”

Rauno Vesivalo
puheenjohtaja,  
Sosiaali- ja terveysalan  
ammattiliitto Tehy ry
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Yhteistoiminta ja  
kehittäminen pitää  
saada jokaisella  
työpaikalla aidosti  
toimivaksi.

”



12

Paluu  
tulevaisuuden 
työelämään 
puhujana  
Mikko Dufva, VTT Oy 

 

Mikko Dufva
tutkija,  
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 
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Viime aikoina Mikko Dufva on tutkinut erityisesti työn tulevai-
suuksia. Synkältä ne näyttävät, jos lukee vain lööppejä: ”Robotit 
tulevat ja vievät työpaikat”, ”Tulevaisuus näyttää töiden suhteen 
toivottomalta lähes kaikille”. Dufvan mukaan hyvä kysymys on 
kuitenkin, millaisen työn tulevaisuuden yhdessä haluamme. 

Uhkakuvista huolimatta pystymme itse vaikuttamaan siihen, 
millainen tulevaisuudesta tulee. Edessämme on paljon erilaisia 
valintoja ja mahdollisuuksia.

Parhaillaan työn tulevaisuudesta käydään kahdenlaista keskuste-
lua. Toisaalla puhutaan työn tuottavuuden ja määrän lisäämises-
tä. Silloin työ nähdään kontrolloituna tuotantona ja fokuksessa 
ovat verot, työehdot, työlainsäädäntö jne. Kuilun toisella puolella 
puhutaan työn merkityk-
sellisyydestä ja uudelleen-
määrittelystä. Pitää olla 
jotain järkeä tehdä työtä. 
Silloin fokus on työn  
muodoissa, osaamisessa, 
organisaatioissa, verkos-
toissa jne. Näkökulmat 
eivät ole ristiriidassa kes-
kenään, mutta keskustelua 
niistä on käyty ihan eri  
foorumeilla ja ne löytyvät 
eri raporteista. Miten  
näiden kahden välille  
voitaisiin löytää silta?

24/08/2017 4

Mitä tavoitellaan: 
Työn tulevaisuuden kaksi keskustelua

Työn tuottavuuden ja 
määrän lisääminen 

Merkityksellisyys ja työn 
uudelleenmäärittely

Työ kontrolloituna tuotantona Työ merkityksellisenä, 
keskinäisriippuvaisena 

vuorovaikutuksena

Fokus veroissa, lain-
säädännössä, tukirakenteissa, 

viennin edistämisessä…

Fokus työn muodoissa, 
osaamisessa, organisaatioissa, 

verkostoissa…
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Miksi työ muuttuu? 
Digitalisaatio, globalisaatio ja ikääntyminen muuttavat sitä, 
ketkä työtä tekevät ja miten sitä tehdään. Digitalisaatiolla Dufva 
ei tarkoita pilipalisaatiota: laitetaan tabletti jonkun käteen ja 
toivotaan sitten digiloikkaa. Digitaaliseen talouteen liittyvät
° tekoäly, joka tarkoittaa automaattista tietojen 

käsittelyä, ATK:ta neuroverkoilla
° alustatalous, eli uudenlainen tapa organisoida työtä 

digitaalisten alustojen kautta, mikä muuttaa myös  
työnantaja-työntekijäsuhdetta

° joukkorahoitus ja joukkoistaminen: palvelujen tuottamiseen 
haetaan joukkorahoitusta, ja sillä voi olla jo etukäteen  
kymmenentuhatta asiakasta valmiina.

Mikä työssä muuttuu?
Kun puhutaan työn murroksesta, puhutaan todella monesta 
asiasta. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ensimmäisessä 
osassa muutosteemat kiteytettiin näin:
° Työn sisältö  

ja käytännöt
° Työnantaja-työn-  

tekijäsuhteen muutos
°  Toimeentulo (työtä riittää, mutta maksaako joku siitä?)
° Osaaminen (minkä- 

laista tarvitaan ja mistä sitä saadaan?)
° Työn yhteiskunnallinen merkitys (meidän  

kulttuuri rakentuu sille, että ihmisen pitää  
tehdä työtä)

24/08/2017 7
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Tekoäly otti ohjat käsiin
Tekoälystä tulee mieleen robotti, joka istuu meidän työtuolil-
lemme. Oikea tekoäly on kuitenkin hyvin näkymätöntä. Kun 
Dufva kysyi yleisöltä, kuinka moni on päivittäin tekemisissä 
tekoälyn kanssa, viittaajia oli aluksi vain kourallinen. Käsiä 
alkoi nousta enemmän, kun hän totesi, että Facebook ja Google 
hyödyntävät tekoälyä. Nykyisin meistä kerätään paljon dataa ja 
sitä myös hyödynnetään.

Tekoäly voi muuttaa tehtäviä. Sen avulla voi kilpailuttaa ra-
portointiprojektin, kuten kuvassa tehdään. Kenties se voi myös 
korvata johtajan ja projektipäällikön. Kysymys on siitä, koros-
tetaanko tehokkuutta ja tuottavuutta ja pyritään mahdollisim-
man paljon korvaamaan ihmistyötä, vai ajatellaanko tekoälyä 
tukiälynä, joka auttaa meitä ihmisiä tekemään sitä, mikä on 
kiinnostavaa ja merkityksellistä, ja hoitaa rutiinityöt meidän 
puolesta. 

Sellaisia tehtäviä, joissa ollaan paljon tiedon kanssa tekemissä, 
voidaan siirtää helpommin tekoälylle. Esimerkiksi lääkäreiden 
tehtäviä voidaan siirtää enemmän tekoälylle 
kuin hoitajien. Yleensä tekoäly ei korvaa mitään 
työtä kokonaan, vaan joitain osia siitä. 
 

Vai ajatellaanko  
tekoälyä tukiälynä. 

””

24/08/2017 8https://hbr.org/2015/04/heres-how-managers-can-be-replaced-by-software
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Dufvan mielestä uudet organisaatiomuodot ovat kiinnostavia 
sekä se, miten ihmiset ovat yhteydessä keskenään. Esimerkiksi 
Morning Star -yrityksessä työntekijä pohtii, että tässä on yksi 
asia, joka pitäisi hoitaa. Kukahan tämän hoitaisi: pitäisikö ottaa 
itse vastuuta vai neuvotella toisten kanssa siitä, kuka hoitaa? 
Johtajuus on enemmän rooli kuin tehtävä. 

Organisaatiot ovat madaltuneet. Esimerkkinä 
Hollannissa on noin 16 hengen Buurtzorg-hoitaja-
tiimit, jotka itsenäisesti huolehtivat kotihoidosta. 
Tiimit ovat autonomisia, kukaan ei tule sanomaan, 
tehkää sitä tai tätä. Aikaisemmin määrättiin, että 
on minuutti aikaa tuohon. Buurtzorg hoitaa koti-
hoidon palveluita paljon aiempaa tehokkaammin 
ja työntekijöiden tyytyväisyys on paljon parempi. 
Eivät hierarkkiset organisaatiot minnekään häviä, 
mutta tulevaisuuden työelämässä on useampia 
tapoja tehdä töitä. 

Missä kulkee organisaation raja?
Palkansaaja – eläkeläinen – yrittäjä – työtön -jaottelu ei toimi 
enää kovin hyvin. Tulevaisuusselonteon kuvassa on hahmoteltu 
tätä. Tulevaisuudessa meillä on enemmän ryhmiä, esimerkiksi 
työkyvyttömät, rajoitetusti työkykyiset, projektinomadit, vapaa-
ehtoiset ja eläkeläis-freelancerit. Kuka edustaa näitä ryhmiä? 
Ovatkohan nämä kaikki segmentit työmarkkinajärjestöjen alla, 
Dufva kiusoittelee. 

Mitä tulisi osata? 
Vastauksena esitetään usein erilaisia listoja osaamista tai 
kyvykkyyksistä. Puhutaan esimerkiksi metataidoista, kuten 
luovuus ja kriittinen ajattelu. Kun ollaan epävarmassa tilan-
teessa tai työskennellään uudenlaisissa organisaatioissa, pär-
jäämis- ja kukoistustaidot nousevat oleellisiksi, eli se, miten 
oman elämän hallinta ja pärjääminen toimii. Kukoistustaitoja 
ei kuitenkaan opeteta koulussa. Miten niitä saataisiin kaikille? 
Tulevaisuuden työ edellyttää jatkuvan oppimisen ja elämän 
hallinnan tukemista.

Buurtzorg-tiimit jakavat toisilleen tietoa ratkaisuista ja siitä, 
mikä on mennyt hyvin tai huonosti. Heillä on myös valmen-
tajia, jotka jakavat tietoa. Enää ei välttämättä lähdetä koulut-
tautumaan tai pois omalta työpaikalta, vaan asioita mietitään 
omassa työyhteisössä tai omien sidosryhmien kanssa. Tilaa 
reflektiolle koetetaan saada päivittäisessä työssä.

Eivät hierarkkiset  
organisaatiot minne-
kään häviä, mutta 
tulevaisuuden työ- 
elämässä on useampia 
tapoja tehdä töitä.

”

”
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Mitä tulisi osata vuonna 2020?

1. Kompleksisten ongelmien ratkaiseminen
2. Kriittinen ajattelu
3. Luovuus
4. Ihmisten johtaminen
5. Yhteistyö
6. Tunneälykkyys
7. Kyky tehdä ratkaisuja ja päätöksiä
8. Palvelusuuntautuneisuus
9. Neuvottelutaidot
10. Kognitiivinen joustavuus

Lähde: Future of Jobs Report, World Economic Forum

Mistä elanto? 
Säännöllinen palkkatyö ei ole ainakaan vielä vähentynyt, mutta 
itsensä työllistäjien määrä on lisääntynyt. Ei tiedetä, jatkuuko 
kehitys samanlaisena. Yleistrendi on, että toimeentulo tulee 
aiempaa useammasta purosta.

Perustulokokeilu on tuonut Suomelle hyvää mai-
netta. Mikään sosiaalituen muutos ei kuitenkaan ole 
onnistunut hetkessä. Voisiko perustulo ja lohkoketju 
olla keino talouden ohjaukseen? Jos maksettaisiin 
vaikka bitcoineina, ja Lappeenrannassa niiden arvo 
olisi 100 % ja muualla 50 %. Se ohjaisi ihmisiä Lap-
peenrantaan. Tämä on nykyään mahdollista. 

Myös palvelujen suunnittelussa asukkaita osallistetaan koko 
ajan enemmän ja on syntynyt hienoja ratkaisuja esimerkiksi 
varhaiskasvatuksessa. Osallistaminen tulee varmasti lisäänty-
mään kaikissa eri työn muodoissa.

Millaisen työn  
tulevaisuuden haluamme?
Millaisen työn tulevaisuuden haluamme, kun 
huomioimme nykyiset kehityskulut? Entä miten 
sinne pääsemme? Arto Haveri esitti aiemmin 
tänään hyvän havainnon: nykyisin meiltä puuttuu 
suuri kertomus työstä. 

Dufva kertoi käynnistäneensä juuri Demos-Helsingin kanssa 
pohdinnan tulevaisuuden työn tahtotiloista. Ennakointikupla.fi 
-sivuilta löytyy Mikko Dufvan ja haastateltavien podcasteja 
halukkaille. 

Elanto - säännöllisestä 
palkkatyöstä vai pienistä 
puroista?

””

Ennakointikupla.fi

Nykyisin meiltä puuttuu 
suuri kertomus työstä.

””

http://www.ennakointikupla.fi 
http://www.ennakointikupla.fi
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Jälkikeskustelu
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Olli Luukkainen:  
Julkisia palveluja tarvitaan myös tulevaisuudessa
Kaiken kaikkiaan on mietittävä, mitä palveluja julkisella ra-
halla tulevaisuudessa järjestetään ja mihin niillä vaikutetaan. 
Monta kertaa Helsingissä metrolla liikkuessani olen ajatellut, 
että yksinäisyys on suurin kansantautimme. Hoitaako tekoäly 
yksinäisyyttä ja masennusta? En usko, vaan edelleen tarvitaan 
ihmisten inhimillistä kohtaamista. Pitää myös miettiä, millaisia 
palveluja ihmiset tarvitsevat. Esimerkiksi ravinnon 
saaminen voitaisiin jo hoitaa pienillä pillereillä, 
mutta olisiko se laadukasta elämää? 

Päivi Niemi-Laine:  
Luottamusjohtamisen malli  
tulevaisuuden kuntatyöhön
Lähtökohtaisesti ihmiset pitävät muutoksista; esimerkiksi 
lähdetään matkalle, saadaan lapsia, uusi työ alkaa ja robotteja 
hankitaan työn tueksi. Julkisen sektorin muutoksen ongelma 
on, että lyödään ensin eurot tiskiin, eikä lähdetä miettimään, 
miten työ parhaiten voidaan tehdä. Ei ole hyvä, jos lähtökohta 
on pelkästään, miten julkinen työ voidaan tehdä halvemmalla 
tai ulkoistaa. Sitten vielä pikkasen nippaistaan 
budjetista pois seuraavana vuonna. Muutoksessa 
tärkeää on luottamus. Tanskassa on kehitetty luot-
tamusjohtamisen malli julkiselle sektorille. Esi-
mies luottaa ja työntekijät saavat kehittää työtään. 
Ihmiset voivat hyvin. 

Seminaarin viestiseinällä 
yleisöstä kysyttiin:  
Onko tulevaisuudessa enää muuta  
palkkatyötä kuin julkista työtä?  
Ovatko kuntatyöntekijät työelämän 
kultapossuja?

Edelleen tarvitaan 
 ihmisten inhimillistä 
kohtaamista.

””

Muutoksessa tärkeää 
on luottamus. 
... 
Esimies luottaa ja 
työntekijät saavat  
kehittää työtään.

”

”
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Silja Paavola: 
On työtä jatkossa muuallakin kuin julkisella sektorilla, ja on 
vaarallista tehdä tuollaisia vastakkainasetteluja. Tulevaisuu-
den työtä ajatellen ammattiyhdistysliike on yrittänyt reagoida 
myös pienistä puroista koostuviin palkkoihin, mutta lopulta 

kyse on poliittisesta päätöksenteosta. Mitä 
esimerkiksi tapahtuu, kun yrittäjä jää työttö-
mäksi? Yhteiskunta ei aina muutu niin nopeasti 
kuin käytännön tilanteet, joihin ihmiset joutuvat 
sopeutumaan.

Markku Jalonen: 
Miten inhimillisellä tavalla hyödynnetään  
digitalisaatiota ja robotisaatiota?
Työn muutos on pysyvää, mutta ei pidä yliarvioida muutosta 
kuntatyössä, koska se on edelleen ihmisten kohtaamista. Tarvit-
semme hyvää henkilöstö- ja muutosjohtamista. Kuntatyönan-
tajat kouluttavat niihin. Suomen tulee pysyä kilpailukykyisinä 
myös kansainvälisesti. Tulevaisuuden työn kannalta keskeistä 
on, miten inhimillisellä tavalla hyödynnämme digitalisaatiota 
ja robotisaatiota.

Rauno Vesivalo:  
Aikaa ihmisten kohtaamiselle
Suomessa on yhteensä 2,5 miljoonaa palkansaajaa, joista 
julkisella puolella on noin puoli miljoonaa. Kyllä siis muualla-
kin palkkaa vielä saadaan. Meidän ei tarvitse pelätä robotteja 
ja digitalisaatiota, vaan ottaa niistä hyöty irti ja jättää aikaa 
ihmisten kohtaamiselle.  

Maija Pihlajamäki: 
Työ muuttuu, muuttuvatko ammattiliitot? 
Jyty on Suomen vanhin kuntapuolen liitto. On totta, että työelä-
män muutos vaatii järjestöiltä uudenlaista toimintatapaa. En 
tiedä vielä mitä se on, mutta haastan koko jäsenistön rakenta-
maan uuden ajan ammattiliittoa.

Keijo Houhala:  
Muutokset aiheuttavat epävarmuutta
Pirstaleisuus aiheuttaa epävarmuutta ja muuttaa arkea. Miten 
työ- ja virkaehtosopimukset tunnistavat myös jatkossa työn 
vaativuuden? Tähän on tarpeen kiinnittää huomiota, sillä pal-
kansaaja on se heikompi osapuoli työmarkkinoilla.

Silja Paavola: 
Asiakaspalvelu on kaiken ydin
Sosiaalinen media muuttaa kuntalaisten osallisuutta. Yhtäkkiä 
kaikki kunnassa voivat olla tyytymättömiä palveluihin. Vaalit 
eivät ole enää ainoa keino vaikuttaa asioihin. Asiakaspalvelu on 
myös tulevaisuudessa kaiken ydin. 

Asiakaspalvelu on  
myös tulevaisuudessa 
kaiken ydin.

””
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Tuloksellisuutta, 
työelämän laatua ja 
luottamusta pitää  
viedä eteenpäin.

”
”

Mikko Dufva: 
Kohdataan ihmiset kasvokkain
Itse toivon että sosiaalinen media ei korvaa kunnallista pää-
töksentekoa. Nyt emme osaa vielä kauhean hyvin käyttäytyä 
somessa. Sosiaalisen median lisäksi on hyvä nähdä ihmisiä 
kasvokkain ja pyrkiä yhdessä ratkomaan asioita. 

Piia Pasanen:  
Mitä muuttaisitte, jotta henkilöstö voi paremmin?

Rauno Vesivalo:  
Työntekijä saisi tehdä työtä sillä tavalla, kun hänet on koulutet-
tu se parhaiten tekemään. 

Silja Paavola: 
Ihminen saisi tehdä työtä oman osaamisen 
rajoissa.

Olli Luukkainen:  
Osaamisen jatkuva kehittäminen on avaintekijä.

Keijo Houhala:  
Toimivat vuorovaikutussuhteet puolin ja toisin. 

Markku Jalonen:  
Tuloksellisuutta, työelämän laatua ja luottamusta pitää viedä 
eteenpäin.

Päivi Niemi-Laine:  
Viedään ihmisiä eikä euroja eteenpäin.

Maija Pihlajamäki:  
Ihmisten tasa-arvoinen kohtelu.

Mikko Dufva:  
Kukoistustaitojen oppiminen. 


