


Pääneuvotteluryhmän suuntaviivat kunta-alan työelämän kehittämisohjelmalle: 
• Lähtökohdaksi kuntaorganisaatioiden omista tarpeista lähtevä kehittäminen ja sen 

tukeminen
• Kohderyhmäksi kaikentyyppiset ja -kokoiset kuntaorganisaatiot
• Sateenvarjoksi Kansallinen työelämän kehittämisstrategia
• Tavoitteeksi tuloksellisuuden ja työelämän

laadun samanaikainen kehittäminen

Tulos: 
• ESR-rahoituspäätös 3/2015
• Käynnistys 8-9/2015.
KT Kuntatyönantajat 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
Kunta-alan koulutetun hoitohenkilöstön KoHo ry
Kunta-alan unioni

Liikkeelle sopimuskirjauksesta



Sanottua työelämän kehittämisestä

Päivi Rahkonen

• Kuntataloudelliset paineet ovat ennennäkemättömät; 
ratkaisumallit eivät löydy byrokraattisesta 
toimintatavasta vaan ottamalla käyttöön 
täysimääräisesti koko kuntasektorin osaaminen

• ”Kaikki kehittävät”

• Jokaisessa työtehtävässä on ”hukkaputkia”; turhaa 
monimutkaisuutta tai byrokratiaa, päällekkäistä työtä, 
asioita, jotka voitaisiin hoitaa helpommin, nopeammin ja 
yksinkertaisemmin. 

• Ilman uudelleentarkastelua todellinen uhka hidastuvassa talouskasvussa 
on kasautuvan työtaakan alle jäävä työntekijä.



Porin Kunteko-työryhmä
aloitti toimintansa

Helsinki 
- Kunta10 kehittämisen tukena
- Mukaan perheystävällisten 
kuntatyöpaikkojen verkostoon

Eksote: Soten digitalisaatiofoorumi
Kuntekoon

Yt-toimikunnassa päätettyä:
Vantaa mukana Kuntekossa

Uuden Ikaalisen hankkeessa
Kunteko-sparrausta ja koulutusta, 

Tekes mukana rahoittamassa

Kouvola Kunteko-kunnaksi

Tuottavuuden kehittämistä
henkilöstölähtöisesti Hollolassa

Latu-hankkeessa
HUS-kuvantaminen satsaa 

kehittämisessä Leaniin
Rovaniemellä työhyvinvoinnin

kehittämistä yhteistyössä

Kolarissa aloite kehittämiseen
henkilöstöltä

Joitain esimerkkejä 
Kemissä henkilöstölle

”Lupa kehittää”



- Yli 300 yhteyshenkilöä
- 101 kuntaorganisaatiota 

osallistunut
- 44 sparrausta
- 10+2 koulutusta
- 5 kehittämisverkostoa
- 104 kehittämistekoa
- 7 oppimisverkostoa
- 2375 uutiskirjeen 

tilaajaa

Lukuja 9/2016
Sparraus + koulutus
555 osallistujaa 
- 75% naisia
- 78% työntekijöitä
- 22% johtavassa 

asemassa

Kehittäjäkoulutus
Nimetty yhteyshenkilö
Useampi toimenpide
Sparraus
Kehittämistekoja
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Työelämän kehittämisen testi
Kyllä Ei

1. Kehittämisen kohteena on koko kunta, kuntakonserni, kuntayhtymä, 
kunnan omistama yhtiö tai yksi tai useampi niiden osa, esimerkiksi toimiala, 
tulosyksikkö, toiminto
2. Kehittäminen lähtee kuntaorganisaation tai niiden yksikköjen
omista kehittämistarpeista
3. Tavoitteena on edistää samanaikaisesti tuottavuutta,
tuloksellisuutta ja työelämän laatua
4. Kehittäminen on yhteistoiminnallista; siihen osallistuvat johto, esimiehet ja 
henkilöstö, mahdollisesti myös palvelunkäyttäjät
5. Kysymyksessä on pieni, arkinen parannus, laajempi kehittämishanke
tai innovatiivinen ja toimialarajat ylittävä palveluratkaisu 
6. Kehittämiseen kuuluu parhaiden kokemusten ja oppien
soveltaminen omaan toimintaan ja kokemusten jakaminen toisille
7. Kehittämishankkeen tavoitteena ei ole henkilöstön
lomauttaminen tai irtisanominen
8. Tavoitteena on edetä omalla kehittämispolulla
(hyvä perustaso – kehittäjät – edelläkävijät)



Mukana voi olla monella eri 
tavalla
1. Tilaamalla uutiskirjeen, seuraamalla somessa
2. Kuntekon käsittely esimerkiksi yhteistoimintaelimessä
3. Nimeämällä yhteyshenkilö(t)
4. Kertomalla kehittämisteoista Tekojen Torille 
5. Hakemalla palveluja, osallistumalla toimenpiteisiin, 

sisäisten kehittäjien koulutukseen ja verkostoihin
6. Osallistumalla palvelujen suunnitteluun 

(kehittämisverkostot)
7. Ryhtymällä Kunteko-kunnaksi, -maakunnaksi tai 

kuntayhtymäksi



ESR-henkilötietojen kerääminen
• Ehtona ESR-rahoitukselle 

• Suomi raportoi EU-komissiolle tilastotietoja hankkeisiin osallistuneista henkilöistä
• Lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää, puutteellisia tietoja ei voida käsitellä (puutteet = lisätyö)
• Allekirjoitus = tietojen varmentaminen
• En halua vastata –kohta: muut taustatekijät

• EU-lainsäädäntö edellyttää (yleisasetus 1303/2013)
• Luottamuksellisuus ja salassa pidettävät tiedot 

• Henkilötietolaki (523/1999), perustuslaki (731/1999)
• vain ohjelmahenkilöstö käsittelee  vaitiolovelvollisuus
• Säilytetään lukitussa kaapissa, luokitellaan salassa pidettäviksi

• Lomakkeet tallennetaan Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään rekisteriin, josta saadaan tilastotiedot (ei yksittäisten henkilöiden tietoja) projektikohtaisesti (TEM rekisteriseloste)



CASE: Kehittäminen on yhteistyötä, 
rohkeutta ja luottamusta

23.9.2015

Copyright: Kehitysvammahuollon ohjaaja Riikka Lindqvist, Ikaalisten 
kaupunki 

”Diaesitykseni tavoitteena on 
ollut innostaa kehittämiseen ja 
uudenlaiseen ajatteluun myös niitä 
työkavereita, jotka eivät osallistuneet 
sisäisten kehittäjien koulutukseen”
”Kehitysvammahuollon työtiimissämme on 
käynnistynyt hyvä kehittämisen pöhinä
Myös yhteistyö tiimin sisällä on 
entisestään tiivistynyt”



Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu
Projektipäällikkö Anniina Tuomi

Projektiassistentti Taina Tervonen
Etunimi.sukunimi@kt.fi

www.kunteko.fi
https://www.facebook.com/kunteko2020
https://www.twitter.com/kunteko2020

Tule mukaan!
Luodaan yhdessä kuntatyölle 
tulevaisuus


