
Kokeilut uudistusten vauhdittajana

Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto

Kuntakokeilujen loppuseminaari 22.3.2017



Miksi kokeiluja tarvitaan?
Toimintaympäristön muutosvoimakkuuden kasvu johtamisen näkökulmasta

1970 1980 1990 2000-
Staattisuus Säännöllisyys Kompleksisuus Epäjatkuvuus

Lähde: Pentti Sydänmaanlakka (2014). Tulevaisuuden johtaminen 2020.

Yllätyksellisyys
Pirstaleisuus
Kaoottisuus
Hallitsemattomuus

Lähde Arto Koski
Kuntaliitto



VÄITTÄMÄ 2020-luvulle: 
Yhä tärkeämpiä asioita alkaa tapahtua kuntien ulkopuolella 

Kunta

3. Kansalaisten 
syrjäytyminen
lisääntyy 

2. Edustuksellinen
demokratia ja päätök-
senteko kriisiytyvät

6. Välitystalous 
yleistyy (Esim. 
Nappi Naapuri,
Airbnb ja Uber) 

KUNTIEN AKTIVOITUMINEN:
1. Asukkaiden osallistaminen
2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen
3. Kumppanuuksien rakentaminen
4. Verkostojen hyödyntäminen
5. Kokeilujen edistäminen
6. Alustoina toimiminen

5. Verkostot ja 
kumppanuudet 
korostuvat

4. Kansalais-
yhteiskunnan
merkitys vahvistuu

1. Sote-palvelut siirtyvät
maakuntien järjestämisvastuuseen

Lähde Arto Koski
Kuntaliitto



Maakuntia	ja	tulevaisuuden	kuntia	tulee	valmistella	
samanaikaisesti

VALTIO

Ohjaus	ja	resurssit

Vuoro-
vaikutus

Ohjaus	ja	resurssit

Vuoro-
vaikutus

MAAKUNNAT

Roolit

KUNNAT
RoolitYhdyspintakysymykset	ja	palvelut:	esim.	hyte,	tukipalvelut,	

oppilashuolto,	työllisyys,	,	kaavoitus,	rakentaminen,	joukkoliikenne,	kotouttaminen,	
elinvoima,,	asuminen,	järjestöyhteistyö	,	osallisuus,	johtaminen	jne.

Vuorovaikutus	ja	neuvottelumenettely



Uudet kumppanuudet

Valtio

Valtioneuvosto

Ministeriöt

Maakunta
Lakisääteiset tehtävät

Valtion rahoitus

Kunnat
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Verotusoikeus

Samat 
asukkaat, 
järjestöt, 

yritykset ja 
muut 
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Kuntaliiton strategia 2017-2021      YouTube



Uudistava kulttuuri

Ennakointi Innovointi

KokeilutKehittäminen

17.3.2017 Tuula Jäppinen7 Mukaellen Kurkela 2017
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• edistää kuntalähtöisten	kokeilujen	käynnistymistä	ja	
toteutumista	sekä	kuntien	ja	muiden	toimijoiden	välistä	
vertaiskehittämistä

• tehdä	näkyväksi kunnissa	ja	alueilla	tapahtuvia	kokeiluja	
sekä	mielenkiintoisia,	lupaavia	ja	hyviä	käytäntöjä.	

Uskalla kokeilla 
Kokeilevat kunnat ja alueet -verkosto-ohjelman

tavoitteena on: 

MeUskaltajat on	Kuntaliiton	käynnistämä	kampanja	kuntien	hyvien	käytäntöjen	levittämiseksi.	Lisätietoa:	www.kuntaliitto.fi/uskallakokeilla



Edistämme	kunnissa	ja	
alueilla	kokeilukulttuuria,	
joka	nopeuttaa	reagointia	

ja	ennakointia	
yhteiskunnallisten	

ongelmien	ratkaisussa.

Uskalla kokeilla -ohjelma

MeUskaltajat on	Kuntaliiton	käynnistämä	kampanja	kuntien	hyvien	käytäntöjen	levittämiseksi.	Lisätietoa:	www.kuntaliitto.fi/uskallakokeilla



MeUskaltajat –verkostossa 
mukana olevat kunnat 
11/2016

• Yhteensä	244	jäsentä
• 131	kuntajäsentä	74	eri	kunnasta
• Jäseniä	myös	kuntayhtymistä,	

ministeriöistä,	tutkimuslaitoksista,	
järjestöistä,	konsulttitoimistoista











Työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliset kokeilut

• Kokeiluilla haetaan näkemyksiä, kokemuksia ja käytännön 
työvälineitä kuntien, maakuntien ja valtion väliin muodostuvien 
yhdyspintojen toimivuuden tueksi 

• Uusissa rakenteissa tarvitaan uudenlaisia menettelytapoja ja 
toimintamalleja, joilla erilaisten kohderyhmien tarpeita ja eri 
toimijoiden intressejä sovitetaan yhteen

• Toimintatapoja uudistamalla luodaan asiakaslähtöinen palvelumalli
• Kokeilulla tavoitellaan 10 prosentin kustannussäästöä työttömyyden 

julkiselle taloudelle aiheuttamiin nykyisiin kokonaiskustannuksiin 
verrattuna

• Kokeilusta saadaan nopeasti uudenlaista informaatiota siitä, millaisia 
ovat kuntien ja alueiden mahdollisuudet ja kyky vastata työllisyyden 
hoidon haasteisiin. Kokeilun tulosten perusteella on mahdollisuus 
arvioida ja tukea käytännön työnjakoa maakunnan ja suuren 
kunnallisen toimijan kesken 

• Työvoimapalvelujen toimivuus ei ole kiinni jostain yksityiskohdasta                 
vaikuttavuus ja kustannustehokkuus syntyy 
kokonaisuuden toimivuudesta
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Mitä kunta tekee tulevaisuudessa?

Osaamisen ja kulttuurin edistäminen Kunnan elinvoiman edistäminen

Elinympäristön kehittäminen Paikallisen identiteetin ja 
demokratian edistäminen

Kuntalaisen 
hyvinvoinnin 
edistäminen

• Varhaiskasvatus
• Esi- ja perusopetus
• Lukiokoulutus
• Ammatillinen koulutus
• Vapaa sivistystyö
• Taide- ja kulttuuripalvelut
• Kirjastopalvelut
• Nuorisopalvelut
• Liikuntapalvelut

• Paikkakunnan vetovoimaisuus
• Vaikeasti työllistyvien tuki: etsivä 

nuorisotyö, työpajat, 
työttömyyden pitkittymisen 
ehkäisy, kaupunginosatyö, 
kotouttaminen

• Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, 
kehittämishankkeet, yritystontit, 
alueen markkinointi, avoin data

• Resurssiviisaat toimintatavat

• Maapolitiikka
• Kaavoitus ja maankäytön 

suunnittelu
• Liikenne, joukkoliikenne,
• Tieverkkojen rakentaminen 

ja ylläpito
• Vesihuolto
• Jätehuolto
• Energiantuotanto ja -jakelu
• Rakennusvalvonta
• Asuntotoimi
• Ympäristönsuojelu ja terveellisen 

elinympäristön turvaaminen
• Turvallisuudesta ja 

varautumisesta huolehtiminen

• Monipuoliset 
osallistumismahdollisuudet

• Paikallinen yhteisöllisyys
• Viestintä ja vuorovaikutus
• Vaalit ja edustuksellinen 

demokratia
• Kansalaisjärjestöjen 

toimintamahdollisuudet
• Asukkaiden omaehtoinen toiminta



Lisätietoa	Kuntaliiton		
Uskalla	kokeilla	–ohjelmasta	antavat:

Ohjelmapäällikkö	Tuula	Jäppinen
Projektikoordinaattori	Eero	Ylinentalo
Erityisasiantuntija	Jaana	Halonen
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

www.kuntaliitto.fi/uskallakokeilla


