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TOIMIKUNNAT	
� Yhteistyötoimikunta 

�  Lakiin perustuva 
� Elinkeino- ja työllisyystoimikunta 

�  Mukana yrittäjien edustus 
� Tulevaisuuden kunta-toimikunta 

�  Mukana valtuuston- ja kunnanhallituksen 
puheenjohtajat 

�  Ryhmien puheenjohtajat 





DELEGOINTI	
� Pitkälle viety delegointi johtosäännöllä viranhaltijoille 

�  1990-luvulta 
� Näkyy/vaikuttaa: 

�  Kunnanhallituksen ja lautakuntien asialistat lyhyempiä 
�  Kokouksia vähemmän 
�  Kokoukset painottuvat seminaari- ja 

selostustyyppisiksi 
�  Ennakoivaa keskustelua ja asioiden pohtimista 

yhdessä 



TASAPAINO	
�  Selkeä työnjako 

�  Strateginen = poliittinen 
�  Operatiivinen = ammatillinen 

�  Valiokuntamalli 
�  Lautakuntien jäseniksi valitaan valtuutettuja ja varavaltuutettuja 

�  Kuntaliitos Hollola-Hämeenkoski on aiheuttanut ohimenevän muutoksen 
�  Herkkyys 

�  Periaatteelliset, laajavaikutteiset kysymykset: ennakointi/keskustelut 
�  Luottamushenkilöt ja henkilöstö 

�  Koulutus ja seminaarit 
�  Uusien luottamushenkilöiden laaja koulutus (käynnistyi heti vaalien jälkeen) 
�  Laajojen asioiden avaaminen seminaareissa (valtuusto/hallitus/lautakunnat) 

�  Poliittisen järjestelmän vakaus 
�  Puheenjohtajien aktiivisuus 
�  Ryhmien sisäinen keskustelu 
�  Ryhmien välinen keskustelu 



VALTUUSTOKAUSI	2017-	
�  Keskustelussa parhaillaan/Tulevaisuuden kunta-toimikunta  

�  Kuntien rooli itsehallintoalueiden muodostumisen 
jälkeen 
�  Elinvoima – hyvinvointi 

�  Lautakuntien nimikkeiden ja tehtäväpainopisteiden muuttaminen 
�  Vähittäiseteneminen 

�  Perusturvalautakunta poistuu jo 1.1.2017 ? 
�  Lautakuntien keskittyminen/toiminnan uudelleenryhmittely 

�  Onko riittävästi tietoa/näkemystä ? 
�  Kuntalaisten roolin uudelleenmuotoutuminen 

�  Suora demokratia 
�  Järjestöjen/kolmannen sektorin uudenlainen rooli 
⇒   Viralliset/epäviralliset rakenteet 

	



VALTUUSTOKAUSI	2017-	
�  Poliittinen johtamisjärjestelmä 

�  Päätoiminen ja/tai osa-aikaisten puheenjohtajien malli 
�  Puheenjohtajamalli 
�  Valiokuntamalli 

�  Halukkuus muuttaa nykyistä järjestelmää nihkeä 
�  Syitä(?) 

�  Vaikea hahmottaa muutosta, mikä tapahtuu hitaasti/on tulossa 
�  Ei halua nostaa yhtä poliitikkoa ylitse muiden ”erityisasemaan” 

�  Koetaan, että erityisasema enemmänkin ruokkii jännitteitä 
kuin ratkaisee niitä 

�  Ei halua ottaa tällaista roolia, missä ollaan jatkuvan 
”silmälläpidon” alaisena 

�  Kun asiat ovat hyvin ei haluta ottaa riskejä muutoksesta 





TYÖPAIKAT 
VÄHENEVÄT 

JULKINEN 
TULORAHOITUS 

HEIKKENEE 

”Ilkeät ongelmat” 
Ei selkeitä 
ratkaisuja 

Siilot ylittävä, 
kokonaisvaltainen 

ja 
ratkaisukeskeinen 

toimintatapa 

Digitalisaatio, 
robotisaatio-  

Työnimikepois- 
tuma -1/3-20v 

YRITYSTEN 
ANSAIN- 

TALOGIIKKA 
MUUTTUU 

RAKEN- 
NEMUU- 
TOKSET 

itsehallinto-
alueet 

MUUTTO- 
LIIKE 

-väestön 
keskittyminen 

Ikääntyminen 
-palvelutarpeen 

kasvu 

Kilpailu-
kyky 

ARVOPOH- 
JAN MUUTOS 

- Yksilölliset 
tarpeet 

MUUTOSPAKKO-EPÄVARMUUDEN SIETÄMINEN-UUSI HYVINVOINTIVALTIO 2.0 

TURVATTO- 
MUUS 

LISÄÄNTYY 
-  Geopoliitinen 

tilanne 
-  Laajamittai- 
nen kansain-

valellus 

INVESTOINTI- 
TARPEET 

Logiikka ja 
tapa toimia: 

kokonaisvaltai-  
nen muutos 



TOIMINNAN	MUUTOS	
�  Tarvitaan monikerroksellista ja ratkaisukeskeistä 

lähestymistapaa hyvinvoinnin näkökulmasta 
1.  Auktoriteettien sijaan vuorovaikutteisuutta 

�  Tarvitaan koko henkilöstön ja kaikkien kuntalaisten osaamisen 
hyödyntämistä 

�  Tarvitaan verkostoja ja niissä vaikuttamista 
2.  Suoritteiden sijaan tekemisen vaikuttavuutta 

�  Tarvitaan asiakaslähtöisyyttä/palvelumuotoilua 
3.  Perinteisten tapojen sijaan uudistumishakuisuutta 

�  Tarvitaan arjen innovaatioita ja jatkuvaa tasapainotilan etsimistä 
paineisiin 

4.  Sektoritarkastelun sijaan kokonaisajattelua 
�  Tarvitaan integraatioita, sujuvuutta, synergiaa 
�  Siilot ylittävää, kokonaisvaltaista ja ratkaisukeskeistä toimintatapaa 

5.  Julkisen vastuun lisäksi omaa vastuunottoa 
�  40 % ennenaikaisista kuolemista johtuu käyttäytymisestä (omista 

valinnoista) 
	






