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@kunteko2020

#LATU-malli

Lisätietoa: kunteko@kt.fi

https://www.facebook.com/kunteko2020/
mailto:anniina.tuomi@kt.fi
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Toiminta-ajatuksina:

• win-win-win

• Toiminnallisuus

• Henkilöstö voimavarana

Rondo Training Oy & Dazzle Oy

Heli Vähätiitto
050 341 2901
heli.vahatiitto@dazzle.fi

Leena Nousiainen
044 291 3621
leena.nousiainen@rondotraining.fi

mailto:heli.vahatiitto@dazzle.fi
mailto:leena.nousiainen@rondotraining.fi


Lupa tehdä toisin

- mitä ajatuksia, mielikuvia, 
teemoja tämä otsikko teissä 

herättää?

@kunteko2020

#LATU-malli

https://www.facebook.com/kunteko2020/


• LATU-toimintamalli on henkilöstölähtöistä 
tuloksellisuuden kehittämistä.

• Tavoitteena on parantaa kuntaorganisaation 
tuloksellisuutta osallistaen koko kunnan 
henkilöstö ideoimaan, toteuttamaan ja 
arvioimaan uusia toimintamalleja.

1) LATU-toimintamalli



Tuloksellisuus rakentuu VM:n kehittämän nelikenttämallin 
mukaisesti

• toimintojen vaikuttavuudesta

• organisaation palvelukyvystä

• henkilöstön aikaansaannoskyvystä sekä

• taloudellisesta tuloksesta



LATU-hankkeessa olivat 
mukana Hollolan, Maskun, 
Siikajoen ja Punkalaitumen 
kunnat sekä Lieksan kaupunki. 

Hankkeen aikana uudistettiin 
kuntien työkulttuuria ja 
tulokseksi saatiin kaikissa 
kunnissa mitattavaa 
tuottavuuden paranemista. 

2) LATU-hanke 2011-2013



LADUN aikana

• kehittäminen vakiinnutettiin osaksi arkityötä

• luotiin välineet ja käytäntö kehittämisen 
vaikuttavuuden arvioimiseksi

• LATU-toimintamalli pilotoitiin (yhteensä noin 3500 
työntekijää) kaksi kertaa 

•henkilöstölähtöinen kehittäminen kytkettiin osaksi 
kuntaorganisaatioiden johtamisjärjestelmää ja 
esimiestyötä



”Lopputuloksena täytyy 
syntyä mitattavaa 
eurotulosta, mutta 

prosessiin ei voi hypätä 
lopputuloksen kautta, 
vaan niiden asioiden 

kautta, jotka tuottavat 
lopputuloksen.”

Kaisu Tuomi, Siikajoki



3) LATU-toimintamallin hyötyjä

LATU-hankkeen aikana:
• Kuntien aikaansaannoskyky parani 
• Kokemus työelämän laadusta kehittyi
• Henkilöstön osallistuminen kehittämiseen parani 

merkittävästi
• Kehittämistyö yli toimialojen ja organisaatiotasojen 

lisääntyi

Lähde: Sitran raportti, Lupa tehdä toisin – Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen. 
http://docplayer.fi/359121-Tuottavuutta-laatua-parantamalla-latu-hankkeen-arviointi.html

http://docplayer.fi/359121-Tuottavuutta-laatua-parantamalla-latu-hankkeen-arviointi.html


4) Strategia ja arki

Ulkoiset muutospaineet sekä kustannuspaineet

Kunnan uusiutuva strategia

Henkilöstön potentiaali ja arjen innovaatiot

Tyytyväinen kuntalainen – tyytyväinen työntekijä

Kunnan keskusteleva luottamusjohto



5) ”Putki auki” – strategiatyö

Kunnan uusiutuva strategia

Henkilöstön potentiaali ja arjen innovaatiot

Tyytyväinen kuntalainen – tyytyväinen työntekijä

Kunnan keskusteleva luottamusjohto

Muutosvalmius
Hyvinvointi

Perustehtävä 
kunnossa

Valtuuttaminen 
= hallintosääntö

Johdolla yhteinen 
ymmärrys suunnasta

- Johto 

Luottamus- ja 
viranhaltijajohdon 

”pelikirja” kunnossa 

Henkilöstö-
lähtöisesti 

tehty strategia
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Henkilöstölähtöinen strategian luonti

Johtoryhmän ja 
valtuuston 
strategiatyöstöä

Strategialuonnos

Kunnanhallituksen 
strategiatyöstö & 
valtuuston käsittely Strategian 

kommentointi 
työyhteisöissä 

Hattulan uusi 
strategia

Strategian käsittely 
työyhteisöissä -> 
toimenpidesuunnittelu 
& ideat käytäntöön

Toimiala-
kohtaiset 
strategiset 
nelikenttä-
tavoitteet

Strategisten ideoiden kuvaus 
toimenpidelomakkeilla ja niiden koritus

-> esittely johtoryhmälle

Ideoiden palkitseminen 
strategisen vaikuttavuuden 
mukaisesti



Henkilöstölähtöisyys voi toteutua käytännössä, kun: 

1. Rakenteet mahdollistavat henkilöstölähtöisen
kehittämisen

2. Johtaminen on mahdollistavaa

3. Yksilöillä ja työyhteisöillä on valmiudet
kehittämiseen

6) Henkilöstölähtöisyys käytännössä



• Tiedon kulun rakenteet?

• Yhteiset strategiset tavoitteet?

• Keskusteluyhteys ylhäältä alas, alhaalta ylös
sekä toiminnosta toiseen?

Rakenteet mahdollistavat
henkilöstölähtöisen kehittämisen



• Riittävä panostus johtamiseen (aika, 
palaute yms.)?

• Henkilöstö mukana suunnittelussa?

• Henkilöstöllä mahdollisuus vaikuttaa oman
työn kehittämiseen?

Johtaminen on mahdollistavaa



• Työyhteisöt tuottavat kehittämisideoita
ja laittavat niitä käytäntöön?

• Työyhteisössä arvioidaan kehittämistä
säännöllisesti?

• Kokemus siitä, että voi vaikuttaa?

Yksilöillä ja työyhteisöillä on 
valmiudet kehittämiseen



Jatkuva kehittäminen arjessa
Vaikuttavuuden 

ja oppien 
arviointi

Idean 
levittäminen

Kehittämis-
tarpeen 

havaitseminen
Idean käsittely

Idean kokeilu 
käytännössä



Ajankohtaisia haasteita?

- mitä kehittämiskohteita teidän 
organisaatiossa on tällä hetkellä?
- mitä niistä voitaisiin ratkaista 

henkilöstölähtöisesti?

@kunteko2020

#LATU-malli

https://www.facebook.com/kunteko2020/


7) Liikkeelle lähtö

Tavoite: JOKAINEN TYÖNTEKIJÄ = KEHITTÄJÄ  

MIKSI ?

• Toimintaympäristö muuttuu poikkeuksellisen 
vahvasti ja vauhdilla

• Perinteiset johtamis- tai ohjausmallit eivät 
toimi

• Ongelmat kasautuvat nopeasti

• Haasteiden haltuunotto ei toteudu pelkästään 
esimiesvoimin



8) Henkilöstölähtöisen kehittämisen 
pilotti

Kenelle?

• Avoin valmennusohjelma, johon toivotaan osallistujiksi kustakin 
organisaatiosta 2-4 osallistujaa. Mukana voi olla esimerkiksi 
toimialajohtaja, esimies ja/tai kehittäjä, henkilöstöjohtaja, 
strategiajohtaja sekä henkilöstön edustajia. 

Tavoite:

• Edistää valittuja kehittämiskohteita henkilöstölähtöisesti sekä 
samalla saada työkaluja kehittää organisaation tuloksellisuutta 
henkilöstölähtöisesti myös jatkossa. 



Pilottiohjelman rakenne

Skype-
startti
(pe 13.10. 9-11)

Työpaja 1    
(31.10.-1.11.)

Ennakkoon 
kehittämis-
tarpeen valinta

1 2

3 4
Skype-
sparraus
1. kerta vk 46

Skype-
sparraus
1. kerta vk 48

Työpaja 2    
(11.12.)



9) www.lupatehdatoisin.fi

http://www.lupatehdatoisin.fi/


Projektipäällikkö Anniina Tuomi

Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu

Projektiassistentti Taina Tervonen

Etunimi.sukunimi@kt.fi

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

https://www.twitter.com/kunteko2020

KIITOS! 

Luodaan yhdessä kuntatyölle tulevaisuus

mailto:Etunimi.sukunimi@kt.fi
http://www.kunteko.fi/
https://www.facebook.com/kunteko2020
https://www.twitter.com/kunteko2020

