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Kohti 2020-luvun kansalaislähtöistä julkista hallintoa –strategiahankkeen johtoryhmän 3. kokous 

Aika  27.1.2020 klo 14.00-16.00 
 
Paikka  Valtioneuvoston linna, NH 22 Snellmanni 
 

Osallistujat  Päivi Nerg, VM  puheenjohtaja  
  Minna Karhunen, Suomen Kuntaliitto ry varapuheenjohtaja 

Arto Haveri, Tampereen yliopisto skype 
Seppo Määttä, VNK  klo 14.19 lähtien 
Mikael Grannas, Sipoon kunta 
Outi Mäkelä, Nurmijärven kunta 
Anna Similä, LVM 
Tommi Nieppola, LVM 
Riitta Kaivosoja, OKM 
Jukka Aalto, SM 

  Pasi Pohjola, STM 

Kari Hakari, STM 
Outi Ryyppö, TEM 
Leena Ylä-Mononen, YM   skype, klo 14.15 lähtien 
 
Vesa Lipponen, VM 
Eeva Kaunismaa, VM 
Jarkko Majava, Suomen Kuntaliitto ry 
Hanna-Maija Perttola, VM  sihteeri 
 

 
Asialista 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.01 ja edellisen kokouksen muistio 
hyväksyttiin sellaisenaan. Todettiin, että Vesa Lipposen tilalla uutena pro-
jektipäällikkönä on aloittanut Eeva Kaunismaa.   
 

2. Työsuunnitelma 
 
Eeva Kaunismaa esitteli julkisen hallinnon strategian tavoitteet ja työsuun-
nitelman (liite 1). Kerrattiin aiempien johtoryhmän kokouksien evästykset 
työn tavoitteeseen. Keskusteltiin moninaisuuden lisääntymisestä yhteis-

kunnassa ja kysymyksistä, joihin vaiheessa 1 tarvitaan vastauksia. 
Käytiin läpi konsultin roolia hankkeessa ja pohdittiin, mitä sprintit valmiste-
luprosessissa tarkoittavat.  Eri sprinteissä voisi olla työstämässä eri henki-
löitä, ja työstöä tekisivät hanketoimisto, konsultti, johtoryhmä sekä haasta-
jaryhmä. Haastajaryhmä pitäisi saada nopeasti kasaan. Työstössä voisi 
hyödyntää myös verkkoaivoriihiä. Materiaalia sprintteihin saataisiin osallis-
tumalla jo olemassa oleviin tilaisuuksiin ja hyödyntämällä olemassa olevia 
verkostoja.  
Keskusteltiin hankkeen aikataulusta. Hanketoimisto työstää tilannekuvan 
seuraavaan johtoryhmän kokoukseen. Käytiin myös läpi 4.2. Julkisen joh-

tamisen päivää: mitkä ovat pääviestimme, mitä tavoittelemme? Tuodaan 
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esille, että tässä hankkeessa on avoin osallistumismahdollisuus, ja kiteyte-
tään hanke mitä, missä, milloin, miksi ja kuka –kysymyksien avulla. Viikolla 
6 on tulossa myös tiedote, jolla saadaan näkyvyyttä. Korostettiin, että vies-

tintä ei saa olla liian abstraktia, vaan siinä täytyy olla konkretiaa, joka on 
yleisesti ymmärrettävissä. Kysymysten avulla on hyvä lähestyä, ilman val-
miita vastauksia.  
 
 

3. Viestintä ja tilaisuudet 
 
Keskusteltiin hankkeen viestinnästä ja tilaisuuksista, joita voidaan strate-
giahankkeessa hyödyntää. Alla Eeva Kaunismaan listaus hyödynnettävistä 
tilaisuuksista, jota voidaan jatkossa täydentää. Kaikki ehdotukset ole-
massa olevista tilaisuuksista, joissa julkisen hallinnon strategia voisi olla 

esillä, ovat tervetulleita.  
 

 Tammikuu: Alueellistamisen strategiahankkeen aluetilaisuudet (4 
kpl)  

 4.2. Julkisen johtamisen päivä 

 Maaliskuu: Avoin hallinto, julkinen johtaminen ja julkiset hankinnat 
–aluetilaisuudet (8 kpl) 

 12.3. Kaupunkistrategia 

 26.3. Välähdyksiä 2020 – kuntien tulevaisuus 

 5.5. Valtio-expo 
 

 
4. Muut asiat 

 

 Tiedoksi konsulttisopimuksen kilpailutuksen tilanne 
 
Eeva Kaunismaa kertoi, että alkuviikosta on tarkoitus saada han-
kintapäätös tehtyä, ja konsultti koitetaan nopeasti saada töihin.  
 

 

5. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.33.  

 
 


