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Kohti 2020-luvun kansalaislähtöistä julkista hallintoa –strategiahankkeen johtoryhmän 2. kokous 

Aika  17.12.2019 klo 15.15-16.45 
 
Paikka  Mariankatu 9 VM, kh Loppupeli  
 

Osallistujat  Päivi Nerg, VM  puheenjohtaja, poistui 16.47 
  Minna Karhunen, Suomen Kuntaliitto ry varapuheenjohtaja 

Arto Haveri, Tampereen yliopisto Skype, poistui 16.26.  
Seppo Määttä, VNK 
Mikael Grannas, Sipoon kunta Skype, poistui klo 16.21 
Anna Similä, LVM 
Riitta Kaivosoja, OKM 
Jukka Aalto, SM   poistui klo 16.20 

  Pasi Pohjola, STM 
Kari Hakari, STM 
Outi Ryyppö, TEM 

Leena Ylä-Mononen, YM 
 
Vesa Lipponen, VM 
Jarkko Majava, Suomen Kuntaliitto ry 
Hanna-Maija Perttola, VM  sihteeri 
 

 
 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.17 ja edellisen kokouksen muistio 

hyväksyttiin sellaisenaan. 
 

2. Projektisuunnitelman hyväksyminen 
 
Vesa Lipponen varmisti viime kokouksen tiivistelmän. Tämän jälkeen hän 
esitteli julkisen hallinnon strategian alustavan projektisuunnitelman. Kes-
kusteltiin mikä on strategian pääfokus ja päädyttiin siihen, että strategia on 
julkista hallintoa varten, joka vaikuttaa julkisen hallinnon toimijoiden toimin-
taan.  
 
Todettiin 15 muutostekijää hyväksi lähtökohdaksi. Muutostekijöiden ja ti-

lannekuvien pohjalta voidaan työstää skenaarioita, eli nykytilan analyysin 
lisäksi mietitään hieman myös tulevaisuutta. Skenaariotyötä on tärkeää 
työstää joukkoistamalla ja käyttää apuna jo olemassa olevia verkostoja. 
 
Hankesuunnitelmaa on terävöitettävä, ja tavoitteet on ilmaistava yksinker-
taisesti muutamalla lauseella.  Päätettiin hakea julkiselle hallinnolle uudet 
teesit, jotka pätevät, vaikka kunnat ovat erilaisia ja muutosvoimat jylläävät. 
On kuitenkin huomioitava, että kaikkea vanhaa ei pidä romuttaa, sillä on-
han julkinen hallinto jo nyt maailman parasta.  
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Kokouksessa hahmotellut alustavat teesit: 
 

 Hallinnon ja ihmisen välinen suhde  

 Hallinnon Rooli - muutoksen luojana  

 Rakenteiden muutoksen periaatteet  

 Periaatteet mistä pidetään kiinni, kun muutosta tehdään tai ollaan 
muutosvoimien alla tai molempia  

 Millaisia kompetensseja (kyvykkyyksiä) tarvitaan julkisen hallinnon 
henkilöstöltä tässä maailmassa? 

 

3. Projektin aikataulutus ja seuraavat kokoukset 
 
Kartoitetaan koko kevään kokousaikataulut piakkoin tammikuun lopusta 
alkaen n. kolmen viikon välein. Projektiaikataulu on projektisuunnitelmassa 
ja se täsmentyy vielä. 
 

4. Muut asiat 

 Tiedoksi konsulttisopimuksen kilpailutuksen tilanne 
 
Minikilpailutusmateriaali on valmiina ja se aloitettiin viikolla 51. 
Konsultti tarjoaa apuna nimenomaan strategiaprosessiin.  

 

5. Kokouksen päättäminen  
 
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.49. 

 
 


