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Hyvällä 

johtamisella 

mahdollistetaan 

hyvinvointia.



Kuntia ohjataan yhtenä 
möhkäleenä, vaikka kunnat ja 
kaupungit ovat erilaistuneet 
ja yhtenäiskuntamalli on 
käytännössä historiaa

C21

• Suuri väestövastuu 54 %

• Vastuu nuorista 57 %

• Suuri työllisyysvastuu 1,4 miljoonaa 
työpaikkaa – 62 %, ja toisaalta työttömyys 59 
% maan työttömistä

• Maahanmuuttajien kotouttaminen 77 %

• Segregaation paine

• Uudisasuntotuotanto 73 % koko maan 
valmistuneista asunnoista

• Vastuu maan asunnottomista 86 %

• Alkoholin suurkuluttajat 100 %



Kaupunki-ilmiöitä

Vahva kasvu ja 

koti uusille 

kaupunkilaisille

Maahanmuutto ja 

kansainvälistyminen

Toimivat 

asuntomarkkinat

Segregaation paine 

ja sosiaaliset 

ongelmat

Nuorison haasteet Joukkoliikenne

Muuttuva työelämä –

työpaikat ja 

työttömyys

Innovaatiot ja kasvun 

kiihdyttäminen



Byrokratian ja 

demokratian 

suhde on julkisen 

johtamisen 

lähtökohta.



Julkisen johtamisen 

tavoitteena on taata 

oikeudenmukaisuuden   

ja yhdenvertaisuuden 

toteutuminen. 

Tämä vaikuttaa 

johtamisen sisältöihin.



Vaalidemokratia ei enää yksin 
riitä täyttämään ihmisten 
osallisuuden tarpeita 

– kansainvälistyminenkin 
edellyttää uusia osallisuuden 
tapoja.

Olennaista, miten rakennetaan 
yhteenkuuluvaisuutta eroista 
huolimatta!



Julkishallinto sirpaloituu 

– yhteisen suunnan 

määrittely entistä 

tärkeämpää. 

Tarvitaan uusia 

työtapoja.



Uusilla 
kaupungeilla on 
jatkossa vastuu

Osaamisen 

kehittämisestä ja 

kasvatuksesta

Elinvoimaisuudesta ja 

uusista työpaikoista, 

kiinnostavista 

investointikohteista

Hyvästä 

elinympäristöstä ja 

kestävästä kehityksestä

Lähidemokratian 

toteuttamisesta ja 

paikallisesta 

päätöksenteosta



Verkosto-
johtaminen on 
tämän päivän 
johtamista.

Luottamus, kuuntelu, aito 

sopiminen, vuorovaikutus

Kunnallinen demokratia on yhtä 

arvokasta kuin valtakunnallinen 

parlamentaarinen demokratia

Osapuolten kunnioitus





Valtio-kunta 
yhteistyö 
vähentynyt, selvä 
muutos viime 
vuosikymmenten 
aikana



Hallinto on 
edelleen 
organisoitu 
hyvinvointivaltion 
rakentamisen 
malliin

• Nyt haastavimmat, ilkeimmät ongelmat 

poikkihallinnollisia

• Siksikin yhteistyö ja verkostot tärkeitä 

julkisessa johtamisessa



Hyvä johtaminen antaa 
suunnan ja auttaa 
saavuttamaan asetetut 
tavoitteet                                  
– tämä on keskeistä myös 
sote-uudistuksessa ja 
tulevassa TE-palveluiden 
uudistuksessa.

Jatkossa tarvitaan tiivistä 
yhteistyötä.



Julkinen johtaminen on ollut 

Suomen menestyksen tae

- ei tule jäädä paikoilleen vaan jatkaa 

tarinaa



Aki Kaurismäki: 

”Kaikki on muuttunut, koska lintukoto 
ympäriltämme on kadonnut, digitaalinen 
teknologia on kaapannut lapsemme ja 
vanhempamme, veljemme ja sisaremme, 
keskustelu on siirtynyt barrikadeilta 
pilveen ja toivoa yleisesti ottaen ei ole.”

Vaikka Kaurismäen sanat ovat vaikuttavat, väitän 

kuitenkin, että innostus luo uuden Suomen. 

Positiiviset ja innostuneet ihmiset luovat Suomen 

tulevat työpaikat. Mielensä pahoittajat yrittävät 

kuitenkin aktiivisesti estää tämän. Nyt alkaa 

iloinen taistelu innostuksen ja luovuuden 

puolesta. 

Lähtökohtana on, että tulossa on aitoa 

verkostoyhteistyötä - tasavertaisesti!



Kiitos.


