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IHMISLÄHTÖISYYS 



Julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyö 

Kirittää 

(Urheilu) vauhdittaa jkn juoksua, hiihtoa tms. kannustuksella tai tiukalla vastuksella. esim. 

Yleisö kiritti suosikkiaan. Kiritti kilpakumppaninsa ennätysaikaan. 

Sparraus  

on kamppailulajeissa nimitys tavallisesti vapaamuotoiselle, ottelemista muistuttavalle 

harjoittelulle. Sparrauksella voidaan esimerkiksi itsepuolustuslajeissa kokeilla 

harjoiteltujen tekniikoiden toimivuutta ja osaamista käytännössä ja urheilulajeissa 

harjoitella ottelemista. Sparrauksen tyyli ja kovuus vaihtelee lajeittain ja muodoittain. 



Mutta emmehän me kilpaile?  
Tai ole eri puolilla?  



Julkinen sektori on 

huono riskinottaja 

- Onko meillä varaa jatkaa 

ylläpitävää ja passiivista 

linjaa?  

- Riskinkantajan apulainen? 



Think like a village 

Tulevaisuudessa 

menestyvät ne alueet, 

joissa saadaan ihmiset 

yhteen ratkaisemaan 

arkipäivän ongelmia. 



Kokeilukulttuuri 

onnistuu vain 

vahvistamalla  

epäonnistumisen 

kulttuuria 

 



Organisaatiokeskeisestä 

ihmislähtöiseen 

- Kehittämistä muualla kuin 

hiekkalaatikossa 

- Kuka tietää parhaiten mitä 

  minä tarvitsen?  
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THINK LIKE A VILLAGE 

Kunta mahdollistajana 

 

- Myös yhteistyön, kokeilemisen ja kehittämisen mahdollistaja 

 mm. kotihoidon kehittämishanke,  

 muistiystävällinen taajama,  

 Lapinjärvitalo, 

 Taitopaikka-työvalmennuskeskus, 

 Virtuaalikoulu-yhteistyö 
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Mitä on saatu aikaan vuodessa 
Med Groupin kanssa yhdessä kotihoidon kehittämisessä 

• Hilkka toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön 

• Vivago -hyvinvointirannekkeet käyttöön 

• Asiakkaan oma arviointi -kyselyt  

• Hoitajan kyselyt toukokuussa 2016,  

• KUNTA 65 –kysely 

• Päivätoiminnan kehittäminen 

• Järjestelty vuorojen vahvuuksia – tasaamista ja jakautumista mietittävä 

Henkilöstö tehnyt työtä jaksamisen äärirajoilla, paljon tullut uutta opittavaa 

• Välittömän työajan prosentit kasvaneet 56 prosenttia 

• Kotihoidon oma etälääkäripalvelut kokeilussa (henk.koht suunnitelmat, 

lääkkeet kuntoon) 

• Ruokapalvelut uusiksi, maukasta ja ravitsevaa – paikalliset töihin 

• Virtuaaliset yhteydet ja sosiaalisuus 

• Säästökorvausmalli – tuloksista palkitseminen 
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Mikä on ollut parasta julkisen ja yksityisen 
sektorin kehittämishankkeessa? 

• Tulokset 

• Emme olisi saaneet yksin näin paljon aikaan 

• Pienen kunnan nopea toimintakulttuuri ja yksityisen yrityksen 

halu ja mahdollisuudet tehdä työtä ovat hyvä pari 

• Oppiminen 

• Yhdessä onnistuminen 

• Rohkaistuminen, ammatillistuminen 
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Onko vaikuttavuudelle kysyntää? 
 

• On, koska yhteiskunnalla ei ole varaa muuhun 

 

• Köyhän ei kannata ostaa tehotonta 
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Mitä jos? 

• Ostaisimmekin vaikuttavuutta emmekä palvelua? 

• Kehittäisimme yhdessä? 

• Ottaisimme riskejä? 

• Hyväksyisimme sen että yrityksen tehtävänä on tuottaa voittoa? 

 

• Mikä on pahinta mitä voi tapahtua? 

 
• Mitä tapahtuu, jos emme tee mitään? 
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www.ihkulapinjarvi.blogspot.fi 
www.lapinjarvi.fi 

http://www.ihkulapinjarvi.blogspot.fi/
http://www.lapinjarvi.fi/
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Lopuksi muutama vinkki myyjälle 

- Kuntamme on Lapinjärvi, ei Lapinlahti 

- Kehitämme kuntaa ihmislähtöiseksi, emme ihmisläheiseksi tai asiakaslähtöiseksi  

- Ei, meillä ei ole huono taloustilanne vaikka olemme pieni kunta 

- Kyllä, me haluamme kehittää asioita vaikka olemme pieni kunta 

- Ei, emme kuvittele, että meidän toimintamme on parasta vaan haluamme oppia 

ja kehittyä yhdessä  

- Ei, kaikki kunnat eivät ole vain jääneet odottamaan sote-uudistusta 

- Kyllä, meillä on varaa valita kumppanit 

- Ei, kaikki kunnat eivät halua vain hyötyä yrityksistä kehittämishankkeissa 

- Kyllä, haluamme tehdä tekoja emmekä suunnitelmia 

- Ja tosiaan, teemme yhteistyötä vain kivojen kanssa – elämä on muutenkin liian 

haastavaa ja meillä on oikeasti aika paljon töitä 

- Jos myyt, myy. Jos kehität, kehitä. Ole rehellinen. 

- Tunne sun ihminen. Ole läsnä. 
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Kiitos  
(ei oo kirosana). 


