Kuntien johtaminen
poikkeusoloissa ja poikkeusolojen
jälkeen
USO webinaari
4.6.2020

TEAMS – webinaarin pelisäännöt

•
•
•
•

•

Mikrofoni mykistettynä silloin kun ei
ole oma puheenvuoro
Kysymykset chattiin tai suullisesti
Puheenvuoropyynnöt
kädennostotoiminnolla (muista myös
laskea käsi puheenvuoron jälkeen)
Mikrofoni (ja kamera) päällä silloin
kun on oma puheenvuoro
Sano nimesi ja kuntasi aina
puheenvuoron aluksi

Ohjelma (1/2)
Klo
9.30 Tervetuloa USO-webinaariin
Kehityspäällikkö Jarkko Majava, Kuntaliitto
9.35 Kuntatalouden tilanne ja näkymät
Kehityspäällikkö Sanna Lehtonen, Kuntaliitto
Kysymyksiä ja keskustelua
10.15 Kuntatalouden tasapaino - miten?
Projektinjohtaja Kimmo Haapasalo, FCG Konsultointi ja HT Eero Laesterä, FCG Perlacon
Kommenttipuheenvuorot:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala, Rovaniemen kaupunki
Kaupunginjohtaja Sami Sulkko, Riihimäen kaupunki

Kunnanjohtaja Aki Heiskanen, Hailuodon kunta
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11.00

Tauko

Ohjelma (2/2)
Klo

11.10 Pienryhmäkeskustelut

Huom. siirtyminen varsinaisesta webinaarista määräajaksi klo 11.1012.00 pienryhmän Teams-kokoukseen - ja määräajan jälkeen paluu
takaisin varsinaiseen webinaariin. Kokouksesta toiseen siirtyminen
ilman "luurin sulkemista" onnistuu automaattisesti siten, että Teams
asettaa toisen kokouksen pitoon. Pidossa oleva puhelu näkyy
vasemmassa yläkulmassa ja siihen pääsee takaisin painamalla playkuvaketta.

Kestävä kuntatalous - miten se saavutetaan?
Projektinjohtaja Kimmo Haapasalo, FCG Konsultointi ja HT Eero Laesterä, FCG Perlacon
Elämää poikkeusolojen jälkeen - toiminnan ja talouden kokonaisvaltainen kehittäminen CAF-työkalulla.
Johtava konsultti Markku Pyykkölä, FCG Konsultointi, erityisasiantuntija Maria Salenius, Suomen Kuntaliitto ja
laatupäällikkö Sirpa Pajula, Kuopion kaupunki
Kuntapäättäjänä poikkeusoloissa - mihin keskittyä, miten toimia?
Kuntakehitys- ja tutkimusjohtaja Sini Sallinen, Suomen Kuntaliitto
Kuntien uusi tilannekuva – koronan vaikutukset kunnille (2 ryhmää)
Toimialajohtaja Sami Miettinen ja Lina-Lotta Lahdenkauppi, FCG Konsultointi
Johtava konsultti Anni Antila, FCG Konsultointi ja Jarkko Majava, Kuntaliitto

12.00 Paluu yhteiseen webinaariin
Pienryhmäkeskustelun tiivistykset ja USO-verkostoprojektin jatkotoimenpiteet

12.15 Webinaari loppuu
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Teemaseminaarit vuonna 2020
✓ 26.8.2020

Siiloista silloille (siirretty seminaari maaliskuulta)

✓ 23.9.2020

Kuntayhteisön voimavarat käyttöön

✓ 2.12.2020

Päätösseminaari - luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden
onnistunut yhteistyö

5

Tutkimus: COVID-19 poikkeustila ja
kunnan poliittisen ja ammatillisen johdon vuorovaikutus
Tampereen yliopisto

Dualistinen johtaminen on kohdannut haasteita epidemian
aikana.
Haasteet: toimivallan delegointi, kunnanjohtajien
valtuudet sekä kunnanjohtajien ja
johtavien luottamushenkilöiden vuorovaikutus ja yhteistyö
poikkeustilassa

Tutkimuskysymykset:
1) Kuinka poikkeustila on
vaikuttanut kunnanjohtajien
valtuuksiin?
2) Millainen on
ollut kunnanjohtajien ja johtavien
luottamushenkilöiden vuorovaikutus
ja yhteistyö poikkeustilassa?

Yhteystiedot:
Eveliina Högerman
eveliina.hogerman@tuni.fi
Hallintotieteet, kunta- ja
aluejohtaminen

Tutkimuksessa
haasteita tarkastellaan nimenomaan
poliittisen ja ammatillisen johdon
näkökulmien ja kokemusten kautta

Vastaaminen on tärkeää:
Poikkeustilan kaltaisia tilanteita on
myös tulevaisuudessa: vastaamalla
kyselyyn saatte tärkeää tietoa, joka
hyödyttää myös teidän kuntanne
johtamista tulevissa haasteissa.
Lisäksi edistätte alamme tieteellistä
kehitystä.

