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Ihmeiden tekijät ja yhteyshenkilöt 

Ihmeiden tekijöinä palkitaan kuntia, jotka ovat ennakkoluulottomasti, henkilöstölähtöisesti ja tuloksellisesti 

kehittäneet toimintaansa ja tuoneet kehittämistyötään aktiivisesti esille. 

 

Asikkalan kunta 

Rinna Ikola-Norrbacka, kunnanjohtaja, 044 778 0210, rinna.ikola-norrbacka@asikkala.fi 

Reetta Kontio, henkilöstöpäällikkö, 044 778 0226, reetta.kontio@asikkala.fi 

Hausjärven kunta 

Lilli Salomaa, henkilöstöpäällikkö, 050 465 7654, lilli.salomaa@hausjarvi.fi  

Varkauden kaupunki 

Nina Holopainen, henkilöstöjohtaja, 040 723 9776, nina.holopainen@varkaus.fi  

Kontiolahden kunta 

Jere Penttilä, kunnanjohtaja, 050 432 7600, jere.penttila@kontiolahti.fi  

Milla Paasu, henkilöstöpäällikkö, 040 594 8713, milla.paasu@kontiolahti.fi  

Jämsän kaupunki 

Anna-Liisa Juurinen, va. kaupunginjohtaja, 040 747 7736, anna-liisa.juurinen@jamsa.fi  

Hannele Rahkonen, kehittämispäällikkö, 040 571 2088, hannele.rahkonen@jamsa.fi 

Limingan kunta 

Katja Vuorinen, hallintojohtaja, 044 497 3645, katja.vuorinen@liminka.fi 

Laura Kelhä, hankeasiantuntija, 050 309 3868, laura.kelha@liminka.fi  

 

Oman työn sankarit ja yhteyshenkilöt  

Oman työn sankarit -sarjassa palkitaan kymmenen yksittäistä työntekijää, jotka ovat innokkaasti ja 

esimerkillisesti kehittäneet omaa ja työyhteisönsä työtä. 

 

Riikka Koskimies 

lastentarhanopettaja, Haminan kaupunki 

040 046 6383, riikka.koskimies@hamina.fi  

Riikka Kähkönen 

hyvinvointiaktivaattori, Kuhmon kaupunki 

044 7255 423, riikka.kahkonen@kuhmo.fi  

Maarit Ojala 

koulutussuunnittelija, Järvenpään Opisto 

040 315 2031, maarit.ojala@jarvenpaa.fi  

Kristiina Borgenström 

palvelualueen esimies, ruoka- ja siivouspalvelut, Hollolan kunta 

044 780 1260, kristiina.borgenstrom@hollola.fi  
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Tiina Hankala 

palveluohjaaja, Ikaalisten kaupungin kotihoito 

044 730 6203, tiina.hankala@ikaalinen.fi  

Maarit Malmberg 

rehtori, Lauttakylän koulu, Huittisten kaupunki 

044 560 4305, maarit.malmberg@huittinen.fi  

Hanna Nikander 

museopalveluiden päällikkö, Järvenpään kaupunki 

040 315 2587, hanna.nikander@jarvenpaa.fi  

Teemu Haapala 

elinkeinopäällikkö, Limingan kunta 

044 577 9037, teemu.haapala@liminka.fi  

Virpi Launonen 

elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Mikkelin seutukirjasto 

044 794 2460, virpi.launonen@mikkeli.fi 

Anni Lampinen 

viestintäsihteeri, Polvijärven kunta 

040 104 6004, anni.lampinen@polvijarvi.fi  

 

 

Innostavat teot ja yhteyshenkilöt 

Ympäristöteko 

Jäte vähemmäksi - materiaalit kiertoon Lempäälän varhaiskasvatuksessa 

Lempäälän kunta, varhaiskasvatus 

Killi Jokila, varhaiskasvatusyksikön johtaja, 040 133 7355, killi.jokila@lempaala.fi 

”Moniulotteista kehittämistä, joka vastaa ajankohtaisiin ympäristöhaasteisiin. Teko koskettaa laajasti koko 

kuntaa, tarjoaa uudenlaisia työn tekemisen tapoja sekä samalla kasvattaa lasten ympäristötietoisuutta.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1108 

 

Teknologiateko 

Tekoäly apuna: Kunta-Kati vastaa kuntalaisten kysymyksiin vuorokauden ympäri  

Riihimäen kaupunki 

Anni Määttä, tiedottaja, 050 571 5783, anni.maatta@riihimaki.fi 

”Ensimmäinen laatuaan. Riihimäki on ensimmäisenä kuntana hyödyntänyt tekoälyä asiakaspalvelussa ja 

vielä onnistuneella tavalla.”  

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/898 

http://www.kunteko.fi/katso/1108
http://www.kunteko.fi/katso/898
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Yhdenvertaisuusteko 

Vammaisten työvalmennus: palkkatöitä vammaisille  

Vantaan kaupunki, työvalmennustoiminnat ja työvalmennus Virtaamo 

Pirjo Sjölund, toimintayksikön esimies, 043 825 9139, pirjo.sjolund@vantaa.fi 

”Vantaa on tehnyt monen vuoden ajan työtä vammaisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi työelämässä. 

Pitkäjänteisellä työllään se on onnistunut nostamaan vammaisten työllisyysasteen maan korkeimmaksi.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/961 

 

Viestintäteko  

#ilmiöntekijät-kampanjassa tuodaan esille kunnassa tehtävää työtä  

Nurmijärvi, viestintä- ja markkinointipalvelut 

Teemu Siltanen, viestintäpäällikkö, 040 317 2020 teemu.siltanen@nurmijarvi.fi 

”Kampanjassa on yhdistetty rekrytointiviestintä, työnantajakuvan kohottaminen sekä hyvän työn ja 

työntekijöiden esille nostaminen. Viestintäteko on vaikuttanut positiivisesti kunnan sisällä ja ulkopuolella.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1087 

 

Opetus ja kasvatus 

Lukemaan -hanke kasvattaa lasten lukuintoa 

Hyvinkään kaupunki, varhaiskasvatus 

Anne Knape, hankekoordinaattori, 040 751 5998, anne-marie.knape@hyvinkaa.fi 

”Hanke on kasvattanut lukemisen arvostusta ja siinä on hyödynnetty teknologiaa kiinnostavalla tavalla sekä 

lisätty maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuutta.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1127 

 

Hyvinvoinnin vuosikello - sosiaalinen vahvistaminen kouluissa 

Rovaniemen kaupunki, koulutuspalvelut 

Satu Lind, oppilashuollon tiimin esimies, 040 503 1589, satu.lind@rovaniemi.fi 

”Toimintamallilla on lisätty nuorten osallisuutta, elämänhallintaan liittyvien taitojen vahvistamista sekä koko 

yhteisön hyvinvointia. Hyvän mielen oppitunnit tarjoavat myös opettajille uudenlaisia työskentelytapoja.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1147 

 

Lukio-opetuksen videointi 

 Kuopion kaupunki, lukiokoulutusyksikkö 

Jukka Sormunen, lukio-opetuspäällikkö, 044 718 4040, jukka.sormunen@kuopio.fi 

”Kehittämistyössä yhdistyy teknologian ja opetuksen saumaton yhteistyö, jolla on parannettu opetuksen 

saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/943 

http://www.kunteko.fi/katso/961
https://www.kunteko.fi/katso/1087
https://www.kunteko.fi/katso/1127
http://www.kunteko.fi/katso/1147
http://www.kunteko.fi/katso/943
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Sosiaali- ja terveysala 

Mallu menee kylille - liikkuva terveyspalvelu  

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 

Satu Simolin, palvelupäällikkö, 040 749 6247, satu.simolin@eksote.fi 

”Teossa yhdistyy erilainen työskentelytapa sekä palvelujen kehittäminen asiakasystävälliseksi. Teko 

vähentää eriarvoisuutta, kun myös haja-asutuksen asukkaat pääsevät helposti palvelujen pariin.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1035 

 

Kokonaisvaltaisella muutoksella varhaista tukea lapsiperheille  

Varkauden kaupunki, perhepalvelut  

Tiina Mikkonen-Reponen, resurssikoordinaattori, 044 444 2242, tiina.mikkonen-reponen@varkaus.fi 

”Kehittämistyössä näkyy hienosti tuloksellinen ennaltaehkäisevä työ sekä palvelujen muotoilu tarpeita 

vastaaviksi. Laaja-alaisesti kehitetty monenlaisia toimenpiteitä lapsiperheiden palvelujen parantamiseksi.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/972 

 

Kaikille kuntalaisille avoin Tsemppi Cafe mielenterveysasioiden tiedonsaantiin 

Lempäälän kunta, psykiatrian yksikkö 

Minna Salonen, vastaava sairaanhoitaja, 03 5655 2040, minna.salonen@lempaala.fi 

Tiina Salminen, vs. apulaisylilääkäri, 03 5655 2037, tiina.salminen@lempaala.fi 

”Psykiatrisen yksikön jalkautuminen kuntalaisten pariin tarjoaa uusia työn tekemisen tapoja. 

Ennaltaehkäisevää työtä, joka tarjoaa matalalla kynnyksellä tietoa mielenterveysasioista.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1111 

 

Jatkuva työyhteisöjen kehittäminen vanhus - ja kehitysvammayksiköissä 

Kolarin kunta, vammaisten ja ikääntyneiden palvelut  

Ulla Ylläsjärvi, johtava lääkäri, 040 489 5080, ulla.yllasjarvi@kolari.fi 

”Hienoa yhteistyötä yli yksikkörajojen ja innostusta jatkuvaan kehittämiseen. Pitkäjänteistä palvelujen, työn 

ja vuorovaikutuksen kehittämistä, joilla on lisätty osallisuutta.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1131 

 

Kulttuuri ja vapaa-aika 

Tiedonhaun pelillistäminen murhamysteerillä  

Limingan kunta, Limingan kunnankirjasto 

Sanna Näätänen, kirjastonhoitaja, 050 523 6361, sanna.naatanen@liminka.fi 

”Työstä kumpuavasta haasteesta lähtenyt innovatiivinen kehittämistyö, jolla on tehty tiedonhaun ja 

kirjastokäytön opettamisesta oppilaille kiinnostavaa.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1143 

 

http://www.kunteko.fi/katso/1035
http://www.kunteko.fi/katso/972
http://www.kunteko.fi/katso/1111
http://www.kunteko.fi/katso/1131
http://www.kunteko.fi/katso/1143
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Limingan Virtapiiri aktivoi nuoria 

Limingan kunta, sivistys- ja hyvinvointipalvelut 

Päivi Mäki, sivistysjohtaja, 040 670 5486, paivi.maki@liminka.fi 

”Kehittämistyötä, jossa yhdistyy yhteistyö yli yksikkörajojen ja kattavien palvelujen tarjoaminen 

elämänhallintaa tarvitseville nuorille. Ennaltaehkäisee nuorten syrjäytymistä monipuolisesti.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1136 

 

Digijumppaa tupajumeille 

Sisä-Savon kansalaisopisto, Suonenjoki 

Kirsti Häkkinen, rehtori, 040 514 6421, kirsti.hakkinen@suonenjoki.fi 

”Digijumpassa on kehitetty digitalisaation avulla syrjäseudulla asuville vanhuksille osallistavaa, 

toimintakykyä parantavaa toimintaa sekä kehitetty kansalaisopiston työtä.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1041 

 

LAKU-lähete, lasten ja nuorten kulttuurilähete 

Lastenkulttuurikeskus Verso, Soisalo-opisto, Varkaus 

Helinä Juurinen, hankekoordinaattori, 040 713 8632, helina.juurinen@soisalo-opisto.fi 

”Työssä on hienosti yhdistetty kulttuurisen osallisuuden huomioiminen sekä hyvinvoinnin lisääminen 

lapsiperheissä. Työ ennaltaehkäisee sosiaalisia ongelmia sekä lisää moniammatillista vuoropuhelua.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/922 

 

Tekninen toimi 

Runsor Express - uusi työmatkalinja suunniteltiin yhdessä käyttäjien kanssa 

Vaasan kaupunki, Kuntatekniikka 

Jaakko Löytynoja, yleiskaavoittaja, 040 170 3640, jaakko.loytynoja@vaasa.fi 

Sari Tarvonen, kehittämispäällikkö, 040 357 5795, sari.tarvonen@vaasa.fi 

”Esimerkillistä kokeilukulttuuria. Työmatkalaisten tarpeesta lähtenyt kehittämistyö, jossa myös käyttäjät itse 

ovat olleet mukana suunnittelemassa mahdollisimman toimivaa bussilinjaa vaihtoehdoksi yksityisautoilulle.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1170 

 

Osallistavaa suunnittelua nuorille 

Limingan kunta, Tekniset palvelut 

Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi, 044 497 3685, marja-riitta.vavuli-kiviniemi@liminka.fi 

”Nuoret on otettu hienosti mukaan puistoalueen suunnitteluun ilkivallan vähentämiseksi sekä osallisuuden 

lisäämiseksi. Työ on tarjonnut myös työntekijöille uudenlaista yhteistyötä ja työn tekemisen tapoja.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/913 

 

http://www.kunteko.fi/katso/1136
http://www.kunteko.fi/katso/1041
http://www.kunteko.fi/katso/922
https://www.kunteko.fi/katso/1170
http://www.kunteko.fi/katso/913
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Ruoka- ja siivouspalvelut 

Sisäisen toiminnan laadun seuranta ruoka- ja puhtauspalveluissa 

Mikkelin kaupunki, ruoka- ja puhtauspalvelut 

Tuovi Väänänen, palvelusuunnittelija, 040 741 7023, tuovi.vaananen@mikkeli.fi 

Satu Hänninen, palveluesimies, 044 794 5477, satu.hanninen@mikkeli.fi 

”Kehittämisellä on saatu aikaiseksi iso muutos työskentelytavoissa, mikä on myös vaikuttanut palveluiden 

laatuun. Työtapoja yhtenäistämällä on myös parannettu henkilöstön yhdenvertaista kohtelua.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1015 

 

Toiminnallinen ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa 

Lempäälän kunta, ruokapalvelu 

Liisa Ceylan, ruokapalvelupäällikkö, 050 056 6974, liisa.ceylan@lempaala.fi 

”Työn lomassa havaitusta ongelmasta liikkeelle lähtenyt kehittämistyö. Tuonut uudenlaisia työn tekemisen 

tapoja ja kannustanut lapsia monipuolistamaan ruokatottumuksia kestävän elämäntavan mukaiseksi.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1140 

 

Ravitsemustiedon ja -taidon lisääminen kouluissa 

Asikkalan kunta, ruokapalvelut 

Minna Pettinen, tukipalvelupäällikkö, 044 778 0215, minna.pettinen@asikkala.fi 

”Makuraadeilla ruokapalvelut on tuonut nuorten keskuuteen ravitsemustietämystä sekä osallistanut nuoria 

kouluruokailun suunnittelussa. Myös työntekijät päässeet tekemään työtään monipuolisesti.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1049 

 

Koskee koko kuntaa/organisaatiota 

Palkintokaapin avulla henkilöstö jakaa toisilleen positiivista palautetta 

Joensuun kaupunki 

Päivi Tolvanen, henkilöstön kehittämispäällikkö, 050 554 0716, paivi.tolvanen@joensuu.fi 

”Uudenlainen, innostava palkitsemismenetelmä henkilöstölle. Kannustaa henkilöstöä kiittämään ja 

palkitsemaan toisiaan, ja lisää täten positiivista ilmapiiriä ja yhteishenkeä.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1069 

 

ILOA Lempäälä - työhyvinvointiohjelma 

Lempäälän kunta 

Liisa Ceylan, projektipäällikkö ILOA Lempäälä, 050 056 6974, liisa.ceylan@lempaala.fi 

Auli Nevantie, henkilöstöjohtaja, 050 383 9368, auli.nevantie@lempaala.fi 

”Työhyvinvointiohjelma, jossa konkreettisesti panostettu työhyvinvoinnin eteenpäin viemiseen. Kannustaa 

kokeiluihin, yhteisöllisyyteen ja aktiivisuuteen innostavasti.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1105 

http://www.kunteko.fi/katso/1015
http://www.kunteko.fi/katso/1140
http://www.kunteko.fi/katso/1049
http://www.kunteko.fi/katso/1069
http://www.kunteko.fi/katso/1105
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Wiksut - Kehittäjämessut 

Varkauden kaupunki 

Toni Leppänen, hallintojohtaja, 044 444 2400, toni.leppanen@varkaus.fi 

”Hieno tapa tuoda esille kunnassa tapahtuva kehittämistyö myös päättäjille, muille esimiehille ja 

yhteistyötahoille. Kannustaa varmasti myös kehittämistyön jatkamiseen, kun työ on konkreettisesti esillä.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1106 

 

Lapsiystävällinen kunta - lapsen oikeudet osana kehittämistyötä 

Tammelan kunta 

Emmi Romppainen, Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori, 050 379 1189 emmi.romppainen@tammela.fi 

”Aidosti lapsia osallistavaa kehittämistyötä, joka ulottuu koko kuntaan. Kehittämisessä on myös huomioitu 

kunnan vetovoimaisuuden lisääminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja palvelujen laadun parantaminen.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1093 

 

Ideasta toimintaan – Ideoiva ja kokeileva Enontekiön kunta 

Enontekiön kunta 

Leni Karisaari, hallintojohtaja, 040 739 6062, leni.karisaari@enontekio.fi 

”Laajamittainen kehittämistyö, jolla on lisätty kuntalaisten ja työntekijöiden osallisuutta ja muutettu 

toimintakulttuuria ideoivammaksi ja kokeilevammaksi.” 

Koko teko: www.kunteko.fi/katso/1159 

 

http://www.kunteko.fi/katso/1106
http://www.kunteko.fi/katso/1093
http://www.kunteko.fi/katso/1159

