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Rakkaudesta kuntatyöhön – yhdessä yli haasteiden

Lappeenranta-verkkoseminaari

Voihan korona, minkä teit!

Vuoden 2020 Lappeenranta-seminaari järjestetään 20. – 21.8.2020.

Koska vieraidemme hyvinvointi ja turvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, toteutetaan
kuluvan vuoden seminaari etäyhteyksin studioksi muutetusta Lappeenranta-salista.
Hyväntuulisen webinaarin luotsaavat Puoli seitsemän -ohjelmasta tutut ja moneen kertaan
palkitut juontajat Mikko Kekäläinen ja Susanna Laine.

Ohjelmassa orientoidutaan aluksi siihen, mitä kunta-alalla on odotettavissa koronakevään
jälkeen. Julkisen sektorin jälleenrakentamisen aineksia tarkastelee tästä näkökulmasta
kuntaministeri Sirpa Paatero.

Alueellinen eriarvoistuminen ja demografinen kehitys on askarruttanut paljon viime
vuosina. Mitkä ovat juurisyyt vauvakatoon? Mitä asialle voidaan oikeasti tehdä? Näitä
aiheita ja niiden mahdollisia ratkaisuja polemisoivat Väestöliiton tutkimusprofessori Anna
Rotkirch, Nuorisotutkimusseura ry:n vastaava tutkija Mikko Salasuo sekä alue- ja
väestökehityksen asiantuntija Timo Aro MDI Oy:stä.

Kunta-alan työmarkkinatilanteeseen ja sen tämän hetken haasteisiin paneudutaan
paneelikeskustelussa, jossa ovat edustettuna KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan
pääsopijajärjestöt.

Kevennystä päivään tuo seminaarin oma Kunta-alan napakymppi, jossa nuoret
selvittelevät kysymysten ja vastausten avulla, houkuttaako heitä eniten paikkakunta A, B
vai C.

Tuttuun tapaan seminaarissa on esillä hyviä kehittämisesimerkkejä, jotka tulevat tänä
vuonna Riihimäeltä ja Kuntekon tekojen torilta. Myös koronaepidemia on synnyttänyt uusia
innovaatioita, joita haluamme esitellä.

Perjantaina aamupäivällä avataan isoja ikkunoita uuteen vuosikymmeneen Sitran
yliasiamies Jyrki Kataisen ja professori Kirsti Longan johdolla. Professori Harri Melin
puolestaan polemisoi sitä, miten tämä kaikki näkyy työpaikoilla ja ihmisten arjessa.

Tulevaisuuden työelämän eettiset eväät punoo lopuksi yhteen Paavalin seurakunnan
kirkkoherra Kari Kanala.

Koska Lappeenranta-seminaarin perinteistä iltatilaisuutta ei ole tänä vuonna mahdollisuus
järjestää, nähdään sen tilalla Lappeenrannan Tanssiteatterin teos Saimaa - järven
kuohuista ja jylhistä kallioista inspiraationsa ammentava kertomus ihmisten elämästä
Saimaan rannoilla vuosituhansien aikana.
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Webinaarin osallistujille on tarjolla etukäteen toimitettavat pienet herkkukorit.
Etäosallistujat on huomioitu myös sillä, että heitä varten on tapahtumassa oma, erillinen
selostus.

Lappeenranta-verkkoseminaari on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien johdolle, päättäjille
päättäjille, henkilöstöjohdolle ja esimiehille, kehittämisen ja yhteistoiminnan asiantuntijoille,
henkilöstön edustajille sekä yhteistyötoimikunnille ja kehittämisryhmille.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt
Lappeenrannan kaupungin kanssa.

Sydämellisesti tervetuloa!

Ohjelma ilmoittautumisohjeineen on yleiskirjeen liitteenä 2.



Rakkaudesta kuntatyöhön
- Yhdessä yli haasteiden -

Lappeenranta-verkkoseminaari 2020

Webinaarina Lappeenranta-salista

20. – 21.8.2020

* * *

Tapahtuman juontavat Mikko Kekäläinen ja Susanna Laine



TORSTAI 20.8.2020

Kuntatalous kuralla jo ennen koronaa – mikä on kuntien tulevaisuus?

10.00 Mikä minusta tulee isona…?

10.10 Kunnat normaali- ja poikkeusolojen eturintamassa – mistä avaimet Suomen
jälleenrakentamiseen?
Sirpa Paatero, kuntaministeri, Valtioneuvosto

10.30 Perhe yhteis(kunnan) perusyksikkönä: vauvakatoko kaiken takana?
Tutkimusprofessori Anna Rotkirch, Väestöliitto & Vastaava tutkija Mikko
Salasuo, Nuorisotutkimusseura ry.

Aamun teemaa taustoittava torstaidokkari

11.10 Elinvoiman onnenpyörä – miten kuntapalveluissa hypätään positiivisen kasvun
kehälle?
Johtava asiantuntija Timo Aro, MDI Oy

12.00 Lounasta ja pikkuherkkuja

Quo vadis? Minne menet kunta-ala?

13.00 Työmarkkinajohtajien ajankohtaispaneeli
Keskustelussa mukana työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, KT Kunta-
työnantajat & puheenjohtaja Olli Luukkainen, JUKO ry. & puheenjohtaja Päivi
Niemi-Laine, JAU ry. & puheenjohtaja Silja Paavola, Sote ry.

13.45 Kunta-alan napakymppi
Tulevat kuntatyöntekijät selvittävät Dating game -formaatilla, mikä paikkakunta
houkuttaa ja koukuttaa heitä eniten   ♂ ♀

14.30 Seminaarikahvit!
Tiedättekö muuten, mikä oli Suomen paras kahvila vuonna 2018…?

Uusia puitteita kuntatyölle = onnistumisia ja kehittämistekoja

15.00 Robo-Riihimäki
Esa Santakallio, sivistystoimenjohtaja, Riihimäki
Riihimäen perusopetuksen oppilaita

15.40 Kunteko-kavalkadi
Parhaita paloja työelämän kehittämisestä vuosien varrelta poikkeusolojen
twistillä. Miten työelämän kehittäminen jatkuu kunta-alalla?

16.20 Väläys kunnallishallintoa Nordic noir -näkökulmasta

16.30 Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy



19.30 –  Tanssiteos Saimaa
20.30 Lappeenrannan Tanssiteatteri

Saimaan kuohuista ja jylhistä kallioista inspiraationsa ammentava kertomus
ihmisten elämästä Saimaan rannoilla vuosituhansien aikana. Teoksessa
käsitellään ihmisten suhdetta luontoon ja toisiinsa.

PERJANTAI 21.8.2020

Muutospaine rakenteille ja osaamiselle, jota myös työn murrokseksi kutsutaan

9.00 Herätys elokuun aamun!

9.10 Uuden vuosikymmenen megatrendit
Yliasiamies Jyrki Katainen, Sitra

9.55 Miten luoda toimivampia työyhteisöjä ja tyytyväisempiä asiakkaita?
Professori Harri Melin, Tampereen yliopisto

10.30 Palan painiketta ja pikkusuolaista

Mitä edellyttää tulevaisuuden kuntatyö?

11.00 Osaamisen kehittämistä muutoksen pyörteissä
Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto

11.45 Tulevaisuuden työelämän eettiset eväät
Kirkkoherra Kari Kanala, Helsingin Paavalin seurakunta

Lappeenranta-seminaari päättyy

* * *

Ilmoittautuminen

Lappeenranta-verkkoseminaariin ilmoittaudutaan Lappeenrannan kaupungin tai Etelä-
Karjalan kesäyliopiston www-sivuilla osoitteessa www.lappeenranta.fi tai www.kesyli.net

Osallistumismaksu

Webinaarin osallistumismaksu on 175 euroa, joka kattaa ohjelmaosuuden ja materiaalin
sekä osallistujille etukäteen lähetettävän pienen Lappeenranta-henkisen herkkukorin.
Tarjolla on salin juontajien lisäksi myös erillinen etäosallistujat huomioiva selostus.

Mikäli olet kiinnostunut saapumaan yleisöksi studioksi muutettuun Lappeenranta-saliin,
kerro tästä ilmoittautumisen yhteydessä. Studioyleisöksi voidaan ottaa rajattu määrä
osallistujia elokuussa voimassa olevat rajoitukset huomioiden.

Mikäli osallistuminen perutaan 7.8.2020 jälkeen, peritään toimistokuluina 50 euroa.

http://www.lappeenranta.fi/
http://www.kesyli.net/


Lisätiedot

Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Koulukatu 11, 53100 Lappeenranta, www.kesyli.net, puh.
010 322 9450.

Lappeenrannan kaupunki, Marja Hirvonen, s-posti: lpr.seminaari@lappeenranta.fi, puh.
0400 697 760.

Haluamme huolehtia turvallisuudestanne ja viihtyvyydestänne!

Sydämellisesti tervetuloa Lappeenranta-verkkoseminaariin!

http://www.kesyli.net/
mailto:lpr.seminaari@lappeenranta.fi
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