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Dags för nytänkande i kommunjobben!
KunTeko2020 – tid att agera.
Kom med och lotsa kommunjobben in i en ny 
era – hållbart och för kommuninvånarnas bästa. 
När ekonomin är i kris och servicebehovet är 
stort måste nya koncept tas fram. Inga problem 
kan lösas enbart med nedskärningar i servicen. 
Kommunerna gör redan i dag mycket gott ar-
bete för medborgarna. Kunteko lyfter fram god 
praxis och utvecklingsarbete i kommunala jobb.

Genom KunTeko drar du nytta av andras utveck-
lingsarbete och resultatet av ditt eget arbete får 
synlighet. Häng med!

Kan utveckling inom 
Kunteko vara en lösning?
I fortsättningen måste servicen till kommun-
invånarna produceras mera effektivt och 
ekonomiskt. Det sker bäst genom att praxis 
och arbetslivskvaliteten utvecklas. Effektiv 
utveckling sker där jobbet utförs – därför 
kom KunTeko2020 till. Kunteko är de kom-
munala arbetstagarorganisationernas och 
den kommunala arbetsgivarens gemensam-
ma handlingsprogram för att nå målen.

Att utveckla tillsammans är den 
bästa lösningen!

Vi satsar på 
kommunjobben! 
De kommunala 
jobben har en framtid.



Forum (Tekojen Tori) för 
Kunteko: www.kunteko.fi
Gå direkt till kunteko.fi. Här hittar du matnyttig 
information. Du får nya idéer och utvecklingsuppslag 
som du kan dela med andra, du träffar sakkunniga 
och kollegor runt om i Finland som ger dig värde-
fullt stöd.
• Läs vad och hur man utvecklar på andra 

kommunala arbetsplatser i landet
• Finn praxis och idéer som du kan använda för 

problemlösning i din egen organisation
• Gå med i nätverk för lärande och utveckling
• Finn en utvecklingspartner nära eller på avstånd
• Sök fram redskap och forskningsresultat som stöd
• Utbyt åsikter, kommentera och diskutera 

med kollegor
• Be om gratis sparring och råd för 

utvecklingsprojekt
• Lyft fram utvecklingsarbetet i din egen kommun 

och skaffa kommunen gott rykte
• Kom med och bryt ny mark inom kommunsektorn

Såhär fungerar Kunteko
KunTeko är ett nytt sätt att utveckla arbetet 
inom kommunsektorn. Idéer, erfarenheter och 
utvecklingsresultat delas med kollegor och 
arbetsplatser över kommungränser och sekto-
rer. Utförarna och arbetsplatsen står i fokus. 

Nya och framgångsrika vardagsrutiner 
uppkommer bäst på arbetsplatser där utveck-
lingen utgår från egna och kundernas behov. 
På forumet får det goda arbete som utförs på 
arbetsplatserna – finländskt kommunarbete – 
stor synlighet. 

Kunteko erbjuder arbetsplatser, chefer och 
beslutsfattare enastående sakkunnighjälp i 
utveckling, lärande och förändringshantering. 
Du får hjälp, handledning, sparring och goda 
råd helt gratis.

Vi satsar på 
kommunjobben! 
De kommunala 
jobben har en framtid.
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Satsa på en modern 
och inspirerande kommunprofil
På webbplatsen kunteko.fi hittar du de akti-
vaste kommunerna och de kommuner som 
satsar på utveckling. På forumet Tekojen Tori 
kan du vässa kommunens och arbetsplatsens 
profil med tanke på såväl anställda som in-
vånare. En modern kommun som vill satsa på 
utveckling och som präglas av framåtanda är 
en bra plats att arbeta och bo på.

Forumet Tekojen Tori.
Inspirera andra och låt dig inspireras!
Här hittar du några exempel från forumet. Läs 
mer om intressanta utvecklingsuppslag och ut-
vecklingsberättelser på webbplatse kunteko.fi.
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Vårdköerna försvann och 
tvångsåtgärderna minskade 
med över 90 %

”
 

Eksotes mentalvård och missbrukarvård förnyades på klienternas villkor. 
Vårdköerna försvann och tvångsåtgärderna minskade med över 90 procent. 
Resultat: Betydligt nöjdare klienter och betydande besparingar.

Vi fick två arbetstagare till utan 
att öka personalstyrkan

”Vårdavdelningen på Rovaniemi sjukhus utvecklade ergonomin och satsade på 
arbetshälsan. Sjukfrånvaron bland de 35 anställda minskade drastiskt på 
avdelningen, som i praktiken fick två anställda till per dag.

Klientarbetets andel steg 
från 47 % till 67 %

” På Vasa Seniorcenter produktifierade enheten för rekreationsverksamheten 
sina tjänster och utvecklade sin verksamhet med fantastiska resultat.

Effektivitet och besparingar 
på flera hundratusen eurot

”Välfärdsrådgivningen i Imatra stad satsade på förebyggande barnskydd och 
tidigt stöd till fa-miljerna genom att inrätta nya tjänster och ta sig ut på fältet. 
Antalet långtidsplacerade barn och unga minskade och totalkostnaderna för 
familjetjänsterna sjönk.


