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• Haasteita
• Mitä meidän tulee ymmärtää?

• Kulttuurisidonnaisuus
• Yhteisöllisyys
• Maailman muutos

• Ohjaavien normien ja ajattelutavan muutos
• Miten monitoimijayhteisössä onnistutaan saamaan aikaiseksi

hyvinvoiva kokonaisuus?
• Miten tilat muodostuvat? Kuka niitä käyttää ja milloin?
• Moderni, toiminnan huomioiva rakentaminen, miten toiminnallinen

suunnitelma muuttuu seiniksi?
• Esimerkkejä



HAASTEITA



HAASTEET  YHTEISKUNNALLISTEN PALVELUIDEN TURVAAMISEKSI

• Uusi kunta, maakunta ja sote
• Palveluiden hajanaisuus
• Kansantalouden kestävyysvajeen hallinta pakottaa

valmistautumaan voimavarojen kaventumiseen edelleen.
• Tarjolla on kaksi strategista vaihtoehtoa, jotka eivät ole

toisiaan poissulkevia. 
• Voidaan keskittyä leikkauksiin, jollain vaarana on työn ilon katoaminen.

Muutosvastarinta saattaa vahvistua, kun vakiintuneissa rakenteissa ja
valtasuhteissa puolustetaan omia ydintoimintoja. 

• Toinen mahdollisuus on, että muutoksen johtamisessa omaksutaan
asiakkaista innostuneen yrityksen toiminta-ajatus ja sitä toteutetaan
investoimalla monin eri tavoin – yhteisestä koulutuksesta järjestelmä-
ja palveluinnovaatiohin - lapsi- ja perhelähtöisyyteen. 
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HAASTEET  YHTEISKUNNALLISTEN PALVELUIDEN TURVAAMISEKSI

Palvelut
- Miten kokonaisvaltaiset palvelut turvataan?

Kustannusrakenne
- Millaisen kustannusrakenteen kuntamme kestää
tulevaisuudessa?
- Mihin kustannusrakenne perustuu?

Palvelut
- Miten ylläpidetään korkeatasoiset lasten, nuorten, ja perheiden
palvelut? 
  Entä ikäihmiset?

Houkuttavuus
- Miten kuntamme houkuttavuus ylläpidetään?



• Suomessa noin  1200 koulu
välittömän peruskorjauksen
tarpeessa

• Sisäilmaongelmien vuoksi 
• Useita miljoonia erilisiin

toimenpiteisiin sisäilman
parantamiseksi

• Epäonnistuneita
perusparannuksia

• Uusissakin rakennuksissa
ongelmia
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ONKO NÄIHIN HAASTEISIIN VASTAUKSIA?

• Vastauksia on, ratkaisuja on – miksi toimintamallit eivät ole muuttuneet?
• Vuosikymmenien puheenaihe – miksi vain vähän muutosta?
• Miksi uudistuvissa kunnissa palvelut järjetetään vanhan perinteen mukaan?
• Miksi palveluja järjestettäessä ei huomioida ihmistä kokonaisuutena?
• Miksi palvelujen toimitilat rakennetaan edelleen vain yhden palvelun

tarpeisiin?

• KYSYMYS: ONKO TODELLISTA HALUA MUUTOKSEEN?
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MITÄ MEIDÄN TULEE YMMÄRTÄÄ?



Ilmentymä

• https://www.youtube.com/watch?v=wDDf4JpH-eQ 

3.4.2017

https://www.youtube.com/watch?v=wDDf4JpH-eQ
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KULTTUURISIDONNAISUUS



3.4.2017 Lainattu Dunia Toropaisen esityksestä 
29.10.2016

• Kulttuuriperintö-käsite
nostetaan esiin, kun jokin
kulttuuriperinnöksi
ymmärretty asia on
uhattuna esimerkiksi
modernisaation myötä

• Markku-etunimi uhkana
kadota sen suosion
vähenemisen myötä

• Toimintaa asian
ympärillä: vaaliminen,
säilyttäminen ja
tuottaminen
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Luoma-ahon
kylän
identiteetti

Lainattu Kuurojenliiton 
toiminnanjohtaja Markku Jokisen 
esityksestä 29.10.2016 
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Yhteisöllisyydellä on yhteinen kieli



Yhteisöllisyyden ja identiteetin perusta kunnissa
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Maailman muutos uhkana ja mahdollistajana
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Kysymyksessä on siis 
perinteiden ja 
toimintakulttuurin 
ymmärtäminen 
muutoksessa!



OHJAAVIEN NORMIEN JA AJATTELUMALLIEN MUUTOS



ULKOISET PAINEET

• Opetussuunnitelman perusteet ja ilmiölähtöisyys
• Muuttuvan maailman haasteet ovat johtaneet laajaan keskusteluun työn

tekemisen ja oppimisen prosesseista ja uudistamisesta. 
• Yhä tihenevällä syklillä kehittyvän tietotekniikan, uudistuvien ja uudistavien

työtapojen ja -menetelmien soluttautuminen toimintakulttuuriin järisyttävät
perinnettämme. 

• Työn ja oppimisen muuttuminen paikkaan ja aikaan sitoutumattomaksi
vaativat toimintaympäristöltä aivan uudenlaista joustavuutta palvelujen
järjestämiseen ja rakentamiseen.
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HAVAINTOJA COOKBOOK TUTKIMUKSEN AIKANA 1

• Tila itsessään toimintaa tukevana tai rajoittavana tekijänä on
tiiviisti sidoksissa tilassa tapahtuviin prosesseihin. 

• Työn tekemisen muutos on itseasiassa huomattava
arkkitehtoninen haaste, kun tilojen tehtävä nähdään uudella
tavalla toimintaa tukevana tekijänä, eikä vain tilallisena
kehyksenä. 

• Demohankkeita suunniteltaessa arkkitehtien piti pyrkiä
unohtamaan kaikki aikaisemmin vanhentuneesta ohjeistuksesta
opittu ja refektoida ainoastaan saamaansa uutta toimintaan
liittyvää ymmärrystä rakennustekniikan suomiin mahdollisuuksiin
ja rakennusmääräysten rajoitteisiin. 

• Päädyttiin ajatukseen, että toimintaa tukevassa tilassa tulee
keskittyä tilan erilaisiin teknisten ratkaisujen synnyttämiin
ominaisuuksiin. 

3.4.2017 Markku Rimpelä, Heikki Luminen



• Uudistunut toimintakulttuuri vaatii ympärilleen perinteistä tilaa paremmin
uudenlaiseen oppimiseen soveltuvan taipuisan toimintaympäristön. 

• Tilojen käyttöä tehostamalla, kokonaisneliömäärää supistamalla ja tilojen
ominaisuuksia parantamalla on tarkoitus tuottaa moderneja ja
kustannustehokkaita ympäristöjä.
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Väestöryhmän näkökulma 

Palvelujen järjestäminen, palvelurakenne ja tilaratkaisut tehdään
väestöryhmän näkökulmasta

Moni-ikäisyyden näkökulma

Palvelurakenne ja tilaratkaisut tehdään Moni-ikäiselle
toiminnalle sopiviksi 

NÄMÄ VOIDAAN YHDISTÄÄ

KAKSI ELÄMÄNKAARISTA NÄKÖKULMAA

HAVAINTOJA COOKBOOK TUTKIMUKSEN AIKANA 3
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1. Asuinalue,
asuminen,
perhe,
toimeentulo

2. Kaikille
yhteiset
avoimet
peruspalvelut 

4. Erityinen
tuki

3. Tehostettu
tuki



MITEN MONITOIMIJAYHTEISÖSSÄ ONNISTUTAAN SAAMAAN
AIKAISEKSI HYVINVOIVA KOKONAISUUS?



YHTEISTOIMINNALLINEN SUUNNITELMA

• Yhteistoiminnallinen suunnitelma on osa kunnan pidemmän ajan
suunnitelmaa

• Yhteistoiminnallisen suunnitteluprosessin avainasia on kaikkien osapuolien
tiivis ja oikea-aikainen osallistaminen hankkeeseen yhteistoiminnallisesti. 

• Yhteistoiminnallisen suunnitteluprosessin tärkein osuus on jokaisen
yksittäisen vaiheen lopussa tehtävä, kaikki suunnittelualat kokoava
yhteensovittelu. 

• Perinteisessä toimialakohtaisessa suunnittelun mallissa kaikki toimijat
toimivat itsenäisesti ja oman aikataulunsa mukaisesti. 

• Yhteistoiminnallinen suunnitteluprosessi sen sijaan sitoo kaikki hankkeen
osa-alueet toisiinsa.
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Onnistuminen 
2025

Toimenpiteet, jotka ovat johtaneet onnistumiseen

Keskeiset toimijat, joiden yhteistyöllä onnistuminen on saavutettu

2015 2017 2019 2021 2023 2025

Kunta: 
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Onnistuminen 
2025

Toimenpiteet, jotka ovat johtaneet onnistumiseen

Keskeiset toimijat, joiden yhteistyöllä onnistuminen on saavutettu

2015 2017 2019 2021 2023 2025

Kunta: 
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MITEN TILAT MUODOSTUVAT?
KUKA NIITÄ KÄYTTÄÄ JA MILLOIN?
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Julianna Nevari, Lahden ammattikorkeakoulu, 2013

Julkinen Puolijulkinen Puoliyksityinen Yksityinen

Yksi toimijaMonitoimijuus

Keskittyninen lisääntyy

Yhteistyö lisääntyy

Oma yhteisöAlueellisuus
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Yhteistoiminnallinen suunnitelma
kiteytyy tarveselvitykseksi ja

edelleen hankesuunnitelmasta
hankinta-asiakirjaksi 



MODERNI, TOIMINNAN HUOMIOIVA RAKENTAMINEN, MITEN
TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA MUUTTUU SEINIKSI?

Markku Rimpelä
COOKBOOK 2015 Modernin rakentamisen opas
http://www.feg.f i/media/CookBook_Oppimisymparistot.pdf 
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http://www.feg.fi/media/CookBook_Oppimisymparistot.pdf


• Ennen hankkeen valmisteluvaihetta on kunnan pitkäntähtäimen 
suunnitelmassa määritelty makrotason tarpeita, kuten 
asiakasmääriä ja niiden mukaisesti alustavaa budjettia sekä 
strategisia tarpeita.

• Toiminnallista suunnitelmaa käytetään pohjana tarveselvityksen 
luomiselle. Tarveselvityksessä tarkennetaan hankkeen 
toiminnalliset tarpeet juuri kyseiseen rakennukseen suunnitellun 
toiminnan kannalta. Onnistunut tarveselvitys kohdistuu käyttäjän 
tarpeisiin  huomioiden kunnan makrotason tavoitteet.

• Lopputuotteen laadun näkökulmasta rakennushankkeen 
nykymenettelyssä haasteena onkin käyttäjän näkemyksen 
puuttuminen tarveselvitys- ja hankesuunnitelmavaiheessa. 

• Tilaajan, tulisi osata painottaa hankkeen päämäärätavoitteita 
oikea-aikaisesti ja riittävästi kaikille osapuolille yksilöidysti sekä 
rakentajille ymmärrettävällä kielellä. 
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• Jokainen rakentamisen hanke lähtee liikkeelle kunnan 
tasolla syntyneestä määrällisestä tarpeesta, joka 
juontuu usein kunnan asukasluvun muutoksesta, 
strategisista muutoksista tai esimerkiksi 
odottamattomista sisäilmaongelmista. 

• Toiminnallisella suunnitelmalla laajennetaan määrällisiä 
tarpeita monialaisemmaksi.
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• Optimitilanteessa kunnallisten hankearvioiden pohjalta 
ryhdytään suunnittelun valmisteluvaiheeseen, jossa hankkeen 
eri osapuolien kanssa yhteistoiminnallisesti kartoitetaan 
kyseisen hankkeen toiminnallinen suunnitelma.

• Hankkeen toiminnnallinen suunnitelma on rakennushankkeessa 
ratkaiseva vaihe, jossa kartoitetaan käsikirjoituksen omaisesti 
• mitä rakennuksessa tapahtuu nyt ja tulee tapahtumaan 

tulevaisuudessa. 

• Mitä eri toimijoita rakennuksessa toimii sekä minkälaisia 
toimintaprosesseja rakennuksessa on tarkoitus tehdä nyt ja 
tulevaisuudessa. 

• Toimintasuunnitelma ottaa kantaa myös 
yhteistoiminnallisuuteen. Siinä puhutaan käyttäjän kieltä ja 
haastetaan olemassa olevia toimintatapoja3.4.2017 Markku Rimpelä
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HENKILÖSTÖN TIEKARTAT ONNISTUMISEEN
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Perheiden
hyvinvointi

Osaava, hyvinvoiva henkilökunta

• Innovatiiviset palvelut / ratkaisut

Palvelut helposti saatavilla

• Ajallisesti
• Tiloihin luonteva tulla

• Palveluista tiedottaminen toimii
>palvelut tunnetaan
• Hyvät nettisivut

• Palveluohjaus toimii

Oikea-aikainen kohtaaminen

• Ennaltaehkäisevä työ
• Tukea saatavissa jo varhaisessa

vaiheessa

Onnistuneet kohtaamiset

• Toimiva asiakaslähtöinen yhteistyö
• Välittäminen välittyy

• Asiakas kokee saavansa apua
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Osaava, hyvinvoiva henkilökunta
• Innovatiiviset palvelut / ratkaisut

Palvelut helposti saatavilla
• Ajallisesti

• Tiloihin luonteva tulla
• Palveluista tiedottaminen toimii

>palvelut tunnetaan
• Hyvät nettisivut

• Palveluohjaus toimii

Onnistuneet kohtaamiset
• Toimiva asiakaslähtöinen

yhteistyö
• Välittäminen välittyy

• Asiakas kokee saavansa apua

Oikea-aikainen kohtaaminen
• Ennaltaehkäisevä työ

• Tukea saatavissa jo varhaisessa
vaiheessa

Perheiden hyvinvointi
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Onnistuminen 2025

2015 2017 2019 2021 2023

• Ydinryhmän kokoaminen, joka mukana koko matkan ajan.
• Tutustuu eri ammattilaisten tarpeisiin

• Aito vuoropuhelu työntekijöiden ja johdon välillä > tietoa työntekijöille taloudellisista tosiasioista > työntekijöiden tietous parempaan käyttöön > tehokkuus
• Aito vuoropuhelu ydinryhmän ja työntekijöiden välillä > haasteet ja vastausten hakeminen
• Vuosikello
• Lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuus
• Oikea-aikaisen kohtaamisen turvaaminen > oikea-aikainen resursointi rahat ja henkilöstö
• Johtaminen, koulutus
• Tiedottaminen
• Työntekijöiden vapaamuotoinen yhteistoiminta > ryhmäyttäminen > yhdessä ideoidaan säännöllinen toiminta esim. aamukahvit, aamujumppa

• Yhteinen näkemys, miten onnistumme > palvelut
• Konkreettiset toimenpiteet
• Kuulluksi tuleminen / osallisuus
• Tilojen yhteinen suunnittelu /asianmukaiset työtilat ammatiliseen asiakastyöhön

• Toiminnan rakenteiden suunnittelu
• Kehittäminen, koulutuspäivät
• Sähköiset- / mobiilipalvelut
• Toimintamallien uudistaminen

• Toiminnat uusiin tiloihin
• Innovatiivisia ideointipäiviä

• Jatkuva arviointi: onko asiat toteutuneet, toteutuuko aito vuoropuhelu
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Onnistuminen 
2020

Toimenpiteet, jotka ovat johtaneet onnistumiseen

Keskeiset toimijat, joiden yhteistyöllä onnistuminen on saavutettu: 
- Koulutus- ja tutkimusyhteistyö
- Koulu ... (perheet ja lapset) ..
- Varhaiskasvatus... (perheet ja lapset)

- muu ”talon” henkilöstö ...
- Kuraattori, terveydenhoitajat, järjestöt, mummut, papat (muut ’oheishenkilöt’)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kunta: Kokkola 

- Valmennukset
- Rakennuksen
  suunnittelu
- Henkilöstön
  yhteistyön
  vahvistaminen
  ja
  lisääminen

- Varhaiskasvatuksen
  henkilöstön 
  rekrytointi
- Mentorointi … hiljaisen tiedon siirtoa yhteisöllisesti …

Toiminta alkaa

- Yhteistoiminnallisuus

- Lasten ja perheiden hyvinvointi
- Turvallinen ja eheä oppimisen polku
- Yhteistyö, kasvatuskumppanuus,
sektoroituminen on
vähentynyt/poistunut
- Kehitysyhteisö, jossa ollaan
lähestytty perhekehitysyhteisömallia,
ei puhtaasti iän mukaan toimivaa
kehitysyhteisöä
- Tilojen monipuolinen käyttö
• Pihan toimivuus
• Kahvila, näköyhteys

toimintatiloihin
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• Kaikkien ’toimijoiden’ tiedonkulku 

• Työntekijöiden sitoutuminen ja pysyvyys

• Toimivat käytänteet (pysyvyys?!)

    - Ei aina aloiteta ’suunnitella’ alusta

• Eri toimijat saman katon alla

• Yhdessä tekeminen on ’tiedonsiirtoa

• Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito + päivähoito = 
3lk

1lk

2lk

eskarit
Koulu

Yhteinen hoito

KOKO KYLÄ KASVATTAA !!!
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2020
Moniammatillinen, leppoisa, vauvasta vaariin, yhteiset oppilaat ja tilat Kulttuurin

soluttautuminen arkeen, harrastukset päivisin ja iltaisin, moniammatillinen
yhteistyö eri tahojen kanssa, perheen hyvinvointikeskus

2019

2016

2017

2015

2014

2018

uuden toiminnan arviointia
’väliarviointi’

Tarvittaessa muutoksia toimintamalleihin

YHTEISTYÖTOIMIJAT:
Koulun väki, perheet, kaupungin hallitus, valtuusto,

tekninen puoli, sosiaalipuoli, varhaiskasvatus,
liikuntatoimi, nuorisopuoli, terveydenhuolto,

Rimpelä, lähiseudun asukkaat, srk
’Alakko nää mua?’

Yhteistyötahojen värvääminen mukaan

Alibudjetointi?
Tekniset ratkaisut

Rimpeläx10 valtuustoon ja
kaupunginhallitukseen

esittelemään mallia

turhautuminen

Yhteistyö päämäärien
saavuttamiseksiYhteisiä projekteja kotien kanssa,

viimeisetkin vanhemmat mukaan

Uuden toimintakulttuurin
käyttöönotto

Kulttuurin luominen yhteistyön luonnollistamiseksi
’vanhemmat voivat tuoda ja hakea koululta, pihalle

voivat jäädä vanhemmatkin hetkeksi’
Uuden toimintakulttuurin ideointi

ja organisointi

Lainsäädännön tarkistaminen suunnitelmien
onnistumiseksi

T      Y     H     Y

Uuteen nousuun

Perheet mukaan

Uusi 

koulu
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Torkinmäen kasvu- ja 
oppimiskeskus 2020:
- kohtaamista kiireettömästi 

moniammatillisessa 
ympäristössä 
yhteistoiminnallisesti ja 
riittävin resurssein, jolloin 
Torkinmäellä eri-ikäiset 
kohtaavat turvallisessa ja 
yhteisöllisessä  arjessa. 

- yhtenäiset käytänteet, 
yhdessä tekeminen, 
innokkuus, luovuus, 
sitoutuminen sekä 
henkilöstön ja 
käytänteiden pysyvyys 
tekevät Torkinmäestä 
LOISTAVAN kasvu- ja 
oppimisympäristön.

Toimenpiteet, jotka ovat johtaneet onnistumiseen

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kunta: 

• Tilat, jotka on suunniteltu pedagogisin perustein
• Henkilökunnan riittävyys 
• Työrauha, Koulurauhan aika elo-syyskuu

• Hallinnon yhdistäminen
• Yhteinen budjetti varhaiskasvatus ja opetuspalvelut

• Ryhmäkokojen pitäminen n. 20 oppilaassa
• Vakassa lain määrittämissä rajoissa

• Lähikouluperiaate myös erityisentuen lapsille ja sen myötä lisää erityiskasvatuksen ja –opetuksen henkilöstöä
• Varhaiskasvatuksen henkilöstön rekrytointi

• Moniammatilliset toimijat heti mukaan (terv. hoito, kuraattorit, yläkoulu…)
• Korvaus suunnittelutyöstä > monissa suunnitteluryhmissä
• Sijaisresursseja varhaiskasvatukseen 
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Esimerkkejä toiminnalliseen
suunnitelmiin perustuvista

tilaratkaisuista 



HIEKANPÄÄN ELÄMÄNKAARIKYLÄ PIEKSÄMÄKI

Elämänkaarikylä

2014

2016

Teema-, liikunta- ja 
elämyspuisto

© Maanmittauslaitos 2013



Hiekanpään toimijoille elämänkaarisuus on:

Eri-ikäisten kohtaamista ja sukupolvien välisen kuilun poistamista,
elinikäistä oppimista
->   innovatiivisia, aktiivisia ja monimuotoisia oppimisympäristöjä, 

jotka mahdollistavat eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten 
kohtaamisen 
-> Rakentuva kyläyhteisö, joka on monien mahdollisuuksien 
toimintaympäristö
-> Innovatiivinen ja aktiivinen oppimisympäristö houkuttelee sekä 

opiskelijoita että työntekijöitä – mahdollistaa myös kehittämis- 
ja yritysyhteistyön



TORKINMÄKI KOKKOLA

Päiväkoti
Peruskoulu 1-9
Yes keskus







Torkinmäen kasvu- ja 
oppimiskeskus 2020:
- kohtaamista kiireettömästi 

moniammatillisessa 
ympäristössä 
yhteistoiminnallisesti ja 
riittävin resurssein, jolloin 
Torkinmäellä eri-ikäiset 
kohtaavat turvallisessa ja 
yhteisöllisessä  arjessa. 

- yhtenäiset käytänteet, 
yhdessä tekeminen, 
innokkuus, luovuus, 
sitoutuminen sekä 
henkilöstön ja 
käytänteiden pysyvyys 
tekevät Torkinmäestä 
LOISTAVAN kasvu- ja 
oppimisympäristön.

Toimenpiteet, jotka ovat johtaneet onnistumiseen

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kunta: Kokkola 

• Tilat, jotka on suunniteltu pedagogisin perustein
• Henkilökunnan riittävyys 
• Työrauha, Koulurauhan aika elo-syyskuu

• Hallinnon yhdistäminen
• Yhteinen budjetti varhaiskasvatus ja opetuspalvelut

• Ryhmäkokojen pitäminen n. 20 oppilaassa
• Vakassa lain määrittämissä rajoissa

• Lähikouluperiaate myös erityisentuen lapsille ja sen myötä lisää erityiskasvatuksen ja –opetuksen henkilöstöä
• Varhaiskasvatuksen henkilöstön rekrytointi

• Moniammatilliset toimijat heti mukaan (terv. hoito, kuraattorit, yläkoulu…)
• Korvaus suunnittelutyöstä > monissa suunnitteluryhmissä
• Sijaisresursseja varhaiskasvatukseen 



TAIPUISA OPPIMISYMPÄRISTÖ 
(esimerkki suunnittelustamme: UBIKO Oulu) 



- New construction - Combination conflict



- New construction



Opettajalla on seisova pöytä
oppimisympäristön keskellä.

Kaapeissa on magneettinen
laminaattipinnoite, joka antaa
lisätilaa muistiinpanoille.

Oppilaiden pöydät voidaan
asetella vastaamaan opittavan
oppiaineen vaatimuksia.

Erikoisvalaistus mahdollistaa
oppimisympäristön tunnelman
muutokset.

Opettaja ja oppilaat aloittavat
oppitunnin muodostamalla
puoliympyrän.

Siirrettävät ovet erottavat oppimistilat
tarvittaessa muusta koulutilasta.

TAIPUISA OPPIMISYMPÄRISTÖ 
(esimerkki suunnittelustamme: UBIKO Oulu) 

Epävirallinen ‘solu’ kalustus 



”Pöydät voidaan siirtää nopeasti mahdollistamaan eri oppimistilanteita,
seinät voidaan....”

JOUSTAVA OPPIMISYMPÄRISTÖ



Pedegogical solution are 
under development for 
TOY class room setting. 

Doing place for whole class

Magnetic cabinets holding the seats/pillows of the
room

Black out curtains on widows and open roof painted with screen gray



Tuomelan koulu

3.4.2017 Markku Rimpelä, Heikki Luminen



3.4.2017 Markku Rimpelä, Heikki Luminen



Nummikeskus

3.4.2017 Markku Rimpelä, Heikki Luminen



3.4.2017 Markku Rimpelä, Heikki Luminen



3.4.2017 Markku Rimpelä, Heikki Luminen



3.4.2017 Markku Rimpelä, Heikki Luminen



3.4.2017 Markku Rimpelä, Heikki Luminen



3.4.2017 Markku Rimpelä, Heikki Luminen



Onko onnistumisiin löydettävissä jokin systeeminen selitys?

Ovatko onnistumiset yksittäisiä innostuksen ja yksin tekemisen tuotteita?

 

Pohdintaa siitä mihin onnistumiset perustuvat



Onnistuminen 
2023

Toimenpiteet, jotka ovat johtaneet onnistumiseen

Keskeiset toimijat, joiden yhteistyöllä onnistuminen on saavutettu

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kunta: 
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