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“Mitä jos löydettäisiin ratkaisuja 
haasteisiin, joiden edessä 

kunnat ovat juuri nyt?”



Osallistu, ratkaise ja vaikuta!

Hankeyhteistyössä mukana:



Klash lyhyesti

• Klash on valtakunnallinen haastekilpailu, jossa haetaan uusia ratkaisuja kuntien määrittelemiin 
ongelmiin. Ratkaisut keskittyvät lisäämään ihmisten, ympäristön ja talouden hyvinvointia. Kilpailun 
järjesti Suomen Kuntaliitto ry. 

• Kolmen eri pilottikunnan haasteet valittiin 65 kunnan esittämästä 77 ongelmasta. Alkuperäiset ongelmat 
muotoiltiin laajemmiksi kuntakenttää koskeviksi haasteiksi.

• Jokaisen haasteen osalta julkaistiin erillinen suunnittelukilpailu ratkaistavaksi tiimeille; kuten start-
upeille, järjestöille sekä opiskelijoille. 

• Osallistumishakemuksen jättäneistä tiimeistä valittiin 2-4 tiimiä/haaste, jotka pääsivät kehittelemään 
tulevaa ratkaisuehdotustaan yhteistyössä haastekilpailun järjestäjän, pilottikuntien sekä alan parasta 
tuntemusta edustavien mentoreiden kanssa.
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Kilpailuun valitut haasteet

Julkinen liikenne heikentyy 
kunnissa ja palvelut keskittyvät 

kuntakeskuksiin. Miten 
voisimme löytää uusia tapoja 

ihmisten, tavaroiden ja 
palveluiden 

kokonaistehokkaaseen 
liikkumiseen haja-

asutusalueilla?

Kuntien kyky huolehtia 
palveluista heikentyy samalla 
kun kuntalaisten odotukset ja 
omaehtoisen toiminnan tarve 

kasvavat. Miten voisimme 
auttaa ihmisiä aktivoitumaan 

ja parantamaan yhdessä 
elinympäristöään ja 

hyvinvointiaan?
Liian moni nuori ei koe 

aloittamaansa opiskelua 
merkityksellisenä ja keskeyttää 
toisen asteen opintonsa, jolloin 
he toimivat omaa pitkän ajan 

etuaan vastaan. Miten 
voisimme auttaa nuoria 

paremmin löytämään oman 
opintopolkunsa ja pysymään 

opintopolullansa? VANTAA:
Nuoret 
opintopolulle

JOENSUU:
Alusta kuntalaisten
omaehtoiselle
toiminnalle

JANAKKALA:
Liikkumispalvelu 
haja-asutusalueelle



Haastekilpailun aikataulu
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Voittajien valinta
Valitut tiimit kilpailevat suunnittelukilpailujen voitosta. 
Päätökset suunnittelukilpailujen voittajista tekee kilpailun 
osallistujista riippumaton tuomaristo.

Suunnittelukilpailut päättyvät, kun voittajat on valittu.

Tuomaristo arvioi ratkaisuehdotusten paremmuusjärjestystä 
ja ansioita seuraavien periaatteiden mukaisesti: 
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Ratkaisun 
vaikuttavuus

Ratkaisun 
skaalautuvuus

Ratkaisun 
innovatiivisuus



Hyödyt kunnille

• Haastekilpailu on erinomainen keino löytää 
ratkaisuja ja ratkaisijoita yhteiskunnallisille haasteille

• Kilpailun avulla luodaan uudenlaisia yhteistyömalleja 
sekä pyritään lisäämään ratkaisukeskeistä ja 
ennakkoluulotonta toimintakulttuuria kunnissa

• Tavoitteena on, että kilpailun kautta löydetyt 
ratkaisut ovat hyödynnettävissä mahdollisimman 
monessa suomalaisessa kunnassa
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Tutustu kilpailuohjelmaan

klash.fi

https://klash.fi/


Opit ja ajatukset 
prosessista



“Kilpailu ≠ 
Hankintamenettely”



Kilpailun eri vaiheet

Suunnittelu ja 
taustoittava työ

- Haasteiden haku

- Haasteiden valinta

- Kilpailun 
toteutusmuodon 
valinta

- Kilpailun 
markkinointi
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Suunnittelukilpailu

- 3 eri 
hankintaprosessia

- Tiimien 
valinta/haaste

- Mentorointi tiimeille

- Ratkaisuehdotukset

- Tuomarointi

- Pitchaukset

- Voittajien valinta

Sopimusvaihe

- Ratkaisujen 
tarkastus/haaste

- POC

- Lopulliset 
hankintasopimukset

- Skaalaus



Mitä voisi tehdä toisin?

• Prosessin mallinnus ennen 
liikkeelle lähtöä

• Resursointi 

• Tuomariston kasaaminen
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Mikä toimi?

• Prosessin vire positiivinen

• Haasteiden määrä

• Gaala!
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“Uskaltakaa 
rohkeasti! Tie kyllä 
löytyy, vaikka välillä 
hapuilisi. Ja 
katsantokannan 
vaihtaminen auttaa 
välillä.”



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Katariina Huikko
050-5664327
katariina.huikko@kuntaliitto.fi
@katariinahuikko

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
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