
MITEN LEVITTÄÄ
HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ?

KUNTAORGANISAATION SISÄLLÄ, NIIDEN VÄLILLÄ JA
VALTAKUNNALLISESTI



Työpajasarja kuntaorganisaatioissa
työskenteleville

Tavoitteena oli palvelumuotoilua ja osallistavia
menetelmiä hyödyntäen pohtia hyvien käytäntöjen
levittämisen haasteita eri tasoilla sekä ideoida ja tuottaa
ratkaisuja niiden levittämiseen kuntaorganisaation
sisällä, niiden välillä ja valtakunnallisesti.

Mukaan ilmoittautui 30 eri tehtävissä toimivaa kunta-
alan työntekijää eri puolilta Suomea.



Työpajatyöskentelyn eteneminen

HAASTEET Keskusteltiin teemasta eri näkökulmista, lisättiin yhteistä
ymmärrystä ja määriteltiin teemaan liittyviä haasteita. Valittiin
tärkeimmät haasteet jatkoideointiin.

Työpajasarja toteutettiin Howspace-alustalla. Työpajakokonaisuuden kesto
oli 3 x 2,5 h, lisäksi oli välitehtäviä. Kokonaisuus koostui seuraavista osista:

1.

    2. IDEAT. Ideoitiin ratkaisuja haasteisiin, valittiin parhaat ideat jatkoon.          

    3. RATKAISUT. Työstettiin ratkaisuvaihtoehtoja. 

Työpajakokonaisuuden suunnittelivat, ja toteuttivat ohjelmapäällikkö 
Anna-Mari Jaanu ja projektipäällikkö Anniina Tuomi.



KITEYTETYT
HAASTEET

KUNTA-
ORGANISAATIOSSA

Puuttuu
rohkeutta tehdä
asioita näkyväksi

Puuttuu
yhteistyötä tukevat

rakenteet ja
tietojärjestelmät

Puuttuu johdon
tahtotila ja

esihenkilön tuki
oman työn

kehittämiselle

Sisäinen
viestintä ei

toimi



KITEYTETYT
HAASTEET

KUNTAORGANI-
SAATIOIDEN

VÄLILLÄ
Hyötyjen

konkretisointi ja
näkyväksi
tekeminen

Oman hännän
nosto hyvistä

jutuista

Yhteistyö
kuntien välillä
usein tiettyjen

henkilöiden
verkostojen

kautta/varassa



KITEYTETYT HAASTEET
VALTAKUNNALLISESTI

Ei tiedetä, mitä muualla
tapahtuu

 

Miten saataisiin levitettyä ajatusta,
että on kannattavaa antaa aikaa ja

tilaa kehittämiselle?

Tarvitaan onnistumisten
näkyväksi tekemistä, sillä
julkisesta työstä käytävä
keskustelu mediassa on

negatiivista

Ei hoksata omia hyviä toimintamalleja
ja oletetaan, että tuloksen tulee olla

suurta ja täysin valmiina, että
uskalletaan tuoda asia esiin



Toimialamessut tai eri
yksiköiden avoimet ovet

Palkitseminen

Vuosikello, johon
tuodaan säännöllisesti
toistuvat tapahtumat ja

viestintäasiat.
 

Oikeat väylät viestintään

Meillä töissä -sisältöjen
luominen

Käsitellään säännöllisesti
eri foorumeissa.

 

Osaamisen laajentaminen
ja tunnistaminen

Onnistumisten ja
ideoiden jakaminen

RATKAISUT
KUNTAORGANISAATIOViestinnän

parantaminen

Kehittämisen rakenteet
kuvataan kaikilla

tasoilla

Hyvät intrasivut/vastaava
sähköinen alusta

tiedottamiseen, tekoäly
käyttöön

Laajemman joukon
vastuuttaminen

viestintätehtäviin.
Viestintä on yhteinen
asia, viestintä näkyy

strategiassa ja
toimintaohjeissa

toimialakohtaisesti.

Sisäinen "Tinder", sisäinen rekrytointi.
Mahdollisuus vaihtaa työtehtävää pitemmäksi

aikaa org:n sisällä 

Avokonttorit ja yhteiset
läsnäpäivät

Kuvataan kehittämisen
mallit kaikilla tasoilla



Seutukehittäjät osana
asiantuntijavaihtoa ja

seudullisen kehittämisen
tukemista

Fasilitaattorien
kouluttaminen eri

yksiköihin

Yhteiset hankkeet, joissa
ajatusten vaihtoa ja

ristiinpölytystä

Kehittämisprosessin
tuotteistaminen

Asiantuntijavaihto tai
työnkierto

Toimiala/teemakohtaiset
tilaisuudet, koulutukset,
verkostot, työpajat tms. 

RATKAISUT
KUNTAORGANI-

SAATIOIDEN VÄILLÄ

 Virtuaalitilaisuuksien
hyödyntäminen

Kuukaudeksi töihin
toiseen kuntaan

Palvelumuotoilija
mallintamaan erilaisia

yhteisen tekemisen tapojan 

Palvelumuotoilijoiden
verkosto tai

palvelumuotoilija kuntien
yhteishankintana

Nuuskija tai
“mysteerishoppailija”,

joka etsii organisaation
sisäisiä haasteita ja ohjaa

palvelumuotoilijan
paikalle

Kuntalaisten osallistaminen
haastekohtien ja hyvien

käytäntöjen bongaukseen -
parhaat palkitaan! 



Nuuskijat, jotka etsivät
työntekijälähettiläitä. Apuna

maakuntien liitot ja
aluehallintovirastot

Matalat väylät, kuten
Tekojen tori

Maakunnalliset
esikarsinnat

Hankkeet ja ratkaisut +
parastaminen

Räätälöinti ja ohjaus
kohderyhmän mukaan

Hyödynnetään olemassa
olevia

Palkitaan hyvistä teoista
(gaalat valtakunnallinen

+ paikalliset)

Pakotetaan raportoimaan
tekoja

Etätilaisuudet
säännöllisesti

Näkyväksi tekeminen
ja kunta-alan imagon

kehittäminen

Aamukahvit, tilaisuudet,
hanketiiserit,

kuntakuulumiset
 

RATKAISUT
VALTAKUNNALLISESTIPorkkana ja keppi Mittarit, arviointi

Kuntakuulumiset:  "hyvä
kuntatyö" videoituna eri

kohderyhmille Valtakunnalliset kanavat
muiden kuntien kanssa
tehtävään yhteistyöhön

Hanketinder

Valtionavustusta
tarjoavien tulee lisätä

näkyvyyttä

Työntekijälähettiläät

Opevaihto
valtakunnallisesti

 Käytetään
valtakunnallisia

mittareita,
valtakunnallinen rahoitus

Kuntasyöte: raportointi
kerran vuodessa esim.

videolla



PALAUTE OSALLISTUJILTA
(ASTEIKOLLA 4-10)

KOMMENTTEJA

"Ymmärryksen syventäminen moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa
on todella antoisaa, myös ajatellen valtakunnallista kattavuutta!"

"Vahvistui käsitys tähän teemaan liittyvistä haasteista ja siitä, miten
haasteita voidaan ratkoa."

"Kehittäminen vaatii aikaa. Keskeistä on kehittämistä tukeva organisaatio,
mutta kaikkein tärkeintä on innostava ja kannustava esimies!"

Uudet ideat omaan työhön  8.1
Uudet ideat hyvien käytäntöjen jakamiseen 7.9
Yhteiskehittämisen menetelmien oppiminen 8.6
Innostus    8.9
Keskustelu    9.4
Kokemusten vaihto   8.9
Toisilta oppiminen   8.6
Oman työn näkyväksi tekeminen  8.4
Tuki omaan työhön   7.9
Verkostoituminen   8.9
Työskentelytavat   8.7
Työpajojen sisällöt   8.9
Työskentelyalusta   8.6
Vetäjien osaaminen   9.1
Työpajasarjan lopputulos  8.6
Kokonaiskeskiarvo   8.6


