
 
 
 

   

KEHITTÄMISVERKOSTON KUVAUS 
 

Kehittämisverkoston 

teema/aihe 

Osallistavat menetelmät työyhteisöjen ja työelämän kehittämisen 
apuna 

Kohderyhmä/asiakkaat Verkostotyöskentely sopii erityisesti muutoksessa oleville 

organisaatioille, joissa haetaan uuttaa toimintakulttuuria. Osallistua 

voivat johto, esimiehet, organisaation muutosagentit ja sisäiset 

kehittäjät sekä henkilöstön edustajat. Ryhmän maksimikoko 16 

henkeä. 

 

Kehittämistarve ja 

alustava tavoite 

Osallistavien menetelmien hallitseminen on tärkeää toiminnan 

kehittäjille ja muutoksen läpiviejille. Myös dialogisessa johtamisessa 

korostetaan osallistavien työmenetelmien ja niiden käyttötilanteiden 

hallintaa sekä työprosessien vetämisen osaamista. 

 

Osallistavat menetelmät sopivat erityisen hyvin tilanteisiin, joissa 

toimintatapoja halutaan muuttaa tai kehittää organisoidusti ja 

hallitusti. Muutoksen ja kehittämisen lähtökohtia voivat olla 

työyhteisön tai organisaation strategiset linjaukset tai tunnistetut tai 

akuutit muutostarpeet. Menetelmiä voi käyttää organisaation 

kehittämistyön lisäksi välineenä osallistaa henkilöstöä muutoksessa.  

 
Kehittämisverkostossa oppii muutamia keskeisiä osallistamisen 
mahdollistavia työmenetelmiä, joita voi hyödyntää oman 
organisaation kehittämistyössä. Lisäksi osallistujat pääsevät 
kokeilemaan osallistavia metodeja oman työpaikan ongelmien 
ratkaisuun ja oman toiminnan suunnitteluun. 
 

Alustava sisältö ja 

aikataulu 

Työskentelypäivät ovat 16.5 ja 8.6.2017 kello 9-16 Helsingissä 
(paikka ilmoitetaan myöhemmin). Lisäksi on seurantapäivä opitun 
soveltamisesta syksyllä 2017.  
 

Kehittämisverkostossa työskentely perustuu tekemällä oppimisen 

malliin. Päivien toteutuksessa vuorottelevat teoria ja käytäntö. Päivien 

aikana käydään läpi osallistujien todellisia kehittämistilanteita. 
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Työstettävät kehittämiskohteet valitaan etukäteen, etukäteistehtävien 

kautta.  
 
Mikäli tarvetta lisäpäiville on, osallistujat sopivat niiden 
kustannuksista ja käytännön järjestelyistä asiantuntijan kanssa. 

 

Oppimisen tukena on monistesarja, joka toimitetaan osallistujille 

etukäteen yhdessä esitehtävän kanssa. Yksi työkalu valitaan yhdessä 

osallistujien kanssa (esim. ryhmämessut tai brain grouping) 

Sisältöteemat ovat: 

 
 

PROSESSINÄKÖKULMA

Luovan prosessin 7 VAIHETTA

1. LÄHTÖTILANTEEN 

MÄÄRITTELEMINEN

2. TILANTEEN

ANALYSOINTI

3. SYIDEN 

MÄÄRITTELY

4. RATKAISUN 

KEHITTÄMINEN

5. TOIMENPITEIDEN

SUUNNITTELU

6. MAASTOUTUS 

7.SEURANTA JA 

ARVIOINTI

TYÖKALUPAKKI

+-

TARPEET

TOIVEET IDEAT

INNOVAATIOT

Asiantuntemus        (tieto, kokemus)

Luovuus (toiveet, mielikuvitus)
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Arvioidut tulokset Osallistujana opit ainakin kaksi työmenetelmää niin hyvin, että pystyt 
soveltamaan niitä oman organisaation kehittämistehtävissä sekä 
muutoshankkeissa. Työmenetelmien käytön oppiminen edellyttää 
suunnittelu- tai ongelmanratkaisutilanteiden vetämistä omassa 
organisaatiossa, verkostossa tai työyhteisössä. Samalla perehdyt 
osallistavan johtamisen ja osallistavan innovoinnin keskeisiin ideoihin. 
 

Asiantuntija KM, Kunteko 2020 kehittämispoolin vetäjä Teijo Räsänen 

Lisätietoja Teijo Räsänen, puh. 0500-672173 tai teijo.rasanen@innotiiimi.com 

Verkostotyön tuki ja kustannukset 

Kunteko tukee kehittämisverkoston käynnistämistä ja korvaa ensimmäisten kahden verkostopäivän 

kustannukset. Verkoston jatkopäivien kustannukset jaetaan osanottajien kesken. Kustannukset 

muodostuvat asiantuntijan palkkioista (päivähinta/osallistuvien kuntaorganisaatioiden määrä). 

Aivoriihi

Histogrammi

Syy - Seuraus  -

kaavio

Opera

Valintataulukko

Vastuuttaminen

+-

Pareto -kaavio

Ryhmittely

Voimakenttä -

analyysi

Vuokaavio

TAL

TYÖKALUPAKKI

Ongelman määrittely

TARPEET

TOIVEET IDEAT

INNOVAATIOT

Asiantuntemus        (tieto, kokemus)

Luovuus (toiveet, mielikuvitus)
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