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1. Työn taustat, tavoitteet ja toteutus 

Vuonna 2015 käynnistynyt Kunteko 2020 -ohjelma on KT Kuntatyönantajien ja Kunta-alan 

pääsopijajärjestöjen yhteistyössä toteuttama kehittämisohjelma, jossa tarjotaan kuntaorganisaatioille tukea 

ja työkaluja työelämän kehittämiseen ja muutoksenhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Nykyisellään 

kunta-ala on Suomessa keskellä merkittäviä muutoksia kunta- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden 

rakenteiden uudistuessa sekä kuntatalouden (voisi olla julkisen talouden) kestävyyden ja väestön 

ikääntymiseen liittyvien haasteiden takia. Ohjelmalla pyritään edistämään kuntaorganisaatioissa tehtävää 

kehittämistyötä sekä levittämään tietoa ja antamaan asiantuntija-apua kehittämistyölle. 

Lähtökohtana ohjelmassa on kuntaorganisaatioiden omista lähtökohdista nousevat kehitystarpeet, joihin 

liittyen kehitystyötä pyritään edistämään yhteistoiminnallisesti niin, että siihen osallistuvat johto, esimiehet 

ja henkilöstö. Kuntekossa edistetään tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua määrätietoisella ja 

pitkäjänteisellä kehittämisellä, jolla parannetaan kuntalaisen palveluja ja niiden vaikuttavuutta, edistetään 

henkilöstön hyvinvointia ja mahdollisuuksia pidempiin työuriin ja parannetaan toiminnan taloudellisuutta. 

Ohjelman tavoitteena on: 

• Tehdä näkyväksi kunta-alan kehittämistyö 

• Levittää vaikuttavia työelämän kehittämisen käytäntöjä 

• Parantaa kehittämisosaamista kunta-alalla 

• Käynnistää ja tukea uutta kehittämistoimintaa 

• Syventää oppimista kuntakentästä nousevista teemoista 

• Tuottaa kunta-alalle työelämän läpimurtoinnovaatioita 

Ohjelma on tarjonnut asiantuntija-apua, sparrausta ja neuvontaa, sisäisten kehittäjien koulutuksia sekä 

mahdollisuuden kuntaorganisaatioille osallistua oppimis- ja kehittämisverkostoihin. Lisäksi ohjelma 

tarjoaa kunnille portaalin Tekojen Torin, jonka kautta onnistuneita käytäntöjä ja vaikuttavan kuntatyön 

esimerkkejä tehdään näkyväksi kaikille kuntaorganisaatioille. Ohjelmalla on nettisivut ja ohjelman 

puitteissa toteutetaan viestintää ohjelmatoimijoiden ja kuntaorganisaatioiden suuntaan. Kuntekon 

palveluihin on osallistunut toukokuuhun 2017 mennessä yli 3000 osallistujaa 184 kuntaorganisaatiosta. 

Kunteko-ohjelma toimeenpanee kolmihenkinen hanketiimi. Lisäksi ohjelman toteutuksessa on mukana 

KT:n ja pääsopijajärjestöjen edustajien muodostama ohjelmaryhmä, valmisteluryhmä sekä viestintäryhmä. 

Ohjelman suuntaviivoista, tavoitteista ja taloudesta yleisellä tasolla vastaa KT Kuntatyönantajien ja kunta-

alan pääsopijajärjestöjen ylimmästä johdosta muodostuva pääneuvotteluryhmä. Ohjelmalla on myös 

neuvonantajisto, jossa kuntien edustajien ja tutkijoiden näkökulmasta sparrataan Kuntekon toteutusta. 

Ohjelma käynnistyi keväällä ja sen toimenpiteet syksyllä vuonna 2015. Ohjelman suunnittelussa 

viitekehikkona käytettiin kansallista työelämän kehittämisstrategiaa. Ohjelmaa ja sen ESR-

rahoitushakemusta vuosille 2015-2017 valmisteltiin vuosien 2014 ja 2015 aikana.  Ensimmäinen 

toimintakausi päättyy vuoden 2017 lopussa, jonka aikana valmistaudutaan ohjelman toista kautta (vuodet 

2018-2020) varten. Ohjelmaa toteutetaan pääosin ESR- ja valtion rahoituksella sekä myös kuntien ja muun 

julkisen rahoituksen avulla. 
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1.1. Työn tavoitteet 

Ohjelman toisen kauden valmisteluun liittyen Kunteko-ohjelmalle toteutettiin ulkopuolinen arviointi sekä 

ohjelman verkosto-osion kehittämiseen liittyvä palvelumuotoiluprosessi, joiden tavoitteet on kuvattu 

seuraavassa.   

Arviointiosio 

Arviointiosiossa toteutettiin Kunteko-ohjelman ulkopuolinen arviointi, jonka päätavoitteena oli olemassa 

olevaan palaute- ja arviointitietoon ja arvioinnin toteuttajan hankkimaan täydentävään tietoon pohjautuen 

tuottaa johtopäätöksiä ohjelman toteutuksen onnistuneisuudesta suhteessa sen tavoitteisiin. Lisäksi 

johtopäätösten pohjalta tuotettiin kehittämissuosituksia ohjelman jatkokauden (v. 2018-2020) tueksi. 

Arviointiosion arviointiteemoja ja tutkimuskysymyksiä olivat: 

Kunteko-ohjelman sisältöjen ja toiminnan osuvuus suhteessa toimintaympäristöön 

• Miten hyvin ohjelma vastaa toimintaympäristönsä tarpeisiin ohjelman sisällöissä? 

• Miten hyvin ohjelma vastaa toimintaympäristönsä tarpeisiin toiminnassaan? 

Kunteko-ohjelman toimenpiteiden onnistuneisuus: 

• Mitkä ovat olleet Kunteko-ohjelman parhaita ja toimivimpia toimintoja/palveluita 

(kehittämisverkostot, oppimisverkostot, viestintä, keskustelu/tiedotusalustat, rahoitustuki, 

sparraus, muu ohjelman tuki jne.)? 

• Mitkä ovat olleet toimintoja/palveluita, joiden toimivuudessa on ollut haasteita? 

Kuntekon vaikuttavuus suhteessa sen tavoitteisiin (Ohjelmassa pyritään vaikuttamaan 

kuntaorganisaatioihin niin, että työn tuottavuus, tuloksellisuus ja työelämän laatu paranevat): 

• Kuinka merkittävästi kunta-alan kehittämistyön tunnettuus ja näkyvyys on parantunut 

kohderyhmän/ kuntien näkökulmasta? 

• Kuinka onnistuneesti ohjelmassa on levitetty työelämän kehittämisen hyviä käytäntöjä? 

• Kuinka onnistuneesti ohjelma on vaikuttanut kehittämisosaamisen paranemiseen kunnissa? 

• Onko ohjelma vaikuttanut uuden kehittämistyön käynnistymiseen? 

• Onko ohjelma syventänyt oppimista kuntakentästä nousevista teemoista? 

• Onko ohjelman avulla lisätty kunta-alalla työelämän läpimurtoinnovaatioita? 

• Onko ohjelma aktivoinut kuntia kehittämistyöhön tavalla, jota muuten ei olisi tapahtunut? 

Kuntekon toteutuksen kriittiset tekijät jatkokautta ajatellen:  

• Mitkä ovat kriittisiä tekijöitä, joiden kautta varmistetaan ohjelman tuloksellisuus ja vaikuttavuus 

sen jatkokaudella?  

Kehittämissuositukset ohjelman vaikuttavuuden edelleen parantamiseksi: 

• Miten Kunteko-ohjelmaa tulisi jatkossa kehittää sen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden 

parantamiseksi? 

Työssä hyödynnettiin kaikki palaute- ja seurantatieto, jota ohjelman puitteissa on tuotettu. Olemassa olevan 

palaute- ja seurantatiedon lisäksi täydentävää arviointitietoa tuotettiin erityisesti asiakaskokemuksen ja 
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asiakasymmärryksen liittyvän tiedon syventämiseksi. Kehittämissuositukset muodostettiin huomioiden 

alustavat suunnitelmat, joita ohjelmassa on jo tehty ohjelman jatkokaudelle. 

Ohjelman verkosto-osion palvelumuotoiluprosessi 

Verkosto-osion palvelumuotoiluprosessin tavoitteena oli jatkokauden (2018-2020) verkosto-osion 2-3 

verkostoitumispalvelun palvelumuotoilu tilaajan toimittamia, jo määritettyjä palveluaihioita ja saatua 

käyttäjäpalautetta hyödyntäen sekä käyttäjiä, erityisesti kuntaorganisaatioiden edustajia, osallistaen sekä 

niiden tulevan palvelutuotannon tukeminen konseptikuvauksin ja täydentävin työkaluin. 

 

1.2. Työn toteutus 

Arviointiosion ja verkosto-osion palvelumuotoiluprosessi toteutettiin niin, että kummassakin osiossa 

tuotettava tieto tuki parhaalla mahdollisella tavalla toisiaan. Kokonaisuudesta muodostettu yhteenveto ja 

johtopäätökset perustuvat kummassakin osiossa tuotettuun tietoon ja sen kokonaisvaltaiseen tulkintaan. 

Arviointiosio 

Arviointiosio toteutettiin viiden toisiaan täydentävän työkokonaisuuden kautta, jotka on kuvattu 

seuraavassa. Keskeisinä menetelminä työssä hyödynnettiin dokumenttianalyysejä, haastatteluja, sähköistä 

kyselytutkimusta sekä yhteenvetoanalyyseja. Pääpaino arvioinnissa oli tilaajan toimittaman aineiston 

dokumenttianalyysissä. 

Vaihe 1. Ensimmäisessä työvaiheessa hahmotettiin arvioinnin lähtökohdat ja muodostettiin yhteinen 

kokonaisnäkemys tilaajan kanssa arvioinnin toteutuksesta. Lisäksi työvaiheessa toteutettiin alkuhaastattelu 

ohjelman hankeryhmälle sekä ohjelmaryhmän edustajille, joiden pohjalta muodostettiin alustavat 

hypoteesit suuntamaan arviointityötä.  

Vaihe 2. Toisessa vaiheessa toteutettiin ohjelmassa tuotettuun palaute- ja seurantatietoon sekä muuhun 

olemassa olevan relevanttiin tietoon perustuva aineistoanalyysi. Työvaiheessa analysoitiin ohjelman 

palaute- ja seurantatietoa ja koostettiin siitä arvioinnin tutkimuskysymysten mukaisia yhteenvetoja. Kooste 

keskeisimpien palaute- ja seurantatietojen analysoinnista on esitetty liitteessä 1. Palaute- ja seurantatiedon 

lisäksi työssä hyödynnettiin myös muu saatavilla oleva materiaali, josta on hyötyä arvioinnin kysymyksiin 

liittyen. Keskeisiä materiaaleja ovat mm. ohjelmadokumentit sekä tarjoajan aiemmat selvitykset 

aihealueelta1. Työvaiheen osana määritettiin myös tarvittava täydentävä arviointitieto sen pohjalta, miten 

hyvin arviointikysymyksiin voitiin vastata palaute- ja seurantatiedon aineistoanalyysin sekä verkosto-osion 

palvelumuotoiluosiossa tuotetun tiedon pohjalta.  

Vaihe 3. Kolmannessa vaiheessa hankittiin ja analysoitiin täydentävä arviointitieto arvioinnin kysymyksiin 

liittyen. Työvaiheessa toteutettiin ryhmähaastatteluita kolmeen kuntaorganisaatioon, jotka eivät ole olleet 

mukana Kuntekossa. Tarkoituksena haastatteluissa oli tuottaa tietoa siitä, miten ohjelma voisi paremmin 

vastata näiden kuntien tarpeisiin. Lisäksi arvioinnin osana tehtiin teemahaastatteluja keskeisille 

ohjelmaryhmän edustajille; haastatteluilla hankittiin lisätietoa ohjelman toimintaympäristön muutoksista 

                                                      

1 mm. Työelämä 2020 –hankkeen erillisselvitys ja väliarviointi, Työelämä 2020 -hankkeeseen ja sen alaisiin 
muihin toimialaohjelmiin sekä Työelämän kehittämisstrategian teemoihin ja sen tavoitteiden 

saavuttamiseen liittyen. 
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ja tarpeista reagoida siihen, ohjelman onnistuneista ja haasteellisemmista toimintatavoista sekä kriittisistä 

tekijöistä ohjelman jatkokautta ajatellen. 

Työvaiheen yhteydessä toteutettiin myös sähköinen kysely ohjelman yhteyshenkilöille 

kuntaorganisaatioissa. Kyselyllä tuotettiin lisätietoa ohjelman puitteissa syntyneistä tuloksista ja 

vaikutuksista sekä kehittämistarpeista Kunteko-ohjelman jatkokautta ajatellen. Kysely lähetettiin 300 

yhteyshenkilölle, jotka jakoivat linkkiä kuntaorganisaatioissaan eteenpäin kyselyn teemojen kannalta 

tärkeiksi pitämilleen asiantuntijoille. Vastauksia saatiin ajalta 27.6 - 4.8.2017 yhteensä 38 kappaletta. 

Saadun vastausmäärän perusteella ei voida tehdä yleistettäviä päätelmiä koko vastaajajoukosta, mutta 

kyselyn tuloksista saadaan suuntaa-antavaa tietoa kysyttyihin asioihin. 

Vaihe 4. Viimeisessä työvaiheessa toteutettiin yhteenvetoanalyysit edellisistä työvaiheista ja koottiin 

arviointityön havainnot ja tulokset yhtenäisiksi johtopäätöksiksi, joiden pohjalta muodostettiin 

kehittämissuositukset ohjelman jatkokautta ajatellen. Yhteenvetoanalyysissa ja kehittämissuosituksissa 

huomioitiin myös verkosto-osion palvelumuotoiluprosessin tulokset.  

Vaihe 5. Työn viidennessä vaiheessa raportoitiin arviointiosion ja verkosto-osion 

palvelumuotoiluprosessin tulokset loppuraportin sekä yhteenvetoesityksen muodossa. 

 

Ohjelman verkosto-osion palvelumuotoiluprosessi 

Verkostopalveluiden palvelumuotoiluprosessi toteutettiin neljässä vaiheessa toimeksiantajan kanssa 

sovitulla tavalla.  

Vaihe 1. Ensimmäisessä vaiheessa pidettiin kick off -kokous tilaajan tarpeiden täsmentämiseksi ja 

lähtötietoaineistojen määrittämiseksi yhdessä arviointiosion aloituskokouksen kanssa toukokuussa. 

Kokouksessa sovittiin palvelumuotoiluprosessin toteuttamisesta ja erityisesti kuntaorganisaatioiden 

osallistamisesta palvelumuotoiluprosessiin.  

Vaihe 2. Toisessa vaiheessa tehtiin konsulttityönä konseptikehitystä kick off -kokouksessa saatujen 

tietojen, lähtökohta-aineistojen ja jo toteutetuista verkostopalveluista saatujen palautteiden perusteella. 

Vaiheessa tuotettiin vaihtoehtoisten verkostopalveluiden konseptiaihioita (tavoitteena 4-8 aihiota, 

tuotettiin 6 aihiota) konsulttityönä. Vaiheessa tuotettiin MS ppt-muotoiset visuaaliset konseptikuvaukset. 

Vaihe 3. Kolmannessa vaiheessa tehtiin osallistavaa palvelumuotoilua. Edellisessä vaiheessa tuotettua 

kuutta verkostopalvelukonseptia muokattiin ensin tilaajan kommenttien perusteella ja valitut viisi 

konseptia muokattiin sitten osallistavaan palvelukehitykseen sopiviksi kuvauksiksi. Vaiheessa yhdistettiin 

virtuaalisen ja työpajassa tehtävän palvelumuotoilun elementtejä siten, että konseptiaihioiden alustava 

muokkaus ja valinta tehtiin virtuaalisesti laajemman osallistujajoukon kesken kahden verkkokyselyn kautta 

ja valittujen konseptiaihioiden (kaksi valittua konseptia) osallistavaa palvelumuotoilua toteutettiin co-

design-työpajassa 15.8. Kuntekon ohjelmaryhmän kanssa.  

Vaihe 4. Viimeisessä vaiheessa tehtiin tulosten raportointia ja pidettiin loppukokous. Vaiheessa koostettiin 

osallistavan palvelumuotoiluprosessin tulokset yhteen, raportoitiin ne MS word- ja MS ppt-muodossa. 

Projektivaiheen tuloksena tuotetaan lopulliset verkosto-osion palveluiden konseptikuvaukset (valitun 

verkostopalvelukonseptin MS ppt-muotoinen kuvaus) toteutusta tukevine työkaluineen (esim. 

ohjelmarunko, ryhmätyömenetelmien kuvaukset) palvelutuotannon ja palveluiden markkinoinnin tueksi. 
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Arviointityö ja verkosto-osion palvelumuotoiluprosessi on toteutettu tiiviissä yhteistyössä toimeksiantajan 

kanssa. Työtä on ohjannut Kuntekon valmisteluryhmä, jolla oli tärkeä rooli sekä työn painotusten 

ohjaamisessa että näkemyksellisen aihealueeseen liittyvän asiantuntemuksen välittämisessä työhön. 

Arviointiosio ja verkosto-osion palvelumuotoiluprosessi toteutettiin vuoden 2017 touko-elokuun aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

2. Kunteko 2020 -ohjelman sisältöjen ja toiminnan osuvuus 

toimintaympäristöön 

Kuntaorganisaatioiden toimintaympäristössä on viime vuosien aikana ollut monia merkittäviä 

kehitystekijöitä, joilla on ollut vaikutusta kuntaorganisaatioiden toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. 

Toisaalta tekijät ovat liittyneet kuntiin kohdistuneisiin sisältä ja ulkopuolelta tuleviin muutospaineisiin, ja 

toisaalta laajempiin myös kuntien työntekoon vaikuttaviin yleisiin työelämän muutoksiin ja 

kehitystrendeihin. Yleisesti keskeisiä jo pidemmän ajanjakson aikana kuntien toimintaan vaikuttaneita 

yhteiskunnallisia tekijöitä ovat mm. julkistalouden kestävyyden vaje, väestön ikääntyminen ja työurien 

pidentämisen haasteet, monikulttuurisuuden lisääntyminen ja kansainvälistyminen sekä toisaalta alueiden 

ja kuntien kehityksen erilaistuminen. 

Kuntatalouden tila asettaa jatkuvia haasteita kuntien toimintaan. Säästötoimet ovat näkyneet kuntien 

arjessa viime vuosina ns. niukkuuden aikana, mikä on korostanut työtehtävien tehostamisen ja 

tuottavuuden parantamisen vaatimuksia. Kuntarakennetta on uudistettu mikä on vaikuttanut osaltaan 

kuntaorganisaatioihin, niiden työtehtäviin sekä kuntien toimintoihin ja palveluihin. Kuntaorganisaatiot 

ovat muuttuneet kuntaliitosten ja uusien kuntayhtymien myötä ja toimintoja on eriytetty liikelaitoksiin ja 

yhtiöihin ja samalla palveluita ostetaan myös muilta kunnilta ja yksityiseltä sektorilta enemmän. 

Samanaikaisesti kuntien tehtäviin ja toimintaan liittyvää lainsäädäntöä on myös uudistettu, mikä omalta 

osaltaan vaikuttaa tehtävään työhön. Keskeisiä toimintaympäristötekijöitä ovat olleet pyrkimys toiminnan 

ja työn tehostamiseen, työn vaatimustekijöiden kasvaminen sekä jatkuva muutostila, mikä on nähtävissä 

myös tulevina vuosina. Muutosten keskellä on palveluja ja laatutasoa pyritty kunnissa ylläpitämään ja 

huolehtimaan myös henkilöstön työhyvinvoinnista. 

Tulevaisuuden kannalta merkittävä toimintaympäristössä huomioitava tekijä on maakuntauudistus sekä 

kasvupalvelu-uudistus sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteen uudistaminen. Uudistukset tulevat 

muuttamaan suuresti hallinnon rakenteita ja prosesseja myös työelämän kehittämistä koskien. Uudistusten 

valmistelu alueilla ja kunnissa vie huomiota ja resursseja etenkin työelämän kehittämiseltä. Ohjelman 

toteutusaikana ei ole ollut varmuutta siitä, miten työelämän kehittämisen rakenteet ja prosessit muotoutuvat 

uusissa maakunnallisessa ja sote-rakenteissa. Tämä epätietoisuus on osaltaan vaikeuttanut myös 

kehittämistyön pitkäjänteisempää suunnittelua. 

Ohjelman aikana tapahtui hallituskauden vaihtuminen vuonna 2015. Uusi hallitusohjelma on tuonut 

työelämän kehittämistyöhön uusia painotuksia ja vaikuttanut myös siihen, että kuntakentän 

kehittämistyössä tapahtuu paljon (mm. kokeilukulttuuri).  Uusina muutosnäkyminä ja työelämän 

uudistumistarpeina nykyisessä hallitusohjelmassa painotetaan mm. työn tekemisen teknistymistä, 

voimakkaana jatkuvaa rakennemuutosta, työpaikkojen uusiutumista sekä tavoitetta tuottavuuden ja 

kilpailukyvyn lisäämiseen.  

Lisäksi työelämän kehittämiseen kohdennettu julkinen rahoitus on vähentynyt ohjelman aikana, mikä on 

vaikuttanut toimintamahdollisuuksiin. Tämä on näkynyt esimerkiksi Tekesin Liideri-

ohjelmarahoituksessa, jossa painotetaan edelläkävijähankkeita ja rahoitusta kohdennetaan pienemmälle 

segmentille työelämää. 

Laajemmin työelämää ja työmarkkinoiden kehitystä hallitseva piirre on ollut jatkuva ja nopeutuva muutos. 

Digitalisaation ja teknologian murroksen vaikutukset työelämään ja työn teon tapoihin, ovat olleet myös 

kunnissa merkittäviä työtä muuttavia tekijöitä, jotka vaativat sopeutumista kuntaorganisaatioissa. 
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Vaikutukset tulevat jatkossa näkymään entistä voimakkaammin kuntien hallinnon sähköistymisessä. 

Samanaikaisesti työn tekemisen tavat ja työvälineet muuttuvat nopeasti ja ammattien osaamisvaatimukset 

laaja-alaistuvat. Kuntien henkilöstön voimakas eläköityminen muuttaa myös jatkossa kuntien työyhteisöjä 

ja myös käytössä olevaa osaamista.  Muutos ja kehitys asettavat merkittäviä vaatimuksia työntekijöiden 

osaamisen kehittämiseen sekä muuttuvan työn johtamiseen. 

Kokonaisuutena ohjelman kannalta haaste on toisaalta muutoksen nopeus ja epävarmuus tulevaisuudesta. 

Ohjelmassa on kyettävä ennakoimaan tulevaa kehitystä ja näkemään kuntaorganisaatioiden 

muutostarpeita. 

 

2.1. Kunteko 2020 -ohjelman osuvuus toimintaympäristön kehitystarpeisiin 

Kunteko-ohjelman relevanssissa suhteessa toimintaympäristöön, keskeistä on ollut tunnistaa kuntien 

työelämän kehittämiseen liittyvät keskeisimmät kehittämistarpeet ohjelman ajanjaksolle ja tarjota 

kuntaorganisaatioille niihin liittyen palveluita ja kehittämistukea. Kehittämistyön ajanjakso tähtää 

ohjelmassa vuoteen 2020. 

Ohjelman sisällöissä on onnistuneesti tunnistettu nykytilanteessa kriittisiä kohtia työelämän 

kehittämistyölle kuntaorganisaatioissa suhteessa toimintaympäristöön (kuntarakenteen uudistuminen, 

kuntalain uudistaminen, sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteen uudistaminen, julkistalouden 

kestävyyden vaje, työurien pidentämisen haasteet jne.). Ohjelman keskiöön on nostettu tuottavuuden, 

tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittämisen tukeminen.  

Ohjelmassa on myös tunnistettu ja perusteltu tarkoituksenmukaisesti tarve ohjelmalle mm. kunnissa 

työskenteleviin kohdistuneiden tutkimusten tulosten valossa2. Näissä on todettu, että kuntaorganisaatioiden 

suhteen on merkittävä tarve tukea työelämän kehittämistä, koska kuntahenkilöstön vahvaksi kokema työn 

imu ja sitoutuminen eivät riittävästi kanavoidu toimintatapojen kehittämistyöhön.  

Ohjelman kuusi toiminnallista tavoite-aluetta tarkentavat ohjelman tehtävää onnistuneesti ja vastaavat 

palautteiden mukana hyvin niihin tarpeisiin mitä kunnissa on kehittämisen työn tukemiseen liittyen. 

”Työelämän läpimurtoinnovaatioiden edistäminen kunta-alalla” on tavoitteista ainoa, jonka sisältöä 

voidaan vielä tarkentaa mm. millaista muutosta innovaatiolla tarkoitetaan. Keskeisenä asiana tavoitteen 

taustalla on nähty pyrkimys tuloksellisuuden ja työelämän laadun yhdistämiseen ja samanaikaiseen 

kehittämiseen. Tuloksellisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä työn tuottavuutta (mm. prosessin sujuvuus 

ja kustannustehokkuus), vaikuttavuutta ja laatua. Toiminnallisesti ohjelmassa on onnistuneesti tunnistettu 

tarve erityyppisille kehittämistoimenpiteille, joilla kuntia voidaan tukea kehitystyössä.  Erityisesti kunnissa 

on ollut tuen tarvetta asiantuntija-avun ja kehittämistyön sparrauksen saamiseen ja myös koulutukselle. 

Myös vertaistukea pidetään tärkeänä ja tässä suhteessa ohjelma on pyrkinyt toimimaan alustana kuntien 

yhteistyölle.   

Sisällöllisesti ohjelmaa ei ole suunnitelmissa rajattu tiukasti tiettyihin kehittämisteemoihin, vaan 

toimintaympäristöstä nousevien tarpeiden tarkemman tunnistamiseen lähtökohtana on ollut 

kuntalähtöisyys. Ohjelma on suunniteltu siten, että siinä voidaan keskittyä laaja-alaisesti kunta-alan 

                                                      

2; Alasoini.T, Lyly-Yrjänäinen, M, Ramstad, E & Heikkilä. A (2014) Innovatiivisuus Suomen työpaikoilla – 

menestys versoo työelämää uudistamalla (Meadow –tutkimukseen perustuva selvitys) 
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työelämän kehittämiseen, jonka puitteissa kunnat voivat omista lähtökohdistaan tarkentaa 

kehittämisteemoja. Ohjelman kehittämisteemoja on näin suunnattu ohjelman toimenpiteissä kuntien 

tarpeiden mukaisesti. Ohjelmaa valmisteltaessa ja sitä toteutettaessa pohdintaa on käyty siitä, kuinka 

vahvasti kehittämistyön sisältöjä tulisi tuottaa ohjelman palveluihin ohjelmajohdon tunnistamien tarpeiden 

pohjalta ja kuinka vahvasti kuntien omista tarpeista. Jatkokautta ajatellen ja ohjelman alkukaudesta 

saatujen kokemusten perustella kuntalähtöisyys on toiminut osittain hyvin, mutta osittain ei. 

Ohjelmajohdon toimesta tulisi jatkokaudella nykyistä painokkaammin nostaa valmiita (esimerkiksi 

verkostokehittämisen kohdalla) ajankohtaisia ja erityisesti tulevaisuutta ennakoivia teemoja 

toimenpiteiden sisältöihin. Tämän lisäksi edelleen myös kunnista nostetut tarpeet tulee olla suuntaavina 

tekijöinä ohjelman toimenpiteiden sisällöissä.  

Yhteyshenkilöille toteutetun kyselyn mukaan ohjelma on vastannut hyvin toimintaympäristön asettamiin 

haasteisiin ja kuntien tarpeisiin (Kuva 1.). Lisäksi kyselyn tulosten mukaan ohjelman kehittämistyön jatkoa 

pidetään hyvin tarpeellisena tulevina vuosina. 

  
Kuva 1. Kuntekon yhteyshenkilöiden kyselyn vastausjakaumat kysymykseen ”Missä määrin olet samaa 

tai eri mieltä seuraavista Kunteko-ohjelmaa koskevista väittämistä liittyen ohjelman osuvuuteen 
suhteen toimintaympäristöön” (Arvioinnin kysely kesä-elokuu 2017) 

 

Kritiikkinä ohjelman sisältöjen suhteen on esitetty siitä, että ohjelmasta ei erityisen vahvasti ole noussut 

esiin uutuusarvoltaan merkittäviä avauksia kehittämistyöhön sekä vahvasti etukenossa olevia avauksia 

työelämän ja kuntarakenteiden muutoksin. Osa kunnista, jotka eivät ole olleet ohjelmassa vahvasti mukana 

ja joissa tehdään paljon omaa kehitystyötä, eivät ole kokeneet saavansa Kuntekosta merkittävää lisähyötyä 

tai uutta tulokulmaa suhteessa omassa kunnassa jo tehtävään kehittämistyöhön. Ohjelma painottuu 

olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen jakamiseen sekä kunnissa tehtävän kehittämistyön 

edistämiseen, mutta siitä ei tulkittu saatavan uusia näkökulmia tai ideoita kehittämistyöhön. Lisäksi osa 

asukasluvultaan suuremmista kunnista ei koe saavansa hyötyjä verkostoista, joissa on suuri määrä 

pienempiä kuntia ja joissa keskitytään vahvemmin pienempien kuntien tarpeisiin. Ohjelman kannalta 
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haaste on, että kunnat ovat lähtökohdiltaan erilaisia. Jatkossa ohjelman sisältöjä voisi suunnata vahvemmin 

erilaisten asiakassegmenttien mukaan, erityyppisten kuntien mukaisesti, sillä pienten, keskisuurten, 

suurten kuntien ja tulevaisuudessa maakuntien tarpeet ja toiveet ovat erilaisia. 

Haasteena toimintaympäristöön reagoimiseen on ollut myös epäselvyys maakunta- ja sote-uudistusten 

toteutumisesta ja siitä minkälaiseksi rakenteet lopulta muodostuvat. Valmistavaa kehitystyötä ei ole voitu 

käynnistää ja ohjelman valmistelussa ei kaikilta osin pystytty ennakoimaan maakuntauudistuksen laajuutta. 

Uudistukset tulevat kuitenkin näkymään vahvemmin ohjelman sisällöissä sen jatkokaudella. 

Merkittävä lähtökohta ohjelmalle on yhteistoiminnallisen kehittämisen periaate, mikä tarkoittaa sitä, että 

kehittämiseen osallistuvat johto, esimiehet ja henkilöstö. Kunta-alan työelämää koskevien haasteiden 

kannalta erityisesti yhteisen ymmärryksen ja luottamuksen rakentaminen on tärkeää, kun toteutetaan 

tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen ja samanaikaiseen työelämän laatuun liittyviä kehittämistoimenpiteitä.  

Ohjelma erottuu muusta kehittämistoiminnasta tämän painotuksen myötä, ja se myös korostaa ohjelman 

erityislaatua ja tarvetta. Myös jatkokaudella yhteistoiminnallisen keittämisen edistäminen tulee olla 

keskeinen lähtökohta ohjelman sisällön ja toimenpiteiden toteutuksen kannalta.  

 

2.2. Ohjelman jatkokauden merkittävimmät huomioitavat tekijät 

toimintaympäristössä 

Merkittävin uusi teema ohjelman jatkokauden kehittämistyöhön on maakunta- ja sote-uudistus ja 

kasvupalvelulaki ja niiden myötä uusiin rakenteisiin valmistautuminen. Ohjelman kehittämiskenttään 

syntyy näin uusia organisaatioita, mikä asettaa myös kehittämistyölle vaatimuksia. Kunta- ja 

palvelurakenteet eriytyvät osittain toisistaan, toimintoja yhtiöitetään kunnissa ja työorganisaatiot ja 

työtehtävät muuttuvat, mikä edellyttää kuntaorganisaatioiden henkilöstön työtapoihin ja työprosesseihin 

muutoksia. Muuttuvin rakenteisiin liittyvä muutosjohtaminen ja osaamisen kehittäminen ja muutostuki 

ovat tärkeitä tekijöitä, joilla nykyisiä kuntaorganisaatioita tulisi tukea.     

Ohjelman jatkosuunnitelmissa on hyvin huomioitu uudistukset lisäämällä ohjelman kohderyhmäksi myös 

maakuntaorganisaatiot ja niiden tarpeet sekä huomioimalla ohjelman mahdollinen rooli tukena 

muutoksessa. Ohjelmassa esiin nostettuja aiheeseen liittyviä teemoja ovat mm. yhteiskehittäminen 

muutoksen edistämiseksi, uusien rakenteiden edellyttämät työtavat ja palveluprosessit ja niiden 

uudistaminen sekä asiakassegmentointi. Haasteena on, että edelleenkään uudistusten sisältö ei ole 

tarkentunut ja uudistuksiin liittyy epävarmuutta, mikä vaikuttaa mahdollisuuksiin tarkentaa ohjelman ja 

palveluiden sisältöjä. 

On syytä myös ottaa huomioon, että henkilöstöä osallistavan kehittämisen rinnalla kehittämistä toteutetaan 

jo nyt yhä laajemmassa määrin käyttäjiä, kuntalaisia ja asiakkaita osallistaen. Tämä kehitys liittyy 

laajempiin käyttäjälähtöisen kehittämisen, osallisuuden ja avoimuuden megatrendeihin, joiden vaikutukset 

näkyvät myös julkisorganisaatioissa ja kuntakentällä yhä vahvemmin. Palveluiden loppukäyttäjien, 

asiakkaiden, kuntalaisten ja kansalaisten osallistamisen kehittämistyöhön on todettu tuottavan monia 

myönteisiä vaikutuksia; esimerkiksi lisäävän sitoutumista ja tyytyväisyyttä, parantavan yhteisöllisyyttä, 

lisäävän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä myös motivoivan kehittämiseen osallistuvaa henkilöstöä 

uudella tavalla. Osallistavan kehittämisen ymmärtäminen laajempana ilmiönä myös Kuntekossa voisi 

edistää ohjelman tavoitteiden saavuttamista. 
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Tämän lisäksi ohjelmassa jo esiin nostetut teemat ovat myös jatkon kannalta keskeisiä ohjelman ja niiden 

jatkuvuus on tärkeää.  

2.3. Yhteenveto ohjelman osuvuudesta suhteessa toimintaympäristöön 

Kokonaisuutena ohjelma on ollut hyvin suunnattu ajatellen kuntien työelämän kehittämistarpeita ja se on 

ollut myös toiminnallisilta tavoitteiltaan hyvin tarpeellinen ja osuva kokonaisuus kuntien kehittämistyön 

tukena. Kunteko tarjoa kunnille usein yksin tehtävään kehittämistyöhön alustan ja verkostoitumisen 

mahdollisuuden, jota ei samalla tavalla ja laajuudella aiemmin ollut. Myös tulevia toimintaympäristön 

muutoksia on huomioitu ohjelmassa ja nostettu esille niihin varautuminen. 

Lisäksi Kunteko-ohjelma on ollut erityislaatuinen, sillä kunta-alalla ei ole vastaavaa ohjelmaa, jossa 

työelämän laatua ja tuloksellisuutta edistetään näin laajasti yhdessä henkilöstön ja johdon kanssa. 

Ohjelman merkitystä ja tarpeellisuutta korostaa yhteistoiminnallinen kehittämisote, joka on myös jatkoa 

ajatellen keskeinen toimintatapa muutoksessa olevien kuntaorganisaatioiden työelämän kehittämistyössä.  

Ohjelma kytkeytyy myös vahvasti kansallisen Työelämästrategian teemoihin ja omana toimialaohjelmana 

toteuttaa sitä kunta-alan osalta.  

Ohjelmassa onnistunutta on ollut, että se on tarjonnut kuntien omista lähtökohdista mahdollisuuden 

kehittämistyöhön ja ohjelma ei ole tarkoituksenmukaisesti rajattu liian kapealle teema-alueelle. Jatkokautta 

ajatellen laaja-alaisuuteen liittyen on kuitenkin huomioitava, voidaanko ohjelman rajallisilla resursseilla 

edistää parhaalla tavalla kunta-alan kehittämistä, jos tavoitealue on liian laaja.  

Ohjelman suuntaamiseen liittyvänä kehittämiskohteena ohjelma voisi toimia vielä aktiivisemmin 

valmiiden kehittämisteemojen esille nostajana ohjelman palveluihin, erityisesti uusien rohkeiden avausten 

sekä tulevaisuuden uudistuksiin liittyvien tarpeiden suhteen niin, että kuntaorganisaatiot tarkentavat omien 

tarpeiden näkökulmasta palvelujen sisältöä. 

Kokonaisuutena ohjelman perustavoitteita ei ole syytä muuttaa jatkokaudelle ja erityisen tärkeää on, että 

ohjelman toiminta on samansuuntaista ja ohjelman jo aikaansaamaa kehittämiskokonaisuutta jatketaan, 

tulevaisuuteen liittyviä painotuksia huomioiden. 
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3. Kunteko 2020 -ohjelman toteutuksen toimivuus 

KunTeko 2020 -ohjelma käynnistyi keväällä 2015 ja ohjelmaa on toteutettu arvioinnin ajankohdassa 

kahden vuoden ajan. Aluksi ohjelman palveluja kilpailutettiin, minkä johdosta suurin osa ohjelman 

toimenpiteistä käynnistyi syksyllä 2015. Pääosa ohjelman verkostoista käynnistyi vuoden 2016 aikana. 

Arviointi tehtiin pääosin kesällä 2017. Arviointiraportti valmistui elokuussa 2017.   

Kunteko-ohjelma on luonteeltaan kuntia kehittämistyöhön aktivoiva ja ohjaava sekä kehittämistyötä 

tukeva kokonaisuus, joka tarjoaa kehittämistä tukevia palveluja. Toteutuksen onnistumisessa keskeistä on, 

missä määrin kuntaorganisaatioita saadaan aktivoitua kehittämistyöhön ohjelman tarjoamien palveluiden 

kautta, tukemaan kuntia niiden omassa kehittämistyössä sekä turvaamaan kehittämistyön jatkuvuus 

palveluiden päättymisen jälkeen.  

 

3.1. Ohjelman organisoinnin ja toimeenpanon sekä koordinoinnin toimivuus 

Kunteko-ohjelman organisointi ja ohjelman rakenne on ollut pääosin toimiva ja tarkoituksenmukainen 

suhteessa ohjelman tavoitteisiin. Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat edustettuina 

ohjelmaa valmistelleissa, suuntaavissa ja toimeenpanon kannalta keskeisissä ryhmissä (ohjelmaryhmä, 

pääneuvotteluryhmä, viestintäryhmä ja valmisteluryhmä), joiden kautta niiden painotukset välittyvät 

ohjelmaan. Pääsopijajärjestöjen sitoutuminen ja tuki ohjelman toteuttamiseen vaihtelee, missä on ohjelman 

jatkokautta ajatellen parannettavaa. Haasteena on saada mukana olevat pääsopijajärjestöt vielä 

vahvemmalla sitoutumisella erityisesti mukaan edistämään ohjelman mukaisia toimia kunnissa sekä 

ottamaan vielä aktiivisempaa roolia mm. verkostojen suunnittelussa ja viestinnässä.  Lisäksi keskeinen 

toimija ohjelmassa on neuvonantajisto, jonka tarkoituksena on välittää ohjelmaan kuntien näkökulmasta 

tietoa palvelutarpeista ja kehittämisteemoista. Toistaiseksi neuvonantajistosta ei ole kuitenkaan saatu 

parasta hyötyä irti, johtuen siitä, että sen jäsenillä ei ole ollut mahdollisuutta sitoutua toimintaan riittävällä 

tavalla. Ohjelman organisointiin liittyen jatkokaudella huomioitava asia on, että myös 

maakuntaorganisaatiot ja maakuntanäkökulma huomioidaan ohjelman rakenteessa. 

Ohjelman hanketiimi (ohjelma- ja projektipäällikkö sekä projektiassistentti) on aktiivisesti tarjonnut tukea 

ja antanut nopeasti vastauksia kehittämistyötä tekeville kunnille sekä lisännyt innostusta (mm. positiivinen 

uutisointi) kehittämistyön toteuttamiseen. Ohjelmassa on myös toteutettu hanketiimin toimesta kattavaa 

laadullista ja määrällistä seurantaa ohjelman toimenpiteiden onnistuneisuudesta sekä tuloksellisuudesta ja 

vaikutuksista. Kokonaisuutena hanketiimin toiminta on ollut onnistunutta ja tarkoituksen mukaisella 

tavalla ohjelman edistymistä tukevaa. Ohjelman nykyiset hanketiimin henkilöresurssit ovat varsin rajalliset 

suhteessa ohjelmalla tavoiteltaviin laajempiin vaikutuksiin, kuntakentän kokoon ja kehittämistarpeisiin. 

Erityisesti kuntien nykyistä laajempaan aktivointiin ja jalkautumiseen kuntakentälle ei ole mahdollisuuksia 

nykyisillä resursseilla. Haasteena hanketiimin toiminnassa on ollut lisäksi sähköisten järjestelmien 

yhteensopimattomuus mm. taustaorganisaatioiden kanssa mikä on lisännyt ylimääräistä hallinnollista 

työtä. 3 

                                                      

3 Väliarviointi ohjelmatoimisto 20.1.2017 
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Ohjelman viestintä on ollut palautetietojen mukaan varsin hyvää ja se on vastannut kohderyhmän 

tarpeisiin. Palautekyselyn perusteella uutiskirjeet luetaan keskimäärin melko usein (KA=3,8 asteikolla 1-

5), niiden sisältö arvioidaan oman työn kannalta melko hyödylliseksi (KA=3,6 asteikolla 1-5) ja 

uutiskirjeen tilaajat suosittelisivat keskimäärin melko todennäköisesti (KA=3,5, asteikolla 1-5) 

uutiskirjettä kollegoilleen. Lisäksi hyödynnetyt viestintäkanavat ovat olleet toimivia. Ohjelman 

viestintäryhmän arvion4 mukaan erityisesti viestinnän suunnitelmallisuutta, käytössä olevia kanavia ja 

kohderyhmien tunnistamista ja riittävyyttä on pidetty hyvänä. Sen sijaan haasteellisempaa on ollut 

viestinnän resursointi sekä kohderyhmän ja sidosryhmien tavoittaminen. Erityishaaste on miten 

kohderyhmän markkinointiviestintä erottuisi muusta viestinnästä, jota kohderyhmät saavat suuria määriä. 

Erityisen tärkeää on hyvien esimerkkien esiin nostaminen, joista käy ilmi konkreettiset hyödyt, joita 

kehittämistoimista on syntynyt työn tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen sekä työelämän laatuun. 

Nykyhetkellä ohjelman uutiskirjeen tilaajia on 2725 kappaletta. 

Yhteenvetoa Kunteko-ohjelman viestinnästä 1.3.2015-31.3.2017 5 

- Kunteko-ohjelmaa esitelty noin 50 tilaisuudessa, joihin osallistunut yhteensä yli 4000 ihmistä  

- 18 uutiskirjettä lähetetty 2720 tilaajalle; uutiskirjeet luetaan keskimäärin melko usein (KA=3,8 

asteikolla 1-5) ja niiden sisältö arvioidaan oman työn kannalta melko hyödylliseksi (KA=3,6 asteikolla 

1-5) 

- Lähetetty myös kohdennettua sähköpostimarkkinointia ja neljä yhteyshenkilökirjettä 

- Kymmeniä lehtiartikkeleita: 13 artikkelia Kuntatyönantajassa, kymmeniä artikkeleita paikallislehdissä 

ja järjestöjen lehdissä 

- 18 mediaosumaa KT:n seurannan perusteella  

- 25 videota, joista YouTubessa 5 videota katsottu 1327 kertaa 

- Verkkosivustolla www.kunteko.fi ajalla 28.5.2015-26.4.2017 katseluja 182 380 ja käyttäjiä 35 041 

- Facebookissa @kunteko2020 572 tykkääjää ja 601 julkaisua 

- Twitterissä @kunteko2020 1624 seuraajaa, 1475 twiittiä ja 492 112 twiitin näyttökertaa 

- Kunteko.fi-verkkosivujen käytettävyys on käyttäjäkyselyn (2016, N=39) perusteella melko hyvällä 

tasolla 

 - ”Verkkosivuilla on paljon kiinnostavaa sisältöä” (KA=3,6, asteikko 1-5) 

 - ”Verkkosivuja on yleisesti ottaen helppo käyttää” (KA=3,8) 

 - ”Verkkosivut ovat selkeät” ja ”sivusto on ulkoasultaan miellyttävä” (KA=3,8) 

 

Toimeenpanon kokonaisuutta tarkasteltaessa seitsemällä eri osa-alueella (Tavoitteet ja kohderyhmät, 

Ohjelman resursointi ja koordinointi, Sitoutuminen ja taustaorganisaation tuki, Toimenpiteet ja toteutus, 

Viestintä ja yhteistyökumppanit, Arviointi ja kehittäminen, Tulokset ja vaikutukset) ohjelman toteutus on 

ollut ohjelmaryhmän oman arvion mukaan6 varsin onnistunutta. Ohjelman alkutilanteen 2015 ja vuoden 

2016 välillä selvimmin heikentyneitä osa-alueita olivat ”sitoutuminen ja taustaorganisaation tuki” sekä 

”tulokset ja vaikutukset”. Ohjelma-aikana näyttää siis, että sitoutuminen ja tuki ei ole yhtä vahvaa kuin 

ohjelman aluissa ja usko tavoiteltavien tulosten syntymiseen ei ole ollut yhtä vahvaa vuonna 2016. 

                                                      

4 Viestintäryhmän itsearvioinnit  

5 Viestinnän vaikuttavuus 27.4.2017 

6 Ohjelmaryhmän itsearvioinnit 2015 ja 2016 
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Kaikkien arvioitavien osa-alueiden kohdalla kummankin vuoden kohdalla tilanne on kuitenkin vähintään 

kohtuullisen hyvä eri osa-alueilla. 

 

Kokonaisuutena ohjelmassa on tavoitettu kuntaorganisaatiot kohderyhmänä varsin hyvin. Mukana 

ohjelmassa on ollut kahden vuoden aikana 184 kuntaorganisaatiota, kuntaorganisaatioihin on nimetty 306 

Kunteko-yhteyshenkilöä ja ohjelman palveluissa on ollut mukana yhteensä 3006 henkilöä (4/2017)7 . 

Yhteyshenkilöt ovat toimineet vastuutahona ohjelman suhteen ja seuraavat Kuntekon etenemistä ja 

välittävät tietoa omaan organisaatioon ohjelmasta. Samalla yhteyshenkilöt tuottavat Kuntekolle tietoa 

oman organisaation kehittämistoimenpiteistä ja -tarpeista. Yhteyshenkilöt ovat parhaimmillaan toimineet 

aktiivisesti kunnissa, mutta kuntaorganisaatioiden välillä on asiassa paljon myös eroja. Haasteena on ollut, 

että yhteyshenkilöillä ei ole kaikissa organisaatioissa oman työn ohessa riittävää aikaa ohjelman 

seuraamisen ja esille tuomiseen organisaatioissaan. Kuntekon lähtökohtana on yhteistoiminnallisuus ja 

ohjelma on suositellut, että kuntaorganisaatio käsittelee osallistumista esim. työsuojelutoimikunnassa tai 

yhteistyötoimikunnassa.  Ohjelman yhteyshenkilökysely kuitenkin osoittaa, että myös tätä ei ole pystytty 

kaikissa kunnissa tekemään.  

Kuntien vahvemmalle osallistumiselle ohjelmaan on nähty esteenä ajallisten resurssien riittämättömyys 

sekä toisaalta se, että Kuntekosta ei koeta seuraavan riittävän merkittäviä hyötyjä organisaatiolle tai hyötyjä 

ei ymmärretä. Erityisesti useammissa suuremmissa kuntaorganisaatioissa kehittämistyötä tehdään 

itsenäisesti ja suuremmilla voimavaroilla mitä Kuntekolla on tarjota. Kuntekon palveluiden tuomia hyötyjä 

ei koeta riittävän tarpeelliseksi tai niiden tarpeellisuutta ei ymmärretä. Ohjelman alkuvaiheessa erityisesti 

niille kunnille, jotka eivät ohjelmaan ole osallistuneet jäivät epäselväksi hyödyt ohjelmaan 

osallistumisesta. Ohjelman markkinoinnissa on jatkossa syytä panostaa kentälle jalkautumiseen vielä 

nykyistä vahvemmin, ohjelman konkreettisten hyötyjen ja hyvien esimerkkien esille nostamiseen. 

Yhteenvetoa haastatteluista kuntaorganisaatioihin, jotka eivät ole olleet Kunteko-ohjelmassa 

mukana 

Arviointityön osana haastateltiin myös kuntaorganisaatioita, jotka eivät ole olleet mukana Kunteko-

ohjelman toimenpiteissä, eivätkä ole merkittävästi hyödyntäneet ohjelman palveluita. Kyseiset 

kuntaorganisaatiot ovat lähinnä suurempia kuntia sekä sote-kuntayhtymiä, joissa tehdään omilla 

resursseilla työelämän kehittämistyötä ja joissa asiaan on panostettu omista lähtökohdista vahvasti. 

Mukana on kuitenkin myös pienempiä kuntia, jotka eivät ole lähteneet ohjemaan mukaan.  

Tehtyjen haastattelujen perusteella merkittävimpiä syitä miksi kuntaorganisaatiot eivät ole hyödyntäneet 

Kuntekon palveluita liittyvät siihen, että ohjelman sisällöistä ei ole koettu saatavan riittävää lisäarvoa jo 

tehtävään kehittämistyöhön. Toisaalta myös ohjelman hyödyt ovat jääneet monilta osin epäselviksi tai 

niitä ei ole ymmärretty. Ohjelman sisältöjä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia ei tunneta kyseisissä 

organisaatioissa tarkasti. Kyseisissä suuremmissa kunnissa on verkostoiduttu ja haettu oppeja 

itsenäisesti muista kuntaorganisaatioista, joista on koettu olevan hyötyä omalle kehittämistyölle. Ainoa 

selkeä ohjelman palvelu, joka tunnetaan ja jota on hyödynnetty, on Tekojen Tori, josta on haettu tietoa 

hyvistä kehittämisen käytännöistä. Pienempien kuntien kohdalla myös rajalliset resurssit, ovat asettaneet 

haasteita osallistumiselle. 

                                                      

7 Kunteko lukuja 4/2017 
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Kuntaorganisaatioissa, jotka eivät ole olleet Kuntekossa mukana, kaivataan Kuntekon kaltaiselta 

ohjelmalta erityisesti nopeita ja ketteriä kokeiluja, jotka liittyvät mahdollisimman konkreettisella tasolla 

paikallisiin erityistarpeisiin. Tämä vaatisi Kunteko-ohjelmalta suorempaa keskustelua kyseisten kuntien 

suuntaan sekä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa palvelutarpeiden kartoitusta. Lisäksi tärkeää on 

verkostoituminen muihin kuntiin tavoilla, jota ei muuten tehtäisi. Tämä vaatisi, että osallistujamäärät 

eivät ole palveluissa liian suuria ja toisaalta se, että muut osallistuvat kuntaorganisaatiot olisivat 

samankaltaisia/samankokoisia kuntia, joilla on samanlaisia kehittämistarpeita. Vertaisoppimisen ei 

koettu olevan mahdollista liian suurissa ja heterogeenisissä kuntaorganisaatioiden ryhmissä. Lisäksi 

ohjelmalta kaivattiin erityisesti uusia (vanhaa haastavia) näkökulmia sekä tulevaisuuteen liittyviä 

avauksia kehittämistyöhön, joita ei muuten kyseisissä organisaatioissa tunnettaisi tai tehtäisi. 

Kyseiset kuntaorganisaatiot kokivat olevansa valmiita lähtemään ohjelmaan vahvemmin mukaan, mikäli 

hyödyt pystytään osoittamaan paremmin ja palvelut kohdentuvat selkeämmin niiden erityistarpeisiin. 

Pitkälti kyse on Kuntekon kannalta ohjelman palveluiden muovaamisesta erityyppisten 

asiakassegmenttien mukaan ja toisaalta ohjelman sisältöjen ja hyötyjen ymmärtämisen lisäämisestä 

kyseisissä kunnissa. 

 

Ohjelman resursoinnin suhteen haasteena on käytettävissä olevien resurssien suhde toimintakentän 

laajuuteen sekä ohjelmalla tavoiteltaviin vaikutuksiin. Resurssien ollessa tiukalla tärkeää on saada 

kytkettyä ohjelman toteutukseen mahdollisimman laaja joukko ohjelman toteutukseen ja sen teemojen ja 

palveluiden markkinoimiseen. Ohjelman käytetyt resurssit vaihtelevat suuresti ohjelman toteutuksessa 

mukana olevissa järjestöissä. Esimerkiksi järjestöjen rooli viestinnässä, verkostojen suunnittelussa ja 

markkinoinnissa voisi olla vielä voimakkaampi ohjelman kohderyhmän suuntaan. Hanketiimiä koskien 

jatkokaudella on syytä priorisoida tarkemmin mihin on asianmukaista keskittyä olemassa oleville 

resursseilla. Ohjelmassa on merkittävä määrä hallinnollista työtä tehtävänä. Samanaikaisesti myös kuntia 

olisi kyettävä aktivoimaan ja innostamaan.   

 

Ohjelman koordinaatiotyön kannalta kehittämistarpeena on nähty myös työnjaon selkeyttäminen. 

Ohjelman eri toimijoiden mm. ohjelmaryhmän vastuita tavoitteiden saavuttamiseen tulee kirkastaa ja 

sitoutumista vahvistaa. Lisäksi päätöksenteon yksinkertaistaminen ja sujuvoittaminen on nähty 

kehittämistä vaativaksi asiaksi (mm. sparrauspäätökset).  

 

Ohjelman toimenpiteissä mukana olleiden ulkopuolisten konsulttien ja asiantuntijoiden toiminta on ollut 

kokonaisuutena varsin osaavaa, vaikkakin asiassa on ollut palautetietojen mukaan myös yksittäisiä 

huonompia kokemuksia ja konsulttien mahdollisuuksissa aktivoida pidempi aikaisesti toimijoita (esim. 

kehittämisverkostojen aktivointi). Haasteita ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämiselle on aiheuttanut 

mm. vastuiden epäselvyys sopimuskumppaneiden välillä sekä se, että sopimuksissa on ennalta jouduttu 

määrittelemään tarkasti palvelujen sisältöä, mikä ei ole mahdollistanut joustavuutta palveluiden 

toteutuksessa nouseville erilaisille tarpeille. 

Haasteena ohjelman suuntaamisessa sen ensimmäisellä kaudella on ollut, että ohjelmaa ei ole voitu 

uudelleensuunnata esiin nousseiden tarpeiden mukaan, koska toteutuksessa oleva ESR-

projektisuunnitelma kirjattiin tarkaksi ja se ei tätä mahdollista (estää kokeiluja, rahoittaja ei hyväksy muuta 

kuin projektisuunnitelmassa mainittua). Ohjelmassa olisi sen alkukaudella kaivattu enemmän joustavuutta 

toimintaan sekä nopeampaa reagointia tai toimintatapojen muuttamista kesken toteutuskauden esim. 

kehittäjäpoolin ja konsulttien käyttöön liittyen. 
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3.2. Ohjelman palvelujen ja toimenpiteiden toimivuus 

Ohjelman palveluihin lukeutuvat kuntien asiantuntijasparraus, kehittämisverkostot, oppimisverkostot, 

sisäisten kehittäjien koulutukset sekä www.kunteko.fi -verkkosivut sekä netissä toimiva Tekojen Tori, 

hyvien käytäntöjen esittelyalusta. Ohjelman palvelut ja toimenpiteet ovat käynnistyneet vaiheittain 

viimeisen kahden vuoden aikana ja osasta on saatu kokemuksia vasta yhden vuoden ajalta.  

Ohjelman toimenpiteiden edistymistä on dokumentoitu ja seurattu määrällisesti ja laadullisesti ohjelman 

toimesta. Lisäksi toimenpiteille on laadittu määrälliset arviot mitä niissä tullaan saavuttamaan vuoteen 

2020 mennessä. Kokonaisuutena ohjelman toimenpiteet ovat edenneet määrällisillä mittareilla varsin 

hyvin. Suhteessa arvioituihin määrällisiin tuloksiin (verkostojen määrä, koulutusten määrä jne.) mm. 

tuloksellisuustyöverkostossa, oppimisverkostoissa, sparrauksessa ja sisäisten kehittäjien koulutusten 

määrissä on varsin hyvin arvioinnin ajankohtaan nähden saavutettu tuloksia tavoitteiden mukaisesti. Sen 

sijaan kehittämisverkostoissa ollaan määrillisissä arvioissa verkostojen määrässä tuloksista jäljessä 

Kuntekon toimenpiteistä on koettu onnistuneemmiksi kuin toiset. Sparraus on ollut esimerkki hyväksi 

koetusta, kevyestä ja matalan kynnyksen helposta palvelusta asiakasorganisaatiolle, jossa asiakas voi valita 

asiantuntijasparraajan kehittäjäpoolista. Toistaiseksi sparraus päiviä on toteutettu 113 kpl. Ohjelman 

keräämän arviointipalautteen mukaan sparraus on koettu merkittäviltä osin hyvin onnistuneeksi ja 

tarpeellisiksi ohjelman tarjoamiksi toimenpiteiksi, jolla on ollut myös positiivisia vaikutuksia kuntien 

kehittäessä toimintaansa ja muutostilanteessa sparrauksen jälkeen. Sparrauksen hakeminen koettiin 

palautekyselyn tulosten perusteella melko helpoksi ja päätös sparrauksesta saatiin kohtuullisessa ajassa. 

Sparraukseen osallistujat kokivat sparrauksen vastaavan odotuksia, pitivät sitä hyödyllisenä tavoitteidensa 

kannalta ja saivat siitä konkreettista tukea kehittämistyöhönsä. 8 

Yhteenvetoa ohjelman keräämästä sparraus -palvelun palautteesta: 

Sparraukset on arvioitu ohjelman palautekyselyjen mukaan suurilta osin hyvin onnistuneesti 

toteutetuiksi ja myös vaikutuksia aikaansaaneiksi toimenpiteiksi niitä hyödyntäneissä 

kuntaorganisaatioissa.  

Sparraus on toteuttanut hyvin matalan kynnyksen palvelun periaatetta (taulukko 1). Vuoden 2016 

sparrauksen palautekyselyn tulosten mukaan yli 50 % sparrauksessa (KA= 4,4/5) olleista koki siihen 

hakemisen helpoksi (”sparraukseen hakeminen oli helppoa” -kysymykseen yli 50 % vastasi vaihtoehdon 

5 = Pitää täysin paikkansa ja yli 37 % vaihtoehdon 4 = pitää osittain paikkansa). Lisäksi yli 60 % 

vastaajista koki, että sparraus päätös saatiin kohtuullisen nopeasti (KA=4,6/5) (”päätös saatiin 

kohtuullisen nopeasti” -kysymykseen yli 60 % vastasi vaihtoehdon 5 = Pitää täysin paikkansa ja 24 % 

vastasi vaihtoehdon 4 = pitää osittain paikansa). Negatiivista palautetta ei asiaan liittyen tullut.  

Myös sparrauksen vastaavuus suhteessa kuntaorganisaatioiden odotuksiin (KA=4,6/5) ja sparraajan 

asiantuntemus (KA = 4,6/5) koettiin suurilta osin hyviksi (yli 60 % vastasi ”toteutus vastasi 

odotuksiamme” ja ”konsultin ammattitaito vastasi odotuksia” -kysymyksiin vaihtoehdon 5 = Pitää täysin 

paikkansa ja yli 30 % vaihtoehdon 4 = pitää osittain paikansa). Negatiivista palautetta ei kyseisiin kohtiin 

saatu. 

                                                      

8 Sparrauksen palautekysely 2017 
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Lisäksi sparraus on vuoden 2016 palautteen mukaan ollut hyvin hyödyllinen tehtävän kehittämistyön 

tukena (KA = 4,5/5) ja organisaatioiden tavoitteiden saavuttamista ajatellen (KA = 4,6/5) (”hyödyllisyys 

tehtävän kehittämistyön tukena” ja ”hyödyllinen tavoitteiden saavuttamisen kannalta” –kysymyksiin yli 

60 % vastasi 5 = Pitää täysin paikkansa ja noin 30 % vaihtoehdon 4 = pitää osittain paikansa).  

Kokonaisuutta arvioiden yli 75 % sparraukseen osallistuneista piti sparrauksen toteutusta erittäin 

onnistuneena ja yli 20 % onnistuneena. Sparrauksen kokonaisarvosana oli 4,8/5. 

Taulukko 1. Sparrauksen vuoden 2016 palautekyselyn vastauksien keskiarvotietoja.  
 

Sparrauksen toteutus 

vastasi 

odotuksiamme 

Sparraus oli hyödyllinen 

organisaatiomme 

tavoitteita ajatellen 

Saimme sparrauksesta 

konkreettista tukea 

kehitystyöhömme 

jatkossa 

Sparraukseen 

osallistujien arvio 

(N=60, asteikko 1-5, 1= 

ei pidä lainkaan 

paikkansa …. 5= pitää 

täysin paikkansa) 

4,6 4,6 4,5 

 

 

Case: Sparraus – Laukaan kunta, vanhuspalvelut9 

• Kahden päivän sparraus aiheesta ”ammattilaisena maailman muutoksessa” 

• Vanhuspalvelut muuttuvat laitosasumisesta palveluasumiseen 

• Minkälaista on työn tekeminen Laukaassa? 

• Minkälaista on asiakkaan elämä? 

• Miten itse haluan tulevaa työtäni rakentaa? 

• Maailma muuttuu: digitaalinen, sosiaalinen, maakuntauudistus jne. 

• Kotitehtäviä ja kokeiluja: 24 h, 21 pvän ja 3 kk sisällä 

• Osallistujia koko henkilöstö 

 

Myös sisäisten kehittäjien koulutus on toiminut varsin hyvin onnistuneena ohjelman 

toimenpidekokonaisuutena.  Kunteko-ohjelmalla haetaan pidempiaikaisten vaikutusten syntymistä 

asiakasorganisaatioissa. Ohjelman toimenpiteet, kuten sparraus ja sisäisten kehittäjien koulutus, ovat 

kuitenkin varsin lyhyitä toimenpiteitä suhteessa siihen, minkä laajuisia vaikutuksia kohderyhmälle niistä 

haetaan. Riskinä on havaittu, että mm. sisäisten kehittäjien koulutuksesta ei kattavasti seuraa 

pidempiaikaisia vaikutuksia organisaatioihin. Kehittämistarpeena on nostettu esille seurantapäivä, jolla 

osallistujien ja taustaorganisaatioiden parempi sitoutuminen kehittämiseen. Ohjelman jatkokaudella voisi 

toteuttaa mm. sisäisen kehittämisen koulutettaville suunnitelman, miten opittua hyödynnetään omassa 

organisaatiossa jatkossa.10 

 

                                                      

9 Kunteko vaikuttavuus-esitys 

10  Kehittämiskohteet ohjelmatoimiston näkökulmasta 18.10.2016, Sisäisten kehittäjien koulutuksen 

palautekysely 
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Taulukko 2. Sisäisten kehittäjien koulutuksen palautetietoja 

Sisäisten kehittäjien –koulutusten 1.1.-30.9.2016 palautekyselyjen 

tulokset (KA, asteikko 1-5) 

Koulutus vastasi odotuksiani 

Ikaalinen ja Hämeenkyrö, Tamora, 2.2.2016  3,5 

Oulu, Tamora, 26.2.2016 3,1 

Kemi, Arctic Talent, 16.2.2016   3,4 

Rovaniemi ja Kolari, Arctic Talent, 13.1. ja 20.4.2016  3,7 

Iin kunta, Arctic Talent, 26.1. ja 25.4.2016 3,5 

Tampere, FCG, 16.2. ja 8.3.2016  4,3 

Jämsä, Tamora,  8.4. ja 15.4.2016  4,0 

Helsinki FCG, 10.5. ja 22.8.2016 4,5 

Kouvola, Artic Talent 23.5. ja 23.9.2016 3,5 

Turku, Tamora, 22-23.9.2016 3,3 

Hamina, Tamora, 13.1.2017 ja 7.3.2017 3,8 

Laukaa, Tamora, 13.12.2016, 30.1.2017 4,0 

Kemi, Arctic Talent, 1.2.2017, 15.3.2017 3,4 

Keskiarvo yhteensä 3,7 

 

Case: Sisäisten kehittäjien kahden päivän koulutus Kemissä11  

• Lähes 70 osallistujaa (esimiehet ja henkilöstön edustajat) eri toimialoilta 

• Toteutettiin osana Viisas Kemi -ohjelmaa 

Sisäisten kehittäjien koulutuksen tuotoksena syntyi 42 kehittämishanketta, esimerkiksi: 

• Seinätön sairaala/ Terveyspalvelut ja Tietohallinto 

• Digitaalinen karttapalvelu ja hot spot-tunnisteet/ Maankäyttö- ja mittaustoimi, kaavoitus 

• Saatavien perintäprosessin selkeyttäminen/ Talouspalvelut 

• Aktiivisen tuen toimintamallin seuranta /Työsuojelu 

• Sähköiset opetusmenetelmät/ Lukio 

• Luovuuden kehittäminen organisaatiossa/ Musiikkiopisto 

Palautetta sisäisten kehittäjien koulutuksesta: 

• ”Poikkihallinnollinen yhteistyö on vahvistunut ja mukaan kehittämiseen on otettu muitakin kuin 

itse koulutuksessa olevia henkilöitä.” 

• ”Lupa kehittää -asenne on vahvistunut, mikä näkyy myös asiakaspalvelussa” 

• ”Työntekijöiden ja esimiesten yhteistyöllä on saavutettu loistavia tuloksia palvelujen ja 

toimintojen kehittämisessä” 

 

Ohjelma on tarjonnut verkkopalveluita kunteko.fi ja Tekojen Torin kautta. Molempien verkkopalveluiden 

käytettävyyttä on arvioitu vuosina 2016 ja 2017 toteutettujen käyttäjätutkimusten perusteella. 

Käyttäjätutkimusten pienen vastaajamäärän vuoksi suuntaa-antavat tulokset viittaavat siihen, että  

                                                      

11 Kunteko vaikuttavuus-esitys 
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Tekojen tori 

 

”Tekojen tori on mielestäni oivallinen kanava kertoa oman organisaation kehittämistyöstä. Toki menee 

oma aikansa, että organisaatiot löytävät sen ja ottavat sen käyttöön, joten sinnikkäästi vaan jatkaa sen 

markkinointia ja siitä tiedottamista.”  

”Tässä voisi olla mahdollisuudet laajaksi yhteisverkostoksi. Selkeämpi ja huomattavasti toimivampi kun 

Innokylä esimerkiksi.” 

”Pitäisi saada laajempaan tietoisuuteen, että tällainen paikka on olemassa.” 

(Tekojen torin ilmoittajien avointa palautetta, palautekysely 2017) 

 

 
Kuva 2. Tuloksia kyselystä Tekojen torin ilmoittajille. 

 
Kuva 3. Esimerkki Tekojen torille ilmoitetusta teosta 
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molemmat palvelut koetaan keskimäärin melko onnistuneiksi. Kunteko.fi-sivujen käyttäjät ovat melko 

paljon samaa mieltä siitä, että sivuilla on kiinnostavaa ja monipuolista sisältöä, niiden ulkoasu on selkeä, 

miellyttävä ja erottuva ja sivustoa on helppo käyttää. Tekojen Tori on ollut merkittävä, ohjelman kautta 

kehitetty, kuntien kehittämistyötä tukeva palvelu. Toistaiseksi alusta on saanut kohtalaisen hyvin huomiota 

ja tunnettuutta. Tekojen torille on kirjattu yhteensä 208 kehittämistekoa. Käyttäjäkyselyn perusteella yli 

80% Tekojen torin käyttäjistä pitää sen sisältöä kiinnostavana ja käyttöliittymää selkeänä ja 

helppokäyttöisenä; yli 80% olisi myös valmis suosittelemaan Tekojen toria muille. 

Jatkossa Tekojen toria voitaisiin kehittää mm. edelleen luokittelemalla alustan sisältöä erilaisten 

asiakassegmenttien (kuten jo tehty mm. hallinnon toimialojen mukaan) mukaan (suuret kunnat, pienet 

kunnat jne.). Tekojen torin lisäksi Suomessa löytyy myös muita hyvien käytäntöjen ja kehittämistulosten 

sekä kehittämistapojen jakamisen alustoja. Tekojen Torilla suhdetta ja mahdollisia yhteiskehittämisen 

mahdollisuuksia muihin alustoihin on syytä harkita, jotta kyseisen kaltaisia foorumeita ei muodostu liikaa 

ja hyödyllinen tieto saadaan kaikilta foorumeilta parhaalla tavalla tiedonkäyttäjien hyödynnettäväksi. 

Ohjelman päättymistä ajatellen on lisäksi kiinnitettävä huomioita, että Tekojen tori jää myös jatkossa 

hyödynnettäväksi. 

Ohjelman toimenpiteistä oppimisverkostot (7 kpl) ja erityisesti kehittämisverkostot (10 kpl) ovat olleet 

haasteellisimpia toimenpidealueita Kunteko-ohjelmassa. Niissä ei ole toistaiseksi kaikilta osin saavutettu 

odotetunlaisia onnistumisia ja sellaista jatkuvuutta kehittämisessä, kun olisi toivottu. Tapahtumatasolla 

arvioituna verkostotoimenpiteet ovat saaneet osallistujilta keskimäärin melko myönteistä palautetta; 

esimerkiksi kehittämisverkostojen tilaisuuksissa osallistujien arviot tilaisuudesta kokonaisuutena ovat 

keskimäärin vaihdelleet 3,8 ja 4,7 välillä ja oppimisverkostojen tilaisuuksissa 4,0 ja 4,5 välillä.  Erityisesti 

kehittämisverkostojen suhteen kunnat eivät ole olleet halukkaita kytkemään riittävästi resursseja 

verkostojen toimintaan eivätkä ne ole lähteneet liikkeelle odotetulla tavalla. Havaittuja haasteita ovat olleet 

mm. se, että kaksi päivää ei ole riittänyt kuntien sitouttamiseen verkoston toimintaan (kilpailutetut konsultit 

eivät ole pystyneet siinä määrin konkretisoimaan tulevan kehittämisen mahdollisuuksia, että 

kuntaorganisaatioilla olisi ollut halua jatkaa toimintaa), verkostojen koordinointi ja ylläpito (alustat ja 

työvälineet) ei ole ollut riittävää sekä se, että verkostoihin olisi kaivattu valmiimpaa sisältöä. Kunnilla ei 

ole ollut itsenäisesti mahdollisuuksia kehittää verkostojen sisältöä riittävästi. Lisäksi verkostoja on ollut 

paljon, oppimisverkostot mukaan lukien, mikä on aiheuttanut epäselvyyttä erityyppisten verkostojen 

eroista. Oppimisverkostot ovat kokonaisuutena olleet onnistuneempia, mutta myös niihin on liittynyt 

saman tyyppisiä haasteita, kuin kehittämisverkostoihin. Ohjelman verkosto-osion haasteita ja kehittämistä 

käsitellään tarkemmin raportin luvussa 5.  

Kestävän kehityksen ja sukupuolien huomioimisen toteutumista on ohjelman palveluissa seurattu. 

Kestävän kehityksen näkökulmaa on huomioitu ohjelmassa jonkin verran, esimerkkinä Kuntekon Lean-

toimenpiteet, jotka ovat edistäneet kestävää kehittämistä. Sukupuolinäkökulma on tullut parhaiten esille 

perheystävällisten kuntatyöpaikkojen verkostossa.  

Kuvassa 4. on esitetty ohjelman eri toimenpiteisiin osallistuneiden kuntaorganisaatioiden määrät. Kuvasta 

voidaan havaita, että erityisesi kehittämisverkostojen kohdalla (K-verkosto) määrät ovat jääneet 

vähäiseksi. 
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Taulukko 3. Kehittämisverkostojen tilaisuuksiin osallistuneiden arviot tilaisuuksista  

Kehittämisverkoston tilaisuudet Osallistujien arvio tilaisuudesta 

kokonaisuutena (KA, asteikko 1-5) 

Kohti digiajan kuntaa 24.8.2016 4,3 

Osaamisen ennakointi 24.11.2016 4,4 

Tulevaisuuden aikuissosiaalityö 7.9.2016 3,8 

Perheystävälliset kuntatyöpaikat 24.11.2016 4,7 

Asiakaslähtöisyys oppilaitoksessa 5.10.2016 4,7 

Kohti digiajan kuntaa 2016 4,3 

Osaamisen ennakointi  2016 4,8 

Tulevaisuuden aikuissosiaalityö 2016 4,0 

Perheystävälliset kuntatyöpaikat 2016-2017* 4,3 

Taulukko 4. Palautetta oppimisverkostojen tilaisuuksista 

Oppimisverkostojen 

toimenpidekokonaisuus 

Tapahtumat Palaute tilaisuuksista 

kokonaisuutena (KA, 

asteikko 1-5) 

TUJU-webinaarit Tulevaisuuden työ; Tuottavuus ja innostus ylös 4,0 

Lean tilaisuudet Perusteet 10.10.2016, Virtaustehokkuus 

14.2.2017, Lean-johtaminen 

4,2 

Lean- työpajat Tampere 9.11., 8.12. ja 15.12.2016; Helsinki 

10.1., 17.1., 24.1.2017; Helsinki 10.3., 17.1., 

30.3.2017 

4,5 

 

 
Kuva 4. Organisaatioiden (kunnat ja muut kunnalliset organisaatiot) lukumäärä Kunteko-ohjelman 

palveluissa (Kunteko-ohjelman seurantatieto 15.5.2017) 
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3.3. Yhteenveto ohjelman toteutuksen toimivuudesta 

Kunteko-ohjelman toteutus on ollut suurilta osin kahden ensimmäisen vuoden aikana onnistunutta ja 

käytettävissä oleviin resursseihin nähden ohjelmassa on edetty varsin hyvin suunnitelman mukaisesti. 

Ohjelman organisointi ja koordinointi sekä viestintä on ollut hyvää, vaikka myös siihen liittyy 

kehittämistarpeita (mm. ohjelmajohdon työnjaon selkeyttäminen päätöksenteon sujuvoittaminen). 

Viestinnän haaste on, miten ohjelman viesti erottuu muusta kohderyhmälle kohdistetusta viestinnästä. 

Toimeenpanossa haasteita ohjelman alkupuolella aiheutti viivästykset ohjelman täysimittaisessa 

liikkeellelähdössä, mistä johtuen toteutuksesta kokonaisuutena saadaan parempi käsitys vasta jatkossa. 

Ohjelman palveluista sparraus ja sisäisten kehittäjien koulutus ovat olleet paremmin onnistuneita 

kehittämistoimenpiteitä, joiden merkitys ohjelman tavoitteiden saavuttamiselle on myös jatkossa tärkeää. 

Myös Tekojen Tori on ollut merkittävä lisäpalvelu kuntien kehitystyön tueksi. Näihin ohjelman osioihin 

liittyy pieniä kehittämistarpeita, joita on syytä huomioida ohjelman toteutuksessa jatkossa. Ohjelman 

palveluista verkosto-osio ei ole toteutunut odotusten mukaisesti. Tämän osion kehittämiseen tulee 

ohjelman jatkokaudella panostaa. Verkosto-osion tyyppinen toiminta on tarpeellista kuntien kannalta ja 

sille löytyy kysyntää, mikäli verkostojen toteutus saadaan vastaamaan paremmin kuntien tarpeisiin ja 

osallistumismahdollisuuksiin. 

Ohjelman kehittämistyön lähtökohta on kuntien tunnistama tarve työelämän kehittämiseen ja 

yhteistoiminnallisen kehittämisen hyötyjen ymmärtäminen. Kuntia on saatu aktivoitua ohjelman toiminta-

aika huomioiden hyvin mukaan. Nykyhetkellä Kunteko ei ole kuitenkaan laajimmalla mahdollisella tavalla 

tunnettu kuntakentällä erityisesti ohjelman sisältöjen ja palvelujen suhteen ja sen tunnettuus vaihtelee eri 

kuntaorganisaatioiden välillä. Kunta-alan toiminnan kehittämiseen liittyvässä tuloksellisuuskyselyssä 

esille nousee havainto, että kuntakentällä on tarvetta ja kannatusta Kunteko-ohjelman edistämään 

työelämän kehittämistyöhön12. Suuremmissakin kunnissa, joilla ohjelmaa laajemmat kehittämisresurssit, 

saattaa löytyä sen eri yksiköissä tarvetta Kuntekon palveluille. Erityisen tärkeää olisi jatkossa, että ohjelma 

tunnetaan paremmin kunnissa läpileikkaavasti erilaisissa yksiköissä, sillä kuntaorganisaatioissa on 

yksiköiden välillä voi olla merkittäviäkin eroja kehittämistyön tarpeiden välillä. Ohjelman tuntemus on 

nykyisin saattanut jäädä yksittäisen yhteyshenkilön varaan kuntaorganisaatioissa. Viestinnän ja 

yhteistyötoimintakunnan ja muiden ryhmiin vaikuttamisen lisäksi jalkautuminen kuntakentälle on 

olennaista asiassa.  

Kuntekolla on kahden vuoden jälkeen myös hyvä maine kuntakentällä, mikä parantaa sen 

vaikutusmahdollisuuksia myös jatkossa. Erityisen tärkeää on säilyttää ja edelleen kehittää matalan 

osallistumiskynnyksen ohjelmapalveluita. Ohjelman toteutuksessa palvelujen päivittämisen ja 

kehittämisen lisäksi tärkeää on ohjelman palveluiden ja niistä seuraavien hyötyjen onnistunut markkinointi 

kunta- ja maakuntakentälle. Myös mukana toteutuksessa olevien pääsopijaosapuolien organisaatioiden 

sitoutumiseen ja taustaorganisaation tukeen sekä pitkäaikaisempien ohjelman palveluista syntyvien 

tulosten ja vaikutusten syntymisen varmistamiseen tulee panostaa jatkossa. Lisäksi käytössä olevien 

toteutusresurssien suhteen on syytä tarkentaa, voidaanko ohjelman tavoitteita saavuttaa ja onko syytä tehdä 

priorisointeja (mm. hanketiimin toiminnan osalta). Myös ohjelman projektisuunnitelman suhteen on 

                                                      

12 Kunta-alan tuloksellisuuskysely 2017 



24 

 

huomioitava, että se mahdollistaa enemmän joustavuutta ohjelman jatkokaudella verrattuna ensimmäiseen 

kahteen vuoteen.  

Taulukko 5. Yhteenvetoa toteutuksen onnistumisista ja haasteita. 

Toteutuksen onnistumisia/hyviä toiminta-

tapoja: 

- Ohjelman rakenne, joka mahdollistaa eri 

pääsopijaosapuolien näkemysten välittymisen 

yhteiskehittämistä edistävään ohjelmaan 

- Ohjelman hanketiimin aktiivinen ja innostava 

toiminta  

- Ohjelman edistymisen kattava arviointi- ja 

seuranta  

- Matala kynnys palveluihin osallistumiseen 

- Sparraus ja sisäisten kehittäjien koulutus 

toimintatapoina 

- Osallistujia kiinnostavat teemat (esim. lean) ja 

kokonaisuudessaan hyvää palautetta keränneet 

tapahtumatoteutukset 

- Tekojen tori tiedon jaon alustana 

- Aktiivinen ja laadukas viestintä 

- Ohjelmalla hyvä maine/brändi kuntakentällä 

Haasteellisempia osa-alueita/pullonkauloja: 

- Ohjelman suhteellisen raskas 

päätöksentekojärjestelmä ja osittain vastuiden 

epäselvyys 

- Ohjelman verkosto-osion toimimattomuus 

suhteessa odotuksiin 

- Kuntatasolla ohjelman tunnettuuden lisääminen 

läpileikkaavasti kuntaorganisaatioihin 

- ESR-projektisuunnitelman joustamattomuus 

- Ulkoisiin kilpailutettuihin palveluntuottajiin 

liittyvät haasteet (sopimusten joustamattomuus, 

toimijoiden kyky aktivoida ja tukea pitkäjänteisesti 

kuntia)  

- Läpimurtoinnovaatioiden tavoittelu - edellyttäisi 

innovatiivisempia menetelmiä kuin esim. 

vertaisoppiminen 

- Resurssien rajallisuus suhteessa laajoihin 

tavoiteltaviin vaikutuksiin 
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4. Kuntekon 2020 -ohjelman vaikuttavuus suhteessa sen tavoitteisiin  

Kunteko-ohjelman tavoitteet liittyvät erityisesti kunta-alan kehittämistyön tunnettuuden ja tulosten 

leviämisen edistämiseen, kehittämisosaamisen parantamiseen ja kehittämistyön käynnistämiseen kunnissa, 

tärkeiden kehittämisteemojen esille tuomiseen kehittämistyössä, oppien syventämiseen kehittämistyöstä 

sekä yhteistoiminnallisten kehittämiskäytäntöjen edistämiseen.  

Ohjelman erillisvaikutuksia suhteessa sen tavoitteisiin on vaikea todentaa, sillä kunnissa toteutetaan 

kehittämistyötä myös ohjelman ulkopuolella ja muiden toimijoiden palveluita hyödyntäen. Arvioinnin 

näkökulmasta ohjelman vaikuttavuutta ja lisäarvoa tarkastellaan erityisesti arvioinnin 

yhteyshenkilökyselyn tulosten avulla, josta saadaan tietoa siitä, miten kuntaorganisaatioissa itse on tulkittu 

ohjelman vaikutukset sekä lisäksi ohjelman keräämällä toimenpiteiden palautetiedolla ja asiantuntija-

arvioinnilla.  

Kunteko-ohjelmalla on sen toiminta-aikana ollut vähintään jonkin asteisia vaikutuksia 

kuntaorganisaatiossa sen eri tavoite-alueilla (Kuva 5). Sitä kuinka laajasti vaikutukset ovat koskeneet koko 

suomalaista kuntakenttää, ei voida tiedoilla todentaa, koska kattavaa aineistoa ei asiasta ole. Lisäksi 

toistaiseksi havaitut vaikutukset ovat kokonaisuutena vielä varsin maltillisen tasoisia. Ohjelma on 

elinkaareltaan vasta puolessa välissä, joten oletettavaa on, että merkittävämmät vaikutukset syntyvät vasta 

ohjelman jatkokaudella. 

 
Kuva 5. Kunteko 2020 -ohjelman vaikutuksia kuntaorganisaatioissa yhteyshenkilökyselyn mukaan 

(Arvioinnin kysely kesä-elokuu 2017) 

 

Ohjelman vaikutukset näkyvät mm. tietoisuuden lisääntymisenä kuntakentän ajankohtaisista 

kehittämisteemoista ja eri kuntaorganisaatioissa tehtävästä kehittämistyöstä. Tässä keskeistä ovat olleet 

ohjelman viestintätoimet sekä Tekojen torin kaltaiset alustat, joista on palautteen mukaan erityisesti haettu 
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uusia ideoita kehittämistyöhön ja joiden vaikutukset syntyvät tiedon leviämisenä hyvistä kehittämisen 

käytännöistä13.  

Lisäksi ohjelmalla on mm. vaikutettu uuden kehittämistyön käynnistymiseen ja aktivoitu 

yhteistoiminnallista kehittämistyötä, jossa erityisesti sparrauksilla ja sisäisten kehittäjien koulutuksella on 

ollut vaikutusta asiaan. Sparrauksista saadun palautteen perusteella sillä on erityisen hyvin vaikutettu 

kehittämistyön käynnistymiseen ja suuntaamiseen sekä varsin myönteisesti myös kehittämistyön 

edistymisen ja jatkuvuuden toteutumiseen14.  

Yhteenvetoa ohjelman keräämästä sparraus-palvelun palautteesta: 

Vuoden 2017 sparrauksen palautekyselyssä (Kuva 6) kysyttiin sparrauksen vaikutuksia mukana olleissa 

kuntaorganisaatioissa. Palautteen perusteella sparrauksen vaikutukset on koettu hyvin myönteisinä 

erityisesti kehittämistyön käynnistymiseen, suuntaamiseen ja jatkuvuuteen liittyen sekä varsin 

myönteisinä myös kehittämistyön edistymiseen ja onnistumiseen. Huomioitavaa kuitenkin on, että 

osassa sparrauksessa olleista kuntaorganisaatioista vaikutuksia ei havaittu olleen kysyttyihin asioihin. 

 

Kuva 6. Kunteko-ohjelman sparrauksen palautekyselyn (v. 2017) tuloksia kysymykseen: ”Miten 
arvioitte sparrauksen vaikuttaneen kehittämistyönne…?” 

 

Sparrauksen kohteena ollut kehittäminen oli vain joissain tapauksissa (38 % vastaajista) kuvattu Tekojen 

torille. 

 

Ohjelman vaikutukset näkyvät jonkin verran myös osaamisen kehittymisenä ja uusien kehittämistyön 

ajattelumallien tarjoamisena kuntaorganisaatioille.  Tämä näkyy mm. sisäisten kehittäjien koulutuksessa, 

                                                      

13 Kunteko viestinnän vaikuttavuus 27.4.2017 

14 Sparrauksen arviointikysely 2017 
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jonka hyödynnettävyys omassa työssä on arvioitu kohtuullisen hyväksi. Koulutus on vaikuttanut 

kehittämistyön etenemiseen mukana olleissa kuntaorganisaatioissa. 15 

Taulukko 6. Sisäisten kehittäjien koulutuksen palautetietoja 

Sisäisten kehittäjien –koulutusten 1.1.-

30.9.2016 palautekyselyjen tulokset (KA, 

asteikko 1-5) 

Sain koulu-

tuksesta 

konkreettisia 

välineitä oman 

työni kehittä-

miseen  

Sain koulu-

tuksesta intoa 

oman työni 

kehittämiseen 

Aion hyödyntää 

koulutuksen 

oppeja jatkossa 

Ikaalinen ja Hämeenkyrö, Tamora, 2.2.2016 3,5 4,0 4,0 

Oulu, Tamora, 26.2.2016 3,1 3,8 4,0 

Kemi, Arctic Talent, 16.2.2016   3,3 3,3 3,7 

Rovaniemi ja Kolari, Arctic Talent, 13.1. ja 

20.4.2016  

3,9 3,9 4,1 

Iin kunta, Arctic Talent, 26.1. ja 25.4.2016 3,8 3,8 4,0 

Tampere, FCG, 16.2. ja 8.3.2016  4,4 4,6 4,6 

Jämsä, Tamora,  8.4. ja 15.4.2016  4,0 4,2 4,5 

Helsinki, FCG, 10.5. ja 22.8.2016 4,0 4,0 4,0 

Kouvola, Artic Talent 23.5. ja 23.9.2016 3,3 3,7 4,0 

Turku, Tamora, 22-23.9.2016 3,1 4,0 3,6 

Hamina, Tamora,13.1.2017 ja 7.3.2017 3,6 3,7 3,5 

Laukaa, Tamora 13.12.2016, 30.1.2017 3,8 4,0 4,2 

Kemi, Arctic Talent 1.2.2017, 15.3.2017 3,2 3,4 3,5 

Keskiarvot yhteensä 3,6 3,9 4,0 

 

Ohjelman tärkeimmäksi tulokseksi on ohjelman itsearvioinneissa tunnistettu kuntaorganisaatioiden 

kehittämistyön eteneminen Kuntekon avustuksella.  

Ohjelman ylätavoitteiden, tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työelämän laadun parantamisen suhteen, 

ohjelmalla on myös ollut jonkinlaista vaikuttavuutta. Nämä vaikutukset tulevat olettavasti kuitenkin 

näkymään vasta pidemmän ajan kuluessa Kuntekon toimenpiteistä seuraavien kehittämistoimien ja 

muutosten seurauksena. Yhteyshenkilökyselyn tuloksissa huomioitavaa myös on, että kuntien 

yhteyshenkilöissä oli useampia henkilöitä, jotka eivät kyenneet arvioimaan omaan organisaatioon 

kohdistuneita vaikutuksia.  

Myös yleisesti kuntakentällä Kunteko-ohjelmalla on nähty olevan merkitystä osallistavan kehittämisen 

toimintakäytäntöjen ja uusien ratkaisujen esille tuomiseen tuottavuuden, tuloksellisuuden ja laatuun 

työelämän liittyen sekä kuntien kehittämistyön näkyvyyteen liittyen (Kuva 7.). Vaikka Kunteko tunnetaan 

kunta-alalla jokseenkin hyvin, vaikuttavuuden ja merkityksen parantamiseksi näyttää olevan tärkeää, että 

ohjelman tunnettuutta parannetaan vielä nykyisestään kunta-alalla 

                                                      

15 Sisäisten kehittäjien koulutuksen palautekyselyt 2016 
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Kuva 7. Kunteko 2020 -ohjelman vaikutuksia yhteyshenkilökyselyn mukaan kunta-alan 

kehittämistyössä (Arvioinnin kysely kesä-elokuu 2017) 

Ohjelman tavoitealueista kyselyjen ja asiantuntija-arvioiden mukaan erityisesti vaikuttavien työelämän 

kehittämisen käytäntöjen levittämisessä ja kehittämistyön näkyvyyden edistämisessä on jo onnistuttu 

ohjelman nykyhetken elinkaareen nähden varsin hyvin. Lisäksi uuden kehittämistyön käynnistämisessä ja 

kehittämisosaamisessa on vaikutettu kuntaorganisaatioihin, ohjelman palautteiden mukaan erityisesti 

kouluttamalla, tukemalla ja innostamalla sekä rohkaisemalla kuntia kehittämiseen. Tavoitealueista 

oppimisen syventämiseen kuntakentästä nousevista teemoista sekä kunta-alan työelämän 

läpimurtoinnovaatioiden tuottamiseen on myös vaikutettu, mutta niiden suhteen vaikutukset eivät olleet 

muihin tavoitealueisiin verrattuna yhtä vahvoja; nämä vaikutukset voivatkin ilmetä mahdollisesti 

pidemmän ajan kuluessa.  

Kuntien kehittämistyöhön ohjelman merkittävin lisäarvo näkyy siinä, että ohjelma on parantanut 

kehittämistyön kannalta tarpeellisen tiedon saantia ja näkyvyyttä sekä antanut tärkeitä alkusysäyksiä ja 

välineitä kehittämistyön käynnistämiseen, jota ilman ohjelmaa ei olisi samalla tavalla tapahtunut. 

Erityisesti pienemmille kunnille, joilla kehittämiskykyä on vähemmän, ohjelma on tärkeä tuki ja selkänoja 

kehittämiseen.  Ohjelma on entisestään lisännyt kunta-alalla kehittämishenkeä ja myös suunnannut sitä 

kunta-alan kannalta tärkeisiin teemoihin ja edistänyt yhteistoiminnallista kehittämistä.  Lisäksi 

toimialatasoinen ohjelma, jossa on mukana tärkeimmät kunta-alan pääsopija osapuolet, on myös lisännyt 

työelämän kehittämisen painoarvoa ja tärkeyttä. Kunta-alan kehittämisen tarpeet ovat ohjelman ansiosta 

paremmin esillä ja kehittämisen suunnasta on parempi yhteisymmärrys työnantaja ja työntekijä osapuolten 

välillä.  

Kokonaisuutena Kunteko on toimialallaan erityislaatuinen ohjelma matalan kynnyksen toimintatapojensa 

ja yhteistoiminnallisen kehittämisnäkökulman ansiosta. Arvioinnin tiedonkeruun pohjalta tulevien vuosien 

aikana ohjelman toiminnalle on selkeää kysyntää kuntakentällä, erityisesti työelämän muutosten ja tulevien 

vuosien uudistusten näkökulmasta.  
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5. Ohjelman verkosto-osion palvelumuotoilu 

5.1. Osallistujien arviot Kuntekon kehittämis- ja oppimisverkostopalveluista 

Kunteko järjesti verkostopalveluita kehittämisverkostojen ja oppimisverkostojen alla. 

Kehittämisverkoston kokoamisesta vastasivat KunTeko 2020 -kehittämisohjelman kilpailuttamat 

asiantuntijat, jotka järjestävät verkoston toiminnan käynnistämiseksi kaksi verkostotapaamista. 

Tapaamisissa oli tarkoitus tarkentaa verkostotyön tavoitetta ja toimintasuunnitelmaa. Tavoitteena oli, että 

kokoamisvaiheen jälkeen verkosto jatkaisi toimintaansa asiantuntijan johdolla itsenäisesti ja 

omakustanteisesti keskenään sopimansa keston ajan. Tavoitteena Kuntekossa oli käynnistää vuosittain 

noin kymmenen kehittämisverkostoa, joihin kuuluisi 4-10 kuntaorganisaatiota ja koordinoiva 

asiantuntijataho. Kehittämisverkoston tavoitteena oli tukea kuntatyöpaikalla jo käynnissä olevaa tai 

käynnistettävää kehittämistä esim. tiettyyn toimintoon fokusoituen kokoontumalla sovituin välein 

vaihtamaan kokemuksiaan ja arvioimaan kehittämishankkeiden etenemistä kehittäjäpooliin valitun 

verkostokoordinaattorin johdolla. Käytännössä haasteena kuitenkin oli, ettei alkutapaamisten jälkeen 

verkostotoiminta käynnistynyt kunnolla. Syy saattoi olla osin asiantuntijoiden kyvyssä ja motivaatiossa 

aktivoida verkostoa ja osin verkostotoiminnan omakustanteisuudessa; verkostoon osallistujat eivät nähneet 

riittävää lisäarvoa verkostotoiminnasta, jotta olisivat olleet halukkaita jatkamaan ensimmäisten 

tapaamisten jälkeen toimintaa omakustanteisesti. Käynnissä olevia kehittämisverkostoja Kuntekon 

verkkosivujen mukaan olivat elokuussa 2017: Keveät ja nopeat työskentelytavat – osaamisen ennakointia 

toimintatapojen muutoksessa, Osallistavat menetelmät työyhteisöjen ja työelämän kehittämisen apuna, 

Perheystävälliset kuntatyöpaikat - työn ja muun elämän yhteensovittaminen, Reaktiivisesta 

kiinteistönpidosta ennakoivaksi, Tulevaisuuden aikuissosiaalityö ja Työn rikastajat ja rakastajat. 

Kuntekossa toteutettuja, jo päättyneitä kehittämisverkostoja ovat Asiakaslähtöisyys oppilaitoksessa, 

Pohjois-Suomen vanhuspalvelujen kehittämisverkostot (kaksi verkostoa) ja Yhdessä kehittämällä kohti 

digiajan kuntaa. Kehittämisverkostojen osalta palautetta oli kerätty ja saatu yksittäisistä tilaisuuksista, 

mutta verkoston toimintaa koskeviin kyselyihin ei saatu vastauksia. 

Oppimisverkostoja organisoivat pääasiassa Kuntekon yhteistyökumppanit eri teemoihin liittyen. 

Oppimisverkostot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille kuntaorganisaatioille. Oppimisverkostojen 

tavoitteena oli synnyttää, kehittää ja levittää kunta-alan työelämän kehittämiseen liittyviä ideoita, 

käytäntöjä ja toimintamalleja. Verkostoissa tiedotettiin teemaan liittyvistä tutkimustuloksista, 

kiinnostavista kokemuksista, palvelutuotteista, tilaisuuksista ja kehittämishankkeista. Verkostoihin 

liittyminen oli maksutonta. Tavoitteena oli, että ohjelman aikana käynnistetään noin 12 oppimisverkostoa 

yhdessä Kuntekon yhteistyökumppaneiden (esim. KEVA, TTK:n kuntaryhmä, tutkimushankkeet ja -

laitokset, muut ohjelmat) kanssa tai vaihtoehtoisesti ohjelman omilla kustannuksilla. Kunteko-ohjelman 

rahoituksella tavoitteena oli järjestää 1-2 oppimisverkostoa/vuosi ottaen huomioon erityisesti 

horisontaaliset periaatteet. Kuntekon verkkosivujen mukaan käynnissä olevia oppimisverkostoja olivat 

elokuussa 2017: TUJU - Tulevaisuuden työ julkisissa palveluissa (Kunteko), Tuloksellisuuden ja 

työelämän laadun kehittäminen Leanin avulla (Kunteko), Toimintakykyä työelämään (Kunnossa kaiken 

ikää -ohjelma), Ikäjohtaminen (Työturvallisuuskeskus), Turvallisuus hallintaan (Työturvallisuuskeskus), 

Esimiestyö muutoksessa (Keva) ja Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden verkosto 

(Sotergo-asiantuntijatyöryhmä). Oppimisverkostojen toimintaa kartoittavan kyselyn perusteella 

vastanneiden 5 verkoston toimintaan osallistui kaikkiaan 30-2200 jäsentä, joista yli puolet työskenteli 

kuntaorganisaatioissa. Vastanneiden verkostojen toiminnassa oli merkittäviä eroja: jotkut verkostot 

järjestivät kymmeniä tapahtumia vuodessa, toiset muutamia. Lisäksi kaikilla vastanneilla verkostoilla oli 

verkkoviestintää ja osa lähetti uutiskirjeitä ja markkinoi toimintaansa. Yhteistyö Kuntekon kanssa oli 
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muutamilla oppimisverkostoilla aktiivisempaa, muilla vähäisempää. Jotkin oppimisverkostot olivat 

vetäjiensä näkökulmasta pääosin tiedonvälityskanavia, joiden kautta osallistujat saivat tietoa teemaan 

liittyvistä asioista.  

Kuntekon järjestämät kehittämisverkoston ja oppimisverkoston tilaisuudet saivat keskimäärin myönteistä 

palautetta; keskiarvo kokonaisuuden arvioinnin osalta vaihteli 4,0 ja 4,5 välillä asteikon ollessa 1-5. 

Kehittämistyö kokonaisuutena sai parhaimmat arviot Tampereella (4,9) ja Helsingissä (4,6) järjestetystä 

Lean-työpajoissa, Osaamisen ennakoinnin osaamisverkoston toisen päivän tilaisuudessa  (4,8), 

Perheystävälliset kuntatyöpaikat (4,7) ja Asiakaslähtöisyys oppilaitoksessa (4,7) tilaisuuksissa. 

Vastausmäärät olivat kuitenkin suhteellisen pieniä, pääosin alle 10 vastaajaa, joskin webinaarien osalta 

vastausmäärät olivat selvästi suurempia, vaikkakin vastausprosentti jäi alhaiseksi.  

Osallistujat olivat keskimäärin melko tyytyväisiä kehittämis- ja oppimisverkostoihin, mutta osallistujien 

määrä ei vastannut alkuperäisiä tavoitteita. Palautekyselyihin saaduissa avoimissa vastauksissa nostettiin 

esille myös joitain kehittämisehdotuksia eri tilaisuuksiin liittyen.  

Kehittämisverkoston tilaisuuksissa kerättyjen palautekyselyjen avoimissa vastauksissa toivottiin 

selkeämpää tavoiteasettelua ja toimintamallia kuntaorganisaatioissa tehtäville kokeiluille tai piloteille.  

Päämäärä selkeäksi ja selvä pilotointimalli, miten toimenpiteet jalkautetaan kuntaan / seutukuntaan. Myös 

etua osallistuville tahoille tulevien pilotointien tai kokeilujen muodossa. Kiitos, mukava päivä oli! 

(Digikunta-tilaisuuden avointa palautetta) 

Tilaisuuksia pidettiin sisällöltään hyvinä, mutta joissain tilaisuuksissa asioiden käsittelyn koettiin jääneen 

liian yleiselle tasolle, kun osallistujat olisivat toivoneet enemmän konkretiaa. Toisaalta sparraajan rooli ja 

lisäarvo herättivät avointen vastausten perusteella pohdintaa joissain tilaisuuksista.  

Osallistuvia kuntia on harmillisen vähän ja toiminta tuntuu vielä päämäärättömältä puuhastelulta. Viime 

kokoontumisessa otettiin hyviä askelia konkretiaan, kun käsittelimme kunniakirjoja. Tästä on vielä 

kuitenkin matkaa toteutukseen. (Perheystävällinen kunta-tilaisuuden avointa palautetta) 

Suurin hyöty verkostotilaisuuksissa oli vertaisoppimisessa; innostuneiden kollegoiden tapaaminen ja 

kokemusten vaihtaminen auttoivat näkemään asioita laajemmin ja eri näkökulmista. 

Vertaistuki ja hyvä keskustelu auttoi näkemään taas kokonaisuutta laajemmin ja ehkäpä hieman eri 

näkökulmista. Luotto siihen, että kehittämisverkostosta saamme apua oman organisaatiomme ajatteluun 

osaamisen johtamisessa ja ennakoinnissa. (Osaamisen ennakointi-tilaisuuden avointa palautetta) 

Vastaavasti oppimisverkostotilaisuuksissa olisi Lean perusteiden osalta kaivattu enemmän teoriaa, 

käytännön esimerkkejä sekä harjoitustehtäviä; kun taas toisen päivän anti koettiin ensimmäisen päivän 

kertaukseksi ja osallistujat olisivatkin kaivanneet uutta ja laajempaa sisältöä sen osalta. Etäosallistujien 

kommenteissa vastaavasti korostuivat osallistumisen tekniset asiat; aineistojen lähettäminen osallistujille 

etukäteen ja harjoitustehtävien etätoteutusmalli olisivat lisänneet palautteiden perusteella etäosallistujien 

tyytyväisyyttä. 

Lean-periaatteet napakammin esille. Olisi ollut hyödyllistä kuulla esimerkkitapaus lean 

kehittämisprosessista. Mitä vaiheita siihen kuuluu ja miten eri vaiheet on toteutettu. Espoon esimerkki oli 

hyvä käytännön esimerkki. Mutta sen lisäksi olisi kaivannut toista esimerkkiä joka olisi tuonut esiin 

selkeämmin menetelmän käytön ja siihen liittyviä haasteitakin ehkä. Tätä osiota olisin kaivannut 

nimenomaan konsultilta. (Lean-perusteet-tilaisuuden avointa palautetta) 
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Tulevaisuuden työ -tilaisuudessa eniten hyötyä osallistujat saivat visionäärisistä ja innostavista 

puheenvuoroista, käytännön esimerkeistä ja ideoista henkilöstön osallistamiselle sekä vahvistuksesta 

omille näkemyksille ja työtavoille. 

Työskentelen kuntaorganisaatioiden kehittämisen parissa ja seminaari vahvisti ajatusta siitä, miten 

kunnissa kannattaa kehittämistyötä tehdä osallistavalla otteella. (Tulevaisuuden työ -tilaisuuden avointa 

palautetta)  

Oppimis- ja kehittämisverkostoista saatujen palautteiden perusteella uusien verkostopalveluiden 

muotoilussa pyrittiin korostamaan 1) selkeitä tavoitteita, selkeää sisältöä ja yksinkertaista toteutusmallia, 

2) konkreettisuutta, käytännönläheisyyttä sekä jalkauttamisen ja käytännön kokeilujen tukemista, 3) 

monikanavaisia osallistumismahdollisuuksia etäosallistumista tukevine käytäntöineen ja 4) 

vertaisoppimista. 

 

5.2. Uudet verkostopalvelukonseptit ja niiden saama palaute 

Projektissa kehitettiin konsulttityönä toimeksiantajan toiveiden ja aiempien verkostopalveluiden saamien 

palautteiden perusteella kuusi uutta, vaihtoehtoista verkostopalvelukonseptia, joista viittä testattiin ja 

yhteiskehitettiin verkkokyselyn ja haastatteluiden keinoin. Verkkokysely lähetettiin Kuntekon 

postituslistan kautta ja siihen saatiin 47 vastausta sekä yhteyshenkilölistalle, josta saatiin 36 vastausta; näin 

ollen yhteensä saatiin 83 vastausta verkostopalvelukonseptikyselyihin.  

Kyselyissä testattuja verkostopalvelukonsepteja ovat: A Benchlearning cafe, B KuntaTrial, C 

ToimintoHub, D Pilottikuntaohjelma ja E Kuntaklinikka. Kyselyyn vastanneet halusivat osallistua 

useimmin KuntaTrialiin (N=25), KehittämisHubiin (N=23) ja Kuntaklinikkaan (N=20); tulokset ovat 

kuitenkin suuntaa-antavia pienen vastaajamäärän vuoksi (N=47). Yhteyshenkilökyselyssä kysyttiin myös 

vastaajien näkemyksiä siitä, mitkä verkostopalveluista pitäisi toteuttaa Kuntekon jatkokaudella; eniten 

toteuttaa haluttiin Kuntaklinikkaa (N=22), KuntaTrialia (N=18) ja Benchlearning cafeta (N=14). 

Kuntaklinikka ja KuntaTrial olivat molemmissa kysymyksissä kolmen suosituimman joukossa, joskin 

täytyy muistaa, että erot olivat vähäiset ja vastausmäärä pieni yleistysten tekemiseen.  

Avoimissa vastauksissa kaikkia esitettyjä konsepteja kiitettiin. Kaikkiin konsepteihin liittyvinä huomioina 

voi todeta, että vertaisoppimista pidettiin kokonaisuudessaan tärkeänä, mutta nostettiin esille tarve päästä 

kiinni konkretiaan, edistää jalkautusta ja tukea konkreettista toimintatapojen muutosta, minkä vuoksi esim. 

ToimintoHubin toimialakohtaisuutta ja KuntaKlinikan ongelma- ja ratkaisukeskeisyyttä pidettiin hyvänä 

asiana. 

Hyviä ideoita. Kaikissa kehittämisehdotuksissa on tärkeää miettiä sitä, että kuinka mm. kokeiluista opittua 

voidaan oikeasti jalkauttaa, jotta tapaamiset eivät jää pelkäksi pienen piirin pöhinäksi. Klinikkaidea on 

myös hyvä, mutta puolen päivän pohdinnalla ei luultavasti saada aidosti vaikuttavia reseptejä aikaiseksi. 

Myös toimialakohtaisuudesta voi olla hyötyä (KehittämisHub). 

Toimintatapojen konkreettiseen muuttamiseen tähtäävät palvelut. 

Vertaisoppiminen ja muiden työyhteisöjen edustajien tapaaminen ei ole koskaan pahaksi. Enemmän pitäisi 

olla aikaa em. asiaan. Kuntekon kautta voisi ohjautua tapaamisiin eniten hyödyttävien yhteisöjen kanssa.  
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Vastauksissa toivottiin myös ennakkoluulottomia kokeiluja esim. työntekijöiden jaksamisen 

parantamiseksi. 

Jotain ennakkoluulottomia kokeiluja, joista on hyötyä työntekijöiden työssä jaksamiseen. Hyvin voiva 

henkilöstö on yksi tärkeimpiä voimavaroja kunnassa, jolla suora vaikutus laatuun, tuottavuuteen ja 

hyvinvointiin. 

Alueellisten verkostojen kehittämisen tukemisen tarve korostui avovastauksissa; verkostopalveluiden 

toivottiin edistävän kunta- ja organisaatiorajat ylittäviä yhteistoiminnallisia, seudullisia kokeiluja. Osin 

vastauksissa korostui myös sopivien kumppanien löytämisen tarve, jotta vertaisoppimisesta olisi eniten 

hyötyä, mutta myös ns. ristiinpölytystä eri hallintokuntien kesken sekä yksityisen ja julkisen sektorin 

välillä kaivattiin. Tarvetta nähtiin myös Kunteko-yhteyshenkilöiden keskinäiselle tutustumistilaisuudelle. 

TTL mainittiin paikallisten palveluntarjoajien ohella asiantuntijatahona, joka haluttiin mukaan konsultiksi 

ohjelmaan. 

Organisaatiorajat ylittävien yhteistoiminnallisten kokeiluiden mahdollistaminen henkilöstölle, kuntarajat 

ylittävien verkostojen kehittäminen alueellisesti, kuvaus konseptista jossa yhdessä valittu strateginen 

teema viedään läpi johdosta ruohonjuuritasolle, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteisvaikutuksen 

näkyväksi tekeminen julkisessa organisaatiossa, palveluiden käyttäjien osallistaminen palvelukonseptin 

kehittämiseen / tuotteistamiseen... 

Toivoisin Kunteko-yhteyshenkilöiden tutustumistilaisuutta ja verkostoitumista. Voisimme siten jatkossa 

jakaa hyviä käytäntöjä keskenämme tiedottamisen, rohkaisun ja kannustamisen merkeissä omissa 

organisaatioissamme. 

Sellaisia tapahtumia/palveluita missä törmäävät eri hallintokunnat. Esim terveydenhuolto ja tekninen 

toimi, varhaiskasvatus ja kaupallinen ala jne jne.... 

Verkostopalvelu, jossa esitellään hyviksi havaittuja ratkaisuja niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta 

sekä ideoidaan niitä vielä entistäkin paremmiksi tai laajennetaan niiden käyttökohteita. 

Lähialueen palvelutuottajia, yhteistyössä kunta-alan toimijat! 

TTL mukaan konsultiksi. Kokeiluhankkeita - isoja, pieniä. pitkäkestoisia, nopeita - useampaa lajia, jotta 

saadaan monimuotoisia kokemuksiakin esille. 

Ylipäätään arvostettiin lyhytkestoisia ja tiiviitä menetelmiä; myös etäosallistumismahdollisuuksia ja 

yhteistä keskustelufoorumia pidettiin tärkeinä.  

Oppimisverkostot ja lyhyet tietoiskut ajankohtaisista asioista ovat edelleen ajankohtaisia. 

Lyhytkestoiset/tiiviit menetelmät. Henkilöstömuutosten vuoksi on hankala sitoutua pitkiin ajanjaksoihin. 

Toivon että sähköisiä palveluita hyödynnettäisiin mahdollisimman paljon ja ajankohtaistietoiskuja 

webinaareina 

Myös verkostotapaamisia olisi hyvä järjestää virtuaalisesti, jolloin osallistuminen ympäri Suomen olisi 

helpompaa. 

Kuukausittainen tapaaminen virtuaalisesti. Kunteko valitsisi kohteen missä vierailee, ja auttaa/esittelee 

jotain kohdetta. Hyviä käytänteitä yms. 
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Yhteinen tila netissä mielipiteiden ja ehdotusten esille saamiseksi ja kommentoitavaksi. 

Avoimissa vastauksissa nostettiin esille eri teemoja. Esimerkiksi lean nousi esille kahdessa vastauksessa. 

Myös digitalisaatio ja etäjohtaminen mainittiin mahdollisina teemoina. HR-järjestelmät, 

työvuorosuunnittelun kehittäminen ja varahenkilöstön tehokas käyttö nostettiin niin ikään esille 

mahdollisina teemoina. Myös ikäihmisten hyvinvointi ja kotihoidon palveluiden kehittäminen mainittiin. 

Yksi ehdotus liittyi Arttu-hankkeen tulosten jalkauttamiseen. 

Millainen olisi skypen avulla osallistava Leanstudio. 

Digitalisaatio asiakaspalvelussa ja työelämän muutoksessa henkilöstön vaihtelevalla osaamis- ja 

motivaatiotasolla. Esimiestyö muutoksessa - etäjohtaminen esimiestyössä, miten se onnistuu? 

Ajankohtaista olisivat: työvuorosuunnittelun kehittäminen liittyen mm. tuottavuuden parantamiseen, 

varahenkilöstön tehokas käyttö ja kehittäminen sekä kotihoidon kehittämishankkeet. 

Arttu-hankkeen jalkauttaminen niin, että siinä käytössä ollutta asiantuntija (tutkijat) tietoa ja 

tutkimustuloksia jalkautetaan laajemmalle kuntakentälle kuin siihen on osallistunut. 

Ei missään aiheessa ehkä pelkästään kokemusten jakamista vaan aidosti yhteistä kehittämistä kunta-alalla 

esim HR-järjestelmien suhteen. Tieto pitäisi olla järkevästi hyödynnettävissä. 

Kehittämishub: Ikäihmisten hyvinvoinnin parantaminen laajan yhteistoiminnan avulla, rajoja ylittäen 

Vastaavasti myös haastatteluissa kaikkiin konsepteihin suhtauduttiin melko myönteisesti. Haastateltavat 

pitivät kaikkia verkostokonsepteja sinänsä hyvinä, mutta eniten he kuitenkin korostivat tarvetta 

Kuntaklinikan ja KuntaTrialin tyyppiselle konkreettiselle ja yksittäisiin haasteisiin tarkasti pureutuvalle 

toiminnalle, jossa olisi mukana konsultteja sparraamassa ratkaisuja. Vaikeasti ratkaistavia ongelmia tulisi 

nostaa esille ja hyödyntää vertaisoppimista niiden ratkomisessa. Myös Benchlearning cafe ja 

KehittämisHub herättivät muita hieman enemmän huomiota; asiantuntijakoulutuksia tai -alustuksia 

pidettiin tärkeänä osana KehittämisHubia. Tärkeänä pidettiin, että verkostopalvelut eivät ole osallistujille 

liian raskaita tai jäykkiä; olisi hyvä, että palveluiden sisällä voidaan joustavasti ja ketterästi tehdä esim. 

temaattisia muutoksia ja vastata ajankohtaisiin kysymyksiin. Tärkeänä jatkon kannalta pidettiin, että 

maakunta- ja sote-uudistus nousisivat teemana esille. Ylipäänsä ohjelmalta kaivattiin tulevaisuuteen 

liittyviä avauksia vanhan toistamisen sijasta; uutuusarvoa voisi tuottaa myös benchlearning yksityisen 

sektorin kanssa. Osallistujien määrä ei saisi olla liian suuri, ettei keskustelu jää sen vuoksi liian yleiselle 

tasolle. Yleisesti ottaen haastateltavat korostivat, että on tärkeää valita toimenpiteisiin toimijoita, jotka 

voivat oppia toisiltaan. Esimerkiksi suuret kunnat toivoivat, että voisivat ylimaakunnallisesti oppia muilta 

suurilta kuntaorganisaatioilta myös KuntaTrial-tyyppisessä toiminnassa.  

Esittelemme seuraavaksi kutakin uutta konseptia ja niistä annettua palautetta. 
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Kuva 8. Verkkokyselyn tuloksia verkostopalvelukonsepteista (Kysely kesä-elokuu 2017) 

 

Benchlearning cafe 

Benchlearning cafe on vertaisoppimista edistävä puolen päivän aamukahvitilaisuus, joka järjestetään 

kiertäen eri kunnissa. Vertaisoppimisen kahvilassa kukin osallistuva kuntatoimija jakaa muiden kanssa 

kaksi onnistumista (hyvää käytäntöä) ja kaksi tavoitetta hyvän työelämän ja tuottavuuden kehittämisen 

teemaan liittyen. Hyvät käytännöt dokumentoidaan lyhyenä video-pitchinä ja kunkin tilaisuuden pitchit 

julkaistaan Tekojen torilla. Tilaisuuden fasilitaattori tukee vertaisoppimista kuntatoimijoiden kesken; 

fasilitaattorin tukema ja työkirjan ohjaamana aamukahvitilaisuudessa pohditaan tunnistettujen hyvien 

käytäntöjen soveltamista omaan toimintaan ja ratkaisuehdotuksia omien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Jokainen osallistuja saa työpajasta mukaansa oman to do-listansa, jossa on 1-3 ketterän kokeilun 

toteuttamiskonseptia tavoitteiden edistämiseksi tai hyvien käytäntöjen kokeilemiseksi – osallistujat voivat 

jatkossa jakaa kokeilujen tuloksia ja kokemuksia kokeiluista benchlearning cafen keskustelufoorumilla 

verkossa. 

Benchlearning cafeta pidettiin avointen vastausten perusteella osallistujien kannalta riittävän kevyenä ja 

informatiivisena työpajakonseptina, joka mahdollistaa hedelmällisen vertaisoppimisen. Hyvänä pidettiin 

kiertävää toteutustapaa eri kunnissa ja etäosallistumismahdollisuutta. Samalla korostettiin tarvetta 

säännöllisyyteen tilaisuuksien järjestämisessä, jotta toiminta aidosti edistäisi verkostojen kehittymistä. 

Työhyvinvoinnin kehittäminen ruohonjuuritasoa aktivoimalla nostettiin esille teemaehdotuksena 

vertaisoppimisen kahvilaan. 

A - vertaisoppiminen, turha pyörää on uudelleen keksiä, kun voisi soveltaa omaan käyttöön toisten hyviä 

ideoita sekä jakaa omia ideoita toisten käyttöön. 

Verkostopalveluiden säännöllisyys on tärkeää. Vertaisoppimisen aamukahvit sekä KehittämisHub ovat 

oiva tapa jakaa hyviä käytäntöjä, mutta ne edellyttävät säännöllisyyttä, jotta verkostot toimivat aidosti 

verkostoina. Itse edustan henkilöstöpalveluita, johon liittyen verkosto olisi tärkeää saada kasaan erityisesti 
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huomioiden tuleva sote- ja maakuntauudistus. Em. toteutuksessa tulisi huomioida erityisesti pitkien 

etäisyyksien kunnat mm. Lapissa. 

Tämä A-vaihtoehto tuntuisi aika mukavalta. Mahdollisimman helpot toiminnot ovat mielestäni parhaita, 

eikä esim. matkustamiseen kulu aikaa. 

A-vaihtoehto vaikuttaa sopivan kevyeltä ja silti informatiiviselta tavalta - siinäkin pääsee varmasti 

halutessaan syvemmälle aiheisiin/kehittämisideoihin, jotka kiinnostavat! 

Toiminnalliset tapaamiset, joissa jaetaan käytännön kokemuksia, onnistumisia ja epäonnistumisia ovat 

mielestäni hedelmällisimpiä. Benchlearning café kuulostaa hyvältä! Teemaidea: Työhyvinvoinnin 

kehittäminen ja ylläpitäminen ruohonjuuritasoa aktiivisesti osallistaen pienillä kustannuksilla isoissa 

organisaatioissa. Työhyvinvoinnin merkitys tuottavuuteen näkyvämmäksi! Toiveena: Tilaisuuksien 

järjestäminen tasaisesti eri puolille Suomea. Lync- tapaamiset antoisia ja niihin osallistuminen usein 

helpompaa. 

 

KuntaTrial  

KuntaTrial on ketteriä kokeiluja tukeva prosessimalli, joka rakentuu 3 vaiheen perustalle. Optimaalinen 

osallistujamäärä yhdessä Trialissa on 3-6 kuntatoimijaa. Yhdestä kuntaorganisaatiosta voi olla 2-3 

osallistujaa, ja tavoitteena on, että samat osallistujat osallistuvat kaikkiin 3 vaiheeseen. Vaiheet ovat: 1) 

Haastetyöpaja, 2) Kokeilu ja 3) Seuranta- ja iterointityöpaja. Haastetyöpajassa keskitytään 

kuntatoimijoiden käytännön haasteeseen tai konkreettiseen tavoitteeseen työorganisaation ja tuottavuuden 

kehittämisessä. Fasilitaattori tukee yhteistä haasteen käsittelyä prosessimallin pohjalta. Työpajassa 

määritetään esim. Opera-menetelmällä kehittämisen teema, ja sen jälkeen työstetään SMART-mallin 

mukaan ratkaisuja. Työpajassa kehitetään yhdessä ratkaisuideoita, joista kuntatoimija valitsee yhden 

käytännön kokeiluun. Kokeiluvaiheessa kuntatoimijat tekevät ratkaisuidean pohjalta käytännön kokeilun 

omalla alueellaan henkilöstöä osallistaen ja mahdollisesti organisaatio- ja kuntarajat ylittäen. Seuranta- ja 

iterointityöpajassa arvioidaan käytännön kokeilujen tuloksia yhdessä keskustellen. KuntaTrialeja 

järjestetään eri puolilla Suomea esim. maakunnittain, jolloin osallistuminen on sujuvampaa.  

Avoimessa palautteessa KuntaTrialin järjestämistä maakuntakohtaisesti pidettiin hyvänä ratkaisuna 

toimintakulttuuriin liittyvistä näkökohdista johtuen. 

B- maakunnittain järjestettävä. Olisi ehkä hyvä, koska ajattelen, että maakuntien toimintakulttuurikin on 

kovin erilaisia. Niin mikä sopii Itä-Suomeen, Savoon tai Varsinais-Suomeen, ei ehkä sovellu tänne laajaan 

Lapinmaahan napapiirin tuntumaan. 

Haastatteluissa KuntaTrialin hyvänä puolena pidettiin konkreettisuutta ja pureutumista yksittäisen 

työorganisaation haasteeseen tai tavoitteeseen käytännön kokeilun kautta; koettiin että KuntaTrial on 

”ketterä ja tulee konkreettisella toiminnalla lähelle kuntia”. 

 

KehittämisHub 

KehittämisHub on aloittain rakentunut vertaisoppimisen verkosto, joka keskittyy valitun toiminnon (esim. 

ateria- ja puhtauspalvelut tai varhaiskasvatus) temaattiseen kehittämiseen tulevaisuuden työn ja työelämän 
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näkökulmista (esim. prosessien kehittäminen, osallistaminen). Verkostossa järjestetään kahdesti vuodessa 

alakohtainen kehittämispäivä verkoston tärkeinä pitämiin kehittämisteemoihin liittyen; 

kehittämisteemoista äänestetään verkossa etukäteen. Kehittämispäivässä kuullaan nimettyyn teemaan 

liittyviä asiantuntija-alustuksia, esitellään eri kuntaorganisaatioissa tehtyjä kehittämistoimia teemaan 

liittyen ja keskustellaan teeman liittyvistä haasteista ja hyvistä käytännöistä. Toimialakohtaiset verkkosivut 

toimivat kehittämispäivien rinnalla keskinäisen verkostoitumisen, vertaisoppimisen ja tiedottamisen 

kanavana alan toimijoiden kesken. Verkkosivuilla mm. järjestetään webinaareja ajankohtaisista teemoista. 

Verkkosivut tarjoavat myös virtuaalisen työtilan esim. yhteisten kehityshankkeiden suunnittelemiseksi eri 

kuntatoimijoiden yhteistyönä. 

Avoimessa palautteessa pidettiin hyvänä laajan osallistamisen mahdollistavaa monikanavaisuutta sekä 

ajankohtaisia teemoja käsitteleviä asiantuntija-alustuksia. Mahdollisina teemoina nostettiin esille mm. 

ikäihmisten hyvinvoinnin parantaminen rajat ylittävällä yhteistoiminnalla. 

C Kehittämis Hub - vaikuttaa siltä, että kehittämiseen voivat osallistua kaikki, jotka haluavat. 

C kuulostaa loistavalta. Siinä on tulevaisuusnäkökulma, tutkimus ja kokeilu. 

Kehittämishub: Ikäihmisten hyvinvoinnin parantaminen laajan yhteistoiminnan avulla, rajoja ylittäen. 

 

Pilottikuntaohjelma 

Pilottikuntaohjelmaan valitaan 4-8 kuntatoimijaa, jotka sitoutuvat kunnianhimoisin tavoittein parantamaan 

työelämän laatua ja tuloksellisuutta omassa organisaatiossaan. Pilottikuntaohjelmaan haetaan vastaamalla 

sähköiseen kyselyyn; ohjelmassa on eri sarjat kunnille, muille työpaikoille ja pienemmille, 

organisaatioiden sisäisille kehittämistiimeille. Ohjelmaan hakijat voivat myös haastaa muita kuntia, 

työorganisaatioita tai tiimejä mukaan ohjelmaan.  

Pilottikuntaohjelmaan valitut toimijat osallistuvat kolmen työpajan sarjaan ja tekevät niiden välillä 

tavoitteellista kehittämistoimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Pilottikuntaohjelmalla on oma 

keskustelufoorumi, jossa osallistujat voivat keskustella ja esim. raportoida kehittämistyöstään 

vlogipostauksin. Työpajoja fasilitoi ja kehittämistyötä ohjeistaa moderaattori. Työpajasarja koostuu 1) 

Roadmap-työpajasta, 2) Seurantatyöpajasta ja 3) Tulostyöpajasta. Roadmap-työpajassa kukin kuntatoimija 

määrittää ennakkotehtävään perustuen omat tavoitteensa ja toimenpiteensä niiden saavuttamiseksi. 

Seurantatyöpajassa jokainen toimija kertoo omista kehittämistoimenpiteistään ja niistä saaduista 

kokemuksista ja jakavat parhaita käytäntöjä muiden pilottikuntien kanssa; samalla toimijat suunnittelevat 

kehitystyönsä seuraavia askelmia yhdessä sparraten. Tulostyöpajassa kukin kuntatoimija raportoi oman 

kehitystyönsä tuloksista (esim. Tekojen torilla julkaistava videoraportti) ja innostaa esimerkkinsä kautta 

myös muita kuin pilottikuntia kehittämään työelämän laatua ja tuottavuutta uusin ratkaisuin. 

Pilottikuntaohjelman saamassa avoimessa palautteessa korostettiin tarvetta sitouttaa osallistuvan 

organisaation johto ja päättäjät henkilöstön rinnalla kehittämiseen, jotta ohjelmalla olisi laajempaa ja 

pitkäkestoisempaa vaikuttavuutta. 

Pilottikuntaohjelma on niin ikään hyvä väline. Siinä tulisi kuitenkin panostaa henkilöstön sitouttamiseen 

johdosta operatiiviselle tasolle, sillä käy usein niin, että henkilöstö lähtee mukaan pilottiin, mutta 

kehittämistyö kuihtuu sen vuoksi, että kehittämistyön ajatellaan kuuluvan vain jollekin tasolle 

organisaatiota. Johto ja päättäjät mukaan. 
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Kuntaklinikka 

Kuntaklinikka on ongelmanratkaisufoorumi, jonne voi osallistuva kuntatoimija tuoda työelämän laatuun 

ja tuottavuuteen liittyvän ongelman tai kysymyksen yhdessä ratkottavaksi. Puolen päivän kestoisessa 

pienryhmätilaisuudessa käsitellään klinikkatyyppisesti osallistujien esiin nostamia haasteita, jotka voivat 

liittyä esim. toimintamalleihin tai strategiseen päätöksentekoon. Yhteen klinikkaan osallistuu 4-6 

kuntatoimijaa, yhdestä kuntaorganisaatiosta voi tulla 2-3 osallistujaa klinikkaan. Osallistuvat kuntatoimijat 

esittävät verkkokyselyyn vastaamalla haluamansa haasteen tai kysymyksen yhteisesti ratkottavaksi 

klinikassa. Osallistujat työstävät ennen klinikkaa haastettaan sekä johdon että henkilöstön näkökulmasta 

verkkokyselyyn vastaamalla. Klinikassa käsitellään vuorollaan kutakin klinikkaan valittua haastetta 

moderaattorin ohjaamana ja yhdessä keskustellen. Klinikan jälkeen jokainen osallistuja saa jälkitehtävänä 

työstää ja/tai kokeilla klinikassa kehitettyjä ratkaisuehdotuksia yhdessä henkilöstön kanssa. Jälkitehtävän 

toteutuksesta raportoidaan verkkokyselyyn vastaamalla.  

Kuntaklinikasta saadun avoimen palautteen perusteella ratkaisumallia pidettiin kiinnostavana. Yhtenä 

mahdollisena teemana mainittiin koulujen kehittäminen kuntien vetovoimaisiksi monitoimikeskuksiksi. 

E kuntaklinikka mielenkiintoinen tapa olisi saada ratkaisuideoita työelämän kehittämiseen sekä laadun 

parantamiseen. 

Kuntaklinikka: Rakennetaan kouluista eläväisiä monitoimikeskuksia (keskitytään kustannusten jakamisen 

sijasta kehittämään kuntalaisia inspiroivia sisältöjä) 

 

5.3. Verkostokonseptien palvelumuotoilu 

KuntaTrial, KehittämisHub ja Kuntaklinikka saivat verkkokyselyissä eniten ääniä ja myös haastatteluissa 

niihin suhtauduttiin myönteisesti. KehittämisHubin toimialakohtaisuutta pidettiin tärkeänä myös siksi, että 

ESR-rahoituksen yksi tarkoitus oli pilotoida kunta-alalla toimialakohtaisia hankkeita. 

Palvelumuotoiluprosessin seuraavassa vaiheessa saatujen palautteiden perusteella KehittämisHubiin 

liitettiin yhtenä tapahtumakonseptina Kuntaklinikka ja KuntaTrialia kehitettiin astetta konkreettisempaan 

suuntaan markkinointikonseptin keinoin. Kehitettyjä konsepteja muotoiltiin 15.8.2017 järjestetyssä co-

design-työpajassa yhdessä Kuntekon ohjelmaryhmän kanssa.  

KuntaTrial 

Maakunnittain järjestettävässä KuntaTrialissa on kolme vaihetta hyvän työelämän ja tuottavuuden 

kokeilevaan kehittämiseen. Verkostopalvelukonseptin tavoitteena on tukea työorganisaatioita kunnissa ja 

kuntaorganisaatioissa työn tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavien arjen kokeilujen suunnittelussa ja 

toteutuksessa sekä edistää seudullista verkostoitumista ja vertaisoppimista yli organisaatiorajojen. Trial 

toteutetaan kahden työpajan sarjana maakunnittain. Yksi KuntaTrial pitää sisällään kaksi puolen päivän 

työpajaa, haaste- ja tulostyöpajan, joiden väliin jää noin kuukauden kestoinen, itseohjautuva kokeilujakso. 

Kokeilujakson aikana osallistujat tekevät yhdessä henkilöstön kanssa pienimuotoisen kokeilun 

haasttetyöpajassa kehitettyihin ratkaisuvaihtoehtoihin perustuen. Kokeilujakson aikana osallistujat voivat 

jakaa kokemuksiaan esim. vlogien kautta yhteisellä verkkofoorumilla. KuntaTrialeja järjestetään 

maakunnittain, esim. lähtökohtaisesti yksi per maakunta. KuntaTrialin markkinoinnissa korostetaan 



38 

 

konseptin selkeää rakennetta, ajallisesti tehokasta toteutusta ja ratkaisukeskeisyyttä – tämä tukee myös 

palvelun ulkoista tuotteistusta; energisellä ja erottuvalla visuaalisella ilmeellä pyritään erottumaan muusta 

tapahtumatarjonnasta. 

 
Kuva 9. Visualisointi 1 KuntaTrialin markkinointikonseptista 

 

 
Kuva 10. Visualisointi 2 KuntaTrialin markkinointikonseptista 

 

Co-design-työpajassa nousivat esille seuraavat näkökohdat KuntaTrialiin liittyen: 

- Temaattisuuden korostaminen. Ensimmäisessä keskustelussa pidettiin tärkeänä, että Kuntatrialeihin 

määäritetään houkutteleva teema, jonka piirissä kunnat ratkovat haasteitaan. Teeman pitää olla vahvasti 

arjessa kiinni ja nykyhetken ongelma arjessa on epävarmuus. 

- Poikkitoimialaisuus vs. toimialakohtaisuus. Ensimmäisessä keskustelussa pohdittiin, järjestetäänkö 

Kuntatrialit toimialakohtaisina vai poikkitoimialaisina. Poikkitoimialaisuudessa haasteeksi koettiin 

yhdistävien tekijöiden puuttuminen ja kokeilujen erilaisuus. Myös toisessa keskustelussa pidettiin 

tärkeänä, että Kuntatrialit toteutetaan toimialakohtaisina. 
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- Markkinointi. Suurimpana haasteena ensimmäisessä keskustelussa pidettiin sitä, miten saadaan aktivoitua 

kuntia Trialiin; yhtenä ratkaisuna pidettiin ns. veturikunnan mukaan saamista sekä koordinaattoria, joka 

aktivoisi mukana olevia. Myös toisessa keskustelussa pohdittiin, miten saadaan kunnat aktivoitua mukaan 

ja pysymään aktiivisena; voidaanko luottaa kuntien toimivan kokeilujakson aikana itsenäisesti vai 

tarvitaanko koordinaattorin tai konsultin aktivointityötä. Markkinoinnin osalta toisessa keskustelussa 

pohdittiin herättääkö KuntaTrial riittävää kiinnostusta, jos kokeilut ja niiden tulokset ovat pienimuotoisia. 

Konseptin visuaalinen ilme herätti huomiota ja keskustelua. Pohdittiin, että Kuntatrial voisi olla myös 

pienimuotoinen palvelu aktiivisimmille kunnille, josta ei edes haeta laajempia vaikutuksia.  

- Joustavuus. Ensimmäisessä keskustelussa pidettiin tärkeänä, ettei toimintamallia rajata liian tiukkaan, 

jotta konseptia voidaan muokata tarpeen mukaan. 

- Aikataulu. Kuukauden kokeilujaksoa pidettiin ensimmäisessä keskustelussa lyhyenä; ”kuukaudessa ei 

tapahdu kuntaorganisaatiossa paljoa”. Keskustelussa pohdittiin, tarvitaanko pidempi kokeilujakso, vai 

pidetäänkö kokeilut pieninä. Haasteeksi myös koettiin, ettei kuukaudessa nouse vielä tuloksia esille 

kokeilemisesta. Jos kokeilua toteutetaan pidemmän aikaa ratkaisu voisi olla Skype –sparraukset tai web-

pohjaiset evaluointipisteet, joissa pidetään toiminta aktiivisena. 

- Taloudellisten resurssien rajallisuus. KuntaTrialeja voidaan toteuttaa suunnitelluilla resursseilla kolme 

vuodessa eli ohjelman loppuaikana yhteensä 9 kpl. Koska maakuntia on 18, ei Trialeja voida toteuttaa 

kaikissa maakunnissa. Resurssien rajallisuuden vuoksi on huomioitava myös polku ohjelman muista 

palveluista Kuntatrialiin ja päinvastoin. Esimerkiksi Tekojen toria voi hyödyntää tuloksista ja 

Kuntatrialista viestimisessä ja toisaalta myös teemoja voidaan kartoittaa Tekojen torin kautta. 

Suositukset: 

Koska molemmissa keskusteluissa toimialakohtaisuutta ja temaattisuutta pidettiin tärkeänä, suositellaan 

KuntaTrialin integrointia yhdeksi KehittämisHubin palveluksi, jolloin myös sen markkinointi, ja 

kohderyhmien aktivointi, on kustannustehokkaampaa. Tämän vuoksi suositellaankin, että Kunteko 

kartoittaisi Kuntaliiton toimialaverkostojen sekä mahdollisesti muiden, jo olemassa olevien ja aktiivisten 

toimialaverkostojen halukkuutta Kunteko-ohjelman tarjoamille KuntaTrial-palveluille osana 

KehittämisHubia.  Jos Kuntatrial päädytään toteuttamaan, on markkinoinnissa ja toteutuksessa hyvä 

tarkentaa tuetaanko Kuntatrialissa kokeiluja, pilotointia vai testaamista. Kokeiluilla tarkoitetaan uusien 

toimintamallien kevyttä ja ketterää kokeilua yhdessä tai muutamassa käytännön tilanteessa. Kokeilun 

tarkoituksena on vähentää ja keventää kehittämistyötä kuntaorganisaatioissa. Testaamisesta ja pilotoinnista 

poiketen kokeilua ei edellä varsinainen kehitysprojekti, mutta esim. sen jälkeen voidaan käynnistää 

kehitysprojekti; jos kokeilun tulokset ovat myönteiset, voidaan kokeiltua toimintamallia lähteä 

jatkokehittämään. Kokeilussa olennaista on nopea ja hallittu toteutus; nopeassa aikataulussa yhdessä 

ideoitua toimintamallia kokeillaan yhdessä tai muutamassa käytännön tilanteessa esim. yhden tai parin 

päivän aikana, kokeilu dokumentoidaan ja sen tuloksia arvioidaan ja sen pohjalta päätetään toimintamallin 

jatkokehittämisestä tai jalkauttamisesta. Pilotoinnilla tarkoitetaan kehitetyn toimintamallin tai ratkaisun 

käyttöönottoa, eli ensimmäistä varsinaista toteutusta kehitysprojektin jälkeen. Testaamisella tarkoitetaan 

kehitetyn uuden toimintamallin tai ratkaisun (esim. demoversion) koekäyttöä kesken kehitysprosessin; 

testaamisella haetaan tietoa toimintamallin tai ratkaisun kehittämisen loppuunsaattamiseksi 

lanseerattavaksi versioksi. KuntaTrialin alkuperäisenä ajatuksena oli keventää ja tehostaa 

kehittämistoimintaa ja samalla edistää kokeilukulttuuria kuntaorganisaatioissa kokeilujen toteutusta 

tukemalla. Jos tästä alkuperäisestä ajatuksesta päädytään pitämään kiinni, on kokeilujen luonnetta hyvä 
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avata osallistujille mm. käytännön esimerkkien avulla. Koska KuntaTrialin erottuva ilme herätti huomiota 

ja positiivista virettä, se on suositeltavampi markkinointikonsepteista. 

KehittämisHub 

KehittämisHub on vertaisoppimisen verkosto, joka keskittyy valitun toiminnon (esim. varhaiskasvatus) 

kehittämiseen tulevaisuuden työn ja työelämän näkökulmista (esim. prosessien osallistava kehittäminen). 

KehittämisHubin toiminnan vuosikello pitää sisällään kerran vuodessa järjestettävän 

kehittämisseminaarin, kuukausittain järjestettäviä kuntaklinikoita sekä verkkoviestintää. 

Kehittämisseminaari on koko päivän tilaisuus, joka koostuu asiantuntija-alustuksista ja keskustelu- ja 

verkostoitumistilaisuuksista. Kehittämisseminaari järjestetään verkoston valitsemista teemoista; teema 

valitaan verkkoäänestyksen tulosten perusteella. Teemaan pureudutaan niin asiantuntija-alustusten (esim. 

tutkimustulosten esittelyt, akateemiset ja konsulttipuheenvuorot) kuin kuntatoimijoiden omien case-

esimerkkien kautta; paneeli- ja pienryhmäkeskusteluissa teemaa käydään läpi eri tulokulmista. Seminaariin 

voi osallistua myös etäyhteydellä. Kuntaklinikka järjestetään kerran kuussa. Kuntaklinikka on puolen 

päivän tilaisuus, johon osallistuja voi tuoda työelämän laatuun ja tuottavuuteen liittyvän tavoitteen yhdessä 

ratkottavaksi. Klinikkatyyppisesti käsiteltävät teemat voivat liittyä valitun toiminnon osalta esim. 

toimintamalleihin tai strategiseen päätöksentekoon. Verkkosivut toimivat tiedottamisen, keskustelemisen 

ja yhdessä tekemisen kanavana verkoston toimijoiden kesken.  

 
Kuva 11. KehittämisHubin markkinointikonsepti 

 

KehittämisHubin toiminta voidaan organisoida esim. Oppimisverkostojen tavoin osin 

yhteistyökumppanien ja osin Kuntekon toteuttamana verkostotoimintana. Osallistumismäärää lisäisi se, 

että verkoston jäsenyys ja toiminta olisi osallistujille maksutonta. Osana verkostoa voisi olla myös 

asiantuntijapooli alan konsulteista ja asiantuntijoista; näiden valmiiksi kilpailutettuja sparrauspalveluita 

osallistujat voisivat ostaa omalla kustannuksellaan erikseen. 
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Co-design-työpajassa nousivat esille seuraavat näkökohdat kehittämisHubiin liittyen: 

-Taloudellisten resurssien rajallisuus. Kuntekossa voidaan toteuttaa vain kolme verkostoa, joten pitää 

tarkkaan miettiä, onko Hub substanssialuekohtainen vai poikkitoimialainen. Alakohtaisuus voisi toimia 

erityisesti Kuntaklinikan näkökulmasta. Geneerisissä teemoissa haasteena on riittävän kiinnostuksen ja 

konkretian aikaansaaminen; geneerisissä verkostotapahtumissa jäädään helposti liian yleisen tason 

keskusteluun. Ensimmäisessä ryhmässä puollettiin geneerisiä teemoja, toisessa ryhmässä 

toimintokohtaisuutta pidettiin olennaisena. Toisessa keskustelussa todettiin, että Kuntaliitolla on valmiita 

verkostoja joka toiminnolle ja pohdittiinkin, että ToimintoHubin tapahtuma-ja viestintäpalveluita voisi 

tarjota valmiille verkostoille, joilla on jo aktiivista toimintaa. Tämä tukisi Hubin vaikuttavuutta ja edistäisi 

verkostotoiminnan jatkuvuutta myös ohjelman jälkeen.  

-Osallistujien tarpeisiin perustuva temaattisuus. Kehittämisseminaarin teemojen valintaa äänestämällä 

pidettiin hyvänä ideana; se lisäisi osallistujien sitoutumista ja osallistumista. Pohdintaa aiheutti, kuka 

vastaa kyselyyn, ja voiko yhdestä organisaatiosta vastata useampi ihminen? Mietittiin myös, onko 

vastaajilla näkemystä ajankohtaisista ja tulevaisuuteen suuntautuvista teemoista; menettely voi olla 

haasteena, jos halutaan rohkeampia avauksia teemojen kautta. Benchmarkkaamiseen yksityisen sektorin 

tai muiden toimintojen kanssa suhtauduttiin sekä myönteisesti että kielteisesti. Yksityiseltä sektorilta 

voidaan ottaa oppia esimerkiksi valmentavan johtamisen käytännöissä (vrt. Elisa - Best places to workissä 

kolmanneksi paras), mutta on syytä harkita tarkkaan missä asioissa yksityiseltä sektorilta otetaan oppia. 

KehittämisHubin teemoina esiin nousivat mm. yhteisen toimintakulttuurin tukeminen muutostilanteessa 

(sote ja maku-uudistus huomioiden), osallistavä ja ketterä kehittäminen. 

-Nimi. KehittämisHubia pidettiin nimenä hyvänä; pidettiin parempana, että palvelun nimessä on hub eikä 

verkosto. Kuntaklinikan nimeä pidettiin niin ikään hyvänä; sen koettiin synnyttävän assosiaatiota lääkäriin 

ja nopeaan hoitoon pääsyyn. Koettiin, että kyse voisi olla matalan kynnyksen klinikkapalvelusta, jota 

Kunteko tarjoaisi olemassa oleville toimintoverkostoille akuuttien ongelmien tai kysymysten ratkomiseen. 

Kuntamarkkinoiden yhteydessä voitaisiin järjestää eri toimintoverkostoille yhteinen klinikkahappening 

matalan kynnyksen osallistumisen hengessä. 

Suositukset: 

Koska uusien, pysyvien verkostorakenteiden aikaansaaminen on monella tavalla haasteellista 

lyhytkestoisen ohjelman aikana, suositellaan, että verkostopalveluissa nojaudutaan jo olemassa oleviin 

toimialaverkostoihin. Suositellaan, että Kunteko kartoittaisi Kuntaliiton toimialaverkostojen sekä 

mahdollisesti muiden, jo olemassa olevien ja aktiivisten toimialaverkostojen halukkuutta Kunteko-

ohjelman tarjoamille KehittämisHub-palveluille. Jos halukkuutta ilmenee, toteutetaan esim. 1-2 

toimialakohtaista verkostoa ja 1-2 geneeristä, temaattista oppimisverkostoa esimerkiksi Lean-

kehittämiseen, osallistavaan, ketterään kehittämiseen tai toimintakulttuurin tukemiseen muutostilanteessa 

liittyen.  

KehittämisHubin verkostopalvelut pitäisivät sisällään Kehittämisseminaarin (esim. 1-2 kpl/vuosi), 

Kuntaklinikoita (esim. 6-8 kpl/v), KuntaTrialeja (esim. 3 kpl/v) sekä mahdollisuuksien mukaan 

webinaareja ajankohtaisista, tulevaisuuteen suuntautuvista teemoista osallistujien toiveiden perusteella. 

Hubin verkostopalvelut pitäisivät sisällään myös viestintää ja (verkostokohtaisia ja yhteisiä) 

verkkofoorumin palveluita. Osa Kuntaklinikoista voitaisiin toteuttaa myös verkkoyhteydellä virtuaalisina 

ongelmaklinikoina. Kaikille verkostoille yhteisen asiantuntijapoolin kokoamista ja sparrauspalveluiden 

yhteistä kilpailuttamista (esim. tuntiperusteisen sparrauksen ja puolen päivän sparraustyöpajan kilpailutus 

ranskalaisena urakkana) voidaan harkita; KehittämisHubin sparrauspalvelut olisivat maksullisia 
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lisäpalveluja, tapahtumapalvelut maksuttomia. Verkostoille järjestetään yhteinen tilaisuus (esim. yhteinen 

Kuntaklinikka) Kuntamarkkinoiden yhteydessä. KehittämisHubin asiantuntijaprofiilia voidaan tukea 

asiantuntijapaneelityyppisellä toiminnalla, esimerkiksi kartoittamalla jäsenistön näkemyksiä 

ajankohtaisista kysymyksistä (esim. kuukauden kysymys verkkokyselynä). 

 

5.4. Verkosto-osion palvelumuotoiluun liittyvät johtopäätökset ja 

kehittämissuositukset 

Verkostotoiminnan yleisenä haasteena on, että erilaisia verkostoja on paljon ja resurssien huvetessa ja 

työkuorman kasvaessa osallistujat suhtautuvat ajan käyttöönsä yhä valikoivammin. Verkostotoiminta 

edellyttää, että osallistujat kokevat saavansa jotain hyötyä verkostosta ja ovat siksi itse valmiita 

panostamaan aikaansa ja resurssejaan verkostotoimintaan. Osallistujat arvioivat verkostoja ja 

verkostotapahtumia niiden tuottaman lisäarvon näkökulmasta. Mitä selkeämpi on verkoston fokus, tavoite 

ja toiminnan sisältö, sitä helpompi osallistujan on yleensä ennakoida sen tuottamaa lisäarvoa. Osallistujat 

toivoivat verkkokyselyn palautteissa osallistujajoukoltaan rajatumpia verkostoja, joissa jäsenet ovat 

samankaltaisia ja voivat paremmin oppia toisiltaan ja joissa käsitellään asioita konkreettisesti ja riittävän 

yksityiskohtaisesti. Vaikka osallistujat toivovat samankaltaisia toimijoita vertaisoppimisen parantamiseksi, 

arvostetaan samaan aikaan kuitenkin myös visionäärisyyttä ja mahdollisuuksia oppia esimerkiksi 

yksityiseltä sektorilta sekä yli maakunta-, toiminto- ja organisaatiorajojen. Yleisellä tasolla voidaan todeta, 

että mitä kiinteämmin verkoston toiminta kytkeytyy osallistujan arkeen (esim. omaan toimenkuvaan, oman 

organisaation velvoitteisiin), sitä motivoituneempi ihminen yleensä on osallistumaan verkoston 

toimintaan. Verkostotoiminta edellyttää osallistujien sitoutumista ja sitoutumista synnyttää mm. uusien 

asioiden oppiminen sekä keskinäinen tunteminen ja luottamus. Toimivat verkostot edellyttävät myös 

aktiivista vuorovaikutusta; yksittäinen tapahtuma ei riitä verkoston syntymiseen, vaan tarvitaan 

kohtaamisten jatkumoa. Palautteiden perusteella tapahtumien pitää olla tiiviitä ja lyhytkestoisia ja 

etäosallistumisen mahdollista. 

Verkostopalveluita kehitettäessä on hyvä eritellä sitä, millaiseen vaikuttavuuteen verkostopalveluilla 

pyritään. Pyritäänkö Kuntekon palveluiden kautta luomaan uusia verkostoja, jotka jäisivät elämään 

ohjelman jälkeenkin? Onko verkosto kehittämisen kohde vai väline – onko fokus enemmän verkostojen 

kehittämisessä, vai yksittäisten kuntaorganisaatioiden kehittämisen tukemisessa verkostomaisin keinoin? 

Onko Kunteko-ohjelmalla tarvetta luoda uusia verkostoja, vai olisiko tarkoituksenmukaisempaa integroida 

uudet toimenpiteet jo käynnissä olevien verkostojen toimintaan – mitkä tällöin olisivat niitä verkostoja, 

joihin haluttaisiin integroitua ohjelman palveluin? Halutaanko hajauttaa resursseja useisiin verkostoihin, 

vai keskittyä yhteen tai muutamaan? Verkostotoiminnan tavoitteiden kirkastaminen tukisi 

verkostopalveluiden suunnittelua ja auttaisi parantamaan niiden vaikuttavuutta. 

Kuntekon verkostopalveluiden haasteena on kehittämisverkostojen osalta ollut se, etteivät alkutilaisuudet 

ole riittäneet synnyttämään innostusta omakustanteisten kehittämishankkeiden käynnistämiselle. 

Oppimisverkostojen osalta kumppanien järjestämissä verkostoissa toiminta on ollut aktiivisempaa, on ollut 

tapahtumia ja viestintää eri kokoisille verkostoille, mutta yhteys Kuntekoon on ollut keskimäärin melko 

etäinen. Uudet verkostopalvelut on suunniteltu siten, että ne ovat selkeitä kokonaisuuksia, jolla on oma 

ajallinen jatkumonsa, joka ei ole riippuvainen osallistujien oma-aloitteisuudesta kehityshankkeiden 

käynnistämiseksi. KehittämisHubissa pyritään vahvemmin verkoston rakentamiseen ja ylläpitämiseen, 

mutta se sisältää myös matalan osallistumiskynnyksen tapahtumia. Yksittäisissä tapahtumapalveluissa on 

pyritty korostamaan ratkaisukeskeisyyttä, konkretiaa, vuorovaikutteisuutta ja osallistumisen 
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monikanavaisuutta. Yhteistoiminnallinen hyvän työelämän ja tuottavuuden kehittäminen on 

sisäänkirjoitettuna konseptiin. Markkinoinnissa ja brändäyksessä on pyritty erottuvaan ja energiseen 

visuaaliseen ilmeeseen sekä konkretian korostamiseen vastalääkkeeksi kehittämishanke- ja 

seminaariähkyyn. KehittämisHub edellyttää toiminnaltaan moniulotteisempana konseptina enemmän 

resurssointia; toimintokohtaista kehittämistä voidaan toteuttaa myös kevyemmin esim. aiemmin kuvatulla 

Benchlearning cafe-konseptilla kiertäen eri kunnissa ja toimintokohtaisesti profiloituen. 

Alla on kuvattu suositusten pohjalta päivitetty markkinointikonsepti KehittämisHub-verkostopalveluille. 

 
Kuva 12. Markkinointikonsepti KehittämisHub –verkostopalvelulle 

 

 
Kuva 13. Työpajan tulosten pohjalta päivitetty KehittämisHubin markkinointikonsepti 
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6. Ohjelman toteutuksen kriittisiä tekijöitä jatkokaudelle ja 

kehittämissuositukset 

6.1. Onnistumisen edellytyksiä ja kriittisiä tekijöitä 

Kunteko 2020 -ohjelma on edennyt toteutuksen puolivälin kohdalla monilta osin onnistuneesti ja ohjelma 

on noussut merkittäväksi vaikuttajaksi kunta-alan työelämän kehittämisen kannalta. Kunta-alan 

työelämään liittyvien kehittämistarpeiden sekä tulevaisuudessa odotettavien uudistusten tuomien 

muutosten takia ohjelma on jatkossakin tärkeä tuki ja lisä kunta-alan kehittämistyölle. Tarve työelämän 

kehittämiselle kunnissa on myös tulevaisuutta ajatellen osoitettu mm. kunta-alan tuloksellisuuskyselyjen 

ja tämän arvioinnin tulosten valossa. 

Kunteko 2020 -ohjelma ei voi tarjota suoraa rahallista panostusta kuntaorganisaatioiden 

kehittämistoimenpiteiden tukemiseen, mutta ohjelma tarjoaa palveluja kehittämistyön tueksi. Tästä johtuen 

hankkeen tehokkaan ja vaikuttavan toimeenpanon näkökulmasta keskeistä on, miten onnistuneesti 

ohjelmaresurssit saadaan tehokkaimmalla tavalla käyttöön ja miten niillä saadaan aktivoitua kuntia 

hyödyntämään omia resursseja kehittämistyöhön. Keskeistä on saada kunnat myös jatkokaudella 

priorisoimaan kehittämistyön riittävän korkealle ja ymmärtämään ohjelman palvelujen hyödyt.  

Ohjelman jatkokauden suunnitelmien sisällössä keskeisin muutos tulee olemaan se, että 

kuntaorganisaatioiden lisäksi maakuntaorganisaatiot tulevat kuulumaan ohjelman kohderyhmään.   

Uudistuksiin liittyy merkittäviä kuntaorganisaatioiden rakenteisiin ja prosesseihin liittyviä muutoksia, 

jotka tulevat vaikuttamaan työtehtäviin ja työelämään. Kunteko-ohjelman jatkossa kyseisiin muutosten 

tuomiin haasteisiin vastaaminen on keskeistä, mutta jatkokaudellakin (ennen kuin uudistusten sisältö 

selkenee) haasteena on epäselvyys ja epävarmuus miten konkreettisesti asiat muuttuvat. Tässä suhteessa 

ohjelman toteutuksessa on oltava riittävästi joustavuutta, jotta ohjelman voidaan suunnata erilaisten 

tarpeiden mukaan.  

Ohjelman toimenpiteiden ja palveluiden suhteen jatkokauden keskeisin muutos tulee olemaan verkosto-

osiota koskevat muutokset. Verkosto-osion uudistamiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota ja 

resursseja, jotta niiden toimivuus saadaan varmistettua. Lisäksi muiden palvelujen ja toimenpiteiden 

jatkuvuus on varmistettava ja edelleen kehitettävä niiden sisältöjä. 

Arvioinnin perusteella ohjelman onnistuneen toteutuksen kriittisiä tekijöitä/kysymyksiä ovat: 

• Miten ohjelman palvelujen ja sisältöjen tunnettuutta voidaan parantaa ja tuotua ymmärrettävällä 

tavalla esiin niistä seuraavat hyödyt ja positiiviset vaikutukset 

• Miten ohjelmassa saadaan edelleen ja vielä laajemmin aktivoitua ja motivoitua kuntia ja tulevia 

maakuntia kehittämistyöhön (ja ohjelman palveluihin)  

• Miten saadaan toimenpiteissä alkavan kehittämistyön jatkuvuus varmistettua ohjelman palveluihin 

osallistumisen jälkeen  

• Miten uudistuvan verkosto-osioon toimivuus saadaan varmistettua  

• Miten maakunta- ja sote-uudistukset ja niiden tuomat muutokset onnistutaan huomioimaan 

ohjelman toteutuksessa 

• Miten ohjelman toimintakykyä ja prosesseja voidaan jatkokaudella vielä kehittää 

• Miten olemassa olevilla resursseilla voidaan saavuttaa ohjelman tavoitteet – tuleeko jatkokaudella 

ohjelman tavoitteita ja painopisteitä priorisoida 
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• Miten varmistetaan tarkoituksen mukaisilta osin ohjelmassa aikaansaatujen rakenteiden ja 

palveluiden (mm. Tekojen tori) jatkuvuus ohjelman päättymisen jälkeen 

Erityisenä tärkeää on motivaation ja sitoutumisen säilyttäminen ja lisääminen työelämän kehittämistyöhön. 

Tulevina vuosina kuntien kehittämistyön haasteena ovat jatkuvat organisaatioihin kohdistuvat muutokset 

ja niihin liittyvä työ, joka vie voimavaroja kehittämiseltä. Keskeistä on, miten varmistetaan 

kuntaorganisaatioiden työelämän kehittämistyölle riittävät resurssit ohjelman jatkokaudelle. Tärkeää on 

myös huomioida, että Kuntekon ensimmäisen kauden päättyessä ja jatkokauden alkaessa, ei ohjelmatyöhön 

tule merkittäviä katkoksia, joilla on vaikutusta ohjelman toiminnan tuloksellisuuteen jatkossa.  

 

6.2. Kehittämissuosituksia 

Seuraavassa on esitetty ohjelman onnistuneen toteutuksen kriittisiin tekijöihin liittyviä 

kehittämisehdotuksia ohjelman toteutukselle. Kehittämissuosituksia on muodostettu 12 kappaletta. 

Kehittämissuositukset perustuvat ohjelman palaute- ja seurantatiedosta sekä muusta arvioinnin tiedon 

keruusta ja analysoinnista tehtyihin havaintoihin ja johtopäätöksiin sekä niiden kokonaisvaltaiseen 

tulkintaan. 

 

Ohjelman palveluiden markkinointi ja kuntien (ja tulevien maakuntien) aktivoiminen 

kehittämistyöhön  

Kehittämissuositus 1. Ohjelman ja sen palveluiden tunnettuutta on parannettava kuntaorganisaatioihin 

laajemmin ja läpileikkaavammin kuntaorganisaatioiden eri osiin. Ohjelmassa on etsittävä keinoja 

järjestöjen kanavien, kunnissa olevien yhteistyötahojen, työkalujen (mm. Kehittämispolku-testi), 

esittelytilaisuuksien sekä viestinnän kautta, jolla ohjelman teemat saadaan esille vielä kattavammin ja 

tunnetummiksi läpileikkaavasti kuntaorganisaatioissa. Ohjelman hanketiimin ja järjestöjen resursseja on 

suunnattava vahvemmin kentälle jalkautumiseen (mm. asiakassegmenttien mukaan konseptoidut 

aluetilaisuudet).  

Kehittämissuositus 2. Tulevien maakuntaorganisaatioiden suhteen on toteutettava suunnitelma, jossa 

tuodaan esille miten maakuntaorganisaatiot tavoitetaan ja miten niihin pyritään vaikuttamaan ja 

minkälaisia kehittämistarpeita erityisesti niihin liittyy. 

Kehittämissuositus 3. Ohjelman viestinnässä tulee vahvemmin huomioida erilaisten asiakassegmenttien 

(mm. suuret kunnat ja pienet kunnat, kuntaorganisaatioiden eri toimialat, kuntien johto jne.) tarpeet ja 

kohdentaa kuntia aktivoivaa viestintää vahvemmin niiden mukaisesti. Erityisesti huomiota on viestinnässä 

kiinnitettävä konkreettisten hyvien esimerkkien esille tuomiseen työelämän kehittämiseen liittyen sekä 

Kuntekon avulla saavutettuja hyötyjen ja vaikutusten esille tuomiseen.  

 

Ohjelman toimintakyvyn ja prosessien kehittäminen 

Kehittämissuositus 4. Ohjelmaan kytkeytyvien järjestöjen roolia ja vastuita on selkeytettävä ja sitoutumista 

on vahvistettava ohjelman viestinnässä ja markkinoinnissa sekä toimenpiteiden suunnittelussa. Ohjelmalle 
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voitaisiin laatia vuosittainen toimintasuunnitelma, jossa kuvataan tarkemmin toimenpiteiden toteutus ja 

vastuut sekä aikataulu. Asia on huomioitava yhteistyösopimuksessa jatkokautta ajatellen.  

Kehittämissuositus 5. Ohjelma on laaja-alainen kokonaisuus, jossa käytettävissä olevat resurssit ja 

tavoiteltavat vaikutukset ovat osittain epäsuhteessa, mikä aiheuttaa haasteita tavoiteltavien vaikutusten 

saavuttamiselle. Ohjelmassa on tarpeen mukaan priorisoitava ja selkeytettävä toimintaa ja toimenpiteitä 

suhteessa tavoitteisiin ohjelman loppuaikana. Mikäli ohjelmassa ei onnistuneesti voida edistää olemassa 

olevilla resursseilla tiettyjä ohjelman osa-alueita, resursseja on syytä keskittää vaikuttavimpiin toimiin, 

joilla tavoitteita voidaan saavuttaa. 

 

Verkosto-osion kehittäminen ja toimivuuden varmistaminen sekä muiden palveluiden kehittäminen 

Kehittämissuositus 6. Ohjelman verkosto-osion kehittämisessä tulee jatkossa huomioida raportissa esille 

nostetut kehittämisehdotukset (Luku 5). Verkosto-osion uudelleen käynnistämiseen tulee kiinnittää 

erityishuomiota verkostopalveluiden markkinointiin ja ymmärryksen lisäämiseen sen sisällöistä. Samalla 

verkostotoiminnassa tulee myös huomioida onnistuneiden aikaisempien verkostojen jatkuvuus. 

Verkostojen toimivuuden osalta tulee kiinnittää huomiota verkostotoiminnan tavoitteiden sekä työnjaon ja 

vastuiden kirkastamiseen (mm. hanketiimi ja ulkopuoliset asiantuntijat). Verkostotoiminnan 

vaikuttavuutta ja jatkuvuutta edistäisi se, että verkosto-osion palveluita tuotettaisiin jo olemassa oleville 

verkostoille, sillä ohjelman toiminta-aika voi olla liian lyhyt uusien, pysyvien verkostorakenteiden 

luomiseen ja vakiinnuttamiseen. 

Kehittämissuositus 7. Palveluiden suunnittelussa tulee tehdä selkeämpää asiakassegmentointia ja toteuttaa 

palvelujen muotoilua vahvemmin erilaisten asiakassegmenttien asiakastarpeen mukaan. Palvelutarpeiden 

kartoitusta tulee tehdä vahvemmin asiakassegmenttien mukaisesti. 

Kehittämissuositus 8. Ohjelman palveluihin osallistuneiden organisaatioiden ja henkilöiden kohdalla on 

tuettava vahvemmin kehittämistyön jatkuvuutta palveluihin osallistumisen jälkeen. Palvelujen kestoa tulee 

lisätä tarpeen mukaan, mikä vaikuttaa sitoutumiseen sekä lisäksi palveluiden osana tulee muodostaa 

suunnitelma, miten palveluiden oppien ja sisältöjen mukaista kehittämistyötä jatketaan 

kuntaorganisaatiossa.   

 

Ohjelman sisällön kehittäminen  

Kehittämissuositus 9. Ohjelman projektisuunnitelma tulee muodostaa riittävän väljäksi, jotta siinä voidaan 

ensimmäistä toimintakautta paremmin reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Erityisesti maakunta- ja 

sote-uudistuksen tuomilla kehittämistarpeille on jätettävä joustavuutta, jotta palveluja voidaan suunnata 

esiin nousevien tarpeiden mukaisesti. 

Kehittämissuositus 10. Ohjelman verkostojen ja muiden palveluiden teemoihin on tultava vahvempia 

valmiita avauksia ohjelman johdolta (ohjelmaryhmä, valmisteluryhmä, hanketiimi) erityisesti tulevaisuutta 

ennakoiden ja uutuusarvoltaan merkittävien kehittämisteemojen suhteen 

Kehittämissuositus 11. Oppeja, hyviä käytäntöjä ja yhteistyötä on haettava ja kartoitettava sekä tuotava 

ohjemassa esiin nykyistä vahvemmin myös muista Työelämä 2020 –hankkeen alle kuuluvista 
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toimialaohjelmista sekä laajemmin muilta toimialoilta.  Lisäksi oppeja on haettava myös yksityiseltä 

puolelta (esim. julkisen ja yksityisen sektorin benchmarkkaus) tai kansainvälisesti soveltuvin osin. 

 

Ohjelmassa aikaansaatujen rakenteiden ja palveluiden jatko ohjelman päättymisen jälkeen 

Kehittämissuositus 12. Ohjelman lopussa on suunnitelmallisesti varmistettava, että jatkon kannalta 

tarpeellisimmat rakenteet, palvelut ja verkostot sekä työvälineet ja hyvät toimintatavat jäävät elämään ja 

ovat hyödynnettävissä ohjelman päättyessä.  
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LIITTEET 

Liite 1. Kooste Kunteko-ohjelman palaute- ja seurantatiedon analysoinnista 

Aineisto A) Sisältöjen 

ja toiminnan 

osuvuus 

suhteessa 

toiminta-

ympäristöön 

B) Ohjelman 

toteutuksen ja 

toimenpiteiden 

onnistuneisuus 

C) Kuntekon 

tulokset ja 

vaikuttavuus 

suhteessa sen 

tavoitteisiin 

D) Kuntekon 

toteutuksen 

kriittiset tekijät 

loppukautta 

ajatellen 

E) Muuta 

hyödyllistä 

tietoa 

Yleistä aineistoa Kunteko 2020 -ohjelmasta 

Hanke-suunnitelma 11.12.2015: 

 

A) Tunnistettu kuntien työelämään liittyviä toimintaympäristön haasteita ja kehittämistarpeita sekä tulevaisuuden 

näkökulmia: Kuntarakenne uudistuu, kuntalakia, 

valtionosuusjärjestelmää ja sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennetta uudistetaan.  

Julkistalouden kestävyyden vaje, väestön ikääntymisen ja työurien pidentämisen haasteet.  

tarvitaan työelämän kehittämistä kuntaorganisaatioissa. Uudistamalla toimintatapoja, parantamalla 

palveluprosesseja ja johtamista sekä soveltamalla uutta teknologiaa on 

mahdollista parantaa tuloksellisuutta ja työelämän laatua. 

 

Tunnistettu tutkimustulosten tulos (Meadow; Alasoini 2014 jne.) tarpeesta tukea voimakkaasti työelämän 

kehittämstä kuntaorganisaatioissa, koska henkilöstön 

vahvaksi kokema työn imu ja sitoutuminen eivät riittävästi kanavoidu toimintatapojen uudistamiseen ja 

innovaatioihin.  

 

Ohjelman tunnistettuna uutuusarvo: yhtä laajaa kehittämisohjelmaa ei 

ole aiemmin toteutettu kunta-alalla. Lisäksi uutta on, että työmarkkinaosapuolet ovat yhdessä valmistelleet 

ohjelman sekä rahoittavat sitä yhdessä. Kunnissa kehitystyötä toteutetaan yhteistoiminnallisesti johdon ja 

henkilöstön yhteistyönä. 

 

B) Määritetty toimenpiteet ja niiden sisällöt, vastuutahot sekä aikataulu ja toimenpiteiden tavoitteita.  

 

C) Määritetty selkeät vaikuttavuustavoitteet sekä toiminnalliset tavoitteet ohjelmalle. 

 

Määritetty laadulliset ja määrälliset arviot toiminnallisten tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden tuloksista vuoden 

2020 loppua ajatellen (mm. 1 000 vaikuttavaa käytäntöä tai kiinnostavaa kehittämistarinaa portaalissa, 2000 

koulutettua sisäistä kehittäjää, 400 neuvontakäyntiä kuntatyöpaikoilla jne.). 

 

Tehty alustavaa lopetussuunnitelmaa/ hahmotelmaa siitä miten ohjelman tulokset ja hyvät käytännöt jäävät 

elämään.  

 

Ohjelman vaikutuksia arvioidaan (1) kuntien ja osallistuvien työyhteisöjen tasolla, (2) koko kunta-alan ja (3) 

ohjelman toteutuksen tasolla 

 

E) Suunnitelman mukaisesti toimenpiteissä otetaan huomioon sukupuolien yhdenvertaisuuden näkökulmaa (mm. 

kehittämis-verkostot) sekä kestävä kehitys (oppimisverkostot) 

 

Kunteko 2020 Toimenpiteet ja niiden seuranta 

 

B) Ohjelman toimenpiteiden edistymistä on dokumentoitu ja seurattu määrällisesti ja laadullisesti ohjelman 

toimesta. Suhteessa arvioituihin määrällisiin tuloksiin mm. tuloksellisuustyöverkostossa, oppimisverkostoissa 

ja sisäisten kehittäjien koulutusten määrissä on varsin hyvin arvioinnin ajankohtaan nähden saavutettu tuloksia (n. 

50 %). Sen sijaan kehittämisverkostoissa ollaan määrillisissä arvioissa verkostojen määrässä tuloksista jäljessä, jos 

oletetaan että loppuaikana verkostoja syntyy samalla tahdilla kuin ohjelman alkukaudella. 
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Kuntekon jatkokausi 

 

A) Huomioitu jatkosuunnitelmissa tuleva maakuntauudistus siirtämällä ohjelman painopistettä maakuntien suuntaan 

mm. ohjelman uudeksi nimeksi ”Kuntien ja maakuntien työelämän kehittämisohjelma” ja kohderyhmäksi kunta- ja 

maakuntaorganisaatiot, sekä niiden yksiköt ja yhtiöt. 

 

Huomioitu maakuntauudistus ja ohjelman mahdollinen rooli tukena muutoksessa. 

 

C) Ohjelman tärkeimmäksi tulokseksi on tunnistettu kuntaorganisaatioiden kehittämistyön eteneminen Kuntekon 

avustuksella. Ohjelman tarjoamista palveluista erityisesti sparrauksesta ja sisäisten 

kehittäjien koulutuksesta on saatu erinomaista palautetta ja myös alustavat tulokset näiden palvelujen 

vaikuttavuudesta ovat olleet hyviä. 

 

D) Painotuksena jatkuu toimiminen matalan kynnyksen alustana tulla mukaan kuntaorganisaatioille.  

 

Tunnistettuja kehittämiskohteita: 

- mm. vahvempi työpaikoille jalkautuminen + tarvekartoitus ja ohjaus + pitkäjänteisyyden ja keston varmistaminen.  

- Interaktiivisemmat nettisivut 

- Viestintä: esimerkit, caset 

- Palvelumuotoilu ohjelman verkosto-osioon, joustavan verkostomallin kehittäminen korvaamaan kehittämis- ja 

oppimisverkostot 

- Sisäisten kehittäjien koulutus 

- Sparraus 

 

Edistymisraportit 2015-2017 

 

A) Toiminta-ympäristöön liittyvänä riskinä ohjelman onnistumiselle on tunnistettu se, että kunnat eivät lähde 

mukaan kehittämään toimintaansa tulevaisuuden rakenteellisten muutosten 

vuoksi. Lisäksi haasteena on se, että useampi kunta-organisaatio on myös mukana useissa muissa ei-ohjemaan 

kuuluvassa verkostossa, jolloin kaikilla ei välttämättä ole kiinnostusta ja resursseja lähteä mukaan luomaan uusia 

verkostoja. 

 

C) Ohjelman tärkeimmäksi tulokseksi on tunnistettu kuntaorganisaatioiden kehittämistyön eteneminen Kuntekon 

avustuksella. Ohjelman tarjoamista palveluista erityisesti sparrauksesta ja sisäisten 

kehittäjien koulutuksesta on saatu erinomaista palautetta ja myös alustavat tulokset näiden palvelujen 

vaikuttavuudesta ovat olleet hyviä. 

 

E) Kunteko-yhteyshenkilöitä 

on kunnissa ja kuntayhtymissä yli 300. Kuntekon toimenpiteisiin (sparraus ja sisäisten kehittäjien koulutus) on 

osallistunut noin 1500 osallistujaa, joista 75% naisia ja noin 24% johtajia, muiden osallistujien ollessa 

asiantuntijoita tai muuta henkilöstöä. Kaikkiin toimenpiteisiin yhteensä on osallistunut noin 2900 kunta-alan 

työntekijää ja johtavassa asemassa olevaa ja 130 kuntaorganisaatiota. 

 

Kysytyimpiä teemoja sparrauksessa:  

- Toiminta-kulttuurin 

kehittäminen ja yhteisen toimintakulttuurin luominen 

- Yhteistyön edistäminen yksiköiden välillä 

- Strategian 

jalkauttaminen 

- Työhyvinvointi 

- Henkilöstön ja esimiesten innostaminen ja sitouttaminen kehittämiseen/strategian toimeenpanoon/muutokseen 

- Muutostilanne 

- Prosessien kehittäminen 

 

Toiminta-kertomus 2015 

 

B) Ohjelman itsearviointi toteutettiin ohjelmaryhmän jäsenille ohjelman alussa syyskuun lopussa 2015 sähköisellä 

kyselyllä (1 heikosti – 4 kiitettävästi).  
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Kokonaisuutena tulokset ovat eri osa-alueilla hyvin positiivisia.  

 

Keskiarvoina eri osa-alueet saivat seuraavat arvot: 

 

1. Tavoitteet ja kohderyhmät (ka 3,45) 

2. Ohjelman resursointi ja koordinointi (ka 3,29) 

3. Sitoutuminen ja taustaorganisaation tuki (ka 3,12) 

4. Toimenpiteet ja toteutus (ka 3) 

5. Viestintä ja yhteistyökumppanit (ka 3,16) 

6. Arviointi ja kehittäminen (ka 3,21) 

7. Tulokset ja vaikutukset (ka 3,19) 

 

D) Ohjelmaryhmä toi esille vuoden 2015 osalta kehittämiskohteita: 

1. Ohjelman pienet resurssit 

2. Järjestöjen toimenpidesuunnitelmat Kuntekon tueksi 

3. Ohjelman henkilöstön ja järjestöjen edustajien työnjaon selkiyttäminen 

4. Työvälineet (sähköiset työkalut) 

5. Toimenpiteiden priorisointi: vuosittaiset toimenpidesuunnitelmat, osatavoitteet, tarkistuspisteet 

6. Sidosryhmäanalyysin uusinta  

7. Kuntekon tunnettuus: Internetsivuston kehittäminen; poliittiset päättäjät, sidosryhmät, kunnat ja työyhteisöt; 

työpaikkakäyntien parempi suunnittelu/kohdentaminen; markkinointiviestintä: kanavat; viestintä- ja 

ohjelmaryhmän, neuvonantajiston ja asiantuntijoiden hyödyntäminen 

8. Toimintaympäristön muutos: miten huomioidaan toimeenpanossa? 

 

Itsearvioinnit ja työpajat 2015-2017 

Itsearvioinnit 2015 ja 2016 

 

B) Yhteenveto v.2015 ja 2016 ohjelmanryhmän itsearvioinneista, jossa vertailtuvuoden 2015 ja 2016 tilanteita: 

 

1. Tavoitteet ja kohderyhmät (2015 ka 3,45/2016 ka 3,23) 

2. Ohjelman resursointi ja koordinointi (2015 ka 3,29/2016 ka 3,17) 

3. Sitoutuminen ja taustaorganisaation tuki (2015 ka 3,12/2016 ka 2,69) 

4. Toimenpiteet ja toteutus (2015 ka 3/2016 ka 2,88) 

5. Viestintä ja yhteistyökumppanit (2015 ka 3,16/2016 ka 2,89) 

6. Arviointi ja kehittäminen (2015 ka 3,21/2016 ka 3,12) 

7. Tulokset ja vaikutukset (2015 ka 3,19/2016 ka 2,54) 

 

Kokonaisuutena itsearviointien keskiarvoja tarkasteltaessa tilanne on arvioitu kaikkien 7 osa-alueen kohdalla 

hieman heikommaksi vuonna 2016. Eniten heikentynyt osa-alue olivat ”sitoutuminen ja tausta-organisaation tuki” 

”tulokset ja vaikutukset”. Ohjelma-aikana näyttää siis, että sitoutuminen ja tuki ei ole yhtä vahvaa kuin ohjelman 

aluissa ja usko tavoiteltavien tulosten syntymiseen ei ole ollut yhtä vahvaa vuonna 2016. Kummankin vuoden 

kohdalla tilanne on kuitenkin vähintään kohtuullisen hyvä eri osa-alueilla. 

 

Kehittämiskohteet ohjelmatoimiston näkökulmasta 18.10. 2016 

 

D)  

- Lisäresurssien tarve 

- Pääosapuolien sitoutumisen varmistaminen  

- Toimivien järjestelmien puute (asiakkuuksien ja tapahtumien/tilaisuuksien hallinta ollut työlästä) 

- Viestintä (mm. erilaisten viestintäkanavien säännöllisempi käyttö, Sisällöntuotantoa enemmän, lisää jalkautumista 

kuntiin, ohjelman tunnettuuden ja jatkuvan esille olon parantaminen järjestöille) 

- Kehittämisverkostot: 

- 1-2 päivää ei riitä kuntaorganisaatioiden sitouttamiseen  enemmän päiviä (esimerkiksi 5) 

- Verkoston vetäjän koordinoijan panostettava enemmän 

- Verkoston ylläpito  alustat 

- Työnjako Kunteko vs. konsultti 

- Vähemmän verkostoja  valmiit teemat mm. paikallisen yhteistoiminnan kehittäminen 

- Oppimisverkostot 

- Epäselvyys suhteessa kehittämisverkotoihin 
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- Ulkopuolisten toteuttamaoppimisverkostojen koordinointi 

- Jatkuvuus 

- Verkostojen ylläpito 

- Verkosto-työkalut/ alustat 

- Sisäisten kehittäjien koulutus 

- Koulutuksen markkinointi 

- Seurantapäivä jolla osallistujien ja taustaorganisaatioiden parempi sitoutuminen kehittämiseen (2+1 pvä) 

- Kouluttajat (arviointikysely) 

Työnjaon selkeyttäminen kouluttaja vs. ohjelmatoimisto 

Väliarviointi ohjelmatoimisto 20.1.2017 

 

A) Toimintaympäristön muutoksiin liittyviä haasteita: 

- ohjelman suuntaa on hankala muuttaa ilman hankalaa hallinnollista muutosta projektisuunnitelma on liian 

tarkka, eikä ole pystytty olemaan tarpeeksi reaktiivisia 

- Ohjelman valmistelussa ei pystytty ennakoimaan maakuntauudistuksen laajuutta 2014  toimintaympäristön 

kompleksisuus  vuoden 2017 alussa ei vieläkään tarpeeksi tietoa muutoksesta 

- Asiakas-segmentointi on puuttunut: pienten, keskisuurten, suurten kuntien ja tulevaisuudessa maakuntien tarpeet 

ja toiveet ovat erilaisia  toimenpiteitä tulisi suunnitella asiakassegmenttien mukaan jatkossa 

 

B) Toimiva/hyvää toteutuksessa: 

- tuloksia saatu varsin hyvin siihen nähden, että päästiin aloittamaan vasta 9/2015 (vaikuttavuuden osoittaminen 

haastavampaa) 

- kunteko.fi ja viestintä: laajenee ja vaikuttaa koko ajan enemmän 

- Kuntekolla hyvä maine (brändi) 

- indikaattoritietoa ja tuloksia saatavilla koko ajan (tilastot, palaute, caset) 

 

Haasteita ja ratkaisuja: 

- Projektitoimiston tuottavuus ei ole parhaalla mahdollisella tasolla  sähköistetyt ja automatisoidut prosessit ja 

CRM 

- Suhteellisen raskas päätöksentekojärjestelmä + vastuiden epäselvyys)  vastuut ja päätöksenteko 

selkeämmäksi/pidetään kiinni sovitusta ja sitoudutaan (ohjelmaryhmä) 

- Vastuut sopimuskumppaneiden välillä (kehittäjäpooli, sisäiset kehittäjät palveluntuottajat) ei täysin selkeät  

kilpailutusten ehdot/sopimusten ehdot/sisällöt pohdittava huolella + arviointitiedon kerääminen myös 

puitesopimustoimittajilta 

 

D) Ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin mallin mukaisesti tunnistettuja haasteita/parannusehdotuksia päätavoitteiden 

saavuttamiselle: 

- pienet henkilöstöresurssit vs. päätavoitteet (määrälliset ja laadulliset) lisäresurssia tarvitaan asiakastyöhön, 

jalkautumiseen ja viestintään (case-kuvaukset + nettisivujen parantaminen) 

- pääsopijajärjestöjen (ja KT:n) sitoutuminen ja tuki vaihtelee sekä laaja ymmärrys puuttuu mitä ohjelmalla voidaan 

saavuttaa kuntaorganisaatioissa (resurssit vs. tavoitteet)  pääsopijajärjestöjen (asiantuntijat + viestintä) työpanos 

sovittava/suunniteltava paremmin 

- projektihenkilöstölle asetetaan ja siltä odotetaan erilaisten asioiden toimeenpanoa, joista on sovittu ilman että 

neuvoteltu resursseista/mahdollisuuksista  selvennettävä työnjakoja, yksinkertaistettava päätöksentekoa (mm. 

sparrauspäätökset) 

- toimenpiteet kohderyhmälle liian lyhyitä tavoiteltaviin asioihin nähden  toimenpiteiden muuttaminen pitkä-

kestoisemmaksi vaikuttavuuden turvaamiseksi 

- kilpailuttaminen ja puitesopimukset: ei voida muuttaa sopimusaikana, jolloin on tiedettävä prosessit ja palvelujen 

sisällöt etukäteen  

- projektisuunnitelma monilta osin liian tarkka, ei liikkumavaraa 

 

Kunteko 2020 - itsearviointi  2016 - kehittämistarpeet ja ratkaisuehdotukset - ryhmätyö 12.9.2016 

 

A) Tunnistettu tarve sisältöjen tarkempaan kohdentamiseen ja jäsentämiseen työelämän kehittämiseen (haaste 

asiakkaiden ymmärrys mikä kuuluu työelämän kehittämiseen)  Markkinointikärkenä tuki omalle kehitystyölle ja 

henkilöstö voimavaraksi 

 

Ohjelman tavoitteiden ja toiminnan sisältöjen joustavuuden lisääminen. Projektisuunnitelmassa ei ole tarpeeksi 

liikkumavaraa (ilmaisujen ja sisältöjen lieventäminen  Aluehallinto- ja maakuntauudistuksen huomioiminen  
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Projektin tavoitteet ovat epärealistiset verrattuna resursseihin ja aikaan  Arvioitava uudelleen jatkokaudelle 

 

B) Kuntekossa toimivaa on ollut mm. se, että ohjelmatoimisto reagoi nopeasti kysymyksiin ja pyyntöihin. 

 

Onnistumisia: Kuntekon sivut, nopea reagointi, kuntien omista tarpeista, pooli on tehnyt hyvää työtä, kehittämisen 

laaja-alaisuus tarpeissa, henkilöstö mukana.  

 

Kehittämisverkostoihin ei ole riittävästi resursseja eivätkä ne lähde liikkeelle  parempi resurssituki ja tuodaan 

esiin valmiita aihioita kehittämisverkostoiksi 

 

C) Ohjelman käynnistäminen vei paljon oletettua enemmän aikaa, mikä on näkynyt tulosten saavuttamisessa 

Tulosten juurruttamiseen tulee kiinnittää huomiota, vaikuttavuuden todentamista tulee kehittää (Tekojen tori, 

järjestöt ja Tekojen tori mukana olevien tahojen sivuille) 

 

Toisaalta tulosten juurruttamisen sijasta päähuomio kannattaa kiinnittää siihen, että 

- kuntatyöpaikat kehittävät ja uskaltavat kehittää toimintatapojaan 

 

Ohjelman hyväksi käytetyt aikaresurssit ja sitoutuminen vaihtelevat suuresti järjestöittäin  pääjärjestöiltä voisi 

tuki olla parempaa 

 

Onnistuminen voi tarkoittaa myös, että opitaan kehittämisestä. 

- Tekojen Torin, kiinnostavien ratkaisujen, verkostojen ym. avulla hyvää kuntatyötä ja kehittämistä tehdään 

näkyväksi ja levitetään 

 

Vaikuttavuuden arviointi on vaikeaa ja mahdollista pääosin tapauskohtaisesti. Ohjelman laadullisten vaikutusten 

arviointi vaikeaa. Määrällisiä tuloksia seurataan riittävästi. 

 

D) Ohjelmaryhmän vastuita ja sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen tulee kirkastaa. Ohjelmaan sitoutumista voisi 

helpottaa, jos toimenpiteet suuntautuisivat suoraan järjestökenttään ja toimijoiden välisen yhteistyön parantamiseen 

työelämän kehittämisessä. 

 

Nykyisillä henkilöresursseilla on koettu olevan haasteellista toteuttaa kaikkia tavoitteita  Tarvittaisiin vielä 

ainakin yksi henkilö, joka voisi markkinoida ja "myydä" ohjelman palveluja 

 

Miten resursseja saadaan jatkossa kohdentumaan enemmän asiakkaiden, työpaikkojen käytettäväksi (seuraava 

ohjelmakausi)  Olisi hyvä vahvistaa ohjelmatoimistoa verkostoissa ja kentällä kiertävällä työelämän kehittäjällä. 

 

Kehittämisverkostoihin valmiiksi konseptoituja teemoja. Työn jakaminen ja vastuutus, joka kirjataan ja 

aikataulutetaan (esim. ohjelmaryhmässä)  

 

Olisi tärkeä, että taustaorganisaatiot ottaisivat aktiivisempaa roolia mm. verkostojen suunnittelussa ja viestinnässä 

Kunteko tulisi saada mukaan kaikkeen taustaorganisaatioiden toimintaan niin, että sitä osataan markkinoida, kun 

tilanne on oikea. Tilaisuus kentän kanssa toimiville järjestöjen henkilöstölle Kuntekon ohjelmatoimiston. 

 

Arviointia voidaan aina kehittää edelleen. Arviointisuunnitelma on tehty, joka on laaja ja arvioinnin toimeenpano 

vaatii paljon resursseja  Meneekö arviointiin ja seurantaan jo liikaa aikaa, joka on poissa työpaikkojen tuesta ja 

yhteydenpidosta. 

 

Ohjelmassa on syytä jatkossa miettiä tarkkaan, mitä olemassa olevilla resursseilla voidaan aidosti saada aikaiseksi. 

Sisältöä ei ole syytä paisuttaa, mikäli siihen ei, löydy resursseja. Tärkeämpää on pikemminkin tehdä rajauksia ja 

priorisointeja jatkokautta ajatellen.   

 

E) Viestintäryhmä toimii irrallisena ohjausryhmästä 
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Viestintäryhmän itsearvioinnit, syksy 2016 

 

B) Kokonaisuutena viestintäryhmä on arvioinut viestinnän toteutuksen kohtalaisen onnistuneeksi. Viestinnän 

suunnitelmallisuutta, käytössä olevia kanavia ja kohderyhmien tunnistamista ja riittävyyttä on pidetty hyvänä. 

Haasteellisempia osa-alueista olivat viestinnän resursointi sekä kohderyhmän ja sidosryhmien saavuttaminen. 

 

1 heikosti – 4 kiitettävästi 

 

- Kunteko-ohjelman viestintä on suunnitelmallista 3,36 

- Oman organisaationi  Kuntekoon liittyvä viestintä on suunnitelmallista 3,18 

- Ohjelman viestinnässä on käytössä riittävät kanavat 3,56 

- Kuntekon viestinnässä on riittävästi resursseja 2,67 

- Omassa organisaatiossani on riittävästi resursseja Kuntekon viestintään liittyen 2,73 

- Ohjelman sisäinen viestintä taustaorganisaatioihin (KT ja järjestöt) päin on riittävää 3 

- Ohjelman ulkoisella viestinnällä saavutetaan hyvin kohderyhmä 2,63 

- Ohjelman ulkoisella viestinnällä saavutetaan hyvin tärkeimmät yhteistyökumppanit ja sidosryhmät 2,71 

- Ohjelman tärkeimmät yhteistyökumppanit ja sidosryhmät on tunnistettu ja niihin on riittävät yhteydet 3,22 

- Oman organisaationi viestintä Kuntekosta jäsenillemme on riittävää 3,2 

 

D) Ratkaisuja viestintään: 

 

Kokonaisuutena perustilannetta pidettiin varsin hyvänä, mutta lisää kehittämistyön onnistumisia toivottiin 

nostettavaksi esiin. 

 

Kaikkien viestintäkanavien säännöllinen ja suunnitelmallinen (ohjelma- ja viestintäryhmä) käyttö keskeistä (some, 

koulutukset jne.).  

 

Kunteko toimisto: faktalaatikoita, viimeisiä dioja ja muuta kouluttajille. Kuntekon näkymiseen KT:n 

sopimuskoulutuksissa tulisi panostaa enemmän.   

 

Kuntekon näkyvyys KT:n viestinnässä on suurta. Muissa järjestöissä uhkana on, että hukkuu muun viestinnän 

joukkoon. Tarvitaan, että Kunteko olisi pysyvästi huomion kohteena kaikilla. 

 

Sisäinen viestintä on hankala laji. On erilaisia tahoja, joille Kuntekosta voisi viestiä. Idea: Kerran vuodessa 

Kuntekon ihmiset kävisivät esittäytymässä kunkin järjestön päättäjille /johtoryhmälle/hallitukselle /henkilöstölle. 

 

Viestinnän onnistuneisuudessa liittojen arviointi on vaikeaa. Oleellista, miten kussakin kunnassa työnantajat 

sitoutuvat hankkeeseen. Tärkeänä mittarina pidettiin sitä, kuinka paljon kuntia on lähtenyt mukaan Kuntekoon. 

 

Lisää jalkautumista kuntiin. Henkilökohtainen tapaaminen sitouttaa enemmän. 

  

Kuntekoon osallistuneet -tilanne 5/2017 

Kunteko toimenpiteet kaikki 

 

B) Lukuja 5/2017: 

306 yhteyshenkilöä 

184 kuntaorganisaatiota  

3006 osallistujaa  

113 sparrauspäivää 

18 koulutusta 

10 kehittämisverkostoa 

7 oppimisverkostoa 

192 kehittämistekoa 

2725 uutiskirjeen tilaajaa 

Sparraus + koulutus 1531 osallistujaa (76,5 % naisia, 77,9 % työntekijöitä, esimiehiä, 22,1% johtajia). 
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Neuvonantajiston haastattelut 

Yhteenveto 2016 haastatteluista 

 

A) Kuntakentällä päähuomio ja merkittävä osa resursseista menee organisaatiouudistuksiin valmistautumisessa 

muun perustyön lisäksi. Haaste on, miten saadaan kehittämistyö huomioitua uudistustyössä ja miten työelämän 

kehittämiseen muuten riittää resurssit. Nykyhetken rakenteisiin tehtävään kehittämistyöhön vaikea sitoutua, kun 

nykyrakenteen muuttuvat. Epävarmuus. 

 

Hallinnon uudistamistyössä pääpaino on toistaiseksi ollut ylätasolla poliittisessa päätöksenteossa ja ylätason 

rakenteissa, mistä henkilöstö on vielä kaukana. 

 

D) Kunnat kaipaavat vielä enemmän tarkemmin omiin tarpeisiin räätälöityjä tilaisuuksia.  

 

Monessa kunnassa olisi halua osallistua enemmän Kuntekon palveluihin, mutta resurssit eivät riitä tähän. 

 

Erityisesti suurempien kaupunkien kohdalla vertaistuen mahdollistaminen saman kokoisten kaupunkien kohdalla 

tärkeää jatkossa. 

 

Kuntien tilannearvioon tarvitaan työkaluja ja olemassa olevien vahvempaa esille tuomista. Työkalujen pohjalta 

ohjaudutaan oikeisiin palveluihin oikeassa ryhmässä. 

 

Tekojen torin jatkon varmistaminen koetaan tärkeäksi. 

 

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen murrosvaiheessa -kuntien maakuntiin siirtyvän henkilöstön kohdalla tärkeä 

teema. 

 

Kuntekon jalkautuminen kuntakentälle laajasti koko Suomessa tärkeää. (Helsinki-keskeisyydestä pois) 

 

Henkilöstön osaaminen ja osaamisen johtamisen teema tärkeä nyt ja jatkossa. 

 

Viestinnän kehittäminen erityisesti kohderyhmälle (mm. luottamushenkilöt) ja poliittisille päätökse tekijöille 

(uusille valtuustoille opetusvideot)). informaation ja erilaisen viestinnän paljous suuri haaste – miten erotutaan. 

Viestinnän kohderyhmien erittely ja kohderyhmille mahdollisuus valita minkä tyyppinen viestintä kiinnostaa. 

 

Sisäisten kehittäjien koulutus 

Yhteenveto palautekyselyistä 2016 

 

B) Sisäisten kehittäjien koulutuksessa olleet arvioivat kokonaisuutena saadun koulutuksen pääosin onnistuneeksi ja 

hyödylliseksi (koulutuksen onnistuneisuus ka 4,1; asteikko huono = 1…erinomainen = 5 ). Erityisesti kouluttajien 

asiantuntemus ja koulutuksen hyödynnettävyys omassa työssä arvioitiin hyväksi. Sen sijaan työvälineiden saaminen 

koulutuksesta, innostuksen kasvaminen kehittämistyöhön ja oman organisaation kehittämisprosessin eteneminen 

koulutuksen aikana, arvioitiin huonommaksi. Näissäkin on kaupunkien välillä kuitenkin eroja. Keskeistä on 

jatkossa, että koulutuksen hyödyntäminen ja jalkauttaminen omaan organisaatioon varmistetaan koulutuksen aikana 

ja sen päättymisen jälkeen. Lisäksi konkreettisia työvälineitä voitaisiin tarjota lisää koulutuksissa palautekyselyjen 

mukaan. 

 

Sparraus 

Yhteenveto sparraus palautekyselyistä 

 

B) Sparraukset on palveluna arvioitu palautekyselyjen mukaan onnistuneiksi ja vaikuttaviksi toimenpiteiksi 

kuntaorganisaatioissa.  

 

Vuoden 2016 sparrauksen palautekyselyn tuloksia, väittämät 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa, 5 = Pitää täysin. 

paikkansa. 

Sparraus on toteutunut hyvin matalan kynnyksen palveluna. Yli 50 % koki sparrauksen hakemisen hyvin helpoksi 

(5 = Pitää täysin paikkansa) ja yli 60 % koki että sparraus päätös saatiin hyvin nopeasti (5 = Pitää täysin paikkansa). 

Myös sparrauksen toteutus ja sparraajan asiantuntemus koettiin hyviksi (yli 60 % koki erittäin hyväksi (5 = Pitää 

täysin paikkansa)), Lisäksi sparraus on ollut hyvin hyödyllinen tehtävän kehittämistyön tukena ja organisaatioiden 

tavoitteita ajatellen (Kumpikin yli 60 % koki hyväksi/onnistuneeksi (5 = Pitää täysin paikkansa)). Negatiivista 
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palautetta ei saatu lainkaan (1= ei pidä lainkaan paikkansa). Kokonaisuutena arvioituna yli 75 % sparraukseen 

osallistuneista piti sparrausta erittäin onnistuneena ja yli 20 % onnistuneena.  

 

Vuoden 2017 palautteen perusteella v sparrauksen vaikutukset on koettu myönteisinä mm. kehittämistyön 

käynnistymiseen, suuntaamiseen ja jatkuvuuteen liittyen sekä varsin myönteisinä myös kehittämistyön edistymiseen 

onnistumiseen. 

 

Sparrauksen kohteena olleen kehittäminen oltiin vain joissain tapauksissa (38 % vastaajista) kuvattu tekojen torille. 

 

Tuloksellisuuskyselyt 

Kunta-alan tuloksellisuuskysely 2015 

 

A) Tulosten perusteella kuntaorganisaatioissa tehdään tuloksellisuuteen liittyvä kehittämistyötä joko paljon tai 

jonkin verran. Kohteena ovat olleet varsinkin esimiestyö ja johtaminen, toiminnan ja prosessien kehittäminen sekä 

osaamisen kehittäminen.  Aiheet koetaan myös tulevina vuosina keskeisiksi.  

 

Tuloksellisuuden kehittäminen on parantanut erityisesti osaamista, kustannustehokkuutta, yhteistyötä ja palvelujen 

laatua. Vaikutuksia on todettu syntyneen tuottavuuteen, prosessien sujuvuuteen, palvelujen vaikuttavuuteen ja 

henkilöstön innostukseen liittyen. 

 

Ajallisten resurssien puute, keskeneräiset hallintouudistukset ja sen että palkitsemisjärjestelmät eivät tue 

kehittämistä, hidastavat kehittämistyötä kyselyn tulosten mukaan. 

 

Viestintä 

Kunteko.fi käytettävyystutkimus 

 

B) Tärkeimpiä syitä sivuilla vierailemiseen ohjelmaa ja sen sisältöihin tutustuminen sekä Tekojen torilla vierailu. 

 

Tutkimus osoittaa että vastaajajoukko ei ole erityisen aktiivisesti seurannut Kunteko-ohjelman nettisivuja 

(satunnaisesti/ensimmäistä kertaa vierailevia lähes 75 %). 

 

Kokonaisuutena verkkosivut koettiin hyvin toteutetuksi ja helpoiksi käyttää. 

Kunteko-uutis-kirjekysely 

 

B) 2890 uutiskirjeen tilaajaa. 

Uutiskirjettä luetaan kohtuullisen hyvin.  Lisäksi uutiskirje koettiin hyödylliseksi, suuriman osan vastaajien 

arvioimana. 

Erityisesti uutiskirjeeltä toivottiin esimerkkejä onnistumisista sekä oppeja kehittämistyöstä. 

 

Kysely Tekojen Torille ilmoittajille 

 

B) Tekojen toria on sisällöltään mielenkiintoisena ja hyödyllisenä alustana, jonka käytettävyys on hyvä.  

 

Erityisesti Tekojen toria hyödynnetään tiedon haussa uusista hyvistä toimintakäytännöistä. 

 

Kehittämistarpeita: erityisesti tunnettuuden parantaminen. 

Yhteyshenkilökyselyt 

Yhteyshenkilökyselyt 

 

B) Selkeä havainto kyselystä on, että yhteyshenkilöillä ei ole kaikissa organisaatioissa oman työn ohessa riittävää 

aikaa ohjelman seuraamisen ja esille tuomiseen organisaatioissaan. Yhteyshenkilöiden välillä on asiassa kuitenkin 

eroja ja osa yhteyshenkilöstä on onnistunut levittämään tietoa ohjelmasta aktiivisemmin. 

 

 

 


