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• Kehityskartta on väline, jonka avulla työyhteisö

• tekee yhteisen työn kehitystä näkyväksi

• käy dialogia yhteisestä työstä ja sen suunnasta

• voi suunnitella toimintaansa

• Työyhteisössä kaikki pääsevät mukaan tekemään arviota toiminnan suunnasta.

• Osallistujat oppivat yhdessä puhumaan toiminnan sisällöllisestä tarkoituksesta ja mahdollisista 

muutoksista siinä

• Osallistujat oppivat ymmärtämään muutoksen yhteyttä muun muassa työhyvinvointiin ja 

osaamistarpeisiin

• Kehittämisen suunnan hahmottaminen ja konkreettinen suunnittelu mahdollistuvat

• Osallistujat hahmottavat oman, henkilökohtaisen tilanteensa osana isompaa kehityksen kokonaisuutta. 

• Kehityskarttatyöskentely tukee strategian tekemistä ymmärrettäväksi ja sen yhdistämistä arkityöhön. 

• Johto voi saada ajankohtaista ja strategista tietoa siitä, miten asiakastarpeet ym. ovat kehittymässä
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Kehityskartan idea ja hyödyt



Kehityskarttavalmennus 

• Valmennuksessa opit käyttämään yhteisöllistä 

kehityskarttavälinettä toiminnan kehityksen 

hahmottamisessa. 

• Ymmärrät kehityskartan idean ja hyödyt työn 

murroksen hahmottamisen välineenä

• Teet suunnitelman kehityskartan kokeilemisesta 

valittuun tiimiin organisaatiossasi.

• Pääset kokeilemaan kehityskarttaa omassa 

organisaatiossasi ja saat siihen tukea. 

• Jaat kysymyksiäsi ja kokemuksiasi muiden 

kehittämiskarttakokeiluja suunnittelevien virastojen 

kanssa.
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Tavoitteet

• Kaksi työpajaa, 6.10. (klo 9-13) ja 17.11. (klo 9-12) 

• Ennen 6.10: Ennakkotehtävän tekeminen oman 

tiimin/työyhteisön kanssa (tämän voit toteuttaa esim. 

tiimipalaverin yhteydessä tai sähköpostitse). 

Ajankäyttöesimerkki tiimipalaverissa: 15-30 min

• 6.10. ja 17.11. työpajojen välissä: Kehityskarttakokeilun 

suunnitteleminen ja toteutus omassa organisaatiossa 

(oma tiimi tai valitsemasi tiimi organisaatiossasi)

• Varaa riittävästi suunnitteluaikaa 

• Itse toteutukseen aikaa kannattaa varata 2-3 tuntia. Voit 

toteuttaa kokeilun virtuaalisesti esimerkiksi Miron tai 

PowerPointin avulla.

• Tarjoamme kokeilun suunnittelun ja toteutuksen tueksi 

kehityskarttasparrauksia (pe 14.10. klo 9-10.00, to 27.10. klo 

9-10.00, pe 4.11. klo 12.30-13.30 ti 8.11. klo 14.30-15.30 ), 

joihin voit oman kokeilusuunnitelmasi etenemisen mukaan 

osallistua. Suosittelemme vähintään yhteen sparraukseen 

osallistumista.

Mitä valmennus edellyttää?



Kehityskarttavalmennus, aikataulu

Kehityskartta-

työpaja I

- Kehityskartan 

idea ja kokeilun 

suunnittelu

Ennakkotehtävä 

omassa tiimissa/ 

työyhteisössä

6.10.2021, klo 9-13 

(Valtiokonttorissa)

Kehityskartta-

kokeilu omassa 

organisaatiossa

Kehityskartta-

työpaja II

- Kehityskartta-

kokeilun reflektointi 

ja välineen käytön 

jatkosuunnittelu

17.11.2021, klo 9-12 

(virtuaalinen)

Kehityskartta-

sparraukset

(Huom! Vapaaehtoisia -

sovita omaan 

kokeilusuunnitelmaasi)

- Kokeilun suunnittelussa 

esiinnousseiden 

kysymysten yhteinen 

käsittely

6.10-17.11.2022 välillä

Työskentely ja 

kokeileminen omassa 

organisaatiossa

Kehittäjien yhteinen 

oppimistilaisuus

Marjo Heikkinen, Valtiokonttori

Virtuaalisesti: 

pe 14.10. klo 9-10.00, 

to 27.10. klo 9-10.00, 

pe 4.11. klo 12.30-13.30 

ti 8.11. klo 14.30-15.30 


