
Kaiku-hankeiltapäivä

Kuusi hanketta esittelyssä 26.11.2019



Kaiku-hankkeet on kehittämisen kokemuspankki

➢ 2018-2019 käynnissä olevia hankkeita noin 40

➢ 2018 alkaneita käynnissä vielä noin 20 (päättymässä 30.11.2019)

➢ 2019 alkaneita reilut 20 

➢ Kaiku-hankerekisteri

➢ https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/valtion-konsernipalvelut/kaiku-hankerekisteri/

➢ Uusikaiku

➢ http://www.uusikaiku.fi

➢ Kaiku-hankkeiden 2018-2019 kehittämiskohteita hankkeiden pääotsikoiden 

perusteella:
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➢ Uudistuva työ ja työn organisointi

➢ Työyhteisön toimivuus

➢ Vuorovaikutus ja yhteistyö

➢ Verkostoituminen

➢ Muutostuki ja muutosvalmiudet

➢ Johtaminen ja esimiestyö

➢ Osaamisen kehittäminen

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/valtion-konsernipalvelut/kaiku-hankerekisteri/
http://www.uusikaiku.fi/


Kaiku-hanke oppimismatkana
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Uudistumishaasteen 
tilannekuva

Suunnan ja tavoitteen 
määrittäminen

Kehittämisratkaisujen 
suunnittelu

Ratkaisujen 
toimeenpano

Toiminnassa näkyvien 
tulosten 

tunnistaminen 

Uusien 
toimintatapojen ja 

käytänteiden 
vakiinnuttaminen ja 
vaikutusten arviointi

Matkakertomus:

➢ Mitä tavoiteltiin?

➢ Mitä oletettiin?

➢ Mitä tehtiin?

➢ Missä 

onnistuttiin 

tavoitteen 

mukaisesti –

missä ei?

➢ Mikä yllätti?

➢ Mitä on jäänyt 

toiminnan 

arkeen?

➢ Miten tästä 

eteenpäin?

➢ Mitä tehdään 

seuraavaksi?



Ohjelma

• 12.00 tilaisuus alkaa

• 12.15 Yhdessä enemmän – Maija Jokinen, Verohallinto

• 12.45 Osaamisen kehittäminen Tutkimusinfrastruktuuripalvelut -yksikössä –

Hannamaria Potila, Luke

• 13.15 Työkalupakki esimiehille ja henkilöstölle toimijuuden ja varhaisen välittämisen

edistämiseen – seikkailua uusissa maastoissa – Hanna Boman, Opetushallitus

ja Tarja Frisk , Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

• 13.45 yhteinen keskustelu ensimmäisen osion esityksistä

• 13.50 kahvitauko ja verkostoitumista

• 14.10 Verkostoista voimaa: tuomioistuinten ICT-yhdyshenkilöverkoston toiminnan

käynnistäminen ja osaamisen yhteiskehittäminen – Kati Kivistö OM

• 14.40 Kohti valmentavaa ihmisten johtamista –

Kirsi Reponen Poliisihallitus ja Pasi Pihlava Lounasi-Suomen poliisilaitos

• 15.10 Apua aivoille – Outi Arvola ja Taru Vuorenpää, Valtori

• 15.40 yhteinen keskustelu toisen osion esityksistä

• 15.45 loppukeskustelu, jatkoideointi ja tilaisuuden päätös klo 16 mennessä
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https://www.valtiokonttori.fi/hanke/yhdessa-enemman/
https://www.valtiokonttori.fi/hanke/osaamisen-kehittaminen-tutkimusinfrastruktuuripalvelut-yksikossa/
https://www.valtiokonttori.fi/hanke/tyokalupakki-esimiehille-ja-henkilostolle-toimijuuden-ja-varhaisen-valittamisen-edistamiseen-seikkailua-uusissa-maastoissa/
https://www.valtiokonttori.fi/hanke/tyokalupakki-esimiehille-ja-henkilostolle-toimijuuden-ja-varhaisen-valittamisen-edistamiseen-seikkailua-uusissa-maastoissa/
https://www.valtiokonttori.fi/hanke/verkostoista-voimaa-tuomioistuinten-ict-yhdyshenkiloverkoston-toiminnan-kaynnistaminen-ja-osaamisen-yhteiskehittaminen/
https://www.valtiokonttori.fi/hanke/verkostoista-voimaa-tuomioistuinten-ict-yhdyshenkiloverkoston-toiminnan-kaynnistaminen-ja-osaamisen-yhteiskehittaminen/
https://www.valtiokonttori.fi/hanke/kohti-valmentavaa-ihmisten-johtamista-kehittamishanke/
https://www.valtiokonttori.fi/hanke/apua-aivoille/


Uuden työn Kaiku-palkinto

• Uuden työn Kaiku-palkinto on jaossa jälleen ensi vuonna

• Ilmoittautuminen avataan lähiaikoina. Asiasta lisää ensi viikolla 

ilmestyvässä Uutisia konttorilta 4/2019 –uutiskirjeessä

• Ilmoittautuminen mukaan viimeistään 2.3.2020

• Palkinto jaetaan Valtio Expossa 5.5.2020
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