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- Uusi valmentavan ja oppivan työkulttuurin verkkosivusto
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https://www.valtiolla.fi/valoa/


10.5.2022

Tutustu VALOA-
sivustoon!

Kerro käytännöstä 
tai kokeilusta!

Arvioi omaa 
toimintaasi!

5



• Valtiotyöelämän kehittämisen kohtaamispaikka
• Löydä tapahtumia, missä verkostoitua ja virittää pääkoppaasi
• Tutkaile toimintaympäristöämme, avarra ajatteluasi, bloggaa, löydä 

podcasteja, opi virastojen toiminnasta – ja vinkkaa meille, mistä 
haluaisit lukea lisää

• Perehdy toisten virastojen kehittämistyöhön ja hae Kaiku-rahaa
• Verkostoidu ja tutustu ns. konsernitoimijoiden tarjoamiin työkaluihin 

ja palveluihin
• Seuraa, someta ja vinkkaa kaverille @ValtiollaFi
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”People who love learning fear less”
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• Kehittäjävalmennus
• Ennakointi
• Systeemisyys ja 

ekosysteemiajattelu
• Verkostot ja toisilta oppiminen
• Kokeilevuus
• Uudistumiskyky ja resilienssi

10.5.2022



Vastuullisuus osana kehittämistä

• Valtiokonttori ohjeistaa ministeriöitä, virastoja ja laitoksia 
vastuullisuusraporttien laadinnassa

• Raportointi ennen kaikkea työväline – keskeistä on toiminta
• Moniulotteisuus ja monipuolisuus – vastuullisuus on jokaisen vastuulla

• Tuki vastuullisuuden näkyväksi tekemiselle
• Resurssiviisas virasto & Vastuullisuusverkosto
• Oman toiminnan vaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen: henkilöstöjohtaminen, 

talousjohtaminen, muutosjohtaminen, strategiatyö jne. sekä jokapäiväiset 
vaikutusmahdollisuudet

• Tervetuloa kuulemaan teemasta tarkemmin Europaea-saliin (1. krs) klo 
14.15 alkaen! 
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Työelämäpalvelut palveluksessanne

Muutosvoimien keskellä
• Häiriöt ja yllätykset
• Maailman monimutkaisuus ja 

muutosvauhti
• Tiedolla johtaminen ja tiedon 

kuormittavuus
• Monipaikkaisuus
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Uudistumiskyvyn tukena
• Verkostoituminen ja yhteistyö
• Oppiminen, kyky omaksua uutta 

ja vastuullisuus
• Kriittinen ajattelu, luovuus ja 

empatia
• Vuorovaikutus ja johtaminen
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Kaiku-rahoitus valtion organisaatioiden 
uudistumis-, kehitys- ja kokeiluhankkeisiin
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• Toiminta- ja 
johtamiskulttuurin 
uudistaminen

• Työn tekemisen tapojen ja 
toiminnan organisoitumisen 
kehittäminen

• Turvallisen työn ja 
työhyvinvoinnin edellytysten 
sekä työyhteisöjen 
toimivuuden ja 
työntekijäkokemuksen 
parantaminen



Työelämäpalvelut ja Työ 2.0

Uuden työn Kaiku-palkinto 2022
julkistustilaisuus

@valtiolla.fi #töissäSuomelle



Yhteistyössä Työelämäpalvelut ja Työ 2.0

10.5.2022
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Aiempien vuosien Kaiku-palkinto voittajat
• 2004 Hyvinkään kihlakunnan poliisilaitos
• 2005 Ratahallintokeskus
• 2006 Etelä-Karjalan verotoimisto
• 2007 Tilastokeskus
• 2009 Suomen ympäristökeskus
• 2011 Sisäministeriö
• 2012 Maanmittauslaitos

• 2013 Ulkoasiainhallinto
• 2014 Puolustusvoimat
• 2015 Salpausselän syyttäjänvirasto
• 2016 Pohjanmaan poliisilaitos
• 2017 Oikeusministeriö
• 2019 Rikosseuraamuslaitos
• 2020 Itä-Suomen poliisilaitos
• 2021 Maahanmuuttovirasto

10.5.2022
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Vuoden 2022 kilpailun kulku
Kilpailu avattiin joulukuussa 2021 ja ilmoittautumisaika päättyi 22.2.2022
Finaaliin valikoitui viisi hakijaa, jotka auditoitiin Työelämäpalveluiden ja
Työ 2.0 -edustajien yhteistyönä. Lisäksi finalistit esittäytyivät 28.4. toteutetussa 
Teams-tilaisuudessa.
Valtiokonttorin, Valtiovarainministeriön ja Kaiku-yhteistyöryhmän toimijoista 
koostunut ryhmä teki ratkaisunsa palkittavista 2.5.

Nyt ja tässä hetkessä julkistamme palkittavat. Finaaliin valikoituneista 
osallistujista valintaraati palkitsee tänään yhden pääpalkinnolla ja 
yhden kunniamaininnalla…

10.5.2022
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Finalistit vuonna 2022 olivat

Geologian tutkimuskeskus
GTK 2.0 - tulevaisuuden monipaikkainen työ -muutosohjelma (pilotti)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / Aluehallintovirastot
Maailman parasta täydennyskoulutusta – Världens bästa fortbildning

Sisä-Suomen poliisilaitos
Sisä-Suomen poliisilaitoksen uudentyyppisten monitoimiryhmien suunnittelu ja koeaika

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Yhdessä Covid- pandemiaa vastaan

Kansallisarkisto, Museovirasto, Suomenlinnan hoitokunta ja Taiteen edistämiskeskus
Kestävät virastot

Kaikki erinomaisia ja tutustumisen arvoisia (tutustu Valtiolla.fissä)
10.5.2022
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Kestävät virastot

Uuden työn Kaiku-palkinnon 
voittaja vuonna 2022 on

Kansallisarkisto, Museovirasto,
Suomenlinnan hoitokunta ja

Taiteen edistämiskeskus



Uuden työn Kaiku-palkinto 2022 voittaja
Kansallisarkisto, Museovirasto, Suomenlinnan hoitokunta ja
Taiteen edistämiskeskus – Kestävät virastot

Hankkeessa on tartuttu globaalisti päivänpolttavaan aiheeseen ennakkoluulottomasti yhdessä 
virastorajat ylittäen. Yhteistyö on laajentanut perspektiivejä, tuonut uusia oivalluksia ja rikastuttanut 
kunkin viraston omaa ymmärrystä ja toimintaa ja näin ollen lisännyt sen vaikuttavuutta. 
On tutkittu ja perehdytty aiheeseen mm. alan johtavien asiantuntijoiden johdolla tilaisuuksissa, jotka 
ovat olleet auki koko henkilöstölle, törmäytetty ihmisiä yli virastorajojen, kokeiltu ja opittu. Oppeja on 
myös auliisti jaettu sekä kaveriorganisaatioille että muille organisaatioille (”meidän kaveriksi voi 
tulla”) – ja jaettavaa saatettu myös valtioyhteisön ja maan rajojen ulkopuolelle. Työllä on raivattu 
uutta näkökulmaa laajaan aihekokonaisuuteen. Äkkinäinen muutos lähes yksinomaan digitaaliseen 
yhteistyöhön haastoi, mutta se käännettiin mahdollistamaan tasapuolinen osallistuminen eri puolilta 
maata matkustusta ja hiilijalanjälkeä pienentäen. 
Valtavaa kokonaisuutta on onnistuttu rohkeasti palastelemaan niin, että tavoitteita on asetettu osittain 
yksittäisille henkilöille asti, henkilöstön motivaatiota kasvattaen. Näin on luotu laajempaa pohjaa 
jatkaa sekä kussakin virastossa että niiden välillä tehtävää työtä kestävän kehityksen edistämiseksi 
sekä kulttuurin, kulttuuriperimän ja taiteen hyödyntämiseksi laajemminkin tässä työssä.

10.5.2022
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Sisä-Suomen poliisilaitoksen uudentyyppisten
monitoimiryhmien suunnittelu ja koeaika

Uuden työn Kaiku-palkinnon 
kunniamaininnan vuonna 2022 saa

Sisä-Suomen poliisilaitos



Uuden työn Kaiku-palkinto 2022 kunniamaininta
Sisä-Suomen poliisilaitos – Sisä-Suomen poliisilaitoksen uudentyyppisten
monitoimiryhmien suunnittelu ja koeaika

Kehittämishanke on erinomainen esimerkki perinteisen, hierarkkisen organisaation 
mahdollisuuksista soveltaa ilmiölähtöistä, rajoja ylittävää ja valmentavaa otetta. Hankkeessa on 
rohkeasti, taitavasti ja tuloksellisesti huomioitu toimintaympäristön ajankohtaiset vaatimukset 
uudenlaisen työn tekemisen lähtökohtina. Toimintamalli, joka pohjautuu itseohjautuvaan 
organisoitumiseen, oppimiseen ja valmentavaan johtamiseen on jo ensimmäisten kuukausien 
aikana osoittanut voimansa. Motivaatio on kasvanut työtä tehdessä.
Kehittämiseen osallistuneiden ryhmäläisten antautuminen tehtävälle yhdistettynä johdon 
näkemyksellisyyteen ja tukeen on vakuuttavaa. Kun tähän yhdistää hankkeen nopeasti 
saavuttamat konkreettiset hyödyt, on se kehittämishankkeena kiistaton menestys, josta on 
ammennettavaa valtionhallinnossa laajemminkin. Hankkeessa on ylitetty monenlaisia rajoja – niin 
organisatorisia, ajallisia kuin mentaalisiakin. Sidosryhmäyhteistyö on ollut laajaa ja avannut uusia, 
konkreettisia hyötyjä. 
Hanke on vielä meneillään, mutta sen saavutukset ovat jo tässä vaiheessa kiistattomat: tuloksia 
tuottanut työ eri sektoreilla, laaja sidosryhmäyhteistyö, työstään innostunut ja vahvasti 
motivoitunut tiimi sekä jatkuva oppiminen. Nämä ovat monen organisaation tavoitteita – tässä 
hankkeessa ne on saavutettu yhteisellä työllä.

10.5.2022
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Onnea 
palkituille!

Tutustu kaikkiin 
ansiokasta kehittämistä toteuttaneisiin finalisteihin 

sivustolla Valtiolla.fi

10.5.2022

20



21

Kiitos! 
Tule tapaamaan 

meitä osastolle 24

10.5.2022
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