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Yhteistyössä Työelämäpalvelut ja Työ 2.0



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



Vuoden 2021 kilpailun kulku

Kilpailu avattiin vuodenvaihteessa ja ilmoittautumisaika päättyi 22.2.2021.

Finaaliin valikoitui viisi hakijaa, jotka auditoitiin Työelämäpalveluiden ja
Työ 2.0 -edustajien toimesta. Lisäksi finalistit esittäytyivät 22.4. 
toteutetussa virtuaalisessa tilaisuudessa.

Valtiokonttorin, valtiovarainministeriön ja Kaiku-yhteistyöryhmän toimijoista 
koostunut ryhmä teki ratkaisunsa palkittavista 22.4.

Nyt ja tässä hetkessä julkistamme palkittavat. Tänä vuonna 
valintaraati päätyi palkitsemaan kaksi kilpailuun osallistunutta…



Turpro –kiintiövalintamatkojen
Turvallisuusprosessien

kehittämishanke

Uuden työn Kaiku-palkinnon 
voittaja vuonna 2021 on:

Maahanmuuttovirasto



Uuden työn Kaiku-palkinto 2021 voittaja
Maahanmuuttovirasto – Turpro -kiintiövalintamatkojen turvallisuusprosessien 
kehittämishanke
Kehittämishanke on erinomainen esimerkki yhteistyöstä yli hallinnollisten ja organisatoristen 
rakenteiden. Hankkeessa on lähdetty reippaalla "startup" -asenteella työstämään asiaa, jossa 
lähtökohtaisesti vahva oma intressi, mutta jolla on heti ymmärretty olevan lisäarvoa myös muille 
toimijoille. Toimintamalli jonka pohjana on sitoutuminen yhteiseen tahtotilaan – tässä 
matkustamisen turvallisuus ja sen eteen tehtävä yhteinen työ – on helposti monistettavissa 
myös muualle hallintoon.
Hankkeen lopputuotoksena matkustusturvallisuuteen liittyä kokonaisuus on johdettu, hallittavissa 
ja ohjeistettavissa. Hankkeella on pystytty vaikuttamaan myös työntekijöiden kokemaan 
psykologiseen matkustusturvallisuuteen tehtävissä, joissa henkilöstön työhyvinvointiin liittyviin 
tekijöihin vaikuttaminen on toimintaympäristön riskitekijöistä johtuen erityisen tärkeää. Hanke 
osoittaa myös sen, että kun on riittävän vahva yhteinen intressi, niin myös aikaa ja resurssia 
yhteiseen tekemiseen löytyy ja lopputuloksena syntyy yhteistä hyötyä.



Omahoitajamalli Riihimäen vankilan poliklinikalla

Uuden työn Kaiku-palkinnon 
kunniamaininnan vuonna 2021 saa:

Vankiterveydenhuolto
Riihimäen vankilan poliklinikka



Uuden työn Kaiku-palkinto 2021 kunniamaininta
Vankiterveydenhuolto – Omahoitajamalli Riihimäen vankilan poliklinikalla

Vaikka omahoitajamalli ei sinänsä ole innovaationa uusi, ovat Vankiterveydenhuollon Riihimäen 
vankilan poliklinikan hoitajat rohkealla tavalla omana työnään ja yhdessä toimien toteuttaneet 
vankeinhoitoon käyttöönotetun omahoitajamallin. Uudistuksessa toteutuu esimerkillisellä tavalla 
myös itseohjautuvuuden idea – suunnitelmat ja linjaukset on valmisteltu yhteistyössä, mutta 
hoitajat ovat voineet toteuttaa muutosta hyvin itsenäisesti ja yhdessä ohjautuen.
Omana työnä tehty uudistus on ollut kustannustehokas ja oivallukset ovat tuottaneet merkittäviä 
hyötyjä niin hoidon järjestämiseen, laatuun kuin asiakastyytyväisyyteenkin. Yhtä lailla 
merkityksellistä on hoitajien positiivinen kokemus mm. mahdollisuudestaan vaikuttaa työhön, 
työn hallinnan tunteeseen sekä kokonaisvaltaisempaan työn mielekkyyden kokemukseen. 
Uudistuksen kokemusten innoittamana vankila on ottanut käyttöön vastuuvirkamiesmallin myös 
osassa muita toimintoja ja käyttöönotettu omahoitajamalli on jo nyt herättänyt kiinnostusta myös 
muiden vankiloiden poliklinikoilla. Toimijoiden sekä asiakkaiden näkökulmasta uudistukset 
selkeyttävät ja helpottavat asioiden hoitoa.



Onnea 
palkituille!

Tutustu Valtiolla.fi
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