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Valtiolla.fi kertoo millaista on 
#töissävaltiolla
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Hae Kaiku-kehittämisrahaa hankkeellesi

• Valtion organisaatioiden kehittämis- ja 
kokeiluhankkeisiin, joiden tavoitteena on, että 
virastot oppivat ja uudistuvat työn 
murroksessa.

• Organisaatiokohtaisiin ja erityisesti 
poikkihallinnollisiin yhteishankkeisiin.

• Kaikkien hallinnonalojen hankkeisiin ja 
erityisesti vuonna 2020 turvasektorin (24/7) 
kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin.

valtiolla.fi/kaikuhaku



Valtiolla.fi – Millainen on työelämä valtiolla?
Kolme tärkeää kohderyhmää ja pääviestit

Toiminnan kehittäjä
Tarjoamme verkostoja, 
työkaluja, tapaamisia ja 
yhteishankkeita työyhteisöjen 
ja organisaatioiden 
kehittämiseksi.

(Potentiaalinen) 
työnhakija
Valtiolla työskentely ei ole 
(vain) byrokratiaa ja 
säännöksiä, vaan myös 
modernia kehittämistä, 
vahvoja verkostoja ja 
rohkeita kokeiluja.

Johtaja
Työelämän muutokset, 
eläköityminen ja 
jatkuvan oppimisen 
vaade ovat haasteita, 
joihin voimme vastata 
jokaisessa virastossa ja 
yhteistyöverkostossa.

Olemme 
valmiita 

uudistumaan Haluan töihin 
valtiolle.

Johdan 
tiedolla

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kenelle?



Ja se tärkein työnantajakuvan välittäjä

5

Arvostan työtäni ja 
kerron ylpeänä 

työstäni valtiolla.

Valtionhallinnon työntekijä



Osa henkilöstöjohtamisen uudistusohjelmaa

TAVOITTEET JA 
LINJAUKSET

PROJEKTIT JA 
KOKEILUT

TYÖNHAKIJA-
KOKEMUS

TYÖNTEKIJÄ-
KOKEMUS

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN 
UUDISTUSOHJELMA

HR-tulostavoitteet:
Osaamisen kehittäminen

Liikkuvuuden edistäminen
Työnantajakuvan uudistaminen

#STRATEGIA

Vetovoimatekijöiden tunnistaminen
Henkilöstö viestijänä

Hyvät käytännöt jakoon

#TÖISSÄVALTIOLLA

Kokeilut
Monipaikkainen ja paikkariippumaton työ
Uusi matkustusstrategia
Henkilöstökyselyt
Digiosaamiset

#YHTEISKEHITTÄMINEN

Harjoittelijayhteistyö
Opiskelijayhteistyö

#TÖIHINVALTIOLLE

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kenelle?



Uusi osio palveluille



Teemat kokoavat sisältöjä eri aiheista

Työhyvinvointi ja 
työsuojelu Liikkuvuus Vastuullisuus Vuorovaikutus

Monipaikkainen työ Yhteiskehittäminen 
ja kokeilukulttuuri Tietojohtaminen Jatkuva oppiminen



Painopistealueet syksyllä 2020

Tietojohtaminen Liikkuvuus Blogikirjoittaminen



sisältö esiin ihmisen 
kautta:

👉👉 artikkelit

👉👉 Kaiku-
kehittämishankkeet

👉👉Tapahtumat



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tässä kohdassa Poll?



Seuraa myös 
Twitterissä 
@ValtiollaFi



Jutellaan 
#töissävaltiolla

toimitus@valtiolla.fi
Twitterissä: @ValtiollaFi

Hani Olsson, päätoimittaja
@haniolsson

hani.olsson@valtiokonttori.fi
p. 0295 503 303
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