
KEHAisuja
Miten mahdollistamme kehittyvät ja innovatiiviset palvelut



Mikä KEHA?
KEHA-keskus hoitaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinnon 

ja kehittämistyön, jotta virastot voivat keskittyä 
asiakkaidensa palvelemiseen. 



Mitä KEHA-keskus tekee?

• Yhdenmukaistamme ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintaa, jotta 
kansalaiset saisivat yhdenmukaista palvelua eri puolilla Suomea.

• Kehitämme virastojen henkilöstön osaamista, johtamista ja 
esimiestyötä, työhyvinvointia, asianhallintaa, strategiatyötä, 
ennakointia, toiminnan laatua ja digitaalista palveluliiketoimintaa.



Mitä KEHA-keskus tekee?

• Tuotamme ministeriöille ja keskusvirastoille talous- ja 
henkilöstöhallinnon tietoja, joita ne tarvitsevat ohjaustehtävässään.

• Toimimme neuvotteluviranomaistehtävissä eli neuvottelemme 
virkamiesten työehdoista. 

• Hoidamme avustusten kuten palkkatuen maksamista, käytön 
valvontaa ja takaisinperintää.



Loimme yhdeksän hyvää käytäntöä, kun 
ratkaisimme nämä ongelmat:

• 15 erillistä hallintoa

• Suomen pitkät välimatkat

• Monipaikkaisuuden haasteet 
johtamiselle

• Moninkertainen viestintä samasta 
asiasta

• Monta eri tavalla toimivaa 
talousyksikköä

• Vaihtelevat periaatteet osaamisen 
kehittämisessä

• 15 erillistä henkilöstöhallintoa

• Vaihtelevat maksatusten käsittelyt

• Vertailukelpoisen tiedon puute



Monta lokeroa. 
Moninkertainen työ.

Jokaisella 15 ELY-keskusalueella oli oma hallinto, kehitystyö ja KEHA-
keskuksen nykyisin hoitamia maksatuksia. Teimme työtä omissa 

lokeroissamme, mikä johti päällekkäisyyksiin ja epäyhtenäisyyteen. 
Osaamisen jakaminen jäi vähiin. 

Ongelma



Keskitimme hallinnon, kehittämisen ja maksatuksen yhteen 
organisaatioon – KEHA-keskukseen. 

Työt teemme edelleen ELY-keskuksissa ja TE-toimistoissa
ympäri Suomea, mutta nyt olemme KEHAlaisia.

Räjäytimme lokerot. 
Rakensimme yhteisön. 

• Ratkaisu



Yhteiset prosessit tuovat säästöjä ja selkeyttä

• Henkilöstöhallinto

• Talous, laskutus, hankinnat

• Maksatus

• Tietohallinnon projektit samassa 
salkussa

• Osaamisen kehittäminen

• Asianhallinta

• Toimitilakonseptit

• Digitaalinen palveluliiketoiminnan 
kehittäminen

• Sovelluskehittäminen 



Suomi on liian iso maa.
Palavereita ja valmennuksia pidettiin eri puolilla Suomea, rahaa ja 

työaikaa paloi matkoihin. Usein tulikin jäätyä pois. Myös asiakirjojen 
allekirjoittaminen vaati järjestelyjä.

Ongelma



Työskentelemme ja asumme edelleen 
ympäri maata. Kohtaamisissa ja palvelussa 
hyödynnämme useita virtuaalisia
työvälineitä.

Kutistimme
Suomen
viestintä-
teknologialla.

Ratkaisu
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Toiminta tiivistyy. 
Hyvä leviää.
Yhtenäinen linja päätöksille. Nopeampaa palvelua 
kansalaisille. Sisäinen viestintä kerralla koko porukalle. 

KEHA-keskus teki meistä yhteisön, jossa opimme 
toisiltamme ja tartutamme hyviä ideoita.

Säilytimme kosketuksen myös ELY-keskusten ja 
TE-toimistojen arkeen, koska työskentelemme 
samoissa konttoreissa. 

Monipuolinen viestintä tukee KEHA-keskuksen 
monipaikkaista toimintamallia.

Tulos



Työ sujuu. 
Vaikka mökillä.
Saa työskennellä vaikka mökillä ja asiakas saa silti yhtä hyvää 
palvelua. Mökillä saatamme olla jopa lähempänä asiakasta. 

Virtuaalisilla työvälineillä palavereihin ja valmennuksiin pääsee 
ilman yhtäkään matkapäivää. Niihin osallistuukin nyt enemmän 
väkeä. Asiakirjat allekirjoitamme näppärästi sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä.

Tulos



KEHAlaisia on eri 
puolilla Suomea.

KUSTAVI

PORI

JYVÄSKYLÄ

SALLA

KAJAANI

LIEKSA

TORNIO

YLIVIESKA

ROVANIEMI

KANTVIK

KOSKENKORVA
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Tuleeko johtaja sinne 
mökille johtamaan?

Meitä on noin 550 asiantuntijaa Kantvikista Sallaan. Teemme työtä 
milloin virkapaikalla, milloin kotona tai matkoilla. Esimies voi olla satojen 

kilometrien päässä. Perinteinen johtaminen ei toimi. 

Ongelma



Ratkaisu

Pyrimme näkemään toisemme hyvinä ja luottamuksen 
arvoisina. Kun työn tulos on hyvä, mitä väliä on paikalla? 
Saamme homman toimimaan avoimella viestinnällä sekä 
yhteisesti sovituilla pelisäännöillä, kokouskäytännöillä ja 
viestintäkanavilla. 

Katsomme tuloksia. 
Emme tekopaikkaa. 



Elämään sopiva työ 
kantaa makeampia 
hedelmiä. 
Johtaminen onnistuu hajautetussa työyhteisössä, kun sen 
eteen nähdään vaivaa. KEHAlaiset arvostavat joustavia 
työskentelymahdollisuuksia. Työ ja perhe sopivat paremmin 
yhteen, ja saamme valita paikan, jossa syntyy paras tulos. 
Haluammekin jatkuvasti kehittää omaa työtä. 

Tulos



Monta kertojaa. Monta versiota. 
Virastoilla oli aiemmin omat intranetit, joihin tehtiin tiedotteista omat 

versiot. Moninkertainen viestintä hajotti tiedon: kun viestillä oli monta 
kertojaa, se ei pysynyt yhdenmukaisena. Tietoa oli tallennettuna 

hajalleen työntekijöiden koneille.

Ongelma



Taimi on kuin intra, mutta enemmän. 
Työmateriaali on saatavilla pilvessä 24/7 
laitteella kuin laitteella. Tämän lisäksi 
työkaverin tavoittaa virtuaalisten välineiden 
avulla, missä toinen sitten onkin.

Teimme Taimista
koko kylän 
tietotoimiston.

• Ratkaisu



Taimi on digitaalinen työympäristö, joka perustuu 
MS O365 -pilvipalveluihin. Taimissa on esimerkiksi:

• käyttäjän räätälöimä uutisvirta etusivulla

• henkilöstön käsikirja palvelussuhdeasioista

• viestinnän työkalupakki

• TE-palvelujen käsikirja

• yhteiset asiakirjat

• tunnistautuminen eri järjestelmiin

• tallenteet

• keskustelualustat

• työskentely- ja vuorovaikutusalustat. 



Kuin saman 
pöydän ääressä.
Taimi kertoo saman viestin kerralla kaikille. 
Viestintä on nyt paljon yhdenmukaisempaa. 
Koko toiminta on tehostunut, kun työaineisto 
– ja työkaverit – ovat kaikkien saatavilla 
yhdessä paikassa. 

Tulos



Niin paljon taloutta yhden harteilla. 
Aiemmin talousyksiköt olivat osa jokaisen 15 ELY-keskusalueen 

hallintoyksikköä. Pienet yksiköt olivat haavoittuvampia esimerkiksi 
sairaustapauksissa. Hyviä käytäntöjä ei jaettu maanlaajuisesti niin kuin 

nykyään. Eri talousyksikköjen tietoja oli hankala vertailla ja yhteinen 
kehittämistyö oli vähäistä.

Ongelma



Keskitimme talouden yhteen yksikköön. 
Se toimii verkostomaisesti ja palvelee 
asiakasvirastoja, ministeriöitä ja 
keskusvirastoja valtakunnallisesti. Tehtävät 
on keskitetty, ja yksiköllä on yhtenäiset 
ohjeet ja prosessien kuvaukset. 

Loimme 
talousihmisten 
verkoston.

• Ratkaisu



Keskitetyt talouspalvelut ja valtakunnalliset 
prosessivastuut

• Kolme alueellista ryhmää, jotka tuuraavat tarvittaessa toisiaan 

• Kaksi valtakunnallista ryhmää

• Viisi valtakunnallista prosessivastuuta, jotka ovat yhteneviä Valtiokonttorin ja 
Palkeiden prosessien kanssa 

• Laskutuksen yhteiset käsittelyjonot ja sähköiset organisaatiopostilaatikot

• Keskitetty matkahallinto 

• Hallinnonsisäinen laaja yhteistyö työllisyysmäärärahojen ja 
työttömyysetuusmäärärahojen sidontaseurannassa



Taloudellisemmin. 
Tehokkaammin. 

Työkaverin kanssa.
Verkostossa työtä voidaan jakaa, se ei ole enää yhden 
harteilla. Kaikki haluavat jakaa hyviä ideoitaan muille ja 

kehittää työtapojaan. Sähköisesti tuettu, yhtenäinen 
toiminta tuottaa tasalaatuisempaa palvelua. Koska 

taloustiedot ovat nyt vertailukelpoisia, niitä voi 
hyödyntää johtamisessa. Keskitetty talous on 

tehostanut toimintaa selvästi.

Tulos



Tieto jäi jonnekin.
Ihmiset tietoineen ja taitoineen olivat hallinnollisesti eri yksiköissä 

ympäri Suomen. Tiedon jakaminen ja yhdessä kehittäminen oli vähäistä 
– eikä siihen ollut työkalujakaan. Kukin yksikkö kehitti osaamista omien 

periaatteidensa mukaan. Digikehittämistä tehtiin aiemmin työ- ja 
elinkeinoministeriössä.

Ongelma



Keskitimme osaamisen ja digityökalujen 
kehittämisen yhteen organisaatioon. Kehittäjät 
työskentelevät asiakkaiden kanssa samoissa 
tiloissa ympäri Suomea. Työhön osallistuvat niin 
yksiköt, asiakkaat, henkilöstö, sidosryhmät kuin 
ohjaavat tahotkin. 

Toimme ihmiset 
ja heidän tietonsa 
yhteen.

Ratkaisu



Esimerkkejä kehittämisestä

• Kehittämistoimintaa tuetaan alueellisesti esim. kehittämiskumppanityöllä.

• Fasilitoinnin ammattilaiset vetävät hyvää palautetta saaneita tilaisuuksia 
asiakasvirastoille.

• KEHA-keskuksen laatima Uudistumisohjelma sisältää kootut kehittämistoimet, 
joilla pyritään vastaamaan tulevaisuuteen ja huomioimaan myös nykytila.

• Työmarkkinatorin hakupalvelun 1. vaiheen toteutus



Tieto liikkuu 
ja palvelee 
kansalaisia.
Kehitämme palveluja yhdessä. Tiedosta ja 
hyvistä käytännöistä on tullut entistä 
vahvemmin yhteisiä. Viime kädessä tästä 
hyötyvät kansalaiset: he saavat toimivampaa 
palvelua TE-toimistoilta ja ELY-keskuksilta.

Tulos



Henkilöstöä hallitsi monta 
hallintoa. Mutta kukaan ei 

hallinnut hallintoa.
Jokaisella 15 alueella oli oma henkilöstöhallinto. Kun vaikkapa jokin 

ohjeistus muuttui, siitä piti kertoa jokaiselle alueelle erikseen.

Ongelma



Keskitimme henkilöstöasiat yhteen yksikköön: 
henkilöstö- ja lakipalvelut. Se palvelee kaikkia 31 
asiakasvirastoa yhteneväisesti ohjeineen, 
suunnitelmineen ja tulkintoineen. Yksikkö tuottaa 
tietoa myös ohjaaville tahoille.

Toimme hallinnon 
henkilöstö-
hallintoon.

• Ratkaisu



Keskitettyä henkilöstöhallinnon palvelua

• Työnantajatoiminta

• Palvelussuhdeasiat

• Henkilöstösuunnittelu

• Työsuojelu, työterveys ja työhyvinvointi 

• Rekrytointien tuki ja oikeudelliset palvelut

• Asiakaspalvelussa toisiaan sijaistavat ryhmät alueellisen jaon mukaan: etelä, länsi 
ja itä/pohjoinen

• Alueelliset yhdyshenkilöt palvelevat myös teemoittain, esim. tasa-arvo-, eläke- ja 
kuntoutusasiat

• Neljä päätoimista työsuojelupäällikköä



Hooärrää
yhdellä iskulla. 
Pintaa syvemmältä.
Toimintaohjeiden teko ja niistä viestiminen tapahtuu 
kerralla kaikille Taimin kautta. Keskittäminen on 
säästänyt henkilötyövuosissa ja vähentänyt 
henkilösidonnaisuutta. Ammattitaito on syventynyt. 
Henkilöstöhallinnosta löytyy nyt tietäjiä, jotka ovat 
perehtyneet tiettyyn teema-alueeseen. 

Tulos



Maksatus kulki 
mutkikkaita polkuja.

ELY-keskusten ja TE-toimistoiden tekemien sopimusten tai 
valtionapupäätösten maksatukset kestivät joskus kauemmin kuin 
asiakkaalle oli luvattu. Hakemusten käsittelyajat ja käsittelytapa 

vaihtelivat eri puolilla maata. 

Ongelma



Organisoimme KEHA-keskukselle 
maksatusyksikön, jonka tavoitteena on tuottaa 
ELY-keskusten ja TE-toimistojen tekemien 
sopimusten ja valtionapupäätösten maksatukset. 
Yksikön asiantuntijat keskittyvät maksatusten 
laadukkaaseen käsittelyyn, ja 
asiakaspalvelukeskukset vastaavat hakemista 
koskeviin kysymyksiin. 

Avasimme 
maksatuksille 
valtatien.

• Ratkaisu



Kehitämme prosesseja, työtapoja 
ja järjestelmiä jatkuvasti

• Hyödynnämme systemaattista työnsuunnittelu- ja seurantatyökalua

• Tavoitteena rakentaa verkosto, jossa tieto liikkuu.

• Suunnittelemme digiratkaisuja tehokkaasti omana tuotantona.



Raha löytää 
perille aikaa 
tuhlaamatta.
Rakensimme liittymän asianhallinta- ja 
laskutusjärjestelmien välille. Se on 
nopeuttanut maksun saantia kahdella viikolla, 
ja puhelinpalvelu on säästänyt huomattavasti 
jokaisen maksatustarkastajan aikaa. Maksatus 
menee oikein ja tasapuolisesti. Asiakkaat 
saavat ajankohtaista tietoa esimerkiksi 
keha-keskus.fi-sivustolta. 

Tulos



Tieto oli tiedonmurusina.
Jokaisella virastolla oli omat systeemit, joten niistä kerätty tieto ei ollut 

vertailukelpoista. Siksi tiedolla johtaminen oli hankalaa. 

Ongelma



KEHA-keskus tuottaa esimerkiksi henkilöstö-
ja taloustietoa keskitetysti tiedolla johtamisen 
tueksi. Tietoja ja tuloksia voidaan vertailla ELY-
keskusten ja TE-toimistojen kesken. 
Vertailukelpoinen tieto toimitetaan myös 
medialle ja sidosryhmille. 

Otimme tiedon 
omiin käsiin. 

• Ratkaisu



KEHA-keskus koordinoi:

• palvelukohtaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä ELY-keskuksista, TE-toimistoista ja 
KEHA-keskuksesta 

• alueellisten kehitysnäkymien koontia, joka julkaistaan yhdessä ELY-keskusten ja 
TEM:n kanssa

• asiakasvirastojen CAF-laatutyötä 

• BI-analytiikan käyttöönottoa ja kehittämistä, kuten kasvupalveluiden tiedolla 
johtamista. 



Tiedonmuruista 
jalostuu kultajyviä.
Keskitetysti tuotettu tieto on kustannustehokasta ja luotettavaa. Alueet pystyvät 
vertaamaan omaa toimintaansa muihin alueisiin. KEHA-keskuksen, ELY-keskusten 
ja TE-toimistojen päätöksenteko perustuu laaja-alaiseen tietoon. Asiakaskokemusta, 
omaa toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia analysoidaan systemaattisesti. 

Tulos



Näistä kehittyi 
hyviä käytäntöjä



KEHA-keskuksen hyvät käytännöt

• Hallinto-, kehittämis- ja maksatuspalvelut yhdessä organisaatiossa (vs. 15 erillistä 
hallintoa)

• Monipaikkainen toimintamalli (vs. työmatkustus pitkien välimatkojen maassa)

• Luottamukseen rakentuva organisaatiokulttuuri (vs. monipaikkaisen 
organisaation johtaminen perinteisellä tyylillä)

• Sähköinen digityöympäristö (Taimi) ja virtuaaliset työvälineet (vs. moninkertainen 
viestintä)



KEHA-keskuksen hyvät käytännöt
• Talousyksikön keskitetyt palvelut ja valtakunnalliset prosessivastuut (vs. monta eri 

tavalla toimivaa talousyksikköä)

• Keskitetty digi- ja osaamisen kehittäminen (vs. vaihtelevat periaatteet osaamisen 
kehittämisessä)

• Yhteinen henkilöstöhallinto ja lakipalvelut (vs. 15 erillistä henkilöstöhallintoa)

• Prosessi- ja kustannustehokas maksatus (vs. vaihtelevat maksatusten käsittelyt)

• Tiedolla johtamisen tuki (vs. vertailukelvoton talous- ja henkilöstötieto)



Fiksummin tekemällä 
parempaa palvelua paikasta 

riippumatta. 
Teimme sen organisoimalla työt uudella tavalla sekä 

uudistamalla organisaatiokulttuuria. Mahdollistamme 
kehittyvät ja innovatiiviset palvelut.




