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Aino Heikkinen

Henkilöstöpäällikkö



• Henkilöstöpäällikkö, Väestörekisterikeskus, 2018-

• Henkilökierto Hausissa 2017

• Henkilöstöpäällikkö (vast.), Kansallisarkisto 2008-2017

• Ylitarkastaja, Sota-arkisto (MPKK), 2005-2007

• Tutkija, Sota-arkisto (MPKK), 2002-2004

Ketä te kuuntelette



• Iso fuusio tulossa – maistraatit ja VRK muodostavat Digi- ja 
väestötietoviraston 2020 (482 päivää)

• 210 henkilön virastosta 800 hengen virastoksi
• Henkilöstörakenne muuttuu (koulutus, keski-ikä, sukupuolijakauma)
• 3 paikkakunnan virastosta yli 30 paikkakunnan virastoksi
• Uusia tehtäviä tulossa, vanhoja prosesseja digitalisoidaan
• Kaikki pidettävä mukana kehityksessä ja töissä oltava kivaa!
• Monitoimittajaympäristö

Haasteita on joskus tiellä kohtalon…

Tämä kaikki vaatii paljon osaamista ja omaksumista!



1. Osaamisen vuosikello
2 a. Teemaseminaarit ja

2b.kielitaitovaatimuksena 
konsultti

3. Keskittymiskohteena 
ketterät menetelmät 4. Innovaatiokilpailu

2018

Oppimisen nelikenttä vuonna 2018

• Osaamiseen panostetaan 
systemaattisesti

• Erilaisia tapoja ja käytänteitä – ei 
vain yksilökoulutusta

• Panostetaan yhteiseen 
näkemykseen yksilöä 
unohtamatta

• Vuonna 2018 neljä eri 
menetelmää, joilla sama 
päämäärä



Inno-VRK



• Idea tuli henkilöstöstä – innovaatiokilpailu, jossa parhaat palkitaan 
rahoituksella ja resursseilla

• Ajatuksena saada parhaat mahdolliset ideat henkilöstöltä

• Ideat kerättiin Confluence-alustalle, jossa niitä saatiin myös kommentoida, 
haastaa ja kannattaa

• Ehdokasasettelu, jonka jälkeen äänestys

• Johtoryhmä valitsi äänestyksen ohjaamana eniten ääniä saaneet jatkoon. 

• Uusi kierros tulossa

Inno-VRK



Ja eniten ääniä saivat…

•Puki sanoiksi henkilökunnan toiveen etätyömallien joustavoittamisesta entisestään. Jäi 
toteuttamatta, koska oli muutenkin henkilöstöhallinnon työlistalla.   Etätyökokeilu

•Syysmyräkkä-tapahtuma on Keväthumauksen kääntöpuoli. Syysmyräkässä heittäydytään kehittäjäyhteisön 
kanssa möyhimään digitalisaatiota hidastavia esteitä ja etsitään Miten voisimme-asenteella ratkaisuja 
digitalisaation vauhdittamiseksi.

Syysmyräkkä

•Paikka, jossa VRK ja maistraatit voivat huhuilla toistensa osaamista ja yhdistää voimansa jo 
ennen uutta lakia. Toteutus joko OTOna tai henkilökiertona.Pestuumarkkinat

•BirdbayStreet Broadcasting System on digiajan lähetykset mahdollistava studioratkaisu, jonka 
avulla tuleva digivirasto ja sen yhteistyökumppanit luovat laadukasta viestintämateriaalia. (BS)^2 studio

•KAPA-laki tai Laki väestötietojärjestelmästä tai joku osa laista ja tehdä yhteistyössä kielen 
ammattilaisten, visualisoijan ja vaikka selkokielikeskuksen kanssa kokeilu, jossa teemme laista 
viestinnällisen version jonka kuka vaan ymmärtää. 

Lainsäädäntö selkeämmälle 
suomelle



Aino Heikkinen, henkilöstöpäällikkö, VRK
Aino.heikkinen@vrk.fi

Kiitos!


