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Kehitysportfolio Kelassa 

• Kehitysportfolio on keino ohjata kehityspanoksia haluttuun suuntaan, 

muodostaa kehitystoiminnasta hallittavat ja tavoitteiden mukaista hyötyä 

(arvoa) tuottavat kehitystoimenpiteet. 

 

• Innovaatiorahoitusta allokoidaan innovaatioportfolion avulla. 

Innovaatiorahoitus on lähtökohtaisesti ”riskirahoitusta”: 

• kokeilujen avulla opitaan myös, mitä ei kannata tehdä, ja vältetään isot virheinvestoinnit. 

 

• Innovaatioportfolio on osa Kelan kehitysportfoliota. 
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Teemat antavat yhteisen kehyksen 
innovaatiotoiminnalle Kelassa 

• Teema on konkreettisempi kuin 

strategia, mutta laajempi kuin konsepti 

tai kokeilu 

• Luo jatkuvuutta ja yhteisen nimittäjän 

eri kehityskohteille myös eri 

aikaikkunoissa. Ohjaavat ja tuovat esille 

yhteisesti tärkeäksi koettuja asioita 

• Helpottaa seurantaa ja painotusten 

varmistamista 

• Teemat myös tukevat ja täydentävät 

toisiaan  

• Joskus tulokset näkyvät asiakkaille 

nopeasti ja joskus vasta yritetään 

ymmärtää, miten varsinaista haastetta 

kannattaisi lähteä viemään eteenpäin 
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Innovaatioyksikkö 

Kehityspäällikkö - liiketoiminta 

Kehityspäällikkö – Tech Lead 

14 hengen monialainen tiimi 

Innovaatiojohtaja 

Johtava palvelumuotoilija 

Liiketoiminta-analyytikko 

Visuaalinen palvelumuotoilija 

Innovaatio-arkkitehti 

Data scientist 

ICT-arkkitehti – Full stack 

ICT-arkkitehti 

ICT-arkkitehti – Full stack 

ICT-infra-arkkitehti 

Data scientist 

Johdon konsultti 



#KelaLab 

Kelan Innovaatioyksikkö 



Innovaatiokulttuuria rakennetaan muotoiluajattelun 
kautta 

o Kyseessä on myös toiminnan ja toimintatapojen 

muotoilu, ei pelkästään palveluiden tai tuotteiden 

muotoilua 

o Haastetaan olemassa olevia toimintatapoja 

o Löydetään ongelman tai haasteen ydin 

o Asiakaslähtöisyys ja arvon luominen asiakkaille, 

sidosryhmille ja Kelalle 

o Muotoiluajattelulla varmistetaan ihmiskeskeinen 

näkökulma innovaatiotoimintaan 

 

 

Tarpeellinen ja 

toivottava 
 

Asiakaskokemuksen 

suunnittelu 

Elinkelpoinen 

 
Kelan toiminnalle 

kannattavaa 

  Toteutuskelpoinen 
 

Tekninen 

kyvykkyys 



 

Investoimme aikaa ja rahaa 

varhaisessa vaiheessa pieniin 

kokeiluihin ja oppien 

keräämiseen, jotta vältämme isot 

virheinvestoinnit myöhemmin. 

 

Kasvatamme varmuutta siitä, että 

kehitämme oikeita asioita.  
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Innovaatioyksikkö  
#KelaLab 

www.medium.com/kelalab 





Tulevaisuuden hahmottelua… 



FINDY tähän 



Case älyrahake: 

Päästäänkö lohkoketjun avulla 

paperibyrokratiasta eroon? 

 



Julkiset palvelut vuonna 2030? 



Kokeilun osapuolet ja osallistaminen 

Käyttäjäymmärrystä kerrytettiin haastatteluilla, läpikäynneillä ja testeillä: 

• psykoterapeutteja (ammatinharjoittajia) 

• terapiatalojen laskutusvastaavia 

• terapeuteille tarkoitettujen järjestelmien toimittajia 

• terapia-asiakkaita 

• Kelan tilitysten käsittelijöitä sekä ratkaisutyötä tekeviä 
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Kiitos! 
#KelaLab 

medium.com/kelalab 

 


