KOULUTUSOHJELMA

09.01.2023

Mahdollistaja – esimiestyössä valtiolla (ryhmä
7)
Ajankohta: 30.08.2022 14.00 - 22.11.2022 15.00
Kesto: 12 viikkoa
Esittely
Mahdollistaja on uusi täysin digitaalinen valmennuskokonaisuus kaikille valtiolla esihenkilöinä
työskenteleville. Se päivittää osallistujien osaamiset 2020-luvulle ja tarjoaa lisäksi tuoreita ja inspiroivia
ajatuksia omassa työssä kehittymiseen. Mahdollistaja tarjoaa muun muassa vertaiscoachingin ja
keskustelutilaisuuksien kautta ainutlaatuisen tilaisuuden verkostoitua, sparrailla ja oppia yhdessä
valtion eri organisaatioissa työskentelevien esihenkilöiden kanssa.

Valmennusmoduulien teemat ovat:
Moduuli 1 – Johdanto: Mahdollistaja tällaisessa maailmassa Moduuli 2 – Onnistu esihenkilönä Moduuli
3 – Valmentava johtaminen Moduuli 4 – Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet Moduuli 5 –
Etäjohtaminen Moduuli 6 – Esihenkilön viestintä Moduuli 7 – Tulevaisuuden hallinto

Valmennusohjelma koostuu:
• seitsemästä itsenäisesti opiskeltavasta moduulista (videosisältöä, podcasteja, kirjallista materiaalia ja
tehtäviä) • livelähetyksenä järjestettävistä aloitus- ja päätöstilaisuuksista (2x 1h, Teams-yhteydellä) •
sekä näiden välillä oman pienryhmän kanssa toteutettavista vertaiscoaching-tapaamisista (4x 1,5h,
Teams-yhteydellä) • ja kaikille yhteisistä vapaaehtoisista Mahdollistaja-kerhon tapaamisista (4x 1h,
Teams-yhteydellä) • Ohjelman aikana kukin osallistuja työstää oman esihenkilönä kehittymisen
suunnitelmansa.

Mahdollistaja-ryhmän 7 (30.8.2022-22.11.2022)
toteutusaikataulu:
• Valmennuksen aloitustilaisuus ti 30.8.2022 klo 14-15 • 1. Mahdollistaja-kerho (M-kerho) ma
19.9.2022 klo 14-15 • 2. M-kerho ma 10.10. klo 14-15 • 3. M-kerho to 27.10. klo 14-15 • 4. M-kerho to
10.11. klo 14-15 • Valmennuksen päätöstilaisuus ti 22.11. klo 14-15 HUOM. Yllä olevien tilaisuuksien
lisäksi jokainen osallistuu neljään vertaiscoachaustapaamiseen (4x 1,5 tuntia), joiden aikataulun
jokainen coachingryhmä sopii keskenään aloitustilaisuudessa. Vertaiscoachaukset ovat pakollinen ja
M-kerhot vapaaehtoinen osa valmennusta.

Tavoite ja hyödyt
• Pysähtyä yhdessä tärkeän esimiestyön äärelle ja kasvattaa omaa osaamista • Toimia inspiraationa ja
vahvistaa motivaatiota omassa työssä kehittymiseen • Saat valmiudet valmentavan johtamisen taitojen
soveltamiseen esihenkilötyössäsi • Ymmärryksesi valtionhallinnosta ja sen muutoksista kasvaa • Saat
mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden esihenkilöiden kanssa • Kannustaa vertaisoppimiseen
yhdessä muiden valtion esihenkilöiden kanssa
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Kenelle kurssi soveltuu
Kaikki valtiolla esihenkilötehtävissä työskentelevät 5 000 + henkilöä. Mahdollistaja sopii myös
esihenkilötehtäviin tähtäävälle tai siirtyvälle asiantuntijalle.
Koulutuspaikka
Etävalmennus
Kouluttaja
• Johdanto: Mahdollistaja tällaisessa maailmassa: Petri Rajaniemi, puhumisen, kirjoittamisen ja
organisaatioiden kehittämisen ammattilainen • Onnistu esihenkilönä: Pekka Järvinen,
Organisaatiopsykologi ja -konsultti • Valmentava johtaminen: Eveliina Salonen, Executive Coach
(PCC/ICF), valmentaja, VT, TM, organisaatioiden kehittäjä • Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet:
Risto Lerssi, hallitusneuvos, varatuomari valtiovarainministeriöstä • Etäjohtaminen: Ulla Vilkman,
modernin työelämän kehittäjä, etäjohtamisen ja monipaikkaisen työn asiantuntija sekä tietokirjailija &
Aino Heikkinen, henkilöstöjohtaja Digi- ja väestötietovirastosta • Esihenkilön viestintä: Anna Sorainen
, viestinnän, kriisijohtamisen ja maineenhallinnan asiantuntija • Tulevaisuuden hallinto: Jari Sarasvuo,
Trainers’ Housen perustaja, hallituksen puheenjohtaja, markkinointijohtaja & Mikko Alasaarela,
tekoälyasiantuntija ja -yrittäjä, tekoälyn vaikuttavuuden tutkija & Maria Nikkilä, tietohallintoneuvos
valtiovarainministeriöstä & Eeva Kaunismaa, projektipäällikkö valtiovarainministeriöstä • M-studio:
Katri Makkonen, toimittaja ja viestintäammattilainen
Hinta
440
Kysy lisätietoja
Asiantuntija Tanja Kalinainen tanja.kalinainen@haus.fi / 040 686 3585 Ohjelmajohtaja Tero Vuorinen
tero.vuorinen@haus.fi / 040 536 7179
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Pekka Järvinen
Valmentajana Onnistu esihenkilönä -moduulissa
Organisaatiopsykologi Pekka Järvisellä on yli 30 vuoden käytännön kokemus julkisen hallinnon ja
yksityisten yritysten esimiesten ja työyhteisöjen koulutuksesta sekä konsultoinnista erilaisissa muutos-,
kehittämis- ja ongelmatilanteissa. Hän on kirjoittanut lukuisia johtamista käsittelevä kirjoja.
Blogi
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02/02/2022

Mahdollistaja on esihenkilövalmennuksen uusi normaali
Aloitimme vuosi sitten toteuttamaan Mahdollistaja-valmennuksen ensimmäistä pilottia. Tavoitteena oli
rakentaa esihenkilövalmennus kaikille valtion esihenkilöille – siis kaikille runsaalle viidelle tuhannelle.
Asetimme reunaehdoksi myös sen, että emme yritä kaataa tietoa ihmisten päihin, vaan valmennuksen
tulisi olla viihdyttävä. Ja tietenkin vuorovaikutteinen.
Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset
27.9.2022 – 19.12.2022.
Johtaminen ja esihenkilötyö
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Mahdollistaja – esimiestyössä valtiolla (ryhmä 8)
Lue lisää
Kaikki koulutukset
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