Uudistuva julkinen sektori – mahdollistava
johtaminen -koulutusohjelma
#UUDISTUJA - Suomen julkisen sektorin uudistaja
Uudistuja-ohjelma tarjoaa
osallistujilleen
ainutlaatuisen
poikkihallinnollisen
oppimismahdollisuuden
yhdessä muiden
valtionhallinnon osaajien
kanssa.
Uudistuja antaa
uudistumishaluisille
valtionhallinnon johtajille
kyvyn toimia tulevaisuuden
muutosjohtajina.
Koulutusohjelman ensimmäinen ryhmä aloittaa huhtikuussa ja kaksi
seuraavaa ryhmää lokakuussa. Koulutuskokonaisuus koostuu
viidestä kahden päivän ja yhdestä yhden päivän moduulista. Moduulit
toteutetaan noin kuukauden välein ja kolmas moduuli tapahtuu
ulkomailla. Koulutus on osallistujille maksuton matkakuluja lukuun
ottamatta.
Uudistuja-ohjelman on tähän mennessä suorittanut 140
ministeriöiden ja virastojen ylintä virkamiestä. Se on saanut
osallistujiltaan erinomaista palautetta ja se on jo nyt onnistunut
aidosti
uudistamaan
sekä
osallistujien
että
heidän
organisaatioidensa toimintaa.

HAUS kehittämiskeskus Oy jatkaa Sitran
menestyksekkäästi aloittamaa Uudistujakoulutusohjelmaa.
Ohjelma
uudistaa
hallintoa
tukemalla
mahdollistavaa
johtamista ja kasvattamalla uudistumiskykyisiä johtajia.

Toteutus ja aikataulu
Kurssi koostuu:
• kuudesta lähiopetusjaksosta (yht. 11 lähipäivää), joista yksi on ulkomailla
• toiminnallisista ennakko-, väli- ja jälkitehtävistä
• omasta toimintatapakokeilusta
• mobiilioppimisesta ja
• materiaalipankista
Osallistujiksi valikoituneilta henkilöiltä odotamme sitoutumista ohjelman lähipäiviin,
välitehtäviin sekä omaan työhön liittyvään toimintatapakokeiluun, jossa
koulutuksen oppeja viedään käytäntöön jo koulutuksen aikana.

Moduuli 1: Globaalit ilmiöt ja julkisen sektorin uudistumiskyky
•
•
•

Uudistuja 7: 4.-5.4.2019, Sannäsin Kartano (Sannaistentie 540, Porvoo)
Uudistuja 8: 29.10.-30.10.2019
Uudistuja 9: 31.10.-1.11.2019

Moduuli 2: Uusia toimintamalleja monimutkaisiin ongelmiin
•
•
•

Uudistuja 7: 9.-10.5.2019, Sannäsin kartano
Uudistuja 8: 26.-27.11.2019
Uudistuja 9: 3.-4.12.2019

Moduuli 3: Systeemisen toisin toimimisen mallia maailmalta
•
•
•

Uudistuja 7: 12.-13.6.2019, Den Haag, Hollanti (kohde ja aikataulu varmistetaan lähiaikoina)
Uudistuja 8: 14.-15.1.2020, Den Haag, Hollanti
Uudistuja 9: 16.-17.1.2020, Den Haag, Hollanti

Moduuli 4: Julkisesta hallinnosta palveluun & palvelusafari pääkaupunkiseudulla
•
•
•

Uudistuja 7: 4.-5.9.2019, Sannäsin Kartano
Uudistuja 8: 11.-12.2.2020
Uudistuja 9: 13.-14.2.2020

Moduuli 5: Ihmisten johtaminen ja uudistuva johtamiskulttuuri
•
•
•

Uudistuja 7: 2.-3.10.2019, Sannäsin Kartano
Uudistuja 8: 10.-11.3.2020
Uudistuja 9: 12.-13.3.2020

Moduuli 6: Toimintatapauudistusten ja kokeilujen opit käyttöön
•
•
•

Uudistuja 7: 5.11.2019
Uudistuja 8: 2.4.2020
Uudistuja 9: 3.4.2020

Lisätietoja koulutusohjelmasta:
Ohjelmajohtaja Tero Vuorinen, 040 536 7179, tero.vuorinen@haus.fi
Koulutussuunnittelija Jaana Kalliomäki-Adan, 050 593 6520, jaana.kalliomaki-adan@haus.fi

