
VAIKUTTAVUUS- JA
VASTUULLISUUSRAPORTTI
HAUS kehittämiskeskus Oy

2020



2

VUOSI 2020

4 TOIMITUSJOHTAJALTA

5 VUOSI LUKUINA

6 PALVELUMME

7 STRATEGIA

8 HALLITUS

VAIKUTTAVUUS

15 DIGITAALISET PALVELUT

17 KOULUTUSPALVELUT 

23 KEHITTÄMISPALVELUT

27 HYVÄN HALLINNON VIENTI

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

31 KUMPPANIYHTEISTYÖ

32 YLIOPISTO- JA
      KORKEAKOULUYHTEISTYÖ

PARHAAT OSAAJAT

10 YRITYSKULTTUURI JA ARVOT

11 HENKILÖSTÖ JA OSAAMISEN
      KEHITTÄMINEN

13 TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN

VASTUULLISUUS

34 HAUS COMPLIANCE

35 KESTÄVÄ KEHITYS

36 MERKKIPAALUT

SISÄLTÖ

SISÄLTÖ | VUOSI 2020 | PARHAAT OSAAJAT | VAIKUTTAVUUS | SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ | VASTUULLISUUS



VUOSI
2020

Kuvan Ottaja / Unsplash



4

Vuoden 2020 toimintaan koro-
napandemia vaikutti monella ta-
valla. Otimme ison askeleen kohti 
digitaalisen oppimisen keskuksen 
tavoitetta, kun siirsimme keväällä 
käytännössä kaikki koulutuksem-
me toteutettaviksi digitaalisesti. 
Uudistimme kykyämme palvella 
virastoasiakkaita nopeasti muut-
tuvassa tilanteessa. Näemme 
koronapandemiassa mahdolli-
suuden myös uudistumiseen ja ke-
hittymiseen.

Valtion in-house-yhtiönä tehtä-
vämme on vaikuttavuuden aikaan-
saaminen. Visiomme on olla “Maa-
ilman parhaan julkisen hallinnon 
kehittäjä, joka näyttää suuntaa 
tulevaisuuden oppimiselle”. Luet 
nyt uusittua vaikuttavuus- ja vas-
tuullisuusraporttia. Raportti pitää 
sisällään tunnuslukuja ja case-esi-
merkkejä toiminnastamme. Kaikki 
hienot asiat eivät tähän mahdu, 
mutta haluamme antaa sinulle ko-
konaiskuvan monipuolisesta toi-
minnastamme. 

Valtakunnan laajuinen digitaalinen 
oppimisympäristö on maailman 
kärkeä. Jo kaksi kolmesta valtion 
työtekijästä on kirjautunut eOp-
pivaan. Vuonna 2020 suorituksia 
oli noin 124 000. Koulutuksiimme 
osallistui vuoden aikana noin 7700 
valtion virkahenkilöä. Hyvän hal-
linnon vientiä teimme noin 800 ke-
hityspäivällä eri puolilla maailmaa 
joko paikan päällä taikka etämis-
siolla. Kaikilla edellä mainituilla ta-
voilla haluamme näyttää suuntaa 
tulevaisuuden oppimiselle. Osaa-
misen nostamisen lisäksi olimme 
mukana merkittävissä valtion ke-
hittämishankkeissa ja uudistim-
me palveluitamme vastaamaan 
muuttuvia tarpeita.

Tässä raportissa esitetyt tulok-
set on saavutettu osaavan ja 
mahtavan henkilöstömme, yh-
teistyökumppaneidemme ja tie-
tysti virastoasiakkaittemme an-
siosta. Lämmin kiitos jokaiselle 
teille! Vuonna 2021 juhlimme 
50-vuotista matkaamme maail-
man parhaan julkisen hallinnon 
kehittäjänä. Haluamme juhlavuo-

tena katsoa eteenpäin yhdessä ja 
missiomme mukaisesti ”Rakentaa 
parempaa hallintoa ja luottamus-
ta yhteiskunnassa” - seuraavatkin 
50 vuotta. 

Kyösti Väkeväinen,
Toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJALTA

VISIOMME ON OLLA MAAILMAN 
PARHAAN JULKISHALLINNON 
KEHITTÄJÄ, JOKA NÄYTTÄÄ 
SUUNTAA TULEVAISUUDEN
OPPIMISELLE.
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26% 8,5 M€

Osallistujaa koulutus-
ja kehittämishankkeissa

Suoritusta
eOppivassa

Kirjautunutta eOppivassa,
66% koko valtion
henkilöstöstä

Ammattitutkintoa

Henkilöä töissä 
HAUSissa

NPS-
suositteluindeksi

Suomalaista yliopistoa 
tai korkeakoulua, jonka 
kanssa on tehty yhteis-
työtä kotimaassa ja
kansainvälisesti

Kehittämispäivää
hankkeissa
kansainvälisesti

Kansainvälistä julkisen 
hallinnon kehittämis-
hanketta

Osuus valtion
koulutushankinnoista

Liikevaihto

VUOSI
2020
LUKUINA
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Twinning-hankkeet

Räätälöidyt kansainväliset koulu-
tukset Suomessa tai virtuaalisesti

Kehitysyhteistyöhankkeet
DG REFORM -hankkeet

PALVELUMME

KOULUTUSPALVELUTDIGITAALISET PALVELUT KEHITTÄMISPALVELUT HYVÄN HALLINNON VIENTI

Palvelumuotoilu
Oppimismuotoilu

Kehittämispalvelut asiakkaalla
CAF-palvelut

eOppiva
Podcastit

Webinaarit
Digifasilitointi
Digitukipalvelut

Uudistus- ja muutoshankkeet
Strategiahankkeet

Räätälöidyt kehityshankkeet

Johtaminen ja tiedolla johtaminen
Henkilöarvioinnit ja coaching
Digipalvelut

ICT ja asiakashallinta

Palvelumuotoilu

HR
Hankinta
Talous

Juridiikka
EU- ja KV -tuotteet
College

Klikkaa lukeaksesi lisää

SISÄLTÖ | VUOSI 2020 | PARHAAT OSAAJAT | VAIKUTTAVUUS | SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ | VASTUULLISUUS

http://www.eoppiva.fi
http://haus.fi/koulutusohjelmat/
http://haus.fi/kehittamispalvelut/
http://haus.fi/en/haus-international/


7

Tyytyväiset asiakkaat

Uudistuvat ja vaikuttavat palvelut 

Digitaalisen oppimisen edelläkävijyys

Hyvän hallinnon vienti

Parhaat osaajat 

Strategiset kumppanuudet ja verkostot 

Vaikuttava maine

Kannattavuus 

1.

8.

7.

5.

2.

3.

4.

6.

VISIO

Maailman parhaan julki-
sen hallinnon kehittäjä, joka 
näyttää suuntaa tulevaisuu-

den oppimiselle.

MISSIO

Rakennamme parempaa 
hallintoa ja luottamusta

yhteiskunnassa.

Tarjoamme jokaiselle mah-
dollisuuden oppia uutta - 

joka päivä. 

STRATEGIA
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Timo Laitinen
Pääjohtaja

Valtiokonttori

Hallituksen puheenjohtaja

Susanna Niinistö-Sivuranta
Kehitysjohtaja

Helsingin yliopisto

Laura Ylä-Sulkava
Henkilöstöjohtaja
Business Finland

Tom Lindholm
Yrittäjä

Ilona Lundström
Ylijohtaja

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen varapuheenjohtaja

HALLITUS
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Syksyllä 2020 kirkastimme koko 
henkilöstön kanssa yrityskult-
tuurimme ja arvomme, jotka mo-
lemmat tukevat strategiamme 
jalkauttamista. Pidämme arvoja 
aktiivisesti mukana toiminnas-
samme ja tunnistamme arvojen 
mukaiset onnistumiset. Tämä tär-
keä arjessa tapahtuva tekeminen 
on aloitettu ja sitä jatketaan
– yhdessä.

Luontevana jatkumona tälle työl-
le kehitimme organisaatio- ja toi-
mintamalliamme yhä asiakasläh-
töisemmäksi. Lisäksi vahvistimme 
tiimimäistä yhteistyötä ja ketterän 
kehittämisen menetelmien hyö-
dyntämistä. Teimme muutoksen 
osana jatkuvaa parantamista 
avoimesti ja yhdessä henkilöstöm-
me kanssa.

YRITYSKULTTUURI JA ARVOT

YRITYSKULTTUURI
JA ARVOT

ARVOMME:

ONNISTUMINENOPPIMINEN

LUOTTAMUS

Jotta jokainen voisi oppia

Autamme oppimaan, kehitty-
mään ja uudistumaan. Enna-
koimme osaamisen tarpeet, 
verkostoidumme, kehitämme 
yhdessä, kokeilemme ja jaam-
me. Luovasti. Oppiminen on 
meille myös uteliaisuutta, roh-
keasti uuden kokeilemista ja jat-
kuvaa parantamista.

Jotta jokainen voisi luottaa

Luottamus on toimintamme pe-
rusta – teemme, mitä lupaamme ja 
vahvistamme luottamusta kuun-
telemalla, osallistamalla ja viesti-
mällä avoimesti.

Työmme merkityksellisyys pitää 
meidät liikkeessä. Vastuullisuus 
on valintamme ja oikein tekeminen 
lähtökohtamme.

Jotta jokainen voisi onnistua

Kehitämme palveluita ja tuotteita 
yhdessä asiakkaidemme kanssa. 
Otamme asioita rohkeasti yhtei-
seen käsittelyyn löytääksemme 
parhaat ratkaisut. Tuemme toi-
siamme uusissa avauksissa ja 
kannustamme toisiamme kehitty-
mään. Teemme työtä yhdessä ja 
läpinäkyvästi – toisiamme auttaen, 
innostaen ja arvostaen.
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Henkilöstömäärän kehitys
vuosina 2018-2020

2018 2019 2020

Henkilöstön koulutustaso
vuonna 2020 (%)

Henkilöstöä eri rooleissa
(hlö)

35

5
1 10

15

70

36
40Kehitimme henkilöstön osaamista 

ennakoivasti ja systemaattisesti, 
jotta voisimme vastata ketterästi 
tulevaisuuden osaamisvaatimuk-
siin. Poikkeuskevät asetti uuden-
laiset haasteet, joihin oli viipymät-
tä reagoitava. Henkilöstömme otti 
haasteen ammattilaisten tavoin 
vastaan.

Onnistuimme lyhyessä ajassa 
vahvistamaan tarvittavaa osaa-
mista ja muuntamaan koulutus- 
ja kehittämistarjontamme digi-
taaliseen muotoon, etänä ja/tai 
hybridi-mallissa toteutettavaksi. 
Lisäksi kehitimme uusia koulu-
tuksia vastaamaan ajanjakson 
haasteisiin sekä tukemaan laajasti 
myös asiakaskuntamme etätyös-
kentelyn maailmaa. Esimerkiksi 
digitiimimme tehokkaasti luoma 
digifasilitoinnin koulutus sai täy-
det osallistujamäärät kerta toisen-
sa jälkeen. Monipuolisuutta avaa 
omalta osaltaan kansainvälisen 
tiimimme kokonaan virtuaaliseksi 
toteutukseksi muuttamat räätälöi-
dyt koulutukset. Esimerkiksi palau-
te puolalaisilta virkamiesryhmiltä 
oli erittäin hyvää.

Henkilöstömme digiosaamisen 
hyvä taso, ammattitaito ja asenne 
auttoivat meitä reagoimaan poik-
keukselliseen ajanjaksoon. Tätä 
tukivat yhteistyö ja käytänteiden 
jakaminen asiakkaiden ja  sidos-
ryhmien kanssa.   

Alin korkea-aste

Alempi korkea-
kouluaste

Ylin johto

Esihenkilöt

Ylempi korkeakouluaste

Jatkotutkinto

Työntekijät

Kv-projektien työntekijät 
ulkomailla / Suomessa

HENKILÖSTÖMME
DIGIOSAAMISEN HYVÄ 
TASO, AMMATTITAITO 
JA ASENNE AUTTOIVAT 

MEITÄ REAGOIMAAN 
POIKKEUKSELLISEEN 

AJANJAKSOON.

HENKILÖSTÖ JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

HENKILÖSTÖ JA OSAAMISEN 
KEHITTÄMINEN

5

23

11
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Olemme jatkaneet  valtionhallinnon 
sisäisen liikkuvuuden tukemista ja 
edistämistä myös vuonna 2020. Syk-
syllä toivotimme tervetulleeksi Elina 
Halosen, joka työskentelee sisäminis-
teriön henkilöstöhallinnossa henki-
löstösuunnittelijana. Elina tuli osaksi 
digitiimiämme. Näimme alusta alkaen 
henkilökierron antoisana yhteistyö-
mahdollisuutena, jossa osaaminen 
kasvaa molemmin puolin. 

Annetaan Elinan kertoa omista koke-
muksistaan:

”Parasta antia henkilökierrossa oli se, 
että sain tilaisuuden tehdä täysin uu-
sia työtehtäviä, kurkistaa toisen or-
ganisaation työskentelytapoihin sekä 
verkostoitua. Erityisesti sain ammen-
nettua paljon uusia asioita ja ideoita 
kotiorganisaatioon takaisin vietäviksi.

Oli mielenkiintoista hypätä eOppivan 
digikoulutustuotantoihin mukaan. 
Opin paljon uutta lyhyessä ajassa ja 
sain mennä oman osaamiseni mu-
kavuusalueen ulkopuolelle. Sain eh-
dottomasti uutta virtaa työuralleni ja 
katson sitä nyt hieman uusin silmin.”

”Siirryin kesken vuotta HAUSiin di-
gitaalisten koulutusten suunnitte-
lijaksi. Valtionhallinnon ympäristö 
oli entuudestaan varsin tuntema-
ton, joten mielenkiinnolla tartuin 
uuteen mahdollisuuteen. Pedago-
ginen osaaminen ja koulutusalan 
tausta antoivat hyvät lähtökohdat 
tehtävään, mutta nöyränä ja in-
nostuneena lähdin oppimaan uut-
ta. 

Vuosi on ollut monella tapaa poik-
keuksellinen, mikä on vaatinut ky-
kyä muuntautua ja tehdä asioita 
uudella tavalla. Lähtökohta uuden 
työn aloittamiseen ei ollut varmasti 
helpoin mahdollinen, kun työnteko 
tapahtui pääosin etänä. Perehdy-
tys oli järjestetty hyvin ja tiimimme 
timanttiin hiotut prosessit auttoi-
vat saamaan jujusta kiinni. Lopulta 
tekemisen kautta pääsin nopeasti 
sisään työhön.

Työskentelen digitiimissä, jossa 
pääasiallinen vastuuni on vetää 
projekteja digikoulutuksiin liittyen. 
Käytännössä työ pitää sisällään 
esimerkiksi työpajojen fasilitoin-
tia ja käsikirjoitusprosessin ohjaa-
mista. Tuotantojen lisäksi erilaisia 

tehtäviä pääsee tekemään moni-
puolisesti osaamisen kehittämisen 
ja eOppiva-palvelun parissa, joten 
harva päivä on samanlainen. 

Töitä ei suinkaan ole tarvinnut teh-
dä yksin, vaan ympärillä on onnek-
si kovia osaajia ja ennen kaikkea 
mukavia työkavereita, jotka tuovat 
virtaa päiviin. Pimeän syksyn yli 
auttoivat myös lukuisat iltakävelyt 
kuulokkeet korvilla ja liikunta, joka 
tuo kaivattua vastapainoa istu-
miselle. Näistä yritän pitää kiinni 
myös jatkossa!”

Lue lisää Elinan kokemuksista 
monipuolisesti työelämästä val-
tiolla kertovalta valtiolla.fi
–sivustolta:

https://valtiolla.fi/visiitilla-
viereisessa-virastossa/

Anton Salovuori
HAUS kehittämiskeskus Oy,

Digitaalisten koulutusten
suunnittelija

Elina Halonen
Sisäministeriö,

Henkilöstösuunnittelija

HENKILÖSTÖ JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

HENKILÖKIERRON KAUTTA UUDEN OPPIMIS-
TA JA OSAAMISEN JAKAMISTA

DIGITAALISTEN KOULUTUSTEN
SUUNNITTELIJA  -UUTENA TALOONCASE: CASE:

”SAIN EHDOTTOMASTI 
UUTTA VIRTAA
TYÖURALLENI.”

”PEREHDYTYS OLI
JÄRJESTETTY HYVIN 

JA TIIMIMME TIMANT-
TIIN HIOTUT PROSESSIT 

AUTTOIVAT SAAMAAN 
JUJUSTA KIINNI.”
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Työyhteisön ja -hyvinvoinnin yl-
läpitäminen ja  kehittäminen on 
meille tärkeä asia. Huolehdimme 
ja keskustelemme säännöllisesti 
yhdessä työhyvinvointiin liittyvis-
tä asioista ja periaatteista. Näitä 
ovat avoin viestintä ja dialogi, mo-
niäänisyys, jatkuva parantaminen 
sekä henkilöstön osallistaminen. 

Vuonna 2020 keskustelussa pai-
nottui poikkeuksellisen ajanjakson 
johdosta etätyö. Otimme käyttöön 
työhyvinvointia tukevia uusia käy-
tänteitä, kuten eri työhyvinvoin-
titeemoihin keskittyvät valmen-
nukset ja hyvien käytänteiden 
jakamisen. Lisäksi vahvistimme 
etäjohtamista ja yhteisöllisyyttä 
uusin tavoin. Tiimien päivittäispa-
laverit toimivat tärkeänä työn te-
kemisen perustana sekä sosiaali-
sen tuen varmistajana.

Seurasimme henkilöstön työhyvin-
vointia ja -tyytyväisyyttä säännöl-
lisillä kyselyillä.  Teimme kolmen 
kuukauden välein pulssikyselyn. 

Lisäksi teimme yhden laajemman 
kyselyn. Kyselyiden tulokset an-
tavat tärkeää tietoa toimintamme 
kehittämiseksi. Läpi vuoden 2020 
henkilöstö kertoi työhyvinvointin-
sa ja -tyytyväisyytensä olevan hy-
vällä tasolla. Vuoden viimeisessä 
mittauksessa taso nousi erinomai-
seen.

2020
”Hyvä”

2020
”Hyvä”

2020
”Hyvä”

2019
”Hyvä”

2020
”Erinomainen”

Henkilöstötyytyväisyyden
kehitys 2019-2020

TIIMIEN PÄIVITTÄISPALAVERIT 
TOIMIVAT TÄRKEÄNÄ TYÖN
TEKEMISEN PERUSTANA SEKÄ 
SOSIAALISEN TUEN
VARMISTAJANA.

Q4

Q1 Q2

Q3
Q4

TYÖYHTEISÖ JA TYÖHYVINVOINTI

TYÖYHTEISÖN
KEHITTÄMINEN

KETTERÄ
TOIMINTATAPACASE:

Asiakaspalvelun laadun nostami-
seksi otimme käyttöön ketterän 
toimintamallin 2020. Tavoitteena 
on sujuvoittaa työtä, oppia ja pa-
rantaa jatkuvasti. Suunnittelem-
me ja teemme työtä eri pituisissa 
jaksoissa - aina vuosisuunnitte-
lusta lyhyisiin päivittäispalaverei-
hin. Henkilöstö priorisoi ja valitsee 
työtehtävät ja näin haluamme ke-
hittää työtyytyväisyyttä, läpinä-
kyvyyttä ja  yhteisöllisyyttä. Malli 
mahdollistaa hallitun priorisoinnin 
ja reagointikyvyn asiakkaan kan-
nalta.  

VISIO | MISSIO | STRATEGIA                                        ASIAKKAAT

VUOSI NELJÄN-
NES

KUUKAUSI 2 VIIKKOA PÄIVÄ

Alexander Kagan / Unsplash
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38 000
YKSILÖLLISTÄ KÄVIJÄÄ
eOppiva.fi -verkkosivuilla

KUUNNELTUA
PODCASTIA

49 000
KÄYTTÄJÄÄ 85% kirjautumisis-

ta tehdään mobii-
lilaitteella ja 15% 

tietokoneella.

TOP KOLME:

1.Tietosuojan ABC

2. Digiturvallinen työelämä 

3. Saavutettavat asiakirjat

125 000
SUORITUSTA

1 000 000
VIERAILUA
SIVUILLA

2000

DIGITAALISET PALVELUT

eOppiva ON VALTION
DIGITAALINEN OPPIMISYM-
PÄRISTÖ, JOSTA LÖYTYY 
KOULUTUKSIA, PODCASTEJA, 
WEBINAAREJA, ARTIKKELEITA 
JA BLOGEJA. SE ON VALTION 
TYÖNTEKIJÖILLE
VELOITUKSETON KÄYTTÄÄ.

PALVELU JULKAISTIIN
KEVÄÄLLÄ 2018

DIGITAALISET
PALVELUT

KOULUTUSTA
700

Ales Nesetril / Unsplash
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”Elinikäiseen oppimiseen uskovana vir-
kamiehenä olen vaikuttunut eOppivan 
kehittymisestä ja kurssitarjonnasta.”

”Verkkokoulutuksista kiinnostuneena 
opettajaopiskelijana hämmästyin koulu-
tuksen innovatiivisuudesta ja laadusta. 
Olen iloinen, että löysin itse tämän ka-
navan ja aion tutustua muihinkin koulu-
tuksiin. Suosittelen siksi muillekin opis-
kelijakollegoille.”

”eOppiva tasa-arvoistaa osaamisen ke-
hittymistä. Täältä on helppo saada lisä-
tietoa ja olla kehityksessäkin ajantasalla 
ja helposti mukana.”

”Olette vain vaatimattomasti niitä tär-
keimpiä tahoja koko hallinnossa. Arvos-
tan erityisesti sisältöjen käytännönlä-
heisyyttä.”

Helsinki 53%

Tampere 9%

Espoo 4%
Vantaa 3%

Turku 2%

Oulu 2%

Jyväskylä 2%

Kuopio 1%

Lahti 1%

“eOppiva-tiimin tuotantotiimi teki val-
tavan vaikutuksen, sillä koko laatimis-
prosessi oli parhaiten fasilitoitu etäpro-
jekti, jossa olen ollut mukana. Jokaisella 
tapaamisella oli selkä tavoite ja kirkkaat 
askelmerkit, oikeastaan minuuttiakaan 
ei mennyt hukkaan tekoprosessissa. 
Heidän metodiensa avulla saimme 
kaikkien erikoisosaamisen käyttöön 
järjestelmällisesti ja tiiviisti.”

Matkustusturvallisuus ulkomaan virka-
matkoilla, toteutus syksyllä 2020:

Janne Leskinen,
Migri

”Jatkakaa hyvää ja innostunutta työ-
otetta. Levitätte sitä mukavasti muual-
lekin.”

Tuula Seppo,
Digi- ja väestövirasto

DIGITAALISET PALVELUT

PALAUTETTA eOPPIVAN
OPISKELIJOILTA :

MISSÄ PÄIN SUOMEA 
eOppijat OPISKELEVAT?

LAINAUKSIA ASIANTUNTIJOILTA, JOIDEN 
KANSSA HAUS ON TEHNYT DIGIKOULU-
TUKSIA:
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KOULUTUSPALVELUT

KOULUTUSPALVELUT
TUEMME VALTIONHALLINNON
VIRKAHENKILÖIDEN AMMATILLISEN 
OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ ERI
SUBSTANSSIALUEILLA.

VARMISTAMME KOULUTUKSISSAMME 
AJANTASAISUUDEN, LAADUKKUUDEN 
SEKÄ MONIPUOLISUUDEN. 530

Lähikoulutusta ja 
hanketta yhteensä

210
Asiakas-

organisaatiota

11 000
Oppilaspäivää

7700
Koulutuksiin
osallistujaa

55
NPS
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KOULUTUSPALVELUT

YLIMMÄN JOHDON UUDISTUJA
-KOULUTUSOHJELMA

OSALLISTUJAT KUVAILEVAT KOU-
LUTUSOHJELMAA SEURAAVASTI:

CASE:
”Uudistuva julkinen sektori – mah-
dollistava johtaminen” -koulutus-
ohjelma (lyhyemmin Uudistuja) 
siirtyi Sitralta HAUSin toteutetta-
vaksi vuoden 2019 alussa. Sitran, 
VM:n ja HAUSin välinen sopimus 
koski kuuden kurssin toteuttamis-
ta vuosien 2019 ja 2020 aikana. 
Olemme toteuttaneet kurssit 7-12. 
Vuonna 2021 käynnistyvät kurssit 
13-15, joille on tulossa aiempaa 
enemmän kuntien ja kaupunkien 
osallistujia.

Toteuttamiimme Uudistuja-ohjel-
miin on osallistunut yhteensä n. 
150 ministeriöiden ja virastojen 
ylintä virkahenkilöä ja kuntien ja 
kaupunkien johtoa. Koulutus on 
kokonaisuudessaan noin puolen 
vuoden mittainen ja se koostuu 6 
moduulista ja yhteensä 11 lähi-
päivästä. Siihen ulkomaanjakso, 
mobiilioppimisalusta (tehtävineen 
ja lukemistoineen) sekä omassa 
organisaatiossa toteutettava toi-
mintatapakokeilu.

Korona-aikana koulutuksessa on 
siirrytty digitaaliseen toteutuk-
seen, mutta koulutus on pystytty 
toteuttamaan kutakuinkin enti-

seen tapaan hyödyntämällä etä-
luentoja ja digitaalisia työskente-
lyalustoja.

Koulutusohjelmien saama palaute 
on ollut erittäin hyvää kautta lin-
jan. Ohjelmia on kiitelty erityisesti 
siitä, että niiden myötä osallistujat 
saavat paremman kokonaiskuvan 
valtionhallinnon ja kuntien toimin-
nasta, löytävät uusia näkökulmia 
ja ratkaisumalleja hallinnon kehit-
tämiseen ja saavat vahvan kehit-
tämisverkoston muista osallistujis-
ta oman työnsä tueksi. 

”JOS ON VALMIS HAASTAMAAN 
OMAT NÄKEMYKSET JOHTAMISESTA 
JA OMASTA JOHTAJUUDESTA,
UUDISTUJA -KOULUTUS ON SIIHEN 
OIVA PAIKKA!”

”ERITYINEN KIITOS SIITÄ, ETTÄ 
KOKO JULKISEN HALLINNON JOHTO 
OLI MUKANA KOULUTUKSESSA

”KURSSI OLI ERITTÄIN HYVIN 
JÄRJESTETTY JA HAUSIN TOI-
MINTA ENSILUOKKAISTA.”

”KOKONAISUUTENA 
ERITTÄIN MONIPUO-
LINEN KATTAUS: SI-
SÄLTÖ,
JÄRJESTELYT,
HYVÄT TYYPIT
- KAIKKI TOIMI.”

”KIINNOSTAVIN JA PARAS 
KOULUTUS MIHIN OLEN OSAL-
LISTUNUT. ILMAPIIRI OLI HUO-
MATTAVAN KANNUSTAVA JA 
YHTEISTYÖMYÖNTEINEN.”

Uudistuja-ryhmä käy keskustelua myönteisten tunteiden ja vuorovaikutuksen merkityksestä työssä ja johtamisessa. 
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31.8.2020 käynnistimme Valtorin 
asiantuntijasta projektipäällikök-
si –koulutuspolun.  Koulutuksessa 
keskityttiin projektinhallintaosaa-
misen kehittämiseen ja opittiin 
Valtorin projektinjohtamismalli. 
Koulutuspolulla mukana jokaisella 
opiskelijalla oli myös kokeneempi 
projektipäällikkö mentorina, jolta  
sai tukea opintoihin ja aloitettaviin 
projektipäällikkötehtäviin.

Projektipäällikön koulutuspolulle 
oli mahdollista hakea kaikilla val-
torilaisilla. Ennen hakemista työn-
tekijän tuli sopia asiasta oman 
esimiehensä kanssa. Opiskelijaa 
tukevalta mentorilta edellytettiin 
vähintään kahden vuoden projek-
tipäällikön työkokemusta Valtoris-
sa.

Koulutuspolussa  edellytettiin sekä 
työajankäyttöä että omalla ajalla 
tapahtuvaa opiskelua. Jokaiselle 
osallistujalle tehtiin henkilökoh-
tainen opintosuunnitelma ja siten 
käytettävä työaika ja koulutuspo-
lun kesto vaihtelivat, projektipääl-
likön koulutuspolku saattoi edel-
lyttää 20-50% työajankäyttöä 
vaihdellen eri ajankohtina noin 

yhden vuoden ajan. Mentorit käyt-
tivät oppimispolkuun noin 10-15 
henkilötyöpäivää. IPMA D -val-
mennuksen toteutti projektialan 
asiantuntijakumppanimme.

Opintopolun puitteissa järjestet-
tiin koulutusta myös mentoreille 
mentorin rooliin kasvamisessa ja 
kehittymisessä.

KOULUTUSPALVELUT

VALTORI  -ASIANTUNTIJASTA 
PROJEKTIPÄÄLLIKÖKSICASE: ASIANTUNTIJASTA PROJEKTIPÄÄLLIKÖKSI -KOULUTUS 

KOOSTUI SEURAAVISTA MODUULEISTA:

MENTORIEN KOULUTUS KOOSTUI SEURAAVISTA TEEMOISTA:

Orientaatio eli valmennuspolun esittely, tavoitteet ja käytännöt. Henkilökoh-
taisten tavoitteiden määrittely. Sopiminen käytänteistä mentorien kanssa.

Perehtyminen Valtorin projektijohtamismalliin.

IPMA D -sertifiointivalmennus ja sertifiointi. Sertifiointivalmennuksessa opit-
tiin kokonaiskäsitys projektityöstä työn organisointitapana ja hallintakeinona 
sekä perusvalmiudet projektipäällikön tai osaprojektipäällikön tehtäviin.

Valmentava työote ja erilaisten ihmisten johtaminen projekteissa

Oman projektin tai osaprojektin vetäminen projektipäällikkönä.

Valmennus mentorin rooliin ja työkalupakkiin.    

Syventävä valmennus mentorityöskentelyyn.

Mentoroitavan tukeminen projektijohtamisen perusteiden oppimisessa 
sekä projektinhallinnassa koko koulutuspolun ajan.
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HR-koulutustarjonnassamme  
vuoden kohokohtia ovat perintei-
sesti olleet Helsingin keskustan 
kokouskeskuksissa, laivalla tai Tal-
linnassa järjestämämme ajankoh-
taispäivät. Poikkeuskeväänä siir-
simme  tapahtuman onnistuneesti 
ja entistä suositumpana Skypeen 
- toukokuun lopussa matkahal-
linnon teemapäivässä  linjoilla oli 
peräti 60 osallistujaa ympäri val-
tionhallinnon. Kesäkuussa pitä-
määmme valtion henkilöstöasioi-
den foorumiin osallistui noin 40 
henkilöä. Osallistujien aktivoinnis-
sa hyödynsimme monipuolisesti 
Howspace-ympäristöä. 

Matkahallinnon teemapäivässä 
puhututtivat koronan vaikutukset 
matkustusturvallisuuteen, tulore-
kisteri ja matkakustannusten kor-
vaaminen, matkustuksen hiilijalan-
jäljen pienentäminen sekä valtion 
matkahallinnon organisoinnin uu-
distustyö. 

Valtion henkilöstöasioiden fooru-
missa syvennyimme puolestaan 
mm. valtion henkilöstöjohtamisen 
uudistusohjelman kuulumisiin, mo-
nipaikkaiseen ja paikkariippumat-
tomaan työhön sekä organisaatio-
kulttuurin kehittämiseen HR-työn 
näkökulmasta. Mielenkiintoiset 
case-tarinat johdattivat osallistu-
jat Ylen jatkuvan oppimisen taa-
juudelle ja Luonnonvarakeskuksen 
uudistettuihin HR-rooleihin. 

Linjoilla kuulimme  tietenkin myös  
ajankohtaispäiviemme vakiopu-
heenvuorot tärkeiltä kumppaneil-
tamme valtiovarainministeriöstä, 
Palkeista ja Hanselista. 

HR-AJANKOHTAISPÄIVÄT
100 HENGEN VOIMINCASE:

KOULUTUSPALVELUT

POIKKEUSKEVÄÄNÄ
SIIRSIMME TAPAHTUMAT
ONNISTUNEESTI JA
ENTISTÄ SUOSITUMPINA
DIGITAALISIKSI.

Chris Montgomery / Unsplash
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Meiltä on vuosien varrella kysyt-
ty koulutuksia mitä erilaisimmista 
aiheista, joista ei ole ollut aiem-
min koulutustarjontaa. Pyrimme 
vastaamaan näihin parhaamme 
mukaan. Kesäkuussa 2020 Valtio-
konttorista tuli tiedustelu rahanpe-
sun torjuntakoulutuksesta kaikille 
valtion kirjanpitoyksiköille. Koko-
simme tehokkaasti tietoa rahan-
pesun torjunnasta, ja järjestimme 
vielä ennen kesälomien alkua kou-
lutuksen suunnittelupalaverin, jos-
sa oli mukana useita valtion orga-
nisaatioita ja Finanssivalvonnan 
edustajia.

Ohjelmaluonnos valmistui heinä-
kuun alkupäivinä, ja sen työstä-
mistä jatkettiin loppukesän aikana. 
Syyskuun lopulla järjestettiin uusi 
palaveri, jossa käytiin läpi tilaisuu-
teen ilmoittautuneiden vastauksia 
ennakkokyselyyn ja viimeisteltiin 
ohjelma ja ohjelman asiantuntijat 
vastausten perusteella.

Koulutus sai innostuneen vastaan-
oton. Se järjestettiin Teams-yh-
teydellä lokakuussa, ja siinä oli 
toistasataa osallistujaa valtion eri 
kirjanpitoyksiköistä. Luentojen ai-

heina olivat rahanpesuun liittyvä 
lainsäädäntö, kansainväliset pa-
kotteet rahanpesun torjunnassa, 
Finanssivalvonnan rooli ja pank-
kien edellyttämät asiat kirjanpi-
toyksiköille sekä Valtiokonttorin 
tarpeet ja suunnitelmat rahanpe-
sun torjumiseksi sekä käytännön 
esimerkkejä epäilyttävistä liike-
toimista. Lisäksi järjestettiin kaksi 
eri aiheista paneelia rahanpesun 
torjuntaan liittyvästä vastuunjaos-
ta ja kansainvälisten sanktioiden 
vaikutuksista Suomessa toimivien 
pankkien maksujen välitykseen.

Koulutettavien palautteen mu-
kaan koulutus on ollut yksi hyö-
dyllisimmistä koulutuksista omaan 
substanssiin liittyen. Luennoitsi-
joina olivat valtakunnan parhaim-
mat asiantuntijat käsiteltävästä 
aiheesta. Koulutuksen onnistumi-
sen taustalla oli myös hyvä ja tiivis 
yhteistyö tilaavan organisaation, 
tilaisuuden asiantuntijoiden ja 
HAUSin kesken. Yhteistyöllä saa-
tiin aikaan Valtiokonttorin ja viras-
tojen tarpeita vastaava koulutus 
aiheesta, josta ei aiemmin ollut 
koulutusta tarjolla.

KOULUTUSPALVELUT

VALTIOKONTTORI & RAHANPESUN
TORJUNTAKOULUTUSCASE: YHTEISTYÖLLÄ SAATIIN AIKAAN 

VALTIOKONTTORIN JA VIRASTOJEN 
TARPEITA VASTAAVA KOULUTUS
AIHEESTA, JOSTA EI AIEMMIN
OLLUT KOULUTUSTA.

LUENNOITSIJOINA OLIVAT
VALTAKUNNAN PARHAIMMAT 
ASIANTUNTIJAT.

                            Headway / Unsplash
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KOULUTUSPALVELUT

ARVOA YHTEISTYÖHÖN 
ASIANTUNTIJUUDELLA
-KOULUTUSOHJELMA

CASE:

Järjestimme yhdessä Palkeiden 
kanssa Arvoa asiakkaalle asian-
tuntijuudella -kehittymisohjelman, 
jossa tavoitteena oli antaa Pal-
keiden asiantuntijoille valmiuksia 
kasvaa asiantuntijatehtävässään 
ja lisätä asiakkaan saamaa lisäar-
voa.

Koulutuksen osa-alueina olivat 
oman työn hallinta ja kehittämi-
nen, omien vahvuuksien ja kehit-
tymisalueiden tunnistaminen sekä 
oman ajan ja työn hallinta. Kou-
lutuksessa kehityttiin myös vies-
tinnässä panostamalla viestinnän 
vaikuttavuuden lisäämiseen sekä 
rohkeuteen viestiä. 

Ohjelmaan saivat hakea kaik-
ki Palkeissa työskentelevät, jotka 
ovat kiinnostuneita itsensä kehit-
tämisestä. Kyseessä oli valmen-
nusohjelman pilotti, johon valittiin 
hakijoiden joukosta soveltuvimmat 
osallistujat. Osallistujia oli moni-
puolisesti Palkeiden eri työtehtä-
vissä toimivista.

KOULUTUSOHJELMAN
YKSILÖTASON TAVOITTEET:

KOULUTUSOHJELMAN
YLÄTASON TAVOITTEET:

Ongelman-
ratkaisukyvyn 
kehittyminen

Vuorovaikutus-
taitojen

kehittyminen

Oman työn hal-
linnan tunteen ja 
ajankäytön kehit-

tyminen

Omien vahvuuksien ja 
kehittymiskohteiden 

tunnistaminen

Reagointikyvyn ja 
muuttuviin tilanteisiin 
sopeutumisen parane-

minen

Asiantuntijuuden 
vahvistaminen 

valtionhallinnossa

Vastuunotto ja 
itsenäinen

päätöksenteko

Kokonaisuuksien 
hahmottaminen

Oman työn hal-
linta, arviointi ja 

jatkuva
oppiminen

Toimintaympäristön 
tarpeiden tunnista-
minen & tarvittavien 

muutostoimenpiteiden 
tekeminen

                             The Climate Reality Project / Unsplash
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KEHITTÄMISPALVELUT

TUEMME VALTION VIRASTOJA
UUDISTUMAAN. TARJOAMME
KÄYTÄNNÖN TUKEA JA MENETELMIÄ
TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI.

KEHITTÄMISPALVELUT

160
ASIANTUNTIJAA

KEHITTÄNYT OMAA
PALVELUMUOTOI-
LUOSAAMISTAAN

40
FASILITOITUA

TYÖPAJAA

14
TEKOÄLY-
TIISTAITA

300
TILAISUUKSIIN
OSALLISTUJAA

KICK OFFIT
ESITTELYTILAISUUDET
VALMENNUKSET

James Wainscoat/ Unsplash
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Vuonna 2020, osana palveluiden 
strategista uudistamista, käynnis-
timme oppimis- ja palvelumuotoi-
luliiketoiminnan. Keskitymme eri-
tyisesti abstraktien ja aineettomien 
asioiden sekä prosessien ja oppimi-
sen muotoiluun. Tarve ja tilaus uu-
denlaiselle, yhteiskehittämiseen ja 
sektorirajat ylittävään yhteistyöhön 
on valtionhallinnossa suuri. Olem-
mekin mukana monessa valtion 
strategisessa kehittämishankkees-
sa.

Vuonna 2020 olimme muotoilemas-
sa Monipaikkainen ja paikkariip-
pumaton valtionhallinto -hanketta 
(Case: Uuden ajan työ valtiolla), tie-
dolla johtamisen toimintakulttuu-
ria ja toteutumista valtiolla sekä 
AuroraAI-ohjelman osaamisen ja 
oppimisen kehittämistä. Aloitim-
me myös valtion asiointipisteiden 
palvelumuotoiluprojektin yhdessä 
koko julkisen ja kolmannen sektorin 
kanssa. 

Lisäksi valmensimme Eduskuntaa 
ja VATTia palvelumuotoilumene-
telmien käyttöön sekä isoa poruk-

kaa eri alojen asiantuntijoita ke-
vään huippusuosituissa digifasili-
tointivalmennuksissa. 

Osallistujille palvelumuotoilupro-
jektit ovat olleet paitsi jättimäinen 
digiloikka myös iloista ja tavoit-
teellista yhdessä tekemistä ja ver-
kostoitumista.

Julkaisimme myös elokuussa 2020 
kaikille avoimen Palvelumuotoi-
lun perusteet -koulutuksen eOp-
pivassa, joka tehtiin yhteiskehittä-
misprojektina Julkismuotoilijoiden 
kanssa. Koulutuksen aloitussivulla 
on 6 kuukautta julkaisun jälkeen 
käynyt jo lähes 10 000 vierailijaa, 
joten kiinnostusta riittää. 

OLEMME ERIKOISTUNEET 
ABSTRAKTIEN JA AINEET-
TOMIEN ASIOIDEN SEKÄ 
PROSESSIEN JA OPPIMI-
SEN MUOTOILUUN.

KEHITTÄMISPALVELUT

OPPIMIS- JA PALVELUMUOTOILUA
YLI ORGANISAATIORAJOJEN

LAINAUKSIA OSALLISTUJIEN
PALAUTTEISTA:

”TUKEA JA APUA SAI KOKO  AJAN.”

”PARASTA OLI AITO YHDESSÄ TEKE-
MINEN JA MUIHIN TUTUSTUMINEN.”

”IHMETTELEN, ETTÄ SAATIIN NÄIN PALJON 
AIKAAN NÄIN LYHYESSÄ AJASSA.”

”TEILLÄ ON TAITO NÄHDÄ KOKONAISUUS 
JA VISUALISOIDA SE.”

Photo Boards / Unsplash
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KEHITTÄMISPALVELUT

Projekti toteutettiin yhteistyössä Valtiokonttorin, valtiova-
rainministeriön ja 20 tiedolla johtamisen lähetin kanssa. 
Projektin tavoitteena oli löytää ratkaisuideoita siihen, kuin-
ka tiedolla johtamisen toimintatavat vahvistuisivat valtion-
hallinnossa siten, että tiedolla johtamisesta tulisi luonnolli-
nen osa jokaisen työtä.

Valmensimme 20 tiedolla johtamisen lähettiä palvelumuo-
toilun perusteisiin. Lähetit keräsivät asiakasymmärrystä 
sekä ideoivat ja protoilivat ratkaisuehdotuksia palvelumuo-
toilun tuplatimanttimallin mukaisesti. Työskentelyn eri vai-
heisiin osallistui yhteensä noin 80 ihmistä läpi valtionhal-
linnon. 

TIEDOLLA JOHTAMISEN
PALVELUMUOTOILUPROJEKTICASE:

Kesällä 2020 aloitimme työskentelyn yhdessä valtiovarain-
ministeriön asiantuntijoiden ja AuroraAI-verkoston kanssa 
osaamisen kehittämisen ja oppimisen parissa. Työskente-
lymme tavoitteena oli tunnistaa, keiden osaamista pitäisi 
AuroraAI-ohjelman puitteissa kehittää, valita kriittisimmät 
kohderyhmät sekä muodostaa yhteinen ymmärrys siitä, 
mitä ihmiskeskeisyys tarkoittaa. Lisäksi pohdimme reuna-
ehtoja ja yhteiskunnassa meneillään olevia asioita, joita 
voisimme hyödyntää. 

AuroraAI OPPIMISMUOTOILU-
PROJEKTICASE:

Touko-syyskuussa toteutimme valtiovarainministeriön 
kanssa palvelumuotoiluprojektin monipaikkaisen ja paik-
kariippumattoman työn edistämiseksi valtionhallinnossa. 
Mukana oli noin 20 asiasta innostunutta asiantuntijaa eri 
virastoista ja palveluntuottajilta.

Tavoitteena oli löytää konkreettisia keinoja ja toimenpitei-
tä siihen, että uuden ajan työ valtiolla olisi mahdollisimman 
sujuvaa, motivoivaa ja tehokasta. Projektissa keskityttiin 
erityisesti osaamisen kehittämiseen: mitä pitäisi osata, ke-
nen pitäisi oppia, miksi ja miten?

UUDEN AJAN TYÖ
VALTIOLLACASE:

Lisää referenssejä ja caseja löydät HAUSin sivuilta: www.haus.fi/kehittamispalvelut/palvelumuotoilu/

Klikkaa kuvakkeita päästäksesi yhteenvetoihin.
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KEHITTÄMISPALVELUT

PALVELUMUOTOILUTARJONTAMME 
VUONNA 2020

MUOTOILUMAKUPALAT
Jaetaan ymmärrystä ja 
opitaan yhdessä

2

3 VALMENNUS & FASILITOINTI
Kokeillaan yhdessä aitojen
ongelmien äärellä

1 STRATEGINEN DESIGN
Muotoillaan strategisesti 
ja tavoitteellisesti

MITÄ SAIMME PALVELUMUOTOILUN 
AVULLA AIKAAN VUONNA 2020?

Katsoimme tulevaisuuteen
- ennakoimme.

Löysimme oikeita juurisyitä
- Saimme aikaan merkityksellisiä 
ratkaisuja.

Teimme abstraktista konkreettista
- Selkeytimme.

Yhteiskehitimme
- Sitoutimme ja poistimme siiloja.

Lähestyimme ihmiskeskeisesti,
ja korostimme empatiaa.
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HYVÄN HALLINNON VIENTI

HYVÄN
HALLINNON
VIENTI

14
Kansainvälistä

julkisen hallinnon
kehittämishanketta

14
Maata3

Maanosaa

20%
HAUSin osuus

kaikista Suomen
Twinning-hankkeista

800
Kehittämispäivää

hankkeissa
kansainvälisesti

TUEMME VALTIONHALLINNON 
VIRKAHENKILÖIDEN
AMMATILLISEN OSAAMISEN
KEHITTÄMISTÄ ERI
SUBSTANSSIALUEILLA.

Bill Oxford / Unsplash
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Kumppanuus ulkoministeriön 
kanssa  on HAUSille merkittävä 
asia Suomen hyvän hallinnon vien-
nin edistämiseksi. Toteutamme 
kehitysyhteistyöhankkeita, ja pit-
käaikaisin kumppanimaa on Tan-
sania, jossa yhteistyö jatkui myös 
vuonna 2020. Hankkeiden rinnal-
le on noussut uudenlaisia yhteis-
työmuotoja, joiden tavoitteena on 
Suomen vaikuttavuuden ja näky-
vyyden lisääminen maailmalla.

Myötävaikutimme Afganistanin 
apukonferenssin järjestämiseen 
ulkoministeriöön rekrytoidun kon-
ferenssitiimin osalta. Apukonfe-
renssin tarkoituksena oli jatkaa 
Afganistanin vakauteen ja kehi-
tykseen liittyviä sitoumuksia, koor-
dinoida Afganistanin taloudellista 
tukemista koskevaa kehitysyhteis-
työtä ja sopia yhteisistä kehitys-
tavoitteista vuosille 2021-2024. 
Konferenssissa kiinnitettiin erityis-
tä huomiota mm. naisten ja lasten 
aseman parantamiseen. Geneves-
sä marraskuussa 2020 toteutunut 
hybridikokous onnistui erinomai-
sesti.

Kansainväliseen liiketoimintaam-
me ja hyvän hallinnon vientiin on 
perinteisesti kuulunut räätälöi-
tyjen koulutusten järjestäminen 
kansainvälisille julkisen hallinnon 
asiakkaille. Kun korona pysäytti 
matkustamisen, päätimme muut-
taa räätälöityjen kansainvälisten 
koulutusten ohjelmatarjonnan ko-
konaan virtuaalisiksi toteutuksik-
si. Kaksi puolalaista virkamies-
ryhmää pääsi siten tutustumaan 
Suomeen, Suomen valtionhallin-
toon, sen toimintatapoihin ja pe-
rustoihin, strategiseen henkilös-
töjohtamiseen sekä hyppäämään 
syvemmälle tiimien johtamiseen 
sekä itseohjautuvuuteen.

Koulutus järjestettiin yhteistyössä 
puolalaisen hallintokoulu KSAP:in 
kanssa ja se toimi hyvänä di-
giloikkana HAUSin kansainväli-
selle tiimille, joka pyrkii toteutta-
maan useampia vastaavanlaisia 
digikoulutuksia ja -kokonaisuuksia 
kansainväliselle kohderyhmälle 
tulevaisuudessa.

Puolalaiset olivat erittäin tyyty-
väisiä järjestelyihin ja ohjelmaan, 
jossa hyödynsimme niin omia 
osaajiamme kuin asiantuntijoita 
eri puolilta valtionhallintoa. Hyvän 
hallinnon vienti on mahdollista 
myös virtuaalisesti.

Suomi

Viro Latvia

Valko-Venäjä

Azerbaidžan

Afganistan

Myanmar

Armenia

Kypros

Tansania

Puola

Montenegro
Albania
Kreikka

Turkki

HYVÄN HALLINNON VIENTI

KUMPPANUUS ULKOMINIS-
TERIÖN KANSSA

KOULUTUKSIA MAAILMALLE
DIGITAALISESTI

CASE: CASE:

MUUTIMME RÄÄTÄLÖITY-
JEN KANSAINVÄLISTEN 
KOULUTUSTEN OHJELMA-
TARJONNAN KOKONAAN 
VIRTUAALISIKSI 
TOTEUTUKSIKSI

AFGANISTAN
ALBANIA
ARMENIA
AZERBAIDZAN
KREIKKA
KYPROS
LATVIA

MONTENEGRO
MYANMAR
PUOLA
TANSANIA
TURKKI
VALKO-VENÄJÄ
VIRO
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Hyvän hallinnon vienti ei ole pel-
kästään HAUSin vaan koko Suo-
men valtionhallinnon yhteinen 
asia. Teimme hankkeissamme tii-
viisti yhteistyötä ministeriöiden ja 
valtion eri laitosten kanssa. Yhtenä 
uusimpana projektina aloitimme 
yhteistyön Suomen Verohallinnon 
kanssa Kyproksella, jossa tuemme 
Kyproksen verohallinnon IT-järjes-
telmän käyttöönottoa ja palvelui-
den digitalisoimista.

Vastaamme hankkeessa projek-
tinhallinnasta ja Vero asiantun-
tijoista. Projekti on erinomainen 
esimerkki hyvästä yhteistyöstä 
HAUSin ja kumppaniorganisaa-
tion kesken. HAUSin ja Veron yh-
teistyö on sujuvaa ja vastuut ovat 
selkeät. Järjestely takaa sen, että 
Kypros saa hankkeessa tarvit-
semaansa apua IT-järjestelmän 
käyttöönottoon parhailta suoma-
laisilta asiantuntijoilta.

HAUSin ainutlaatuinen asema 
valtionhallinnossa mahdollistaa 
sen, että projekteja voidaan teh-
dä sujuvasti joko pelkästään suo-
malaisen ja kansainvälisen orga-
nisaation kesken tai tarvittaessa 
laajemman useasta eri organi-
saatiosta tulevan asiantuntijapoo-
lin voimin niin, että HAUS vastaa 
hankkeessa projektinhallinnasta.

TEEMME YHTEISTYÖTÄ 
MUIDEN SUOMALAISTEN 
VALTIONHALLINNON OR-
GANISAATIOIDEN KANS-
SA HYVÄN HALLINNON 
VIEMISEKSI.

HYVÄN HALLINNON VIENTI

VEROHALLINTO JA KYPROKSEN VEROTUK-
SEN IT-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOCASE:

Aksonsat Uanthoeng / Pexels
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Dylan Gillis / Unsplash
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KUMPPANIYHTEISTYÖ

Hyvä kumppanuusyhteistyö on 
toimintamme kulmakiviä. Yhdessä 
kumppaneidemme kanssa voim-
me tarjota laadukkaita koulutus- 
ja kehittämispalveluita Suomessa 
sekä ulkomailla. Valtion virastojen 
puolesta hoidamme kilpailutuksen, 
jolloin palveluiden hankkiminen on 
virastoille helppoa ja nopeaa. Yri-
tyskumppaneiden lisäksi verkos-
toomme kuuluu eri alojen asian-
tuntijoita julkiselta ja yksityiseltä 
sektorilta, joiden kanssa teemme 
yhteistyötä sekä Suomessa että 
ulkomailla. 
     
Ylläpidimme suhteita eurooppa-
laisiin hallintokouluihin DISPA-ver-
kostossa. Osallistuimme verkoston 
kokouksiin Kroatian ja Saksan pu-
heenjohtajakausilla. 

Koulutuksiimme osallistuneet 
alumnit ovat tärkeä osa verkos-
toamme. Maaliskuussa voimis-
tuneen koronapandemian takia 
jouduimme peruuttamaan alumni-
tilaisuuksiamme.  

HAUS toimii eurooppalaisen CAF-  
verkoston (Common Assessment 
Framework) kansallisena yhteys-
pisteenä. Järjestimme kuukausit-
tain kokoontumisia, joihin osallistui 
kiinnostuneita valtiolta, kunnista 
ja kolmannelta sektorilta. Yhteis-
työssä Kuntaliiton ja Laatukeskuk-
sen kanssa lanseerasimme uuden 
CAF2020 mallin.

30
ICT-ALUEEN KUMPPA-

NIYRITYSTÄ

60
JOHTAMISALUEEN 

KUMPPANIYRITYSTÄ

100
ASIANTUNTIJAA ERI 

SEKTOREILTA

”Kulissien takana tapahtuu 
paljon HAUSin ja kumppanei-
den kesken. Asiakkaalle tämä 
näkyy juuri heidän tarpeisiin 
vastaavina vaikuttavina val-
mennuksina.”

Eveliina Salonen,
Avarra Oy

KUMPPANIYHTEISTYÖ
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Keväällä haimme oppimis- ja pal-
velumuotoiluharjoittelijaa digitii-
miimme. Vaikka voimassa olevat 
koronarajoitteet estivät säännöl-
liset tapaamiset paikan päällä, oli 
harjoittelujakso onnistunut ja an-
toisa niin Auralle kuin HAUSinkin 
väelle.

Näin Aura kertoo kokemuksistaan 
ja oppimismatkastaan:

”Neljässä kuukaudessa voi saada 
paljon aikaan, kun pääsee työsken-
telemään huippuosaajien kanssa. 
Kaiken lisäksi innostuin jostain uu-
desta! Teollisen ja brändimuotoi-
lun opiskelijana palvelumuotoilu 
on minulle uusi aluevaltaus, ja sitä 
maailmaa haluan tutkia lisää.

Välillä mentiin oman osaamisen 
äärirajoilla, se on kehityksen ja op-
pimisen kannalta välttämätöntä. 

Minulle tulivat tutuiksi ketterä 
sprinttimalli sekä palvelumuotoilun 
tuplatimantti. Näitä aion soveltaa 
jatkossakin. Hyvien keskustelujen 
ja hiljaisen tiedon arvoa en voi tar-
peeksi korostaa.

Harjoittelu HAUSilla vahvisti muo-
toilijaminäkuvaani ja asetti uusia 
tavoitteita tulevalle uralleni.”

Lue lisää Auran työharjoittelu-
kokemuksista blogista
eOppivan sivuilta:

https://www.eoppiva.fi/4-kuu-
kautta-harjoittelijan-silmin/

Aura Korhonen
LAB-ammattikorkeakoulu,
Teollinen ja brändimuotoilu

YLIOPISTO- JA KORKEAKOULUYHTEISTYÖ

OPPIMIS- JA PALVELUMUOTOILU-
HARJOITTELUA HAUSILLACASE:

Strategian mukaisesti haluamme 
tiivistää yhteistyötä yliopistojen ja 
korkeakoulujen kanssa. Uskom-
me, että yhteistyöllä voimme var-
mistaa omien koulutusohjelmien 
laadukkuutta ja tarjota viimeisintä 
tietoa sekä edistää osaavan työ-
voiman saatavuutta valtiolle ja 
nostaa valtion työnantajakuvaa. 

Teimme yhteistyötä viiden suo-
malaisen yliopiston kanssa sekä 
yhden eurooppalaisen ja yhden 
aasialaisen yliopiston kanssa. 
Kumppanuusyhteistyötä meillä oli 
seitsemän ammattikorkeakoulun 
kanssa erilaisissa hankkeissa niin 
kotimaassa kuin Twinning-hank-
keissa kansainvälisesti. Allekirjoi-
timme strategisen yhteistyösopi-
muksen 3AMK-liittouman kanssa. 

Tuimme opiskelijoita tarjoamalla 
heille harjoittelu- ja lopputyöpaik-
koja. Opiskelijoita oli harjoittele-
massa yksi. Lisäksi aloitimme lop-
putyöprojektin vaikuttavuudesta.   

YLIOPISTO- JA KOR-
KEAKOULUYHTEISTYÖ

Tim Gouw / Pexels
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Art Lasovsky/ Unsplash
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Missiomme mukaisesti raken-
namme parempaa hallintoa ja 
luottamusta yhteiskunnassa. 
Tämä edellyttää korkeaa eet-
tistä ja vaatimustenmukaista 
toimintaa.  Vuoden aikana ra-
kensimme HAUS Compliance 
-toiminnon eettiseen ja vastuul-
liseen toimintaan.

HAUS Compliance -toiminto in-
tegroituu johtamisjärjestelmään 
ja riskienhallintaan, se ylläpitää 
ohjeistukset ja huolehtii aihee-
seen liittyvästä koulutuksesta 
ja raportoinnista. Osana raken-
tamista otimme käyttöön ano-
nyymin ilmoituskanavan vää-
rinkäytösten ilmoittamiseen ja 
koulutimme koko henkilöstön 
eettiseen ja vaatimustenmu-
kaiseen toimintaan. Toimintaa 
koordinoi ja tukee HAUS Comp-
liance -tiimi.
 

TEEMME OIKEIN!

USKOMME, ETTÄ OIKEIN TEKEMÄLLÄ ME 
ITSE, ASIAKKAAMME, OMISTAJAMME JA 
SIDOSRYHMÄMME MENESTYVÄT!

JOHDAMME, SEURAAMME, RAPORTOIMME, 
KEHITÄMME TOIMINTAA JA KOULUTAMME 
ITSEÄMME!

HAUS COMPLIANCE

HAUS COMPLIANCE

Sophie Fitzpatrick / Unsplash

SISÄLTÖ | VUOSI 2020 | PARHAAT OSAAJAT | VAIKUTTAVUUS | SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ | VASTUULLISUUS



35

Erityistehtäväyhtiönä HAUSin yri-
tysvastuun toteutuminen näkyy 
ydintehtävän laadukkaassa ja 
vaikuttavassa toteutuksessa. Di-
gitaaliset ratkaisut ovat keskeinen 
osa yritysvastuuta. Keskitymme 
turvaamaan koulutukset ja kehit-
tämistehtävän koronapandemian 
alkaessa etäyhteyksin, ja onnis-
tuimme siinä hyvin. Etäyhteydet, 
kansainvälisen toiminnan etämis-
siot ja digitaalinen oppimisym-
päristömme mahdollistivat myös 
merkittävän ympäristökuormituk-
sen vähentymisen matkustustar-
peen poistuessa ja vastaavasti 
työajan vapautumisen tuottavaan 
toimintaan.

HAUSin hiilijalanjälki muodostuu 
pääosin lentomatkustamisesta. 
Koronapandemian seurauksena 
lentojen määrä väheni 70% ver-
rattuna edelliseen vuoteen. Sa-
malla lentämisen hiilijalanjälki pie-
neni 86000 CO2-kilosta 32 000 
CO2-kiloon.

KESTÄVÄ KEHITYS

YRITYSVASTUUN 
TOTEUTUMINEN

LENTÄMISEN
HIILIJALANJÄLKI

PIENENI
54 000 CO2-KILOA

OLEMME PALVELUISSA, TUOTTEISSA 
JA OMASSA TOIMINNASSAMME
SITOUTUNEET NOUDATTAMAAN 
YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN
PERIAATTEITA.

VEROJALANJÄLKI

20192020
Liikevaihto
Tulos ennen veroja
Arvonlisäverot myynnistä
Arvonlisäverot hankinnoista
Arvonlisäverotilitykset
Palkkaverot
Tuloverot

1000 €

8498
1061
1852
 765

1086
 645
 111

8029
 -106
1382

758
623
672

0

KORONAEPIDEMIAN
SEURAUKSENA

LENTOJEN MÄÄRÄ
VÄHENI 70%

VERRATTUNA
VUOTEEN 2019
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MERKKIPAALUT

1971
Perustetaan 
Valtion koulu-
tuskeskus (VKK)

1995
Valtionhallinnon 
kehittämiskeskus 
muuttuu Hallin-
non kehittämis-
keskus
-nimiseksi
liikelaitokseksi

1999
Aloitetaan
kansainvälinen 
Twinning
-hanketoiminta

2002
Perustetaan HAUS
kehittämiskeskus Oy

2010
HAUS kehittämis-
keskuksesta muo-
dostetaan valtion 
sidosryhmäyksikkö

2018
Digitaalinen
oppimis-
ympäristö
eOppiva
julkaistaan

2021
HAUS juhlii 50-
vuotista matkaansa

Digitaalinen
Mahdollistaja
-johtamiskoulutus 
julkaistaan

Visio: Maailman 
parhaan julkisen 
hallinnon kehittä-
jä, joka näyttää 
suuntaa
tulevaisuuden
oppimiselle.

1987
Valtionhallinnon
kehittämiskeskus 
muodostetaan Valtion 
koulutuskeskuksesta ja 
osasta valtiovarainmi-
nisteriön järjestely- 
ja palkkaosastoa sekä 
suunnittelusihteeristöä

MERKKIPAALUT

Julius Jansson / Unsplash
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