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VUOSI 2021

Toimitusjohtajalta

HAUS juhli 2021 50-vuotista taivaltaan valtionhallinnon kehittäjänä. Pandemian hellittäessä syksyllä onnistuimme juhlistamaan
kutsuvieraiden kanssa fyysisesti.
Erityistehtävä- ja in-house-yhtiönä
virastojen on helppo hankkia ilman kilpailutusta palveluitamme.
Vuonna 2021 asiakkaitamme oli
135 valtion eri virastosta.
Kuluneena vuonna toteutimme
kaikki palvelut etänä. Panostimme
digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Uutena innovaationa voidaan mainita valtion esihenkilöille
suunnattu Mahdollistaja -ohjelma.
Kohderyhmänä ovat kaikki valtion 5000 esihenkilöä. Ohjelma on
Designed for Digital -periaatteella tehty. eOppivaan julkaisimme
50 uutta koulutusta ja eOppivassa
saavutettin 67 000 käyttäjämäärä.
Asiakastyytyväisyyttä seuraamme
eri palvelualoilamme ns. NPS-mit-

VUOSI 2021

tarilla. Asiakastyytyväisyytemme
oli korkealla tasolla (NPS 54).
Kansainvälinen
toimintamme
koostui 16 hankkeesta eri puolilla
maailmaa. Koulutukseen ja kehittämiseen osallistui 7500 henkilöä.
Luet raporttia, jonka tulokset on
ensimmäistä kertaa HAUSin historiassa raportoitu YK:n kestävän
kehityksen, Agenda 2030:n, tavoitteiden mukaisesti. Raporttiin
olemme tunnistaneet ja koonneet
tärkeimmät alueet, joissa me vaikutamme.

”YHTEISTYÖ ON AVAIN
TOIMINNASSAMME.
LÄMMIN KIITOS ASIAKKAILLEMME, YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMME JA HAUSIN OMALLE
HENKILÖSTÖLLE ARVOKKAASTA TYÖSTÄ.”

Yhteistyö on avain toiminnassamme. Lämmin kiitos asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja
HAUSin omalle henkilöstölle arvokkaasta työstä. Yhdessä rakennamme parempaa hallintoa ja luottamusta yhteiskunnassa.
Kyösti Väkeväinen,
toimitusjohtaja

Vuosi 2021 | Vastuullisuuden johtaminen | Hyvä koulutus | Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto | Yhteistyö ja kumppanuus | Jalanjäljen pienentäminen

4

HAUS 50 vuotta

VUOSI 2021

HAUS JUHLI
50-VUOTISTA
TAIVALTAAN
VUONNA 2021.
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Vuosi 2021 lukuina

VUOSI 2021

54

2,1 M€

37

36

5

NPS-suositteluindeksi

2,1 miljoonalla eurolla kansainvälisiä
julkisen hallinnon kehittämishankkeita

Henkilöä töissä HAUSissa

Ammattitutkintoa

Asiantuntijaa maailmalla

11

1200

7500

41 000

Suomalaista yliopistoa tai korkeakoulua, jonka kanssa tehtiin yhteistyötä
kotimaassa ja kansainvälisesti

Kehittämispäivää kansainvälisissä
hankkeissa

Osallistujaa koulutus- ja kehittämishankkeissa

Suoritusta eOppivassa

67 000

25%

8,5M€

135

Kirjautunutta eOppivassa, mikä on
87% koko valtion henkilöstöstä

Osuus valtion koulutushankinnoista

Liikevaihto

Asiakasvirastoa
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Palvelumme

VUOSI 2021

Digitaaliset
palvelut

Koulutuspalvelut

Kehittämispalvelut

Hyvä
hallinto

eOppiva

Johtaminen ja tiedolla
johtaminen

Palvelumuotoilu

Suomalaisen osaamisen vienti ja
asiantuntijaliikkuvuus

Podcastit
Webinaarit
Digifasilitointi
Digitukipalvelut

ICT ja asiakashallinta
HR Hankinta
Talous
Juridiikka
EU- ja KV-tuotteet
Ammattitutkinnot
(HAUS College)

Oppimismuotoilu
Kehittämispalvelut asiakkaalla

Twinning-hankkeet

CAF-laadunvarmistuspalvelut

DG REFORM -rakenteellisten
uudistusten hankkeet

Henkilöarvioinnit ja coaching

Kehitysyhteistyöhankkeet

Räätälöidyt kehityshankkeet

Opintovierailut Suomeen

Uudistus- ja muutoshankkeet

Kansainväliset kumppanuudet
ja verkostot

Strategiahankkeet

Räätälöidyt kansainväliset
koulutukset
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Strategia

VUOSI 2021

VISIO
Visiomme on olla maailman parhaan julkisen
hallinnon kehittäjä, joka näyttää suuntaa tulevaisuuden oppimiselle.

MISSIO
Missiomme on rakentaa parempaa hallintoa ja
luottamusta yhteiskunnassa. Me tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden oppia uutta – joka päivä. Haluamme olla maailman parhaan julkisen
hallinnon kehittäjä, joka näyttää suuntaa tulevaisuuden oppimiselle.

01.

Tyytyväiset asiakkaat

02.

Uudistuvat ja vaikuttavat palvelut

03.

Digitaalisen oppimisen edelläkävijyys

04.

Hyvän hallinnon vienti

05.

Parhaat osaajat

06.

Strategiset kumppanuudet ja verkostot

07.

Vaikuttava maine

08.

Kannattavuus
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Hallitus

VUOSI 2021

Timo Laitinen

Ilona Lundström

Tomi Lindholm

Susanna Niinistö-Sivuranta

Laura Ylä-Sulkava

pääjohtaja
Valtiokonttori

ylijohtaja
Työ- ja elinkeinoministeriö

yrittäjä

kehitysjohtaja
Helsingin yliopisto

henkilöstöjohtaja
Business Finland

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja
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Merkkipaalut

VUOSI 2021

1971

1987

1995

Valtion koulutuskeskus (VKK)
perustetaan.

Valtionhallinnon
kehittämiskeskus
muodostetaan
Valtion koulutuskeskuksesta ja
osasta valtiovarainministeriön
järjestely- ja palkkaosastoa sekä
suunnittelusihteeristöä.

Valtionhallinnon
kehittämiskeskus
muuttuu Hallinnon kehittämiskeskus -nimiseksi
liikelaitokseksi.

1999
Kansainvälinen
Twinning
-hanketoiminta
aloitetaan.

2002
HAUS kehittämiskeskus Oy
perustetaan.

2010
HAUS kehittämiskeskuksesta
muodostetaan
valtion sidosryhmäyksikkö.

2018

2021

VISIO

Digitaalinen oppimisympäristö
eOppiva julkaistaan.

HAUS juhlii 50vuotista matkaansa.

Maailman parhaan
julkisen hallinnon kehittäjä, joka
näyttää suuntaa
tulevaisuuden oppimiselle.

Digitaalinen Mahdollistaja -johtamiskoulutus julkaistaan.
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VASTUULLISUUDEN
JOHTAMINEN

Vastuullisuuden johtaminen ja hallinto – Compliance

Erityistehtäväyhtiönä
HAUSin
päätavoitteena on tuottaa vaikuttavuutta. Missiomme mukaisesti
rakennamme parempaa hallintoa
ja luottamusta yhteiskunnassa.
Vaikuttavuutemme syntyy koulutus- ja kehittämispalveluiden kautta Suomessa ja ulkomailla.
Vastuullisuudessa noudatamme
valtion omistajapoliittisen periaatepäätöksen linjauksia ja raportoimme toimintaamme YK:n kestävän kehityksen kehyksen kautta.
Strategiaamme on kirjattu, että
palvelumme, tuotteemme ja toimintamme noudattavat YK:n kestävän kehityksen periaatteita.
Toimintamme valtion erityistehtäväyhtiönä edellyttää korkeaa
eettistä ja vaatimustenmukaista
toimintaa ja että yritysvastuu on
vahvasti integroitu liiketoimintaan. Vastuullisuuden johtamisesta vastaa toimitusjohtaja.

Johtoryhmän jäsenet vastaavat
oman toiminta-alueensa vastuullisuuden johtamisesta. Henkilöstö
vastaa vastuullisen yrityskulttuurin luomisesta omassa tehtävässään.
Toiminnan vastuullisuutta kokonaisuudessaan koordinoi hallituksen hyväksymä HAUS Compliance -toiminto (toimitusjohtaja,
talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja).
Compliance-toiminto integroituu
yhtiön johtamisjärjestelmään, riskienhallintaan ja toiminnan suunnitteluun. Toiminto ylläpitää myös
toimintaohjeistuksen ja huolehtii
aiheisiin liittyvistä koulutuksista ja raportoinnista. Toimintoon
kuuluu anonyymi ilmoituskanava
väärinkäytösten ja poikkeamien ilmoittamiseen.

muiden sidosryhmien kanssa.
Henkilöstön edustaja on mukana
yhtiön johtoryhmässä kehittämässä toimintaa.
Raportoimme säännöllisesti omistajalle. Verkostomme asiantuntijat, akateeminen sektori ja yrityskumppanimme ovat meille tärkeitä
yhteistyökumppaneita. Myös heiltä edellytämme sitoutumista vastuulliseen toimintaamme.

VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN

TEEMME OIKEIN!
USKOMME, ETTÄ OIKEIN TEKEMÄLLÄ
ME ITSE, ASIAKKAAMME, OMISTAJAMME
JA SIDOSRYHMÄMME MENESTYVÄT!
JOHDAMME, SEURAAMME,
RAPORTOIMME, KEHITÄMME
TOIMINTAA JA KOULUTAMME
ITSEÄMME!

Kehittämisyhtiönä oman toimintamme kehittäminen on meille
luonnollista. Tämä tapahtuu yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja
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Vastuullisuustavoitteet

HAUSin hallitus päätti lokakuussa 2021, että HAUS tekee vastuullisuusraportoinnin
valtion
ohjeistuksen mukaisesti, joka on
annettu kaikille valtion organisaatioille. Kolme kestävän kehityksen
teemaa, johon toiminnallamme on
suora vaikutus tunnistettiin yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa:
1)

Hyvä koulutus

2)

Rauha, oikeudenmukaisuus
ja hyvä hallinto

3)

Yhteistyö ja kumppanuus

VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN

LUE LISÄÄ
OSOITTEESTA:
www.kestavakehitys.fi

HYVÄ KOULUTUS
(SDG 4)

Lisäksi tunnistimme kahdeksan
teemaa, johon toiminnallamme
on epäsuora vaikutus. Raportissa
keskitymme kolmeen pääteemaan
ja niiden kuvaamiseen tarkemmin
sekä edistymisen mittareihin ja case-esimerkkeihin. HAUSilla ei ole
erillistä kestävän kehityksen strategiaa vaan kestävän kehityksen tavoitteet on kirjattu strategiaamme.

RAUHA, OIKEUDENMUKAISUUS JA HYVÄ
HALLINTO

YHTEISTYÖ JA
KUMPPANUUS
(SDG 17)

(SDG 16)
Tavoitteena on taata kaikille avoin,
tasa-arvoinen ja laadukas koulutus
sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoitteena on edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia
instituutioita kaikilla tasoilla.

Tavoitteena on tukea vahvemmin
kestävän kehityksen toimeenpanoa
ja globaalia kumppanuutta.
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Henkilöstö ja osaamisen kehittäminen

HAUSin osaava henkilöstö sai
meidät onnistumaan 50-vuotisjuhlavuotenamme! Poikkeusajan
jatkuminen otettiin vastaan asiana, johon emme itsessään voineet
vaikuttaa, mutta käänsimme voimavaramme niihin asioihin yksilöinä, tiimeinä sekä koko työyhteisönä, joihin voimme vaikuttaa.
Kehitimme ja toteutimme vuoden
aikana lukuisia onnistuneita palveluita niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Henkilöstö osoitti työssä
vankkaa ammattitaitoa, asennetta,
jolla onnistutaan, sekä ketteryyttä vastata asiakkaiden tarpeisiin ja
tehdä se luotettavalla ja vaikuttavuutta edistävällä tavalla.
Yhteistyötä sekä käytänteiden jakamista asiakkaiden ja sidosryhmien
kanssa pidettiin yllä säännöllisenä
toimintatapana. Henkilöstössämme
tapahtui luonnollista vaihtuvuutta, ja toivotimmekin tervetulleiksi
joukkueeseemme uusia HAUSlaisia.

Vuoden aikana fokuksessa oli myös
oman osaamisemme kehittäminen
monipuolisesti ja systemaattisesti
strategiamme mukaisesti, mukaan
lukien tulevaisuuden osaamisvaatimukset.
Jokainen HAUSlainen oli aktiivinen oman kehittymispolkunsa
suunnittelussa, osaamisensa kehittämisessä ja suunnitelman edistymisen seurannassa. HAUSin
yhtenä osaamisen kehittämisen
kivijalkana on henkilöstön työhyvinvointi. Tämänkin kivijalan
vahvistaminen tapahtui meille
vuoden aikana tunnusmerkillisellä
tavalla oppia monin tavoin yhdessä
– myös toinen toisiltamme.
Juhlavuotemme
loppuvaiheessa
saimme arvokkaan, yhteisen ilon
aiheen: Tasavallan Presidentti
päätti antaa useammalle ansioituneille HAUSin työntekijälle kunniamerkin.

VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN
KEHITYS 2019-2021

HENKILÖÄ ERI
ROOLEISSA 2021

40

27
37

36

5

5

2019

esihenkilöt

2020

työntekijät

2021

KV-projektien työntekijät
ulkomailla/Suomessa
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TASAVALLAN PRESIDENTTI
MYÖNSI USEAMMALLE ANSIOITUNEELLE HAUSIN TYÖNTEKIJÄLLE KUNNIAMERKIN.
Kuvassa vasemmalta oikealle Satu Vuorinen, Riitta Tihinen, Eija Aures, Marja Laine-Asikainen ja Anja Mäkinen
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Case: Töissä HAUSilla

Tutustuin HAUSiin ensimmäisen kerran jo vuosia sitten. HAUS
on aina näyttäytynyt minulle
korkeatasoisena koulutus- ja kehittämispalveluiden
tarjoajana,
jonka vuoksi olinkin todella onnellinen päästessäni aloittamaan
työt HAUSilla syyskuussa 2021.
Työtehtäväni ovat olleet hyvin monipuolisia, josta olen ollut kiitollinen, sillä ne ovat mahdollistaneet
minulle myös parhaan keinon tutustua HAUSin toimintaan sekä
työkulttuuriin. Olen saanut työskennellä erilaisten hankkeiden parissa alusta alkaen, minkä johdosta myös omat taitoni ovat päässeet
kehittymään kovalla vauhdilla.
Minusta tuntuu, että olen kasvanut työssäni hurjasti viimeisten
kuukausien aikana, ja myös motivaationi työtä kohtaan on pysynyt
jatkuvasti korkealla. Minulla on
halu kehittyä niin yksilönä kuin
tahto kehittää jatkuvasti parempia
valtionhallinnon koulutuspalve-

”MINUSTA TUNTUU,
ETTÄ OLEN KASVANUT
TYÖSSÄNI HURJASTI
VIIMEISTEN KUUKAUSIEN AIKANA, JA MYÖS
MOTIVAATIONI TYÖTÄ
KOHTAAN ON PYSYNYT JATKUVASTI
KORKEALLA.”
luita, jonka vuoksi koen HAUSin
olevan täydellinen työpaikka juuri
minulle. Onnekseni minua ympäröi myös mahtava joukko kollegoita, joiden ansiosta kehittyminen
ja kehittäminen ovat mahdollisia.
Erityisesti oma tiimini ja esihenkilöni ovat tukeneet minua alusta
asti rohkaisten sekä kannustaen, ja
heille olenkin äärimmäisen kiitollinen. Ilman tämän kaltaista tukea
myös ”kotiutuminen” uuteen työympäristöön olisi ollut haastavaa
tai ainakin kestänyt huomattavasti
pidempään. Omien kokemusteni
vuoksi pidän tärkeänä uusien työn-

VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN

tekijöiden laadukasta perehdytystä, sillä se on keskeinen seikka uuteen toimenkuvaan asetuttaessa.

yhteistä oppimismatkaa kaikkien
niiden kanssa, jotka uskaltavat
tarttua tilaisuuteen.

Jatkuva oppiminen on teema, joka
kulkee elämässämme mukana
vuodesta toiseen. Tämän vuoksi
koenkin sen mahdollistamisen äärettömän tärkeäksi. Tarjoamalla
monipuolisia ja aidosti vaikuttavia
oppimisen mahdollisuuksia voimme luoda tilaisuuksia ainutlaatuisille oivalluksille, innostumiselle
sekä rohkeudelle, hiljaisen tiedon
jakamiselle, uusien ammattilaisten
syntymiselle, ja mahdollisuuksia
niin monelle oppimisen tarjoamalle kokemukselle ja kohtaamiselle.
HAUS on tarjonnut minulle näitä
mahdollisuuksia oman osaamiseni kehittämiseen jo ensimmäisistä viikoista alkaen - koen olevani
onnekas saadessani työskennellä
itselleni aidosti tärkeiden asioiden
parissa, samalla itse kasvaen ja oppien. Haluankin tulevaisuudessa
olla HAUSin mukana kulkemassa

Mitä sinä haluaisit seuraavaksi oppia?

Miili Tukiainen
asiantuntija
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Työyhteisön kehittäminen

Pitkin vuotta 2021 jatkoimme
matkaa yhdessä kohti syksyllä 2020
henkilöstön kanssa valittua yrityskulttuuria. Pidimme vauhtia yllä
tällä tärkeällä matkalla toistojen,
tietoisen tekemisen, keskinäisen
tuen ja kannustamisen sekä onnistumisten huomioimisen avulla. Jokaisen HAUSlaisen panoksella oli
suuri merkitys.
Yhtenä tärkeänä apuna arjen
konkreettisissa askelissa ovat olleet
HAUSin arvot, jotka olivat tuoreina kuvattuina vuoden alkaessa.
Olemme seuranneet johdonmukaisesti neljännesvuosittain edistymistämme arvojen mukaisessa
toiminnassa.
Olemme säilyttäneet arjen rakenteena sprinttimallisen työskentelyn. Tiimien päivittäispalaverit
toimivat tärkeänä työn tekemisen
perustana sekä sparrauksen, työn
kehittämisen ja tuen varmistajana.
Jatkoimme myös vuonna 2021 toi-

mivia yhteisöllisyyttä ylläpitäviä
käytänteitämme koko työyhteisön
tasolla.
Henkilöstötyöpajamme edustavat
yksi toisensa jälkeen estradia, johon jokainen voi ehdottaa aiheita, vastata työpajan vetämisestä tai
esimerkiksi toimia fasilitaattorina
yksin tai yhdessä kysyen kommentteja työstössä oleviin asioihin.
Käytämme myös muita kanavia,
moniäänisesti jatkuvan parantamisemme työvälineinä.
Koko henkilöstö on kerta toisensa jälkeen päässyt kuulemaan eri
kanavien kautta mitä mahtavimmista uusista ideoista, kehitetyistä
palveluista – tai esimerkiksi arjen
onnistumisista, jotka on saavutettu sitkeydellä ja oikealla ammattilaisen asenteella.

VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN

TYÖVIREEN KEHITYS
2019-2021

3,8

4,1

3,5

2019
2020
2021
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Arvomme

VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN

JOTTA JOKAINEN VOISI OPPIA.

JOTTA JOKAINEN VOISI LUOTTAA.

JOTTA JOKAINEN VOISI ONNISTUA.

Autamme oppimaan, kehittymään ja uudistumaan. Ennakoimme osaamisen tarpeet, verkostoidumme, kehitämme yhdessä, kokeilemme ja
jaamme. Luovasti. Oppiminen on meille myös
uteliaisuutta, rohkeasti uuden kokeilemista ja jatkuvaa parantamista.

Luottamus on toimintamme perusta – teemme,
mitä lupaamme ja vahvistamme luottamusta
kuuntelemalla, osallistamalla ja viestimällä avoimesti. Työmme merkityksellisyys pitää meidät
liikkeessä. Vastuullisuus on valintamme ja oikein
tekeminen lähtökohtamme.

Kehitämme palveluita ja tuotteita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Otamme asioita rohkeasti yhteiseen
käsittelyyn löytääksemme parhaat ratkaisut. Tuemme toisiamme uusissa avauksissa ja kannustamme
toisiamme kehittymään. Teemme työtä yhdessä ja
läpinäkyvästi – toisiamme auttaen, innostaen ja
arvostaen.
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HYVÄ KOULUTUS

Digikoulutuspalvelut – eOppiva ja digitaalisen oppimisen palvelut

Valtionhallinnon
digitaalinen
oppimisympäristö, eOppiva, vakiinnutti neljäntenä toimintavuotenaan asemaansa merkittävänä
toimijana valtionhallinnon työntekijöiden osaamisen kehittäjänä.
Saavutimme 67 000 rekisteröityneen käyttäjän rajan vuoden loppuun mennessä. Lähes 60 valtionhallinnon organisaatiota hyödynsi
eOppiva-alustaa sisäisessä osaamisen kehittämisessä, johon oli myös
tarjolla eOppiva-tiimin asiantuntijoiden antamaa, pedagogista tukea.
Valtionhallinnon työntekijöiden
loppuun saatettuja koulutussuorituksia kirjattiin yli 65 000.
Vuosi oli ennätyksellinen myös sisällöntuotannon suhteen, sillä julkaisimme yli 50 digitaalista oppimissisältöä lukuisista eri aiheista ja
monin eri formaatein. Tarjoamistamme sisällöistä iso osa on täysin
avoimesti opiskeltavissa myös valtionhallinnon ulkopuolisille oppijoille. eOppiva.fi -sivustolta ladat-

tiinkin suoritustodistuksia kaikille avoimista digitaalisista koulutuksista yli 40 000 kappaletta.
eOppiva-alkuperäistuotantojen
rinnalla erityisesti podcast-sisällöt
kasvattivat suosiotaan. Lisäksi avasimme uuden lyhytvideopalvelun,
Mikro-Oppivan.
Suosituimmat
koulutuksemme
liittyivät tietosuojaan, digiturvallisuuteen ja saavutettaviin asiakirjoihin, joiden opiskelua aloitettiin
sivuillamme yhteensä yli 27 000
kertaa. Huomioitavaa on myös
roolimme keskusvaalilautakuntien kouluttamisessa kuntavaalien yhteydessä. Perinteinen luokkahuonekoulutus digitalisoitiin
prosessimme avulla digitaaliseksi
sisällöksi, jota opiskeltiin yli 2000
kertaa.

HYVÄ KOULUTUS (SDG 4)

teista, uhkaavista asiakaspalvelutilanteista, työergonomiasta ja monimuotoisesta julkishallinnosta.

”OLETTE VAIN VAATIMATTOMASTI NIITÄ
TÄRKEIMPIÄ TAHOJA
KOKO HALLINNOSSA.”
Oppija eOppiva-koulutusten
palautekyselyssä.

Teimme mielenkiintoisia ja kiiteltyjä sisältöjä myös esimerkiksi medialukutaidosta, hallinnon raken-
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Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelumme kautta
tarjoamme valtion henkilöstölle laadukkaita, ajantasaisia ja valtionhallinnon yhteisiin osaamisiin perustuvia
koulutuksia.
Kuuntelemme
asiakkaita ja seuraamme toimintaympäristön muutoksia.
Koulutustemme teemat tukevat omalta osaltaan maan hallituksen tavoitteita. Päivitämme
jatkuvasti koulutustarjontaamme ja koulutustemme sisältöjä.
Koulutuspalvelut jakautuvat
neljään osaan: 1) virastokohtaisiin koulutuksiin, 2) avoimiin
koulutuksiin 3) eOppivan digikoulutuksiin ja 4) tutkintokoulutuksiin, joita suoritettiin
oppilaitoksessamme
HAUS
Collegessa. Noudatimme koulutuksissamme Digital First
-periaatetta eli kaikki koulutukset olivat etä- tai hybriditoteutuksia.

Vuoden aikana järjestimme
koulutusohjelmia eri alueilta.
Näitä olivat mm. Uudistuja,
JOKO, VIRE, Hankintaosaaja, Talousjohtaminen valtiolla,
Mahdollistaja, Asiakkuuksien
johtaminen valtiolla, JOVA ja
Työyhteisösovittelu.
Näihin
ohjelmiin osallistui yhteensä
230 henkilöä eri puolilta valtion virastoja.
Järjestimme yli 50 avointa
koulutusta eri osaamisalueilta.
Suurimmat koulutusalueet olivat hallinto, juridiikka ja henkilöstöhallinto.
Näiden lisäksi teimme yhteistyötä eri virastojen kanssa, josta esimerkkinä voidaan mainita Valtion taloushallintopäivä
yhteistyössä VM:n ja Valtiokonttorin kanssa. Yhdessä ammattikorkeakoululiittouman
(3AMK) kanssa toteutimme
opiskelijoiden tutustumispro-

HYVÄ KOULUTUS (SDG 4)

jektin valtion toimintaan ValtioExpossa keväällä. Osallistujia oli noin 20. Oppilaitoksessamme HAUS Collegessa
käynnistimme liiketoiminnan
ammattitutkinnon, Johtamisen ja yritysjohtamisen EAT:n
ja liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon
henkilöstötyössä toimiville.

KOULUTUSTYYPIT

01.
02.
03.
04.

Virastokohtaiset
koulutukset
Avoimet
koulutukset
eOppivan
digikoulutukset
Ammattitutkinnot
(HAUS College)

Vuosi 2021 | Vastuullisuuden johtaminen | Hyvä koulutus | Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto | Yhteistyö ja kumppanuus | Jalanjäljen pienentäminen

21

Edistymisen mittarit

HYVÄ KOULUTUS (SDG 4)

100%

60

4

Etäosallistumismahdollisuus
koulutuksiin

Avointa koulutusta

Täysin uutta koulutusohjelmaa

7500

54

65 000

Osallistujaa koulutuksissa

NPS

Koulutussuoritusta eOppivassa

250

10%

Virastokohtaista koulutusta

Kaikista valtion työntekijöistä
osallistui HAUSin koulutukseen
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Case: Mahdollistaja

Aloitimme vuosi sitten Mahdollistaja-valmennuksen
ensimmäisen pilotin. 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.
Tässä oli riittävästi haastetta.
Saimme piloteista hyvät kokemukset ja rakensimme niiden
perusteella kokonaisen valmennuspaketin. Starttasimme ensimmäisen maksullisen Mahdollistaja-ryhmän lokakuussa
2021. Nyt valmennukseen on
ilmoittautunut vajaat 400 henkeä ja noin 150 on jo suorittanut valmennuksen. Palaute on
ollut pääosin varsin positiivista, ja asteikolla 1–5 ilmaistuna
vahvaa nelosta.

Digivalmennusta ei aina mielletä parhaaksi tavaksi luoda
vuorovaikutusta, mutta on
silläkin vahvuutensa. Ryhmäkokomme ovat olleet 60-100
henkeä. Näin isossa ryhmässä
emme voi käytännössä keskustella. Olemme käyttäneet sujuvasti Teamsin break out -huoneita, joiden avulla osallistujat
keskustelevat sujuvasti pienryhmissä. Samoin osallistujat
ovat toteuttaneet 4 hengen vertaiscoaching-tapaamisia, joissa jokainen toimii vuorollaan
coachina ja coachaa muita esimerkiksi vaikeiden esihenkilötilanteiden haasteista.
Olemme
siis
onnistuneet
10-kertaistamaan
HAUSin
esihenkilökoulutukseen osallistuvien määrän luokkakoulutukseen verrattuna. Osallistujien palaute on ollut hyvää.

HYVÄ KOULUTUS (SDG 4)

400
Ilmoittautunutta henkilöä Mahdollistaja-valmennukseen vuoden 2021 aikana

4/5

Palaute valmennuksesta
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Case: Podcastit

Podcast-tuotantomme eOppivassa vilkastui vuonna 2021
merkittävästi sen myötä, kun
tuotteistimme podcast-sarjojen
tekemisen asiakkaille helposti
hankittavaksi, avaimet käteen
-palveluksi, johon kuuluu:

Sarjan konseptointi
Ilmeen suunnittelu
Äänisuunnittelu
Laadukas
äänitysmahdollisuus
Miksaus ja
masterointi
Jakelu yleisimmille
alustoille

HYVÄ KOULUTUS (SDG 4)

Tuottamiamme sarjoja löytyy
eOppiva-alustalta jo seitsemän monista mielenkiintoisista teemoista kuten esimerkiksi
tietopolitiikasta, digiturvallisuudesta, tekoälystä ja valtion
HR:n kehittämisestä. Suosituin sarjamme “Mitään virkaa”, jonka jaksoja kuunneltiin
vuonna 2021 yli 1300 kertaa,
nostaa esille henkilöitä ja osaajia valtionhallinnon eri organisaatioista ja toiminnoista.
Podcast-studiossamme on vieraillut myös iso joukko valtionhallinnon johtotehtävissä
toimivia henkilöitä. Tarjoamme alustan myös muiden organisaatioiden tuottamien podcastien jakamiselle.

17 500
Kuuntelua yhteensä, joista 5000
kuuntelua vuonna 2021

+100

Tuotettua jaksoa, joista 37
vuonna 2021

MITÄÄN VIRKAA
Mitään virkaa on Petteri Kallion hostaama
“matka” valtionhallinnon kiemuroissa. Vieraina
on olllut toinen toistaan mielenkiintoisempia
ihmisiä, joiden kanssa on keskusteltu oppimisesta, digitalisaatiosta, työn muutoksesta, hyvistä käytänteistä, kiinnostavista ihmisistä ja tarinoista hallinnosta.

TIEDON ÄÄRELLÄ
”Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin”
-podcast pureutuu tietopoliittisiin toimenpiteisiin ja tietopolitiikan kysymyksiin laajemminkin: mitä tietopolitiikka oikein on ja miksi
julkisen tiedon avoimuus, laatu ja yhteentoimivuus on tärkeää? Näitä ja monia muita kysymyksiä juontajan kanssa pohtivat mielenkiintoiset ja vaikuttavat asiantuntijavieraat.

Analytiikka
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Case: Asiakkuuksien johtaminen valtiolla

Lokakuussa 2021 alkanut
Asiakkuuksien
johtaminen
valtiolla vastaa uudistuviin
osaamistarpeisiin, joita on tunnistettu mm. julkisen hallinnon uudistamisen strategiassa
(VM). Valmennusohjelma (5
pv + 3 kertaa ryhmäcoaching)
antaa oppijoille uusia työkaluja
ja käytänteitä asiakkuusstrategioiden ja asiakkuuksien hoitomallien suunnitteluun.
Ohjelma tuo laajempaan ajatteluun uusia malleja. Oman
organisaation tekeminen on
yhteydessä kansalaisten parempaan palvelukulttuuriin yli virasto- ja ministeriörajojen. Valmennus parantaa ohjelmaan
osallistuvien omaa osaamista,
ja sitä kautta organisaatioiden
asiakkuusymmärrys saa uutta buustia uusien käytänteiden
kautta.
Coachin johdolla kunkin päivän
aikana pohdittiin yksin, pienryh-

HYVÄ KOULUTUS (SDG 4)

missä ja koko ryhmän kera sitä, miten eri teemoja voi kussakin organisaatiossa jalkauttaa ja viedä käytäntöön kullekin sopivalla tavalla.
Ryhmäcoachingissa keskityttiin
oman asiakkuusstrategian ja asiakkuushoitomallin uudistamiseen
tai rakentamiseen ryhmän tuella ja
valmentavalla otteella. Palautteen
mukaan osallistujien asiakkuusosaaminen lisääntyi ja ymmärrys
valmentavaa otetta kohtaan kehittyi.
Tavoitteet osallistujan osaamisen kehittämisestä, organisaatioiden asiakkuusjohtamisen ja asiakkuusstrategioiden osalta täyttyivät.

PALAUTTEEN MUKAAN
ASIAKKUUSOSAAMINEN LISÄÄNTYI JA
YMMÄRRYS VALMENTAVAA OTETTA
KOHTAAN KEHITTYI.
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RAUHA, OIKEUDENMUKAISUUS
JA HYVÄ HALLINTO

Kansainvälinen toiminta

Vuonna 2021 osallistuimme
aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja edistimme suomalaisen osaamisen vientiä sekä
hallintojen välistä yhteistyötä.
Hyvän hallinnon viennin keinoin pyrimme tukemaan suomalaisten
virkahenkilöiden
osaamisen kehittämistä sekä
tukemaan toimintaedellytyksiä eri maissa kansainvälisten
hankkeiden myötä. Hyvän hallinnon osaamisen kehittäminen ei ole pelkästään HAUSin
vaan koko Suomen valtionhallinnon yhteinen asia. Teimme
hankkeissamme tiiviisti yhteistyötä ministeriöiden ja valtion
eri laitosten kanssa
Vuoden 2021 aikana johdimme
ja osallistuimme 16 kansainväliseen hankkeeseen. Toteutimme kolmessa eri maanosassa
ja 15 eri maassa kehitysyhteistyöhankkeita, EU-rahoitteisia
Twinning-hankkeita, rakenteel-

listen uudistusten tukiohjelmahankkeita ja kumppanuushankkeita. Lisäksi järjestimme
fyysisesti ja virtuaalisesti erilaisia suomalaisen julkisen hallinnon opintovierailuja ja koulutuksia. Afrikan mantereella
Suomen pitkäaikaisin kumppanimaa on Tansania, jossa
yhteistyö jatkui myös vuonna
2021.
HAUSin rooli kansainvälisessä toiminnassa keskittyy tukemaan valtiohallinnon asiantuntijaliikkuvuutta tarjoamalla
kokonaisvaltaista projekti- ja
koordinaatiopalvelua. Osaamisemme erilaisista rahoitusohjelmista ja hankeportfolioiden
hallinnasta vahvistaa Suomen
kyvykkyyttä toimia aktiivisesti
Euroopassa ja globaalisti eri valtiohallinnon substanssialueilla. Vastaamme kansainvälisissä
suhteissa ja toiminnassa projektihallinnan eri tehtävistä.

RAUHA, OIKEUDENMUKAISUUS JA HYVÄ HALLINTO (SDG 16)

HYVÄN HALLINNON OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN EI OLE PELKÄSTÄÄN
HAUSIN VAAN KOKO SUOMEN
VALTIONHALLINNON YHTEINEN ASIA.

16
Kansainvälistä hanketta vuonna 2021

15
Eri maata ja 3 eri maanosaa
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Edistymisen mittarit

3

15

Eri maanosaa

Eri maata

16

40%

Kansainvälistä julkisen hallinnon
kehittämishanketta

Enemmän suomalaisten
virkahenkilöiden asiantuntijapäiviä
kuin vuonna 2020

1200

RAUHA, OIKEUDENMUKAISUUS JA HYVÄ HALLINTO (SDG 16)

Suomalaisten virkahenkilöiden asiantuntijapäivää kansainvälisissä hankkeissa
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Case: Kestävän kehityksen johtaminen Tansaniassa

Yksi pitkäaikaisimpia kansainvälisiä kumppanuuksiamme on
Tansaniassa sijaitseva Suomen
kestävän kehityksen johtajuusinstituutti UONGOZI (Institute of African Leadership
for Sustainable Development),
jolle HAUS on antanut institutionaalista tukea jo vuodesta
2010 saakka. UONGOZI on
vahvasti Suomen valtion tukema ja rahoittama instituutti,
jonka päätavoitteena on tukea
Tansanian ja laajemmin koko
Afrikan kestävää kehitystä parantamalla vastuullista johtajuutta sekä kasvattamalla hallinnon kapasiteettia käsitellä
kestävään kehitykseen liittyviä
moninaisia taloudellisia ja poliittisia päätöksiä.
Vuosien varrella UONGOZIsta on kehittynyt arvostettu
johtajuusinstituutti, joka kouluttamisen lisäksi tekee myös
oman alueensa tutkimusta ja

osallistuu aktiivisesti tämän
myötä myös politiikan linjausja strategiatyöhön.
HAUSin instituutille tarjoaman tuen myötä UONGOZIssa on vuosien ajan työskennellyt kerrallaan yksi tai kaksi
pitkäaikaista asiantuntijaa, jotka ovat tukeneet instituuttia sekä sen toimintaa omalla
osaamisellaan. Pitkäaikaisten
asiantuntijoiden lisäksi HAUSin kautta UONGOZIssa ovat
työskennelleet myös kymmenet lyhytaikaiset asiantuntijat,
joiden työpanokset ovat tähdänneet instituutin toimintojen kehittämiseen eri menetelmin.

RAUHA, OIKEUDENMUKAISUUS JA HYVÄ HALLINTO (SDG 16)

TANSANIASSA SIJAITSEVA
SUOMEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN
JOHTAJUUSINSTITUUTTI, UONGOZI,
ON YKSI HAUSIN PITKÄAIKAISIMMISTA
KANSAINVÄLISISTÄ KUMPPANUUKSISTA.

HAUSin lisäksi UONGOZI
Instituuttia ovat olleet Suomen
rahoituksella yhteistyössä kehittämässä myös Aalto EE sekä
Helsingissä toimiva YK:n alainen WIDER-instituutti.
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Case: Armenia – hyvän hallinnon kehittäminen

HAUSilla ja suomalaisilla
asiantuntijavirkahenkilöillä on
kunnia johtaa EU:n Twinning
-hanketta ”Support to Further
Implementation of Civil Service Reform in Armenia”.
Yleisenä tavoitteena on parantaa keskushallinnon avoimuutta, vastuuvelvollisuutta
ja tehokkuutta kansalaisten ja
yritysten tarpeet huomioon ottaen. Hankkeessa kehitetään
erityisesti henkilöstöjohtamisen osaamista perustuen eurooppalaisiin parhaisiin käytäntöihin.
HAUSin lisäksi vertaisasiantuntemusta EU-jäsenvaltioista
tarjoavat Viron valtionvarainministeriö Estonian Ministry
of Finance sekä Ranskan julkishallinnon kansallinen instituutti Institut national du
service public (INSP). Hyödynsaaja on Armenian tasaval-

lan pääministerin kanslian virkamieskunta, Civil Service Office (CSO) of Prime Minister
Office of the Republic of Armenia.
Tässä
Twinning-projektissa
on neljä osaprojektia, joista ensimmäisessä kehitetään Armenian valtion ministeriöiden,
aluehallinnon virastojen ja laitosten omia valmiuksia sekä
selkiytetään työnjakoa pääministerin kanslian ja virastojen
kesken. Toisessa osaprojektissa
vahvistetaan rekrytointi- ja valintajärjestelmiä, kolmannessa uudistetaan virkamiesten
suoritusar viointijärjestelmää
ja neljännessä parannetaan
valtionhallinnon koulutusten
ja valmennusten, työssäoppimisen sekä verkko-oppimisen
suunnittelua, toteutusta vaikuttavuuden arviointia.

RAUHA, OIKEUDENMUKAISUUS JA HYVÄ HALLINTO (SDG 16)

dynsaajan sisäistä että heidän
ja heidän asiakkaidensa välistä
keskustelua. Kaikissa osaprojekteissa on jaettu ja yhdessä
kehitetty työkäytäntöjä ja työkaluja. Lisäksi kaikilla osa-alueilla sisäisen koulutuksen ja
työssäoppimisen tärkeys on
tiedostettu. Hyödynsaajan tärkein muutos on ollut siirtyminen tiukasti ohjaavasta roolista
enemmän konsultoivaan ja kehittävään yhteistyöhön alaisten virastojen kanssa.

HANKKEESSA
KEHITETÄÄN ERITYISESTI HENKILÖSTÖJOHTAMISEN
OSAAMISTA PERUSTUEN EUROOPPALAISIIN PARHAISIIN
KÄYTÄNTÖIHIN.

Hanke on lisännyt sekä hyö-
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Case: Sambia -korruption vastainen työ

Vuoden 2021 alussa Euroopan
komission Twinning-toiminta
laajeni globaaliksi kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston (DG INTPA) julkistaessa kolmivuotisen pilotin.
Sen tarjouskilpailuun avatuista
hankkeista kahta ensimmäistä
voittojuhlaa viettivät heti samana keväänä suomalaiset virkamiehet ja HAUS.
“Peer-to-Peer institutional support to the Anti-Corruption
Commission in Zambia” -nimisen korruption torjuntaan
keskittyvän hankkeen voitosta saatiin tieto samana päivänä, kun valtioneuvosto julkaisi
Suomen Afrikka-strategian.
Korruption vastaiseen toimintaan liittyvällä hankkeella vahvistetaan ensisijaisesti Sambian
edunsaajan
toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on edistää
edunsaajan (Anti-Corruption

Commission (ACC) hallintoa ja teknisiä valmiuksia sekä
parantaa yhteistyötä muiden
korruption vastaisiin toimiin
osallistuvien virastojen kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään lainsäädännön päivittämiseen, rikostutkinnan ja
syytteiden nostamisen käytäntöjen tehostamiseen sekä korruption vastaisesta toiminnasta viestimiseen.

RAUHA, OIKEUDENMUKAISUUS JA HYVÄ HALLINTO (SDG 16)

KORRUPTION VASTAISEEN
TOIMINTAAN LIITTYVÄLLÄ
HANKKEELLA VAHVISTETAAN ENSISIJAISESTI
SAMBIAN EDUNSAAJAN
TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ.

Korruption torjunta ja ennaltaehkäisy vaativat laajaa yhteistyötä. HAUSilla ja saksalaisella kumppanilla German
Foundation for International
Legal Cooperation (IRZ) sekä
mukana olevilla asiantuntijoilla on ilo ja kunnia toimia yhtenä kaikkien aikojen ensimmäisistä Saharan eteläpuolisen
Afrikan Twinning-toimijoista.
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YHTEISTYÖ JA
KUMPPANUUS

Kehittämispalvelut

Hyvän hallinnon kehittämiskumppanina palvelumme pyrkii valtiohallinnnon osaamisen
kehittämiseen. Monipuoliset
kehittämisen keinot tukevat
niin organisaatiomuutoksissa,
muutosjohtamisen
tilanteissa, johtamisen kehittämisessä
kuin vaikuttavuuden parantamisessa.

Pyrimme räätälöimään organisaatiokohtaiset kehittämishankkeet tarpeeseen sopivalla
tavalla. Kehittämisen keinovalikoima tukee suomalaisen
valtionhallinnon
osaamisen
kehittämistä ja auttaa julkisen
sektorin organisaatioita hyödyntämään uusia ja ketteriä
toimintamalleja.

Vuonna 2021 HAUSin kehittämispalvelut
keskittyivät erityisesti hyvän hallinnon osaamisen kehittämiseen
strategisen johtamisen, henkilöstöjohtamisen, laadun ja
vaikuttavuuden
arvioinnin,
kokonaisvaltaisen projektihallinnan ja muotoilun keinoin.
Kehittämisen kohteena voi
toimia vaikka asiakasymmärryksen parantaminen. Työskentelytapaamme
kuuluivat
yhteiskehittäminen, avoimuus
ja visuaalisuus.

Strategiamme mukaisesti teimme yliopisto- ja korkeakouluyhteistyötä vuonna 2021. Kumppanuusyhteistyötä Suomessa
teimme yhteensä 11 yliopiston
ja ammattikorkeakoulun kanssa. Toimimme myös eurooppalaisen laadun varmistamisen
“Common Assessment Framework (CAF)” kansallisena
yhteyspisteenä, ja osallistuimme Euroopan hallintokoulujen
johtajien väliseen verkostoon
(DISPA)

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS (SDG 17)

TYÖSKENTELYTAPAAMME
KUULUVAT VAHVASTI
YHTEISKEHITTÄMINEN,
AVOIMUUS JA VISUAALISUUS.
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Edistymisen mittarit

31

200

Valtion, julkishallinnon tai 3. sektorin organisaatiota mukana muotoiluhankkeissa

Ihmistä kerryttämässä yhteistä
ymmärrystä eri aiheista

15

11

Valtion organisaatiota mukana
muotoiluhankkeissa.

Suomalaisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä.

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS (SDG 17)
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Case: Valmentava osaamisen kehittäminen

Meistä jokainen toimii työssään jatkuvassa muutoksessa
ja erilaisten, joskus jopa keskenään ristiriitaisten vaatimusten kanssa – oli työroolimme
ja -taustamme mikä tahansa.
Tämä toimintaympäristö vaatii
meiltä kaikilta yhä enemmän
itsenäistä päätöksentekokykyä
ja itsensä, oman työn ja mielen
johtamisen taitoja. Toisaalta
se asettaa uudenlaisia vaateita
myös johtajuudelle.
HAUS edisti vuonna 2021
omalta osaltaan näiden tärkeiden
työelämä- ja johtajuustaitojen kasvattamista julkishallinnossa sekä avointen
koulutusten että organisaatiokohtaisten valmennushankkeiden kautta.
HAUS on luotettu osaamisen

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS (SDG 17)

kehittämisen kumppani ja haluamme olla mukana mahdollistamassa muun muassa
valmentavan työ- ja johtamiskulttuurin juurtumista suomalaiseen julkiseen hallintoon.
Yhdessä julkishallinnon kumppaneidemme kanssa kartoitamme ja tutkimme osaamisen
kehittämisen tarpeita ja räätälöimme kokonaisuuksia näihin
tarpeisiin vastaamaan – yhdessä ja toisiamme arvostavasti
kuunnellen.

HAUS ON LUOTETTU
OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KUMPPANI.
HALUAMME OLLA
MUKANA MAHDOLLISTAMASSA VALMENTAVAN TYÖ- JA
JOHTAMISKULTTUURIN JUURTUMISTA.
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Case: Muotoilu ja yhteiskehittäminen

Palvelumuotoilu on ajattelun
ja tekemisen tapa, jonka avulla palveluita, tuotteita ja organisaatioiden toimintaa kehitetään ihmislähtöisemmäksi.
HAUS on tarjonnut valtionhallinnolle muotoilupalveluita
vuodesta 2020 lähtien.

HAUSilla muotoilu perustuu
ihmisen
kokonaisvaltaiseen
ymmärtämiseen ja empatiaan.
Muotoilija ei oleta vaan havainnoi, näyttää ja kysyy suoraan.
Ymmärrystä kohderyhmistä kerätään monipuolisin menetelmin.

Vuonna 2021 HAUS auttoi
yhteensä 15 valtionhallinnon
organisaatiota hyödyntämään
muotoilua 6 eri hankkeessa.
Lisäksi muotoiluprojekteihin
osallistui ihmisiä 21:stä eri julkishallinnon tai 3. sektorin organisaatiosta.

Lisäksi muotoilua tehdään aidosti yhteiskehittäen. Tällä tarkoitetaan ratkaisujen ideointia,
protoilua ja kehittämistä alusta
alkaen yhdessä niiden ihmisten kanssa, joiden elämään asia
vaikuttaa. Teemme jatkuvasti
näkyväksi sen, kuinka osallistujien panostukset vaikuttavat kehitettäviin ratkaisuihin. Kiinnitämme erityistä huomiota
saavutettavuuteen, ymmärrettävyyteen ja inklusiivisuuteen.
Kaikki muotoiluprojektit dokumentoidaan huolellisesti, ja
niissä tuotettu ymmärrys ja ratkaisuehdotukset ovat kaikkien
avoimesti hyödynnettävissä.

Muotoiluprojekteissamme onnistuimme tuomaan yhteen eri
tehtävissä ja sektoreilla työskenteleviä henkilöitä, jotka
eivät muuten välttämättä kohtaisi. Autoimme heitä ratkaisemaan monimutkaisiakin haasteita yhdessä.

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS (SDG 17)

15
Valtionhallinnon organisaatiota hyödynsi HAUSin avustuksella muotoilua
vuonna 2021 6 eri hankkeessa.

21

Eri julkisen hallinnon tai 3. sektorin
organisaatiota osallistui
muotoiluprojekteihin.
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Case: Asiointipisteiden kehittämisprojekti

Suomessa on yhteensä noin
200 asiointipistettä, joissa ihmiset saavat henkilökohtaista apua asioinnissa valtion ja
kuntien kanssa. Vuonna 2021
HAUS ja valtiovarainministeriö kehittivät asiointipisteitä
palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmin.
HAUSin ja valtiovarainministeriön edustajien lisäksi projektiin osallistui 26 asiantuntijaa
kymmenestä kunnasta, kahdeksasta järjestöstä, kolmesta
maakuntaliitosta ja kolmesta
eri valtion organisaatiosta.
Projektin tavoitteena oli selkiyttää julkishallinnon yhteisten asiointipisteiden toimintaa
ja parantaa tätä kautta ihmisten
asiointikokemusta. Keräsimme
ymmärrystä eri menetelmin
lähes sadalta asiointipisteiden
asiakkaalta ja työntekijältä
ympäri Suomen.

Projektissa saavutettiin syvällinen ymmärrys asiointipisteiden asiakkaista sekä heidän
asiointitarpeistaan.
Ymmärryksen perusteella tuotimme
projektissa useita kehitysideoita sekä 4 konkreettista ratkaisuehdotusta asiointipisteiden
parantamiseksi, kuten asiointipisteiden palvelulupauksen.
Hankkeessa kerättyä ymmärrystä ja HAUSin muotoiluosaamista
hyödynnetään
myös vuonna 2022 valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen yhteydessä.

TAVOITTEENA OLI
SELKIYTTÄÄ JULKISHALLINNON YHTEISTEN ASIOINTIPISTEIDEN TOIMINTAA
JA PARANTAA TÄTÄ
KAUTTA IHMISTEN
ASIOINTIKOKEMUSTA.

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS (SDG 17)

26
Asiantuntijaa 10 kunnasta, 8 järjestöstä, 3 maakunaliitosta ja 3 eri valtion
organisaatiosta osallistui projektiin.

4

Konkreettista ratkaisuehdotusta tuotettiin asiointipisteiden parantamiseksi.
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Case: Tuomioistuinviraston strategia

Vuonna 2021 HAUS toimi
Tuomioistuinviraston kumppanina viraston ensimmäisen
strategian luomisessa ja toimeenpanossa. Tuomioistuinvirasto on uusi, vuonna 2020
toimintansa aloittanut ja tuomioistuinlaitosta palveleva virasto. Sen tavoitteena oli kirkastaa perustehtävä ja luoda
konkreettinen, innostava, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioiva sekä vahvasti
toimintaa ohjaava strategia.
HAUS tuki uutta virastoa strategiatyössään yhteiskehittämisen menetelmin. Strategiatyö
toteutettiin kevään 2021 aikana etätoteutuksena osallistaen
prosessiin laajasti mukaan sekä
Tuomioistuinviraston henkilöstön, asiakkaat, sidosryhmät
ja johdon. Strategiaprosessi
aloitettiin keräämällä ymmärrystä kaikkien mukana olleiden
ryhmien edustajilta kyselyiden,

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS (SDG 17)

haastatteluiden ja työpajojen
muodossa. Kevään aikana strategiatyötä tehtiin henkilöstön
ja johdon työpajoissa. Strategiatyön yhteydessä HAUS tuki
Tuomioistuinvirastoa
myös
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa sisällyttämällä strategiaprosessiin koko
henkilöstön osallistavan vastuullisuusharjoituksen ja tavoitteiden analyysin.

TAVOITTEENA OLI
KIRKASTAA PERUSTEHTÄVÄ JA LUODA
KONKREETTINEN,
INNOSTAVA, ASIAKKAIDEN JA SIDOSRYHMIEN TARPEET
HUOMIOIVA SEKÄ
VAHVASTI TOIMINTAA
OHJAAVA STRATEGIA.
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JALANJÄLJEN
PIENENTÄMINEN

Toimet

JALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

VEROJALANJÄLKI

1000€
75 000

Päätimme myös luopua henkilöstön autoetumahdollisuudesta, ja tarjoamme henkilöstölle
polkupyöräedun alkaen 2022.
Hankinnoissa kestävän kehityksen näkökohdat otetaan
huomioon. HAUS noudattaa
hankinnoissaan
hankintalakia, ja hankinnat tehdään lähtökohtaisesti Hanselin puitejärjestelyjen kautta.

CO2-PÄÄSTÖJEN KEHITYS
2019-2021 (ekv kg)

32 000

Toimintamme
hiilidioksidipäästöt johtuvat suurelta osin
lentomatkustamisesta. HAUSin kansainvälinen toiminta
edellyttää matkustamista, ja
yhtiön hiilidioksidipäästöjen
seuranta aloitettiin vuonna
2019. Koronapandemiasta johtunut matkustuksen vähentyminen on suoraan nähtävissä

päästöissä.
Yliopistonkadun
kiinteistön sähkö tuotetaan
tuulivoimalla alkaen vuodesta
2022.

86 000

Perinteinen luokkakoulutus tai
erilaiset tapahtumat tarvitsevat toteutuakseen ainakin matkustamista. Kun tapahtuma
voidaan järjestää digitaalisesti,
voidaan vähentää merkittävästi
taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia negatiivisia vaikutuksia.
HAUSin ylläpitämä eOppiva,
joka on digitaalinen oppimisympäristö, mahdollistaa tätä.
Jos ajatellaan, että vuoden
2021 41000 digitaalista eOppiva-suoritusta olisi suoritettu
perinteisesti, vaikutukset olisivat olleet moninkertaiset.

2019

2020

2021

2020

2019

LIIKEVAIHTO

8435

8498

8029

TULOS ENNEN VEROJA

1102

1061

-106

ARVONLISÄVEROT MYYNNISTÄ

1653

1852

1382

ARVONLISÄVEROT HANKINNOISTA

744

765

758

ARVONLISÄVEROTILITYKSET

909

1086

623

PALKKAVEROT

722

645

672

TULOVEROT

221

111

0

2021
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JOTTA
JOKAINEN
VOISI
OPPIA.
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