
Johtavana asiantuntijana politiikkavalmistelussa
(ex. VALTIO-JOVA)

Koulutusohjelma, joka

• Edistää valmiuksia hallitusohjelman poikkihallinnolliseen 

toimeenpanoon

• Vahvistaa kykyä analysoida hallitusohjelman tavoitteita ja 

politiikkatoimienkeskinäiskytkentöjä ilmiölähtöisesti ja tietoon 

perustuen

• Kehittää osallistujien vaikuttavuusarviointiin liittyviä valmiuksia

• Tukee valtion toimintatapojen uudistamista kannustamalla 

asiantuntijoita hallinnon rajat ylittävään ajatteluun ja yhteistyöhön

• Kannustaa asiantuntijoita osaamisensa kehittämiseen, opitun 

reflektointiin ja vertaisoppimiseen



Koulutusohjelman esittely

Uudistettu johtavana asiantuntijana politiikkavalmistelussa

(entinen VALTIO-JOVA) käsittelee sekä teoreettisesti että 

vuorovaikutteisen yhteistyöskentelyn kautta hallitusohjelmaa ja siihen 

liittyvien politiikkaohjelmien toimeenpanoa, vaikuttavuutta ja arviointia. 

Koulutusohjelmassa tarkastellaan monipuolisesti politiikkatoimien 

suunnitteluun (policy design), politiikka-analyysiin ja politiikan 

vaikuttavuuteen liittyviä haasteita ja kehittämissuuntia. 

Koulutusohjelma luo osanottajille valmiuksia ymmärtää ajankohtaisia 

politiikkahaasteita ja hahmottaa vaihtoehtoisia toimintamalleja ratkaisujen 

löytämiseksi. Toteutustapa on vahvasti vuorovaikutteinen ja osallistujien 

keskinäiseen verkottumiseen nojautuva. 

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyönä valtioneuvoston kanslian 

strategiaosaston kanssa. 

Ilmoittaudu mukaan nopeasti, sillä vuonna 2021 tämän 

valmennusohjelman paikat täyttyivät parissa viikossa!



• lisätä osallistujien ymmärrystä julkisen hallinnon 

roolista, haasteista ja mahdollisuuksista yhteiskunnan 

muuttuessa, -nyt ja tulevaisuudessa

• edistää osallistujien valmiuksia hallitusohjelman 

poikkihallinnolliseen toimeenpanoon sekä tulevan 

hallitusohjelman valmisteluun

• vahvistaa osallistujien kykyä analysoida 

hallitusohjelman tavoitteita ja politiikkatoimien 

keskinäiskytkentöjä ilmiölähtöisesti ja tietoon 

perustuen

• kehittää osallistujien vaikuttavuusarviointiin liittyviä 

valmiuksia

• tukea valtion toimintatapojen uudistamista 

kannustamalla asiantuntijoita hallinnon rajat ylittävään 

ajatteluun ja yhteystyöhön 

• kannustaa asiantuntijoita osaamisensa kehittämiseen, 

opitun reflektointiin ja vertaisoppimiseen sel’

• lisätä kyvykkyyttä toimia tietoperustaisesti, 

ilmiölähtöisesti ja poikkihallinnollisesti 

politiikkavalmistelusta ja vaikuttavuus-

arviointiosaamisesta yhteisesti oppien.

Koulutusohjelman tavoitteena on



Valmennuksen tavoitteista ja toimintatavasta
Kohderyhmä. Koulutusohjelma on suunnattu ensisijaisesti ministeriöiden johtaville 
asiantuntijoille sekä niille päällikkötehtävissä toimiville, joiden työssä politiikkaohjelmien 
valmisteluun liittyvä asiantuntijuus korostuu. Lisäksi koulutusohjelma soveltuu niille 
valtion virastojen asiantuntijoille, jotka osallistuvat hallitusohjelman täytäntöönpanoon 
liittyviin hankkeisiin.

Työskentelytapa. Ohjelma koostuu asiantuntija-alustuksista, 
yhteistyöskentelystä, käytännönläheisistä pohdintatehtävistä sekä 
itsenäisestä ennakkoaineistoon perehtymisestä. 

Kohtaamiset ja verkostoituminen. Koulutuksessa osallistujat
verkostoituvat politiikkaohjelmien valmistelun parissa työskentelevien
asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa.

Yhteinen reflektio. Jokainen moduuli päättyy fasilitoituun reflektioon, 
jonka tavoitteena on jakaa valmennuksen aikana syntyneitä oivalluksia ja 
auttaa osallistujia jäsentämään oppimaansa.
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VALTIO-JOVA 2022: Johtavana asiantuntijana politiikkavalmistelussa

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu koulutukseen
31.8.2022 mennessä 
osoitteessa. 

ENNAKKO-
KARTOITUS JA 
-TYÖSKENTELY

Ilmoittautumis-
vahvistuksen yhteydessä
täytät ennakkokartoitus-
lomakkeen
ennakointiosaamisesi
nykytilasta

MODUULI 2: 6.10.2022
Tieto päätöksenteon
tukena

• Tutkimustiedon ja 

olemassa olevan datan 

hyödyntäminen 

valmistelussa ja 

päätöksenteossa

• Tilastoaineistojen ja 

indikaattoreiden 

hyödyntäminen

• Tiedolla johtaminen –

tilastoista dataan

• Dataan pohjautuva 

prosessilouhinta: tietoon 

perustuvat päätökset 

prosessien johtamisessa 

(esimerkkinä Sitran 

tekemät havainnot)

• Yhteiskeskustelu päivästä

MODUULI 3: 7.10.2022
Poikkihallinnollinen
valmistelu ja
tilannekuvan
muoostaminen

• Case: 

Reflektiopuheenvuoro

tilannekuvan synnystä; 

poikkihallinnollisuuden ja 

tiedon merkitys

• Yhteinen keskustelu

tilannekuvien

johtamisesta

• Yhteinen tieto

poikkihallinnollisessa

valmistelussa

• Reflektio

• Näkökulmia

päätöksenteon

tietoperusteisuuteen

MODUULI 4: 7.11.2022 
Vaikuttavuus

• Koulutuspäivän avaus ja 

ohjelman taustoitus

• Vaikuttavuus poliittisen

päätöksentekijän 

näkökulmasta 

• Säädösvalmistelun

vaikuttavuusarviointi

valtioneuvostossa

• Vaikuttavuusarviointi

eduskunnan kannalta

• Case-esimerkki: 

jälkikäteisarviointi

• Vaikutusten hankinta

kompleksisessa

yhteiskunnassa: case-

esimerkkejä

MODUULI 5: 8.11.2022 
Politiikka- ja 
hallitusohjelmaan kuuluvan 
työskentelyn johtaminen

• AIG: mitä OECD –hankkeesta on 

opittu ja mitä on meneillään?

• Ennakointioppeja maailmalta:

digitaalinen vierailu Singaporeen

• Strategisen ennakoinnin näkökulma

ja ennakoinnin systematisointi

• Paneelikeskustelu politiikka- ja 

hallitusohjelmaan kuuluvan

työskentelyn johtamisesta

• Koulutusohjelman yhteenveto ja 

reflektio

MODUULI 1: 19.9.2022
Politiikkavalmistelun
kokonaiskuva: perusasiat,
muutosnäkymät ja miten
niihin voidaan valmistautua?

• Politiikkavalmistelun 

nykytila ja muutos; ketä se 

koskee?

• Valtionhallinnon nykytila ja

tulevaisuus

• Linjaorganisaatio vai 

ilmiölähtöinen johtaminen? 

Uudistuva vai ennakoiva 

julkishallinto?

• Politiikkavalmistelun 

muutos entisen ministerin 

näkökulmasta

• Suomen avain-kysymykset 

2020 –luvulla? Ekologinen, 

sosiaalinen ja taloudellinen 

näkökulma

• Fasilitoitu ryhmäkeskustelu 



KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT:

Ilmoittautuminen on avoinna 1.6.- 31.8.2022. 
Ilmoittautumislinkki:

https://koulutuskalenteri.haus.fi/Default.aspx?tabid=139&tap=9533

HINTA: 

Valmennusohjelman hinta 2750 e (+ 24 %) 

Hinta sisältää viiden valmennuspäivän ohjelman, materiaalit ja ruokailut.

KOULUTUSPAIKKA:

HAUS kehittämiskeskus Oy 

Yliopistonkatu 5, 5. krs 00100 HELSINKI

Mikäli ryhmäkoko ylittää HAUSin tilakapasiteetin, valmennus järjestetään 

Helsingin keskustan tuntumassa koulutustiloissa.

LISÄTIEDOT

Koulutuksen vastuuhenkilö: asiakkuus- ja koulutuspäällikkö Kati Kivistö 

Tel. +358 40 673 3099

E-mail: kati.kivisto@haus.fi

Koulutuksessa HAUSin osalta ovat mukana myös 

koulutuspäällikkö Tiina Pitkäaho ja asiantuntija Satu Vuorinen.

Tule mukaan kasvattamaan

osaamistasi!

Osanottajien palautteita edeltävästä ohjelmasta

”Olen niin iloinen, että vielä löysin valmennusohjelman, jolla 

oli kokeneellekin erityisasiantuntijalle annettavaa.”

”Koulutuksen ote oli loistava: asiantuntijapuheenvuorot ja 

osallistujien yhteiset pohdinnat toimivat erinomaisesti.”

”Arvostan, että HAUS hankkii maan ykkösnimet meille 

puhujiksi.”

https://koulutuskalenteri.haus.fi/Default.aspx?tabid=139&tap=9533
mailto:kati.kivisto@haus.fi

