


” Talouden toimintaympäristö valtiolla on 

ollut viime vuosina valtavassa 

murroksessa. Perinteisesti toiminta on 

perustunut toiminnan ja talouden 

suunnitteluun ja seurantaan, kirjanpitoon 

ja tilinpäätökseen. Nyt rinnalle on tullut 

tulevaisuuden ennakointi, skenaariot, 

erilaiset tietojärjestelmät ja data-analyysit. 

Uskon tämän koulutusohjelman vastaavan 

osaltaan näihin muutoksiin ja näen eri 

toimijoiden välisen yhteistyön tärkeänä 

osana yhteistä valtionhallintoa.”

Tanja Wisbacka, apulaisjohtaja, 

Valtiokonttori

koulutusohjelman ohjelmajohtaja



• 1. jakso 6.-7.6.2023

STRATEGIALLA VAIKUTTAVUUTTA

• 2. jakso 6.-7.9.2023

VALTIONHALLINNON TULOKSELLISUUS JA RISKIT

• 3. jakso 10.-11.10.2023

TIETOJOHTAMINEN

• 4. jakso 7.-9.11.2023

VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ,

TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA

Koulutusohjelman rakenne



Koulutus on tarkoitettu valtion taloushallinnon ammattilaisille, 

talousjohdolle, sisäisille tarkastajille ja erilaisissa 

kehittämistehtävissä toimiville asiantuntijoille.

Ohjelma soveltuu myös muille julkisen sektorin asiantuntijoille.

Koulutusohjelman tavoitteena on kehittää ennen kaikkea omaa 

työrooliasi talouden johtajana, johdon kumppanina, 

informaation tuottajana tai operatiivisena toimijana osana 

taloushallinnon tiimiä. Koulutuksessa laajennat myös 

verkostoasi, sekä voit lisätä yhteistyötä organisaatioiden ja 

osallistujien välillä.

K o h d e r y h m ä j a  h y ö d y t



Kouluttajina toimivat mm. nämä ministeriöiden, virastojen ja yliopistojen huippuasiantuntijat, käytännön tekijät ja 

yritysmaailman parhaat asiantuntijat:

- Ohjelmajohtaja Tero Vuorinen, HAUS

- Vastuullisuusasiantuntija Katri Kanerva, Valtiokonttori

- Toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, Aivoliitto ry 

- Senior Partner, Kimmo Kivinen, Capful

- Petri Eerola, Broadscope Oy

- Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, VM

- Tuloksellisuustarkastuspäällikkö Teemu Kalijärvi, VTV

- Professori Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto

- Johtava asiantuntija Ville Autero, TEM

- Johtava tilintarkastaja Sebastin Seemer, VTV

- Talousjohtaja Jari Finnilä, HUS (alustava)

- Neuvotteleva virkamies Heli Iirola, VM

- TkT, AmO, yliopistonlehtori Anu Suominen, Tampereen yliopisto

- Julkisen sektorin työryhmän vetäjä Timo Hakala, Tietojohtaminen ry

- Professori Teemu Malmi, Aalto-yliopisto

- Budjettineuvos Jonna Berghäll, valtiovarainministeriö (alustava)

- Taloushallintoasiantuntija Sini Pesonen, Valtiokonttori

- Professori Lasse Oulasvirta, Tampereen yliopisto

K o u l u t t a j a t



KUSTANNUKSET 4800 EUR + ALV 24 %

Hinta sisältää seitsemän koulutuspäivää, opetuksen,

materiaalin verkossa sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut

mahdollisina lähiopetuspäivinä.

Lisäksi hintaan kuuluu osallistumisoikeus

Valtion taloushallintopäivään 7.11.2023



Katja Valtonen

Katja Valtonen on HAUSin

koulutuspäällikkö, joka vastaa 

taloushallintokoulutuksistamme. 

Katja on koulutusammattilainen, 

joka on toiminut pitkään 

valtionhallinnon erilaisten 

koulutusten parissa.

puh. 040 162 1997

katja.valtonen@haus.fi

Tanja Wistbacka

on Valtiokonttorin Talouspalvelut-

yksikön apulaisjohtaja. Tanjalla on pitkä 

kokemus taloushallinnon prosessien 

kehittämisestä ja laskentatoimesta. Hän 

uskoo jatkuvaan kehittämiseen ja eri 

toimijoiden väliseen yhteistyöhön 

kehittämisen edellytyksenä. Tanja toimii 

koulutusohjelman ohjelmajohtajana.

tanja.wistbacka@valtiokonttori.fi
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