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HAUSin koulutus- ja 

kehittämispalvelut

monipaikkaisen työn

tukena

Työhyvinvointia ja työkykyä tukevat
valmennukset
Hybridityö valtiolla: työhyvinvointi ja 
ajanhallinta
Ajanhallinnan luotaimet
VM Baro-kyselyiden yhteiskäsittely / purku

Valtion yhteinen
perehdyttäminen
Hybridityö valtiolla: työnteon 
tapojen kehittämistä tukevat
valmennukset
Valmentava työote
Mentorointi, coaching, 
työnohjaus
Fasilitointi asiantuntijan työssä
Viestintävalmennukset

Hybridityö valtiolla: teknlogia työn tukena
ICT-koulutukset
Tekoälyyn liittyvät koulutukset
Digitalisoitumista koskevat koulutusteemat
Tietosuojakoulutukset
Riskienhallinta digimaailmassa -koulutukset

Johdon, esihenkilöiden ja tiiminvetäjien
valmennukset
Työyhteisövalmennukset
Coaching, työnohjaus ja mentorointi
Organisaatioiden hybridityön tekemisen
fasilitointi ja työpajat
Hybridityöluotaimet
Ajanhallinta- ja työhyvinvointi -
valmennukset
Osaava, -valmentava työote
360-arvioinnit ja henkilöarvioinnit

Työyhteisövalmennukset
Viestintävalmennukset
Fasilitoidut työpajat / tilaisuudet

Hybridityö valtiolla: toimintakulttuurin
rakentamista tukevat valmennukset
Yhteisö- ja itseohjautumista tukevat
valmennukset
Työyhteisön osallistaminen: 
fasilitointivalmennukset
Oppimissprintit
Lean, ketterät prosessit

Työhyvinvointi ja 

ajanhallinta
Hybridityön

johtaminen

Toiminta-

ympäristön

muutos ja 

toimitilat

ToimintakulttuuriTeknologinen

osaaminen ja ict

Henkilöstö

Minä

työntekijänä



eOppiva

monipaikkaisen

työn tukena

Työhyvinvoinnin viitekehyksiä
Hybridityö valtiolla
Voikaa hyvin –työhyvinvoinnin
rakennuspalikoita
Kokonaisvaltainen hyvinvointi: Hintsa
Performance

Hybridityö valtiolla
Tutustu työidenteettiisi
Ennakkoarviointi: tunnista työsi
vaikutukset ihmisten
hyvinvointiin
Fasilitointi asiantuntijan työssä
Monimuotoinen työelämä

Tietosuojaa koskeva verkkoaineisto
Turvaa digitaalinen toiminta häiriötilanteissa
Riskienhallinta digimaailmassa
Hybridityö valtiolla
ICT-koulutukset koottuna
Tekoälyyn liittyvät koulutukset
Digitalisoitumista koskeva koulutusteemat

Osaava, -valmentava työote
Osaava, -valmentava työote käyttöön
Haastavat henkilöstötilanteet
Esimiehenä muutoksessa
Yhdessä ohjautuvan verkoston
johtaminen
Hybridityö valtiolla
Johdatus ratkaisukeskeiseen ajatteluun ja 
toimintaan
Kohti ratkaisukeskeistä toimintaa

Hyvää työtä monitilatoimistossa
Miten sinä voit? – Vinkkejä 
ergonomiaan tietotyössä
Viestintä muuttuvassa 
toimintaympäristössä
Hybridityö valtiolla
Liikkuva työ
Erään tilan tarina eli mitä tarvitaan
yhteiskehittämiseen
Johdanto käyttäytymistieteelliseen
ajatteluun

Digiturvallisuus
Digiturvallinen työelämä
Toimi turvallisesti digimaailmassa
Uudistu muutoksessa
Hybridityö valtiolla
Kohti osallistavampia etätilaisuuksia
Opitaan yhdessä oppimispiireissä

Työhyvinvointi ja 

ajanhallinta
Hybridityön

johtaminen

Toiminta-

ympäristön

muutos ja 

toimitilat

ToimintakulttuuriTeknologinen

osaaminen ja ict

Henkilöstö

Minä

työntekijänä

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/tyohyvinvoinnin-viitekehyksia/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/hybridityo-valtiolla/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/voikaa-hyvin/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/kokonaisvaltainen-hyvinvointi/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/hybridityo-valtiolla/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/tutustu-tyoidentiteettiisi/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/ennakkoarviointi-tunnista-tyosi-vaikutukset-ihmisten-hyvinvointiin/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/fasilitointi-asiantuntijan-tyossa/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/monimuotoinen-tyoelama-tietoa-ja-tyokaluja-julkishallinnolle/
https://www.eoppiva.fi/?s=tietosuoja
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/turvaa-digitaalinen-toiminta-hairiotilanteissa/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/riskienhallinta-digimaailmassa/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/hybridityo-valtiolla/
https://www.eoppiva.fi/kokoelmat/ict-koulutukset-2/
https://www.eoppiva.fi/?s=teko%C3%A4ly
https://www.eoppiva.fi/?s=digitalisaatio
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/osaava-valmentava-tyoote/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/osaava-valmentava-tyoote-kayttoon/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/haastavat-henkilostotilanteet/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/esimiehena-muutoksessa/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/yhdessa-ohjautuvan-verkoston-johtaminen/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/hybridityo-valtiolla/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/johdatus-ratkaisukeskeiseen-ajatteluun-ja-toimintaan/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/kohti-ratkaisukeskeista-toimintaa/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/hyvaa-tyota-monitilatoimistossa/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/miten-sina-voit-vinkkeja-ergonomiaan-tietotyossa/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/viestinta-muuttuvassa-toimintaymparistossa/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/hybridityo-valtiolla/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/liikkuva-tyo/
https://www.eoppiva.fi/eraan-tilan-tarina-eli-mita-tarvitaan-yhteiskehittamiseen/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/johdanto-kayttaytymistieteelliseen-ajatteluun/
https://www.eoppiva.fi/?s=digiturvallisuus
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/digiturvallinen-tyoelama/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/toimi-turvallisesti-digimaailmassa/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/uudistu-muutoksessa/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/hybridityo-valtiolla/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/kohti-osallistavia-etatilaisuuksia/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/opitaan-yhdessa-oppimispiireissa/


Monipaikkaisen työn 
kehittämisen ja 
valmentamisen kumppani 
valtiolla

-tutkimuspohjaista tietoa
-osallistavalla otteella
-luotaimia hyödyntäen
-etänä, läsnä, hybridisti ja 
digitaalisesti


