
COLLABORATIVE PUBLIC MANAGER 
-KOULUTUS 

	  	  	  	  Kohtaatko	  työssäsi	  erilaisten	  intressien	  
yhteen	  sovi2amiseen	  ja	  monitoimijaiseen	  
yhteistyöhön	  lii2yviä	  ongelmia?	  	  
	  	  
	  Haluatko	  kehi2yä	  yhteistoiminta-‐
osaajaksi,	  oppia	  parhaista	  	  

	  	  	  	  kansainvälisistä	  käytännöistä	  ja	  soveltaa	  
niitä	  omissa	  hankkeissasi?	  

	  	  	  	  	  
Tervetuloa	  mukaan	  Collabora?ve	  Public	  
Manager	  -‐koulutukseen!	  	  

	  
	  



Koulutus	  antaa	  valmiuksia	  	  
–  monitoimijaiseen	  yhteistyöhön	  
–  erilaisten	  tavoi2eiden	  yhteensovi2amiseen	  tähtäävien	  prosessien	  

suunni2eluun	  ja	  vetämiseen	  
	  
Taustalla	  yhteistoiminnallisen	  hallinnan	  malli,	  jota	  on	  menestyksellä	  
sovelle2u	  Oregonissa	  1990-‐luvulta	  läh?en	  
	  
Osallistujat	  pääsevät	  toimimaan	  jatkossa	  suomalaisen	  
yhteistoiminnallisen	  ympäristösuunni2elun	  ja	  -‐päätöksenteon	  
edelläkävijäyhteisönä	  CORE-‐hankkeen	  tukemana	  
	  

MIKSI OSALLISTUA? 



	  Koulu2ajina	  toimivat	  Portland	  State	  University’ssa	  toimivan	  Na?onal	  
Policy	  Consensus	  Center’in	  asiantun?jat.	  	  

	  
	  NPCC	  	  on	  toteu2anut	  ja	  fasilitoinut	  viimeisten	  15	  vuoden	  aikana	  yli	  
300	  erilaista	  yhteistoiminnallista	  prosessia	  Oregonin	  osaval?on	  
hallinnonalojen,	  paikallis-‐	  ja	  aluehallinnon	  sekä	  erilaisten	  
sidosryhmien	  välillä.	  Oregonin	  osaval?on	  hallinto	  hyödyntää	  
järjestelmällises?	  yhteistoiminnallisen	  ongelmanratkaisun	  
menetelmiä	  ja	  NPCC:n	  osaamista.	  	  
	  	  
Ks.	  h2ps://www.pdx.edu/npcc/home	  

	  

KOULUTTAJINA NPCC:N 
HUIPPUASIANTUNTIJAT 



	  	  	  	  Ensisijaises?	  ympäristösuunni2elun	  ja	  -‐päätöksenteon	  parissa	  eri	  
aloilla	  ja	  aluetasoilla	  toimiville	  viranhal?joille	  
	  	  
	  Mukaan	  ovat	  tervetulleita	  niin	  lähiympäristöjen,	  maankäytön,	  
liikenteen	  ja	  luonnonvarojen	  parissa	  toimivat	  	  
	  
–	  mu2a	  myös	  muiden	  alojen	  viranhal?jat,	  jotka	  haluavat	  kehi2ää	  
kykyä	  ratkaista	  yhteisiä	  ongelmia	  eri	  sidosryhmien	  kanssa.	  

KENELLE? 



•  Kaksi	  lähijaksoa	  (ensimmäinen	  9.-‐10.10.2018	  Helsingissä,	  toinen	  
2019)	  ja	  virtuaaliopiskelua	  

•  Koulutus	  on	  englanninkielinen	  ja	  maksuton	  

•  Jos	  olet	  kiinnostunut	  osallistumaan,	  ilmoita	  alustava	  kiinnostuksesi	  
projek?päällikkö	  Kaisa	  Huhdalle,	  kaisa.huhta@uef.fi	  	  

•  Lisä?etoa	  myös	  CORE-‐hankkeen	  johtajalta,	  professori	  Lasse	  
Peltoselta,	  lasse.peltonen@uef.fi	  

	  

ILMOITA KIINNOSTUKSESI!  



collabora?on.fi	  

@core_STN	  

@collabora?onfi	  

#corestn	  
#yhteishallinta	  
#strateginentutkimus	  
#cogovernance	  

Koulutuksen	  järjestää	  Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen 
neuvoston (STN) rahoittama hanke Yhteistoiminnallisia ratkaisuja 
sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan 
ympäristöpäätöksenteossa (CORE).  
 
Tilaa Yhteistoiminnallinen hallinta -uutiskirje sivulta collaboration.fi!   
	  	  


