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“Ihmeellistä”, sanoi orava hämmästyneenä. "Tuota pahvilaatikkoa ei ollut täällä aikaisemmin." "Tässä on varmasti jotakin vinossa. Tai sitten tämä on kokonaan väärä luola." "Tai minä
olen ehkä väärä orava, mutta sitä en oikein uskoisi."
Lainaukset Muumeilta.

Seminaari
Haastava tulevaisuus – mistä yhteinen suunta?
Paikka: Mariankatu 9, Helsinki, VM:n kokouskeskus
Aika: Torstai 12.5.2016 klo 9.00 – 16.00
Valtiovarainministeriö ja Tampereen johtamiskorkeakoulu järjestävät yhteisen seminaarin 12.5.2016
Seminaarin aiheina Ministeriöiden johtaminen ja virkamieslainsäädännön kokonaisuusuudistus
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ilmoittautuminen 6.5.2016 mennessä tästä linkistä
Aamupäivän aiheena johtaminen – puheenjohtajana professori Jan- Erik Johanson, TaY
9.15 – 9.30

Voiko kuka tahansa pidellä ruoria kun meri on tyyni?
Tilaisuuden avaus
Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

9.30 – 10.15

"Ymmärrättehän, tahdon päästä selville, noudattaako meri jotain
järjestelmää vai tekeekö se aivan miten sattuu...se on tärkeätä."
Strategia hallituksen ohjenuorana
Professori Jan-Erik Johanson, Tampereen yliopisto

10.15 – 10.30

Keskustelua

10.30 – 10.50

”Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina
hyvä juttu."
Kansliapäällikön puheenvuoro
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, OKM

10.50–11.15

“Mutta elämähän käy aivan mahdottomaksi jollemme tiedä onko
sunnuntai vai keskiviikko. Ei siten voi elää."
Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä
Johtava asiantuntija, Eeva Hellström, SITRA

11.15 – 11.30

Keskustelua ja aamupäivän päätös
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11.30 -12.30

Salaattilounas

Iltapäivän ohjelmassa virkamieslainsäädännön uudistus - puheenjohtajana valtion
työmarkkinajohtaja Juha Sarkio
”Yksi kahvipannu sinne tai tänne – ei kai se suuria merkitse kun ollaan etsimässä pyrstötähteä”
12.30 – 13.15

Virkamieslainsäädäntö– kehittämisen taustaa ja tulevaisuuden
vaihtoehtoja
Professori Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

13.15- 13.4

Jos lait ovat huonoja ja virkamiehet hyviä, hallitseminen on mahdollista.
Mutta jos virkamiehet ovat huonoja, parhaistakaan laeista ei ole apua.
Professori Heikki Kulla, Turun yliopisto

13.45 -14.00

Keskustelua

14.00 -14.30

Kahvitauko

14.30 - 15.00

"On niitä, jotka jäävät, ja toisia, jotka lähtevät, niin on ollut aina.
Kukin saa valita itse, mutta on valittava ajoissa, eikä koskaan saa antaa periksi”
Kommenttipuheenvuoroja
Lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö
Kuntanäkökulmasta (TBC)

15.00 -15.45

”Riippumatolla ei ole sijaa velvollisuudentuntoisessa
elämässä”.
Velvoittaako HRM?
Professori Jari Stenvall, Tampereen yliopisto

15.45 -16.00

”Luultavasti myrskyjä onkin vain siksi, että niiden jälkeen saataisiin auringonnousu."
Kohti kokonaisuudistusta
Hallitusneuvos Kirsi Äijälä, VM

