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AMMATTIKOULUTUKSEN JOHDON SEMINAARI 

Sajo 50 vuotta ja #uusiamis 

2.-3.10.2018  

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu 

Åkerlundinkatu 8, 33100 Tampere 

OHJELMA 

Tiistai 2.10.2018  

Päivän puheenjohtaja: SAJO ry:n puheenjohtaja Raimo Alarova 

9.00 – 9.45  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

10.00- 10.05 Seminaarin avaus, päivän puheenjohtaja Raimo Alarova 

10.05 – 12.05  Ammatillisen koulutuksen reformin johtaminen  
 pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus 

 
Uuden ammatillisen koulutuksen toimeenpanon johtaminen 
 
opetusneuvos Jukka Lehtinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 johtaja Anni Miettunen, Opetushallitus 
 toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, Amke ry 
 johtava asiantuntija Mirja Hannula, EK  
 erityisasiantuntija Inkeri Toikka, OAJ  
   
 Moderaattorit: Maija Aaltola ja Jukka Kosunen 
 

Vuoden 2018 Suomen ammattikoulutuksen johtajan 
julkistaminen ja ansiomerkkien jako 

12.15 - 13.15 Lounas opetusravintola Eetvartti  

13.15 - 16.15   ”Miten kehittyä ammatillisen koulutuksen johdossa” 

Lehtori, TkT, KM Heli Bergström 

 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, AOKK 
kommenttipuheenvuorot:  
koulutusjohtaja Urpo Kovalainen, Yritysamis Kajaani 

 
  Iltapäiväkahvit ja ryhmäporinat esitysten lomassa 
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16.30 Suomen Ammattikoulutuksen johtajat, SAJO ry:n, vuosikokous 

19.30                  Sajo 50 vuotta, juhlaillallinen – 4 ruokalajia ja viinitarjoilu 

opetusravintola Eetvartti 

  Karaoke  

24.00                   Valomerkki  

 

Keskiviikko 3.10. 

Päivän puheenjohtaja: Sajo ry hallituksen varapuheenjohtaja Maija Aaltola 
 
7.30 - 8.30  Aamupala ja huoneiden luovutus 

9.00 – 10.30 Vuosityöajan mahdollisuudet ja huolet 

 neuvottelupäällikkö Hannu Freund, KT 
 työmarkkinajohtaja Anne Somer, Sivistystyönantajat 
 työmarkkina-asiamies Markku Perttunen, OAJ 
 Kommenttipuheenvuorot 

apulaisrehtori Pirjo Peltola Sakky 
rehtori Anne Laine, Sataedu 
johtaja Hannu Koivula Luovi 

 
10.30 - 11.00    Keskustelua kahvipaussin lomassa 

11.00 – 12.00 Kysymyksiä ja keskustelua vuosityöajasta   

 osaamispalvelupäällikkö Anne Raasakka, Varia 

  

12.00 -12.50 Sajon katse tulevaisuuteen 

 Strategia, toiminta ja palvelut jäsenille 

  

12.50 Seminaarin päätös  

13.00 Lounas opetusravintola Eetvartti   

 

Seminaariin ilmoittautuminen viimeistään 17.9.2018 osoitteessa 

http://www.sakury.net/lomakkeet/2018/sajo-ry-ammattikoulutuksen-johdon-seminaari-
sajo-50-vuotta-ja-uusiamis 

 
Hinnat: 
Seminaaripaketti, hinta jäsenille: 375 € 
Seminaari, hinta ei-jäsenille 400€ 
Ensimmäinen päivä 250 € 
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2.10.2028 

Herra puheenjohtaja, hyvät kollegat, 

Minulta on pyydetty puheenvuoroa yhdistyksen huippuhetkistä 1990-luvulle asti. Olen ollut vuodesta 1973 

lähtien monessa roolissa mukana.   

SAJO:n edeltäjänä pidetään 20.4.1968 Tampereella perustettua Ammattikoulujen rehtorit ry:tä, joka myö-

hemmin oppilaitosmuotojen välisten rajojen häipyessä muutti 1990 nimensä Ammatilliset rehtorit ry:ksi.  

Yhdistyksen perustamisajatus oli elänyt pitkään jo 1940-luvun lopulta lähtien, mutta perustamisen laittoivat 

toimeksi ehkä muuta maata enemmän yhteistyössä olleet Pirkanmaan ja Satakunnan rehtorit Pekka Arpo-

nen Vammalasta, nykyisestä Sastamalasta, Väinö Kinnunen Kokemäeltä ja Mikko Koski Pirkanmaan ammat-

tikoulusta. He ovat yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittajat. Perustajajäsenistä on paikalla täällä juh-

lassa Pentti Niekka. Mikko Koski valittiin yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Yhdistyksen alkuvuo-

sina painotettiin yhdistyksen tehtävinä rehtoreiden koulutuspoliittista vaikuttamista, mihin peruskoulun 

tulo antoi erityisen aiheen, sekä ammatillisen koulutuksen arvostuksen lisäämistä. Sen sijaan rehtoreiden 

oma edunvalvonta jätettiin aluksi selkeästi ulkopuolelle. Samanaikaisesti perustettiin ammatilliselle koulu-

tukselle oma keskusvirasto, ammattikasvatushallitus 1968. Yhdistyksen perustaminen kytkeytyy siten sel-

västi toisaalta koulutusjärjestelmässä, toisaalta ammatillisen koulutuksen hallinnossa tapahtuneisiin merkit-

täviin uudistuksiin. 

SAJO:n edeltäjänä voidaan pitää myös vuonna 1982 perustettua Ammatillisten oppilaitosten rehtoriliittoa. 

Liitto  oli oppilaitosmuotokohtaisten rehtoriyhdistysten kattojärjestö.  Vuonna 1989 perustettiin  Rehtorei-

den yhteisjärjestö ry. , joka oli Ammatillisten oppilaitosten rehtoriliiton ja Suomen Rehtorit ry:n kattojär-

jestö. Suomen Rehtorit ry:hyn kuuluivat peruskoulun ja lukion rehtorit. 

Keskeisiä kysymyksiä kautta yhdistyksen viisikymmenvuotisen toiminnan ovat olleet koulutuspoliittinen 

edunvalvonta, suhteet viranomaisiin, oppilaitoksen johtaminen, rehtorikoulutus, kansainvälisyys ja 1970-

luvulta alkaen myös rehtoreiden palvelussuhteen ehdot.  

Suhteissa viranomaisiin keskeinen taho oli 1990-luvun alkuun asti ammattikasvatushallitus. Rehtorit olivat 

ennen sitä tottuneet varsin autoritääriseen viranomaisohjaukseen, jonka legendaarinen edustaja oli ope-

tusneuvos Olavi Isokallio, joka mahtavasti ilmoitti maakunnassa: ”Minä olen ammattikasvatushallitus”, kun 

joku rohkeni kysyä, mitä tästä asiasta virasto ajattelee. Rehtorikunta osasi kuitenkin antaa samalla mitalla 

takaisin.  Jyväskylän ammattikoulun rehtori Veikko Ritala kertoi yhdistyksen kokouksessa AKH:n virkamies-

ten ollessa paikalla, että hän antaa aina AKH:n kirjeet toimistohenkilökunnan luettavaksi. Ohjeena  on, että 

jos niissä on jotakin tähdellistä, lukijan pitää niistä ilmoittaa rehtorille. Ritala ei kuitenkaan muistanut yh-

tään tapausta, jossa tällaista ilmoitusta olisi tullut. 

Toisaalta vanha rehtorikunta, joka oli sotaveteraaneja ja  tekuissa peruskoulutettua, oli varsin kuuliaista vi-

ranomaistahoille. Naisrehtoreita oli jäsenkunnassa alkuvuosikymmeninä vähän. Suurissa kaupungeissa Hel-

singissä, Tampereella, Turussa ja Porissa ammattikoulutkin eriytyivät sukupuolen mukaan. Varhaisista nais-

rehtoreista muistuvat mieleen erityisesti Jyväskylän hotelli- ja ravintolakoulun rehtori Saara Kotamäki, joka 

toimi yhdistyksenkin johtotehtävissä, sekä Lahden ammattikoulun rehtori Anna-Liisa Nurmela. Kun vuoden 

1987 uusi lainsäädäntö delegoi merkittävästi päätäntävaltaa oppilaitoksille, vanhat rehtorit kyselivät epä-

tietoisina, miten voimme toimia, kun ei ole tarkempia ohjeita. Olimme Pekka Kolehmaisen kanssa yhdistyk-

sen kokouksessa nuorina rehtoreina ja ihmettelimme, miksi kysellään ohjeita eikä käytetä sitä päätäntäval-

taa, minkä laki meille suo. 

SAJO:n kannalta merkittävää on, että ammatillisten oppilaitosten organisaation vahvistuessa yhdistys mah-

dollisti vuodesta 1979 lähtien myös apulaisrehtorien jäsenyyden. Ainakin jo vuonna 1990 voimassa olleissa 
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säännöissä jäsenkelpoisuus oli rehtorien ja apulaisrehtorien ohella muilla vastaavassa asemassa olevilla. Jos 

oikein muistan, tuo muu vastaava asema tulkittiin siten, että esimiesasemassa oleva kokee olevansa työn-

antajaedustaja. 

Oppilaitosdemokratia, joka 1970-luvulla rynni voimalla oppilaitoksiin, oli vaarassa sekoittaa koko pakan. 

Olin itse tuolloin ammattikasvatushallituksessa ja muistan, miten politiikka oli mukana monissa asioissa toi-

sin kuin nyt. Nuori innokas vasemmistolainen virkamies oli laatinut ohjeen, jonka mukaan oppilaitosneuvos-

ton tehtävänä oli valvoa rehtorin toimintaa. Pääjohtaja Seppo Oinonen oli kirjettä tarkemmin lukematta 

allekirjoittanut sen. Asiasta nousi rehtorikunnan keskuudessa metakka. Lienee ollut Oinosen luottomies 

rehtorikunnan kiistaton grand old man Väinö Kinnusen ansio, että kirje näiltä osin peruttiin. Erityisen voi-

makasta kritiikkiä herätti säädösten tarjoama mahdollisuus ristiinäänestykseen, jossa opiskelijat käytän-

nössä olisivat voineet enemmistöllään valita myös neuvoston opettajajäsenet. 

Ammattikoulujen rehtorikunta hylkäsi alusta alkaen selkeästi järjestäytymisen opettajajärjestöihin. Se oli 

näin ollen ensimmäinen ryhmä suomalaisessa rehtorikunnassa, joka määritteli asemansa selkeästi työnan-

tajaedustajaksi. Eräs epäkohta järjestäytymättömyydestä oli ansiosidonnaisen työttömyysturvan puute. Se 

järjestettiin puheenjohtajakaudellani 1991 siten, että yhdistys hyväksyttiin opettajien työttömyyskassan 

jäseneksi.  

Talouspäälliköt pyrkivät 1970-luvulla vahvistamaan asemaansa oppilaitosjohdossa. Heidän yhdistyksensä 

esitti kunnallisille keskusjärjestöille organisaatiomallia, jossa talouspäällikkö olisi suoraan liittohallituksen 

tai johtokunnan alainen. Esityksen mukaan rehtorit tulisi vapauttaa yleishallintoon ja talouteen liittyvistä 

asioista, jotta he voisivat   paremmin keskittyä opetushallintoon. Talouspäälliköiden avoin taisteluhaaste 

antoi aiheen vuosikausia jatkuneeseen varauksellisuuteen yhdistysten välillä. Yhdistys tilasi professoreiden 

Jaakko Uotila ja Veli Merikoski lausunnon, jossa ei pidetty toivottavana oppilaitoksen johtamisen kaksihaa-

raisuutta eikä sitä, että julkisissa laitoksissa tosiasiallinen valta luisuu talousjohdon käsiin. Myöhemmin yh-

distysten välinen yhteistyö oli hyvää eikä rooleista ollut epäselvyyttä.  

Yhdistys on kuluneina vuosikymmeninä kiinnittänyt runsaasti huomiota rehtoreiden ja muun oppilaitosjoh-

don koulutukseen. Vuotuiset neuvottelupäivät ovat palvelleet osaltaan myös täydennyskoulutustarvetta. 

Perustajakauden rehtoreista moni mainitsi alkuajoilta STK:n Aavarannassa järjestämät kesäkurssit. Amma-

tillisten oppilaitosten rehtoriliitto oli aloitteellinen AKH:n järjestämässä pitempikestoisessa rehtoreiden täy-

dennyskoulutuksessa. Merkittävä seikka oli ammattikasvatusprofessuurin perustaminen Tampereen yliopis-

toon. Sitä hoiti Pekka Ruohotie 1983-2012. Hänen johtamassaan ammattikasvatuksen tutkimuskeskuksessa 

moni ammatillisen koulutuksen kentän edustaja on suorittanut maisterin ja tohtorin tutkintoja. Pohjaa tälle 

loi jo professori Matti Peltonen, joka oli Ammattioppilaitosten rehtorit ry:n perustajajäsen toimiessaan 

1968 Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n ammattikoulun rehtorina. Myös monessa mukana ollut professori Juhani 

Honka koulutti yliopiston puitteissa useat ammatillisen koulutuksen edustajat kasvatustieteen maistereiksi 

ja tohtoreiksi. On suuri vahinko, että Ruohotien jäätyä eläkkeelle yliopisto siirsi ammattikasvatusprofessuu-

rin rahat toiselle tehtäväalueelle, johon tuli ulkomaalainen tutkija, jolla tuskin on samanlaista kosketuspin-

taa suomalaiseen ammattikasvatukseen kuin edellä mainituilla. 

Yleisten ammattikoulujen liitto (AMKE:n edeltäjä) järjesti aikanaan yhdessä rehtoriyhdistyksen kanssa oppi-

laitosten osastonjohtajakoulutusta. YAL:n johtajana olin niissä kerran mukana. Johtamistaidon opiston kou-

luttaja Reijo Ritala selvitti introvertin ja ekstrovertin käsitteet ja antoi ryhmälle tehtäväksi määrittää rehto-

rin, talouspäällikön ja osastonjohtajan ideaalityypit. Ryhmätyön tulos oli, että talouspäällikön tulee olla in-

trovertti, osastonjohtajan ekstrovertti ja rehtorin siltä väliltä. 

Kansainvälisyydessä on kuljettu pitkä matka yhdistyksen ensimmäisistä opintomatkoista Neuvostoliittoon, 

DDR:ään  ja Ruotsiin.  Erityisesti Ammatillisten oppilaitosten rehtoriliiton toimesta virisi yhteistyö kansain-

välisten järjestöjen IVETA:n ja eurooppalaisen EFVET:in kanssa. IVETA:n maailmankonferenssi oli Suomessa 
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1997. Liitto oli myös järjestämässä kansainvälistä työharjoittelua 1990-luvulla mm. Irlantiin.  Kiinnostava 

yksityiskohta   on, että jo 1970-luvulla yhdistys teki Ruotsin opintomatkan innoittamana ulkoasianministeri-

ölle aloitteen ammattikoulun perustamisesta johonkin kehitysmaahan. Ministeriö teki selvityksen suoma-

laisten ammattikoulunopettajien kiinnostuksesta ja kielitaidosta. Selvityksen perusteella aloite hylättiin. 

Aika oli koulutusviennille kypsä vasta vuosikymmeniä myöhemmin.  

Oman säväyksensä kansainvälisessä yhteistyössä antoivat vuosina 1978-1989 järjestetyt   suomalais-neu-

vostoliittolaiset   ammattikasvatusseminaarit. Viimeisessä Novgorodissa 1989 järjestetyssä tulivat mukaan 

Baltian maiden edustajat, mikä käynnisti yhteistyön monien suomalaisten ja virolaisten oppilaitosten välillä. 

Tähän liittyy merkittävä ulkopoliittinen ulottuvuus. Tasavallan presidentti Mauno Koiviston linja oli, ettei 

Neuvostoliittoa saa avoimesti     ärsyttää, mutta hänen sanojensa mukaan opetusministeriön kulttuuriyh-

teistyön alueella voi tehdä melkein mitä vain virolaisten auttamiseksi. Suomalaiset oppilaitokset olivat näin 

merkittävässä roolissa itsenäistyvän Viron oppilaitosten auttamisessa. 

Toivotan juhlivalle yhdistykselle onnea ja menestystä Pekka Kolehmaisen (pj. 1992-1997) yhdistyksen 25-

vuotishistoriikissa esittämin yhdistyksen merkitystä luonnehtivin sanoin: 

”Yhdistys on ollut voimakkaasti rehtorikuntaa yhdistävä tekijä. Ilman tämän kaltaista yhdistystä rehtorit 

olisivat vieläkin yksinäisempiä työssään. Yhdistys on omalta osaltaan ollut korottamassa rehtorikunnan am-

matti-identiteettiä” 

 

 

  

 

 



Miten kehittyä ammatillisen 
koulutuksen johdossa 

Heli Bergström
TkT, KM, MBA, AmO

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Ammatillinen opettajakorkeakoulu

2018

SAJO ry
Ammattikoulutuksen johdon seminaari 
Tampere 2.10.2018



Heli Bergström

• Koulutus: TkT, KM, MBA, AmO, NTM, useat sertifioinnit

• Nykyiset työt:
• HHAOKK (2016 ->): lehtori opettajankoulutuksessa, oppilaitosten 

johdon ja esimiesten valmentaja, johtamisen tutkija
• Oma yritys (2018 ->):

• Johdon ja johtoryhmien kehittymisohjelmat business coachingin keinoin, 
konsultointi, mentorointi, organisaatioiden kehittäminen

• BCI: verkostokumppani, coach ja coachingtaitojen valmentaja
• MLP: vuorovaikutustaitojen valmentaja, DiSC-profiilit 

• Aiempi kokemus (1984-2016):
• Johtajuusvalmentaja
• Yliopettaja, pedagoginen yliopettaja, johtoryhmän jäsen
• Johtaja, johtoryhmän jäsen, kehittäjä ja päällikkö asiantuntijaorganisaatioissa
• Toimialat: asiantuntijaorganisaatiot, ICT, kauppa, liikenne

2.10.2018HHAOKK / HB & KM
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KEULASSA JA KESKELLÄ 
Johtaminen reformissa –tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen rahoitti Helia-säätiö

Heli Bergström & Kimmo Mäki



Tämän esityksen sisältö:

• Tutkimuksen taustat

• Tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät

• Reformissa tarvittavan muutoksen aikaansaaminen

• Johtaminen ammatillisessa koulutuksessa

• Muutoksen jalkauttamisesta positiiviseen kierteeseen

2.10.2018HHAOKK / HB & KM
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Pariporina: 

Millaisia kehittymistarpeita näet omassa 
työssäsi tällä hetkellä?

2.10.2018HHAOKK / HB & KM

5



Tutkimuksen 
taustat 
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Tutkimuksen kohdeorganisaatiot  

 Ammatilliselta toiselta asteelta kolme erilaista oppilaitosta:

1) Koulutuskuntayhtymä

2) Yksityinen ammatillinen oppilaitos

3) Kunnallinen toisen asteen ammatillinen oppilaitos 
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Kohdeorganisaatioiden pohdintoja reformista  

 ”Ei perinteisiä luokkaryhmiä tai jakoa nuoriin ja aikuisiin. Opiskelijoita 
valmennetaan eteenpäin kutakin omalla polullaan (voi olla 
verkossa olevaa opiskelua, työssäoppimista, luokkaopetusta..., hitaampaa, 
nopeampaa polkua, mikä kenellekin sopii.) Samalla hommaa 
järkevöitetään (henkilöstön käyttöä tehostetaan). Opettaja on 
enemmän valmentaja kuin nykyään.”

 ”Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja se avaa 
mahdollisuuksia palvelutoiminnalle osaavan henkilöstön ja 
verkostomaisen toimintamallin kautta.” 
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Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 Tavoitteena oli tehdä tutkimus aiheesta ”ammatillisen 
koulutuksen johtaminen reformin aiheuttamassa voimakkaassa 
muutostilanteessa”

 Tutkimuskysymykset:
1) Millaista johtaminen on ammatillisessa koulutuksessa nyt ja 

tulevaisuudessa?
2) Millaiset osaamistarpeet muutoksen johtamisessa nousevat esille?
3) Miten reformissa tarvittava muutos saadaan aikaan?
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Tutkimus- ja analysointimenetelmät

1) Kyselytutkimus
• Webropol

2) Havainnointi
• Johtoryhmän kokous

3) Ryhmähaastattelu 
• Teemalliset pajat

Analysointitapa: Hybridinen, joka yhdisti aineistolähtöistä Grounded
Theory –otetta ja teoriaa ohjaavaa sisällönanalyysiä

OL1 OL2 OL3 yht. Vaiheen kesto

Webropol-kysely 03-04/2017

kohderyhmä 24 11 10 45

vastanneet 19 11 6 36

vastaus-% 79 100 60 80

Havainnointi 03-05/2017

kohderyhmä 20 11 10 41

osallistuneet 20 10 9 39

osallistumis-% 100 91 90 95

Teemaryhmähaastattelu 03-06/2017

kohderyhmä 12 11 10 33

osallistuneet 12 11 10 33

osallistumis-% 100 100 100 100



Millaista johtaminen on ammatillisessa 
koulutuksessa tällä hetkellä?

 Mene osoitteeseen www.menti.com ja 
anna koodi 517501

 Kirjoita sanasi
2.10.2018HHAOKK / HB & KM
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Johtaminen 
ammatillisessa 
koulutuksessa 
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Työnkuvat ammatillisessa koulutuksessa: johtajat 

Oppilaitosjohtaminen nähdään ennen kaikkea oppimisen 
mahdollistamisena

Johtajan työ on nyt: 1) Moniottelijuutta

2) Mahdollistamista

3) Tukijan ja pedagogin työtä

Johtajan työ
reformin jälkeen:

1) Silloittaja

2) Osallisuuden
mahdollistaja

3) Edellytysten ja   
mahdollisuuksien
johtaja uusissa
oppimisympäris-
töissä

Haaste: opettajien
työaikakysymykset
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Ajatuksia johtajien työstä

 ”Oppilaitosjohtaminen on monisäikeistä ja kompleksista ja vaatii sekä 
henkilöiltä, struktuureilta, järjestelmiltä että käytänteiltä toisaalta selkeyttä 
ja toisaalta kykyä joustaa ja mukautua muuttuviin tarpeisiin.” 

 ”Strategiassa ja käytännön toiminnassa ei tule enää erotella nuoriso- ja 
aikuisopiskelijoita omiksi joukoikseen. Tämä saattaa kuulostaa itsestään 
selvältä, mutta ei ehkä sitä ole. Oppilaitosten opettajat, jotka ovat 
vuosikausia tottuneet opettamaan joko nuoria tai aikuisia, pitää saada 
muuttumaan. Muutos pitää tehdä yhdessä heidän ja muun 
henkilökunnan kanssa, ei ylhäältä määräten.” 
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Työnkuvat ammatillisessa koulutuksessa: opettajat 

Johtajat näkevät opettajien työn jakautuvan kolmeen osaan:

1) Ryhmien ohjaaminen

2) Työssä oppimisen ohjaaminen

3) Varsinainen opetustyö luokassa

Opettajien työ
reformin jälkeen:

1) Valmentavia
pedagogeja

2) Oppijan oppimisen
mahdollistajia

3) Tiimiopettajia

Haaste: epävarmuus
ja ennakoimattomuus
työvuoden aikana
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Ajatuksia opettajien työstä 

 ”Opettajat ovat lukujärjestyksen vankeja ja rutiineja on vaikea muuttaa ja 
työskennellä yhdessä toisten kanssa. Kärjistäen voisi todeta, että opettajat 
jakautuvat kahteen leiriin tällä hetkellä. On opettajia, jotka haluavat 
vahvasti säilyttää vanhan joko mukavuudenhalusta tai pelosta uutta 
kohtaan. Nämä opettajat ovat melko passiivisia yhteisen 
kehittämistyön suhteen. Sitten on paljon niitä opettajia, jotka haluavat 
sekä kehittyä ammatillisesti, että kehittää omaa opettajuuttaan. Nämä 
opettajat haluavat jakaa aktiivisesti omia oivalluksiaan.”

 ”Opiskelijoiden valmentamista kutakin omalla polullaan. Paljon 
työssäoppimista, projekteja, vähemmän lähiopetusta luokassa. On oltava 
entistä enemmän pelisilmää missä mennään opiskelijan osaamisen, 
henkilökohtaisten elämäntilanteiden kanssa.” 
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Työnkuvat ammatillisessa koulutuksessa: muu henkilöstö

Muun kuin opetushenkilöstön työn sisältö riippuu siitä, 
työskenteleekö henkilö:

1) Nuorten vai aikuisten parissa

2) Asiakasrajapinnassa vai

3) Hallinnollisissa tukitehtävissä

Muun kuin
opetushenkilöstön
työ reformin jälkeen: 

1) Asiakaskokemuksiin
vaikuttaja

2) Moniammatillinen
toimija

3) Pedagogin tärkeä
kumppani

Haaste: moniamma-
tillisuuden vaatimus
edellyttää laajaa
osaamista
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Ajatuksia muun henkilökunnan työstä 

 ”Ehkä liikaakin sitä vanhan ajan meininkiä, että tehdään varsin kapea-
alaisia töitä. Vaikka työnkuva voisi olla laajempikin.” 

 ”Muun henkilökunnan työn pitää linkittyä kiinteästi opiskelijoihin/ 
asiakkaisiin ja jokaisella työntekijällä pitää olla halu tehdä 
asiakaspalvelua. Tämä vaatimus koskee myös kaikkia niitä henkilöitä, 
jotka eivät tee opetus- ja ohjaustyötä. Oppilaitoksessa ei pitäisi olla 
yhtään sellaista henkilöä töissä, joka ei ymmärrä olevansa osa 
palvelutuotantoa. Ydintehtävämme on palvelu, johon jokainen työntekijä 
linkittyy tavalla tai toisella.”
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Sujuvoittava ja mahdollistava johtaminen keskiöön 

 Opettajan työnkuvan muuttaminen vaatii johtamiselta 
paljon
 Reformin jälkeinen johtaminen ja opettajuus ovat pitkälti 

mahdollistamista ja sujuvoittamista

 Ylimmän johdon tehtävä: 
 Muutoksen toteutumisen edellytysten luominen

 Keskijohdolla on merkittävin rooli reformin toteutumisen 
kannalta: 
 Ylimmän johdon linjausten ja opettajien työn muutoksen yhdistävänä 

tekijänä, silloittajana ja tulkitsijana 



Pariporina: 

Tärkein nosto edellisestä käytäntöön?
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Äänestä: Mikä vaatii muutosta?

 Mene osoitteeseen www.menti.com ja 
anna koodi 517501

 Valitse vaihtoehtosi
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Reformissa tarvittavan muutoksen 
aikaansaaminen 
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Muutosta vaativat seikat 

Opettajuus vaatii suurinta 
muutosta: 1) palkkausmallin 

uudistaminen 2) työtapojen ja 
työskentelymallien 

uudistaminen 3) osaamisen 
laajentaminen oppijan 

ohjaukseen

Fokus 
asiakkaaseen

!!!

Johtamisen
käytännöt 

uudistettava

Opettajaopintoihin
enemmän 

henkilökohtaistamista 
ja käytännön 

ohjausosaamisen 
harjoittelua

Joustavat 
opintopolut 
edellyttävät 
joustavia 

sisäänottoja
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 ”Opettajien ja koko henkilöstön on muututtava 
asiakaslähtöisemmäksi. Jos opiskelijaa ei nähdä toiminnan 
keskiössä, muutos on hankalaa. Yhteistyökulttuurin 
vahvistaminen on erittäin tärkeää.” … ”Tarvitaan aidosti 
asiakaslähtöisiä palveluprosesseja ja osaamisen 
kehittämispalveluja ajasta ja paikasta riippumatta. Tarvitaan 
innostuneita yhteistyötahoja ja verkostoja työelämästä, 
kolmannelta sektorilta ja eri koulutustahoilta, -asteilta. Tarvitaan 
oppimisen paradigman muutos, Opetusteknologian ja 
digitalisaation tuomat mahdollisuudet paremmin käyttöön kaikessa 
toiminnassa.” … ”Kokonaan vanhan opettajuuden, 
välinpitämättömyyden, ei kuulu mulle -asenteen, huonon 
johtamisen sekä työnjohtamisen päättyminen.”
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Johtajien muutososaaminen 
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 ”Taisteluasenteen ja -kyvyn ymmärtäminen erityisesti 
keskijohdossa, suurin haaste on tunnistaa asioiden 
kriisiytymisen merkit ja osata reagoida niihin, ennen kuin ne 
menevät liian pitkälle.” … Esimiehen pitää sietää kriittistä 
ajattelutapaa. Ns. Yes, Yes tyyppejä suositaan tällä hetkellä liikaa. 
Oppilaitoksessa koetaan kriittinen ajattelutapa negatiivisena, kun 
taas yritysmaailmassa se koetaan kehittävänä asiana. 
Edellytyksenä on, että kriittisyys esitetään rakentavasti.”
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Johtaminen muutoksen aikaansaamiseksi

Ihmisten 
johtaminen: Arjen 

työn johtaminen 
yhdessä henkilöstön 

kanssa

Muutosprosessin 
johtaminen

Taitava 
tiedottaminen: 

Mitä? Miksi? 
Miten?
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 ”Muutosta hidastaa byrokratia ja johtajien herkkähipiäisyys. 
Huono ja/tai riittämätön suunnittelu. Onko muutosprosessille 
arviointisuunnitelmaa?? Sokeus omasta suunnitelmasta 
poikkeaville poluille. Henkilökunnan sitoutumiseen ei käytetä 
riittävästi aikaa ja resursseja, eikä uusien käytänteiden tärkeyttä 
osata/voida perustella riittävän vakuuttavasti. Tiedotus ja 
viestintä riittämätöntä, oletetaan käytäntöjen juurtuvan ja leviävän 
itsestään.” 
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Vastuut ja menetelmät muutoksen johtamisessa 

 ”Hyödynnän edelläkävijöinä hyvinä ja luotettavina pidettyjä opettajia, 
jotka toimivat muutosmoottoreina”

Ylin johto

•Strategia
•Päämäärä/suunta
•Oppimismahdolli-
suuksien varmista-
minen

•Keskijohdon
tukeminen

•Strategia
•Päämäärä/suunta
•Oppimismahdolli-
suuksien varmista-
minen

•Keskijohdon
tukeminen

Keskijohto

•Muutosten
vieminen
käytäntöön

•Muutosmyönteisen
ilmapiirin
varmistaminen

•Muutosten
vieminen
käytäntöön

•Muutosmyönteisen
ilmapiirin
varmistaminen

Opettajat & muu
henkilöstö

•Oman työn
kriittinen
tarkasteleminen

•Uuden työn
tekemisen mallin
omaksuminen

•Oman työn
kriittinen
tarkasteleminen

•Uuden työn
tekemisen mallin
omaksuminen

Osallistava johtaminen + kokeilukulttuuri + coaching + 
benchmarking + verkostoyhteistyö
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Opettajien osallisuus muutoksessa 

Johtajien tulee:
1) Perehtyä aidosti opettajien työn sisältöön
2) Jakaa opettajille vastuuta ja valtuuksia sekä varmistaa muutoksen 

suunnittelu yhteisesti
3) Rakentaa luontevat yhteistyömuodot erityisesti nuorten ja aikuisten 

kanssa työskentelevien opettajien välille
4) Varmistaa, että opettajilla on asianmukaiset työvälineet
5) Antaa opettajille mahdollisuus kollegiaaliseen yhteistyöhön
6) Valtuuttaa opettajat kehittämään yhdessä pedagogisia käytänteitä
7) Perustella opettajille, miksi vanhaan työskentelytapaan ei voi enää 

palata
8) Osoittaa opettajille, mihin kaikkeen reformi voi parhaimmillaan johtaa
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 ”Reformi ja opettajuuden muutos on myös mahdollisuus 
tehdä asioita aivan uudella erilaisella tavalla.” … 
”Osaamisen käsitteen ja sen kriteereiden sisäistämisen sekä 
opettajuuden sisällöllisen muutoksen ymmärtäminen on 
edellytys koko reformin onnistumiselle.”



2.10.2018HHAOKK / HB & KM

34

Muun henkilökunnan osallisuus muutoksessa

 ”Kaikkia tarvitaan isojen muutosten läpivientiin, jokaista koskee 
vastuullinen työkäyttäytyminen, turha purnaus pois.”

Johtajien tulee:
1) Avata muun henkilöstön asema muutoksen tekijänä ennen kaikkea 

pedagogiselle henkilöstölle
2) Selventää muulle henkilöstölle heidän merkittävä roolinsa reformin 

toteuduttua
3) Olla proaktiivisia yli yksikkörajojen toimivia tiimipelaajia, jotka 

korostavat oppijalähtöistä toimintaa, KOSKA entinen osittain 
keinotekoinen ero opettajien ja muun henkilökunnan välillä ei 
välttämättä enää toimi: kaikkien työ on tärkeää yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi
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Osaamistarpeet ja reformissa tarvittavan 
muutoksen aikaansaaminen 

 Johtajalla tulee olla nopeaa holistista tulkintakykyä 
muutoksesta; hänen tulee osata analysoida muutosten tavoitteita 
ja muuttaa ne toiminnaksi omalla vastuualueellaan

 Johtajalla tulee olla kyky ja taito rekrytoida motivoituneita, 
sitoutuneita ja henkilöstön arvostusta nauttivia opettajia 
muutosagenteiksi

 Muutosjohtajan on oltava läsnä opettajien joukossa ja 
hänen tulee tehdä onnistumiset mahdollisiksi 



Pariporina: Puhutko

- Muutoksen jalkauttamisesta?

- Osallistamisesta muutokseen?

- Jostain muusta, mistä ja miksi?
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Muutoksen jalkauttamisesta 
muutoksessa johtamisen 
positiiviseen kierteeseen 
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”Toimimme sellaisessa kentässä, jossa Suomen 
mittakaavassakaan ei ole selkeää visiota, mihin 
ammatillisen koulutuksen pitää mennä. Se näyttäytyy 
kaaoksena oppilaitoksissa. Tähän jos löytyy väline tai 
työkalu, olisi ykkösjuttu tässä.”
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Vastaus tutkimuskysymykseen 1: Millaista johtaminen on 
ammatillisessa koulutuksessa nyt ja tulevaisuudessa? 

1) Johtajat ovat asiantuntijoiden johtajia

2) Muutoksessa johtajan tulee olla nyt ja tulevaisuudessa ketterä
analyytikko, kiteyttäjä ja ennalta näkijä

3) Oppija ja asiakas määrittää oppilaitoksen ja johtamisen 
olemassaolon
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Vastaus tutkimuskysymykseen 2: Millaiset osaamistarpeet 
muutoksen johtamisessa nousevat esille? 

 Silloittajana toimiminen nykyisen opettajan työn ja muuttuvan opettajan 
työn välillä korostuu, jolloin

1) Johtajalla tulee olla kyky sanoittaa ja kuvata opettajan työn 
muutosta yhdessä pedagogien kanssa niin yksittäisen opettajan 
näkökulmasta kuin oppilaitostasollakin

2) Johtajien tulee osata olla keulassa ja keskellä

3) Johtajalla tulee olla kyky ymmärtää ihmisten käyttäytymistä 
muutospaineissa ja korkea henkilökohtainen paineensietokyky
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Vastaus tutkimuskysymykseen 3: Miten reformissa tarvittava 
muutos saadaan aikaan? 

 Keskijohto:
 Kaipaa johtamisen selkeyttä reformin edistämiseksi
 Odottaa ylimmältä johdolta jykevyyttä ja avoimuutta muutoksen 

läpiviemiseen sekä rohkeutta investoida kasvuun ja kehittymiseen
 Edellyttää muutoksessa johtamisen roolien olevan selvät: ylin johto 

antaa suuntaviivat, keskijohto sanoittaa opettajien kanssa muutoksen omilla 
vastuualueillaan ja henkilöstö vastaa omalta osaltaan toteutuksesta

 Työote muutoksessa edellyttää hybridimäistä johtamista, jossa 
yhdistyvät
 Prosessin läpivieminen
 Ihmisten johtaminen muutoksessa
 Avaintiimien herkkä kuuntelu ja niiden itseohjautuvuuden tukeminen
 Ajantasainen tiedottaminen muutoksessa



Muutoksessa johtamisen 
positiivinen kierre

2.10.2018HHAOKK / HB & KM

41

Keskijohto:
Silloittaja
Muutoksen tulkitsija
ja räätälöijä
Jaetun johtamisen
toimija

Henkilöstö:
Opettajat & muu henkilöstö

Oman työnsä uudistaja
Muutoksen yhteisöllinen

tulkitsija ja rakentaja
Kriittinen uudistaja

Ylin johto:
Linjaaja
Suunnan
näyttäjä
Muutoksen
toteutumisen
mahdollistaja
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Positiivinen kierre 

1) Reformin positiivinen kierre paikantaa avaintoimijat ja avaintoiminnot, jotta hermeneuttinen 
kehä sekä toisiaan vahvistavat syklit voivat toteutua

2) Muutoksen onnistuneessa johtamisessa tulee tunnistaa avaintoimijat, avainteot ja 
vastuut

3) Syklissä on nähtävä risteyskohdat, joissa oikea aika, momentum, hyödyntää vanhaa ja 
uudistaa työkulttuuria

4) Organisaation kyvykkyydestä on kiinni se, sitovatko vanhat käytännöt vai 
vapauttavatko ne organisaation hybridiseen uudistukseen

5) Positiivisen kierteen saaminen liikkeelle edellyttää oppilaitokselta johtajista opettajiin ja muuhun 
henkilökuntaan holistista kykyä tarkastella muutosta omassa organisaatiossa

6) Yksilön näkökulman lisäksi johtajan on nähtävä yhteisötaso; tässä auttavat muutoksen 
sanoittamisen foorumit 
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Kysymyksiä? 

Ajatuksia?

Mielipiteitä?
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Kiitos mielenkiinnosta 
& 

sujuvaa arjen johtamista
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Lisätiedot 

 Heli Bergström (TkT, KM, MBA, AmO)
 heli.bergstrom@haaga-helia.fi
 Gsm 040 4887 341

 Kimmo Mäki (KTT, KL, AmO)
 kimmo.maki@haaga-helia.fi
 Gsm 040 4887 399 

 Julkaisut:
 https://shop.haaga-helia.com/Keulassa-ja-keskellae
 https://esignals.haaga-helia.fi/2017/11/17/muutoksen-jalkauttamisesta-

positiiviseen-kierteeseen/



Miten kehittyä ammatillisen koulutuksen 
johdossa?

- kommenttipuheenvuoro

2.10.2018

Urpo Kovalainen
koulutusjohtaja







Professori Kai Hakkarainen

“Käyn paljon vierailuilla erilaisissa oppilaitoksissa; hyvin
harvoin vierailu tekevät kuitenkaan maailmankuvaa
muuttavaa vaikutusta kokeneeseen tutkijaan.”

“Tutustuminen Kajaanin YritysAmikseen
muutti käsitystäni siitä millaiset pedagogiset muutokset
ovat mahdollisia.”



Tiimitoiminta keskiössä
“Kaikki opiskelu tapahtuu todelliseen yritystoimintaan liittyvissä
projekteissa, joita tuetaan kontekstuaalisiin tarpeisiin vastaavin
tietoiskuin. Myös korkeakoulut voisivat ottaa mallia kyseisen 
koulun kehittämistä innovatiivista yhteisöllisistä työtavoista, 
joihin liittyy läheinen vuorovaikutus työelämän kanssa.”

“Sekä opiskelijat että opettajat työskentelevät tiimeissä, joiden
joustava toiminta eroaa oleellisesti perinteisistä lineaarisesti
etenevistä kursseista.”

- Kai Hakkarainen -



Oppimiseen syttyminen
“Oppilaitoksessa on luotu käytäntöjä opiskelijoiden saavutusten
hehkuttamiseksi. Koko yhteisö pursuaa luovaa työn kehittämisen innostusta, 
jota harvoin tapaa tavanomaisissa oppilaitoksissa. Paitsi oppilaat, myös
opettajat ovat sitoutuneet jatkuvaan ammatilliseen oppimiseen.”

“Koulun pedagogisessa kehittämisessä korostetaan tänä päivänä yhä
voimakkaammin toiminnallisten menetelmien merkitystä, jonka välityksessä
nuoret voidaan nykyistä tehokkaammin sosiaalistaa asiantuntijakulttuurien
kehittämiin käytäntöihin, opiskeltavan tiedon ulkokohtainen pänttäämisen
sijaan. Kyseisessä koulussa tämä ei ole vain teoriaa, vaan osa jokapäiväistä
toimintaa.”

- Kai Hakkarainen -



Luomme hyvän mielen koulua

jossa erilaiset ihmiset – opiskelijat ja opettajat 
– voivat innostua ja onnistua

jossa oppijat syttyvät oppimiselle ja 
motivoituvat ponnistelemaan kykyjensä 

ylärajoille.



Koulutuspäällikkö & Mira Luoti & koulutusjohtaja



Huomisen toivo
- julkaistaan pian



Huomisen toivo
- julkaistaan pian



Huomisen toivo
- julkaistaan pian
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Courtesy of Outside Magazine

Uusi johtajuus vaatii kaikilta
hyppäämistä kylmään veteen.



Miten kehittyä johtajana – Case YritysAmis®

• Tornista laskeuduttu valmentajaksi

• Yksilöpelaajasta tiimitoimijaksi – vahva johtotiimi

• Tiimien kautta johdettu arkea onnistuneesti

• Vaatii valmennusta, tiedotusta koko organisaatiossa

• Luotettava prosessiin

• Innostaa, osallistua ja kädet savessa mahdollisimman paljon

• Johtaja viestii koko ajan toiminnallaan, olemuksellaan



Miten kehittyä johtajana – Case YritysAmis®

EDUT TIIMIOPPIMISESTA

• Valtava tuki johtajuuteen – päätökset tehdään yhdessä

• 1+1+1 = ainakin 5 

• Uusia ideoita syntyy luonnostaan

• Tiimiorganisaation avulla tuetaan henkilöstöä ja 

edesautetaan henkilöstön kokemusta tuntea 

merkityksellisyyttä työstään.



Miten kehittyä johtajana – Case YritysAmis®

HAASTEET TIIMIOPPIMISESSA

• Uskalletaanko luopua vallasta ja laskeutua oikeasti alas?

• Menneisyydestä kiinnipitäminen

• Tuntemattoman pelko

• Aito dialogi vaatii aikaa

• Ympärillämme oleva muutoksen kiihtyvä vauhti

• Jatkuva reagointivalmius oltava





”Parempaa voi syntyä vasta, kun 
toiminta muuttuu. Toiminta 
muuttuu vasta, kun ajattelu 

muuttuu. Ajattelu muuttuu vain 
kyseenalaistamalla entinen 

ajattelu.”

- Petri Rajaniemi-



Huomisen toivo

Kajaanin kaupungin 
koulutusliikelaitoksen 

strategiasta luotu biisi –
yhteistyössä Mira Luotin kanssa.



Ammatillisen opettajuuden muutos –
opettajasta valmentajaksi, oppimisen 

mahdollistajaksi, tiimitoimijaksi, ohjaamisen 
huippuasiantuntijaksi

Tutkimus on julkaistu www.theseus.fi-tietokannassa 
kesäkuussa 2018

Julkaisun pysyvä osoite:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018052911016

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018052911016


Tutkimusongelma
Mitkä tekijät mahdollistavat 
opettajuuden muutoksen.

Tavoitteet
• Löytää tekijät, jotka vaikuttavat

opettajuuden muutokseen.
• Kuvata muutoksen uudet 

mahdollisuudet.
• Löytää konkreettiset tekijät, 

jotka mahdollistavat 
opettajuuden muutoksen.

© Urpo Kovalainen



Aineiston keruumenetelmät
Teemahaastattelut, haastateltiin 10 henkilöä.

• Haastateltavina oli opettajia, tiimivastaavia ja esimiehiä sekä 
opettajakoulutusorganisaation edustajia.

Jatkuva havainnointi, tammikuu – lokakuu 2017

• Kokouksissa, monialaisissa työryhmien palavereissa, 
tapahtumissa, opetus- ja ohjaustilanteissa

• Havainnointiin opettajien toimintaa eri tilanteissa
– opettajan ja opiskelijan toiminta uudessa opetus- ja 

ohjaustilanteessa, johon ei voinut valmistautua.
– normaalissa ennustettavassa tilanteessa. 
– opettajien tiimitoiminta ja oppimistiimien ohjaaminen.



Tutkimuksen
johtopäätökset

Presenter
Presentation Notes




”Muistan, että hirveesti yritin, esitin esim. 
pötsimikrobiaa, konttasin lattialla, kaikenlaista 
teatteriesitystä ja nyt pötsimikrobit kuolee ja 
minkälaisia temppuja ”naurua” ajattelin, että 
kyllä ne nyt oppii, mutta ei helvetti, ihan se ja 
sama, minä kyllä ite opin hirveesti.” (H9)



© Urpo Kovalainen



”Kun tänä päivänä aattelee opettajuutta terminä voi 
todeta, että opettajuus on hämmennyksen tilassa. 
Tiedetään, että jotakin on muuttumassa, ja muuttua 
pitäisi. Minunkin pitäisi muuttua, mutta kuka minulle 
sanoisi miten minä muutun? Merkit, joita on 
ympärillämme edellyttää sitä muutosta.” (H5)
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”Koko ajan tunne, että omassa huoneessa oli sata 
kansiota ja nämä asiat minun pitää käydä läpi. Taas 
meni yksi tunti ja tuokin asia jäi käymättä läpi. Sitähän 
se oli, koko ajan kamppailua siinä, että itse sai käytyä 
läpi ja sitten pidettiin tentti.” (H9)
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”Opettaja ei ole enää ammattisubstanssin 
huippuasiantuntija, vaan hän on 
ohjaamisen huippuasiantuntija.” (H7)



© Urpo Kovalainen



• Rohkeudella
• Tiimitoiminnalla
• Työelämäyhteistyöllä 

ja verkostoitumalla
• Organisaation tuella

…voidaan edetä kohti 
ohjaamisen 
huippuasiantuntijuutta

Tutkimuksen tulos:

© Urpo Kovalainen
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YritysAmis® -ideologia leviää KAOssa.
Valmennukset aloitettu, niin Suomessa, 

kuin ulkomailla.



In Kainuu we call this
´reilu meininki´

YritysAmis®



SAJO 

AMMATTIKOULUTUKSEN 

JOHDON SEMINAARI

Vuosityöajan mahdollisuudet 

ja

haasteet



Uudistustarve kytenyt pitkään

• Haettu ratkaisua useiden vuosien ajan
• Vuosien varrella ollut kokeiluita ja niitä on edelleen 

käynnissä
– Merkittävin kokeilu oli ammatillisten 

erityisoppilaitosten osalta
• Viime neuvottelukierroksella etenemistä ja 

lähentymistä, ei kuitenkaan johtanut lopulliseen 
ratkaisuun

• Neuvottelukierroksella saavutettiin tavoite yleisen tason
alittamisesta

– Tekstikysymyksissä ei päästy loppuun asti

• Saatiin joustoa kesän osalta



Vuosityöaikaa koskeva työryhmä

• Osapuolten sopima määräaika työryhmätyölle on 
marraskuun puoliväli

• Työryhmän osalta keskeiset ongelmat:
– Sitomaton työaika
– Vapaajaksojen lukumäärä, vuosiloma- ja 

kesäkeskeytysjärjestelmien yhteensovittaminen
• Etsitään ratkaisuja ja uusia näkökulmia 

– Ei pitäisi lukkiutua KT:n tekemään ratkaisuun 
ammatillisten osalta

– Onko tapahtumassa muutos työnantajan tahtotilassa
• Viesti kentältä: onko työaikajärjestelmien 

uudistaminen tarpeen vai pärjätäänkö nykyisten 
järjestelmien joustavalla soveltamisella  



Mahdollisuudet ja haasteet

• Vuosityöaika takaa laajemman jouston työajan suunnittelussa

• Vuosityöaika helpottaa monialaisia työnantajia, kun eri liitteiden 
väliset erot poistuvat

• Palkkataulukoiden yhtenäistäminen

• Opetuksen mahdollistaminen tarvittaessa ympärivuotisesti, 
vapaajaksojen riittävän joustava sijoittuminen

• Mahdollisuus yksinkertaistaa opettajia koskevia määräyksiä (nyt 
lehtori, päätoiminen tuntiopettaja, sivutoiminen tuntiopettaja 
tarvitaanko vastaavaa jakoa tulevaisuudessa? 



Mahdollisuudet ja haasteet

• Vastaako vuosityöaika ammatillisen koulutuksen lainsäädännön 
muutoksen tuomiin tarpeisiin?

• Onko työn tekemisen tapojen muutokset (digitaalisuus, HOKS:t, 
ohjauksen merkityksen kasvaminen) huomioitu työehdoissa?

• Yhteisopettajuus, tiimi- tai parityöskentely vaativat uudenlaisia 
määräyksiä (sidottu / sitomaton jaottelu joustamaton ja 
ongelmallinen)

• Onko vuosityöaika jo syntyessään liian jäykkä? Pitäisikö uudistaa 
rohkeammin (ei pelkkä jako sidottu-sitomaton)

• Mikä merkitys on vuosityöajan ylittävän tunnin hinnalla? Riittääkö 
sovittu vuosityöaika (esim. 1500) vai tarvitaanko lisätunteja
runsaasti?



KIITOS

E t u n i m i . s u k u n i m i @ s i v i s t a . f i
w w w. s i v i s t ys t yo n a n t a j a t . f i

Tw i t t e r  @ S i v i s t ys TA

mailto:Etunimi.sukunimi@sivista.fi
http://www.sivistystyonantajat.fi/


Ammatillisten vuosityöaika
Markku Perttunen OAJ

OAJ



Lähtökohta

• Työaikajärjestelmä, joka mahdollistaa hyvin erilaiset 
opettajan työnkuvat

• Työn muuttuminen, reformilainsäädäntö
• OAJ on sopinut KT:n ja AVAINTA:n kanssa näihin istuvan 

työaikajärjestelmän
• noin 11 000 opettajaa järjestelmän piiriin 1.8.2020 

mennessä

OAJ



Järjestelmä
• Kaikki opettajan työ palkanmaksun piiriin
• Työaikasuunnitelma
• Työajan seuranta
• Työnantaja vahvistaa työtehtävät ja niille varatun työajan
• Opettaja tekee kutakin työtehtävää sen ajan, joka 

hänelle on vahvistettu
• Opettajan autonomian säilyminen: työpaikalla täytyy olla 

silloin, kun opettajalla on sidottuja työtehtäviä

OAJ



Vuosityöaika on 1500 tuntia

• Vuosityöaika on 1500 tuntia
• Vähintään 25 % tästä sellaista aikaa, jonka osalta 

opettaja päättää itse ajan ja paikan; sitomaton työaika

• Aika tai paikka on sidottu; sidottu työaika

• Työaika, jonka osalta ei jaeta sidottuun ja 
sitomattomaan; sääntelemätön työaika

OAJ



Opettajan työaika

• Resursoidaan todellinen työn vaatima työaika
• Esim. opetus/ohjaustapahtuma: resursoidaan se 

työaika, joka opettajalta kuluu tapahtuman 
toteuttamiseen. Kyseessä on eri asia kuin opiskelijan 
työaika.

OAJ



Joustavuus

• Vapaajaksojärjestelmä: Oppilaitos voi toimia 12 kuukautta 
vuodessa

• Uusi iltalisä: Oppilaitos voi toimia ilman lisäkustannuksia 
klo 7.00 – 22.00.

• Sopimus mahdollistaa hyvin erilaiset työnkuvat

OAJ



Vuosityöajan mahdollisuudet ja huolet
Sakky:ssa koettuna

3.10.2018 apulaisrehtori Pirjo Peltola, SAKKY



 Kokeilu 1.8.2017 alkaen: 369 opettajaa

 Vuosityöaikajärjestelmä 1.8.2018 alkaen:

- 417 opettajaa

- 15 opinto-ohjaajaa

 Vuosityöaikajärjestelmän henkilöstöllä 18 lähiesimiestä

 Seurantaryhmä

Sakky ja vuosityöaika



 Pois oppituntilähtöisestä ajattelusta, toiminnan
suunnittelu siten, että keskiössä on oppiminen ja 
osaaminen työaika työsuunnitelmassa isompina
kokonaisuuksina opettaja voi itse vaikuttaa annetun
resurssin kohdentamiseen

 Henkilöstön tasavertainen kohtelu monialaisessa
oppilaitoksessa - samoihin tehtäviin käytettävien
resurssien yhtenäistäminen

Vuosityöajan mahdollisuudet ja huolet Sakky:n
kokemuksen valossa  



 Koulutuksen järjestäminen perinteisten opetuksetto-
mien aikojen ajalla vuosityöajassa mahdollista
joustavamminennakoinnin merkitys!

 Työajan seuranta reaaliajassa aiempaa paremmin:       
-kokonaisuus koulutuksen järjestäjätasolla
-yksittäisen opettajan tasolla

 Tehty ja myös tekemättä jätetty työ näkyväksi
mahdollisuus tasata työtä tiimeissä ja kehittää yhteistä
vastuunkantoa

Vuosityöajan mahdollisuudet ja huolet Sakky:n
kokemuksen valossa  



 Työajan suunnittelun ja seurannan ohjelmistot:           

- Opiskelijahallinnon, koulutuksen suunnittelun ja  
toteutuksen ohjelmistojen taloushallinnon ohjelmis-
toihin saakka tulisi olla sillä tasolla, että tiedot
siirtyvät automaattisesti järjestelmästä toiseen

- Ohjelmistoihin tulisi olla mobiilisovellus

Vuosityöajan mahdollisuudet ja huolet Sakky:n
kokemuksen valossa  



Vuosityöajan mahdollisuudet ja huolet Sakky:n
kokemuksen valossa  

- Ehdottoman tärkeää, että työjärjestykset, opettajan 
tuntikirjaukset ja arvioinnit, opettajan oman työajan
varaukset ja toteuman kirjaukset ovat samassa ohjel-
massa ja näkyvät samanlaisena työajan suunnitteluun
käytettävässä ohjelmassa

- Ohjelmistojen kehittämistyö paremmin vuosityöaika-
järjestelmää palvelevaksi on pahasti kesken



Vuosityöajan mahdollisuudet ja huolet Sakky:n
kokemuksen valossa 

 Jaottelu sääntelemättömään, sidottuun ja 
sitomattomaan työaikaan turhaa – kaikki työ on yhtä
tärkeää ja kaikki työ on samalla tavoin palkan maksun
perusteena



VUOSITYÖAJAN 

MAHDOLLISUUDET

YLLÄTY!

Anne Laine



MIETI MITÄ SANAT OPETTAJIEN 

VUOSITYÖAIKA SINULLE TARKOITTAVAT?



VUOSITYÖAIKA = MUUTOS 

SANANA  MUUTOS TARKOITTAA
Kehittymistä, 
Muuttumista, 
Parannusta
Korjausta, 
Muuttamista, 
Siirtymää,
Käännettä, 
Oikaisua, 
Uudistumista,
Murrosta, 
Oppimista, 
Vaihtumista



KAIKKI MUUTTUU, MIKÄÄN EI PYSY 

PAIKALLAAN
Muutos sana on usein mielessämme negatiivinen;  tutut rutiinit 
häviävät, uuden oppimisen haluttomuus, ei toimi, on kokeiltu, ei 
toiminut silloinkaan, tiedetään, tiedetään…  

Muutokseen kuuluvat huhut, epävarmuus ja epäselvyys.

Jos muutos on toivottu ja oma valintamme- ajattelemme siitä yleensä 
positiivisesti.



MITÄ SATAEDUSSA TEHTIIN MUUTOSTA 

HALTUUNOTETTAESSA?

Tiedotusta
Koulutusta
Tiedotusta
Jatkotiedotusta . . .

Vaikka vuosityöaika otettiin käyttöön nopealla aikataululla jatkuu 
tiedottaminen aktiivisesti.



MUUTOSFAKTOJA

Päivittyvä sovellusohje-
https://sataedu.sharepoint.com/sites/tyotilat/Vuosityoaika/SiteAssets/
SitePages/Kotisivu/Vuosityöajan%20soveltamisohje_220818docx.pdf

Hyvä yhteistyö henkilöstöhallinnon kanssa
Hyvä yhteistyö KT:n kanssa
Hyvä yhteistyö OAJ:n kanssa
Hyvä yhteistyö paikallisneuvottelijoiden kanssa

https://sataedu.sharepoint.com/sites/tyotilat/Vuosityoaika/SiteAssets/SitePages/Kotisivu/Vuosityöajan soveltamisohje_220818docx.pdf


MITÄ SATAEDUSSA TEHDÄÄN NYT?

Tiedotusta
Koulutusta
Valmiita malleja esim. vapaajaksojen määrittelyssä, hakemisessa, 
päätöksissä

Pulkka- järjestelmän sujuvoittamista

Kehitystyö jatkuu- vaikka järjestelmässä on valuvikoja, yhdessä 
kehittämällä se kehittyy.



LÄMMIN KIITOS

Soita, kysy, lähetä  sähköpostia

Anne Laine

Anne.laine@sataedu.fi

040 1994151

mailto:Anne.laine@sataedu.fi


Miten vuosityöajan kautta 
voidaan kehittää itseohjautuvia 

opettajatiimejä
Anne Raasakka, osaamispalvelupäällikkö, Varia



Vantaan ammattiopisto Varian palvelut ja organisaatio 2018

Rehtori

Osaamispalvelupäällikkö
Tekniikan alat
Anne Raasakka

Osaamispalvelupäällikkö
Palvelualat

Karri Koli

Työelämäpalvelu-päällikkö
Työelämäpalvelut

Anne Heinonen

Yhteisten palvelujen päällikkö
Jenny Saarela

Talouspalvelut
Taloussuunnittelija, talouskoordinaattori, 
taloussihteerit

Asiantuntijapalvelut
Arviointiasiantuntija, vahtimestari, kv-
asioiden koordinaattori, ICT-tuki, 

Hakija- ja opiskelijapalvelut
Hakija- ja opiskelijapalveluiden esimies Tuula 
Kiiskinen, opintosihteerit, opinto-ohjaajat,  
sovelluskoordinaattori, opiskelijatoiminnan 
koordinaattori

Viestintä
Tiedottaja

A
SI

A
KK

A
A

T

Osaamispalveluesimies
Paula Aistrich

Kasvu ja terveys
Lähihoitajat,YTOOsaamispalveluesimies 

Paula Peitola
Kasvu ja terveys 

Lähihoitajat, YTO, EO

Osaamispalveluesimies
Sini Bask

Valmentava koulutus
Maahanmuuttajat, VALMA, 

pajaopetus, vaatetus ja 
maahanmuuttajakoul. 
”sisääntulovalma”

Osaamispalveluesimies
Maija Knutti

Ravitsemispalvelut
Elintarvikeala, 

ravintola ja catering, 
tukihenkilöt, YTO, EO

Osaamispalveluesimies 
Eeva Määttänen

Media ja hyvinvointi
Kuvallinen ilmaisu, turva, 

matkailu, hiusala, YTO (kielet)

Osaamispalveluesimies 
Kaarlo Lukkarila
Rakentaminen
Rakennusala, 

talotekniikka, pintakäsittely, 
kiinteistöpalvelut, 

sisustus, tukihenkilöt, 
YTO, EO

Osaamispalveluesimies
Matti Hallikainen
Logistiikkapalvelut 

Kuljettajat, 
YTO, EO

Osaamispalveluesimies 
Avoin

Logistiikkapalvelut 
Kuljettajat, varasto, 

lentoasemahuoltajat

Osaamispalveluesimies
Annika Naski
Konetekniikka

Auto, lentokone, 
kone- ja tuotantotekniikka 

Osaamispalveluesimies 
Kimmo Tiainen

Sähkö
Myyrmäen sähkö, 

Hiekkaharjun sähkö, (sis. 
mikromekaniikka)

ICT, EO

Työelämäpalvelut
Laajennettu oppisopimus 

(mm. liiketalous, 
johtaminen, yrittäjyys), 

TPO-koulutuksen 
koordinointi

Osaamis- ja työelämäpalvelutYhteiset palvelut

toimistosihteerit



STRATEGISET
TAVOITTEET

Innostavat koulutuspalvelut,
Inspiroivat oppimisympäristöt,
Uudistava kehittäjä työelämän 
parhaaksi, kaupunkistrategia

PALVELUT
MENETTELYTAVAT

TYÖVÄLINEET

JOHTAMISFOORUMIT
Jory

Päällikkökokoukset
Jaetut tiimikokoukset

Tiimikokoukset
Tiimien sisäiset tiimit

Yli oman tiimin tiimit (esim. 
pedatuutorit)

Muut yhteiset kokoukset

JOHTAMISROOLIT
Rehtori
Päälliköt

Esimiehet
Tiimikohtaiset roolit
Itsensä johtaminen

VALMENTAVA 
TIEDOLLA 

JOHTAMINEN

Johtamisen kriittiset menestystekijät 
(valmentava tiedolla johtaminen):
• osallisuus
• tiimit
• valmentava esimiestyö
• tavoitejohtaminen
• tiedolla johtaminen
• yhdessä luodut pelisäännöt
• ketterä kehittäminen
• osaamisen johtaminen
(Otala & Mäki 2017, 274)

Johtamisjärjestelmän muodostuminen



Osaamis-
palvelu-
esimies

Asiakaslähtöisyys ja 
työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen kehittäminen, 
ohjaus ja tuki

Opiskelijan opetus- ja 
ohjaustehtävä

Vastuu-
opettajuus

Yhteissuun-
nittelu

Yhteinen 
kehittä-
minen

MUUT
tiimi 

määrit-
telee

Kansain-
välisyys-
yhteistyö

Yrittäjyys

• asiantuntija-
palvelut

• talouspalvelut
• viestintä
• hakija- ja 

opiskelija-
palvelut

• opiskelijahuolto
• opetuksen 

tukihenkilöstö

→ opetushlöstön perustehtävät
→ erityistehtävä, vastuu yli oman tiimin
→ erityistehtävä, 1 opettaja/tiimi

Tiimin 
tutkintoihin ja 

tuotteisiin 
liittyvä 

tiedottaminen 
ja viestintä

Työelämä-
koordinaattori

Työelämä-, 
oppisopimus- ja 

työvoima-
koulutuksen 
asiantuntija-

palvelut

Osaamispalvelutiimien roolitus,
roolien kierrättäminen tiimissä

Roolien läpikäyminen tiimeissä 
säännöllisesti:
vastuiden selventäminen, turhaksi 
käyneiden roolien poistaminen, 
uusien luominen... Roolien 
muokkaaminen on kaikkien 
työntekijöiden vastuulla, kaikki 
osallistuvat. Jokainen voi ehdottaa 
uudistuksia, jos kokee, että ne 
parantavat organisaation toimintaa. 
(Martela 2017, 141)



2020

TUTKINNON OSA = 
MODUULI

Modulointi = tutkinnon osien järjestely
• eteneminen tutkinnon osa kerrallaan, myös yhteisissä tutkinnon osissa

TUTKINNON OSA = MODUULI
TUTKINNON OSA = 

MODUULI

YTO-MODUULI YTO-MODUULI YTO-MODUULI

Heinä-
kuu

*

→ pohdittavaksi: miten yhteiset tutkinnon osat integroidaan ammatillisiin osaamisena, mitä osaamista tarvitaan?*

HOKSa
AMIS-
viikot

YTO-
MODUULI

2019

→ opinnot 
jatkuvat, lisää 
moduuleita…

YTO-
MODUULI

2018



TUTKINNON OSAN OPETUS/OHJAUS, tutkinnon osalla vastuuopettaja:

• tuntimäärät sovitaan tutkinnoittain ja tutkinnon osittain: esim. ensimmäisissä pakollisissa tutkinnon osissa voi olla 
isompi tuntimäärä (ohjaamistarve on iso)

• suunnittelijaopettaja esittävää tutkinto ja tutkinnon osa -kohtaiset opettajat ja vastuut, tutkinnon osan opettajat 
vastaavat sisällön suunnittelusta ja tekevät esityksen ohjaamisesta → osaamispaleluesimies hyväksyy esityksen ja 
päättää tunneista

• tutkinnon osan opetus/ohjaus sisältää ainakin seuraavia tehtäviä: 
• opetus/ohjaus eri oppimisympäristöissä (mm. työpaikalla, verkossa, oppilaitoksessa, simulaattoriympäristössä)
• HOKSin päivittäminen
• rästien ohjaaminen
• jatkuvan haun kautta tulevien opiskelijoiden ohjaaminen, erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden ohjaaminen, 

nopeutettu eteneminen
• työnjako perustuu ammattitaitovaatimuksiin, osaamistavoitteisiin ja toteuttamissuunnitelmaan: eri opettajilla on eril. 

vastuita → opettajilla on iso rooli valmistelussa

Ope A
tehtävät 

määritelty

Ope B
tehtävät 

määritelty
Ope C

tehtävät 
määritelty

YTO-
MODUULI *

* OPE D, yhteisten 
tutkinnon osien opettaja



Työjärjestyksen suunnittelussa näkökulman muutos:

Perinteinen organisaatiolähtöinen näkökulma: Asiakkuuslähtöisen palvelun näkökulma:

→ tehdään opiskelijoille opintotarjotin, joka on opiskelijalle 
toimiva: suunnittelussa lähtökohtana opiskelijan tarpeet (mitä 
pitää oppia, erilaiset oppimisympäristöt, osaamisen 
tunnustaminen)
→ opiskelijat ilmoittautuvat Studentassa tutkinnon osiin ja osa-
alueisiin, heille muodostuu työjärjestys ilmoittautumisen kautta

Kaavio: Kirsi Parviainen Tamora Oy



Johtamisroolit
REHTORI
Kokonaisvastuu ammattiopiston toiminnasta, taloudesta ja tuloksista sekä niiden johtamisesta.
Toimii yhteisten palvelujen päällikön, osaamispalvelujen päälliköiden, työelämäpalvelujen päällikön ja toimistosihteerin esimiehenä.

YHTEISTEN PALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ
Johtaa Varian yhteisten palvelujen tuottamista sekä niiden suunnittelua, seurantaa, arviointia ja kehittämistä.
Toimii talous- ja asiantuntijapalveluiden sekä hakija- ja opiskelijapalveluiden esimiehen esimiehenä.

OSAAMISPALVELUPÄÄLLIKKÖ x 2
Johtaa osaamispalvelualansa pedagogista toimintaa ja siihen liittyvää muuta palvelutoimintaa, vastaa vastuullaan olevista 
osaamispalvelutiimeistä ja johtaa osaamispalveluesimiesten esimiestyötä.
Toimii osaamisalansa tiimien esimiesten ja toimistosihteerin esimiehenä.

TYÖELÄMÄPALVELUPÄÄLLIKKÖ
Johtaa oppilaitoksen työelämäkumppanuuksien ja -asiakkuuksien hoitamista sekä niihin liittyviä oppilaitoksen palveluja ja verkostoja. 
Vastaa oppilaitoksen työvoima- ja oppisopimuskoulutuksesta ja johtaa työelämäpalveluyksikköä.
Toimii asiakkuusvastaavien ja toimistosihteerin esimiehenä.

HAKIJA- JA OPISKELIJAPALVELUJEN ESIMIES
Johtaa hakija- ja opiskelijapalveluiden tiimin toimintaa ja vastaa opiskelijahallinnon tietojärjestelmien ylläpidosta ja järjestelmissä 
olevista tiedoista.
Toimii opintosihteerien ja opinto-ohjaajien esimiehenä

OSAAMISPALVELUESIMIES x 10
Johtaa tiimin toimintaa huolehtien siitä, että tiimi saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja kehittää toimintaansa.
Vastaa tiiminsä opetuksesta, ohjauksesta ja arvioinnista sekä muusta vastuullaan olevasta palvelutuotannosta.
Toimii tiiminsä henkilöstön lähiesimiehenä ja huolehtii tiimien pedagogisesta ja päivittäisjohtamisesta.



Tiimit
• Osaamispalveluiden tiimit vastaavat järjestämisluvan mukaisen tutkintokoulutuksen ja osaamisen 

arvioinnin järjestämisestä. 

• Tiimit tuottavat palveluita myös Varian työelämäpalveluille työpaikkojen henkilöstön osaamisen 

kehittämisessä ja arvioinnissa.

Esimies
Osaamispalveluesimies toimii tiiminsä henkilöstön lähiesimiehenä ja huolehtii tiimien pedagogisesta ja 

päivittäisjohtamisesta. Esimies vastaa tiimin koulutus- ja palvelutoiminnasta, taloudesta, tuloksista ja 

kehittämisestä osaamispalvelupäällikön alaisuudessa. Hän vastaa myös tiimin vastuulla olevien opiskelijoiden 

osaamisen kehittämisestä ja arvioinnista.



Muuta huomioitavaa:

• työtunnit ovat kellotunteja: 1 h = 60 min. 
• lounastauot näkyviin
• opettajan työpäivä: sidottu työaika 7,5 h (sitomatonta voi olla pitempikin 

pvä)
• opiskelijan työviikko min. 6 h / päivä ma-pe: miten mahdollistetaan? Myös 

verkkokurssit työjärjestykseen.
• huomioitava lukiopaja-ajat: joka toimipisteessä ma-to, pääsääntöisesti klo 

15-16.30 (tark. aikataulu olemassa)
• YTO, huomioitava eril. väylät ja paja-ajat eril. tarpeisiin
• HOKSaAmis-viikot, 2 viikkoa elokuussa; opinnollistettu (eril. esitys)
• lukuvuoden suunnittelun puitteet –luonnos (eril. dokumentti)



STRATEGIA 2025 

Toimintasuunnitelma 2019

Johdon seminaari | 3.10.2018

ROHKEA

YHTEISÖLLINEN

PALVELEVA

ROHKEA

YHTEISÖLLINEN

PALVELEVA



Rohkea SAJO

Ammattikoulutuksen johtajilla on rohkeutta uudistua ja 

uudistaa. SAJO ja sen jäsenet ottavat rohkeasti kantaa ja 

tuovat esille ammatillisen koulutuksen edelläkävijyyttä ja 

uudistuvaa johtamista. 

Toimenpiteet 2019:

• Lisäämme SAJOn näkyvyyttä

• Asetamme vuoden teemaksi: Johtajan rooli viestijänä

• Otamme kantaa, lausumme ja toimimme aktiivisesti 

jäseninä erilaisissa työryhmissä



Yhteisöllinen SAJO

SAJO:lla on vahva rooli sisäisesti ja ulospäin jäsentensä 

muodostamana verkostona. Verkosto tukee jäsentensä 

osaamisen ja hyvinvoinnin kehittymistä. SAJO edistää 

toiminnallaan ammatillisen koulutuksen yhtenäisyyttä.

Toimenpiteet 2019:

• Verkostona tehostamme jäsenhankintaa

• Otamme käyttöön uusia viestintäkanavia

• Tapaamme opintomatkalla ja johdon seminaarissa 

• Uudistamme aluetoiminnan verkostotoiminnaksi

• Palkitsemme ja muistamme ansioituneita sajolaisia



Palveleva SAJO

SAJO tarjoaa jäsenilleen palveluja ja tukee sajolaisia

työssään. SAJO verkosto tarjoaa mahdollisuuden osaamisen 

ja asiantuntijuuden jakamiseen.

Toimenpiteet 2019:

• Uudistamme SAJOn www-sivut 

• Käynnistämme vertaismentoroinnin

• Kirkastamme jäsenpalvelut 

• Laadimme vuosikellon 

• Kehitämme palvelusuhdekyselyä

• Uudistamme SAJO ry:n säännöt



Johdon seminaari | 3.10.2018

ROHKEA

YHTEISÖLLINEN

PALVELEVA

ROHKEA

YHTEISÖLLINEN

PALVELEVA

KATSE TULEVAISUUTEEN



SAJO on ME

• 198 jäsentä

– Johtajia, rehtoreita, 
päälliköitä ja johtotason 
asiantuntijoita

• 27 seniorijäsentä

• Ei työntekijöitä

• Vähäisiä palvelujen ostoja

– Kirjanpito ja 
jäsenrekisterin ylläpito

• Vuosikokous, yhdistyksen 
säännöt 

• Jäsenistöstä valittu hallitus



Hallitus 2019

• Pj. Raimo Alarova, VAAO 

• Varapj. Maija Aaltola, OMNIA  

• Sihteeri Sirkku Purontaus, KPEDU  

• Jäsen Max Gripenberg, OPTIMA 

• Jäsen Jukka Kosunen, SAKKY 

• Jäsen Harri Pölönen, RIVERIA 

• Jäsen Raimo Sivonen, KAO 

• Varajäsen Karri Koli, VARIA 

• Varajäsen Heli Huotari, HBC  



Viestintä

• www.sajory.fi –sivut

• Jäsenkirje

• Suljettu Facebook-ryhmä

• WhatsApp –SAJOyhteisö

• Twitter-tili @sajo_ry

• (Google+ suljetaan)

http://www.sajory.fi/
https://twitter.com/SAJO_ry


Jäsenpalveluja

• Sähköiset jäsenlomakkeet 

• Jäsenrekisteri

• Vakuutusturva

• Palvelussuhdekysely

• Verkostoija
– Mentorointimalli

– Verkostot

– Tilaisuudet

• Jäsenmaksu 25€/kk

• Opettajan työttömyyskassa 
6,20 e/kk

Verotus: Työmarkkinajärjestön 
jäsenmaksu ja työttömyys-
kassamaksun



Yhteiset matkat 

ja tilaisuudet

• Opintomatka Berliiniin 
– 10.-12.6.2019 (60 paikkaa)

• Syysseminaari 
– 1.-2.10.2019

• Verkostotoiminta

– Teemat suunnitteluun

– Toteutus suunnitteluun



Jäsenhankinta

• Jäsenhakemuksen 
uudistaminen

• SAJOfaktat –esite 
käyttöön

• Sähköiset ja 
henkilökohtaiset 
kutsut, verkoston 
voima

• Seniorijäsenyydestä 
tiedotetaan eroaville 



@sajo_ry | www.sajory.fi
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