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Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO on nimennyt vuoden 2019 Suomen 
Ammattikoulutuksen johtajan ja myöntänyt hopeisen ansiomerkin ammatillisen koulutuksen 
puolesta toimineelle henkilölle 
 
SAJO ry on valinnut ja palkinnut vuoden ammattikoulutuksen johtajaksi johtaja Hannu Koivulan 
ammattiopisto Luovista. Valinta julkistettiin Ammatillisen koulutuksen johdon seminaarissa 1.10.2019 
Helsingissä.  Valinnassa yhdistys kiinnitti huomiota erityisesti seuraavien kriteerien täyttymiseen: 
vastuullinen ja tuloksekas johtajan työ alueellisesti laajan oppilaitoksen esimiehenä ja kehittäjänä sekä 
valtakunnallisesti ansioitunut työ eritysoppilaitoksen johdossa. 
 
Opetusalan työuransa Hannu Koivula aloitti Merikosken ammatillisessa koulutuskeskuksessa vuonna 1997.  
Hannu Koivula on toiminut vastaavana erityisopettajana, yksikönjohtajana, aluejohtajana, 
koulutustoiminnan johtajana ja nykyisessä tehtävässä ammattiopisto Luovin johtajana vuodesta 2016. 
Ammattiopisto Luovi on valtakunnallisesti toimiva ammatillinen erityisoppilaitos. 
 
 Koulutukseltaan Hannu Koivula on insinööri sekä kasvatustieteiden maisteri.  
 
 
SAJOn hopeinen ansiomerkki jaettiin pitkäaikaiselle ja ansioituneelle ammatillisen koulutuksen toimijalle 
ja kehittäjälle ylijohtaja Mika Tammilehdolle Opetus- ja kulttuuriministeristä.  
Ylijohtaja Mika Tammilehto on työskennellyt pitkään Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen 
koulutuksen osastolla eri tehtävissä. Tehtävässään hän on toiminut ansiokkaasti ammatillisen koulutuksen 
kehittämisen käynnistäjänä ja johtajana. Toimintaperiaatteena hänellä on ollut yhdessä tekeminen, avoin ja 
luottamuksellinen vuorovaikutus ammatillisen koulutuksen eri toimijoiden kanssa. Toiminta yhteistyössä 
yhdistyksen kanssa on ollut Tammilehdolle tärkeää ja tuloksellista. Pitkäaikaisen ja ansiokaan ammatillisen 
koulutuksen kehittämisen vuoksi hän on saavuttanut ammatillisen koulutuksen toimijoiden 
varauksettoman arvostuksen ja kunnioituksen.   
 
 
 
Lisätietoja;  
SAJO ry, puheenjohtaja Raimo Alarova 0400-800 972 
 
 
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry edistää jäsenistönsä ammatillista osaamista, 
palvelussuhteeseen liittyviä ehtoja ja työssä jaksamista, kehittää ammatillista koulutusta ja vaikuttaa 
koulutuspolitiikkaan. 
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Ajankohtaista 
ammatillisessa
koulutuksessa

Ylijohtaja Mika Tammilehto

1.10.2019



Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi: 
tavoitteet, joissa kytkentä ammatilliseen

Koulutus

1. Koulutus- ja osaamistaso nousevat 

kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot 

kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-

arvo lisääntyy

2. Lapset ja nuoret voivat hyvin

3. Koulutus rakentaa yhteiskunnallista 

tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

4. Suomi on kansainvälisesti 

houkutteleva paikka opiskella, tutkia 

ja innovoida
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Kulttuuri, nuoriso ja

liikunta

3. Nuorten syrjäytyminen vähenee –

jokainen nuori pysyy 

koulutuspolulla ja 

nuorisotyöttömyys vähenee

4. Nuorten osallisuus kasvaa

8. Seuratoiminnan ja huippu-urheilun 

edellytykset paranevat



Hallitusohjelman keskeiset hankkeet 
ammatillisen koulutuksen näkökulmasta

• Oppivelvollisuuden laajentaminen

• Jatkuvan oppimisen uudistus

• Osaamisen tiekartta – koulutuspoliittinen selonteko

• Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon vahvistaminen – laatu- ja tasa-

arvo-ohjelma

• Työllisyystoimet
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Varmistetaan, että jokainen peruskoulun 
päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen

• Oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen
• Oppivelvollisuuden sisään erilaisia opinto- ja tukimuotoja, jotka voidaan 

sisällyttää toisen asteen tutkintoihin, esim. kymppiluokat, kansanopistot, 

työpajatoiminta, kuntoutus, valmentavat koulutukset

• Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus > Selvitys maksuttomuudesta ja 

oppimateriaalikustannusten alentamisesta

• Toisen asteen keskeyttämisen syiden selvittäminen > Tarvittavat toimenpiteet 

tilanteen korjaamiseksi 

• Toisen asteen valmistavien koulutusten ja nivelvaiheen ohjauksen kehittäminen 

helpottamaan siirtymistä toisen asteen koulutukseen 

• Määrärahatarpeet tulee varmistaa jokaisen opinto- ja tukimuodon kohdalla.

• Järjestäjille korvataan täysimääräisesti oppivelvollisuustehtävään liittyvät 

kustannukset.
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Valmistelun organisointi

• Opetus- ja kulttuuriministeriö on 28.8.2019 asettanut projektiryhmän valmistelemaan 
esitystä ja sille tueksi laaja-alaisen seurantaryhmän.

• Seurantaryhmässä on OKM:n lisäksi edustettuna 39 eri tahoa.

• Ryhmien toimikaudet jatkuvat vuoden 2021 loppuun. 

• Valmistelu perustuu tutkittuun tietoon ja tietoperustaan. Hankkeen tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja tietoperustan varmistamiseksi projektiryhmä organisoi ja hankkii 
tarvittavalla tavalla tutkimus- ja arviointiasiantuntemusta valmistelun tueksi.

• Oppivelvollisuuden pidentämistä koskeva valmistelutyö tehdään laajassa 
yhteistyössä hallinnonalan ja sidosryhmien kanssa. Valmistelu tehdään 
vuorovaikutteisesti ja osallistavia työtapoja hyödyntäen järjestämällä mm. työpajoja, 
aluetapaamisia, pyöreän pöydän tapaamisia sekä verkkokuulemisia.

• Lainsäädännön arviointineuvosto on valinnut oppivelvollisuuden pidentämistä 
koskevan HE:n arviontikohteeksi.

7.10.2019 5



Toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan 
oppimisen uudistus

• Koko koulutuspolun koulutuksen tarjonnan ja rahoituksen, sosiaaliturvan, 

muutosturvan, työttömyysturvan, omaehtoisen ja työvoimapoliittisen koulutuksen 

sekä osaamisen tunnistamisen niveltyminen uuteen järjestelmään

• Uudistus kolmikantaisena yhteistyönä yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa

• Eri koulutusasteiden toimintaa, ohjausta ja rahoitusta kehitetään siten, että 

Suomeen syntyy kattava tarjonta työelämälähtöisiä, monimuotoisia jatkuvan 

oppimisen koulutuskokonaisuuksia.

• Kansalliset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet

• Kattavat elinikäisen ohjauksen palvelut: yhdenvertaiset mahdollisuudet jatkuvaan 

oppimiseen, osaamisen kehittäminen yksilön ja yhteiskunnan kannalta 

strategisesti, aikuiskoulutuksessa aliedustettujen ryhmien osallistumisen 

edistäminen

• Nopean aikavälin keinoja osaamispulaan vastaamiseksi ja heikoilla perustaidoilla 

olevien aikuisten kouluttamiseksi
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Toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan 
oppimisen uudistus

• Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut uudistuksen valmistelua varten

– Parlamentaarisen uudistusryhmän ja sen tukena toimivan 

työmarkkinoiden keskusjärjestöjen edustajista nimetyn ryhmän

– Lisäksi uudistukselle on asetettu laajapohjainen seurantaryhmä

• Hankkeessa tarkastellaan jatkuvaa oppimista kokonaisuutena. 

Kokonaistarkastelussa on otettava huomioon koko koulutuspolun 

koulutuksen tarjonnan ja rahoituksen, sosiaaliturvan, muutosturvan, 

työttömyysturvan, omaehtoisen ja työvoimapoliittisen koulutuksen sekä 

osaamisen tunnistamisen niveltäminen uuteen järjestelmään.

• Uudistusryhmän ehdotukset jatkuvan oppimisen uudistamiseksi vuoden 

2020 loppuun saakka
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Osaamisen tiekartta – koulutuspoliittinen 
selonteko

• Hallitus laatii vuoden 2020 loppuun mennessä osaamisen ja oppimisen tiekartan 
vuodelle 2030, jossa etsitään yhteiset pitkän aikavalin keinot Suomen koulutus- ja 
osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja 
oppimiserojen kaventamiseksi. 

• Tiekartta toteutetaan koulutuspoliittisena selontekona

• Koulutuspoliittisella selonteolla valmistellaan linjauksia ja toimenpiteitä 
hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi:

– koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, 

– oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

– lapset ja nuoret voivat hyvin

– Suomi on houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida

• Valmistelua varten on asetettu OKM:n virkamiestyöryhmä

• Avoin ja osallistava valmistelu – kuulemisia, tilaisuuksia, työpajoja
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Ammatillisen koulutuksen reformin 
toimeenpanon vahvistaminen

• Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon vahvistaminen, erityisesti 

kokonaisten opiskelupäivien ja -viikkojen toteutuminen sekä työpaikoilla 

tapahtuvan oppimisen ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen 

• Malli kokonaisten koulupäivien toteuttamisesta (ministeriö + koulutuksen 

järjestäjät) 

• Opettajien määrän lisääminen

• Välitön puuttuminen toisen asteen koulutuksen laatuongelmiin: lähiopetus-

ja ohjausresurssien riittävyys suhteessa muuttuneisiin vaatimuksiin

• Ammatillisen koulutuksen pedagogisten menetelmien vahvistaminen ja 

päivittäminen oppimisen vaikeuksien moninaisuuden vuoksi 
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Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus ja 
johtaminen

Ajankohtaista Opetushallituksesta

Ammattikoulutuksen johdon seminaari 1.-2.10.2019

Anni Miettunen @MiettunenAnni
Kati Lounema @KatiLounema
Taija Paasilinna @TPaasilinna



Opetushallituksen tehtävät pähkinänkuoressa

• kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja jatkuvaa oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja 
hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita

• päättää perusopetuksen, lukion ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteista, 
ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteista sekä varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteista 

• toteuttaa kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia ja sopimuksia sekä tarjota 
kansainvälistymiseen liittyviä asiantuntijapalveluja

• tuottaa palveluja opiskelijavalintojen toteuttamista varten

• tuottaa toimialansa kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa ja toimialan tilaa koskevia 
raportteja ja selvityksiä

• päättää ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta sekä kieli- ja kääntäjätutkintoihin 
liittyvistä tehtävistä
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Opetushallituksen päätoiminnot ja yksiköt
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Elämme kuten 
opetamme
Vi lever som vi lär

Uskallamme uudistua 
oppijan parhaaksi
Elevens bästa styr vår 
verksamhet och våra 
innovationer

Muotoilemme 
yhdessä ratkaisuja
Tillsammans hittar
vi lösningar

Luomme 
avoimuudella 
luottamusta
Genom öppenhet 
skapar vi förtroende
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Koulutuksen, varhaiskasvatuksen, elinikäisen oppimisen kehittäminen ja
suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisen edistäminen

Koulutus- ja osaamistaso
nousevat kaikilla 
koulutusasteilla,

oppimiserot kaventuvat ja 
koulutuksellinen 

tasa-arvo lisääntyy

Lapset ja nuoret voivat 
hyvin

Koulutus rakentaa 
yhteiskunnallista 

tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta

Suomi on 
kansainvälisesti 

houkutteleva paikka 
opiskella, tutkia ja

investoida

Koulutuksen ja 
kansainvälistymisen 

tasa-arvoisuus kasvaa 

Oppijoiden hyvinvointi 
paranee

Jatkuva oppiminen 
nostaa osaamistasoa

Avarakatseisuus 
lisääntyy

Opetushallituksen visio, missio, 
vaikuttavuustavoitteet ja tapamme 
toimia ohjaavat tekemistämme.

Opetushallituksen lakiperusta

Kaikkien kyvyt ja
osaaminen vahvistuvat

Luova, tutkiva ja
vastuullinen toiminta
uudistaa yhteiskuntaa

Lapset ja nuoret voivat 
hyvin

• Sivistykselliset oikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti.
• Mahdollisimman moni lapsi ikäluokasta osallistuu varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus on korkealaatuista.
• Koko väestön osaamis- ja koulutustaso nousee.
• Jatkuva oppiminen kuuluu kaikille.
• Luovat alat ja luova osaaminen vahvistavat elinkeinorakennetta.

• Tiede ja taide, kasvatus, koulutus nuorisotyö ja liikunta tukevat tutkivaa, luovaa, vastuullista ja kansainvälistä 
elämänasennetta.

• Talouden kasvua, työelämän kehitystä ja yhteisöjen elinvoimaa edistetään kestävän kehityksen periaattein.
• Tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan edellytykset vahvistuvat.
• Taidetta ja kulttuuria tehdään, tuotetaan ja hyödynnetään monipuolisesti ja huolehditaan monimuotoisesta 

kulttuuriperinnöstä.

• Aktiivinen kansalaisuus ja elämäntapa vahvistuvat. Liikunnan, taiteen ja kulttuurin harrastaminen lisääntyvät.
• Lasten ja nuorten ääni vaikuttaa yhteiskunnassa.
• Yhteinen vastuu, osallisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys lisääntyvät.

Opetus- ja kulttuuriministeriön
2030 strategia, 
vaikuttavuustavoitteet ja 
niiden tarkemmat painotukset

Hallitusohjelma 
Osallistava ja osaava Suomi,
3.7. Osaamisen, sivistyksen ja
innovaatioiden Suomi,
tavoitteet 



Tärkeimmät 
osaamiset vuonna 
2035 – TOP 15

Osaaminen 2035 -
Osaamisen ennakointifoorumin 
ensimmäisiä ennakointituloksia
OPH, raportit ja selvitykset 2019:3



Johtotehtävissä tarvitaan erityisesti

• etä- ja virtuaalipalveluiden hallintaa 

• tiedon arviointitaitoja 

• digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntämisosaamisosaamista

• verkostojohtamistaitoja 

• digitaalisten toimintojen tutkimus- ja kehittämisosaamista 

• monialaisten verkostojen johtamisosaamista sekä 

• innostamis- ja motivointikykyä 



Haasteita koulutukselle

• Osaamisen painopisteiden muuttuminen kertainvestoinnista 
jatkuvaksi uudelleenkouluttautumiseksi ja yksilötasolta yhteisötasolle 
edellyttää muutoksia koulutusjärjestelmältä. 

• Tarvitaan joustavampaa ja yksilöllisiä opiskelupolkuja tunnustavaa 
koulutusta ja työssä oppimisen tunnustamista.

• Koulutusta on myös tarjottava aktiivisesti läpi koko ihmisen elämän.

Jaettu ymmärrys työn murroksesta, 2017;  Esko 
Kilpi



Huomioita ammatillisen koulutuksen 
uudistuksesta

• Koulutuksen järjestäjän valta, vastuu ja vapaus kasvaneet
• Uskallus toimia

• Johtamisen, pedagogiikan, viestinnän ja ennakoinnin merkitykset korostuvat
• Henkilöstöjohtaminen merkittävää 

 vaikutus osaamiseen, yhteistyöhön, oppilaitosyhteisön hyvinvointiin, 
laatuun jne

• Tarpeen huolehtia, että johdon ja henkilöstön tietoisuudet kohtaavat
• Toimeenpanon tukiohjelma – verkostohankkeiden merkitys
• Yhteistyölle ja verkostotoiminnalle uudet ulottuvuudet – koulutus 

elinkeinoelämän työkalu – edellyttää yhä vahvempaa asiakkuus- ja 
kumppanuusosaamista



Hyvinvointia oppijoille ja opettajille/kouluttajille

• Toimintaympäristö muuttuu  opettajuus ja toimintatavat uudistuvat
• Osaaminen yhtä aikaa laajaa ja syvällistä sekä yhdessä tuotettua ja jaettua 
• Tarvitaan oman oppiaineen/ammattialan ja pedagogiikan osaamista ja 

niiden jatkuvaa päivittämistä sekä monipuolisia yhteistyöverkostoja 
• Vahva asiantuntemus ja uudet toimintatavat luovat perustan rakentaa 

opiskelijoille henkilökohtaistettuja opintopolkuja
• Jokaisella perusta tarvitsemaansa osaamiseen ja sivistykseen sekä 

jatkuvaan oppimiseen 
• Sujuvat siirtymät ja nivelvaiheet
• Työskentely opiskelijoiden ja työelämän kanssa yhä personoidumpaa

Edistää työhyvinvointia oppilaitoksissa ja verkostoissa ja tuo osaamisen 
kehittämisellä kilpailukykyä oppijoille ja opetushenkilöstölle



Ammatillinen koulutus
- ajan hetken ja suunnan peilauksia



Ammatillisen koulutuksen 
reformin todeksi tekeminen

1. Ammatillisen koulutuksen laatustrategia todeksi
2. Oppimateriaalipilotit tukemassa ammatillisen 

koulutuksen maksuttomuuden edistämistä



Ammatillisen koulutuksen 
laatustrategia todeksi



Strategiakauden alkuvuosiin ajoittuvien 
toimenpiteiden toteuttaminen

• Opetushallitus tukee ammatillisen koulutuksen järjestäjiä vuoteen 2030 luotaavan 
laatustrategian toteuttamisessa. Haettavana on yhteensä 4 miljoonaa euroa 
strategiakauden alkuvuosiin ajoittuviin toimenpiteisiin.

• Hakuaika: 30.9.2019–28.10.2019 klo 16:15

• Lisätietoja Opetushallituksen verkkosivuilla:

• Rahoitusuutinen: https://www.oph.fi/fi/funding-release/ammatillisen-koulutuksen-
laatustrategian-toteuttamista-tuetaan-valtionavustuksella

• Hakutiedote: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/valtionavutus-ammatillisen-
koulutuksen-laatustrategian-toteuttamiseen

• Tiedote lähetetty 30.9.2019 koulutuksen järjestäjien ”virallisiin” sähköpostisoitteisiin.
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Oppimateriaalipilotit tukemassa 
ammatillisen koulutuksen 
maksuttomuuden edistämistä



Toisen asteen oppimateriaalikustannusten 
alentaminen, mm.
• Kartoitetaan oppimateriaali- ja työvälinekustannukset pilottialoilla sekä 

selvitetään materiaalin hankinnan ja kilpailutusten ohjeistukset.

• Selvitetään opintojen kannalta välttämättömät kustannukset ja kokeillaan 
sähköistä ja/tai oppikirjatonta opiskelua, kerätään kokeilun vaikutukset 
oppimistuloksiin ja tuetaan opettajia uusissa pedagogisissa prosesseissa.

• Koostetaan digitaalisia oppimateriaaleja oppimateriaalipankkiin sekä olemassa 
olevista että hankkeessa tuotettavasta uudesta oppimateriaalista.

• Luodaan seurantajärjestelmä pilotoinnin opiskelijakohtaisten 
kustannussäästöjen todentamiseksi.

• Kehitetään ja kokeillaan yhteishankinnan ja yhteiskäytön prosesseja.

• Järjestetään koulutusta digitaalisten oppimateriaalien tuottajille
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Oppimateriaalipilottihenkkeissa tuotettavat 
digitaaliset oppimateriaalit 

• Lukio: 54

• YTOt: 24

• Ammatilliset tutkinnon osat: 40

Lisätietoa: www.koulutustakuu.fi/hankkeet/tase

Keskeistä: lisenssointi, tekijänoikeus- ja sopimusasiat, julkaisualustat ja ylläpito

Avointen oppimateriaalien edistäminen –sivusto www.aoe.fi
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Toisen asteen oppimateriaalipilotit ja 
hallitusohjelma

• Maksuton digitaalinen oppimateriaali osaltaan lisää koulutuksellista tasa-arvoa

• Maksuton toinen aste on oppivelvollisuuden laajentamisen edellytys

 Selvitys maksuttomuudesta ja oppimateriaalikustannusten alentamisesta
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Osaamisen kuvaustapa 
perustutkintojen perusteissa 
uudistumassa



3.9.2019 Opetushallitus



Uusi osaamisen kuvaustapa ja yhdenmukaiset 
arviointikriteerit – lähtökohtia ja periaatteita 

• Ammattitaitovaatimusten merkitys vahvistuu

• Aidosti viisiportainen, kumulatiivinen arviointiasteikko

• Arvioinnin yhdenmukaisuus ja tasalaatuisuus

• Opiskelijoiden tasa-arvoisen kohtelun varmistaminen

• Osaamisen arvioinnin laadun turvaaminen

Lausunnoille koulutuksen järjestäjille lokakuussa, käyttöönottoa tukevat webinaarit kevät 2020, 
käytettävissä 1.8.2020 voimaan tulevissa perusteissa . www.lausuntopalvelu.fi
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Tiedolla johtaminen



AMOSAA-työkalun 
(hyödyntämätön) potentiaali 



AMOSAA-työkalu

• Koulutuksen järjestäjille tarkoitettu työkalu tutkintokohtaisten 
toteutussuunnitelmien ja suorituspolkujen kuvaamiseen ja julkaisuun

• Mahdollistaa suunnittelun suoraan perusteista tulevien tutkinnon osien ja 
tutkinnon muodostumisen pohjalta

• Julkaisee toteutussuunnitelmat https://eperusteet.opintopolku.fi –palveluun, 
jossa ne ovat julkisesti kaikkien nähtävissä ja tuottaa toteuttamissuunnitelmista 
pdf-tulosteen

• Työkalun käyttöönotto ja käyttäjätunnusten hallinnointi vaatii rekisteröitymisen 
https://virkailija.opintopolku.fi -palveluun
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https://eperusteet.opintopolku.fi/
https://virkailija.opintopolku.fi/


Lukuja ja tulevaisuuden näkymiä

• Toteuttamissuunnitelmia järjestelmässä 1249, joista julkaistuja 255

• 136 järjestäjää rekisteröitynyt käyttäjäksi

• AMOSAA ja eHOKS-jatkokehitys

• AMOSAA ja Opintopolun uudistus, tarjonnasta näkyvyys suorituspolkuihin
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KOSKI-(raaka)data 
työelämätoimikuntien työn tukena
- muutamia huomioita



Näyttöjen suorituspaikka, kaikki tutkinnon osat 2018
(n. 570 000 tutkinnon osaa)
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3,20%
12,49%

31,45%

52,73%

työpaikka ja oppilaitos oppilaitos työpaikka ei ilmoitettu

YTOT 20 % -yksikköä

kieliä, matikkaa yms. 
vähintään 2 % -yksikköä

Lähde: KOSKI 2018



Liiketoiminnan at
81 koko tutkintoa, 252 tutkinnon osaa
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Lähde: KOSKI 2019



Palaute/signaalit kentältä
- huomioita



Palaute/signaalit kentältä ovat osa tietoa
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työpaikalla oppiminen

opiskelijakokemukset

vuorovaikutus työelämän ja 
koulutuksen järjestäjän 

edustajien kanssa



Jokainen 
voi kasvaa 
potentiaaliinsa

Alla kan nå sin 
fulla potential



työkykypassi.fi

Kohti kestävää ammattitaitoa 
– koulutuksen järjestäjät työkykyisyyden tukena

Saija Sippola
toiminnanjohtaja

Ammattikoulutuksen johdon seminaari
2.10.2019



Kestävä ammattitaito

• ammatillinen osaaminen

• riittävä fyysinen työkyky

• asenne, jolla pärjää työelämässä

= KESTÄVÄ AMMATTITAITO

Jos yksikin näistä kolmesta puuttuu, 
työuran aikana on ongelmia tiedossa.



Mihin liikunta-aktiivisuus katoaa yläkoulun jälkeen?

Aktiivisten liikkujien määrä pienenee selvästi 
yläkoulusta ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä.

Lähde: Opiskelijan fyysinen aktiivisuus, toimintakyky ja hyvinvointi -tutkimus 2017−2018. LIKES.



Jopa viidesosa käytännössä täysin liikkumattomia

Noin joka viides ammattiin opiskeleva nuori liikkuu erittäin vähän, 
tunnin päivässä korkeintaan kerran viikossa. 

Lukiolaisissa vähän liikkuvia on 8 % (miehet 9 % ja naiset 6 %). 



Mihin kestävyyskuntoa tarvitaan?

Hyvällä kestävyyskunnolla on selkeä 
yhteys:

• terveyteen

• oppimiseen

• itse koettuun ja fyysiseen työkykyyn

• työstä palautumiseen

LÄHDE: TESTAUSPÄÄLLIKKÖ JARMO HEISKANEN, LIKES



Onko fyysinen työkyky riittävällä tasolla?

LIKESin tutkimusaineisto:

• fyysisesti keskiraskaat alat: sosiaali- ja 
terveysala sekä logistiikka-ala

• vähän liikkuvien (alle 3 h/vko) osuudet:

• sotella 61 % opiskelijoista

• logistiikassa 39 % opiskelijoista

LÄHDE: TESTAUSPÄÄLLIKKÖ JARMO HEISKANEN, LIKES



Onko fyysinen työkyky riittävällä tasolla?

Ennuste fyysisen työkyvyn riittävyydestä

• jos liikuntatottumukset pysyvät 
ennallaan

• jos liikunnallinen aktiivisuus lisääntyy 2 
tunnilla viikossa

LÄHDE: TESTAUSPÄÄLLIKKÖ JARMO HEISKANEN, LIKES



Liikunnallinen 
aktiivisuus 

säilyy 
samana

Liikunnallinen 
aktiivisuus
lisääntyy
2 h/vko

17 v.

Ennuste fyysisen työkyvyn riittävyydestä, 
vähän liikkuvat naiset

50 v.

LÄHDE: TESTAUSPÄÄLLIKKÖ JARMO HEISKANEN, LIKES



Liikunnallinen 
aktiivisuus 

säilyy 
samana

Liikunnallinen 
aktiivisuus 
lisääntyy
2 h/vko

17 v. 50 v.

Ennuste fyysisen työkyvyn riittävyydestä, 
vähän liikkuvat miehet

LÄHDE: TESTAUSPÄÄLLIKKÖ JARMO HEISKANEN, LIKES



LÄHDE: TESTAUSPÄÄLLIKKÖ JARMO HEISKANEN, LIKES

Liikunnallinen 
aktiivisuus

säilyy 
samana

Liikunnallinen 
aktiivisuus 
lisääntyy
2 h/vko

50 v.

100 %

87 %

17 v. 50 v.

Ennuste fyysisen työkyvyn riittävyydestä, 
liikunnallisesti aktiiviset naiset

97 %



Liikunnallinen 
aktiivisuus 

säilyy 
samana

Liikunnallinen 
aktiivisuus 
lisääntyy
2 h/vko

50 v.

100 %

17 v. 50 v.

97 %

100 %

Ennuste fyysisen työkyvyn riittävyydestä, 
liikunnallisesti aktiiviset miehet

LÄHDE: TESTAUSPÄÄLLIKKÖ JARMO HEISKANEN, LIKES



Ennustelaskuri ohjauksen välineeksi?

• fyysisen kunnon ennuste työn ja 
terveyden kannalta tarkasteltuna

• kunnon riittävyys eri ammattien 
vaatimuksiin ja pääsykoerajoihin

• liikkuvakoulu.fi/ennustelaskuri 



Työelämän huolenaiheita

• työkykyisyys suhteessa työn fyysisiin 
vaatimuksiin

• lisääntyvä mielenterveyden oireilu

• puutteet työelämätaidoissa

• työelämäodotusten erot sukupolvien 
välillä

• tieto ei ohjaa terveyskäyttäytymistä

”Oman työkykyisyyden johtaminen tulee olemaan merkittävimpiä työelämätaitoja jo 

lähitulevaisuudessa. Missä sitä opetetaan?”

- työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari Myllynen, S-ryhmä



Ammattiosaajan työkykypassi

• pedagoginen väline työkyvyn tukemiseen

• tavoitteena lisätä opiskelijoiden tietoja, 
taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta 
terveydestään ja hyvinvoinnistaan 
opiskelun aikana ja sen jälkeen niin, että 
työhyvinvoinnin ylläpitäminen on osa 
elämäntapaa



Neljä teemaa

• Ammatin työkykyvalmiudet

• Työkykyä edistävä liikunta

• Terveysosaaminen

• Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot

• Kullakin osa-alueella on valtakunnallisesti 
määritellyt osaamistavoitteet

Ammatin työkykyvalmiudet



Työkykyä edistävä liikunta

Työkykypassin osaamistavoitteet



Terveysosaaminen

Kaikki työkalut on uudistettu: työkykypassi.fi

• työkyvyn tietopankki opiskelijoille

• tehtäväkortit osaamisen hankkimisen 
tueksi

• suomi, ruotsi, englanti, selkosuomi

• työkykypassi-infot myös koulutuksen 
järjestäjälle ja opettajalle



Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot

Työkykypassi myös mobiililaitteissa

• tehtäväkortit mobiilisovelluksessa

• opettajan käyttöliittymä tietokoneella

• kokoa ryhmä

• anna tehtävät

• tarkista, kommentoi ja kannusta

• arvioi



Miten liikkeelle?



Henkilöstön toiveita johdolle

• selkeä päätös ja sen jälkeen lupa – ja myös velvoite tehdä

• tiimi suunnittelemaan, vaikka osana 
Liikkuva opiskelu -toimintaa

• mittarit kuntoon (määrä ja laatu)

• pedagoginen menetelmä, päivittäinen 
työkalu > osa normaalia työtä, 
pois resurssikeskustelusta

• näkyvyys ja tuki asialle, esillä toistuvasti vuoden mittaan

• palkitseminen

• työpaikkaohjaat ja työnantajat mukaan



Vapaaehtoinen työkalu, mutta…

”Ammatillisessa koulutuksessa tulee 
motivoida opiskelijoita myös työkykypassin 
tai sen osien suorittamiseen.”

- Opetushallituksen määräykset 
opiskeluhuollon keskeisistä periaatteista 
ja tavoitteista, maaliskuu 2018



työkykypassi.fi

Maria Käkelä | verkostokoordinaattori | maria.kakela@sakury.net | 0500 830 710

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella

Työkykypassin käyttöönoton tuki:



Vertaismentorointi, sparraus

2.10.2019



Palveleva SAJO

SAJO tarjoaa jäsenilleen palveluja ja tukee sajolaisia

työssään. SAJO verkosto tarjoaa mahdollisuuden osaamisen 

ja asiantuntijuuden jakamiseen.

Toimenpiteet 2020:

• Pilotoimme vertaismentorointia

• Kehitämme www-sivujen sisältöä

• Toteutamme palvelusuhdekyselyn



Mentorointi 

"Käytämme mentoreistamme termiä 

'kriittinen ystävä'. Kriittinen siksi, 

että mentori voi myös kyseenalaistaa 

ja tarjota erilaisia näkökulmia 

aktorille. Ystävä siksi, että mentori 

aidosti välittää aktoristaan ja hänen 

hyvinvoinnistaan." (Suomen Mentorit)



Mentoroinnista

• Mentori tuuppaa eteenpäin, haastaa ja auttaa kehittymään

• Käytännössä mentorointi on ohjausta, sparrausta tai konsultointia

• Mentoroinnissa yhdistyvät erilaiset kehittäjän roolit, kuten 

inspiraattori, tiennäyttäjä, valmentaja, sparraaja, 

keskustelukumppani sekä kontaktienjakaja ja rakentaja. Mentori 

valmentaa ja tukee mentoroitavaa ja on tämän tavoitettavissa ja 

käytettävissä.

• kokenut ja osaava henkilö, mentori, antaa ammatillista tukea ja 

sparrausta kehittymishaluiselle ja -kykyiselle henkilölle, 

aktorille. Mentorointi tähtää aktorin kehittymiseen ammattilaisena 

ja ihmisenä ja sen perustana ovat aina aktorin tarpeet ja toiveet



Sparraus

• Sparraus on ratkaisukeskeistä neuvontaa, kuuntelua, 

kyseenalaistamista, sivustatuen antamista,

• Sparraaja on enemmän rinnalla kulkija, kuin edellä 

tai perässä. Sparraajan on helpompi nähdä asiat 

ulkopuolelta ja tuoda uusia ideoita yllättävälläkin 

tavalla. Hyvä sparraaja myös hiukan ravistelee 

ja kyseenalaistaa välillä totuttuja tapoja sekä 

kaavoja – toki niin, että sparrattava lopulta itse 

päättää hänelle sopivimmat toimintatavat. 

Sparraukseen kannattaakin lähteä siis hyvin avoimin 

mielin, jolloin lopputulokset ovat parhaat.


