
Muutos on mahdollisuus ja
johtaja on muutoksen mahdollistaja

AMMATTIKOULUTUKSEN JOHDON SEMINAARI 7.–8.10.2021

Etenevätkö uudistukset toivottuun suuntaan? 
Tukevatko työn tekemisen tavat tavoitteiden saavuttamista ja hyvinvointia?

Ammatillisen koulutuksen johtamisen 
kehittäjä ja jäsentensä verkottaja

TUTUSTU & 
ILMOITTAUDU!



Oho! 
Ohittamattoman hyvä

SEMINAARI 
ammatillisen koulutuksen 

johtajille, esimiehille ja 
johtaville asiantuntijoille

Tampereella *)
Tredun Helmessä Pirkankatu 17

ja etänä
Teamsissa

*) Lähitilaisuuteen voi osallistua koronarajoitukset 
huomioiden enintään 70 osallistujaa. Jos ilmoittautuneita 

lähitilaisuuteen on enemmän kuin paikkoja, SAJO ry:n 
jäsenet ovat ilmoittautumisjärjestyksessä etusijalla.

Ohjelma

TORSTAI 7.10.
Päivän puheenjohtaja: 
pj. Maija Aaltola, SAJO ry
9.00 Ilmoittautuminen ja tulo-
kahvit Tredun Helmen Satamassa 
10.15 Seminaarin avaus
> pj. Maija Aaltola, SAJO ry
> käytännön ohjeet, Tredu
10.30 Ajankohtaista
ammatillisessa koulutuksessa 
> opetusneuvos Seija Rasku, OKM 
10.50 Miten on käynnistynyt 
oppivelvollisuuden laajentamisen 
ja maksuttoman toisen asteen 
toimeenpano? Keskustelemassa: 
> rehtori Outi Kallioinen, Tredu
> johtaja Kati Lounema /
 johtaja Kurt Torsell, OPH 
> opetusneuvos Seija Rasku, OKM
> koulutusasioiden asiantuntija

 Marja Vartiainen, 
 Suomen Yrittäjät 
> asiantuntija Satu Ågren, AMKE
11.40 Suomen vuoden am-
mattikoulutuksen johtajan 2021 
julkistus ja ansiomerkkien jako
12.00 Buffet-lounas
opetusravintola Elmerissä
13.00 Miten on käynnistynyt 
oppivelvollisuuden laajentamisen 
ja maksuttoman toisen asteen 
toimeenpano? Keskustelemassa: 
> erityisasiantuntija Eira Bani, OAJ
> pj. Henriikka Mastokangas,   
 OSKU ry 
> erityisasiantuntija Tuija Metso,
 Suomen vanhempainliitto ry 
> pj. Armi Nurmi, Suomen
 opinto-ohjaajat – SOPO ry 
> pj. Jutta Vihonen, SAKKI ry



15.00 Iltapäiväkahvit
15.30 Suomen Ammattikou-
lutuksen johtajat, SAJO ry:n 
vuosikokous
19.00 Illallinen
opetusravintola Elmerissä 
(3 ruokalajia, 3 kaatoa viiniä), 
koronaturvallista ohjelmaa 
 
PERJANTAI 8.10.
Päivän puheenjohtaja: 
vpj. Raimo Sivonen, SAJO ry
9.00 Päivän avaus,
> vpj. Raimo Sivonen, SAJO ry
9.10 Vastuullinen koronaexit
ja hyvinvointi hybridityössä 
> johtaja Katri Viippola,
 Keskinäinen työeläke- 
 vakuutusyhtiö Varma
10.00 Aamupäiväkahvit
ja pieni välipala

10.15 Hengähdä hetki,
hyvinvointipalveluita valintasi 
mukaan 
• käsi- tai jalkahoito (22 henkilöä) 
• venyttely- ja rentoutustuokio
• tutustuminen Pyynikinharjuun
• tutustuminen Hyvinvointikeskus  
 Tredun Helmeen
11.15 Hyviä käytäntöjä
hybridityöstä, case Hyria 
> Karel McLeod Smith, Hyria
> keskustelua
12.00 Antisäätäjän näkökulmia 
fiksumpaan ajankäyttöön 
> toimittaja ja valmentaja
 Anna Perho
13.00 Buffet-lounas
opetusravintola Elmerissä
14.00 Seminaarin päätös

Ilmoittaudu viimeistään:
Lähitapahtuma 30.9. klo 8.00, etäosallistuminen 5.10. 

LÄHITAPAHTUMA
• ohjelma
• ohjelman mukaiset tarjoilut

Jäsenhinta 220 € | Muut/seniorijäsenet 320 €
 
ETÄOSALLISTUMINEN
•	 linkki ohjelmaosuuksiin

Jäsenhinta 120 € | Muut/seniorijäsenet 170 €
 
Peruutusehdot: Alle 7 vrk ennen seminaaria
peruutetuista paikoista veloitetaan 50 %.

Seminaaripakettien hinnat

ILMOITTAUDU
HETI!

KLIK, 
OLET MUKANA! 
tai: lyhin.fi/sajo21

Majoituspaketit seuraavalla sivulla >>>



Ajankohtaista 
ammatillisessa 
koulutuksessa
Ammattikoulutuksen johdon seminaari
Tampere to 7.10.2021
Opetusneuvos Seija Rasku
seija.rasku@gov.fi



Siirtymä uuteen normaaliin koronan jälkeen
• Koronakriisin hallintaan uusi toimintasuunnitelma - yhteiskunta 

halutaan pitää auki (valtioneuvoston periaatepäätös 9.9.2021). 
• Rajoituksia ja suosituksia ryhdyttiin purkamaan asteittain 

syyskuun alkupuolella.
• Koronaa torjutaan ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin 

toimenpitein, ja vain erittäin tarkasti valitut, kohdennetut ja 
lyhytkestoiset täsmärajoitukset mahdollisia.

• Tarvittaessa valtioneuvosto päivittää toimintasuunnitelmaa ja 
päättää valtakunnallisen ”hätäjarrumekanismin” käyttöönotosta.

• THL on 20.9.2021 päivittänyt ohjeen korona-
altistumistilanteisiin varhaiskasvatuksessa, koulussa ja 
oppilaitoksissa.

• Näyttöjen toteuttamista koskeva väliaikainen ammatillisen 
koulutuksen lain muutos on voimassa 31.7.2022 asti.
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Miten pitkän 
jäljen koronan 
aiheuttama 
hyvinvoinnin ja 
oppimisen vaje 
jättää?
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#BUDJETTI2022: Ammatillisen koulutuksen 
rahoitus
• Ammatillisen koulutuksen rahoitus nousee hieman yli 2 miljardiin euroon: 

- oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen 
toimeenpano 65 milj. euroa

- tulevaisuusinvestointi opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen 70 milj. 
euroa

- lähihoitajien koulutus 43 milj. euroa
- oppisopimuksen koulutuskorvauskokeilu 5  milj. euroa
- täysimääräiset indeksikorotukset.

• Kansliapäällikkö Majasen esitys nopeista työllisyystoimista
• Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton ohjelma
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Presenter
Presentation Notes
2 miljardin euron perusrahoitus on kokonaisuudessaan työllisyystoimi.Miten huolehditaan siitä, että ammatillinen koulutus tukee valmistuneiden työllistymistätarjoaa ratkaisuja yritysten ja työpaikkojen työvoimapulaanedistää aliedustettujen ryhmien pääsyä koulutukseen?



Oppivelvollisuuden laajentaminen
• Toimeenpano lähtenyt hyvin käyntiin.

- Suurimmassa osassa kuntia ei lainkaan tai vain yksittäisiä 
oppivelvollisia nuoria ilman opiskelupaikkaa (9/2021). 

- Asuinkunnalle tehty 341 valvontailmoitusta ilman opiskelupaikkaa 
olevasta oppivelvollisesta.

• Eniten puhuttaneet asuinkuntien velvoitteet, kuljetusten 
maksuttomuus, hankinnat/saatavuus, vaativaa erityistä tukea 
tarvitsevien koulutuspaikkojen riittävyys ja 17-vuotiaat, joilla 
perusopetus kesken.

• Uuden tutkintoon valmistavan koulutuksen (TUVA) 
järjestämislupahakemuksia tuli 18. 

• TUVA-rahoituslakiesitys annettu eduskunnalle budjettilakina 
9/2021, voimaan 1.8.2022. 

• Oppivelvollisuusuudistukselle on vahvistettu laaja 
seurantasuunnitelma 2021 – 2024 (julkaistu 1.10.2021).

• Oppivelvollisuuslakia on varauduttu korjaamaan tarvittaessa.
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Presenter
Presentation Notes
Ehdotettu laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun uuden lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan kuitenkin vasta 1.1.2023..



Oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanon 
seurantasuunnitelma 2021 - 2024
• Oppivelvollisuuden laajentamisen seurannan lähtökohtana ovat HE:n kirjaukset ja 

eduskunnan lausumat (22 lausumaa).
• Seurannan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja 

Opetushallitus.
• Seuranta ja sen suunnittelu toteutetaan kuitenkin yhteistyössä ja osallistaen.

- Mukana kaikki keskeiset toimijat ja sidosryhmät, erityisesti oppivelvollisuuden laajentamisen seurantaryhmä  
- Tavoitteena huomioida eri toimijoiden näkökulmat ja sitouttaa toimijat ja sidosryhmät oppivelvollisuuden 

laajentamisen toimeenpanon seurantaan, arviointiin ja toiminnan kehittämiseen. 

• Seurantaa tehdään
- hyödyntämällä olemassa olevia rekistereitä ja muita tietolähteitä ja niihin sisältyvää pääosin määrällistä tietoa
- tekemällä tarvittaessa erillisiä kyselyjä, selvityksiä, tutkimuksia tai arviointeja.

• OKM järjestää puolivuosittain webinaarin, jossa kerrotaan oppivelvollisuuden 
laajentamisen toimeenpanon ja seurannan etenemisestä.
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Seurattavat temaattiset kokonaisuudet
1. Oppivelvollisten hakeutuminen koulutukseen 

ja koulutukseen pääsy

2. Opinto-ohjaus ja koulutukseen kiinnittyminen

3. Opetus ja ohjaus

4. Erityinen tuki ja muut tukimuodot

5. Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi

6. Uudistuksen kustannusvaikutukset

7. Uudistuksen tavoitteiden toteutuminen ja 
vaikuttavuus
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Jatkuvan oppimisen uudistus 1/3
• Hallitusohjelmaan sisältyvän jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen 

linjaukset valmistuivat 17.12.2020 (27 toimenpidettä). 
• Linjausten toimeenpano on käynnissä.
• Jatkuvan oppimisen uudistus on osa Suomen kestävän kasvun 

ohjelmaa. Rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF), jolla 
vauhditetaan toipumista koronakriisistä.

- Uudistukseen on varattu kestävän kasvun ohjelmasta 70 miljoonaa 
euroa. Korkeakoulujen digivisioon kohdennetaan lisäksi 20 miljoonaa euroa.

- Tavoitteena on uudistaa työikäisten osaamispalveluja, kehittää ennakointia sekä 
kohdentaa koulutusta ja ohjausta erityisesti rakennemuutosaloille ja koulutuksessa 
aliedustetuille ryhmille.

- Ohjaukseen ja osaamiskartoituksiin luodaan malleja, joilla ehkäistään työttömyyttä ja 
työvoiman ulkopuolelle jäämistä sekä parannetaan koulutuspanostusten 
vaikuttavuutta.

• Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus aloittaa toimintansa tämän 
syksyn aikana (lait voimaan 1.9.2021), johtajana aloittaa Kirsi Heinivirta 
11.10.2021.
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Presenter
Presentation Notes
Palvelukeskus vastaa RRF:llä rahoitettavien koulutusten ja muiden osaamispalveluiden rahoittamisesta ja keskeisiltä osin myös kehittämistoimien koordinaatiosta (RRF 30 milj. euroa).Ennakoinnin digitaalinen raportointijärjestelmä (RRF 2 milj. euroa) kehitteillä.



Jatkuvan oppimisen uudistus 2/3
• Jatkuvan oppimisen digitaalisen 

palvelukokonaisuuden valmistelu on 
käynnistymässä.

• Korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan 
oppimisen vahvistamisohjelma eli Digivisio 
2030 kytkeytyy osaksi jatkuvan oppimisen 
digitaalista palvelukokonaisuutta.

• Etuuksien uudistaminen tukemaan oppimisen 
mahdollisuuksia: sosiaaliturvakomitean työ 
jatkuu vuoteen 2027.
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Presentation Notes
Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus (RFF 26 milj. euroa)



Jatkuvan oppimisen uudistus 3/3
• Avoin verkkotilaisuus jatkuvan oppimisen uudistuksen linjausten 

toimeenpanosta tiistaina 12.10.2021 klo 09.00 – 11.00 (ilmoittautuminen 
10.10.2021 mennessä)

• Teemana korkeakoulujen ja oppilaitosten nykyisen työikäisille 
kohdennettavan koulutustarjonnan uudistaminen, pohjana 
keskustelumuistio

• Tulossa myös keskustelutilaisuudet ammatillisen koulutuksen järjestäjille 
(sama sisältö kaikissa tilaisuuksissa)

- keskiviikkona 27.10.2021 klo 14 - 16
- perjantaina 29.10.2021 klo 10 - 12
- tiistaina 2.11.2021 klo 13 – 15.

• Ruotsinkielisen koulutuksen jatkuvan oppimisen erityiskysymykset 
(korkeakoulutus, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö) torstaina 
25.11.2021 klo 13 - 15
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Mitä toimintaympäristössä tapahtuu?
• Väestön ikääntyminen, maahanmuutto ja maan sisäinen 

muuttoliike

• Työelämän muuttuvat osaamistarpeet (fokus 
korkeakoulutuksessa) ja krooninen osaajapula

• Rakennetyöttömyys ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma

• SOTE-uudistus ja hyvinvointialueet (maakunnat)

• TE-palveluiden siirto kunnille (TE2024-uudistus)

• Mahdolliset muutoksen valtion aluehallintoon
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Lue lisää
koronatoimista: https://minedu.fi/koronavirus-ja-
varautuminen

talousarvioesityksestä 2022: 
https://valtioneuvosto.fi/budjetti-2022

oppivelvollisuuden laajentamisesta: 
https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen

jatkuvasta oppimisesta: https://minedu.fi/jatkuva-
oppiminen

https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen
https://valtioneuvosto.fi/budjetti-2022
https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen
https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen
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MITEN ON KÄYNNISTYNYT 
OPPIVELVOLLISUUDEN 

LAAJENTAMISEN JA MAKSUTTOMAN 
TOISEN ASTEEN TOIMEENPANO?

ASIANTUNTIJAKESKUSTELU OSA 1
Fasilitointi: Maija Aaltola SAJO ja Maarit Kallio-Savela Kuntaliitto
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SAJOLAISTEN NÄKEMYS 
OPPIVELVOLLISUUS-

UUDISTUKSEN 
TOTEUTUMISESTA 

Jos et usko oppivelvollisuus-
uudistuksen tavoitteiden 
toteutumiseen, niin miksi et? (n 55)
 Pakko ei motivoi

 Tutkinto ei ole eri syistä kaikille realistinen 
tavoite ja on tärkeää myös varmistaa osaaminen

 Opiskelijoiden lähtötaso on liian heikko, 
panostusten puute perusasteella haastaa

 Maksuttomuus vie rahat ja sillä panostuksella ei 
ratkaista oikeita ongelmia

 Minne ohjata, kun sosiaali- ja terveyspalvelut 
puuttuvat? Tukea tarvitsisi usein koko perhe. 

 Koulutustarjonnan ja opiskelupaikkojen 
riittävyyden alueelliset erot

 Valmistautumisaika lakimuutoksiin oli liian 
lyhyt

67%

33%

Uskotko, että 
oppivelvollisuusuudistuksen 

tavoitteet saavutetaan riittävän 
hyvin? (n 84)

en
kyllä

LÄHDE: SAJO ry:n ja MTV:n kysely 
ammatillisen koulutuksen johdolle 8/2021
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SAJOLAISTEN NÄKEMYS 
OPPIVELVOLLISUUS-

UUDISTUKSEN 
RAHOITUKSESTA

Mikä on keskeisin 
oppivelvollisuudistuksen 
rahoituksen ongelma? (vastauksia 22)
 Rahoitus ei perustu todellisiin 

kustannuksiin: oppilaitos-, ala- ja 
opiskelijakohtaiset vaihtelut kustannuksissa 
ovat suuria, mm. kaksoistutkinto

 Rahoitus ei yksinkertaisesti riitä, silloin 
rahat on muualta pois esim. aikuisten 
kouluttamisesta

 Rahoituksen aikataulu jälkijunassa, varmaa 
tietoa rahoituksesta ei ole, joten toimintaa 
suunnitellaan arvailujen perusteella

 Rahoituksessa painottuu maksuttomuus ja 
ei ole huomioitu koko kokonaisuutta, mm. 
ohjuksen tarpeen ja byrokratian 
lisääntymistä  

 Rahoitus ei kohdistu vaikuttavasti

86%

4%
11%

Uskotko, että luvatut rahat 
riittävät kattamaan 

oppivelvollisuusuudistuksen 
kustannukset? (n 84) 

en

kyllä

en osaa
sanoa

LÄHDE: SAJO ry:n ja MTV:n kysely 
ammatillisen koulutuksen johdolle 8/2021
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OPPIVELVOLLISUUS-
UUDISTUKSEN SEURANTA 

2021 - 2024

Seuranta jakautuu seitsemään 
temaattiseen kokonaisuuteen, jotka 
ovat
1. oppivelvollisten hakeutuminen koulutukseen ja 
koulutukseen pääsy

2. opinto-ohjaus ja koulutukseen kiinnittyminen

3. opetus ja ohjaus

4. erityinen tuki ja muut tukimuodot

5. oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi

6. uudistuksen kustannusvaikutukset

7. uudistuksen tavoitteiden toteutuminen ja 
vaikuttavuus.

Seuranta toteutetaan 
 hyödyntämällä ensisijaisesti olemassa olevia 

rekistereitä ja muita tietolähteitä ja

 niihin sisältyvää pääosin määrällistä tietoa 
sekä 

 tekemällä tarvittaessa erillisiä kyselyjä, 
selvityksiä, tutkimuksia tai arviointeja. 

Tietoa hyödynnetään osana pidempiaikaista 
vaikuttavuuden arviointia ja toimeenpanon 
kokonaisarviointia.

Suunnitelma julkaistu 1.10.2021 linkki
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SEIJA RASKU
OPETUSNEUVOS

OKM

1.

Saattaen vaihtaminen ja 
oppivelvollisista kopin 
ottaminen "ettei yksikään hukkuisi".

2.

Toisen asteen tutkinto tavoitteena -
laadusta tinkimättä.

Kaksi tärkeintä näkökulmaa, jotka haluan nostaa esille 
oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanon näkökulmasta. 
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KURT TORSELL
JOHTAJA 

OPH

1.

"Koko ketju kuntoon" periaate on 
pidettävä mielessä -
oppvielvollisuusuudistus on tärkeä 
osa, mutta koko ketjua on 
vahvistettava ja kehitettävä

2.

Seuranta, raportointi ja aikaa uudistukselle

Valmius korjausliikkeille

Kaksi tärkeintä näkökulmaa, jotka haluan nostaa esille 
oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanon näkökulmasta. 
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OUTI KALLIOINEN 
REHTORI 

TREDU

1.

Nivelvaiheen ohjausprosessi 
siirryttäessä ammatilliseen 
koulutukseen

- tuen ja ohjauksen uudet muodot

- tiedonsiirrot, järjestelmätason 
valmius (Valpas)

- perusasteen ja toisen asteen 
ohjaustoimijoiden vahvistuva 
yhteistyö

2.

Oppivelvollisuusuudistuksen rahoitus

- syntynyt erittäin paljon erilaista 
lisätyötä materiaalikustannusten 
lisäksi (uusien toimintamallien 
suunnittelu ja resursointi, lisääntyneet 
ohjausvelvoitteet, atk-tuki, ym.)

Kaksi tärkeintä näkökulmaa, jotka haluan nostaa esille 
oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanon näkökulmasta. 
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MARJA VARTIAINEN 
ASIANTUNTIJA

SUOMEN YRITTÄJÄT

1. Työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen resurssit, viestintä ja 
ohjaus
- Riittävät perustaidot ja 
työelämävalmiudet ennen jaksoja

- Koulutussopimus:

Etukäteissuunnittelu, ohjauskäynnit, 
muu yhteistyö ennen jaksoja ja 
jaksojen aikana

- Oppisopimus:

yhteinen suunnittelu, 
koulutuskorvaukset, ohjauskäynnit

2. Oppimateriaalien ja 
opetusvälineiden hankinnat 
myös pk-yrityksiltä

- alueellisen elinvoiman 
vahvistaminen

Kaksi tärkeintä näkökulmaa, jotka haluan nostaa esille 
oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanon näkökulmasta. 
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SATU ÅGREN 
JOHTAVA ASIANTUNTIJA 

AMKE
SEURANTARYHMÄN JÄSEN

1.

Toimintaedellytykset 
kuntoon! Oppivelvollisuudesta 
aiheutuvat kustannukset on 
korvattava täysimääräisesti, mutta 
jatkuvan oppisen resursseja ei saa 
vaarantaa. Osaajatarpeisiin ei pystytä 
vastaamaan yksin nuorten 
koulutuksella.

2.

Oppivelvollisuuden toimeenpanon 
monipuolinen seuranta on tärkeää, 
mutta sen rinnalla tarvitaan tiivistä 
ammatillisen koulutuksen kentän ja 
opetushallinnon välistä vuoropuhelua. 
Ja luottamusta!

Lain valmistelu ja toimeenpano on 
toteutettu vauhdilla. Lakiin on 
tarvittaessa tehtävä rohkeasti 
korjauksia.

Kaksi tärkeintä näkökulmaa, jotka haluan nostaa esille 
oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanon näkökulmasta. 
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MITEN ON KÄYNNISTYNYT 
OPPIVELVOLLISUUDEN 

LAAJENTAMISEN JA MAKSUTTOMAN 
TOISEN ASTEEN TOIMEENPANO?

ASIANTUNTIJAKESKUSTELU OSA 2
Fasilitointi: Maija Aaltola SAJO ja Maarit Kallio-Savela Kuntaliitto

Kommentointi: Kati Lounema OPH
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EIRA BANI
ERITYISASIANTUNTIJA

OAJ

1. Opetushenkilöstölle tarpeeksi 
tietoa oppivelvollisuuden 
laajenemisen 
vastuista/velvollisuuksista

• Opettajan osaamisen 
päivittäminen uudistukseen 
liittyen

• Yhteistyö ja työnjako ammatti- ja 
yto-opettajien, opinto-ohjaajien, 
erityisopettajien ja muun 
opiskeluhuollon kanssa – onko 
sovittu ja sujuuko?

2. Oppivelvollisuusuudistuksesta 
johtuneiden lisääntyneiden 
työtehtävien huomioiminen 
työaikasuunnittelussa

• Mitkä työtehtävät lisääntyneet 
oppivelvollisuusuudistuksen 
myötä

• Onko selvää, mitkä lisätehtävät 
johtuvat oppivelvollisuudesta ja 
mitkä koronan jättämästä oppi- ja 
hyvinvointivajeesta?

Kaksi tärkeintä näkökulmaa, jotka haluan nostaa esille 
oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanon näkökulmasta. 
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HENRIIKKA 
MASTOKANGAS

PUHEENJOHTAJA
OSKU RY

1. Yhdenvertaisuuden 
toteutuminen opiskelijoiden 
välillä
-On taattava, ettei maksuttomuus ja 
oppivelvollisuus eriarvoista 
opiskelijoita

-Erityishuomio ammatilliset 
opintonsa tänä vuonna aloittavat 
nivelvaiheen opiskelijat (2004 
syntyneet)

-Ammatillinen koulutus on koulutus 
kaikille

2. Vahvempaa tukea erityistä tai 
vaativaa erityistä tukea 
tarvitseville
-Pandemian myötä yhä useampi nuori 
tarvitsee erityistä tukea

-Tarvitaan lisäresurssointia 
ohjaushenkilöstöön ja lisää paikkoja 
erityisoppilaitoksiin

-Tilanteessa on alueellisia eroja

Kaksi tärkeintä näkökulmaa, jotka haluan nostaa esille 
oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanon näkökulmasta. 
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TUIJA METSO
ERITYISASIANTUNTIJA

SUOMEN 
VANHEMPAINLIITTO RY

1. Kodin ja oppilaitoksen 
yhteistyö entistä tärkeämpää
 Huoltajan valvontavastuu. Mitä ja 

miten vanhemmille viestitään 
nuoren opiskelusta? Saavatko 
vanhemmat riittävästi tietoa?

 Mitä on nuorten opiskelua ja 
hyvinvointia tukeva kodin ja 
oppilaitoksen yhteistyö? Voisiko 
yhteistyöllä saavuttaa enemmän?

2. Opiskeluun ja oppilaitos-
yhteisöön kiinnittyminen 
tukevat opintojen suorittamista
 Riittävä ohjaus, opintojen tuki ja 

opiskeluhuolto

 Hyvinvointia ja osallisuutta tukeva 
toimintakulttuuri

 Vanhempien sitouttaminen 
tukemaan nuorten opiskelua ja 
hyvinvointia - myös yhteisön 
tasolla

Kaksi tärkeintä näkökulmaa, jotka haluan nostaa esille 
oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanon näkökulmasta. 
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ARMI NURMI
PUHEENJOHTAJA 

SOPO RY

1. Opinto-ohjauksella tuetaan 
opiskelijaa

 opiskelu- ja työelämätaitojen 
kehittämisessä

 opintojen aikaisissa valinnoissa, 
esimerkiksi omien tavoitteiden 
mukaisten tutkinnon osien 
valinnassa

 jatko-opintoihin ja työelämään 
siirtymisessä tai työuralla 
etenemisessä.

2. Aikaa ihmisen kohtaamiseen

 Selkeä työnkuva

 Työnjako ja vastuut

 Max. 200 ohjattavaa / per opo

 Työtä tehdään yhteistyössä

 Täydennyskoulutus

Kaksi tärkeintä näkökulmaa, jotka haluan nostaa esille 
oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanon näkökulmasta. 
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JUTTA VIHONEN 
PUHEENJOHTAJA 

SAKKI RY

1. Nuorten ohjaaminen

- Uudistus tukee nuorten siirtymistä 
toiselle asteelle ja etenkin 
koulutusalan vaihto-tilantessa.

2. Seuranta ja kehittäminen ei 
tapahdu hetkessä

- Uudistuksen toteutumisen 
arvioimisessa sekä kehittämisessä on 
tiiviisti pidettävä opiskelijat, koti ja 
henkilöstö mukana.

Kaksi tärkeintä näkökulmaa, jotka haluan nostaa esille 
oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanon näkökulmasta. 
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TIEDOTE: julkaistavissa to 7.10. kello 12.00 
 
 

Vuoden ammattikoulutuksen johtajaksi kansainvälisestikin arvostettu Raimo Sivonen 

 

Ammatillisen koulutuksen kotimainen ja kansainvälinen vaikuttaja, rehtori Raimo Sivonen on Suomen vuoden 
ammattikoulutuksen johtaja 2021. Sivonen on toiminut ammatillisen koulutuksen eri tehtävissä vuodesta 1993 
lähtien. Kainuun ammattiopiston rehtoriksi hänet valittiin vuonna 2007. Vuoden ammattikoulutuksen johtajan 
valitsee Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry. 

Raimo Sivonen on toiminut uransa aikana lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä ammatilliseen koulutukseen 
liittyvissä kehittämisverkostoissa ja luottamustehtävissä. Hän on ollut muun muassa IVETAn (International 
Vocational Education and Training Association) varapuheenjohtajana ja EfVETin (European Forum for Vocational 
Education & Training) hallituksen jäsenenä. Tällä hetkellä hän on SAJO ry:n hallituksen varapuheenjohtaja. 

– Raimo on aktiivinen ammatillisen koulutuksen puolestapuhuja sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hänen 
osaamistaan ja kokemustaan arvostetaan laajasti niin koulutuksen järjestäjien kuin työelämän ja eri 
viranomaistahojen keskuudessa. Koulutuksen laatua hän on kehittänyt aktiivisesti yhdessä henkilöstön kanssa, 
mistä tunnustuksena ovat useat ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot, SAJO ry:n puheenjohtaja Maija Aaltola 
perustelee. 

SAJO ry on valinnut Suomen vuoden ammattikoulutuksen johtajan vuodesta 1994 lähtien. 
 
 

Kuntaliiton Maarit Kallio-Savelalle SAJO ry:n ansiomerkki 

Suomen Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen jatkuvan oppimisen kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savelalle on 
myönnetty SAJO ry:n ansiomerkki. Kallio-Savela on osallistunut kuntien ja ammatillisten koulutuksen järjestäjien 
edustajana lukuisiin ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeisiin ja lainsäädäntöä valmisteleviin työryhmiin. Hän 
on ollut keskeinen toimija muun muassa ammatillisen koulutuksen reformissa ja oppivelvollisuuden 
laajentamisessa. 

– Uudistuksissa Maarit on nostanut hyvin esiin kuntien ja koulutuksen järjestäjien näkökulmia. Hän on tehnyt 
arvokasta yhteistyötä yhdistyksemme kanssa ja nauttii koulutuksen johtajien suurta luottamusta, SAJO ry:n Maija 
Aaltola luonnehtii. 

Maarit Kallio-Savela on työskennellyt Kuntaliitossa vuodesta 2009. Ennen sitä hän toimi opettajana ja rehtorina 
pääkaupunkiseudun ammatillisissa oppilaitoksissa. SAJO ry:n ansiomerkki on myönnetty nyt kaikkiaan yhdeksälle 
henkilölle. 

 

Syysseminaarin aiheina paljon puhuttanut oppivelvollisuusuudistus ja hyvinvointi 

Vuoden ammattikoulutuksen johtaja ja ansiomerkin saaja julkistettiin SAJO ry:n perinteisessä syysseminaarissa, 
joka järjestetään Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa ja verkossa. Ensimmäisen seminaaripäivän (7.10.) 
esityksissä ja paneelikeskusteluissa keskitytään ammatillisen koulutuksen johtajia paljon puhuttaneen 
oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanoon. Toisena päivänä (8.10.) aiheena on johdon hyvinvointi koronaexitin ja 
hybridityön myllerryksessä. Lisää seminaarista: https://sajory.fi/data/documents/SAJOry-seminaari-2021-v2.pdf 

https://sajory.fi/data/documents/SAJOry-seminaari-2021-v2.pdf
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Ledare för Yrkesutbildningen i Finland rf. 
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----------------- 
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry on 
valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen johtajien verkosto, joka edistää jäsentensä osaamisen kehittymistä ja 
hyvinvointia. Vuonna 1968 perustettu järjestö kehittää ammatillista koulutusta osallistumalla yhteiskunnalliseen 
keskusteluun, laatimalla asiantuntijalausuntoja sekä toimimalla aktiivisesti erilaisissa työryhmissä. 
Lisää SAJO ry:stä: https://sajory.fi/ 
----------------- 
 
 
KUVAT: 
Kuvat palkitsemistilaisuudesta ja palkituista julkaistaan tilaisuuden päätyttyä to 7.10. noin kello 12.30. Kuvat ja 
kuvien tiedot ovat ladattavissa ja vapaasti käytettävissä aiheeseen liittyvässä julkaisutoiminnassa, ja ne tulevat 
löytymään täältä: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZjJs6XZ9qBYz5aX1hphh5uhq89l7bGvCkly. 

 
LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT 
PALKITSEMISISTA, SEMINAARISTA JA OPPIVELVOLLISUUSUUDISTUKSESTA: 
SAJO ry:n puheenjohtaja Maija Aaltola, 050 384 9354, maija.aaltola@omnia.fi  

https://sajory.fi/
https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZjJs6XZ9qBYz5aX1hphh5uhq89l7bGvCkly
mailto:maija.aaltola@omnia.fi


Vastuullinen koronaexit ja 

hyvinvointi hybridityössä
Katri Viippola

Johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus

@viippola



Kuka Katri?

11.10.2021Katri Viippola2

Talous ja nuoret TAT tarjoaa 

tietoa sekä kokemuksia 

taloudesta, työelämästä ja 

yrittäjyydestä.

Terveystalo on Helsingin pörssissä 

listattu julkinen osakeyhtiö. 

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja 

verkostoltaan Suomen suurin 

terveyspalveluyritys. 

Yle on suomalaisten oma 

julkisen palvelun 

mediayhtiö ja maan 

monipuolisin luovan työn 

yhteisö. 

Keskinäinen 

työeläkevakuutusyhtiö Varma on 

Suomen suurin yksityinen 

sijoittaja ja suurimpia 

työeläkevakuutusyhtiöitä. 



Katri Viippola             @viippola

Ei nimellä väliä, olennaista on se, että   

työelämän seuraava vaihe ansaitsee huomiota.

Paluu normaaliin

Post-Covid-aika

Koronaexit Entry-strategia

Uusi normaali



Missä mennään?

@viippolaKatri Viippola

• Korona on muuttanut          

työelämää pysyvästi.

• Korona on merkittävä, mutta 

kuitenkin vain yksi muutos monien 

muutosten keskellä.

• Työurat ja jopa työuran käsite ovat 

olleet perustavanlaatuisessa 

muutoksessa jo pidempään.

VUCA

• Volatile – nopeat muutokset

• Uncertain – epävarmuus 

• Complex – monimutkaisuus 

• Ambiguous – epäselvät asiayhteydet

= Nopea ja mutkikas

BANI

• Brittle – hauras 

• Anxious – ahdistunut 

• Nonlinear – epälineaarinen 

• Incomprehensible – käsittämätön

= Kaoottinen ja vaikeasti käsitettävä

(Työ-) elämän arvaamattomuutta 

pyritään kuvaamaan eri tavoin:

https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you
https://medium.com/@cascio/facing-the-age-of-chaos-b00687b1f51d


Työelämäteemat ovat vahvasti pinnalla…

Katri Viippola 11.10.20215
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Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtava asiantuntija Markku Rajamäki



@viippolaKatri Viippola

Toimitilat

Yet there is a clear, realistic 

path to a better city: one 

that’s greener, cheaper, 

happier, healthier, more 

equal and productive, and 

less polluted and lonely.

-- The office will shrink, 

but it won’t disappear. In 

future, workers may come 

in once or twice a week to 

meet colleagues and 

clients. 

MT siirtyi pysyvästi etätöihin ja 

Tampereen innovaatioyliopisto pilotoi 

monipistetyötä, eli he toimittavat 

työntekijöille kotiin työpisteen.

Helsingin Sanomat 

hautasi 

avokonttorin

HS 17.3.2021

Financial Times 12.3.2021
MT 10.2.2021 / Twitter Mari Walls 17.3.2021

Teknologiajätti 

Apple teki 

poikkeuksellisen 

etätyölinjauksen: 

Pakottaa työntekijät 

takaisin toimistoon 

HS 3.6.2021
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HS 22.8.2021 Suomessa halutaan pysyä etätöissä selvästi muita maita enemmän –

Toimistotyö voi vähentyä ennakoitua enemmän, kysely kertoo - Talous | HS.fi

• JLL:n Suomessa toimistotyöntekijöille toukokuussa 

tekemä kysely antaa varsin erilaisia tuloksia kuin 

kansainväliset tutkimukset siitä, kuinka paljon 

etätyön uskotaan kasvavan koronaviruspandemian 

päätyttyä.

• JLL:n selvitys ennustaa etätyön Suomessa 

kaksinkertaistuvan ennen koronakriisiä vallinneesta 

0,9 päivästä pandemian jälkeiseen peräti 2,5 päivään 

viikossa.

SUOMESSA etätyö mielletään positiiviseksi asiaksi

• ajan ja varojen säästö työmatkoissa

• taukojen parempi hyödyntäminen, 

• joustavuus 

• mahdollisuus vaikuttaa oman työn tekemiseen

• ”Yksi kolmasosa vastaajista kokee, että on voinut 

kotona olla tehokkaampi ja saanut enemmän aikaan.”

• suomalaiset myös kokevat kotiympäristön rauhalliseksi 

paikaksi tehdä töitä

• Suomi on teknologisesti kehittynyt maa, samaan aikaan 

halutaan säilyttää luontoyhteys

Mistä kyse? Kyselytutkimus, jossa suomalaisilta tietotyöläisiltä 

on kysytty näkemyksiä tulevaisuuden työympäristöhaluista.

https://www.hs.fi/talous/art-2000008202933.html?share=fa057fc7f38c796252b00a683a8ebdcd


Paluuta vanhaan ei ole Suunnitelma tarvitaan Hyvinvoinnin merkitys korostuu

Katri Viippola    @viippola

Kolmesta asiasta on yksimielisyys



Käytännön vinkkejä Varman arjesta



Odotus on, että 

organisaatioilta löytyy 

suunnitelmaa siitä, 

miten me irtaudumme 

kriisiajan johtamisesta. 

Katri Viippola             @viippola



”Kyllä jokainen järkevä 

työntekijä tietää mitä 

häneltä odotetaan.”

- Ei tiedä.

Katri Viippola             @viippola
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Koronan jälkeiseen aikaan 

sopeutuminen vaatii meiltä 

enemmän panostuksia kuin 

koronaan siirtyminen.

→ Kun olet kerännyt tietoa ja 

lisännyt ymmärrystä.       

Laadi yhteinen raami.



Milloin toimistolle kannattaa 

ainakin tulla?
• Kun on tarve hoitaa tehtäviä, 

joissa yhteistyö on tärkeää (esim. 

suunnittelupäivät, työpajat)

• Jos kodin työympäristö, -tilat tai -

ergonomia eivät tue sujuvaa, 

tehokasta ja turvallista työntekoa 

• Vaihtelu työympäristöön on 

tarpeen; kollegoiden näkeminen, 

ideoiden ja kuulumisten 

vaihtaminen virkistää

• Uusi varmalainen aloittaa ja 

tiloihin ja tiimiin tutustutaan

• Kun on tarve vahvistaa ryhmän 

yhteishenkeä ja yhdessä 

tekemistä  

• Joustavassa työssä työskennellään osittain etänä ja toimistolla. Työtä tehdään työn tulosten ja 

sujuvuuden sekä työkyvyn kannalta parhaalla tavalla, huomioiden työtehtävien ja -roolien 

erilaisuuden.

• Työaikana ollaan samalla tavalla tavoitettavissa työskentelymuodosta riippumatta. Työtä tehdään 

normaalien liukumien puitteissa, töiden ja asiakkaiden tarpeet huomioiden.

• Etätyö on vapaaehtoista.

• Sisäiset kokoukset suunnitellaan niin, että niihin voi osallistua toimistolla tai etänä. Hyvä käytäntö 

on kertoa ennalta, jos kokous vaatii läsnäoloa toimistolla. Tarvittaessa esihenkilö voi päättää, 

missä kokouksissa ja muissa työtehtävissä ollaan läsnä toimistolla (koronatilanteen niin salliessa).

• Asiakaskohtaamiset hoidetaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti läsnä tai etänä.

• Esihenkilön rooliin kuuluu varmistaa arjen töiden sujuminen (toimenkuva, tavoitteet, seuranta ja 

jaksaminen). Jos työssä havaitaan jaksamisen tai suoriutumisen haasteita, esihenkilön rooliin 

kuuluu etsiä yhdessä asiantuntijan kanssa keinoja tilanteen ratkaisemiseksi ja tehdä siihen 

liittyvät päätökset.

• Yhteisöllisyyden tukeminen ja selkeät ohjenuorat ovat tärkeä osa joustavaa työtä. Toiminnossa / 

osastolla on hyvä yhdessä sopia, millaisissa tilanteissa kokoonnutaan työpaikalle, kun 

poikkeusolot väistyvät.

Varman joustavan työn raami

1.10.202114



Koronan jälkeiseen aikaan liittyy 

paljon latautuneita odotuksia.

→ Kuuntele ja lisää ymmärrystä



• Millaista työtä 

hybridiajassa tehdään 

toimistolla, mitä etänä – näihin 

kysymyksiin lähdettiin etsimään 

vastauksia yhdessä 

varmalaisten kanssa.

• Tueksi laadittiin joustavan työn 

työkalu

• Sen avulla haluttiin kannustaa 

osastoja/tiimejä käymään 

keskustelua siitä, miten työtä 

tehdään poikkeusolojen 

väistyttyä ja sopimaan 

yhteisistä ohjenuorista 

tapaamisille. 

Joustava työ Varmassa -työkalu

1.10.202116



Joustava työ Varmassa -työkalu

SOVITUT OHJENUORAT

Milloin tapaamme toisiamme, kun poikkeusolot    

väistyvät (esim. tietyt palaverit tai -päivät)? 

Miten kerromme siitä kalenterikutsuissa?

JOUSTAVAN TYÖN EDELLYTYKSET

Mitkä ovat meille tärkeitä joustavan työn    

edellytyksiä, joista pidämme huolta (dia 6)?

MUITA KÄYTÄNNÖN ASIOITA JA HUOMIOITA

Esim. tarvitaanko muutoksia nykyisiin työtiloihin, jos kyllä, millaisia?

YHTEISÖLLISYYS JOUSTAVASSA TYÖSSÄ

Miten ylläpidämme ja vahvistamme   

yhteisöllisyyttä joustavassa työssä?

Mikä uhkaa latistaa yhteisöllisyyttä? Mikä taas 

kohottaa tai vahvistaa sitä?

Palauttakaa työkirja osoitteeseen hr@varma.fi käsittelyn jälkeen. Keräämme tietoa Varman kokonaiskuvan ja tilojen suunnittelun tueksi.

Aiheiden käsittelyssä voi edetä ryhmän valitsemassa järjestyksessä, esim. ensin edellytykset ja yhteisöllisyys.

ESIMERKKI

mailto:hr@varma.fi


Työkalut ovat työkaluja, 

mutta tapa miten

käytämme niitä 

on työkulttuuria. 

Katri Viippola             @viippola



@viippola

Katri Viippola

Olisitko työpaikallasi

pussi päässä?



Viestimme paljon tärkeitä 

asioita elein ja ilmein. 

Katri Viippola



Valjasta viisaat työkalut 

aivojen avuksi



Kokousta fiksusti!

Valmistele kokous hyvin Ota kaikki irti kokouksista!

Voisiko kollegan kanssa 

työskennellä sujuvasti yhtei-

sen projektin parissa pitäen 

Teams-yhteyden auki?

Monipuolista kokouksia ja 

vuorovaikuta käyttämällä Teamsin

chatia, pienryhmätyöskentelyä 

ja tykkäystoimintoja.

Pidetään kamerat päällä 

kokouksissa!

Informatiivinen kokouskutsu agendan kera 

auttaa osallistujaa valmistautumaan kokoukseen 

etukäteen ja tuo niihin tehokkuutta.

Vaatiiko asian hoitaminen kokouksen? 

Pohdi, voitko hoitaa saman asian puhelulla 

tai viestillä tehokkaammin.

Hybridikokouksissa osa osallistujista on 

kokoustilassa ja osa mukana Teamsillä. 

Avatkaa jokainen omalle ruudulle Teams-

kokous, jotta etänä osallistuvat ovat 

tasavertaisesti mukana kokouksessa. 

Kokoustekniikka haltuun. Osaathan 

sujuvasti käyttää Teamsin perustoimintoja, 

kuten esityksen jakamista?Kokoustyypittely kalenterivarauksessa: 

TOIMISTO = kaikki osallistuvat kokoukseen toimistolla

MOBIILI = voit osallistua muualta kuin koneen ääreltä

Kokoukset, joissa ei ole tunnistetta, ovat hybridikokouksia. Voit osallistua koneen 

ääreltä etänä tai toimistolta.

Pidä Teams-linkki aina 

mukana kokouskutsuissa. 

Hyväksy saamasi 

kalenterikutsu, jotta järjes-

täjä tietää ajan sopivan.

Kokoukseton aamu torstaisin klo 8-10.

Rauhoitetaan torstaiaamut kokouksettomalle työnteolle, jolloin tehdään 

omaan työnkuvaan kuuluvia tehtäviä.

Lounasrauha päivittäin klo 12.00-12.30.

Lounastauko pitää yllä varmalaisten työhyvinvointia.

Mahdollistetaan työkavereille lounasrauha.

Varmassa 60 min on 50 min. 10 minuutin tauko kokousten 

välillä varmistaa kiireisen päivän tauottamisen.

Tauota työpäivääsi ja rauhoita torstaiaamut kokouksilta

Lisää liikettä työpäiviin. Hyödyntäkää 

mobiilikokouksissa mahdollisuutta liikkua 

esimerkiksi ulkoillen.

Tiimitapaamiset ja toimistopäivät

mahdollistavat kollegoiden näkemisen ja 

vapaamman ajatusten vaihtamisen 

kasvokkain. Hyödyntäkää Joustava työ 

Varmassa -työkalun avulla sopimianne 

toimintatapoja.

Mobiilikokoukseen tulee 

osallistua paikasta, jossa voi 

rauhassa osallistua

keskusteluun sekä tarvittaessa 

myös vilkaista puhelimen näyttöä 

tai avata hetkeksi kameran.

Salmisaaren kokoustilaan 

ensimmäisenä tullut ottaa 

laajakulmakameran ja jabran

käyttöön. Muut tilassa olevat 

laittavat mikkinsä mutelle.



Lounastauko pitää yllä 

varmalaisten 

työhyvinvointia. 

Jätetään työkavereille 

lounasrauha. 

Kokoukseton 

aamu 
torstaisin kello 8-10

Lounasrauha 
päivittäin kello 

12.00-12.30

Kokousten 

tyypittely 
kalenterivarauksessa

TOIMISTO = kaikki 

osallistuvat kokoukseen 

toimistolla

MOBIILI = voit osallistua 

muualta kuin koneen ääreltä

Kokoukset, joissa ei ole 

tunnistetta, ovat 

hybridikokouksia. Voit 

osallistua koneen ääreltä 

etänä tai toimistolta.

Rauhoitetaan 

torstaiaamut

kokouksettomalle 

työnteolle.

Sujuvan arjen varmistaminen = parasta työkykyjohtamista!

Katri Viippola             @viippola



Paras paahto tehdään yhdessä!

16.9.2021 Katri Viippola  @viippola24

Työnantaja tarjoaa puitteet, 

joiden sisällä 

henkilökunnalla on 

liikkumavapaus.



Ryppyjä rakkaudessa?

Ei hätää, muokataan!



Miten uudessa normaalissa 

johdetaan työkykyä?



Miten uudessa normaalissa johdetaan työkykyä?

11.10.2021Pauli Forma27

Työyhteisön tuen 

varmistaminen: digitaaliset 

välineet ja toimintatavat

Tankataan yhteisöllisyyttä työpaikalla,     

varmistetaan työrauha ja palautuminen etätyössä

Työkykyhaasteiden

havaitseminen ja varhainen tuki

Työterveyshuollon toimivuus: 

digitaaliset palvelut tukevat

Työn sujuvuus hybridityössä: 

työvälineet ja fiksut käytännöt

Ei unohdeta perusasioita: 

esimerkiksi ergonomia ja työaika

Lisääntyvä joustavuus saattaa olla 

ratkaiseva tekijä osatyökykyiselle 

työelämään osallistumisen 

näkökulmasta



Katri Viippola   @viippola

Epävarmuuden täyttämässä ajassa yksi 

seikka nousee ylitse muiden:

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

Jos hallinnan tunne katoaa,            

psyykkinen hyvinvointi heikkenee.

Tärkein on tunne siitä, että pärjään siinä mitä teen. 

Meidän jokaisen rooliin kuuluu tukea tätä tunnetta.



Ei ole meitä ja heitä, 

vaan meillä on kaikilla           

”tilanne päällä”.

@viippola



Työhyvinvoinnin merkitys lisääntyy.

Sujuvan arjen varmistaminen

= parasta työkykyjohtamista!

Katri Viippola             @viippola



Muistilista: Vastuullinen arki poikkeusajan jälkeen

Katri Viippola                         @viippola

Organisaatioilta odotetaan suunnitelmaa siitä millaiseen arkeen 
poikkeusajan jälkeen siirrytään. Odotusten hallinta on olennaista. 

• Johtaminen: Fokus siihen miten työpaikkaan liitytään emotionaalisesti 
kaikilla välineillä. Tunne ei voi olla vain livekohtaamisia varten.

• Juridisesti: Tiukka työnlainsäädäntömalli ei määrää etä- ja hybridityötä, 
luodaan se meidän organisaation oma tapa. Seurataan suoriutumista ja 
työn tuloksia.

• Työtilat: Yksittäinen paikka ei enää määritä työnteonpaikkaa, tila valitaan 
tekemisestä riippuen. Mieti milloin ja miksi kannattaa kokoontua yhteen.

• Palaverit: tarkoitus, tavoite, roolitus, laadukas toteutus

• Yhteisöllisyyteen on luotava tapoja, yhteisöllisyys ei synny 
sattumalta. Yhdessä toimiminen on tulevaisuuden kyvykkyyttä.

• Luottamus keskiössä. Suurimmalta osin hybridityö tulee sujumaan hyvin. 
Mahdolliset ongelmakohdat on objektiivisesti osoitettava ja niihin 
puututaan.

o Hyvä hybridijohtaminen 

rakentuu siitä mistä hyvä 

johtaminen ylipäätään. 

o Esihenkilötyö keskittyy 

lukujen sijaan ihmisten 

johtamiseen.

o Parasta vapautta on 

valinnanvapaus.



Yhteystiedot
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KIITOS 

MIELENKIINNOSTA!

Katri Viippola

Johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus
katri.viippola@varma.fi

@viippola



TWITTER

@varma_tweet

LINKEDIN

linkedin.com/company/varma

FACEBOOK

facebook.com/tyoelakevarma

INSTAGRAM

@tyoelakevarma

@varmakiinteistot
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Moniympäristötyö
CASE HYRIA
Liiketoimintajohtaja Karel McLeod Smith

SAJO, Syysseminaari 7. – 8.10.2022
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Moniympäristötyön määritelmä

• Moniympäristötyön käsite koskee niin työn tekemistä kuin oppimistakin
(moniympäristöoppiminen)

• Moniympäristötyöllä tarkoitetaan Hyriassa sen tunnistamista, että oppiminen, 
valmentautuminen ja työn tekeminen on mahdollista erilaisissa 
ympäristöissä. 

• Hyrian omien tilojen lisäksi oppimis-, valmennus- ja työympäristöinä voidaan 
hyödyntää muitakin tiloja.

Moniympäristötyön ohje korvaa aiemmin käytössä olleen 
etätyöohjeen. 

Kun etä- tai lähityön sijaan puhutaan moniympäristötyöstä, 
halutaan korostaa erilaisten työn tekemisen paikkojen 
laadullista yhdenvertaisuutta. 

3
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Moniympäristötyön tavoitteita

• Mahdollistetaan tehtävän kannalta tarkoituksenmukaisimman paikan 
valitseminen

• keskittymistä vaativan työn tilat, ryhmätyötilat, avoimet yhteisölliset tilat, 

inspiroivat luovat tilat

• Vähennetään ei-välttämättömän työmatkaliikenteen aiheuttamia päästöjä

• Vahvistetaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä huolehditaan 
henkilöstökokemuksesta.

• Joustava työelämä vahvistaa tutkitusti tuottavuutta, luovuutta, 
motivaatiota, työtyytyväisyyttä, uskollisuutta ja onnellisuutta. Henkilöstö-
kokemuksella on merkittävä vaikutus organisaation menestykseen, 
maineeseen ja uusien lahjakkuuksien houkuttelemiseen.

• Varmistetaan tilojen tehokas yhteiskäyttö – ei varata tilaa vain yhtä 
käyttötarkoitusta varten ilman todellista tunnistettua tarvetta.

6

Yleiset periaatteet

• Vaikka Hyria hyödyntää monipuolisesti moniympäristötyötä, jokaisella on 
halutessaan mahdollisuus tehdä työtä työnantajan järjestämässä 
paikassa. (pl. koronapoikkeukset)

• Työntekijän työmäärä ja työn laatuodotukset ovat moniympäristötyössä 
samat kuin vastaavien työnantajan tiloissa työskentelevien työntekijöiden. 
Työntekijän tulee olla työnantajan ja sidosryhmien tavoitettavissa myös silloin, 
kun työtä tehdään työpaikan ulkopuolella.

• Työntekijä ei voi valita tehdä työtään työnantajan toimipisteen 
ulkopuolella, jos työtehtävät tai työyhteisön tai asiakkaiden tarpeet 
tosiasiallisesti edellyttävät häneltä läsnäoloa.

• Työnantajalla on työnjohto-oikeus ja valvontavelvollisuus, vaikka työtä 
tehtäisiin muualla kuin työnantajan tiloissa. Työntekijän on työpaikan 
ulkopuolellakin noudatettava työnantajan työhön liittyviä ohjeita ja 
määräyksiä.

• Jos olosuhteet muuttuvat, ja työ ei onnistu sovitussa moniympäristössä, 
työtä voidaan ohjata jatkamaan työnantajan toimipisteessä.

5
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Moniympäristötyöstä sopiminen

• Ei tarvitse sopia, jos sopiminen olisi ilmeisen tarpeetonta työn luonteen 
vuoksi.

• Voidaan sopia, jos työt, joita voitaisiin tehdä työnantajan tiloissa, halutaan 
tehdä työpaikan ulkopuolella. 

• Ei voida sopia, jos työ ei sovellu tehtäväksi muualla kuin työnantajan 
osoittamassa paikassa.

• Työntekijä sopii moniympäristötyöstä oman esihenkilönsä kanssa. Esihenkilö 
ratkaisee, onko työn tekemisen edellytykset olemassa muualla kuin 
työpaikalla. 

8

Käytännöt erilaisissa rooleissa

Jos työtehtävät 
käytännössä 
edellyttävät työn 
tekemistä tietyssä 
määrätyssä 
paikassa, 
moniympäristötyöstä 
ei voi sopia.

Jos henkilö vastaa 
työnsä järjestelyistä 
ja tuloksellisuudesta 
käytännössä itse, 
voidaan sopia 
moniympäristötyöstä. 

Muissa tapauksissa 
esihenkilö arvioi, 
onko työn tekemisen 
edellytykset 
olemassa 
moniympäristötyössä, 
ja laatii sopimuksen 
tarvittaessa. 

7

8
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Moniympäristötyöstä sopiminen

• Sopimisessa keskustellaan siitä, mitä on tarkoitus tehdä, missä ja miten.

• Sähköpostilla esihenkilön kanssa sovitaan satunnainen, ja enintään 5 
peräkkäistä arkipäivää kestävä moniympäristötyö.

• Populuksessa lomake täyttämällä sovitaan säännöllisestä, ja/tai yli 5 
arkipäivää kestävästä moniympäristötyöstä. Voimassa enintään 1 vuoden. 

• Erillinen kirjallinen sopimus laaditaan niissä erityisissä tapauksissa, 
joissa työtä tehdään pysyvästi ja/tai yksinomaan työnantajan 
toimipisteiden ulkopuolella.

10

Moniympäristötyö käytännössä

1. Hyrian omat monitilaympäristöt

• avoimessa tilassa oleva työpiste sopii tilanteisiin, jotka vaativat 
vuorovaikutusta toisten kanssa.

• Keskittymistä ja luottamuksellisuutta vaativaan työhön on vetäytymistiloja ja 
hiljaisen työn huoneita.

• Puhelinkeskusteluja varten voi olla äänieristettyjä puhelukoppeja tai pieniä 
vetäytymishuoneita.

• Erikseen varattavissa neuvotteluhuoneissa voi pitää kokouksia, joihin 
teknologian avulla on mahdollista osallistua myös etänä.

• Kahvila-, ruokailu- ja aulatilat toimivat myös kohtaamisalueina, joissa voi 
vaihtaa ajatuksia, ideoita ja kuulumisia

9
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Moniympäristötyö käytännössä

1. Hyrian omat monitilaympäristöt

• Hyrian tilat ovat pääsääntöisesti kaikkien hyrialaisten käytössä. Yksittäistä 
tilaa voi varata yhden toiminnon tai vastaavan käyttöön pitkäkestoisesti vain 
perustellusta syystä. Yksittäisen tilan osalta tätä koskevan päätöksen voi 
tehdä kampuskoordinaattori. Luokat, studiot, neuvottelutilat ja vastaavat on 
aina varattava käyttöön Wilman kautta. Tilavarausten avulla ohjataan muun 
muassa siivouspalveluja sekä seurataan tilojen käyttöastetta.

• Yhteisten tilojen pelisäännöistä on tärkeää sopia paikallisesti 
kampuskoordinaattorin tai yksikönvastaavan johdolla. On tärkeää vaihtaa 
ajatuksia siitä, missä tiloissa saa keskustella äänekkäästi ja missä täytyy voida 
keskittyä hiljaisuudessa.

• Työntekijällä voi olla nimetty työpiste, jos työ sitä vaatii. 

• Nimetystä työpisteestä voi myös irtaantua.

12

Moniympäristötyö käytännössä

2. Kumppani-/asiakasyrityksen tai -yhteisön tilat

• työelämässä oppiminen (opiskelija hankkii osaamista työpaikalla)

• työntekijän työelämäjaksot

• lainattu työpiste (toimistonomadi)

• Sopii vuorovaikutuksen tiivistämiseen Hyrian ja kumppani-/asiakasyrityksen 
välillä

11
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Moniympäristötyö käytännössä

3. Co-working-tilat

• maksullisia (jäsenyyteen perustuvat) ja maksuttomia (esim. kirjastoissa)

• freelancerit, yksinyrittäjät ja eri yritysten työntekijät jakavat samoja työpisteitä

• vaihtoehto kotona tehtävälle työlle

• Hyrialla työpisteet Hämeenlinnan PARKKI Business Parkissa sekä Business 
Park Riihimäessä.

14

Moniympäristötyö käytännössä

4. Kotona tehtävä työ

• kuin vanhaan hyvään korona-aikaan

• saatat tuntea tämän myös nimellä "etätyö"

• työergonomia?

13
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Moniympäristötyö käytännössä

5. Kolmannet paikat

• paikat, joita voi käyttää työn tekemiseen, mutta joita ei ole suunniteltu siihen

• kirjastot, kahvilat, hotellien aulat

• soveltuvat erityisesti luovaan työhön ja ideointiin sekä kohtaamisiin

• eivät sovellu arkaluonteisen tiedon tai liikesalaisuuden piiriin kuuluvan tiedon 
käsittelyyn

• henkilötietoja ja Hyrian liiketoimintaan kuuluvia tietoja käsiteltävä vain 
paikoissa, joissa ulkopuoliset eivät voi niitä nähdä/kuulla

16

Työaika moniympäristötyössä 

• Työpäivä on normaalin työpäivän pituinen, ellei työntekijä käytä 
työajantasausta työpäivänsä aikana. 

• Opv-opettaja etenee oman työsuunnitelmansa ja lukujärjestyksen mukaisesti, 
ellei esihenkilön kanssa ole toisin sovittu.

• Liukuva työaika edelleen käytössä 7–17

• Työntekijä ei voi omaehtoisesti päättää tehdä töitä iltaisin ja viikonloppuisin 
siten, että niistä syntyy erikseen korvattavaa työtä.

• ns. opetuksettomat työpäivät eivät ole tässä tarkoitettua moniympäristötyötä

• työaika leimataan normaalisti leimausohjeen mukaan

• matkustamisessa noudatetaan matkustusohjetta

15
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Työvälineet

• Työtä tehdään pääsääntöisesti työnantajan laitteilla. 

• Työpisteiltä ei saa siirtää työpisteen normaalia varustusta (esim. tuolia, 
näyttöä jne.) työpisteen ulkopuolelle.

• Työnantaja ei osallistu kustannuksiin, jotka aiheutuvat työn tekemisestä 
muualla kuin työpaikalla. Kotiin työn tekemistä varten hankituista välineistä on 
mahdollista saada vähennyksiä verotuksessa siten kuin verottajan ohjeissa 
erikseen mainitaan.

18

Työsuojelu ja -turvallisuus sekä 
vakuutusturva
• Työturvallisuuslakia sovelletaan myös työhön, jota työntekijä sopimuksen 

mukaan tekee kotonaan tai siihen rinnastettavassa paikassa tai olosuhteissa.

• Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa työnteon yhteydessä sattuneet 
tapaturmat myös moniympäristötyössä. Tällöin vakuutusturva on kuitenkin 
sidotumpaa työntekopaikkaan kuin työpaikalla.

17
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Tietosuoja ja tietoturva

• Muista toimia tietoturvallisesti myös työpaikan ulkopuolella. Älä käsittele tai 
säilytä henkilötietoja (esimerkiksi opiskelijoita koskevat tiedot) tai Hyrian 
toimintaan liittyviä asioita niin, että ulkopuoliset pääsevät niihin käsiksi. 

• Kun hoidat opiskelijoiden tai asiakkaiden henkilökohtaisia asioita 
etäyhteyksillä, varmista että ulkopuoliset eivät kuule tai näe viestintäänne. 

• Myös kotona pitää käyttää kuulokkeita, jos kotona on muita henkilöitä läsnä 
esimerkiksi työasioihin liittyvän Teams-kokouksen aikana.

20

Kohtaamisen kulttuuri

• Kohtaamisten merkitys ei ole vähentynyt. 

• Kun kokoonnumme yhteen, arvostamme toisiamme:

• tärkeät kohtaamiset kutsutaan koolle ajoissa

• kokouskutsuihin aina Teams-linkki. Jos kokous vaatii lähityöskentelyä, 
siitä tulee mainita erikseen.

• kohtaamisiin saavutaan paikalle ajoissa

• kamerat auki, jotta ilmeet ja eleet välittyvät

• hyvästä kutsusta käy ilmi, miksi kunkin kutsutun läsnäoloa kaivataan

• auta osallistujia valmistautumaan – erittele tavoite ja käsiteltävät asiat

• anna kaikille tilaa esittää omat näkemyksensä

• koko varattua aikaa ei ole tarpeen käyttää, jos tavoite saavutetaan

• jätä loppuun aikaa yhteenvedon tekemiselle

• älä ylitä varattua aikaa

19
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Kiitos mielenkiinnosta!

Karel McLeod Smith

Liiketoimintajohtaja

Gsm 0400 738 029

karel.mcleodsmith@hyria.fi

LinkedIn: karelmcleod
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