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klo 12.00 - 12.30  Koulutustuotteiden 
kehittäminen työelämä- ja asiakaslähtöisesti Turun 
aikuiskoulutuskeskuksessa, Osku Laukkanen 

klo 12.30 - 13.00  Ryhmäkeskustelut alustuksen, 
osallistujien kokemusten ja ideoiden pohjalta 

Klo 13.00 - 13.30 Ryhmäkeskustelujen purku 
paneelityyppisesti

Klo 13.30 - 14.15 Jatkuvan oppimisen  
koulutustarjonta Opintopolkuun, esittely ja 
keskustelua, Annika Grönholm ja/tai Ulla Kauppi, 
OPH 

Klo 14.15 - 14.30 Kesäseminaarin päätös, 
teemalla Hengitä hetki, Saija Niemelä-Pentti 
johtaja Redu, hyvinvointivalmentaja

SAJON KESÄWEBINAARI 
A M M AT I L L I S E N  K O U L U T U K S E N  

M O D E R N I  D E S I N G

P E R J A N TA I N A  1 2 . 6 . 2 0 2 0  K L O  9 . 0 0 - 1 4 . 3 0  

O H J E L M A :

klo 9.00 - 9.05 Tervetuloa SAJOn
Kesäwebinaariin, Maija Aaltola pj.

klo 9.05 - 10.00 Ajankohtaisia ammatillisen 
koulutuksen aiheita ja keskustelua osallistujien 
kysymysten pohjalta, Mika Tammilehto OKM

klo 10.00 - 10.20 Ajankohtaista SAJOssa, 
Maija Aaltola pj.

klo 10.20 - 11.00 Ryhmäkeskustelut esille 
nousseiden aiheiden pohjalta, mitä kysymyksiä 
ja viestejä pitäisi laittaa eteenpäin? 

klo 11.00 - 12.00 L O U N A S T A U K O , 
lounaan voi nauttia ajankohtaisista asioista 
kollegojen kanssa keskustellen zoom –
kabinetissa 

Webinaarin osoite: https://zoom.us/j/91493965815

Tervetuloa ja kutsu mukaan myös ei-sajolaiset kolleegasi. Webinaari on maksuton, ilmoittautumista ei 
tarvita ja osallistujamäärää ei ole rajoitettu.
Kysymyksiä ja toivomuksia webinaariin voit lähettää tästä linkistä.
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SAJO-yhteisö

• 200 jäsentä
– Johtajia, rehtoreita, 

päälliköitä ja johtotason 
asiantuntijoita

• 30 seniorijäsentä
• Ei työntekijöitä. Palvelujen 

ostoja:
– Kirjanpito ja jäsenrekisterin 

ylläpito, SAKU ry 
– Viestinnän tukipalvelut, Pieni 

mainostoimista
• Jäsenistöstä valittu hallitus
• Nimetyt aluekoordinaattorit
• Ansioituneiden sajolaisten

muistaminen
• Vuosikokous, yhdistyksen 

säännöt 



Strategia 2025
YHTEISÖLLINEN SAJO
- Meillä on vahva rooli 

sisäisesti ja ulospäin jäsenten 
muodostamana verkostona. 

- Verkosto tukee toistensa 
osaamisen ja hyvinvoinnin 
kehittymistä. 

- SAJO edistää toiminnallaan 
ammatillisen koulutuksen 
yhtenäisyyttä.

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. 

PALVELEVA SAJO
- SAJO tarjoaa jäsenilleen 

palveluja ja tukee sajolaisia
työssään. 

- SAJO verkosto tarjoaa 
mahdollisuuden osaamisen ja 
asiantuntijuuden jakamiseen.



Jäsenpalvelut

• Verkostolta tukea työhön ja 
hyvinvointiin

• Yhteiset opintomatkat ja 
seminaarit

• Edunvalvalvontaa
– Vaikutamme eri työryhnissä
– Otamme kantaa lausumalla ja viestimällä
– Palvelussuhdekyselyllä tietoa

• Verotuksessa 
vähennyskelpoiset maksut: 
– Jäsenmaksu 25€/kk
– Opettajan työttömyyskassa 4,00 

e/kk
• Vastuu- ja 

oikeusturvavakuutus



Viestintä

• www.sajory.fi –sivut
• Jäsenkirje s-postitse
• Facebook-ryhmä
• WhatsApp –SAJOyhteisö
• Twitter-tili @sajo_ry

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


Merkitse 
kalenteriin

Syysseminaari
1.-2.10.2020 HELSINKI/TALLINK
- Pääteemana  ammatillinen 
koulutus jatko-opintoväylänä



Uudet jäsenet

Tietoa SAJOsta
- sajory.fi
- SAJOfaktat –esite
- Aluekoordinaattorit
- Hallituksen jäsenet

Tervetuloa 
ammatillisen koulutuksen 
johtavaan verkostoon!



Hallitus 2020

• Pj. Maija Aaltola, OMNIA 
• Varapj. Raimo Sivonen, KAO 
• Sihteeri Sirkku Purontaus, KPEDU  
• Jäsen Karri Koli, VARIA 
• Jäsen Jukka Kosunen, SAKKY 
• Jäsen Harri Pölönen, RIVERIA 
• Jäsen Åsa Stenbacka, VAMIA
• Varajäsen Heli Huotari, HBC  
• Varajäsen Teija Tiirikka WINNOVA
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SAJO webinaari 12.6.2020 aamupäivän ryhmäkeskustelujen nostot 
 

Mitä kysymyksiä nousi esille OKM ajankohtaista esityksen pohjalta?  

 

Voisiko hankehaun prosessia kehittää samaan suuntaan kuin strategiarahan hakuprosessia.  
Keskusteltiin hakuajoista ja hyvä että tuleva haku kesän aikana jatkuu elokuulla ettei tarvitse heinäkuussa kirjoittaa 
hankehakemuksia. 

Ovatko hankehaut ja lisärahoitukset alkaneet ohjata jo liiaksikin koulutuksen järjestäjän strategista tekemistä. 
Hankehaut vs. TA-prosessit, hankala ennakoida.  
Keskusteltiin hakuajoista ja hyvä että tuleva haku kesän aikana jatkuu elokuulla ettei tarvitse heinäkuussa kirjoittaa 
hankehakemuksia. 
Ei montaa eri hakua, vaan yhdistellen - jokaisessa hakuprosessissa iso työ ja pienet jaettavat rahat "turhauttaa" ( 1 
milj.) 
Keskustelua oli digivälineiden haltuunotosta, koronan myönteinen puoli opimme käyttämään digitaalisia välineitä 
kokouksissa 
Osaamisen ennakointi. Tuliko esille? Millä osaamisella tulevaisuudessa pärjää.  

Miten rahoitusajan jatkamiseen suhtaudutaa, jos koronan vuoksi on toteutuminen hidastuu? 

Eikö meihin luoteta ja tavoitteet on asetettu? 

 
Tietojärjestelmät sakkaa. Onko koottu tieto käytetettävissä myös koulutuksen järjestäjällä?  

 
 Hankebyrokratia. Jatkuva erillisten rahoituksien haku. Miksi ammatillisen koulutuksen rahoitus on mennyt 
sirpaleiseksi? Tulee tehdä hakemuksia  jaetaan silti tietyllä prosenttijaolla. Tulisi lisätä perusrahoitukseen. 

Järjestämislupahakemus on farssi. Jos alueella on tarve, käytännössä hakuprosessi on hidas, epätasa-arvoinen. 
Työelämätoimikuntatoimijat voivat istua kahdella jakkaralla. Ei hyvä 
Selkeät ohjeet raportointia ja tilinpäätöstä varten. TIlinpäätöstä varten on hyvä huomioida erilaiset koulutuksen 
järjestäjät, kuntayhtymät, kunnat, säätiöt 
Kolmiportainen tuki herätti kysymyksiä ja ajatuksia. Onko se tulossa ammatilliseen, kuten perusopetukseen. Ei saa 
lisätä hallinnollista taakkaa, voisi varmistaa tuen saamista, voisi helpottaa nivelvaihetta ja tietojen siirtoa, 
voimavarojen varmistaminen. 

 Kuinka kevään aikana opitut ETÄ-kuviot hyödynnetään täysimääräisesti paremmassa , uudessa normaalissa. Hyvien 
käytänteiden levittäminen - koko SAJON laajuisesti. 
koulutuskentän rooli työperäisen maahanmuuton kehittämisessä, aikataulutettava, että ei olla myöhässä - nyt jo 
suuri pula opiskelijoista 
Koski-järjestelmä työllistää paljon. OPH:n osalta ohjeistus muuttuu jatkuvasti. Viimetipassa tulee uudistus. Esim. 
korkeakouluvalintasoppa. 
Lähihoitajakoulutusta ei auta paikkojen lisääminen. Sen vetovoimaa on lisättävä. Hoiva-avustaja on esimerkki työn 
muutoksesta, jossa työn sisältöjä mietitään uudella tavalla. voi päteä muillekin aloille. 

 

 



Mitä asioita SAJOn pitäisi nostaa esille? 

Ammatillisen koulutuksen tulee olla kaikille ymmärrettävä järjestelmä. ePerusteet eivät ole sitä. 
Ammatillisen koulutuksen tulee olla yhtenäiset todistukset tuottava järjestelmä. Nyt todistukset eivät ole 
sitä. 
Ikääntyvien hoidon  osaamisala ei vedä, siihen ei kannata kohdistaa hakuja. Sairaanhoito- ja huolenpito on 
yhtä relevantti 

Lisääntyvät rahoitushaut on jo vitsi, juuri se asia, mitä eniten on vastustettu ja ajettu.  

Ohjaustoiminnan vastuut ja velvollisuudet eri toimijoiden kesken. Alueilla kovin erilaisia toteutustapoja.  

Rahoituksen sirpaleisuus olisi nyt tärkeintä eheyttää.  (myös toisen ryhmän aihe) 

Jatkuvan oppimisen asioiden rummuttaminen työelämäasiakkaille 
 
Ohjaajat pitää brändätä, ovat tärkeitä henkilöitä oppilaitosympäristössä. Ohjaajat ovat arvokkaita 
ammattiosaajia.  
Erilliset hankerahat perusrahoitukseen, millä aikataululla? 

Ammatillinen koulutus työpaikkana ja ammatillisen koulutuksen johtajana toimiminen, miten 
houkuttelevuutta voitaisiin lisätä. Henkilöstörakenne kokonaisuudessaan.  

koulutuksen järjestäjien entistä tiiviimmän yhteistyön lisääminen, hyvät mallit jakoon ja käyttöön 

 

Erinomainen asia ottaa teemaksi ammatillinen jatko-opintoväylänä. Keskusteltiin sen näkökulman 
vahvistamisesta, että ammatillinen koulutus on henkilön etu mihin tahansa jatkoon ja on keskeinen väylä 
osaamistason nostamisessa jne. (ettei ammatillinen jää toiseksi vaihtoehdoksi!) 

Oppivelvollisuus: rahan riittävyys, miksi maksuttomuus, entäpä kun julkista taloutta aletaan leikata.... 

Oppivelvollisuus: miten aikuisten perusopetus toteutuu jatkossa? Siirtyykö nuoret, jotka eivät ole saaneet 
perusopetusta tehtyä, niin aikuisten perusopetukseen? Volyymi!  

Sajon tilaisuuksissa riittävästi tilaa verkostoitumiselle ja vapaalle keskustelulle. Hieman vähemmälle voi 
jättää ylätason huippu keynotet, koska jäsenistö odottaa erityisesti mahdollisuutta keskustelulle 

Koronan opit! Miten kehitytään ja kehitetään kevään kokemukset.  

Sähköisen materiaalin käyttöoikeudet. Työnantajan ajalla tehdyt yhteiseen jakoon.  
Ammatillinen koulutus on työpaikkana erittäin mielenkiintoinen, tylsiä päiviä ei ehdi olemaan. 
Poikkeamme positiivisella tavalla työn monipuolisuudessa muista oppilaitoksista. 

 



www.turunakk.fi

Koulutustuotteiden 
kehittäminen työelämä- ja 

asiakaslähtöisesti
SAJO:n kesäwebinaari 12.6.2020

Pedagoginen rehtori Osku Laukkanen



www.turunakk.fi

Turun Aikuiskoulutussäätiö

• Turun AKK

• Turun kesäyliopisto

• Villa Marjaniemi (Ruissalon 
Marjaniemi Oy)

• Täsmäosaajat Oy

• Kiinteistöosakeyhtiöt



www.turunakk.fi

Ammatillinen koulutus

2 § Ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen tarkoitus

• Tässä laissa tarkoitettujen tutkintojen ja koulutuksen tarkoituksena on 
kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista, antaa mahdollisuus 
ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta, kehittää työ-
ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, 
antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon 
sekä tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua. Tässä laissa 
tarkoitetun koulutuksen tarkoituksena on lisäksi edistää tutkintojen tai niiden 
osien suorittamista.

• Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea 
opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja 
yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, 
ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden 
monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.



www.turunakk.fi



www.turunakk.fi



www.turunakk.fi

KOULUTUSTUOTTEET 

ASIAKAS- JA TYÖELÄ-

MÄLÄHTÖISESTI

KULTTUURI

STRATEGIA

ASENNE

LAATU



www.turunakk.fi

Aurinkoista kesää 2020!

• www.turunakk.fi

• www.turunakk.fi/yhteystiedot

http://www.turunakk.fi/
http://www.turunakk.fi/yhteystiedot


pj Kalle Ojanen  RYHMÄ pj. NIMI Pj Raimo Sivonen pj. Urpo Kovalainen 
Alakohtainen valma - tarpeellinen, 
miksei hakeutumisvaiheessa voida 
profiloitua esim alakohtaisesti.  

Sakkyn opsohenkilöstön  
myyntivalmennus LEAN oppisopimus - yksinkertainen malli 

Tarve terävöittää koulutustarjontaa 
työelämän suuntaan.  

Tuotteistaminen - muutama 
tutkinnon osa työelämän 
tarpeeseen.   Rohkeita tuoteavauksia - asiakkaan tarpeet 

Erillaiset opso mallit esim. 2+1 hävinnyt 
henkilökohtaistamisen myötä. 

Tunteeko työelämä 
mahdollisuudet esim. tutkinnon 
osat ja niiden tuottama 
osaaminen  

Ketterien koulutusavausten kehittäminen - 
osataanko hyödyntää nykylain 
mahdollisuuksia 

Korkeakouluyhteirtyö jo ennen 
väyläopintoja esim. kansainväliset 
merkonomit 

Verkkokauppa ja sen brändi  
Vanha historia jäykistää, nyt on uusi 
maailma 

Työelämäpalvelujen tiimit koordinoimaan 
työelämäyhteistyötä. 

Palveluasenne - johtamiskysymys, 
yrittäjämäinen opettaja, 
yrittäjämäinen johtaja   

Tiitus-ohjelma työelämäpalvelujen ja 
työelämäyhteistyön apuna. 

win - win   

Työnantajakenttä saattaa olla pirstaleinen 
ja pieniä työnantajia joka haastavampaa 
kun jos olisi useampi iso työnantaja. 

   

Yritysamis ja koulujen omat 
oppimisympäristöt ollut monilla hyvin 
alakohtaisia mutta tarttis saada kaikille 
aloille. 

   

Miten reagoidaan koronan jälkeisiin 
alanvaihtajiin? Pyritään mahdollistamaan 
toteutusta tutkinnon osa kerrallaan. 

 



Jatkuvan oppimisen 
koulutukset Opintopolkuun

Sajon kesäwebinaari 12.6.2020
Annika Grönholm ja Ulla Kauppi OPH



Opintopolku.fi uudistuu oppijan parhaaksi

26/06/2020 Opetushallitus 2

Hankkeen wiki sivut: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=68740366

https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=68740366


Uudistuksen taustalla

• Tiedon tuottamisprosessin joustavuus, tehostuminen ja monipuolistuminen

• Yhteistyö, yhteentoimivuus ja datan monipuolinen hyödyntäminen

• Mahdollisuus reagoida tarvittaviin muutoksiin nopeammin ja pienemmillä 
resursseilla 

• Kyvykkyys kokonaisvaltaiseen palveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen

• Koulutustarjonnan vertailtavuus ja tuki yksilöllisten oppimispolkujen 
suunnitteluun ja toteuttamiseen

• Entistä kattavampi ja saavutettavampi kokonaisuus

26/06/2020 Opetushallitus 3



Tukea oman osaamisen hankkimisen 
suunnitteluun 

26/06/2020 Opetushallitus 4



Koulutukseen haku

26/06/2020 Opetushallitus 5



Ensikosketus verkkoasiointiin

26/06/2020 Opetushallitus 6

• Oppijan henkilökohtaiset palvelut
• Useita kirjautumisen tasoja

• MPASS käytön mahdollistaminen



UUDISTUKSEN Vaiheet

• Koulutustarjonnan suunnittelu – esiselvitys, 
design sprint, konseptointi, työpajat eri 
koulutussektoreille,

• Uuden tarjonnan toteutus – tarjonnan 
testivaihe eri sektoreille, muun kehityksen 
huomiointi

• Beta versio julkisesta puolesta Opintopolku.fi 
– tarjonnan julkaisu edellytyksenä

• Palautteen kerääminen betasta ja varsinaisen 
uuden tarjonnan julkaisu syksyllä 2020

• Jokaisessa vaiheessa osallistettu
virkailijakäyttäjiä  eri sektorien edustajia eri 
koulutustoimijoista



https://beta.opintopolku.fi/konfo/

• Beta-versio saatiin julkaistua helmikuun alussa Opo-päivillä Tampereella, 
sisältöinä ammatilliset tutkinnot

• Ammatillisten tutkintojen sisällöt suoraan ePerusteista

• Syksyllä lanseerataan uusi Opintopolku ammatillisille koulutuksen järjestäjille 
jatkuvien hakujen toteuttamista varten, jolloin tarjontaa voidaan tallentaa 
seuraavien koulutusten osalta: ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, 
erikoisammattitutkinnot, tutkinnon osat, osaamisalat

• Jatkuvan haun toteutuksessa tarjotaan mahdollisuus hyödyntää myös hakemus-
ja valintapalvelua (kevytvalinta)

26/06/2020 Opetushallitus 8

https://beta.opintopolku.fi/konfo/


Muu ammatillinen koulutus

• https://cybercom.invisionapp.com/share/2MXNIRYAH7E#/420090334_Etusivu_1
920

26/06/2020 Opetushallitus 9

https://cybercom.invisionapp.com/share/2MXNIRYAH7E#/420090334_Etusivu_1920


Kiitos!
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