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SAJO ry Kesäwebinaari  

 

MUUTOKSEN TUULET AMMATILLILSEN 

KOULUTUKSEN JOHTAMISESSA   
  
Kesäwebinaariin ei tarvitse etukäteen ilmoittautua ja se on suunnattu vain 

jäsenille.  
 

Aika: 18.6.2021 kello 9.00 - 15.00  
 

Paikka:  TEAMS: Webinaariin tästä linkistä tai kalenterikutsusta        

Hallitus kannustaa kokoontumaan pienemmissä ryhmissä eri 
paikkakunnilla koronarajoitusten puitteissa.  

 
Ohjelma:  

9.00 Seminaarin avaus, Maija Aaltola SAJO ry puheenjohtaja 

9.10  Näkökulmia ammatillisen koulutuksen tulevaisuuteen 
 Ylijohtaja Petri Lempinen, OKM  

 Työmarkkinaneuvos Teija Feldt, TEM  
 Pääjohtaja Minna Kelhä, OPH kommenttipuheenvuoro  

 Kysymyksiä ja keskustelua 

10.30 Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa? Keskustelua 

ryhmissä 

11.30  Miltä tulevaisuus näyttää? Ryhmäkeskustelujen yhteenveto 
  

12.00 Ruokailu 

13.00  Johtaja muutoksen mahdollistajana 

Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen OPH  
 Keskustelua ryhmissä  

 
14.00  Miten SAJO tukee johtajaa muutoksessa?  

Keskustellaan SAJOn toiminnan kehittämisestä ja tulevista 
tapahtumista 

14.30  Nauretaan yhdessä, Yllätysesiintyjä   

15.00   Iloista kesää!  

http://www.sajory.fi/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE5MjU3YTEtNmNlNC00OWI3LTgzZDAtYTJiMGY5MjFjYjg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225e5f299e-d6ef-4688-ae09-f6e124ff1786%22%2c%22Oid%22%3a%22654d97c4-af9a-4471-879e-274fe58f5b8b%22%7d


Toisen asteen koulutus 

kohti vuotta 2040
Ylijohtaja Petri Lempinen @LempinenPetri

Suome Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry 18.6.2021



Vastaammeko nykyisellä koulutusjärjestelmällä 

tulevaisuuden tarpeisiin?
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Toisen asteen koulutus 2020

Ammatillinen 

koulutus

Lukiokoulutus Yhteensä

Opiskelijat 314 000 107 000 421 000

Tutkinnot 65 000 29 000 94 000

Julkinen rahoitus 1 965 000 638 000 2 603 000

Järjestäjät 150 268 418
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Lähteet: 

Ammatillisten tutkinnon suorittaneiden määrä väheni edelleen, uusien ylioppilaiden määrä 

ennallaan, Tilastokeskus 10.6.2021. https://www.stat.fi/til/opiskt/2020/opiskt_2020_2021-06-

10_tie_001_fi.html

Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta (27.11.2020), budjetti.vm.fi



Kuva työmarkkinoista on muuttunut

• Osaajapula on kroonista ja se koskettaa kaikkia aloja ja kaikkia 
alueita. Taustalla väestökehitys ja työelämän muutokset.

• Asiantuntijatyö ja korkeakoulutus korostuvat uusissa työpaikka-
avauksissa, mutta ammattikoulutetun työvoiman tarve säilyy 
korkeana. Tekemistä siis riittää.

• Osaamisen ennakointifoorumi on korostanut geneeristen taitojen 
merkitystä työllistymisessä. Mitä tämä tarkoittaa ammatilliselle 
koulutukselle?

• Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton edistämisessä 
ammatillisella koulutuksella on roolinsa.
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Koulutuksen toimintaympäristö muuttuu

Koulutuspoliittinen selonteko luo pohjan koulutuksen kehittämiselle.

• Väestönmuutokset vaikuttavat koulutuksen järjestämiseen.

• Koulutukseen kohdistuvat odotukset kasvavat: Ilmastonmuutos, 

ympäristön tila, kansainvälisyys, eriarvoisuus.

• Teknologia  ja digitalisaatio luovat uusia mahdollisuuksia koulutuksen 

järjestämiselle.

❖ Työmarkkinoiden ja työn muutos vaatii ihmisiltä uusia taitoja ja tietoja.

❖ Julkisen talouden kestävyys luo raamit palveluiden järjestämiselle. 
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Korona-ajan perintö oppimiselle?

• Korona-aika on jättänyt oppimisen ja opetuksen vajeen, jonka 

paikkaaminen voi kestää pitkään.

• Nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin ja jopa mielenterveyden 

heikentyminen vaikuttaa nykyisiin ja tuleviin opintoihin ja oppimiseen 

sekä työelämään siirtymiseen.

• Nuorten aikuisten yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen 

ovat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt: alle 35-vuotiailla 77 

% vuonna 2020.
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Ammatillisen koulutuksen haasteita

• Koulutuksen laadun eli riittävän osaamisen varmistaminen, jotta 

opiskelija saavuttaa riittävän osaamisen työhön ja jatko-opintoihin: 

• Huom! Ammatillisen tutkinnon suorittaneista yhä useampi jatkaa 

korkeakouluihin.

• Koulutuksen saavutettavuuden varmistaminen:

• Erilaisista taustoista tulevien opiskelijoiden esteiden raivaaminen (kieli ja 

kulttuuri, opintotausta) sekä segregaation purkaminen.

• Vastaaminen väestökehityksen haasteeseen palveluverkon ja 

digitalisaation keinoin.
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Poliittinen viitekehys 2020-luvulle

• Koulutuspoliittinen selonteko

• Oppivelvollisuuden laajentaminen

• Jatkuvan oppimisen uudistus

• Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton edistäminen

• Hallitusohjelma ja julkisen talouden suunnitelma 2023 

eduskuntavaalien jälkeen
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Askeleita 

tulevaisuuteen?



Miten tuemme koulutuksen järjestäjien 

kyvykkyyden kehittymistä muuttuvassa 

maailmassa?
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Miten turvaamme nykyistä paremmat 

koulutuspalvelut koko maassa?

• Koulutusorganisaatioiden yhteistyö

• Uudet toimintatavat

• Resurssien kannustavuus
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Ammatillinen koulutus ei toimi tyhjiössä

• Oppivelvollisuuden laajentaminen ja jatkuvan oppimisen 

uudistus vaikuttavat suoraan ammatilliseen koulutuksen.

• Ammatillinen koulutus on yhteistyössä lukion, perusopetuksen, 

korkeakoulujen ja vapaan sivistystyön kanssa.
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• Lukiokoulutuksen ja 

ammatillisen 

koulutuksen osaston 

ylijohtaja Petri Lempinen

• @LempinenPetri

• @okmfi

• www.minedu.fi
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Näkökulmia TEM:stä

Teija Felt, työmarkkinaneuvos, TEM



Ajankohtaiset mm.
• TE-palvelujen siirto kunnille 2024, kuntakokeilut jatkuvat

• Pohjoismainen työvoimapalvelumalli 2022, lisäresursseja 1200htv

• Muutosturva +55-vuotiaille, HE-valmisteilla STM-TEM

• Välittäjä OY:n perustaminen, vaikeasti työllistyvät, HE-valmisteilla

• Työ- ja koulutusperusteiselle maahanmuutolle laaditaan budjettiriiheen mennessä 
tiekartta, arvioitava työmarkkinoiden tarpeet myös

• TYÖ2030 –ohjelma (STM, TEM)

• Elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano mm.

• Jatkuvan oppimisen uudistus; Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

• Elinikäisen ohjauksen strategian toimeenpano ml. Osaamisen tunnistaminen

• Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

• Kannustinmalli kunnille >Ohjaamoihin lisäresursseja (sote) 100htv

• ESR+ ohjelmakausi alkaa syksyllä: mm.

• Työelämän kehittäminen (TEM 14,7 M€ ja STM 13 M€)

• Jatkuva oppiminen (OKM 38,8 M€)

• Työmarkkinoiden kohtaanto (TEM 14 M€)

• Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa: työ, osaaminen ja osallisuus (TEM 6 M€, OKM 3 M€ 
ja STM 5 M€)
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TE-palvelujen siirto kunnille/ 
valmistelurakenne
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Työllisyyden ministerityöryhmä

TEM2024 

Työllisyyden alatyöryhmät 1 ja 2



TE-toimistot, 15 toimistoa

n.200 toimipaikkaa

paikalliset ja alueelliset TE-palvelut 
työnhakija- ja työnantaja-asiakkaille

ELY-keskukset, 15 keskusta

alueellisten TE-palvelujen ohjaus, 
työllisyydenhoidon määrärahat, 

julkisten työvoima- ja 
yrityspalveluiden hankinnat, 

kotouttamisen palvelut, 
kehittämispalvelut yritysasiakkaille

KEHA-keskus
valtakunnallisia asiakkaille 

maksettavien tukien 
maksatustehtäviä ja monipuoliset 

tuki- ja kehittämispalvelut TE-
toimistolle ja ELY-keskuksille 

Valtakunnalliset keskitetyt palvelut

TE-asiakaspalvelu henkilö- ja 
yritysasiakkaille,

Oikeudelliset palvelut, Palkkaturva,   
Työttömyysturvan laajaa harkintaa 

koskevat työvoimapoliittiset lausunnot

Kunnat

työttömyyden hoitoon liittyviä 
lakisääteisiä tehtäviä, joiden lisäksi 

ne hoitavat työllisyyttä edistäviä 
tehtäviä yleisen toimialansa 
perusteella vapaaehtoisesti.

Työllisyyden kuntakokeilut

JTYP laissa tarkoitetut 
henkilöasiakkaan palveluohjaus-, 

neuvonta- ja palvelutehtävät. 
Työvoimapoliittisiin peruslausuntoihin 

liittyvät tehtävät ja palkkatukeen 
liittyvien päätösten teko

Palvelurakenne - tilannekuva
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2/2022 3-4/2022 5-7/2022 8/2022 9/2022 3/2023 x.x.2024

TE-palvelut 2024: hallituksen esityksen 
aikataulu

10.7.20215 |

HE 

käännättäminen

Arviointineuvosto

Laintarkastus
Lain

vahvistus

HE-luonnos

oltava valmis

Lausuntokierros 

10 viikkoa

Lausuntopalautteen 

käsittely ja mahdolliset 

muutokset

OKV:n ennakkotarkastus

Esittelyluvat muilta 

ministeriöiltä

HE:n tekninen viimeistely

Jakolupa/videeraukset

HE eduskunnalle

Laki

voimaan



• Aloitettu järjestämisvastuullisen tahon kriteerien pohdinta, ensimmäiset 
alustavat keskustelut käyty

• Kriteeripohdinnan taustalla mm. kuntakokeiluista saadut kokemukset

• Kriteerien osalta esillä tässä vaiheessa seuraavia:
• Mikä merkitys on maantieteellisellä yhteydellä ja toisaalta työssäkäyntialueella?

• Mikä on väestöpohjan merkitys?

• Väestöpohjaa suurempi merkitys on todennäköisesti työvoiman määrällä? Mikä 
vaikutus on esim. oppivelvollisuusiän pidentämisellä?

• Onko kunnan/ alueen taloustilanteella merkitystä? Entä alueen elinkeinopohja?

• Toiminnalliset kriteerit? Onko käytettävissä olevilla resursseilla merkitystä?

• Onko metropolialueen erityiskäsittelylle tarvetta?

• Lisäksi kiinnitettävä huomiota
• Kaksikielisten alueiden palvelut 

• Yhteistoiminta alueiden välillä

TE-palvelut ja kuntien järjestämisvastuu
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Oppivelvollisuusiän laajeneminen –
ohjauspalvelujen merkitys kasvaa

Oppivelvollisuusiän laajentuminen ja tehostetun ohjauksen järjestäminen

• OKM: Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä vahvistetaan opinto-ohjauksen resursseja pysyvällä 

rahoituksella noin 20 miljoonalla.

• Eri tahojen ohjaus- ja valvontavastuut ehdotetaan uudistettavan oppivelvollisuuden laajentamisen 

yhteydessä siten, että yhden tahon ohjaus- ja valvontavastuu päättyisi aina vasta silloin, kun toisen 

tahon ohjaus- ja valvontavastuu alkaisi. Tällä varmistettaisiin se, että oppivelvollinen nuori ei missään 

vaiheessa putoaisi tukiverkon ulkopuolelle.

- Peruskoulujen opinto-ohjaajat

- Toisen asteen opinto-ohjaajat

- TE-toimistojen psykologit ja asiantuntijat?

- TE-asiakaspalvelukeskus?

- Ohjaamot

- Etsivä nuorisotyö

- Koordinaatti

- Maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspalvelut

Vastuiden ja roolien määrittely tarpeen

Keskeyttäjät, ei-motivoituneet ovat haasteellinen ryhmä
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Kevät 2021/Ammattibarometri



Alle 25-vuotiaat työttömät koulutuksen 
mukaan
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Osaamisen tunnistaminen, osaamisen kehittämistarpeet

Tuottavuus

Kilpailukyky

Uusi osaaminen

Oppiva työelämä

Osaamisjärjestelmä

Oppilaitokset

Oppiva 

työyhteisö

Ennakointi
Osaamisen 

lähtötilanne

Ennakointitiedon 

analysointi, 

hyödyntäminen 

päätöksenteossa

Osaamisen 

tunnistaminen, 

osaamisen 

kehittämistarpeet

Työssäoppiminen, 

muutoskyvykkyys, 

uusiutuminen

Monimuotoinen yhteistyö:

työorganisaatiot ja oppilaitokset,

ym. toimijat



TEM/TTM Antt i  Närhinen 12

1. Ajattelu- ja toimintatapojen
muutos

2. Ikääntyvä ja monimuotoistuva
työväestö

3.  Teknologinen muutos

4.   Ilmastomuutos

Työelämässä vaikuttaa neljä 
keskeistä muutosvoimaa:

Skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä

TTL

17.5.2021
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Alueiden elinvoima ja kehittäminen



Näkökulmia ammatillisen 
koulutuksen tulevaisuuteen

Minna Kelhä
Opetushallituksen pääjohtaja
SAJO ry Kesäwebinaari 
18.6.2021

Kommenttipuheenvuoro



• Yhtenäinen koulutusjärjestelmä

• Oppivelvollisuuden laajentaminen ja jatkuva oppiminen

• Koulutustason nosto

• Hakeutuminen jatko-opintoihin

• Kansainvälisyys

• Yhteistyö

• Opetushallituksen toimenpiteet

10/07/2021 Finnish National Agency for Education 2



Kiitos!
Minna Kelhä
Pääjohtaja



Johtaja muutoksen 
mahdollistajana
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat ry:n 
kesäwebinaari

18.6.2021
Pia Kola-Torvinen
Opetushallitus 

@KolaTorvinen
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1. Equality: is giving people the same
thing/s.

2. Equity: is fairness in every situation



Opetushallitus
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Kehitetään johtamisjärjestelmiä

Rehtoreiden kelpoisuusehtoja tarkastellaan

Rehtoreiden johtamisosaamista kehitetään

Rehtoreilla tulee olla henkilökohtainen 
kehittymissuunnitelma 

Koulujen 
johtamisjärjestelmää 
kehitetään tavoitteena 
yhdessä ohjautuvat 
asiantuntijaorganisaatiot.

Vahvistetaan vertaistukeen, esimerkiksi mentorointiin perustuvia 
osaamisen kehittämisen malleja palvelevan johtamisen tueksi. 

Perustetaan kansallinen eri toimijoiden 
välinen johtamisen verkosto, jolla tuetaan 
johtamisosaamisen kehittymistä sekä 
luodaan johtamiskoulutuksen mallit.

Tiedolla johtaminen
Osaava johtaminen
Oman osaamisen johtaminen



Johtamista ohjaavat myös
• Oppivelvollisuuden laajentamisen uudistus
• Jatkuvan oppimisen uudistus
• Opinto-ohjauksen kehittämisohjelma
• Elinikäisen ohjauksen strategia (ns. ELO-

strategia)

Oikeus osata –ohjelma
Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma

Ohjelman toimenpidekokonaisuudet

• oppimisen edellytysten ja oppimistulosten 
parantaminen

• hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden 
vahvistaminen

• toimintakulttuurin uudistamisen ja sen johtamisen 
tuki
• muutosjohtamisen tuki
• oppilaitosjohdon vertaisoppimisen verkostot
• oppilaitosjohdolle suunnatut koulutuskokonaisuudet
• pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen 

kehittäminen
• hyviksi havaittujen toimintamallien ja prosessien 

käyttöönoton tuki
• kyky vastata toimintaympäristön muutoksiin

25/11/2020 Opetushallitus 6



Iso osa nykyisistä tavoistamme organisoitua ja tehdä työtä yhdessä ovat hyviä tehokkuuden aikaansaamisessa. 
Toisaalta taas vanhat työtavat haittaavat uudistumista, jonka tavoitteena on osallistua muttuvaan ja moninapaiseen 
maailmaan. 



Yleistä asiantuntijaorganisaation johtamisesta

• Koulut ja oppilaitokset sekä niiden toimintaympäristöt 
muuttuvat jatkuvasti, jolloin autoritäärisen, ylhäältä alas -
johdetun ja kaiken hallitsemiseen pyrkivä johtajuus ei 
välttämättä toimi.

• Organisaation menestymisen edellytyksiksi voidaankin 
kiteyttää mm. seuraavia asioita

• toimijoiden korkea autonomisuuden aste ja 
itseohjautuvuus, 

• viestinnän avoimuus, 

• jaettu asiantuntijuus, 

• innovatiivisuus sekä 

• keskinäinen tuki ja luottamus.
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Yleistä asiantuntijaorganisaation johtamisesta

• Yleistynyt käsite verkostoasiantuntijuus ja 
verkostojohtaminen ovat nousseet esille. Niissä 
korostuu yksilövalmiuksien ja johtamisen ohella 
yhteisöllisen tiedon luominen.

• Verkostoasiantuntijuuteen katsotaan sisältyvän 
sekä yksilöiden hallussa olevat että yhteistyössä 
kehittyvät tiedot, taidot ja osaaminen. 

• Yhteisöllisen verkostoasiantuntijuuden ja -
johtamisen kehittyminen edellyttää kuitenkin 
oppimisen ja johtamisen sosiaalisen luonteen 
hyväksymistä, vastavuoroisuutta, keskinäistä 
luottamusta sekä osallisuutta. 
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Johtaminen on avain koulutuksen 
parantamiseen sekä oppimisen ja 
hyvinvoinnin lisäämiseen.

Jotta kasvatuksellinen ja 
koulutuksellinen vastuu toteutuu 
yhteisössä, tarvitaan johtajuutta.



Millaista kyvykkyyttä johtamisessa 
tulevaisuudessa tarvitaan?
KOOSTE TYÖPAJOISTA kevät 2019 
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Tilanneherkkyyttä, 
tässä ja nyt –
kiinnostusta 
johtamistaan 

ihmisistä.

Visionäärisyyttä

Itsensä johtamista ja 
itsensä tuntemista, 
Itsensä arvioimisen 

taitoa

Kykyä tunnistaa ja 
saattaa yhteen 
potentiaaleja

Uteliaisuutta ja 
innostuneisuutta 

– esimerkillä 
johtamista

Moraalista 
luovuutta ja kykyä 

ratkaista asioita

Resilienssiä

Kehittämisen, 
innovaatioiden ja 

muutoksen 
johtamista -
uusitumista

Jatkuvaa 
oppimista ja 
kehittymisen 

mahdollistamista



Mitä päämääriä edistän päivittäisessä työssäni?

(1=en lainkaan… 5= erittäin paljon)
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2,90

2,94

3,17

3,51

3,73

3,93

3,94

4,06

4,24

4,31

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Päätöksentekoon liittyviä valmisteluja ja prosesseja (jaostot, lautakunnat,
johtokunnat, hallitus, valtuusto)

Tutkimus- ja kehitystoimintaa

Organisaationi / yksikköni suhteita, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja

sidosryhmäyhteistyötä

Lakisääteisten palvelujen järjestämistä

Organisaatiossani / yksikössäni toimivan henkilöstön osaamista

Organisaationi resursseja ja taloutta

Organisaationi / yksikköni henkilöstön työhyvinvointia

Opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia

Organisaationi / yksikköni toiminnan kehittämistä

Organisaationi / yksikköni tavoitteellista strategian mukaista toimintaa

Ammatillinen koulutus

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuusselvitys 2020



Jaettu johtajuus -käsitteestä

• Englanninkielisistä käsitteistä distributed leadership ja shared
leadership käytetään suomen kielessä yleisesti vastinetta jaettu 
johtajuus, osin myös hajautettu johtajuus. 

• Jaetun johtajuuden synonyymeinä käytetään myös termejä 
demokraattinen johtajuus (democratic leadership), 
yhteistoiminnallinen johtajuus (co-leadership) ja kollektiivinen 
johtajuus (collective leadership).

• Shared leadership -> johtaja jakaa johtajan työt. Johtajuutta 
jakavat tällöin esimerkiksi ennalta nimetty varahenkilö, 
määritetyt vastuuhenkilöt tai vastaavasti johtoryhmä, jonka 
jäsenet jakavat asemansa pohjalta johtajuutta 
organisaatiossa. 

• Distributed leadership -> johtajuuden käytännöt ja toiminta, 
ei pelkästään rooleissa, yksilöiden tehtävissä ja vastuissa.
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Jaettu johtajuus

• Jaetun johtajuuden perusajatuksena on johtajuuteen liittyvien 
vastuiden ja toimintojen jakaminen usean henkilön kesken. 

• Jaettu johtajuus korostaa johtajuutta ryhmän tai verkoston 
ominaisuutena ja olettaa, että osaaminen on jakautunut 
organisaatiossa useille toimijoille. 

• Johtajuuden jakamisen tarvetta perustellaan sillä, että 
nykyorganisaatioiden kohtaamat haasteet ovat liian kompleksisia 
ja arvaamattomia, jotta yksittäinen johtaja voisi niistä 
menestyksellisesti selvitä.

• Johtajuuden jakamisen merkitys korostuu hektisesti muuttuvassa 
toimintaympäristössä, joka edellyttää kunkin toimijan oma-
aloitteellisuutta sekä herkkyyttä muutossignaaleille.

18/06/2021 Opetushallitus 14Annastiina Mäki, 2017; Vaasan yliopisto



Muuttuva 
toimintaympäristö



Vastaajien määrä 236

0,00% 2,10%

5,50%

32,60%

59,80%

Toimintaympäristössäni on tapahtunut viimeisten 
viiden vuoden aikana muutoksia

Ei lainkaan Vähän Kohtalaisesti Paljon Erittäin paljon
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Vastaajien määrä: 1595

5%

4%

6%

9%

5%

4%

5%

19%

23%

19%

28%

6%

14%

21%

23%

41%

45%

42%

40%

33%

36%

43%

42%

35%

27%

32%

22%

60%

45%

31%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

KAIKKI

SIVISTYSTOIMI

VARHAISKASVATUS

YLEISSIVISTÄVÄ

AMMATILLINEN KOULUTUS

AMMATTIKORKEAKOULU

YLIOPISTO

VAPAA SIVISTYSTYÖ & TAITEEN PERUSOPETUS

Ei lainkaan Vähän Kohtalaisesti Paljon Erittäin paljon

Toimintaympäristössäni on tapahtunut viimeisten 
viiden vuoden aikana muutoksia
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0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

a. Ympäristöasioiden huomioimisesta

g. Kunnallisen tason muutoksista / ohjauksesta

c. Kansainvälistymisen ja kulttuurisen moninaisuuden lisääntymisestä

i. Sidosryhmien toiminnasta

j. Työn aika ja paikkasidonnaisuuden vähenemisestä

b. Ikäluokkien pienenemisestä

l. Organisaation taloudellisen tilanteen heikkenemisestä

k. Digitalisaation kehityksestä

h. Oman organisaation aloitteesta

f. Opetussuunnitelmien tai tutkintojen uudistuksesta

e. Ministeriötason ohjauksesta

d. Lainsäädännön muutoksista

Toimintaympäristön muutokset ovat olleet / johtuneet

ei lainkaan jonkin verran kohtalaisesti paljon erittäin paljon

Toimintaympäristön muutokset ovat olleet / johtuneet

18/06/2021 Opetushallitus 18
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0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Formaalilla koulutuksella

Työn ohessa tapahtuvan oppimisen mahdollistamisella

Selkeillä työn kehittämiseen liittyvillä tavoitteilla

Vertaistuella

Perustelemalla muutosta ja motivoimalla

Tiedottamalla ja keskustelemalla

Yhteiskehittämällä

Vastuuttamalla

Osallistamalla

Henkilöstöä voi tukea työelämän muutoksessa

ei lainkaan jonkin verran kohtalaisesti paljon erittäin paljon

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuusselvitys 2020



Muuttuva toimintaympäristö

• Kompleksisessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä työskentelevälle jää usein 
hämäräksi hänen oman työnsä kytkeytyminen strategioihin ja yhteisiin 
toimintatapoihin. 

• Johtamisella tulee vahvistaa ihmisten kykyä hahmottaa kokonaisuutta ja oma 
rooliaan siinä, ettei työskentely ohjaudu siiloihin.

• Johtajuus on kontekstiinsa sidottu kompleksinen ilmiö, jossa toimijoiden 
tehtävänä on luoda jaettujen tulkintojen avulla toiminnalle selkeyttä ja suuntaa.
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Johtaminen muutoksessa

• Muutos on pysyvää - > Lähes kaikki johtaminen on muutosjohtamista

• Johtaminen reaaliaikaistuu – tilanneherkkyyden vaade kasvaa

• Läpinäkyvyys, eettisyys, aitous, vastuullisuus nousussa

• Ymmärrys työnmurroksesta haastaa – kukaan ei saisi tulla yllätetyksi – näkemys 
tulevasta

• Osaamisen johtaminen nostettava johdon agendalla aivan kärkeen

• Yhteisöllisyys vahvistuu, esimiehen ja työntekijän roolit tasavertaistuvat

• Johtamisen hierarkia ohenee

18/06/2021 Opetushallitus 21
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Muutoksessa ilman ymmärrystä ei synny sitoutumista

• Muutosvastarinta kielii 
taustoittavan viestinnän 
epäonnistumisesta.

• Vuorovaikutus on ainoa keino 
rakentaa luottamusta tulevaan.

• Osaavankin johtajan kyky 
viestiä ratkaisee ”kaiken”.

• Tunnista tosiasiat -tunnista 
asiat joihin voit vaikuttaa.

Näkemys 
tulevaisuudesta

Vuorovaikutus

Ymmärrys 
muutoksesta

Sitoutuminen 
uudistumiseen

Reijo Karhinen, 2018



MUISTA :  Ihmiset tekevät muutoksen organisaation  koosta riippumatta

Johtaja

• luo uudistumishenkisen ilmapiirin

• näyttää omaa esimerkkiä konkreettisin 
teoin

• viestii uudistumishalua

• antaa ihmisille tilaa kokeilla ja loistaa

• kuuntelee ollakseen ajan tasalla 

18/06/2021 Opetushallitus 23



Arvioi oman työsi kannalta mitkä ominaisuudet ovat tärkeimpiä 
esimiestyössä kasvatus-, koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa?
(1=ei lainkaan tärkeä… 5= erittäin tärkeä) 1/2

Tasokas johtaminen ei ole pelkästään yksilön ominaisuus vaan sillä on vahva sosiaalinen ja
kollektiivinen puoli.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Karismaattisuus
Oman alan substanssiosaaminen

Työlainsäädäntö- ja työehtosopimusosaaminen
Tiedonjanoisuus

Avuliaisuus
Kyky voimaannuttaa

Rohkeus
Empatia

Jämäkkyys
Arvosidonnaisuus

Määrätietoisuus
Delegointikyky
Visionäärisyys
Itseluottamus

Viestintäosaaminen
Strategisuus

Kyky innostaa
Kiinnostus ihmisistä

Sitoutuneisuus
Kuunteleminen

Tunneäly
Organisointikyky

Yhteistyökykyisyys
Vastuullisuus

Paineensietokyky
Luotettavuus

ei lainkaan tärkeä jokseenkin tärkeä tärkeä hyvin tärkeä erittäin tärkeä Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuusselvitys 2020



Saan tukea johtamistehtävässäni ennen kaikkea

3,50

3,27

3,17

2,61

2,79

1,84

1 2 3 4 5

Muilta vastaavassa asemassa olevilta esimiehiltä

Omalta esimieheltäni

Henkilöstöltä

Kirjallisuudesta

Koulutuksista

Toimialani/tehtäväalueeni päättäjiltä (esim. hallitus)

AMMATILLINEN KOULUTUS

Ei lainkaan, …, Erittäin paljon; asteikko 1-5Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuusselvitys 2020
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0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 %

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen johtamisessa

Asioiden johtamisessa

Osaamisen johtamisessa

Toiminnan ja toimintaprosessien hallinnassa

Pedagogisessa johtamisessa

Talousjohtamisessa

Strategisessa johtamisessa

Jaetussa johtamisessa

 Ihmisten johtamisessa

Verkostojohtamisessa

Hyvinvointijohtamisessa

Työlainsäädännössä ja työehdoissa

Toimintakulttuurin johtamisessa

Ennakointitaidoissa

Kriisijohtamisessa

Muutoksen johtamisessa

Johtamistehtävässäni tarvitsen oman osaamisen kehittämistä

en lainkaan jonkin verran kohtalaisesti paljon erittäin paljon

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuusselvitys 2020



Fullanin kompleksisuusteoreettisia teesejä

Luovu ideasta, että 
muutoksen tahti (pace 
of change) hidastuisi.

Yhtenäisyyden 
luominen (coherence 

making) on 
loppumaton, yhteinen 

tehtävä.

Kontekstin 
muuttaminen on 

huomion 
keskipisteessä.

Ennenaikainen 
ymmärrettävyys on 

vaarallinen asia

Julkinen läpinäkyvyys ja 
arviointitietous

Bottom up -strategioilla 
ei saavuteta 

laajamittaista reformia

Sosiaalisten 
houkuttimien 
mobilisointi

Vetovoimainen 
johtajuus yhdistyy 

negatiivisesti vakauteen 
ja pysyvyyteen



Suunnan 
näyttäminen

Merkityslähtöinen

Vaikuttavuustavoitteet

Strategian selkeys

Muutosjohtajuus

Yhdessä tekemisen 
toimintakulttuurin 

viljeleminen

Kasvun toimintakulttuuri

Oppiva johtajuus

Osaamiskapasiteetin 
kasvattaminen

Yhdessä tekeminen

Oppimisen 
syventäminen

Selkeät oppimisen 
tavoitteet

Täsmällisyys 
pedagogiikassa

Toimintatapojen muutos 
kapasiteetin 
kasvattamisessa

Vaikuttavuuden 
varmistaminen

Sisäinen vaikuttavuus

Ulkoinen vaikuttavuus

Muutoksen johtaminen



Tilannekuvan luominen, minkälaisesta 
johtamisen kokonaisuudesta puhutaan?

Mitkä ovat keskeiset muutostarpeet ja mitkä ovat 
vaikuttavimmat keinot tukea? - Etsitään asiat ja 
ilmiöt, jotka vaikuttavat tähän.
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Vastaajien määrä: 368

SUORIEN ALAISTEN MÄÄRÄ:
• Pienet yksiköt (alle 15 hlöä) 53%
• Keskikokoiset yksiköt (16-30 hlöä) 33% 
• Suuret yksiköt (yli  30 hlöä) 14% 

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuusselvitys 2020

Kyselyn toteutti: 
Opetushallitus, 
Sivistystyönantajat ja 
Kuntaliitto

Tiedonkeruu: 
21.9.-9.10.2020

Vastaajat: 
Johtajat ja esihenkilöt 
varhaiskasvatuksessa, 
kouluissa, oppilaitoksissa, 
korkeakouluissa ja 
sivistystoimessa. 

15%

32%
53%

Kuinka kauan olet toiminut 
esimiestehtävissä yhteensä (vuodet 

yhteensä sisältäen nykyisen tehtävän)

Alle kolme vuotta

Vähintään kolme, mutta alle 10 vuotta

Vähintään 10 vuotta

9%

8%

6%

2%

66%

Tehtävänimike

Rehtori Opetuspäällikkö Kehittämispäällikkö

Suunnittelupäällikkö Toimitusjohtaja Muu, mikä?



Vastaajien määrä: 1600

n

Sivistystoimi (kunnan hallinto) 121

Varhaiskasvatus 219

Perusopetus 234

Lukiokoulutus 67

Ammatillinen oppilaitos 236

Ammattikorkeakoulu 133

Yliopisto 408

Taiteen perusopetus 32

Kesäyliopisto 8

Urheiluopisto 6

Opintokeskus 5

Kansalais- tai työväenopisto 59

Kansanopisto 45

Muu 27

7,7%

Vastaajan edustama organisaatio

49,8%

51,0%

45,0%

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuusselvitys 2020



Keskustelu on avattu kasvatus- ja koulutusalan 
johtamisen haasteista ja osaamistarpeista

• Systeemisen, kompleksisen toiminnan 
johtaminen ja kokonaisuuksien ymmärtäminen

• Osaamisen jakaminen – tieto- ja 
tutkimusperustaisen tiedon jakaminen ja 
hyödyntäminen

• Yhteisöllinen kehittäminen ja osallistava 
kokeileminen

• Johtajaidentiteetin muuttuminen ajassa -
kokonaisvaltaisen johtajuuden kehittäminen

• Digitalisaation johtaminen - digitaalisten 
työkalujen hyödyntäminen

• Johdon vertaistuki

• Erilaisten urapolkujen tukeminen

• Johtamispuheen ja viestinnän merkitys
18/06/2021 Opetushallitus 32



Pohdittavaksi

• Miltä johtaminen näyttäytyy tiedollisena, 
sosiaalisena ja luovana ilmiönä erilaisissa 
toimintaympäristöissä ja johtamisen tasoissa? 

• Miten lisätään kykyä johtaa muuttuvassa 
toimintaympäristössä?

• Johtaminen on myös soveltamista - milloin 
helposta rutiininomaisesta toiminnasta tulee 
siirtyä työskentelyyn, joissa asioita 
tiedostetaan ja tutkitaan?
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Kirjoita vielä itsellesi muistiin asia tai 
idea, jonka voit viedä työhösi tämän 
päivän työskentelystä.
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Kiitos!


