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Sujuvat siirtymät -teemaseminaari: 
johtajuus ja ammatillisen koulutuksen 
kehittämistoiminta 
 

Seminaarin tarkoituksena on pyrkiä yhdessä löytämään toimintamalleja entistä paremmin toteutettuun 

ammatilliseen koulutukseen. Tilaisuus on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen kehittämisestä vastaaville 

toimijoille, jotka huolehtivat osaltaan siitä, että ammatillinen koulutus säilyy vetovoimaisena ja tuloksellisena 

koulutusvaihtoehtona nyt ja tulevaisuudessa. Seminaariin toivotaan osallistuvan jokaisesta organisaatiosta 

kolme henkilöä: hanketoimija, (pedagogisen) johdon edustaja sekä käytännön työn substanssiasiantuntija. 

Seminaari haastaa organisaation eri tason toimijat hakemaan yhdessä uutta näkökulmaa oman 

kehittämistoiminnan organisoimiseen ja yhteistyön vahvistamiseen. 

Seminaari ja ohjelmaan merkityt tarjoilut ovat maksuttomia. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista 

matkakustannuksistaan. Seminaarin aamupäivän osiota on mahdollista seurata etäyhteydellä: 

http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/zoomi/aineistot 

Tiistai 27.9.2016 klo 9–16 

Helsinki Congress Paasitorni 1. kerros, Siltasaari-sali, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki 

OHJELMA 

8.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9.00 Ajankohtaiskatsaus ammatilliseen koulutukseen 

Esa Karvinen, ammattikoulutus-toimintayksikön johtaja, Opetushallitus 

9.20 Kehittämisen johtaminen niukkenevin resurssein 

Markku Aunola, senior consultant  

 Ammatillinen koulutus on muutoksessa, samoin johtajuus ja opettajuus. Puheenvuorossa 

tarkastellaan, millä toimin voidaan varmistua siitä, että ammatillinen koulutus säilyy 

vetovoimaisena vaihtoehtona, sitä arvostetaan koulutuksen järjestämismuotona ja prosessit 

toimivat siten, että opiskelijat läpäisevät koulutuksen ja he siirtyvät sujuvasti työelämään tai 

jatko-opintoihin riittävillä valmiuksilla varustettuna. Mikä on innovatiivisen hanke- ja 

kehittämistoiminnan sekä johtajan rooli kokonaisuudessa, kun resurssit niukkenevat ja 

toimintaympäristö muuttuu? 

http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/zoomi/aineistot


       2 (2) 

ZOOMI – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi (S20306)                 22.9.2016 

 

 

        

          

10.00 Organisaation kokonaisvaltaisen tuen vaikutus kehittämistyöhön 

Hannu Laurila, kuntayhtymän johtaja, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  

Outi Komi, toimialapäällikkö, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

Sari Mallat-Ahola, kouluttaja, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

 Millä tavoin koulutusorganisaation strategiaa ja rakenteita kehittämällä sekä resurssien 

kohdentamisen ja henkilöstön motivoinnin avulla mahdollistetaan uusien asioiden kokeilu ja 

kehittämistyö? Miten hyviä tuloksia ja toimintamalleja juurrutetaan käytännön työhön ja 

vakiinnutetaan osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa?  Asiaa lähestytään kolmesta 

näkökulmasta organisaation eri tasot huomioiden ja mukana on myös esimerkki onnistuneesta 

hankkeesta.  

11.00–12.00 Lounas 

12.00- 15.00 Työryhmätyöskentely 

 Työskentelyyn johdattaa ja sitä fasilitoi Iikka Lovio, palvelumuotoilija, PALMU  

 Työskentelyosion aikana tuotetaan oman organisaation tarpeista ja lähtökohdista käsin 

mielekäs kehittämistehtävä/-tavoite, joka tukee kehittämistoiminnan (ml. hanketoiminta) 

strategisten tavoitteiden saavuttamista ja kehittää organisaation sisäistä ja ulkoista 

yhteistyötä.  

 Iltapäiväkahvi työryhmätyöskentelyn lomassa 

15.00  Työskentelyn purku ja päivän reflektio 

16.00  Tilaisuus päättyy 

 

 

 

 

 

 

 

Muutokset ohjelmaan mahdollisia. 


