
LEDARFORUM FÖR UTBILDNINGSSEKTORN
– Att leda en lärande organisation i det 100-åriga Finland

7–8.6.2017, Helsingfors

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 
– Oppivan yhteisön johtaminen 100-vuotiaassa Suomessa

7.–8.6.2017, Helsinki



Aika ja paikka   7.–8.6.2017, Helsinki, Wanha Satama, Pikku Satamakatu 3–5

Kohderyhmä Opetus- ja sivistystoimen johto 
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtorit ja apulaisrehtorit 
Aluehallinnon sivistystoimen edustajat  
Opettajankoulutuslaitosten ja täydennyskoulutuslaitosten johto 

Tavoite Koota yhteen opetus- ja koulutusalan johtoa, edistää verkostoitumista ja kehittää johtamista 
Saada eväitä oppivan yhteisön johtamiseen 
Osaamisen jakaminen oppivassa yhteisössä

Sisältö Pohtia yhdessä koulutuksen tulevaisuutta erityisesti teknologioiden, hyvinvoinnin ja muuttuvien 
identiteettien näkökulmasta 
Saada eväitä laadukkaan opettajuuden ja oppimisen johtamiseen 
Jakaa hyviä käytänteitä muutoksen läpiviemiseen sivistyskunnissa

Puheenjohtajat Johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus 
Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus

Yhteistyökumppanit  Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry 
Suomen Rehtorit ry 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 
Suomen Kuntaliitto 
Helsingin kaupunki 
Helsingin Seudun Rehtorit ry

Osallistumismaksu 390 € + alv 24 % sisältäen koulutuksen sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut. Muista mahdollisista 
kustannuksista osallistujat vastaavat itse. Lasku lähetetään tilaisuuden jälkeen osallistujan 
ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Ilmoittautuminen 5.5.2017 mennessä: 
www.oph.fi/koulutus 
Ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä koulutussihteeri  
Satu Saarioon, satu.saario@oph.fi, puh. 029 533 1192

 Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme antamaan seuraavat tiedot: 
• osallistuminen rinnakkaisiin työpajoihin 
• osallistuminen iltatilaisuuteen 
• laskutusosoite, sähköpostiosoite sekä mahdollinen erikoisruokavalio 
 
Lähetämme vahvistuskirjeen ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen noin kaksi viikkoa ennen 
tilaisuutta.

Majoittuminen Lisätietoja osoitteessa www.oph.fi/koulutus

Peruutusehto 10–3 päivää ennen tilaisuutta tehdystä peruutuksesta veloitamme 30 % koulutuksen hinnasta. 
Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen tai jätetään kokonaan tekemättä, perimme koko 
osallistumismaksun, ellei osallistujalla ole esittää lääkärintodistusta poisjäännin perusteeksi. 
Peruutus tehdään kirjallisesti. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Sisältötiedustelut Koulutussuunnittelija Kati Korhonen, kati.korhonen@oph.fi,  puh. 029 533 1292 
 
www.oph.fi/koulutus

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 
– Oppivan yhteisön johtaminen 100-vuotiaassa Suomessa
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OHJELMA / PROGRAM
Keskiviikko 7.6.2017 / Onsdag 7.6.2017
Puheenjohtajana toimii johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta

9.00–10.00 Ilmoittautuminen, aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen /  
Anmälan, morgonkaffe och utställning

10.00–11.30 Missä nyt mennään ja visio tulevaisuudesta! 
– osallistu tulevaisuusdebattiin!  
debattiin johdattelevat puheenvuoroillaan

 pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus 
erikoistutkija, dosentti Pasi Saukkonen, Helsingin kaupungin tietokeskus 
tutkija, tiiminvetäjä Katri Saarikivi, Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö, Helsingin yliopisto 
toimitusjohtaja Ulla Nord, Me-säätiö

11.30–13.00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen / Lunch och utställning

13.00–15.00 A. RINNAKKAISET TYÖPAJAT

 A1. Työyhteisön hyvinvoinnin johtaminen 
       Tarinoita hyvästä työyhteisön hyvinvoinnista. Mitä voimme yhdessä tehdä  
       työhyvinvoinnin hyväksi? Mistä saamme apua hyvinvointityöhön, jos huomaamme  
       pulmia? 
 
       Työpajan työskentelyä alustavat ja ohjaavat 
       puheenjohtaja Virpi Lehmusvaara ja varapuheenjohtaja Peter Johnson, Opetus- ja 
       sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry 
       yksikön päällikkö, opetusneuvos Ulla Laine ja opetusneuvos Pirjo Koivula, 
       Opetushallitus

 A2. Kulttuurisesti moninaisen ja kielitietoisen koulun eettinen johtaminen  
       Mitä kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus opetussuunnitelman perusteissa  
       tarkoittavat? Mitä niiden toteutuminen koulun toimintakulttuurissa edellyttävät  
       johtamiselta? Millaista on kulttuurisesti moninaisen ja kielitietoisen koulun johtamisen  
       etiikka? 
 
       Työpajan työskentelyä alustavat ja ohjaavat 
       puheenjohtaja Antti Ikonen, Suomen Rehtorit ry  
       rehtori Kaisa Isotalo, Seinäjoen lyseo 
       yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä ja opetusneuvos Katri Kuukka,  
       Opetushallitus 
       erikoistutkija, dosentti Pasi Saukkonen, Helsingin kaupungin tietokeskus

 A3. Digiosaamisen johtaminen  
       Eroaako digijohtaminen muusta johtamisesta? Millainen johtaminen edistää  
       digitaalista toimintakulttuuria? Mitä lisäeväitä digijohtaminen tarvitsee? 
 
       Työpajan työskentelyä alustavat ja ohjaavat 
       opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen, Helsingin kaupunki 
       opetusneuvos Teijo Koljonen ja ylitarkastaja Kimmo Koskinen, Opetushallitus

15.00–15.45 Kahvi / Kaffe

15.45–16.30 Tiimijohtaminen 
elokuvaohjaaja Klaus Härö

16.30–17.30 Suomi100 #YHDESSÄ – Malja suomalaiselle sivistykselle  
tarjoaa Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry

17.30–20.30 Suomi 100 -gaalaillalliset 
 
Illallinen ja yhdessäoloa 
 
Musiikkia 100-vuotiaan Suomen eri vuosikymmeniltä 
Unelmavävyt-trio 
 
Gaalaillallisen pukukoodi: juhlava



oph.fi/koulutus – oph.fi/verkkokauppa

Torstai 8.6.2017 / Torsdag 8.6.2017
Puheenjohtajana toimii yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Opetushallituksesta

9.00–9.45 Sivistyskunnan rooli ja tehtävät 
opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

 Kysymyksiä ja keskustelua

9.45–10.15 Kahvi / Kaffe

10.15–12.30 B. RINNAKKAISET TYÖPAJAT

 B1. Sivistyskunnan johtaminen 
       Miten johtaminen muuttuu uudessa kunnassa? Mikä on sivistystoimen rooli   
       tulevaisuuden kunnassa? Mitkä tekijät vaikuttavat toimivan yhteistyön edistämiseen kunnan ja  
       maakunnan välille?

        Työpajan työskentelyä alustavat ja ohjaavat 
       johtaja Terhi Päivärinta ja erityisasiantuntija Leena Pöntynen, Suomen Kuntaliitto 
       yksikön päällikkö, opetusneuvos Ulla Laine ja erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen, 
       Opetushallitus

 B2. Laadukkaan opettajuuden ja oppimisen johtaminen 
       Toimintaympäristö on muutoksessa ja rehtorit ovat monien asioiden osalta uudessa  
       tilanteessa. Miten laatua vaalitaan koulun arjessa? Kuinka virkaehtosopimus ja lainsäädäntö 
       tukevat johtajan työtä? 
 
       Työpajan työskentelyä alustavat ja ohjaavat  
       kehittämispäällikkö Niku Tuomisto ja koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan  
       Ammattijärjestö OAJ 
       yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä ja yksikön päällikkö, opetusneuvos Tiina Tähkä, 
       Opetushallitus

 B3. Koulun kansainvälistymisen johtaminen 
       Mitä kansainvälisyys on? Mistä koulun kansainvälistymisen johtaminen  koostuu?  
       Miten kansainvälisyys johdetaan osaksi koulun toimintakulttuuria? 
 
       Työpajan työskentelyä alustavat ja ohjaavat 
       opetusneuvos Mikko Nupponen, opetusneuvos Paula Mattila ja opetusneuvos Katri Kuukka,  
       Opetushallitus 
       puheenjohtaja Sari Hakola, Helsingin Seudun Rehtorit ry

12.30–13.30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen / Lunch och utställning

13.30–15.00 Kehitykseen suuntaava johtaminen koulujen ja oppilaitosten näkökulmasta  
– case Lappeenranta 
perusopetusjohtaja Mari Routti, Lappeenrannan kaupunki 
rehtori Helena Ripatti, Myllymäen koulu

 Keskustelua

15.00– Tilaisuuden päätös 
 
Päätöskahvi / Kaffe

 

 *** Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Förändringar i programmet är möjliga.
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