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AMIKSESTA SANOTTUA 

HS  



VIESTI KOHDERYHMÄN 

MUKAAN 

• Selkeys, johdonmukaisuus ja avoimuus  

• Asiakaskeskeistä viestintää – tutki/selvitä, älä oleta! 

• Ydinviestit  

• Sisäiset kohderyhmät (opettajat ja muu henkilöstö, 

opiskelijat) 

• Ulkoiset kohderyhmät (media, työelämä, poliittiset päättäjät, 

peruskoulun opot ja muut sidosryhmät) 
 



• Ammatillinen koulutus tukee yritysten kasvua ja uudistumista.  

HENKILÖSTÖ 



OLEMME ERILAISIA - 

MUUTOKSISSAKIN 

Lähde: Muutoskäyrä (Kubler-Ross 
1969).  

 



VUOROVAIKUTUS 

• Kuullaan ja kuunnellaan, tarjotaan 
vuorovaikutustilanteita 

 

• Muutoksessa tärkeää on luodata 
kohderyhmiä 

– kuunnellaan, mitkä asiat keskusteluttaa 

– osallistutaan tarvittaessa  

– muokataan viestintää sen mukaan   

 

 

Kasvokkais-
viestintä 
tehokkainta  
 



JAETAAN 

ONNISTUMISTARINOITA 

• Viestintä on tekoja 

• Opettajat ja opiskelijat ovat parhaita ammatillisen 
koulutuksen lähettiläitä. 

• Kerrotaan onnistumisista  

– oppilaitoksen sisällä 

– sosiaalisessa mediassa 

– tarjotaan juttuaiheita medialle  

 



TYÖELÄMÄ 



ASIAKAS JA 

YHTEISTYÖKUMPPANI 

”Yrityksissä toivottiin parempaa tiedonkulkua tulevista koulutuksen 

muutoksista, jotka koskettavat työelämää konkreettisesti.  

Yritykset ovat valmiita ja jopa toivovat tiiviimpää yhteistyötä 
oppilaitoksen ja työelämän välille. Kaikki haluavat ottaa edelleen 

vastaan työssäoppijoita ja olla muutoksessa mukana. ” 

” Yritykset eivät ole valmistautuneet tulevaan muutokseen, koska tietoa 

muutoksesta ei ole ollut. Haastatteluissa toivottiin informaatiota 

oppilaitoksesta muutokseen liittyen. ”  
Opinnäytetyö: Mitä ammatillisen koulutuksen rakennemuutos merkitsee suurkeittiö- ja 
ravintolayrityksille, Saimaan ammattikorkeakoulu, Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon 
ylempi AMK-koulutus, Marju Riikonen ja Ulla Siik  

 



 

 

VIESTITÄÄN 

MAHDOLLISUUKSISTA 

• Tehdään yhdessä 

– Esite ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista työelämälle 

– Parasta palvelua -hankkeen materiaalit 

– Parasta osaamista -hankkeen materiaalit   

• Elinkeinoelämän kampanja yrityksille -> toteutus kevät/syksy  

– Tietoa reformista ja uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta 

yrityksille ja työnantajille sekä vahvistetaan ammatillisen koulutuksen 

vetovoimaa.  

– sisältökärkinä työpaikalla tapahtuvan opettamisen, arvioinnin ja 

oppimisen käytännöt sekä yhteistyön muodot ja mahdollisuudet 

alueen oppilaitosten kanssa 

– 10-13 alueellista tilaisuutta, kohderyhmänä kaikenkokoiset yritykset 

– Tavoitteena järjestää tilaisuudet yhteistyössä alueellisten 

oppilaitosten kanssa. 

 

 

 

 

http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM_AMIS_palvelee_tyoelamaa_280218.pdf/803529f4-eca5-4c03-8323-ee1c4179b5c9/OKM_AMIS_palvelee_tyoelamaa_280218.pdf.pdf
http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM_AMIS_palvelee_tyoelamaa_280218.pdf/803529f4-eca5-4c03-8323-ee1c4179b5c9/OKM_AMIS_palvelee_tyoelamaa_280218.pdf.pdf
https://trello.com/b/nsIGzB4G/materiaalipankki


YRITYKSIÄ PALVELLEN 

• Haastamme kaikki oppilaitokset täydentämään verkkosivuilleen 
työelämäpalveluiden yhteystiedot helposti löydettäväksi. 

 



REFORMISTA 

KOHTI 

UUDISTUNUTTA 

AMMATILLISTA 

KOULUTUSTA 



JOHDON 

WEBINAARIAAMUKAHVIT 

• Opetushallituksen järjestämät johdon webinaariaamukahvit skypen 
välityksellä - tukea reformin toimeenpanoon ja johtamiseen.  

 

• Isäntänä Mika Tammilehto ja emäntänä Anni Miettunen 

 

• Seuraava tilaisuus to 19.4. klo 8.30-9.30 (ilmoittautuminen avataan 
3.4.) 

 

• Ilmoittautuminen http://www.oph.fi/reformintuki/verkkokyselytunnit 

http://www.oph.fi/reformintuki/verkkokyselytunnit
http://www.oph.fi/reformintuki/verkkokyselytunnit


MISSÄ VIESTIMME? 

 

• Ammatillisen koulutuksen uutiskirje 
http://www.oph.fi/reformintuki/uutiskirjeet 

 

• Usein kysytyt kysymykset  

 

• Opiskelijavideot OKM:n Youtube-kanavalla (Haku 
amikseen, yksilölliset opintopolut, työpaikalla opiskelu ja 
tutkinto näytöllä) 

 

• Johdon webinaariaamukahvit, seuraava tilaisuus to 19.4. 
klo 8.30-9.30 (ilmoittautuminen avataan 3.4.), 
ilmoittautuminen 
http://www.oph.fi/reformintuki/verkkokyselytunnit 

 

http://www.oph.fi/reformintuki/uutiskirjeet
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiQUCEQZ2TgJ7VdIav757Y754B45_gBwk
http://minedu.fi/usein-kysyttya-amisreformi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiQUCEQZ2TgJ7VdIav757Y754B45_gBwk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiQUCEQZ2TgJ7VdIav757Y754B45_gBwk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiQUCEQZ2TgJ7VdIav757Y754B45_gBwk
http://www.oph.fi/reformintuki/verkkokyselytunnit


VIESTINTÄ TUKEE MUUTOSTA 

Väärät tiedot 

oikaistaan heti!  

Miten 
minun käy? 

Kerrotaan, mitä 
ei tiedetä 

Viestintävastaavat 
mukaan muutoksen 
suunnitteluun 

Kasvokkais-
viestintä 
tehokkainta  

Saavutimme 
ensimmäisen 
virstanpylvään!  

Toisto!  



KIITOS! 
HTTP://MINEDU.FI/AMISREFORMI 

 


