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Opetushallitus 
pähkinänkuoressa
• Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO 

yhdistyivät 1.1.2017 uudeksi kehittämisvirastoksi, jonka nimi on 
Opetushallitus

• Vuoden 2018 alusta Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi ja 
Ylioppilastutkintolautakunta OPH:n erillisyksiköiksi

• Opetushallituksen perustehtävät ovat kehittää koulutusta, 
varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä. 

• Henkilöstöä 370 + Karvi 50 ja YTL 26

• Organisoitu osastoiksi, yksiköiksi, ryhmiksi ja tiimeiksi

• Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen



Uudistumisen suuntana 
OPH 3.0
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Opetushallitus 3.0

• on asiakaslähtöinen

• yhtenäiseen johtamisjärjestelmään toimintansa rakentava sekä

• rakenteiltaan 1.1.2019 uudistunut organisaatio, joka mahdollistaa 
vision, mission ja toimintatapojemme mukaisen työskentelyn.



Kokeiluja, oppimista ja keskeneräisyyden äärellä oloa 
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2016

•Valmistautuminen virastojen yhdistymiseen – työyhteisöviestintätyöskentely
•mukana osa henkilöstöstä kahdesta eri virastosta (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja 

Opetushallitus) 

Kevät 2017

•Visio, missio, tapamme toimia – Kohti vappua –projekti
•Opetushallituksen muutoksentekijäverkostoa ja sitten koko henkilöstöä osallistava työskentely

Syksy 2017

•OPH 2.0 teemat ja ohjelmat 
•kokeillaan uudella tavalla osallistavaa ja itseorganisoituvaa työskentelyä valmentavalla otteella

Kevät 2018

•OPH 3.0: Valmistautuminen organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistamiseen
•Erilaiset vaikuttamisen paikat - jokaisella mahdollisuus osallistua fasilitoijana, kommentoijana, haastajana, sparraajana

Syksy 2018

•OPH 3.0: Uuden organisaation ja johtamisjärjestelmän viimeistely ja siirtymäaika 10-12/2018
•Toiminnan jatkuva, dynaaminen kehittäminen
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Organisoituminen pohjautuu viiteen päätoimintoon
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Vaikuttavuustavoitteet

Asiakkuudet

Oppiminen ja kansainvälistyminen

Tieto

Kokonaisjohtamispalvelut ja
mahdollistajapalvelut



OPH 2.0 ohjelmat – kokeileva 
ja ketterä toimintatapa
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Opetushallitus 2.0
Johdonmukainen ja pitkäjänteinen ketterä kehittäminen
- missio aina mielessä, Opetushallituksen tapaa toimia noudattaen

I Oppimisen digitaalinen 
ekosysteemi 
1 Oppimisen digitaalisen ekosysteemin 
kuvaus

II Kokonaisoppimisen polku
2 Oppimisen tuki: tieto, neuvonta ja 
ohjaus
3 Ennakoinnin vahvistaminen ja tulosten 
hyödyntäminen

IV Vaikuttavat ohjaustyökalut
5 Valtionapujen ja kv-rahoituksen 
vaikuttavuus
6 Alan toimijoiden johtamisosaamisen 
kehittäminen

III Laadukkaat asiakas- ja 
tietopalvelut
4 Asiakaspalvelun kehittäminen ja 
yhtenäisten toimintamallien luominen

Jokainen voi kasvaa potentiaaliinsa

Opetushallitus
2.0 teemat

7 Pääprosessien määrittely (yhteinen teema)
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Opetushallitus 2.0 ohjaus- ja toteutusmalli

11

Projektitoimisto 
Rooli: operatiivinen valmistelu ja tuki 

ohjelmien vetäjille, jäsenille ja 
johtotiimille

Tehtävät: valmistelun päivittäistuki, tilannekuvan 
ylläpito, riskien hallinta 

Kokoonpano: Reetta Niemelä, Maire Kokko, Petri 
Eerola (BroadScope) 

Projektitoimisto 
Rooli: operatiivinen valmistelu ja tuki 

ohjelmien vetäjille, jäsenille ja 
johtotiimille

Tehtävät: valmistelun päivittäistuki, tilannekuvan 
ylläpito, riskien hallinta 

Kokoonpano: Reetta Niemelä, Maire Kokko, Petri 
Eerola (BroadScope) 

Teemapohjaiset ohjelmaryhmät (7)
Rooli: Ohjelmasuunnittelu ja käytännön valmistelu, 
ehdotusten työstäminen, toteutuksen suunnittelu, 
katselmusten valmistelu 10.10. ja 12.12. mennessä 

Jokaisella ohjelmalla on vetäjä, joka vastaa siitä että ryhmä 
ratkaisee niitä keskeisiä kysymyksiä joita teeman osalta on 

asetettu ja siitä, että ohjelma etenee aikataulussa. 

Ohjausryhmä (johtotiimi) 
Rooli: uudistusohjelman kokonaisuuden seuranta ja ohjaus 

Ohjausryhmä (johtotiimi) 
Rooli: uudistusohjelman kokonaisuuden seuranta ja ohjaus 

Valmistelun periaatteet: 
• Valmistelu on kokeilevaa, ketterää, epäformaalia, osallistavaa ja organisaatiorajat 

ylittävää 
• Valmistelu on avointa (sosiaalinen intranet), ratkaisuja yhdessä muotoilevaa
• Keskitytään aikaansaataviin vaikutuksiin ja toimintatapojen uudistamiseen 

oppijan parhaaksi 
• Rakentava kritiikki ja haastaminen on suotavaa  

”Saamme aikaan uudistumista 
työmme vaikutuksissa ja 

toimintatavoissa.” 

Johtotiimin jäsenet ohjelmien vetäjien coacheina



Kokemuksia ja oppeja ohjelmatyöstä

• Ketteryyttä ja kokeilukulttuuria käytännössä

• Aikaansaannoksiin nopeammin kuin perinteisellä, formaalilla toimintatavalla

• Ohjelmaryhmien työssä toteutunut yhteistyö yli yksikkö- ja organisaatiorajojen

• Asiantuntijoiden valtuutus - vetäjillä ohjelmien omistajuus

• Lähtökohtana johtotiimin luottamus  ja kiinnostus ohjelmien työn etenemiseen

• Laaja-alainen viraston asiantuntijuuden hyödyntäminen
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Yhteisöllisen työskentelyn
living lab -kokeilu



Living lab työtilaratkaisu- avotilasta vielä 
avoimempaan
• Idea syntyi OPH:n ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus –yksikön 

kehittämispäivässä syksyllä 2017 – tiedettiin, että työtiloille piti tehdä jotain

• Toteutus pilottina tammi-helmikuussa 2018 kevyellä otteella ja liikoja hautomatta

• Perustui vapaaehtoisuuteen ja nopeaan kokeiluun sekä määräaikaisuuteen

• Pilotin tavoitteita:

• Työhyvinvointia parantava ratkaisu

• Yhteisöllisyys lisääntyy

• Tyylikkäät ja toimivat tilat, joissa henkilöstö viihtyy

• Toimii esimerkkinä koko talolle uudenlaisesta ja toimivasta avotilaratkaisusta

• Sitoutuminen yhteiseen uuteen tapaan toimia ja tehdä töitä
21/09/2018 Opetushallitus 14



Living lab konseptin kehittäjät Sanna Laihoja  
Hanna Ketonen
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"Me haluttiin meille kaikille hyvää”
”Kokeilu osoittaa, että muutos on 
mahdollinen eikä se edes vie paljoa aikaa. 
Kierrättämällä, keksimällä ja haluamalla 
parasta se onnistuu. Meillä ei ole omia 
istumapaikkoja, vaan uuden paikan voi 
valita vaikka joka aamu. Jokaisella on 
kuitenkin oma, lukittava kaappi, jossa voi 
säilyttää konetta, näppistä ja muita 
henkilökohtaisia tavaroitaan. 
Opettelemme tässä siihenkin, että 
paperipinoja ei välttämättä pöydillä 
tarvita."
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Olohuone
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Vapaamuotoinen kokous- ja oleskelutila, jossa taukojumppamahdollisuus ja -
välineet



”Pelkkä tilahan ei sinänsä ratkaise mitään, vaan 
ihmiset ”
 Yhteisöllisyys on luontevaa ja keskittymisrauhaakin 

löytyy

 Aikaisempaa enemmän kivaa small talkia

 Tarvittaessa voi kysyä neuvoa toisilta käytännön pikku 
ongelmiin

 Asioiden selvittäminen ja ratkaisujen hakeminen 
nopeutunut

 Ei tiimi, vaan ammatillisen osaamisen yksiköstä melko 
sattumanvaraisesti valikoituneita henkilöitä -> oppii 
ihan huomaamattaan uutta myös toisten työstä

 Työpisteen vaihtaminen virkistää

 Pelisäännöt todettiin tarpeettomiksi
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Kokeilun onnistumisen teki mahdolliseksi

• Lupa lähteä suunnittelemaan ja kokeilemaan konseptia

• Innostuneet ihmiset, jotka ottivat vastuun => moottorit

• Muun porukan osallistaminen suunnitteluun

• Tuumasta toimeen – ei edellytetty liian yksityiskohtaista suunnitelmaa

• Avoin mieli ja luottamus, vaikka ei tiedetty tarkasti lopputulosta
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Alueelliset tilaisuudet –
yhdessä oppimista kentän 
kanssa



Tasa-arvoa rakentamassa yhdessä kentän kanssa
• Toimintakulttuurin muutos -> tiiviimpää yhteistyötä ja vuorovaikutusta asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa

• Syys-marraskuussa 3 kpl tilaisuuksia (Turku, Joensuu, Rovaniemi)

• Haluamme kuulla asiakkaidemme ja sidosryhmiemme odotuksia ja tarpeita

• Tuomme oman tietopohjamme alueiden osaamisen ja kansainvälistymisen tueksi

• Tarkoitus on tuoda yhteen paikallisia toimijoita laajalla rintamalla; tasa-arvon toteutumisen haasteet ovat 
sen tyyppisiä, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä

• Sitran Erätauko mallina dialogisille kohtaamisille
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Maire Kokko

Henkilöstön kehittämispäällikkö

Opetushallitus

maire.kokko@oph.fi

Puh. 0295 338 551
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