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Projektdag för utveckling av yrkesutbildningen  
 
Projektdagen ordnas i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. 
 
 
Tidpunkt  4.10.2018 kl. 8.30–16.00 
 
Plats  Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorigatan 5 A, Siltasaari 1:a vån. 
 

Det är möjligt att följa förmiddagens program via Webcast. Sändningen 
bandas inte. Länk till sändningen publiceras på webben: 
https://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/ammatillinen_koulutus/tilaisuudet 
 
Målet med projektdagen är att projektaktörerna får en möjlighet att ta del av 
pågående projekt, dela med sig av resultat och kunnande från 
utvecklingsarbetet samt skapa nätverk med andra projektaktörer. 
Programmet ordnas huvudsakligen på finska. Projektpresentationerna får 
gärna göras på svenska. 

 
Målgrupp Projektdagen riktar sig till ledningen för utbildningsanordnarna, de projekt 

som fått statsunderstöd för yrkesutbildning och de utbildningsanordnare som 
fått strategifinansiering. 200 deltagare ryms med på Paasitorni.  

 
Deltagarnas presentationer   

 
På eftermiddagen finns det möjlighet för projekten att presentera sina 
resultat på ett projekttorg genom posters, presentation med egen dator och 
broschyrer.  

 
Måltids-, inkvarterings- och resekostnader 
 

Tillställningen är avgiftsfri. Deltagarna står själva för lunch- och 
resekostnaderna.  

 
Anmälan och mer information: 
  

Bindande anmälan senast 23.9: 
https://link.webropolsurveys.com/S/B8EBFC24A16B5F55 
 
Vid frågor om anmälan kan man ta kontakt med assistent Nina Viitanen 
(nina.viitanen@oph.fi, tfn 029 533 1769). 

 
 
Välkomna! 
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PROGRAM 
 
 
8.30  Anmälan och morgonkaffe 
 
9.00  Tilaisuuden avaus  

yksikön päällikkö, opetusneuvos Kati Lounema, Opetushallitus 
 
9.30–10.00  Videotervehdykset 
  ylijohtaja Mika Tammilehto, Opetus- ja kulttuuriministeriö 
  johtaja Anni Miettunen, Opetushallitus 
 
10.00–10.30  Katsaus käynnissä oleviin valtionavustushankkeisiin 
 
10-30–11.00   Ajankohtaista Koski -järjestelmästä 
  erityisasiantuntija Tomi Kytölä, Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
11.00–12.00  Lunch (på egen bekostnad) 
 
12.00–14.00  Työpaja: Yhteisen kehittämisen visio 
 
  Eftermiddagskaffe under arbetets gång.  
 
14.00–16.00 Projekttorg. Projektpresentationer genom posterutställning.  

 
Teema 1, Koulutuksen järjestämisen ydinprosessien hallinta – Hantering 
av kärnprocesserna i anordnandet av utbildning 
 
Teema 2, Muutosjohtaminen – Förändringsledning   
 
Teema 3, Digitalisaatio osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden 
tukena – Digitalisering som stöd för kompetensinriktning och 
kundorientering  
 
Teema 4, Yhteisöllisyys, hyvinvointi ja osallisuuden edistäminen 
Samhörighet, välbefinnande och främjande av delaktighet 
 
Teema 5, Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyshankkeet – 
Internationaliseringsprojekt inom yrkesutbildningen 

 
16.00  Projektdagen avslutas 
 
 

Ändringar i programmet är möjliga. 


