
Kehittämistyön tuloksia Perho Ltossa

Hyvinvoiva ja kehittyvä kouluyhteisö ja sen reformin mukainen toiminta

Keväällä 2019 toteutettujen koko henkilöstön hyvinvointia mittaavan Työyhteisövire-kyselyn sekä sisäisen 
palvelutaso-kyselyn tulosten pohjalta teimme suunnitelmat ja toteutukset eri henkilöstöryhmien kehittämiseksi 

Opetushenkilöstö:

Opetushenkilöstölle suunnattu koulutusohjelma 
toteutettiin kevät 2019 - syksy 2020. 

Ohjelman teemoina olivat mm.: oman työn johtaminen 
ja kehittäminen, yhteisöllisyys, yhteiset toimintatavat ja 
perholaisen opettajuuden malli sekä uuden 
ammatillisen koulutuksen käytännön toteuttaminen 
Perho Ltossa (erityisesti HOKS-prosessin tukeminen, 
osaamisen arviointiprosessin yhdenmukaistaminen ja 
yksilöllisten osaamispolkujen vahvistaminen)

Esimiehet ja johto:

Esimiesfoorumit opetuksen ja tukipalveluiden 
esimiehille, mukaanlukien johtoryhmä, aloitettiin 
keväällä 2019 ja ne ovat osa esimiestyön jatkuvaa 
kehittämistä. 

Teemoina 2019 ja keväällä 2020 olivat: 
muutosjohtaminen ja viestintä, ristiriitatilanteisiin 
puuttuminen, positiivinen johtaminen (PRIDE-malli). 
Syksyn 2020 teemoina ovat mm. koronan vaikutukset 
oppilaitosarkeemme, Perhon visio- ja strategiatyö ja 
opetushenkilöstön vuosityöaikaan siirtyminen 2021 
vuoden alusta.
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Pedagoginen hyvinvointi Perho Liiketalousopistossa

PRIDE-mallia on hyödynnetty niin esimiestyön kehittämisessä kuin johtoryhmänkin työssä, 
mutta malliin on tutustuttu myös  koko henkilöstön kanssa kehitettäessä yhdessä pedagogista 
hyvinvointia Perho Ltossa.

Mallin osatekijöihin tutustuttiin koko henkilöstön kanssa keväällä 2020, jolloin Sanna 
Wenströmin johdolla perehdyttiin aiheeseen Pedagoginen hyvinvointi oppilaitosyhteisössä ja 
positiivisen oppilaitoksen osatekijät. Erityisesti käsittelyn keskiössä oli PRIDE-mallin osatekijä 
Myönteiset tunteet ja ilmapiiri. 
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PRIDE-mallin hyödyntäminen johtoryhmätyössä

Johtoryhmä on työstänyt positiivisen organisaation johtamisen elementtejä erityisesti nopeasti 
muuttuvan toimintaympäristömme näkökulmasta. 

Kehittämistyömme kohteena ovat olleet erityisesti aktiivinen ja innostava viestintä (olemme 
mm. uudistaneet Perho Lton intranetin sekä kehittäneet perholaista kuukausikatsausta 
monipuolisesti toimintamme eri osa-alueita heijastavana informaatiolähteenä). 
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PRIDE-mallin hyödyntäminen perholaisessa esimiestyössä

Esimiehet tutustuivat PRIDE-malliin hankkeen puitteissa järjestetyssä seminaarissa 19.9.2019, 
jonka jälkeen mallia on jalkautettu soveltuvin osin perholaiseen esimiestyöhön. Jalkauttamista 
on jatkettu esimiesfoorumeissa vuoden 2020 aikana.

Lähiesimiehet ovat olleet mukana ideoimassa sekä kehitystyössä. Esimiesfoorumissa olemme 
arvioineet konkreettisesti PRIDE-mallia ja sen eri osa-alueita toimintamme kannaltamme ja 
käyneet läpi mm. esimiesten vuorovaikutuksen ja esimiestyön haastetilanteiden työkaluja. 

Olemme kehittäneet yhdessä kokouskäytänteitämme entistäkin paremmin osallistujia 
aktivoivaan ja vuorovaikutteisempaan suuntaan, mikä vahvistaa perholaisten asiantuntijoiden 
yhteisöllisyyttä sekä kaikkien sitoutumista yhteisiin päämääriin. 
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Tutkimus digitaaliseen ympäristöön siirtymisen vaikutuksista pedagogiseen 
johtamiseen

Tutkimussuunnitelmaa on rakennettu hankkeen aikana.

Tutkimuksella on tarkoitus selvittää :

1. Miten digitaalinen toimintaympäristö vaikuttaa johtamisen käytänteisiin? 

2. Miten johtamisen toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta mitataan digitaalisessa 
toimintaympäristössä? 

3. Miten organisaation arvot toteutuvat digitaalisen toimintaympäristön johtamisessa? 
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Työelämäyhteistyön ja henkilöstön 
työelämäosaamisen kehittäminen

Kumppanuusstrate-
gian ja sen 
tavoitteiden 
täsmennys vuonna 
2019.

Kumppanuuksien 
jaottelu strategian 
mukaisiin eri luokkiin 
(strateginen, 
operatiivinen, taktinen 
ja tieto) ja 

kumppanuuksien 
hoitosuunnitelman 
laadinta

Kumppanuussopimus
pohjien 
yhtenäistäminen ja 
sopimusten laadinta 
työelämäkumppa-
neiden kanssa 

Kumppanuusstrate-
giaa muokataan 
syksyn 2020 aikana 
visiotyöhön liittyen

CRM-järjestelmän 
käyttöönotto 
vuonna 2019 
kumppanuuksien 
hoitamisen tueksi

Vuoden 2020 alussa 
sähköisen 
järjestelmän 
käyttöönotto, jolla  
hallinnoidaan kaikkia 
Perho Lton
sopimuksia, mukaan 
lukien 
kumppanuussopimuk
set 

Opetushenkilöstön 
koulutusohjelmassa  
työelämäosaamisen 
moduuli syksyllä 2020


