
VAKAA JOHTAJA, MUUTTUVA YMPÄRISTÖ 

Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö – Varhaiskasvatuksen johtamisen 

täydennyskoulutusohjelma (15 op) toteutetaan Turun yliopiston, Helsingin yliopiston, 

Tampereen yliopiston ja Taideyliopiston välisenä yhteistyönä vuosina 2021–2022.  

Koulutus on osallistujille maksuton. Hankkeen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston 

koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja rahoittajana on Opetushallitus.  

 

KOHDERYHMÄ 

 

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelevän henkilöstön 

johtamisosaamisen kehittämiseen. Koulutuksen kohderyhmää ovat varhaiskasvatuksen 

johtajat, päiväkodin johtajat ja varajohtajat tai vastaavassa asemassa olevat henkilöt.  

 

 

TOTEUTUS 

 

Turun yliopiston johtamiskoulutusryhmään otetaan 20 opiskelijaa.  

Koulutus toteutetaan vuosina 2021–2022. Koulutus koostuu yhteensä 15 opintopisteestä, 

joista Turun johtamiskoulutuksessa on 11op kaikille pakollisia opintoja ja 4 op valinnaisia 

opintoja. Koulutukseen kuuluu valtakunnallisia luentoja ja seminaareja sekä Turun yliopiston 

johtamiskoulutusryhmän pienryhmäopintoja.   

 

Pääosin opetus toteutetaan etäopetuksena. Lähiopetuspaikkoina pienryhmäopetuksessa ovat 

Turun yliopiston Turun ja Rauman kampukset ja Pikkunorssi. 

 

KOULUTUSOSIOT JA AIKATAULU 

 

Koulutus alkaa lokakuussa 2021 ja päättyy viimeistään joulukuussa 2022. Koulutusosioiden 

sisällöt ja alustavan aikataulun näet alla. Loput päivämäärät ja sisältökuvaukset tarkentuvat 

loppukevään ja syksyn 2021 aikana.  

 

Turun yliopiston johtamiskoulutuksen ryhmän opinnot: 

Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelma (15 op) koostuu kolmesta 5 op:n 

modulista (A, B ja C), joihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia opintojaksoja seuraavasti: 

 

Syksy 2021 

 

I. Valtakunnallinen aloitusseminaari (etänä), pe 1.10.2021 

 

A. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikan johtaminen (5 op)  

 

A.1 Johtajana kasvaminen ja mentorointi yhteisöllisen kehittymisen tukena (2 op), pe 8.10. ja 

29.10.2021 

• pakollinen opintojakso 

 

A.2  Pedagoginen johtajuus (3 op), pe 5.11., 12.11. ja 19.11.2021 

• pakollinen opintojakso 



 

Kevät 2022 

 

B. Varhaiskasvatuksen eri muodot ja niiden johtaminen (5 op) 

 

B.1 Varhaiskasvatuksen johtamisen hallinnolliset ulottuvuudet (1 op) 

• pakollinen opintojakso 

 

B.2 Moninaisuuden johtaminen ja eettinen johtaminen varhaiskasvatuksessa (2 op), 

tammikuu 2022 

• pakollinen opintojakso 

 

Valinnaiset opintojaksot: 

• B.3 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakulttuurin johtaminen (2 op) tai 

• B.4 Varhaiskasvatus- ja esiopetusyhteisöjen hyvinvoinnin ja turvallisuuden 

johtaminen (2 op) 

 

Syksy 2022 

 

II. Valtakunnallinen väliseminaari (etänä) 

 

C. Oppivan yhteisön ja henkilöstön johtaminen (5 op) 

 

C.1 Oppivan ja hyvinvoivan yhteisön kehittäminen pedagogisesta näkökulmasta (5 op) 

• pakollinen opintojakso 

III. Valtakunnallinen päätösseminaari (etänä) 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

 

Koulutuksen ilmoittautuminen on auki 3.5.–15.6.2021.  

https://4463092.extforms.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=163&deploy=1&co

mpid=4463092&h=514daff6331c6f7eb4d9&custparam_prjid=30749&custparam_taskid=506

1 

 

Osallistujat valitaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Turun yliopiston 

johtamiskoulutuksen ryhmään otetaan 20 opiskelijaa. 

Koulutus on OPH:n rahoittamaa jatkuvaa oppimista tukevaa henkilöstökoulutusta, joka on 

varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Mahdollisista matka- ja 

majoituskustannuksista osallistuja vastaa itse. 

Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisensa koulutuksen alkamisen 

jälkeen peruvalta peritään 100 euron perumismaksu. 

https://4463092.extforms.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=163&deploy=1&compid=4463092&h=514daff6331c6f7eb4d9&custparam_prjid=30749&custparam_taskid=5061
https://4463092.extforms.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=163&deploy=1&compid=4463092&h=514daff6331c6f7eb4d9&custparam_prjid=30749&custparam_taskid=5061
https://4463092.extforms.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=163&deploy=1&compid=4463092&h=514daff6331c6f7eb4d9&custparam_prjid=30749&custparam_taskid=5061


 

YHTEISTYÖVERKOSTO 

 

Koulutushanke toteutetaan Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja 

Taideyliopiston yhteistyönä, ja hankkeen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston 

koulutus- ja kehittämispalvelut HY+. 

 

LISÄTIEDOT 

Turun yliopiston johtamiskoulutusta koskevat tiedustelut: 

 

Yliopistonlehtori 

Tarja-Riitta Hurme, p. 050 339 3578 

tarja-riitta.hurme@utu.fi 

 

ja 

 

Yliopistonlehtori 

Anitta Melasalmi, p. 050 305 3709 

anitta.melasalmi@utu.fi 

 

Valtakunnallista täydennyskoulutushanketta koskevat tiedustelut: 

 

Heli Hottinen-Puukko, kehittämisen asiantuntija, Helsingin yliopiston koulutus- ja 

kehittämispalvelut HY+ 

p. 040 682 4185 

heli.hottinen-puukko@hyplus.fi 

mailto:tarja-riitta.hurme@utu.fi
mailto:anitta.melasalmi@utu.fi

