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”Kaikki virtaa, mikään ei pysy paikallaan”
- Herakleitos



Pop & Jazz Konservatorio, 
muutoksia aiemmin

• AMK-koulutuksen erkaantuminen PJK:sta 2000
• Musiikkialan perustutkinto 2001
• Kurssitutkinnoista luopuminen ja oma 

perusopetuksen arviointimalli 2003

• 10 OPH:n tukemaa kehittämishanketta
• ESR-hanke työssäoppimisen kehittämiseen
• Kolme vertaisarviointihanketta

• Laatujärjestelmä 2014, kunniamaininta 
laatupalkintokilpailussa 2016



Pop & Jazz Konservatorio, 
muutoksia nyt

• Ammatillisen koulutuksen reformi 2018
– Tutkinnonuudistus jo 2015
– Opettajan muuttuva rooli
– Musiikkituotannon ammattitutkinto 2018

• Uudet toimitilat 2020
• Verkko-opetuksen kehittäminen

– Ajasta ja paikasta riippumaton musiikin oppiminen

• Uusi perusopetuksen OPS 2018



Toimintaympäristön muutos
• Ensimmäinen teollinen vallankumous 1784:

– vesi- ja höyryvoima, mekaaniset koneet

• Toinen teollinen vallankumous 1870:
– sähkö, massatuotanto

• Kolmas teollinen vallankumous 1969:
– tietotekniikka, automaatio, (musiikkioppilaitoslaki)

• Neljäs teollinen vallankumous NYT KÄYNNISSÄ
– fyysinen, digitaalinen ja biologinen

yhdistyvät
– jakamistalous, globalisaatio







Digitalisaatio muuttaa toimialoja

Ei omista yhtään asuntoa

Ei omista yhtään taksia

Ei omista yhtään tavaraa



Muutos

• Muutos tarkoittaa, että myös ihmisten 
käyttäytymisen tulee muuttua

• Tämä saavutetaan 
muutosjohtamisen avulla



Muutoksen kolme pointtia

• Kolme keskeistä tekijää
– Osallistaminen
– Viestintä
– Tuki

• Kolme tasoa
– Strateginen taso
– Toiminnan taso
– Henkilökohtainen taso



Osallistaminen

• Kaikille mahdollisuus 
osallistua ja vaikuttaa 
muutoksen toteutukseen 
ja lopputulokseen

• Kaikki asiantuntemus 
käyttöön!



Viestintä

• Avoin ja selkeä viestintä sekä 
oikea ajoitus

• Mahdollisuus aitoon 
vuoropuheluun

• Kaikkien on kerrottava samaa 
tarinaa

• Toisto, toisto, toisto 
• Sekin pitää viestiä, jos ei ole 

mitään viestittävää



Tuki

• Mitä tukea muutokselle annetaan?
• Kysy, minkälaista tukea tarvitaan



Strateginen taso



Miksi muutos?

• Miksi muutosta tarvitaan?
• Mihin muutoksella pyritään?



Strateginen taso
• Toimintaympäristön muutokset
• Arvot, strategia ja visio

– yhteisen tulevaisuuskuvan muodostaminen 
arvojen pohjalta, yhdessä osallistaen ja viestien

• Strategian toteutus 
– esim. hankkeistaen

• Strategian arvionti
– Kysymys:  Mistä tiedämme, onko strategia 

toteutunut? Mitkä ovat mittarit?



PJK:n strategiaprosessi
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Strateginen taso, kysymyksiä

• Minkälainen tulevaisuus valitusta strategiasta 
seuraa?

• Olenko valmis sitoutumaan siihen? 
• Mitä päätöksiä ja resursseja valittu 

tulevaisuus edellyttää?

• Toteuttaako meidän toimintamme valittua 
strategiaa parhaalla tavalla?

• Pitääkö strategiaa joiltain osin 
tarkentaa?



Toiminnan taso
• Hankesuunnitelmat strategian toimeenpanoon

– Selkeät pelisäännöt
– Konkretia: kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee, 

jotta tavoite saavutetaan. 
– Miten, kuka ja milloin prosessia arvioi? 
– Miten, kuka ja milloin arvioi, milloin tavoite 

saavutetaan?
• Muutossuunnitelma

– miten ja kuka prosessia johtaa?
– miten ja kuka missäkin vaiheessa osallistaa ja

viestii 
– minkälaista tukea on tarjolla?



Vastuu ja päättäminen

Jos kaikki vastaavat kaikesta, 
kukaan ei vastaa mistään

Sellaisesta ei voi päättää, 
mistä ei vastaa

Sellaisesta ei voi vastata, 
josta ei saa lainkaan päättää



Henkilökohtainen taso
• Mitä minulta odotetaan?
• Asenne itsen kehittämiseen
• Elämänhallintataidot
• Itsen johtaminen
• Odotusten hallinta
• Motivaatio
• Luottamus
• Luopumisosaaminen
• Kyky sopeutua muutokseen
• Resilienssi
• Stressin hallinta



Resilienssi
– aika muutoksen syntymisestä sopeutumiseen 
– matka uhista mahdollisuuksiin

(Työterveyslaitos)



Muutosvastarinta



Muutos etenee mielessä vaiheittain



Henkilökohtainen taso

Kolme ensimmäistä kysymystä: 

1. Miten minun käy? 
2. Miten minun käy?
3. Miten minun käy?



Neuvoja
• Parempi kertarytinä kuin ainainen kitinä
• Kulttuuri, jossa virheiden tekeminen on 

sallittua 
– Supercell juhlii virheitä ja niistä saatua oppia

• Johtaja johtaa ihmiset muutokseen!
– Tunnista tiedon sosiaalinen luonne, tiedon 

merkityksellistäminen ja erilaiset tulkinnat 
todellisuudesta

– Tiedosta ja käsittele muutosasenteet
– Kohtaa ihmiset ja tunteet 
– Tunnista ja valjastaa muutosagentit



Johtamisen tavoitteet ?
• Systemaattisuus ja selkeys

– Prosessien johtaminen ja asioiden loppuun 
vieminen

• Hyvä ihmisten johtaminen 
– Positiivisen vireen ylläpitäminen, delegointi ja 

palautteen antaminen
• Muutoksen suunnitteleminen 

yhteistyössä
• Tavoitteista johdetut keinot 

PJK:n johtamissuunnitelma, 2015



Johtajan jaksaminen?

• Liikaa tekemistä
• Kohtuuttomia vaatimuksia
• Suuria tunteita
• Yksinäistä hommaa
• Ongelmat voivat ylikorostua

• Omasta jaksamisesta on huolehdittava
• Itsen johtaminen ja ajan hallinta
• Miten hallita stressiä?



Johtaminen

Fingerpori, Pertti Jarla



Johtopäätökset?



Lähteitä

• Mielekäs muutos

• Muutosjohtajan partituuri toisen asteen 
taideoppilaitoksiin

• Muutosjohtamisen ABC

• Esimiehen opas muutokseen

https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/49552/PSYRES_Opaskirja_2011.pdf
http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Muutosjohtajan_partituuri_Metropolia_Rahmel_Unkari-Virtanen.pdf
http://www.uta.fi/jkk/synergos/tyohyvinvointi/oppaat/muutoskirja.pdf
http://www.esimiehenopasmuutokseen.fi/


A Change Is Gonna Come

https://www.youtube.com/watch?v=wEBlaMOmKV4

https://www.youtube.com/watch?v=wEBlaMOmKV4


Kiitos!

Janne Murto
040 7715285

janne.murto@popjazz.fi
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