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Pienimuotoisen 
kumppanuushankkeen 

suunnittelusta



SASKY koulutuskuntayhtymä

• 9 ammatillista oppilaitosta hajallaan Pirkanmaalla ja Satakunnassa, lisäksi 
yleissivistävää koulutusta

• N. 7400 opiskelijaa, henkilöstön 550
• Organisoitua, strategialähtöistä kv-toimintaa 

• AMKO, liikkuvuuden akkreditointi v. 2015
• 2020, liikkuvuuden akkreditointi sekä YLSI että AMKO
• Ohjelmakaudella 14-20 mukana 4:ssä kumppanuushankkeessa, ei yhtään omaa 
 kelpoinen hakija pienimuotoiseen kumppanuushankkeeseen!



Digitaalisen kv-yhteistyön kehittäminen
• Kokeiluja keväällä 2021:

• Antoisia!
• Mahdollisuus osallistaa kokonaisia ryhmiä (niitäkin, jotka eivät lähde)
• Suunnittelu vie aikaa  tarvitaan työrauha
• Koordinaattorivetoisesti ei tapahdu mitään  opet mukaan suunnitteluun, mutta 

opettajilla korkea kynnys lähteä
• Opiskelijalähtöisyys?
• Pieni ja omaan arkeen sopiva parasta

 Tarvitaan sovellettavissa oleva toimintamalli



Ensimmäinen yhteys

• TAMK vinkkasi  irlantilainen Dunboyne College of Further Education
• Tutustuminen Teamsissa k-2021

• Meillä fokus opiskelijoiden kv-osaaminen, kotikv ja digikv
• Heillä henkilöstön osaamisen kehittäminen, erityisesti digi
• Molemmilla halu yhteistyöhön!  Miten eteenpäin?



Taivaan lahja: pienimuotoinen 
kumppanuushanke!

Rahoitus ei perustu liikkuvuuksiin  rahoitusta myös omassa organisaatiossa 
tapahtuvalle työlle ja suunnittelulle!
Ei tarvitse kehittää koko maailmalle – omat organisaatiot riittävät!
Pieni hanke, kevyehkö hakemus  mahdollisuus pienimuotoiseen kokeiluun, ennen 

kuin skaalataan!
Kaksi partneria riittää!

 Olisi tärkeä myös kokeneemmille organisaatioille, ennen kuin hypätään syvään 
päähän…



Hankkeen suunnittelu
• Ensimmäinen ehdotus 15.9.  hankeidea
• Partnerin kiinnostus 7.10.
• Teams 12.10.  hankkeen tavoitteet ja summittainen budjetti:
Mitä halutaan saada aikaan?
Mitä voidaan tehdä käytettävissä olevalla rahamäärällä? 
Ennakkotehtävänä selvittää työpäivän hinta  monestako työpäivästä suunnilleen 
puhutaan?
Alustava työsuunnitelma + fyysiset tapaamiset: Montako? Osallistujat? Kesto?
Tarkentaminen s-postitse + jaettu kansio - useampi kokous olisi ollut hyvä, mutta 

elämä on!
ALOITA SINÄ AIKAISEMMIN



Fokusointi, fokusointi, fokusointi!

60 000 on aika vähän rahaa…
• Montako partneria oikeasti tarvitaan?
• Onko mahdollisuus täydentää omarahoituksella  nosta kissa pöydälle
• Mikä on tärkein, mihin rahoitusta tarvitaan? Viikon workshopeja vai työpäiviä?

keskity siihen
• Hankkeen koordinointi vie AINA aikaa, vaikkei himmeleitä rakentaisikaan



Meidän valintamme Digital Futures -
hankkeessa 

Simppeli hanke:
• Tutustuminen ja jatkoyhteistyön rakentaminen  2 livekokousta
• Digiyhteistyön mallin kehittäminen kokeilemalla  opettajille työpäiviä digitoteutusten 

suunnitteluun
• Laaja vaikutus omassa organisaatiossa  osallistetaan 3 eri alaa 3:sta eri 

oppilaitoksesta



Varsinaisen hakemuksen kirjoitus

• Hakulomakkeeseen tutustuminen huolellisesti  lisäkysymyksiä löytyy pääkohtien 
alta

• Mitä tietoja tarvitsen partnerilta? Copy-pastaa kysymykset wordiin
• Hyvä työsuunnitelma + yhteisymmärrys tavoitteista on kaiken perusta
• Hyödynnä OPH:n erinomaisia asiantuntijapalveluita!! 



Yllätyksenä erilaiset lähtökohdat

• Meillä kotikv ja opiskelijoiden kv-osaamisen kehittäminen
• Heille kv:n kehittäminen tuntematon ajatus, mutta halu kehittää henkilöstön 

osaamista, erityisesti hybridiopetusta
 No problem, molemmat mahtuvat hyvin samaan hankkeeseen



Budjetointi
• Matkat: ota huomioon myös matkapäivien palkat 
• Henkilöstökuluissa työpäivä hyvä yksikkö
• Työpäivän hinta: ei liioittelua, mutta tilaa henkilövaihdoksille
• Paljonko koordinointiin ja levitykseen? Kokousjärjestelyt, muistiot, työn organisointi, 

budjetin hallinta, käytännön organisointityö, nettisivut, esitysten valmistelu, 
someviestintä…

• Jääkö riittävästi rahoitusta ydintoiminnalle?  Sovittiin, että kumpikin partneri 
sitoutuu 20% omarahoitusosuuteen henkilöstökuluista – sitouttaa

• Voidaanko käyttää kummankin organisaation muuta henkilöstöä apuna?
• Yleensä hyvä budjetoida myös ”muihin, ennakoimattomiin kuluihin”



Viimeistelyvaihe

• Vaadi partnerilta ajoissa päätös mukanaolosta  mandaattikirje ajoissa
• Myös omalta johdolta hyväksyntä + allekirjoitus ajoissa
• Ei näin: lopullinen hyväksyntä partnerilta kalkkiviivoilla – ei enää mahdollisuutta 

muutoksiin
• Lähettäminen hyvissä ajoin



Opit koottuna

• Lähde ajoissa liikkeelle – päätöksenteko partneriorganisaatiossa voi olla hidasta
• Muista fokusointi!
• Älä lähde takki auki – katso hakemuksen kysymykset huolellisesti
• Pienimuotoinenkin hanke on silti hanke – hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
• Ota huomioon digi, green ja osallisuus!
• Hyödynnä OPH:n tarjoama mahtava tuki
• Tartu ihmeessä tilaisuuteen!



Kiitos!

Kysyttävää?


	Pienimuotoisen kumppanuushankkeen suunnittelusta
	SASKY koulutuskuntayhtymä
	Digitaalisen kv-yhteistyön kehittäminen
	Ensimmäinen yhteys
	Taivaan lahja: pienimuotoinen kumppanuushanke!
	Hankkeen suunnittelu
	Fokusointi, fokusointi, fokusointi!
	Meidän valintamme Digital Futures -hankkeessa �
	Varsinaisen hakemuksen kirjoitus
	Yllätyksenä erilaiset lähtökohdat
	Budjetointi
	Viimeistelyvaihe
	Opit koottuna
	Kiitos!

