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Tavoitteena: 
Hankkeesta arjen käytännöksi 
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Kehittämishankkeessa ja uuden tuotteen osalta 
 

• tuotteen ja hankkeen tarpeellisuus todettu 

• realistinen suunnitelma 

• osaava, innostunut ja jaksava projektihenkilöstö 

• kohde- ja sidosryhmien sekä verkostokumppanien 
osallistuminen hankkeen eri vaiheisiin ja toimenpiteisiin 

• hyödyllinen, käytännössä toimiva ja testattu tuote 

• jatkuvan arvioinnin ja palautteen hyödyntäminen 
projektin ohjauksessa 

• riittävät, kohderyhmälähtöiset levittämis- ja 
juurruttamistoimenpiteet  
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Uusien tuotteiden juurtumista 
edistävät tekijät 
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Uusien tuotteiden juurtumista 
edistävät tekijät 
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Oppilaitoksessa 

• organisaation suunnitelmallinen 
kehittämistoiminta 

• johdon seuranta ja tuki hankkeille 

• uuden tuotteen käyttöönottoa tukevat päätökset 

 

Muiden sidosryhmien ja toimintaympäristön 
osalta 

• yhteiskunnallisten, alueellisten ja paikallisten 
vaikuttajatahojen ohjaus ja julkinen keskustelu 

• rahoittajan ohjaus ja tuki 
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Miten lisää vaikuttavuutta 
kehittämishankkeisiin?   

• pyritään vaikuttavuuteen 
hankesuunnitelmasta lähtien 

• juurrutetaan tuotteita suunnitelmallisesti jo 
hankeaikana 

• arvioidaan hankkeita ja hyödynnetään 
palautetta jatkuvasti hankkeen ohjauksessa  

• osallistetaan kohde- ja sidosryhmiä 
yhteiskehittämiseen 

• ohjataan oppilaitostasolla hanketoimintaa, 
juurruttamista ja vaikuttavuuden arviointia 

• sekä valtakunnallisella hankeohjauksella, 
tuotteiden arvioinnilla ja levittämisellä 
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EU:n rakennerahastokauden 2007–2013 

Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman 

Opetushallituksen rahoittamassa koordinaatiohankkeessa  

tehtyyn tutkimukseen perustuvat 

 

Tarkistuslistat 
  

Hankkeen tulosten juurtumisen ja levittämisen varmistamiseen 
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Tarkistuslistat tukemaan 
hankkeen tulosten 
juurtumista ja levittämistä  

 

  

1. Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen johdon 
tarkistuslista oppilaitoksen kehittämisen tueksi 

 

2. Kaksi erilaista tarkistuslistaa hanketoimijoiden 
perehdyttämiseen juurtumista tukevalla tavalla  

 

 
Jos pystyt vastaamaan kaikkiin tai useampaan 
kohtaan kyllä, on oppilaitoksen hanketoiminta 
vaikuttavuuden näkökulmasta hyvällä mallilla! 
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1. Koulutuksen järjestäjän ja 
oppilaitoksen johdon 
tarkistuslista 
 

  

Yhteensä 31 tarkistuslistan kohtaa,  

joista saa 

 

• vinkkejä oppilaitoksen kehittämisen tueksi, kun pyritään 
vaikuttavaan hanketoimintaan 

• vinkkejä hankkeen onnistumisen edellytysten arviointiin 
sekä loppuarviointiin 

• vinkkejä johdon oman toiminnan kehittämiseen 
hanketoiminnan ohjaamisen ja hanketoimijoiden tueksi 
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2. Tarkistuslistat hanketoimijoiden 
perehdyttämiseen hankkeen 
juurruttamista edistävällä tavalla 

1) Muistilista hanketoimijoiden perehdytykseen 
valmistautumiseen  
 

 

2) Tarkistuslista hanketoimijoiden perehdytystilanteeseen 
yhteisten pelisääntöjen luomista varten 
 

 

 

Yhteisillä pelisäännöillä turvataan hankkeessa 
kehitettyjen uusien tuotteiden juurtumisen ja koko 
oppilaitoksen yhteisen kehittämisen edellytyksiä! 
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      Kiitos! 
 
 
 
   
 
 


