
Ammatillisen koulutuksen strategisten kumppanuushankkeiden kansalliset 

painopisteet 2020 
 

Vuoden 2020 ammatillisen koulutuksen strategisten kumppanuushankkeiden hakukierroksella on 

Suomessa 3 kansallista painopistettä.  

Hankkeiden valinnassa painotetaan erityisesti kansallisiin painopisteisiin vastaamista, mutta myös muihin 

painopisteisiin liittyviä hankkeita voi hakea. 

 

Kansallisiksi painopisteiksi on valittu seuraavat ohjelman ammatillisen koulutuksen 

painopisteistä: 
 

Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen strateginen kehittäminen 

• Hankkeissa kehitetään kansainvälisyysstrategioiden mukaisesti toiminnan ja liikkuvuuden 

rakenteita ja toimintatapoja sekä kansainvälistä toimintaa tukevia kumppanuuksia. 

• Näkökulmia kehittämiseen voivat olla esimerkiksi: opiskelijoiden rekrytointi, motivointi ja 

valmennus liikkuvuusjaksolle, miten edistetään opiskelijoiden sopeutumista kohdemaahan sekä 

liikkuvuusjaksolla saavutettujen oppimistulosten (ammattitaidon lisäksi avaintaidot) 

tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvien käytäntöjen kehittäminen. 

• Kumppanuuksien kehittäminen voi koskea esimerkiksi kansainvälisten kumppanuuksien 

kehittämistä tai alueellisten/paikallisten kumppanuuksien vahvistamista esimerkiksi työelämän 

kanssa huomioiden oppilaitoksen kansainvälistymiseen liittyvät strategiset tavoitteet. 

Kannustamme miettimään myös yhteistyömahdollisuuksia ohjelmamaiden ulkopuolisten maiden 

kanssa. 

• Toivomme erityisesti hankkeita, jotka tähtäävät tasavertaisten kansainvälistymismahdollisuuksien 

vahvistamiseen ja edistävät uusien kohderyhmien ja/tai enemmän tukea tarvitsevien opiskelijoiden 

liikkuvuutta. 

 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytäntöjen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa 

• Hankkeissa vahvistetaan oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä ja kehitetään uusia malleja 

ja käytäntöjä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. 

• Näkökulmia työssä tapahtuvan oppimisen kehittämiseen voivat olla esimerkiksi: työpaikat 

oppimisympäristöinä (esim. työpaikkojen tarjoamat oppimisympäristöt LTT eli oppimis-, opetus ja 

koulutustoiminnoissa), työelämän osaamistarpeiden huomioiminen opetussuunnitelmissa ja 

opetuksen sisällöissä sekä uudet yhteistyömallit yritysten/työpaikkojen ja oppilaitosten välillä (ml. 

koulutussopimuksen ja oppisopimuksen huomioiminen). 

• Partneriryhmiltä toivotaan monipuolisuutta erityisesti siten, että niissä on mukana muitakin 

toimijoita kuin oppilaitoksia. Työelämäpartnereiden ei välttämättä tarvitse olla varsinaisena 

partnerina (ydinpartnerina) mukana, mutta niiden roolin tulee olla mielekäs ja aito hankkeen 

kehittämistavoitteiden näkökulmasta. 

• Kannustamme hakijoita suunnittelemaan myös uudenlaisia yhteistyömalleja työelämän mukaan 

ottamiseksi hankkeisiin. 



 

Opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen 

• Hankkeissa kehitetään opettajien täydennyskoulutusta vastaamaan opettajien ja kouluttajien 

muuttuvaan rooliin ja pedagogiseen muutokseen. 

• Näkökulmia opettajien ja kouluttajien osaamisen kehittämiseen ovat esimerkiksi: uusi opettajuus, 

erilaiset oppijat, maahanmuuttajat, digitalisaatio, työelämäyhteistyö, uudistuva pedagogiikka, 

yksilölliset opintopolut jne. 

• Esimerkiksi hyvien käytäntöjen vaihtamiseen (exchange of good practices) keskittyvät KA2-

hankkeet tarjoavat hyvän työkalun opettajien täydennyskoulutuksen toteuttamiseen. 

 

Kansallisten painopisteiden huomioiminen arvioinnissa 
 

Hakemuksen arvioinnissa tarkastellaan miten hyvin hanke vastaa kansalliseen painopisteeseen ja miten 

painopiste näkyy hankesuunnitelman eri osissa. Mikäli hanke vastaa kansalliseen painopisteeseen 

kattavasti, voi se saada lisäpisteitä enintään 10% hankkeen saamista kokonaispisteistä. Lisäpisteitä ei 

myönnetä, mikäli hankesuunnitelmalla kokonaisuudessaan ei ole konkreettisesti toteutettua linkkiä 

valittuun kansalliseen painopisteeseen. Mahdolliset lisäpisteet myönnetään arviointikriteerin hankkeen 

merkitys (relevance) alla, josta voi saada enintään 30 pistettä. Lisää pisteitä ei voi myöskään kerryttää 

valitsemalla useampaa kansallista painopistettä. 

 

Kaksi eri hanketyyppiä 
 

Strategiset kumppanuushankkeet jaetaan kahteen hanketyyppiin: innovaatioiden kehittämiseen tähtäävät 

hankkeet (development of innovation) ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseen keskittyvät hankkeet (exchange 

of good practices). 

Hakukierroksella 2020 Suomessa kohdennetaan 30% strategisiin kumppanuushankkeisiin varatusta 

budjetista hyvien käytäntöjen vaihtamiseen kohdentuvien hankkeiden rahoittamiseen. 

Toivomme erityisesti hankkeita, jotka keskittyvät hyvien käytäntöjen vaihtamiseen. Tämä hanketyyppi 

sopii hyvin kansallisiin painopisteisiin liittyvien teemojen kehittämiseen, kuten esimerkiksi opettajien 

täydennyskoulutukseen ja hankkeisiin, joissa kokeillaan oppimis-, opetus- ja koulutustoiminnan 

(=liikkuvuusjaksot) avulla uusia oppimisympäristöjä ja pedagogisia malleja. 

Hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tähtäävissä hankkeissa on myös mahdollisuus osallistaa oppilaitoksissa 

laajempi joukko opettajia ja opiskelijoita toimintaan, ja siten ulottaa hankkeiden vaikuttavuus 

mahdollisimman laajalle organisaatioon. 

 


