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Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen -
Muutosjohtaminen

Yleiset vaikuttavuustavoitteet:

• Kehittämishankkeilla tuetaan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden toimeenpanoa ja toimilla 
edistetään osaamisperusteisen ja asiakaslähtöisen toimintakulttuuriin sekä sitä tukevien koulutuksen 
järjestäjien yhteisten toimintamallien ja tapojen avointa jakamista ja kehittämistä 

• Hanketoiminnan keskiössä on koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin kokonaisvaltainen kehittäminen. 
Tarkoituksena on saada aikaan pysyviä toiminnallisia ja/tai rakenteellisia muutoksia ja parannuksia

Muutosjohtamishankkeiden tavoitteet:

• reformin tavoitteiden toteutumista ja toimintatapojen uudistamista tukevan johtamisen ja siihen liittyvien 
innovaatioiden/uusien toimintatapojen kehittäminen ja levittäminen koulutuksen järjestäjien käyttöön

• toimintakulttuurin muutoksen johtaminen  

• henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen muutosprosessin eri 
vaiheissa
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Osaamisperusteisuuden, asiakaslähtöisyyden ja 
kumppanuuksien johtaminen  

Tavoite on parantaa koulutuksen järjestäjien johtamiskyvykkyyttä sekä 
strategista ja operatiivista johtamista

• Osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamisen kehittäminen

• Luodaan uutta johtamista ja johtamiskulttuuria - vahvistetaan johtamisosaamista

• Toimintamallit ja työkalut palvelevat jo hankkeiden aikana kaikkia koulutuksen järjestäjiä

• Tiedolla johtaminen ja koulutuksen järjestämisen laadun parantaminen

Tavoitteena on saada aikaan pysyviä toiminnallisia ja/tai rakenteellisia 
muutoksia ja edistää johtamisen toimintamallien avointa kehittämistä ja 
jakamista
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Näkökulmia teemapajojen alustajille:

• Mitkä ovat hankkeenne kolme keskeisintä tavoitetta? 

• Millaisia vaikutuksia ja millaista vaikuttavuutta hankkeella tavoitellaan?

• Mitkä ovat käytäntöjen uudistamisen keskeisimmät haasteet? 

• Mitkä ratkaisut ovat toimineet parhaiten käytännössä? 
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Isoja ja pieniä tavoitteita

Kehittämisen askeleet

Prosessiosaamista

Toimeenpanon tuki

Vaikuttavampaa hanketoimintaa

Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita



Vaikuttavampaa hanketoimintaa - TEEMAPAJAT

KYSYMYS 1

Miten kehittämishankkeiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta voitaisiin parantaa?     

➢ Valtakunnallisella tasolla 

➢ Koulutuksen järjestäjä tasolla

➢ Opiskelijoiden tasolla > miten saadaan näkymään opiskelijoille saakka

KYSYMYS 2

Millaista tukea tai toimenpiteitä tarvitaan kehittämishankkeiden toiminnan ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi? 
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TEEMAPAJAN TULOKSIA:
Miten kehittämishankkeiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta voitaisiin parantaa?

Valtakunnallisella tasolla 

• Rahoitusmuotojen ja käytäntöjen kehittäminen

• Hakuajat ja toteutusaika tarkoituksenmukaisiksi

• Tarvelähtöisyyteen perustuvia kokeiluja

• Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset mittarit

• Pitkäjänteisyys 

• Konsultatiivinen kehittämisyhteistyö OPH ja OKM

• Valtakunnalliset verkostot

• Hankeista kertovat/esittelevät webinaarit

• Hankkeiden ”törmäyttäminen” ja verkostojen 
kohtaamiset

Koulutuksen järjestäjä tasolla

• Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset kehittämistyön 
mittarit

• Aikaa kehittämistyölle 

• Kehittämissuunnitelmat ja ennakointi

• Rahoittajan palaute/ kokonaisarvio

• Hankesyrjäytyjät

• Mahdollisuuksia henkilöstön osallistumiselle mm. 
webinaareihin

• Less is more > lukumäärissä

Opiskelijoiden tasolla

• Opiskelijat mukaan kehittämistyöhön 

• Kohtaamiset ja keskustelut 

• Opiskelijat mukaan kehittämisprojekteihin ja –
prosesseihin

• Opiskelijat mukaan arvioimaan vaikutuksia
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TEEMAPAJAN TULOKSIA:
Millaista tukea tai toimenpiteitä tarvitaan kehittämishankkeiden 
toiminnan ja vaikuttavuuden parantamiseksi?

• Pitkän aikavälin hankekalenteri

• Konsultatiivisuutta ohjaukseen

• Hankeohjausta - palautetta – verkostotukea

• Verkostojen rakentamisen tukemista ja 
kumppanuuksien rakentamista

• Yhteinen tilaisuus hankehakujen alkuun

• Riittävästi aikaa suunnitteluun 

• Hankeideointiin työpajoja

• Hankeideoita kentältä

• Ohjausta hankehakemusten laatimiseen

• Kehittämistyöstä palautetta myös hankeen aikana

• Vähemmän hankehakuja

• Vaikuttavuus paranee, jos kehittämisen tavoitteet 
suunnitelmallisia ja pitkäjänteisempiä

• Keskitetty tietovaranto
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