
Teemapaja - Digitalisaatio ja 
ammatillisen osaamisen 

kehittäminen
sis. kysymykset 1 ja 2



Ryhmä 1  KYSYMYS 1

Miten kehittämishankkeiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta

voitaisiin parantaa? 

ØValtakunnallisella tasolla

ØKoulutuksen järjestäjä tasolla 

ØOpiskelijoiden tasolla > miten saadaan näkymään opiskelijoille 
saakka  

https://tinyurl.com/teemapajadigi


Valtakunnallinen taso - ryhmä 1. 

● Hanke tarvitsee kasvot - ihminen ihmiselle - ei pelkkää somea 

tai sähköistä tiedotusta

● Isoja hienoja kokonaisuuksia nyt, mutta mikä on sisältö - myös 

haasteellisia vetää 10-15 osapuolen hanketta

● Pitää saada kokeilla käytännössä malleja, muuten ei jalkaudu

● Jakaminen webinaarien kautta toimii- webinaarit 2h ok ja niihin 

pääsee osallistumaan



Kj-taso - ryhmä 1. 

● Projektimessut tai -treffit -toimii, osallistujina opettajat, 

opiskelijat jne. Työpaja, jossa voi tutustua pedagogisiin 

työkaluihin ja hankesisältöihin

● Tärkeää, että hankkeet vastaavat paikalliseen tarpeeseen, 

esimiesten ja johdon sitouttaminen

● Vaikuttavuus on vastaanottajalla ja ratkaisevaa on miten 

onnistut sitouttamaan muut mukaan

● Suunnitteluun osallistuminen sitouttaa. 



Opiskelijataso - ryhmä 1
● Digitutorien kautta levittäminen - vertaistuki toimii
● Haaste kotona opiskelijoihin tarttunut asenne digitaalisuutta kohtaan
● Osallisuus suunnittelussa
● Kokeilut ja käyttäjien kanssa ratkaisujen suunnittelu  osaksi opiskelua - ei liian 

ennalta valmiiksi suunniteltu
● Kokeiluissa lupa myös epäonnistua - mutta tärkeää jakaa kokemukset 



Ryhmä2: KYSYMYS 1

Miten kehittämishankkeiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta

voitaisiin parantaa? 

ØValtakunnallisella tasolla

ØKoulutuksen järjestäjä tasolla 

ØOpiskelijoiden tasolla > miten saadaan näkymään opiskelijoille 
saakka  

https://tinyurl.com/teemapajadigi


Valtakunnallisella tasolla
- mahdollinen hanketietokanta
- rahoittajan ohjaus yhteystyöhön 
- hanketori (messut), myös alueellisesti järjestettynä
- lopetetaan kirjoituskilpailut ja muotoillaan ratkaisuja yhdessä



Koulutuksen järjestäjän tasolla
- johdon oltava sitoutunut kehittämishankkeisiin
- pohdittava miten kehittämisen pyörä pyörii koulutuksen järjestäjän tasolla
- tiedon kulun varmistaminen
- kehittämisen oltava strategiaa tukevaa
- esimiesten rooli tärkeä mihin suuntaan kehittämistä ohjat



Opiskelijoiden tasolla
- opiskelijat otettava mukaan kehittämisprojekteihin mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa



Ryhmä3: KYSYMYS 1

Miten kehittämishankkeiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta

voitaisiin parantaa? 

ØValtakunnallisella tasolla

ØKoulutuksen järjestäjä tasolla 

ØOpiskelijoiden tasolla > miten saadaan näkymään opiskelijoille 
saakka  

https://tinyurl.com/teemapajadigi


Valtakunnallisella tasolla (ryhmä 3)
● Moni koulutuksen järjestäjä kehittää samoja asioita. Hankkeiden tilaamiseen 

tarkempaa suunnittelua?
○ Esim. tekee ja vie YTO-opintoja verkkoon, mutta niitä ei valtakunnallisesti hyödynnetä. 

Päällekkäistä työtä. Hankkeiden tulosten tulisi olla saatavilla OPH:n sivustolla tietystä paikasta 
selkeästi jaoteltuna.

● Hanketoiminnan volyymi on suuri (painopistealueet, hankeverkostot, hankkeet 
ja yksittäiset toteuttajat)

○ Yksittäisen työntekijän vaikea etsiä hankkeiden omilta blogisivuilta tietoa

● Hanketoiminta on lyhytjännitteistä
○ Pidempiä hankkeita
○ Pysyvämpiä tuloksia



Koulutuksen järjestäjän tasolla (ryhmä 3)
● Oppilaitoksen sisällä suositukset yhteisesti käyttöön otettavista digityökaluista
● Oppilaitoksessa tulisi tehostaa hankkeiden tuotosten markkinointia, hankkeen 

tuotosten käyttöönottoa ja niiden seurantaa ja jatkuva kehittämistä. 



Opiskelijoiden tasolla, miten saadaan näkymään 
opiskelijoille saakka (ryhmä 3)
● Eri aineiden oppimisympäristöt olisivat saman tyyppisiä, jos oppilaitoksen 

toimijat käyttäisivät saman tyyppisiä välineitä (Digimaisemaa). 
● Otetaan opiskelijat mukaan kehittämistyöhön laajemmin kuin nyt. 



Ryhmä4: KYSYMYS 1

Miten kehittämishankkeiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta

voitaisiin parantaa? 

ØValtakunnallisella tasolla

Valtakunnallinen kartoitus kehittämistarpeista - myös riviopettajat

ØKoulutuksen järjestäjä tasolla 

Hyvien tuotoksien jalkauttaminen jo hankkeen aikana 
oppilaitoksen sisällä

ØOpiskelijoiden tasolla > miten saadaan näkymään opiskelijoille 
saakka  

https://tinyurl.com/teemapajadigi


Ryhmä5: KYSYMYS 1

Miten kehittämishankkeiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta

voitaisiin parantaa? 

ØValtakunnallisella tasolla

ØKoulutuksen järjestäjä tasolla 

ØOpiskelijoiden tasolla > miten saadaan näkymään opiskelijoille 
saakka  

https://tinyurl.com/teemapajadigi


Valtakunnallisella tasolla
● Vastaanottajalla on vastuu 
● Matalan kynnyksen “kokemuspankki”, jossa voi jakaa kokemuksia
● Koonti loppuraportista/tiivistelmä (tai video) kaikille saataville 
● Tutkimuspuoli voisi kiinnostua ammatillisesta koulutuksesta esim. miten reformi on toteutunut 

ensimmäisen vuoden aikana. Hankkeiden kehittämispäivissä voisi kuulla tällaisista 
tuloksista/tutkimuksista

● Valtakunnalliselta tasolla on alettu vetää hankkeita yhteen (hankepäivät on hyviä) 
● Haasteena eri hankkeiden kirjo sekä hakeminen (ESR-hankkeet, OPH ja OKM-rahoitteiset 

hankkeet) 
● Hankkeiden/hakujen teemat olisi hyvä tietää esim. puoli vuotta etukäteen, jotta hakuun voisi 

valmistautua ja tehdä valmisteluja -> rahaa jää käyttämättä, kun oikeita ihmisiä ei saada 
hanketyöhön heti hankkeen alkuvaiheessa



Koulutuksen järjestäjätasolla
● Vastaanottajalla on vastuu
● Viesti ei ohjaudu organisaatiossa oikeille henkilöille (tunnistettaisiin oppilaitoksessa kehittäjäporukka 

esim. erikseen hanke- ja kehittämispalvelut) 
● Koulutuksen järjestäjän pitäisi määrittää ketkä kaikki kehittää, jotta tieto kulkeutuisi 
● Hanketoiminta voi pahimmillaan johtaa vain ulkopuolisen lisärahoituksen hakemiseen. ->  

mieluummin strategiset kehittämiskohteet keskiöön 
● KJ:n on helppo tehdä mittareita hankkeiden rahoituksen ja tavoitteiden tueksi -> mitä jää elämään 

tästä? 
● Pidempi hakuaika, jotta voisi ottaa opiskelijanäkökulman huomioon ja osallistaa opiskelijoita
● Vuosityöaikaan siirtyminen on hankaloittanut hanketoimintaa -> nyt keväällä pitäisi tietää kuka 

resurssoidaan ensi syksyyn xx-hankkeelle, kun rahoituspäätös on saamatta



Opiskelijan tasolla
● Vastaanottajalla on vastuu 
● Hanketoiminnan vaikuttavuus näkyy opiskelijatilastoissa tai esim. 

opiskelijatyytyväisyydessä
● Itse hankkeen ei tarvitse näkyä opiskelijalle, vaan tulosten/toiminnan
● Haaveena, että opiskelijat voisivat osallistua uusien hankkeiden ideointiin 

(esim. laatustrategia on opiskelijalle haastava aihe) 
●



Ryhmä 6: KYSYMYS 1

Miten kehittämishankkeiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta

voitaisiin parantaa? 

ØValtakunnallisella tasolla

ØKoulutuksen järjestäjä tasolla 

ØOpiskelijoiden tasolla > miten saadaan näkymään opiskelijoille 
saakka  

https://tinyurl.com/teemapajadigi


ØValtakunnallisella tasolla

● Kaivattiin enemmän kokeilukulttuuria hankemaailmaan, kuten aamupäivälläkin kommenteissa 
nostettiin esille.

○ Väljemmat raamit hankkeelle ja enemmän luottoa hankkeen vetäjille. 
○ Kohderyhmien osallistamista jo alkuvaiheessa ennen hankkeen tavoitteiden lukitsemista.

● Tiukat aikataulut hankehaussa ja vasta haun ratkettua voidaan lähteä etsimään sopivia henkilöitä ja 
suunnitella työ alusta asti työn levittämiseen asti.

● Olisi hyvä huomioida hakuajat suhteessa opettajien työsuunnitelmien aikataulutukseen.
● Nyt nettisivuilta löytyvät lähinnä hankkeet, joille avustusta on myönnetty. Myös päättyneiden 

hankkeiden tuloksia tulisi tuoda paremmin esille. 
● Opetushallitukselta toivottiin ohjausta hyvien käytäntöjen äärelle ja vastaavasti Opetushallitus voisi 

nostaa paremmin hyviä käytäntöjä ja myöntää niille opetushenkilöstön täydennyskoulutusrahaa



ØKoulutuksen järjestäjä tasolla 

● Henkilöt määräaikaisia hankkeissa ja vievät osaamisen mukana lähtiessään. Kehittämistyön 
rahoituksen pitäisi olla pitkäjänteisempää, jotta voitaisiin paremmin pitää henkilöt kiinni 
hanketoiminnassa.

● Koulutuksen järjestäjien pitäisi investoida enemmän hankkeen tuloksiin, jotta saataisiin hankkeen 
aikana saaduista tuloksista ja hyödyistä pysyviä.

● Koulutuksen järjestäjillä tulisi olla vahvempi kehittämisote hankerahasta riippumatta.
● Tuotekehitystyön EAT on mahdollisuus



ØOpiskelijoiden tasolla > miten saadaan näkymään opiskelijoille 
saakka  

● Opiskelijoille tiedotusta käynnissä olevista hankkeista.
● Vakiinnuttamalla hankkeen tuloksia osaksi opiskelijan arkea ja opiskelua. Tärkeintä, että hanke 

näkyisi positiivisina muutoksina opiskelijan arjessa
● Joissain hankkeissa opiskelijoita voidaan ottaa mukaan hankkeeseen. Rahoituksella voidaan myös 

kannustaa tähän.

https://tinyurl.com/teemapajadigi


Ø Minkälaista tukea Opetushallitukselta odotetaan hankkeisiin 
liittyen?  

● Koostetusti olisi hyvä olla nähtävissä, että missä ja milloin järjestetään esim. webinaareja ja 
tapahtumia eri hankkeisiin liittyen.

● Miten koulutuksen järjestäjät voisivat kokonaisvaltaisemmin tarjota palveluita työelämälle? Miten 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastataan ammatillisessa koulutuksessa? Minkä tyyppistä 
kehittämistoimintaa koulutuksen järjestäjät tulevaisuudessa tekevät osaavien työntekijöiden 
tuottamisen lisäksi?

● Törmäytetään Opetushallituksessa kansainväliset haut yhteen VA-hankkeiden kanssa (pyydetään 
1.10.2019 hankepäivään mukaan hankkeiden ohjaajia kv-puolelta). 

● Opetushallituksen järjestämiä teemakohtaisia tapahtumia, joissa tulevia hankkeita ja 
kehittämistarpeita voitaisiin käsitellä ja suunnitella yhdessä.

https://tinyurl.com/teemapajadigi

