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Miten hankkeella saadaan aikaan 
vaikuttavuutta?

• Suunnitellaan mitä tehdään ja miksi mitkä ovat tuotokset ja miksi näitä 
tuotoksia tehdään

• Toteutetaan kehittämistoimia läpinäkyvästi ja ollaan valmiita tarvittaviin 
muutoksiin  tehdään yhteistyötä ja seurataan toimien etenemistä

• Tehdään toimintaa ja tuotoksia näkyväksi  viestitään ja tiedotetaan 
systemaattisesti ja laadukkaasti

• Kun kehittämisprosessi, tavoitellut tuotokset ja vaikutukset on konkretisoitu, 
hankkeen johtaminen, toteuttaminen ja siitä viestiminen helpottuvat
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Miten viestitään?
• Suunnitelmat oph.fi-sivuille ja toimijoiden viestintäkanaviin

• Hankkeiden (alustavat) tulokset ja menettelytavat ovat kaikkien toimijoiden 
käytössä jo hankkeen aikana – vaikuttavuutta alusta lähtien ja samalla laajempi 
joukko kehittämiseen

• Erilaista viestintää tarvitaan

• Tilaisuuksia OPH:n ja painopistekoordinaattoreiden toimesta

• Alueellinen ja paikallinen viestiminen – tarpeen suunnitella miten viestitään 
hankkeen eri vaiheissa ja tarvittaessa osallistetaan kehittämiseen  

• Painopistekoordinaattorit, verkostohankkeiden koordinaattorit ja kukin 
hanke viestii omassa roolissaan 
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Millaista on laadukas viestintä?
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Vaihtelevuus tuo 
mielenkiintoa

Kenelle viesti on suunnattu? Käytetäänkö kohteelle puhuttelevaa käsitteistöä? 

Mitä halutaan viestiä? Faktat vs. mielikuvat?

Tarvitaanko tarinaa? Mikä on viestin logiikka?

Tarvitaanko kuvia tekstin tasapainottamiseen?

Vähemmän on enemmän – mitä oikeasti pitää jäädä mieleen?

Löytyykö 
olennainen 

”yhdellä 
silmäyksellä”?



Hankesuunnitelmien tarkennus

• Tavoitteet ja tuotosten kuvauksen konkreettisuus – tavoite, että kuvausten 
perusteella asiaan perehtymätönkin ymmärtää ilman tulkintaa

• Kuka tekee, milloin tekee, keneltä lisätietoja jne. perusasiat kuntoon
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Tavoite: Palautteiden tuottamaa tietoa hyödynnetään systemaattisesti toiminnan kehittämisessä.

Tavoite: Asiakastiedon (opiskelija- ja työelämäpalaute) käyttö on osa koulutuksen järjestäjän 
laadunhallintaa ja saadun kattavan tiedon pohjalta kehitetään henkilökohtaistamista, osaamisen 
kehittämistä ja arviointia sekä työelämäyhteistyötä. 



Miksi kannattaa panostaa 
suunnitteluvaiheeseen?

• Konkreettinen suunnitelma antaa vertailupohjan seurattaville ja raportoitaville 
asioille

• Raportointi yhtä laadukasta kuin suunnitelma: ”Kehitetään laadunhallintaa” 
 ”laadunhallinta kehittyi”

• Projektinaikainen riskienhallinta helpottuu ja voidaan reagoida nopeasti

• Suunnitelmaan mukaan projektinaikainen seuranta ja loppuarviointi, myös  
tarvittavat mittarit
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www.oph.fi
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Haku auki 22.5.2020 klo 
16.00 saakka.



www.oph.fi
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