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Hanke pähkinänkuoressa

Utveckla och testa modeller för hur vi i flexibla studie- och examensvägar stöder samhörigheten, delaktighet 

och gruppbildningen både i studierna och studielivet bland studerande och examinander. Minska avbrott 

Flexibla lösningar för inlärning i arbetet och arbetsplatshandledare-/bedömarutbildning vidareutvecklas med 

stöd av virtuella, digitala handledningsmetoder i vilken både nya och redan utbildade arbetsplatshandledare 

deltar. Dokumenteringen av bedömningen utvecklas med digitala lösningar. 

Hankkeessa kehitetään toimintamallia, joka mahdollistaa tutkinnon osien suorittamisen toisen asteen 

ammatillisten tutkintojen, lukio-opintojen sekä nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aitojen yli. 

Toteutus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, oppijoiden ja työelämän kanssa. Riittävän 

ohjauksen varmistamiseksi hankkeessa hyödynnetään aikaisemmissa hankkeissa kehitettyjä ohjauksen ja 

Asiakaslähtöinen ja yksilölliset valinnat mahdollistava koulutusten toteutus on yhtenäistetty ammatillisissa 

perustutkinnoissa kaikilla koulutuksen järjestäjillä.  Joustavien ja asiakaslähtöisten opintopolkujen 

varmistamiseksi on luotu yhteisvalinnan ulkopuolelta tulevien jatkuvaan hakeutumiseen ja koulutukseen 

Hankkeessa edistetään opintojen yksilöllistämisen toimeenpanoa oppilaitoksissa luokattomuudella ja muilla 

rakenteellisilla ratkaisuilla ja muutoksilla. Hankkeessa yhtenäistetään henkilökohtaistamisen (ml. osaamisen 

tunnistamisen ja tunnustamisen) käytäntöjä aikuisten ja nuorten koulutuksissa. Osaamisen tunnistamiseen ja 

tunnustamiseen luodaan selkeä yhteistoiminnallinen malli (uusia työkaluja), jossa opiskelija on itse aktiivinen 

I projektet eftersträvas att utveckla nya processer för personlig tillämpning, nya flexibla utbildningslösningar 

för alla kundgrupper och skapa visuella modeller för identifiering och erkännande av kunnande. Dessa 

utvecklas så att de svarar mot de förändringar och mål i yrkesutbildningsreformen 2017-2018. Detta 

utvecklingsarbete sker genom både lokalt och gemensamt i nätverket i team- och arbetsgrupper.  I projektet 

ingår även informationsspridning. 

Målgruppen för projektet är studerande/examinander, undervisningspersonal och arbetslivsrepresentanter. 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen on haaste erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 

ohjaamiselle. Ohjausta ja tukitoimia on siirrettävä yhä enemmän työpaikoille ja työpaikkaohjaajien 

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen ja tutkintojen osaamisperusteisuuden ja työelämälähtöisyyden 

varmistaminen. Hankkeessa edistetään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja. 

Työpaikkojen kanssa kehitetään yhteistyömalleja oppimisympäristöjen ja -järjestelyjen toteuttamiseen 

yhdessä kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Yhteistyömallit tukevat sisältöjen integroitumista ja lisäävät 

Tiedon tuottaminen, dokumentointi ja käyttäminen (tiedonhallinta) ovat oleellinen osa 

henkilökohtaistamista sekä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Henkilökohtaistamisen 

dokumentaatio on keskeisin osa opiskelijan opintojen suunnittelua ja seurantaa. Tätä tietoa hallinnoidaan 

opintohallinnon järjestelmillä sekä kansallisilla palveluilla. Tätä tietoa tarvitaan/käytetään jatkossa myös 

Taika tehostaa ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöisyyttä ja madaltaa nuorten ja aikuisten koulutusten 

rajoja. Se kehittää jatkuvaa hakeutumista ja ikärajoista vapaata koulutuksen aloittamista. Päähuomio on 

asiakaslähtöisissä hakeutumisen, osaamisen tunnistamisen ja henkilökohtaistamisen käytännöissä. Taika 

toimii oppilaitostasolla ja verkoston tasolla. Verkosto mahdollistaa yhteisen oppimisen pilotoinneista.  

Taikassa pilotoidaan koulutusta, joihin hakeutuminen on jatkuvaa ja jotka on suunnattu asiakkaille, ei nuorille 

tai aikuisille. Hankkeessa rakennetaan menettelyt asiakaslähtöiseen hakeutumisvaiheeseen,  osaamisen 

Hankkeessa luonnosteltavan hakeutumisen visualisointityökalun avulla rikastetaan Oppijan verkkopalveluita 

työelämä- ja asiakaslähtöisillä hakukriteereillä sekä tutkinnon osakohtaisella videomateriaalilla. Työkalu 

edistää näin hakeutumisen omakohtaisuutta ja innostavuutta. Työkalu auttaa hakeutujaa hahmottamaan 

kunkin tutkinnon osan osaamisvaatimuksia sekä tunnistamaan jo olemassa olevan osaamistaan ko. tutkinnon 

osassa. 

Tarkoituksena on kehittää digitaalinen Osaamisen elävä asiakirja - oppimisympäristö, johon opiskelija kerää 

ja tallentaa opintojensa aikana materiaalia, jolla hän osoittaa osaamistaan eri tutkinnon vaiheissa. Osaamisen 

elävä asiakirja on väline ammatillisen kasvun ja osaamisen dokumentointiin koko opintopolun ajaksi sekä 



Metropolialueen oppilaitokset kehittävät yhteisen reformin mukaisen toimintamallin, jossa asiakkaiden 

opinnot henkilökohtaistetaan ja tarvittavan osaamisen kehittämistä ohjataan ja tuetaan asiakaslähtöisesti ja 

osaamisperusteisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään hakupalveluiden järjestämiseen yhden luukun 

Hanke hyödyntää aikuiskoulutuksessa jo pitkälle vietyjä henkilökohtaistamisprosessin sekä osaamisen 

tunnistamisen ja tunnustamisen toimintamalleja ja osaamista nuorisoasteen henkilökohtaistamiskäytäntöjen 

kehittämisen perustana niin, että tuloksena saavutetaan koko ammatilliselle koulutukselle yhteinen 

Osaaja diggaa-hanke kehittää oppimisratkaisuja ja -ympäristöjä muuttuvaan osaamisperusteiseen 

oppimiseen. Toiminnallisia ympäristöjä (oppilaitos ja työelämä) suunnitellaan ja kehitetään yhdessä 

työelämän ja opiskelijoiden kanssa. Hankkeessa lisätään ja kehitetään opettajien simulaatio- ja digiosaamista. 

Hankkeesta hyötyvät sosiaali- ja terveysalan opiskelijat, työelämä ja opetushenkilöstö. Hankkeen tuloksena 

oppimisympäristöt ovat konkreettisesti kehittyneet entistä toiminnallisimmiksi.

Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa koko luonnonvara-alaa palvelevat toimintamallit sekä 

toiminnalliset puitteet, jotka tukevat osaamisperusteisia ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja huomioiden myös 

nuorten ja aikuisten koulutusrakenteen yhdistyminen. 

Asiantuntijuutta jakamalla, eri oppilaitosten erikoistumista ja vahvuuksia esiin nostamalla sekä yhteisiä 

digitaalisia oppimateriaaleja eri tutkinnonosiin tuottamalla ja jakamalla luodaan puitteet yksilöllisten ja 

joustavien opintopolkujen toteutumiselle koko alan sisällä ja kaikille verkoston oppilaitoksille. Tässä 

Aste - hankkeessa luodaan  joustava ja laadukas henkilökohtaistamismenetelmä osaamisen tunnistamiseen 

ja tunnustamiseen. Järjestelmä on tasavertainen kaikille (nuoret, aikuiset, erityisopiskelijat, 

maahanmuuttajat ja vangit.)

Hankkeessa rakennetaan malli, jonka mukaan koulutuksen järjestäjän opintotarjonta esitetään  

tutkinnon/tutkinnon osan sisältämän osaamisen perusteella. Osaaminen tuodaan esiin niin, että opiskelijat 

voivat opintotarjonnasta suunnitella ja valita oman opintopolkunsa yhteistyössä opetus- ja 

Asiakaslähtöinen henkilökohtaistamisprosessi ja sen dokumentointi MultiPrimus-Wilma 

opintohallintajärjestelmään on uudistettu kaikilla koulutuksen järjestäjillä reformin tavoitteiden mukaiseksi. 

PopUpCollege on kahden pk-seudulla toimivan koulutuksen järjestäjän ja Tiimiakatemia Globalin yhteinen 

koulutuksellinen innovaatio, jonka pedagogista pohjaa on testattu kehittäjäverkostossa kauppakeskus 

Kampissa. Tässä hankkeessa verkostoon ja kokeiluun tulee mukaan kolmas koulutuksen järjestäjä, SSKKY, 

jolla itsellään on vahvaa kokemusta tiimioppimisesta oppilaitosympäristössä. Kokeilussa oppiminen siirtyy 

Hanke hahmottaa reformin jälkeistä aikaa ammatillisen koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. Hankkeella 

halutaan ennakoida ja innovoida koulutuksen järjestäjien henkilökohtaistamisprosessiin tulevia muutoksia, 

jotta osaamisperusteisuus vahvistuu. Osaamisen tunnistamisen, tunnustamisen ja arvioinnin käytäntöjä on 

Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joilla opiskelija saadaan innostumaan oman oppimisprosessinsa 

suunnittelusta, toteuttamisesta ja seuraamisesta aktiivisena subjektina ja osana yhteisöä. Hankkeessa 

kehitetään työelämälähtöisiä Valma-koulutuksen toteutusmalleja erilaisissa oppimisympäristöissä. 

Hyödynnetään ja kokeillaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja yksilöllisten opintopolkujen rakentumiseksi. Myös 

opiskelijan tukemiseen työpaikoilla kaivataan uudenlaisia ohjausmahdollisuuksia. Tavoitteena on kehittää 

henkilökohtaistamista, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, vahvistaa opetushenkilöstön ja työelämän 

välistä yhteistyötä eri oppimisympäristöissä huomioiden osaamisperusteisuus. Hankkeessa kehitetään 

Hankkeessa käydään läpi koulutuksen järjestäjän asiakas-, osaamisperusteiset ja työelämälähtöiset 

toimintaprosessit koulutuksen ja tutkintojen järjestämisen eri toimintavaiheissa; pääprosessit koulutukseen 

hakeutumisesta valmistumiseen ja urasuunnitteluun. Näkökulmana on Lapin maakuntaa palveleva 

ammatillinen koulutus ja elinkeinojen ja työelämän kumppanuuksia vahvistava tehokkaampi toimintatapa. 

YTOläpsy -hankkeessa tavoitteena on kehittää tuloksellisemmat toimintamallit YTO-aineiden 

osaamisperusteiseen suorittamiseen tutkinnoista ja niiden tasosta riippumatta. Opetus ja ohjaus toteutetaan 

yksilöllisin ratkaisuin digitaalisia keinoja hyödyntäen. Hankkeessa sovelletaan ajasta ja paikasta 

riippumattomia avoimia digitaalisia ratkaisuja sekä pilotoidaan ammattitutkintoa suorittavien 



Tavoitteena on selkeyttää ja kuvata yhteisöllisyyteen, osaamisperusteisuuteen ja työelämäkumppanuuteen 

perustuva urheiluopistopedagogiikan malli. Urheiluopistoilla oppimista tapahtuu kellonajasta ja 

oppimisympäristöstä riippumatta 24/7. Tätä toimintatapaa pyritään kehittämään vastaamaan tehokkaammin 

Hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista opiskelijakokemusta vahvistamalla yhteisöllisyyttä, hyvinvointia, 

opiskelijoiden kiinnittymistä, opiskelijoiden osallisuutta sekä valmiuksia työelämään ja tulevaisuuteen. 

Hankkeessa kehitetään yhtenäinen henkilökohtaistamisen toimintaprosessi palvelemaan kaikkia 

ammatillisen koulutuksen asiakasryhmiä ja edistetään keinoja, joilla opiskelijan yksilölliset opintopolut 

mahdollistuvat ja prosessi tehostuu. Selkeytetään eri toimijarooleissa olevien tehtäviä ja parannetaan 

tietojärjestelmien käyttökokemusta. Keskiössä ovat tietoarkkitehtuurin, toimintamallin ja prosessikuvauksien 

sekä käyttöliittymien ja rajapintojen kehittäminen.


