
 
 

Ohjauksen kansallinen koordinaatiohanke 

 
Toteuttaja: Turun kaupungin sivistystoimialan projektitoimisto 
 
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Mika Salonen, puh. 040 162 8450, mika.salonen@turku.fi 
       

     projektipäällikkö Matti Mäkelä, puh. 044 907 3166, matti.makela@turku.fi 
 
Hankkeen www-osoite: www.läpäisy.fi 
 
Hankkeen keskeiset tavoitteet: 
Valtakunnallisen koordinointihankkeen tavoitteena on koordinoida valtakunnallisesti Hakuryhmään 4 
(Osaamisperusteisen, yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen uudistusten toimeenpanon 
tuki) kuuluvan painopisteen 3 (Opinto-ohjauksen ja tukipalvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen sekä 
valintaperusteiden ja järjestelmien käyttöönoton tuki) hankkeiden toimintaa, vahvistaa hankkeiden vaikut-
tavuutta ja lisätä niiden välistä yhteistyötä, tukea hanketulosten ja hyvien käytäntöjen leviämistä sekä 
kehittää uusia toimintamalleja vertaiskehittämisen ja -oppimisen tueksi. 
 
Hankkeen toimenpiteet: 
Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet: 

- seminaarit ja workshopit 
- vertaiskehittäminen ja -oppiminen 
- levittämistyö 

 
Seminaarit ja workshopit 
 
Hankkeen aikana toteutetaan kolme workshopia ja kaksi seminaaria. Workshopit ja seminaarit järjeste-
tään yhteistyössä haussa olevan ZOOMI - sujuvien siirtymien kansallinen koordinaatio -ESR-hankkeen 
ja mahdollisesti muiden hankkeiden (esim. Opetushallituksen valtionavustushankkeet) kanssa. 
 
Workshop I: Vertaansa vailla – vertaiskehittäminen ja -oppiminen käyntiin (lokakuu 2015/joulukuu 2015) 

- vertaiskehittäminen ja -oppiminen 
- vertaisarviointi 
- temaattisten vertaiskehittämisen ryhmien perustaminen 
- vertaisarvioinneista sopiminen 

 
Workshop II: ”Levis ku Jokisen eväät” – Miten hyvät käytännöt ja toimintamallit levitetään tehokkaasti 
(helmikuu 2016) 

- työkaluja ja toimintamalleja kehittämistyön tueksi (ketterät projektit, DARPA, MindSet) 
- tuotteistamisen perusasiat ja työkalut 
- levittämisen ABC 
- hankkeiden vaikuttavuuden osoittaminen 
- hanke- ja teemaryhmäkohtaisten levittämissuunnitelmien tekeminen 

 
Laivaseminaari: Tulosten arviointi ja loppuvuoden työsuunnitelmien täsmentäminen (toukokuu 2016) 
 
Workshop III: Kohti maalia – Kehittämistyön tulokset ja lopputuotteiden määrittely (syyskuu 2016) 

- hanke- ja teemaryhmäkohtaisen kehittämisen tulokset ja saadut kokemukset 
- loppujulkaisu ja www-sivut 
- muut lopputuotteet sekä toimenpide-ehdotukset 

 
Loppuseminaari (joulukuu 2016) 

- tulosten ja parhaiden käytäntöjen esittely 
- tuotetori 
- toimenpide-ehdotusten esittely ja jatkotoimien suunnittelu 
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Vertaiskehittäminen ja -oppiminen tapahtuu painopisteen hankkeiden omissa temaattisissa ryhmissä, 
joiden kokoonpanoista, tavoitteista ja toimenpiteistä sovitaan ensimmäisessä yhteisessä työseminaa-
rissa syyskuussa 2015. Mahdollisia teemoja voivat olla esimerkiksi hyvän ohjauksen kriteerit, opiske-
lijoiden osallisuus ja opiskelijoiden oppimistaitojen arviointi sekä yksilölliset tutkinnon suoritustavat. 
Teemaryhmien työn etenemistä seurataan erityisesti valtakunnallisen koordinointihankkeen järjestä-
mien workshopien ja seminaarien kautta. Koordinointihanke tukee teemaryhmien työtä tarvittaessa. 
 
Vertaisarvioinnit toteutetaan osana teemaryhmien toimintaa. Vertaisarvioinnit voidaan tehdä joko 
kahden hankkeen välisenä tai laajemmassa verkostossa. Kukin hanke päättää itse osallistumises-
taan vertaisarviointeihin. 
 
Hankkeen päätteeksi toteutetaan mukana olevien hankkeiden toimijoille ja heidän sidosryhmilleen 
suunnattu kysely, jonka avulla arvioidaan verkostomaisen työotteen ja vertaiskehittämisen ja -
oppimisen kautta saavutettuja tuloksia ja toimintamallin hyödynnettävyyttä jatkossa. Kyselyn tulokset 
ovat hyödynnettävissä vastaavanlaisissa projektiverkostoissa myös jatkossa. 
 
Vertaiskehittämisen tulokset esitellään hankkeen loppuseminaarissa ja www-sivuilla. Lisäksi niistä 
koostetaan Vertaansa vailla. Opas vertaiskehittämisen ja -oppimisen tueksi -julkaisu. 

 
 
Hankkeen kohderyhmät: 
Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden varsinaisena kohderyhmänä ovat painopisteessä mukana 
olevat kehittämishankkeet ja niiden henkilöstö sekä hankkeiden taustaorganisaatioiden johto ja muu 
henkilöstö. Koordinointihankkeeseen kuuluvan levittämistyön kautta hankkeen kohderyhmä laajenee 
kattamaan valtakunnan muut ammatillista koulutusta järjestävät organisaatiot henkilöstöineen, erilaiset 
kehittämishankkeet ja nuorten kanssa työskentelevät tahot, poliittiset päättäjät alueellisella ja valtakun-
nallisella tasolla sekä erityisesti tiedottamistoiminnan kautta ns. suuren yleisön. 
 
 
Hankkeen keskeiset tuotokset sekä niiden levittäminen ja juurruttaminen: 
Hankkeen tavoittelemat tulokset ovat seuraavat: 

- hankkeiden välisen yhteistyön lisääminen vertaiskehittämisen, vertaisoppimisen ja vertaisarvioin-
nin keinoin 

- hanketulosten tehokkaampi leviäminen sekä verkoston sisällä että sen ulkopuolelle 
- hankkeiden vaikuttavuuden vahvistuminen verkostomaisen työotteen avulla 
- vertaiskehittämisen uudet toimintamallit sekä niihin liittyvät materiaalit 

Yksityiskohtaisemmin esiteltynä hankkeessa syntyvät seuraavat tulokset ja tuotteet: 
- hankkeen vertaiskehittämis-workshopit (3 kpl) 
- hankeseminaarit (laivaseminaari keväällä 2016 ja loppuseminaari joulukuussa 2016) 
- hankkeiden välisen temaattiset vertaiskehittämisryhmät 
- hankkeiden väliset vertaisarvioinnit 
- hankkeen www-sivut, jonne on kerätty hankkeissa kehitetyt parhaat käytännöt, tuotteet ja julkai-

sut 
- uudet vertaiskehittämisen, -oppimisen ja -arvioinnin mallit ja niihin liittyvät hyvät käytännöt 
- Vertaansa vailla. Opas vertaiskehittämisen ja -oppimisen tueksi -julkaisu 
- arviointikysely verkoston jäsenille ja keskeisille sidosryhmille sekä kyselyn tulokset 

 
Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen kaikessa kehittämistyössä ja parantaa hankkei-
den vaikuttavuutta ja hyvien käytäntöjen leviämistä hyödyntämällä hankkeen aikana kehitettyjä ja identi-
fioituja vertaiskehittämisen ja -oppimisen parhaita malleja. Lisäksi hankkeessa kuvattuja ja levitettyjä 
läpäisyn edistämisen ja koulutuksen keskeyttämisen vähentämisen, verkosto- ja muun yhteistyön, opin-
to-ohjauksen laatukriteerien käytön sekä yksilöllisten tutkinnon suorittamistapojen parhaita käytäntöjä 
voidaan hyödyntää vastaavassa toiminnassa sekä valtakunnallisesti että esimerkiksi koko EU:n alueella. 
 
Hanketulosten levittämisessä ja muussa markkinoinnissa hyödynnetään läpäisy.fi-internetsivustoa. 


