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Alkusanat
Tämä käsikirja on sinulle, joka haluat toteuttaa jatkuvan oppimisen koulutuksia 
verkostossa muiden toimijoiden kanssa. Käsikirja on suunnattu sekä korkeakoulu-
jen opettajille ja asiantuntijoille että koulutusyrityksille. Käsikirjassa käydään läpi 
koulutusverkoston kaikki osa-alueet koulutusmalleista opinnollistamiseen ja palve-
luprosessiin.

Jatkuva oppiminen on teemana varsin pinnalla tässä käsikirjassa. Opetusministeri Li 
Andersson kuvaa osaamisvaatimusten kasvavan nopeasti alalla kuin alalla ja koros-
taa koulutukseen ja osaamiseen panostamisen olevan parasta työllisyyspolitiikkaa. 
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on käynnissä jatkuvan oppimisen uudistushanke, 
jossa valmistellaan ehdotusta jatkuvan oppimisen uudistamiseksi tavoitteena vastata 
läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista.

Jatkuva oppiminen edellyttää korkeakoulujen ja muiden koulutusorganisaatioiden 
entistä joustavampien ja työelämän tarpeita vastaavien lyhytkestoisten koulutusten 
järjestämistä. SKAALA-hankkeessa on luotu yhteinen verkostomainen malli osaa-
misen tuottamiseksi ketterästi ja kustannustehokkaasti vastaamaan jatkuvan oppi-
misen tulevaisuuden malliin.

Tähän käsikirjaan on koottu SKAALA – Skaalautuvilla koulutusmalleilla aitoa ar-
voa liiketoimintaan ja ammattilaisille -hankkeessa kehitetyn verkostokouluttajien 
toimintamallin ABC. Toimintamallin ytimessä on jatkuva oppiminen sekä verkos-
tojen kanssa yhteistyössä järjestettävä koulutus.

Antoisia hetkiä oppaan parissa!

 Turussa, lokakuussa 2020

 Jenni Huttunen
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1 Tausta

Opetushallituksen pääjohtajan Olli-Pekka Heinosen mukaan perinteinen kolmivai-
heinen ikäkausiajattelu ei enää määrittele ihmisen elämänkaarta tulevaisuudessa, 
vaan opiskelu, työura ja eläköityminen limittyvät osaksi työn ja oppimisen koko-
naisuutta. Sitran selvityksiä 150 – Kohti elinikäistä oppimista -julkaisussa painote-
taan Suomen taloudellisen menestyksen rakentuvan korkeaa osaamista hyödyntävil-
le ja korkeaa lisäarvoa tuottaville vientialoille. Tulevaisuudessa tämä edellyttää sekä 
työnantajilta että työntekijöiltä entistä vahvempaa osaamista. (Sitra, 2019)

Elinikäisen oppimismallin mukaan tutkintoon johtava koulutus tarvitsee rinnalleen 
nopeamman, ketterämmän ja täsmällisemmän mallin tuottaa korkeakoulutasoista 
osaamista positiivisen rakennemuutoksen ja muuttuvien osaamistarpeiden tyydyttä-
miseksi. Yritykset rekrytoivat taloussuhdanteiden parantuessa nopealla aikajänteellä 
uutta työvoimaa, ja työvoiman tarjonta ja tarve eivät useinkaan kohtaa – puhutaan 
siis kohtaanto-ongelmasta. Lisäksi alati kehittyvät uudet teknologiat tuovat yrityk-
sille tarpeen kehittää henkilöstön osaamista elinikäisen oppimismallin mukaisesti. 

Tutkintoon johtava korkeakoulutus ei kykene koulutusrakenteellisista syistä aina 
tuottamaan ratkaisua tähän tarpeeseen, ja vaatii siis rinnalleen ketterämpää osaami-
sen tuottamisen tapaa. Tutkintojen osat, yksittäiset opintojaksot tai opintomoduulit 
voisivat sen sijaan tukea oikein hyödynnettynä nopeasti ja tarvelähtöisesti yrityksien 
osaamistarpeiden täydentämistä. Työelämässä jo olevilla on pohjakoulutus, jota voi-
daan täydentää tarvittavilla kokonaisuuksilla kohtaanto-ongelman helpottamiseksi. 

SKAALA-hankkeessa tehdyissä haastatteluissa kävi ilmi, että yritykset kokevat kor-
keakoulujen täydennyskoulutustarjonnan olevan melko hajanaista ja näyttäytyvän 
yrityksille sekavana. Sopivia koulutuskokonaisuuksia ei löydetä tai osata kysyä oi-
keista paikoista. 

Useamman korkeakoulun muodostama koulutusverkosto voi tulevaisuudessa tar-
jota koulutuksia yrityksille keskitetysti ja resurssitehokkaasti. Koulutusverkosto voi 
tulevaisuudessa hyödyntää yhtenäistä, keskitettyä markkinointia, jolloin korkea-
koulut näyttäytyvät yrityksien suuntaan vahvempana ja ennen kaikkea selkeämpä-
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nä kokonaisuutena.  Yritykselle ei tulevaisuudessa olisi merkitystä mihin kouluun 
ottaa yhteyttä, vaan heillä olisi koulutustarjonnassa aina koko verkoston osaamis-
vahvuudet käytettävissä. Näin pystytään tarjoamaan paras mahdollinen osaaminen 
yrityksien hyödyksi. Verkko- ja virtuaalikoulutukset tukevat myös hyvin sijaintiriip-
pumatonta osallistumista.  
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1.1 Osaamiskartoituksesta tukea täydennyskoulutusten   
 suunnitteluun

Viiden korkeakoulun yhteinen SKAALA – Skaalautuvilla koulutusmalleilla aitoa 
arvoa liiketoimintaan ja ammattilaisille -hanke kehittää täydennyskoulutuksia pien-
ten ja keskisuurten (pk) yritysten tarpeisiin. Skaalan kohderyhmää ovat kone-, me-
talli-, sähkö-, energia-, prosessi-, teknologia- ja ohjelmistoteollisuuden yritykset eri 
puolella Suomea.

Skaala-hankkeen päätoteuttaja on LAB-ammattikorkeakoulu. Muut toteuttajat 
ovat Turun ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Centria-ammat-
tikorkeakoulu sekä LUT-yliopisto. Skaala toteutettiin ajalla 1.10.2018–31.12.2020. 
Hankkeen budjetti on noin 860 000 euroa ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto 
ja osallistuvat korkeakoulut.

Täydennyskoulutusten suunnittelu käynnistyi kattavalla valtakunnallisella osaa-
miskartoituksella, jossa selvitettiin 86 pk-yrityksen osaamis- ja koulutustarpeita. 
Tyypillinen titteli haastateltavalla oli toimitusjohtaja, HR-päällikkö tai asiantuntija. 
Yrityksiltä tiedusteltiin muun muassa, mitä osaamista yrityksissä on, mitkä toimi-
alueet kaipaavat henkilöstökoulutusta ja millaiselle osaamiselle ja koulutukselle yri-
tyksessä olisi tarve. Lisäksi kysyttiin sopivia koulutustapoja, koulutuksen laajuutta 
sekä sitä, tulisiko koulutuksen olla hyväksyttävissä osana tulevaa tutkintoa.

Yritysten haastatteluissa ilmeni paljon erilaisia tekniikkaan ja liiketalouteen liitty-
viä osaamis- ja koulutustarpeita. Teknisiin osaamistarpeisiin liittyen esiin nousi eri-
tyisesti tieto- ja viestintäteknologian, konetekniikan ja mekaniikan, sähkö- ja au-
tomaatio-osaamisen sekä laitos- ja tehdassuunnittelun teemat. Muita esille tulleita 
teemoja olivat terveysteknologia, turvallisuus ja kaivosteollisuus. Yritysten haastat-
teluissa ilmeni myös runsaasti erilaisia liiketalouteen liittyviä osaamis- ja koulutus-
tarpeita. Näistä keskeisimpiä olivat myynti, markkinointi ja digimarkkinointi sekä 
asiakaspalvelu- ja vuorovaikutusosaaminen. Muita koulutustarpeita olivat kielitaito 
ja kansainvälisyys, projektinhallinta ja johtaminen sekä liiketoimintaosaaminen ja 
talous.  

ICT-alan ja terveysteknologian yritykset kuvasivat haastatteluissa erilaisia tie-
to- ja viestintäteknologiaan liittyviä osaamis- ja koulutustarpeita. Haastatteluissa 
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tuli esiin yritysten ohjelmointi- ja ohjelmistosuunnitteluosaamisen, pilvipalvelujen 
ja applikaatio-osaamisen sekä IoT ja kommunikointiteknologioiden osaamistarve. 
Muita keskeisimpiä yritysten osaamistarpeita olivat data-analytiikka ja visualisointi, 
virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus. Yritykset mainitsivat haastatteluissa myös 
useiden yksittäisten ohjelmien, ohjelmointikielien ja ohjelmistojen osaamistarpei-
ta, kuten PLC, NET, Python 3, Linux, C, Java ja Front End -teknologiat. Tieto- ja 
viestintäteknologiaan liittyvien osaamistarpeiden lisäksi terveysteknologian yrityk-
sissä ilmeni spesifejä osaamistarpeita liittyen terveydenhuollon alan tuntemukseen 
ja erityisosaamiseen. Haastatteluissa mainittiin esimerkiksi optometrian osaaminen 
ja terveydenhuollon alan asiakasrajapinnan tuntemus.

Kone- ja metallialan yritysten haastatteluissa ilmeni erilaisia konetekniikkaan 
ja mekaniikkaan liittyviä osaamistarpeita. Niitä olivat muun muassa mekaniik-
kasuunnittelu, konesuunnittelu, koneistusosaaminen ja menetelmäsuunnittelu. 
Muita konetekniikkaan liittyviä osaamistarpeita olivat 3D-tulostaminen, tekoäly, 
robotiikka ja konenäkö. Lisäksi haastatteluissa mainittiin tarve lujuuslaskennan ja 
mittaustekniikan osaamiselle. Sähkö- ja energiatekniikan alan yritysten haastatte-
luissa tuli esiin erilaisia sähkö- ja automaatiotekniikan osaamis- ja koulutustarpei-
ta. Niistä keskeisimpiä olivat sähköalan osaaminen, automaatio-osaaminen ja elekt-
roniikkasuunnittelu. 
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Prosessiteollisuuden yrityksiin liittyen tuli esiin erilaisia laitos- ja tehdassuunnit-
telun osaamistarpeita. Näitä olivat laitos- ja putkistosuunnittelu, prosessisäätöön 
liittyvät uuden sukupolven laitteet, tekoäly, prosessiturvallisuus sekä valmistustek-
niikka ja -materiaalit (esim. keraamit ja muovit). Muita alan osaamistarpeita olivat 
prosessisuunnittelu, kestävän kehityksen huomioiminen, massatuotanto-osaaminen 
sekä kemianteollisuuteen liittyvä osaaminen ja LVI-osaaminen.

Tekniikan eri yritysten haastatteluissa ilmeni myös erilaisia teknisen alan turvalli-
suuteen liittyviä osaamis- ja koulutustarpeita. Näitä olivat esimerkiksi kemikaalien 
turvallisuus ja tulenkestävät materiaalit. Yritysten osaamistarpeissa mainittiin lisäk-
si myös kaivosteollisuus.

Yritysten haastatteluissa ilmeni paljon myös liiketalouteen liittyviä osaamis- ja kou-
lutustarpeita. Haastatteluissa korostui myynnin ja markkinoinnin ja asiakasraja-
pintojen, projektinhallinnan ja johtamisen sekä liiketoimintaosaamisen ja talouden 
osaamistarpeet. Haastatteluissa ilmeni yritysten suuri tarve markkinoinnin, myyn-
nin ja digitaalisen markkinoinnin osaamiselle. Toinen merkittävä tarve oli asiakas-
palvelun, asiakkuuksien hoitaminen sekä vuorovaikutustaitojen osaaminen. Haas-
tatteluissa ilmeni myös tarve kieliosaamiselle ja kansainväliselle osaamiselle. Kieli-
osaamisesta mainittiin esimerkiksi tarve venäjän ja viron kielen osaamiselle. Lisäk-
si toivottiin kansainvälisen kaupan ja viennin ja kohdemarkkinoinnin koulutusta. 
Varsinkin lähimarkkinat nousivat esille. Muun muassa tähän haasteeseen on vastat-
tu koulutuksilla. 

SKILLS

LEARNING KNOWLEDGE

COMPETENCE ABILITY

GROWTH



SKAALA-hanke pähkinänkuoressa

Tavoite: kehittää täydennyskoulutuksia pienten ja keskisuurten (pk) 
yritysten tarpeisiin

Kohderyhmä: pienet ja keskisuuret kone-, metalli-, sähkö-, energia-, 
prosessi-, teknologia- ja ohjelmistoteollisuuden yritykset eri puolella 
Suomea.

Toteuttajat: LAB-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, 
Oulun ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu sekä LUT-
yliopisto

Kesto: 1.10.2018–31.12.2020

Budjetti: 860 000 euroa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto ja osallistuvat korkeakoulut
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Koulutusten opinnollistaminen oli myös yksi teema, jota kartoitettiin yrityshaas-
tatteluissa. Tavoitteena oli selvittää, miten yritysten edustajat näkevät opinnollista-
misen tärkeyden osana koulutukseen osallistamista. Lähtökohtaisesti yritykset eivät 
sitä edellyttäneet, mutta monet vastaajat kuitenkin näkivät, että jos opinnollistami-
sesta on henkilöstölle hyötyä esimerkiksi tutkintoon johtavan koulutuksen yhtey-
dessä, niin opintopisteet voi toki todistukseen laittaa. Koulutusten opinnollistamis-
ta käsitellään lisää tuonnempana.

Kartoituksessa nousseita osaamis- ja koulutustarpeita hyödynnettiin SKAA-
LA-hankkeessa 40 koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
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2 Koulutusmallien    
suunnittelu ja toteutus
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2.1 Koulutusten kohderyhmä

Koulutusten kohderyhmä tulee kartoittaa tarkoin koulutusta suunniteltaessa. Onko 
koulutus suunnattu erikoistumisopinnoiksi jo alalla työskenteleville vai täydentä-
viksi opinnoiksi alan vaihtajille? Onko koulutukset suunnattu erityisesti kuluttajille 
vai yrityksille?  

Asiakassegmentoinnin avulla saadaan selkeämpi ymmärrys kohderyhmistä, heidän 
koulutustarpeistaan ja ostokäyttäytymisestään. Lisäksi asiakassegmentoinnista on 
merkittävää hyötyä koulutusten markkinoinnissa ja myynnissä. Asiakassegmentoin-
ti vaikuttaa niin ikään merkittävästi koulutusten sisältöön, sillä esimerkiksi Pyt-
hon-ohjelmoinnin alkeita ei kannata opettaa ohjelmistoalan yrityksen edustajille 
eikä vastaavasti Pythonin syvimpiä saloja vasta-alkajille. 

Asiakassegmentoinnissa keskeistä on määritellä millaiset asiakasryhmät ovat kiin-
nostuneita suunniteltavasta koulutuksesta. Asiakassegmentoinnin yhteydessä kan-
nattaa haastatella asiakassegmenttiin kuuluvia henkilöitä ja varmistaa sekä selkeyt-
tää koulutustarpeita. 
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Case: SKAALA-hankkeen kohderyhmä

SKAALA-hankkeen verkostomallisena tarjottavat koulutukset on 
suunnattu sekä kuluttajille että yritysten henkilöstölle, jotka hakevat 
tutkintoon johtavan koulutuksen sijaan omaa osaamista täydentävää 
koulutusta. Yritysten toimialoista kohderyhmää ovat pienet ja 
keskisuuret kone-, metalli-, sähkö-, energia-, prosessi-, teknologia- ja 
ohjelmistoteollisuuden yritykset. 

Koulutusten varsinaisena kohderyhmänä ovat siis työelämässä olevat, alaa 
vaihtavat, uusia työelämähaasteita etsivät tai muutoin uutta osaamista 
tarvitsevat henkilöt, joiden osaamisella voidaan edesauttaa kasvu- ja 
rakennemuutosalojen yritysten kehittymistä ja kansainvälistymistä. 
Koulutuksissa kohteena ovat erityisesti sellaiset henkilöt, joilla on jo joko 
aiemman tutkinnon tai työkokemuksen tai näiden yhdistelmän kautta 
aihealueeseen liittyvää perusosaamista, jonka päälle uutta osaamista 
rakennetaan. Kohderyhmään kuuluvat myös sellaiset työelämään 
kesken opintojen siirtyneet henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet 
korkeakoulututkintoaan loppuun. Erityisesti korkeasuhdanteen aikana 
tämä kohderyhmä on tärkeä ketterän täydentävän osaamisen kohteena, 
jota kautta voidaan myös nopeuttaa tutkintojen loppuun suorittamista. 
Koulutuksilla tuetaan kohderyhmän osaamisen kehittämistä ja 
laajentamista.

Koulutuksilla vastataan nopeasti ensisijaisesti yritysten koulutustarpeisiin 
kasvun tai menestymisen esteenä olevan osaamisvajeen täydentämiseksi 
ja samalla nostetaan työntekijöiden osaamisen tasoa, jotta he selviävät 
työssään. Koulutusten toissijaisena tarkoituksena on vastata koulutettavien 
henkilökohtaisiin koulutustarpeisiin, kuten tutkinnon loppuvaiheen 
opintojen suorittaminen, tutkintoa täydentävä tai erikoistumiskoulutus, 
polkuopinnot korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.
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2.2 Koulutusaiheiden kartoitus

Koulutusten suunnitteluvaihe käynnistyy toteuttajaverkoston osaamiskartoituksel-
la. Kukin organisaatio tuntee omat asiantuntija-alueensa, mutta millaista osaamista 
koko verkostolla on yhteensä? Saadaanko useamman organisaation asiantuntijoiden 
osaamisista summaansa suurempi kokonaisuus? Tärkeää on myös pohtia, millaiset 
yritykset tai henkilöt voisivat tarvita koulutusverkoston osaamista. Asiakassegmen-
toinnissa määritellään kohderyhmä tarkemmin.  Yritysten osalta määritellään muun 
muassa potentiaalisten asiakasyritysten toimiala, koko ja sijainti.

Kun toteuttajaverkoston osaamiskartoitus ja asiakassegmentointi on tehty, lähde-
tään kartoittamaan asiakassegmenttien tarpeita. Tarvekartoituksessa haetaan asia-
kassegmenttien profiileihin sopivia yrityksiä ja sovitaan verkoston jäsenten kesken 
kuka hoitaa minkäkin yrityksen kontaktoinnin. Näin säästytään päällekkäiseltä 
työltä ja mahdollisilta päällekkäisiltä yhteydenotoilta. Luonteva tapa jakaa kontak-
tointeja on esimerkiksi yritysten maantieteellinen sijainti. Ennen kontaktointia to-
teuttajaverkosto suunnittelee yhdessä yhteismitallisen kyselylomakkeen, millaisia 
tietoja yrityksiltä halutaan. Näin tulosten analysoinnissa saadaan yhteismitallisesti 
koostettua tulokset yritysten tarpeista. Henkilöasiakkaiden osalta suorakontaktointi 
on haastavampaa, sillä yhteystietoja ei vastaavalla tavalla ole tarjolla. Henkilöasiak-
kaiden osalta tarpeita voi kartoittaa esimerkiksi online-kyselyjen avulla.

SKAALA-hankkeessa kartoitettiin millaisia koulutuksia kasvuyritykset tarvitsevat 
ja millaisen osaamisen puute on yritysten kasvun esteenä. Lisäksi selvitettiin yritys-
ten toiveita koulutusten kestosta ja muodosta. Osaamiskartoitus toteutettiin Turun, 
Oulun, Lahden, Lappeenrannan, Ylivieskan, Kokkolan ja Pietarsaaren alueiden yri-
tyksissä. Haastatteluun osallistui kaiken kaikkiaan 86 yritystä. Kuvassa 1 on kuvat-
tu koulutusten suunnitteluprosessia ylätasolla.  

Kun yritysten osaamistarpeet on kartoitettu, tehdään markkinaselvitys ennen lo-
pullisten koulutusaiheiden valintaa. Tärkeää on selvittää, mitä tarpeita vastaavia 
koulutuksia löytyy jo markkinoilta, jottei aleta suunnitella uusia täysin vastaavia 
kilpailevia koulutuksia. Markkinaselvitykseen onkin hyvä paneutua riittävällä tark-
kuudella, jotta saadaan kartoitettua koulutusten tarjontatilanne mahdollisimman 
laajasti huomioiden myös erilaiset koulutusmuodot. 
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Kuva 1. Koulutusten suunnitteluprosessi.

Markkinakartoituksen jälkeen toteuttajaverkosto yhdessä valitsee toteutukseen tule-
vat koulutusaiheet, joiden tarkempaa sisältöä ja muotoa lähdetään suunnittelemaan 
valinnan jälkeen. Tarkemmassa suunnittelutyössä sisällön lisäksi on tärkeää myös 
huomioida yritysten tarpeet koulutusten muodossa ja kestossa. 
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2.3 Erilaiset koulutusmallit

Koulutus on mahdollista toteuttaa lähiopetuksena, verkossa, virtuaalisena tai hybri-
dimallina. Lähitoteutuksessa osallistujat ja kouluttaja(t) kokoontuvat yhteiseen ti-
laan. Koulutusmallin etuna on se, että kouluttajilla on suora kontakti osallistujiin. 
Näin kouluttaja pääsee näkemään, miten osallistujat reagoivat koulutuksen sisäl-
töön, ja myös keskustelu sujuu luontevasti koulutuksen yhteydessä. Niin ikään kou-
lutukseen osallistujat pääsevät myös verkostoitumaan keskenään ja vaihtamaan ko-
kemuksia ja tietoja lähitoteutuksessa. Lähitoteutuksen haasteita ovat aikataulu- ja 
sijaintirajoitteet. Koulutukseen osallistuminen edellyttää osallistujien läsnäoloa ja 
kauempaa tulevilta matkustamista koulutukseen.

Verkkototeutus mahdollistaa laajemman maantieteellisen osallistumisen ilman 
matkustusta. Tämä edesauttaa koulutukseen osallistumista maantieteellisesti laa-
jemmalta alueelta. Haasteena verkkototeutuksessa ovat rajalliset mahdollisuudet 
osallistujien verkostoitumiseen. Chat-ratkaisut eivät välttämättä innosta osallistujia 
keskusteluun ja siten kokemusten ja tietojen vaihto jää helposti lähitoteutusta vä-
hemmälle. Lisäksi jos koulutukseen osallistuu useampia kymmeniä osallistujia, ei 
kouluttajilla ole mahdollisuutta seurata osallistujien reaktioita ja elekieltä siitä, mi-
ten läpikäydyt asiat on omaksuttu.

Case: Tietojärjestelmät myynnin ja markkinoinnin 
tukena 

Toteutus: virtuaalinen itseopiskelupaketti

Kuvaus: Koulutus toteutettiin kokonaisuudessaan digitaalisessa muodossa. 
Aiheen viemistä osallistujan arkeen tuettiin tarjoamalla aiheeseen liittyvä 
tehtäväkirja, joka toteutettiin konsultatiivisella otteella: opiskelija pystyi 
halutessaan täyttämään tehtäväkirjaa kohdistaen vastaukset hänen 
nykyisen organisaationsa ja/tai työnsä tilanteeseen ja kehitystarpeisiin.

Palaute osallistujilta: ”Tutuksi tulivat erilaiset järjestelmät ja 
ohjelmistot. Opin paljon uutta myös liideistä ja niiden hankkimisesta sekä 
hallinnoinnista.”
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Case: Prosessimallinnus BPMN 2.0 -tekniikalla

Toteutus: verkkototeutus

Kuvaus: Koulutus toteutettiin verkossa kahtena puolen päivän mittaisena 
sessiona keväällä 2020. Työkaluina koulutuksessa käytettiin prosessien 
mallintamiseen Signavio Process Manager -ohjelmistoa, tehtävien ja 
materiaalin jakoa varten DigiCampus-opetusalustaa sekä opetustilanteissa 
läpiviemiseen Zoom-sovellusta.

Palaute osallistujilta: ”Opetussessio oli hyvin interaktiivinen ja motivoi 
oppimaan uutta.  Aiempi kokemus myös tuki oppimista.”

Virtuaalitoteutuksessa ei ole aikataulu- tai sijaintirajoitteita, ja osallistuminen on 
joustavaa. Tällöin myös kohderyhmä, joka ei esimerkiksi työnsä puolesta pääse osal-
listumaan arkisin koulutukseen, voi täydentää osaamistaan omalla ajallaan ja oman 
aikataulunsa mukaisesti. Virtuaalisessa toteutuksessa vastuu oppimisesta ja asioiden 
sisäistämisestä on kokonaan osallistujan vastuulla, mikä on vahvuus ja haaste sa-
maan aikaan.  Vahvuus sinänsä, että koulutukseen ilmoittautunut henkilö on läh-
tökohtaisesti varsin kiinnostunut kehittämään osaamistaan. Haaste siinä mielessä, 
ettei kouluttaja pysty koulutuksen aikana erikseen tukemaan oppimista. Virtuaali-
toteutuksessa ei ole lainkaan suoraa kontaktia osallistujiin, jolloin aiheeseen liittyvät 
keskustelut ja kysymykset jäävät pois. 

Hybridimalli mahdollistaa monipuolisemmat mahdollisuudet koulutukseen osallis-
tumiseen. Hybridimallissa voidaan yhdistää lähi-, verkko- ja virtuaalitoteutusten 
parhaimpia puolia, jolloin koulutus on monipuolisempi ja kattavampi. Hybridimal-
lin haasteena on erityisesti etäosallistujien osallistaminen. Samassa tilassa keskustelu 
sujuu luontevasti, mutta etäyhteyksien kautta on haastavampaa hypätä aktiivisesti 
mukaan keskusteltuun. 

Skaala-hankkeessa pilotoitiin koulutuksia, joiden aiheet valikoituivat yrityshaastat-
teluissa nousseiden osaamistarpeiden perusteella. Koulutusten sisällöt vaihtelivat 
aina digimarkkinoinnista painelaitteiden lujuuslaskentaan ja regulaatiokoulutukses-
ta automaatiolinjojen suunnitteluun. Koulutuksissa testattiin monipuolisesti erilai-
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Case: Painelaitekoulutus 

Toteutus: joustavat koulutussisällöt

Kuvaus: Yrityslähtöisyys ja joustavuus toteutettiin niin, että yritysten 
tarpeiden lisäksi osallistujat saivat esittää toiveita syvennettävistä 
aihealueista. Koulutussarjassa oli kolme osaa, seuraavan koulutuksen 
teemat päätettiin edellisen koulutuksen lopussa. Painelaitteet on 
kokonaisuutena hyvin laaja teema, tällä tavoin vastattiin parhaiten 
konkreettisiin koulutustarpeisiin. 

Palaute osallistujilta: ”Koulutuksessa eri osapuolten asiantuntemus ja 
kokemusperäinen tietämys ovat yhdessä luentojen kanssa luoneet hyvän 
opintokokonaisuuden.”

sia toteutustapoja. Osa koulutuksista toteutettiin yhtenä (8 h) tai useampana puolen 
päivän (4 h) lähiopetuksena tai verkkoluentoina ja osa kokonaan virtuaalikoulutuk-
sina verkkomateriaalien pohjalta.  

Koulutuksia toteutettiin myös useamman korkeakoulun yhteisopettajuusmallil-
la, jossa kouluttajat suunnittelivat koulutuksen yhdessä ja toteuttivat siitä eri osia. 
Valtaosa Skaala-koulutusten materiaaleista koottiin korkeakoulujen yhteiskäyttöön 
tarkoitetulle DigiCampus-alustalle, jossa ne olivat koulutettavien saatavilla. Kou-
luttajat ja koulutuksiin osallistujat kirjautuivat DigiCampukseen Haka- tai Goo-
gle-tunnuksillaan.  

Pelkässä verkkototeutuksessa havaittiin, että keskustelua luennoilla ei syntynyt, 
koska osallistujat eivät tunteneet toisiaan. Asia ratkaistiin tarjoamalla mahdollisuus 
anonyymiin keskusteluun toisella alustalla. Lähi- ja verkkototeutuksen yhdistelmäs-
sä tekniikka aiheutti jonkin verran ongelmia. Lähiopetukseen on puolestaan vaikea 
saada osallistujia valtakunnallisesti.
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2.4 Koulutusten markkinointi

Koulutusverkoston markkinointistrategian ja -kanavien suunnittelu tulee tehdä tarkoin. 
Markkinointikanavia on käytettävä koulutuskohtaisesti. Koulutuksen markkinointi-
kanavia suunniteltaessa on hyvä havainnoida ja tehdä taustatutkimusta, minkälainen 
markkinointi on tehokkainta kunkin koulutuksen kohderyhmälle. Esimerkiksi joillain 
aloilla luetaan aktiivisesti ammattilehtiä, kun taas toisilla seurataan LinkedIn-tapahtu-
mia.

Taulukko 1. Sosiaalisen median kanavien käyttö iän ja sukupuolen mukaan [Tilastokes-
kus 2019].

Sosiaalisen median kanavia valikoidessa tulee huomioida kohderyhmän vaikuttavat te-
kijät, kuten sukupuoli ja ikä.  Taulukossa 1. on esitelty sosiaalisen median kanavien 
käyttö sukupuolen ja iän mukaan [Tilastokeskus, 2019].  Sosiaalisen median kanavien 
markkinoinnissa on hyvä kokeilla myös maksullista markkinointia, jossa kohderyhmä 
on mahdollista rajata ja räätälöidä tarkasti. Sosiaalisen median kanavissa markkinoinnin 
haasteena on erottautuminen, sillä koulutus- ja tapahtumatarjontaa on paljon. Markki-
noinnissa tuleekin pohtia, miten erottua muista toimijoista ja tavoittaa juuri asiakasse-
gmenttien mukainen yleisö. Koulutusten markkinoinnissa kannattaa myös hyödyntää 
koulutusorganisaatioiden omia www-sivuja ja sosiaalisen median kanavia.

Sosiaalisen median kanavat tavoittavat ihmisiä laajasti, mutta eivät välttämättä aina 
tärkeintä kohderyhmää. Muita markkinointimahdollisuuksia voivat olla esimerkik-
si mainonta alan ammattilehdissä sekä ammattiliittojen, yrityspalveluiden ja mui-
den sidosryhmien kautta. Lisäksi markkinointia olisi hyvä tehdä avoimen ammatti-
korkeakoulun/yliopiston sekä korkeakoulujen täydennyskoulutuskeskuksen omissa 
viestintäkanavissa.
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Kuva 2. AIDA-malli.

Koulutusten markkinoinnin tueksi kannattaa rakentaa markkinoinnin vuosikello, 
johon on suunniteltu ja koostettu vuosittain eri markkinointikanavissa tapahtuva 
mainonta ja viestintä. Tämä tukee systemaattista markkinointia, jossa suunnitel-
mallisuus kulkee mukana kaikessa viestinnässä. Markkinointia suunniteltaessa vä-
litettävä viesti tulee kiteyttää. Koulutusten markkinoinnin ytimenä voi käyttää va-
littujen koulutusten perusteella esimerkiksi ammattitaidon syventäminen ja uudis-
taminen tietylle kohderyhmälle. Markkinoinnin suunnittelussa on hyvä hyödyntää 
esimerkiksi paljon käytettyä AIDA-mallia, joka on esitetty kuvassa 2.

Attension eli tietoisuus-vaiheessa kuluttaja tulee tietoiseksi palvelusta, palvelukate-
goriasta tai brändistä. Tämä vaatii markkinointia, jota jonka avulla levitetään tietoa 
palvelusta.

Interest eli kiinnostus-vaiheessa kuluttaja kiinnostuu ja haluaa tietää lisää palve-
lusta ja sen hyödyistä. Kiinnostusvaiheeseen päästään vain, mikäli markkinointi 
saavuttaa kuluttajan ja mainos on riittävän kiinnostava herättääkseen kuluttajan 
mielenkiinnon.

Desire eli mielihalu-vaiheessa kuluttaja on kiinnostuksen perusteella tutustunut 
palveluun tai tuotteeseen tarkemmin. Tutustumisen perusteella kuluttajalle on 
muodostunut halu tai tarve hankkia palvelu. 
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Action eli toiminta-vaiheessa tekee hankinnan. Tässä vaiheessa erityisesti verkossa 
tapahtuvassa myynnissä myyntitunnelin täytyy olla kunnossa.

Mainoksesta tulee löytyä reitti, jonka kautta kuluttaja saa lisätietoa tuotteesta tai 
palvelusta. Lisätietojen tulee puhutella kohderyhmää siten, että näiden perusteella 
syntyy ostotarve. Kun tarve on selvä, tulee myyntitunnelin johdattaa asiakas han-
kintaan helposti ja vaivattomasti. Mikäli hankintaprosessi on kovin haastava, voi 
ostohalu kadota ja hankinta jäädä tekemättä. Tähän oppaaseen on koottu vain muu-
tamia markkinoinnin perusasioita. Koulutusten markkinoinnissa kannattaa hyö-
dyntää koulutusverkoston organisaatioiden viestintäosastoja.
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Case: SKAALAn kokemuksia markkinoinnista

Hankkeen aikana saatiin runsaasti erilaisia kokemuksia koulutusten 
markkinoinnista. Koulutusten markkinointi kohdennettiin hankkeessa 
määritellyille asiakassegmenteille hyödyntäen uutiskirjettä, sosiaalisen 
median kanavia, verkkosivustoa, koulutusverkoston korkeakoulujen väyliä 
ja hankkeen asiantuntijoiden verkostoja. 

Uutiskirje lähetettiin vuosittain neljä kertaa. Uutiskirjettä varten 
hankkeen aikana kerättiin sähköpostilista koulutuksista kiinnostuneista 
henkilöistä, joille lähetettiin uutiskirjeitä tulevista koulutuksista.  
Hankkeen asiantuntijat lähettivät uutiskirjettä myös laajemmin omille 
verkostoilleen.  Lisäksi tietoa koulutuksista jaettiin myös korkeakoulujen 
omien uutiskirjeiden mukana. Kokonaisuudessaan hankkeessa havaittiin, 
että sähköpostilistat, uutiskirjeet ja omien ammatillisten verkostojen 
hyödyntäminen ovat olleet toimivia koulutusten markkinointikeinoja. 

Sosiaalisen median kanaviksi SKAALAssa valikoituivat Facebook ja 
Linkedin. Valittuihin kanaviin rakennettiin hankkeen yleisilmeen 
mukaiset omat tilit, jota kautta markkinointia hoidettiin. Lisäksi 
hankkeen asiantuntijat jakoivat tietoa koulutuksista omien profiiliensa 
kautta. Seuraajien kerääminen nopeahkolla syklillä on suuri haaste, 
ja siten tuleekin miettiä tarkoin, että mikä on paras tapa jakaa tietoa 
koulutuksista sosiaalisen median kanavissa. Mikäli päätyy rakentamaan 
koulutusverkostolleen omat kanavat, tulee huomioida, että seuraajamäärien 
kasvatus ja aktiivinen markkinointi ovat työläitä ja vievät aikaa. Sikäli 
esimerkiksi korkeakoulujen jo olemassa olevien tilien käyttö on myös 
varsin varteenotettava vaihtoehto.



24 Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja  137

2.5 Palautteesta jatkokehitykseen

Ennen palautteen keräämistä on hyvä arvioida, mitä tietoa haluaa saada, onko tie-
to mahdollista saada palautekyselyn avulla ja onko saatu tieto sellaisessa muodossa, 
että sitä voi hyödyntää. Monivalintakysymyksiin on helppo vastata ja vastaukset on 
nopea käsitellä, mutta ne eivät yleensä kerro, mikä koulutuksessa sujui hyvin ja mikä 
huonosti. Avoin palaute on työläämpää käsitellä, mutta kertoo tarkemmin, miksi 
kyseinen asia toimii hyvin tai huonosti. Myös palautteenantotapaa on hyvä miettiä. 
Haastatteluilla saadaan paljon tietoa, mutta ne ovat työläitä järjestää ja vievät aikaa 
sekä haastattelijalta, että haastateltavalta. Verkkolomakkeita on helppo lähettää isol-
le kohderyhmälle, mutta vastaajamäärä saattaa jäädä pieneksi, koska moni vastaan-
ottaa paljon erilaisia kyselyjä, mainoksia ja uutiskirjeitä eri lähteistä.

Verkostomallista koulutustarjontaa mietittäessä olisi hyvä kysyä palautetta jo ennen 
koulutustarjonnan lukkoon lyömistä, jotta koulutukset osataan kohdentaa oikeille 
ryhmille ja koulutusta tarjotaan kysyntää vastaaista aiheista. Jokaisen koulutuksen 
jälkeen olisi hyvä pyytää palautetta koulutuksen sisällöstä ja järjestelyistä sekä myös 
siitä, mitä kautta mainonta tavoitti koulutuksen osallistujat. Palautetta olisi hyödyl-
listä (vaikka ei aina helppo) saada myös sellaisilta tahoilta, jotka eivät osallistuneet 
koulutukseen, jotta voidaan miettiä uudelleen markkinoinnin kohderyhmää sekä 
koulutuksen aihetta, ajankohtaa ja sisältöä. 
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Case: Palautteen keruu ja hyödyntäminen 
SKAALAssa

SKAALA-hankkeessa jokaisen koulutuksen jälkeen kerättiin palautetta 
verkkolomakkeella. Osa kouluttajista kysyi palautetta myös sähköpostilla 
koulutuksen jälkeen. Lisäksi palautetta saatiin koulutuksiin osallistujilta 
jo koulutuksen aikana. Palautteenanto ei ollut pakollista ja etenkään  
verkkolomakkeeseen ei valitettavasti saatu suuria määriä vastauksia. 

SKAALA-hankkeessa koulutuksista saadut palautteet analysoitiin ja 
todettiin, että palaute oli pääosin positiivisia. Esimerkiksi DigiCampus 
todettiin toimivaksi alustaksi, prosessimallinnuskoulutuksen 
kurssimateriaaleja kehuttiin selkeiksi ja datan visualisointikoulutus 
aiheutti eräälle osallistujalle inspiraation jäsentää yrityksen erään 
ohjelmiston logiviestejä paremmin. Palautteista saatujen muutamien 
kehittämisehdotusten pohjalta kehitettiin myöhemmin järjestettäviä 
koulutuksia.

Saatujen palautteiden perusteella muun muassa koulutusten markkinointia 
laajennettiin ja esimerkiksi maksullista Facebook-markkinointia 
kokeiltiin, jotta tavoitetaan isompi kohderyhmä. Lisäksi esimerkiksi 
virtuaalikoulutusten materiaaleja avattiin jälkikäteen, jotta koulutuksen 
voi suorittaa omaan tahtiin myöhemminkin. Edellä mainittujen 
palautekanavien lisäksi muissa yhteyksissä kävi ilmi, että koronatilanteen 
vuoksi monissa yrityksissä on keskitytty selviämään vain nykytilanteesta 
ja tärkeimmistä toimista. Vallitsevan tilanteen vuoksi resursseja ei ollut 
edes ilmaisten koulutusten käymiseen, joka voi osaltaan selittää vähäistä 
osallistujamäärää vuoden 2020 koulutuksissa.

Jatkossa hankkeen päättymisen jälkeen koulutuksista saatu palaute pitäisi 
jollain tavalla välittää kaikkien koulutusorganisaatioiden saataville, 
jotta se voidaan ottaa huomioon myös muissa kuin palautteen saaneessa 
organisaatiossa. 
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3 Verkostomalli 
Verkostomallisen koulutusten järjestämisen keskeinen etu on se, että verkostossa 
saadaan avulla tarjottua monipuolisemmin, joustavammin ja resurssitehokkaam-
min koulutuksia yritysten tarpeisiin. 

On ensiarvoisen tärkeää, että kustakin koulutusverkoston organisaatiosta on nimet-
ty oma yhteyshenkilö. Vastuuhenkilöt ottavat vastaan yritysten koulutuskyselyt ja 
selvittävät verkostosta sopivan tahon, josta löytyy soveltuva tarjonta. Yhteyshenkilö 
ohjaa kyselyt yhden tai useamman koulutusorganisaation yhteyshenkilöille jatko-
toimiin. Opettajat ja muut asiantuntijat vastaavat koulutussisältöjen suunnittelusta 
ja toteutuksesta. Koulutussihteerit hoitavat käytännön järjestelyt koulutuksissa, ku-
ten ilmoittautumiset ja tilajärjestelyt. Kunkin organisaation viestintäosastot tukevat 
markkinointia ja viestintää. Kuvassa 3. on esitetty verkostomallisen koulutusyhteis-
työn roolit.

Verkostomallisen koulutusyhteistyön roolit

Pääkoordinaattori

- Koordinoi verkoston toimintaa yhteistyössä muiden organisaatioiden 
koordinaattorien kanssa

Organisaatiokohtainen koordinaattori 

- Organisoi koulutuksia ja osaamistarpeiden kartoitusta
- Vastaa yritysten koulutustiedusteluihin ja ohjaa tarvittaessa tiedustelun 
eteenpäin verkostossa

Opettajat ja muut asiantuntijat

- Vastaavat koulutussisältöjen suunnittelusta ja toteutuksesta

Koulutussihteeri

- Hoitaa koulutusten käytännön järjestelyt
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Case: SKAALAn verkostomalli

SKAALA – Skaalautuvilla koulutusmalleilla aitoa arvoa liiketoimintaan ja 
ammattilaisille -hankkeen aikana pilotoitiin korkeakoulujen verkostomaista 
toimintamallia, jonka tavoitteena on avoin yhteistyö muiden korkeakoulujen 
kanssa. Verkoston jäseninä toimivat LAB-ammattikorkeakoulu, 
Turun ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Centria-
ammattikorkeakoulu sekä LUT-yliopisto.

SKAALAn verkostomallissa ammattikorkeakoulujen projektipäälliköt 
toimivat organisaatiokohtaisina koordinaattoreina. Hankkeen koordinattori 
LABista toimi koulutusverkoston pääkoordinaattorina. Hankkeessa 
työskenteli useita opettajia ja muita asiantuntijoita eri korkeakouluista. 
Turun AMK:n viestintävastaava hoiti keskitetysti koulutusten jakamisen 
hankkeen verkkosivuille ja sivuston sisällön ylläpidon. Koordinoivan LABin 
asiantuntija hoiti keskitetysti markkinointia hankkeen somekanavissa ja 
hankkeen asiantuntijat jakoivat lisäksi tietoa tulevista koulutuksista omissa 
verkostoissaan.

Korkeakoulujen henkilöstövaraukset tehdään perustuen kokonaistyöaikaan 
ja lukuvuosisuunnitteluun, jotka lukitsevat tuntiresurssit hyvissä ajoin 
etukäteen ja kouluttajia voi olla vaikea irrottaa yrityskoulutukseen lyhyellä 
varoitusajalla. SKAALAssa tarvekartoituksen perusteella valitut koulutukset 
osattiin ennakoida selvästi etukäteen, jonka vuoksi asiantuntijoille oli 
varattu hyvissä ajoin aikaa koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Hankkeen  lopulla  suunniteltiin  yhteistyömalli, jota toteutetaan hankkeen 
päättymisen jälkeen. Tulevaisuudessa verkosto suunnittelee vuosittain 
seuraavan vuoden koulutustarjonnan. Verkoston toimintamallia kehitetään 
siten, että jatkossa valmiiden koulutuspakettien lisäksi voidaan tarjota 
tilauskoulutuksia yksittäisille yrityksille tarpeen mukaan.
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3.1 Palveluprosessin kuvaus

Selkeän palveluprosessin kuvaus verkoston toimintaa käynnistäessä on tärkeää, jotta 
töiden jako ja vastuut ovat selkeät kaikille verkoston toimijoille. Verkoston toimi-
joiden tulee päättää, tarjoaako verkosto koulutuspakettien lisäksi tilauskoulutuksia 
yritysasiakkaiden erityistarpeisiin. Useimmissa verkostoissa tarjotaan sekä valmiita 
koulutuspaketteja että tilauskoulutuksia. Tällöin palveluprosessit pitää kuvata tar-
koin sekä valmiille koulutuspaketeille että yrityskohtaisesti räätälöitäville koulutuk-
sille.

Tarvekartoituksen perusteella suunnitelluille koulutuksille tehdään luonnollises-
ti tarkempi suunnitelma koulutuksen kestosta, sisällöstä ja koulutusmallista sekä 
mahdollisesti opinnollistamisesta. Tämän lisäksi koulutuksen ajankohta suunnitel-
laan reilusti etukäteen, jotta saadaan varattua asiantuntijoiden resursseja koulutusta 
varten. Tiedot koulutuksista viedään koulutusverkoston yhteiselle alustalle ja lisäksi 
tulevat koulutukset kannattaa integroida koulutuksesta vastaavan organisaation täy-
dennyskoulutustarjontaan. Palveluprosessin kuvauksessa näkyvät selkeästi toimijoi-
den roolit, tehtävät ja prosessit. Tämä helpottaa toimijoiden yhteistyötä ja viestintää.

Tilauskoulutusten prosessi on kuvattu korkeakouluverkoston asiakaspalvelumallis-
sa. Varsinainen prosessi tilauskoulutuksissa käynnistyy, kun asiakkaalla on tarve 
koulutukselle ja asiakas ottaa yhteyttä ennalta määriteltyyn henkilöön. Tyypillises-
ti kyseinen henkilö voi olla täydennyskoulutuksista vastaava tai koulutusverkoston 
organisaatiokohtainen koordinaattori. Asiakkaalta kartoitetaan tiedot koulutuksen 
sisällöstä sekä käytännön asioista, kuten koulutusmalli, kesto, aikataulu ja osallis-
tujamäärä. Koulutustarpeen perusteella selvitetään sopiva toteuttajaorganisaatio ja 
tarvittaessa ohjataan asiakas sopivalle kouluttajataholle. Mikäli yritys tarvitsee kou-
lutusta, jossa tarvitaan useampia osaajia eri koulutusorganisaatioista, yhteyshenki-
lö ottaa yhteyttä verkoston muihin toimijoihin. Tällöin koulutuksen sisältö, hinta, 
hallinnolliset järjestelyt (kuten osallistumistodistukset sekä laskutus) suunnitellaan 
yhdessä toteuttajatahojen kesken.  Mikäli yrityksen koulutustarpeeseen löytyy val-
mis koulutus verkostosta, yhteyshenkilö ohjaa kyselyt koulutusta tarjoavaan korkea-
kouluun, kuten kuvassa 4 esitetään. 

Verkostomaisessa toiminnassa yhtenä keskeisenä etuna on se, että potentiaalisille 
asiakkaille saadaan tarjottua tarpeisiin sopivaa koulutusta monipuolisesti ja resurs-
sitehokkaasti. Välttämättä yhden koulutusorganisaation sisältä ei löydy asiantunti-
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Kuva 4. Koulutusverkoston asiakaspalvelumalli.

joita kaikkiin tarpeisiin, jolloin hyvän asiakaspalveluhengen mukaisesti käännytään 
kumppanien puoleen verkostossa. Niin ikään tilanteissa, joissa yhteydenoton saa-
neen kouluttajatahon tarvittavat kouluttajat eivät ole saatavilla asiakkaan toivomal-
la aikataululla, on mahdollista hakea verkostosta muita asiantuntijoita hoitamaan 
koulutusta. Näin saadaan resurssit käyttöön mahdollisimman tehokkaasti ja jousta-
vasti tarjottua koulutuksia asiakkaiden tarpeisiin toivotussa aikataulussa.
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Palveluprosessin kuvaus on esitetty kootusti alla olevien toimintavaiheiden avulla 
sekä kuvassa 4.

Asiakaslähtöinen tarve: asiakkaalla on tarve koulutukselle, joka ottaa yhteyttä täy-
dennyskoulutusyhteyshenkilöön (organisaatiokohtainen koordinaattori). 

Koulutustarpeen selvitys: asiakkaalta selvitetään tarpeet koulutuksen toteutukses-
ta, kuten sisältö, kesto, aikataulu, osallistuvien henkilöiden lukumäärä.

Koulutusverkoston prosessit kuvan 4 mukaisessa laatikossa, kun koulutuksen 
tarve on selvitetty: osaajien etsintä ja kouluttajien valinta.

Tarjouksen teko yritykselle ja tilauksen vastaanotto: täydennyskoulutusyhteys-
henkilö yhdessä toteuttajien laskee verkoston resurssoinnin tarpeet, jonka perusteel-
la saadaan tuotettua tarjous. Tilauksen käsittely.

Koulutuksen toteutus: toteutetaan oppilaitoksissa joko etäkoulutuksena ja/tai lä-
hikoulutuksena sopivimmalla tavalla pyrkien laadukkaaseen lopputulokseen. 

Kurssitodistukset ja palaute: todistukset sisältävät kurssikuvaukset sisältöineen, 
opetus- ja suoritustavat, sekä opiskelijoiden valmiudet kurssin suorituksen jälkeen 
dokumentoidusti. Kurssin järjestäjä toimittaa omasta opintokokonaisuudesta kurssi-
todistuksen. Kurssin lopussa suoritetaan palautekysely ja palautteen purku opetuk-
sen jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.
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4 Opinnollistaminen
Korkeakoulutasoista osaamista voi syntyä monella tavalla. Opinnollistamisessa op-
piminen tapahtuu esimerkiksi työpaikoilla tai harrastuksissa. Muualla hankitulla 
osaamisella voidaan hyväksilukea opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia tai niiden 
osia. Opinnollistettaessa hankitaan tutkinnossa edellytettävää osaamista suunnitel-
man mukaisesti työtä tekemällä ja kytkemällä käytännön tekeminen aiheeseen liit-
tyvään tietoperustaan. Työssä hankittu osaaminen arvioidaan näytöillä käyttämällä 
tutkintoon johtavan koulutuksen opintojakson tai opintokokonaissuuden arviointi-
kriteerejä.

• Opiskelijalähtöinen opinnollistaminen on yleisin opinnollistamisen  muoto, jol-
loin opiskelija hakee opinnollistamista opintojen ohella tehdyistä työtehtävistä.

• Työpaikkalähtöisessä opinnollistamisessa organisaatio haluaa tutkintoon johta-
vaa koulutusta työntekijöilleen, jolloin korkeakoulu ja organisaatio tekevät tii-
vistä yhteistyötä koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

• Korkeakouluvoi myös tarjota opiskelijoille projekteja, asiakastöitä tai tehtäviä 
tutkimus- ja kehityshankkeissa, jolloin kyseessä on korkeakoululähtöinen opin-
nollistaminen.

SKAALA-hankkeen mallissa opinnollistaminen on viety korkeakoulujen koulutus-
palvelujen / täydennyskoulutusten tarjoamien lyhytkestoisten koulutusten täyden-
tämiseen työssä hankitulla osaamisella.  Osallistujalla on mahdollisuus täydentää 
lyhytkestoisia koulutuksia työssä hankitulla osaamisella ja suorittaa tutkintotavoit-
teisiin sisältyviä opintojaksoja.
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4.1 Onnistunut opinnollistaminen

Tiivis yhteistyö työelämän ja korkeakoulujen välillä luo hyvät edellytykset korkea-
koulutasoisen osaamisen hankkimiselle työtä opinnollistamalla. Myös korkeakoulu-
jen omien opinnollistamisprosessien tulee olla kunnossa ja selkeitä ja niin opiskeli-
joiden kuin henkilökunnan tulee olla tietoisia opinnollistamisen mahdollisuuksista 
sekä käytänteistä. Lyhyiden koulutusten osalta opinnollistamisprosessi edellyttää, 
että korkeakoulujen koulutuspalveluita ja täydennyskoulutuksia suunnittelevat hen-
kilöt ja vastuuhenkilöt ovat keskeinen osa prosessia. On huomioitava, että kaikki 
täydennyskoulutuksiin osallistujat eivät tunne korkeakoulun rakennetta ja opetus-
henkilöstöä puhumattakaan opinnollistamisprosessista.

Kenelle:

Lyhyiden koulutusten täydentäminen opinnollistamisella sopii erityisesti henkilöil-
le, jotka haluavat täydentää tutkintoaan tai henkilöille, jotka ovat siirtyneet työelä-
mään ennen tutkintoon valmistumista. Myös korkeakouluopintoja suunnittelevat 
voivat hyödyntää lyhytkoulutuksia, kun suoritettavat lyhytkoulutukset laajennetaan 
ennalta sovitulla tavalla työtä opinnollistamalla vastaamaan opetussuunnitelman 
opintojakson/opintokokonaisuuden vaatimuksia.  Avoimessa suoritetut opinnot lue-
taan hyväksi myöhemmin opiskelijan hakiessa tutkintokoulutukseen samassa kor-
keakoulussa. Avoimen väylän kautta voi päästä tutkintokoulutukseen jopa ilman va-
lintakoetta, jos hakija on suorittanut korkeakoulun edellyttämän määrän kyseiseen 
tutkintoon soveltuvia opintoja.
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Kuva 5. Yleinen opinnollistamisprosessi.

4.2 Yleinen opinnollistamisprosessi

Skaala-hankkeen mallissa muodostetaan kokonaisuus opinnollistamisesta määrit-
telemällä mihin opintojaksoon (tutkinto, koulutus, opintojakso) tarjottu lyhytkou-
lutus liittyy. Tähän liittyy myös, miten suuri osa ko. opintojaksoa/-kokonaisuutta 
koulutus on ja miten puuttuva osa voidaan suorittaa lyhytkoulutuksilla, joita on 
mahdollista laajentaa opinnollistamisella opintojaksoiksi / opintokokonaisuuksi, on 
opinnollistamisen vastuuhenkilö.

Opinnollistamisosuuden osaamistavoitteet kuvataan ja dokumentoidaan koulutus-
suunnitelman liitteessä. Opinnollistamismahdollisuudesta ja opinnollistamisproses-
sista tiedotetaan aina ennen koulutuksen alkua.
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4.3 Opinnollistaminen lyhytkoulutuksissa

SKAALA-hankkeessa on kehitetty malli, jolla lyhytkoulutuksista voi saada ammat-
tikorkeakoulun opintopisteitä täydentämällä koulutuksen osaamisaluetta opinto-
jakson/opintokokonaisuuden laajuiseksi ja opinnollistamalla täydennettävä osaami-
salue.

Opinnollistamalli perustuu siihen, että toteuttavien lyhytkoulutusten suunnittelus-
sa otetaan aina huomioon, pystytäänkö koulutusta hyödyntää systemaattisesti ja 
hallinnollisesta näkökulmasta tehokkaasti tutkintokoulutuksessa. Tavoitteena on 
liittää kaikkien lyhytkoulutusten kuvauksiin tieto, millä lisäosiolla koulutuksesta 
tulee tutkintoon johtavan koulutuksen opintokokonaisuus ja miten tämä puuttuva 
osio suoritetaan. Koulutusten kohderyhmä on yritysten työntekijät, joten tavoittee-
na on, että osallistuja analysoi omia työtehtäviään ja työssä kertyvää osaamista. Mi-
käli puuttuva osaaminen on hankittu tai pystytään hankkimaan työn kautta, voi 
henkilö osoittaa osaamisensa näytöllä ja saada pisteytetyn opintosuorituksen ja lii-
tettyä sen korkeakouluopintoihinsa. Tällöin koulutuksen lisäksi opiskelija kasvattaa 
suunnitelmallisesti osaamistaan omassa työssään. Osaaminen tunnustetaan näy-
töillä, joilla suoritetaan kokonainen opintojakso koulutuksen aihepiiristä. SKAA-
LA-hankkeen mallilla yhdistetään lyhytkestoiset koulutukset työn opinnollistami-
sella tutkintokoulutuksen opintoihin.

Näytöt suoritetaan työelämässä hankitulla osaamisella. Opinnot voidaan suorit-
taa työn ohella joko koulutuksen aikana tai puolen vuoden aikana koulutuksesta. 
Opinnollistamisen avulla yhdistetään työssä ja koulutuksessa hankittu osaaminen.
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Kuva 6. Opinnollistamisprosessi lyhytkoulutuksissa.
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Case: Prosessien mallintaminen BPMN 2.0 
-tekniikalla

Keväällä 2020 Skaala-hankkeessa järjestettiin Prosessien mallintaminen 
BPMN 2.0 -tekniikalla koulutus, jossa hyödynnettiin opinnollistamisen 
mahdollisuutta. Koulutus toteutettiin kahtena aamupäivänä yhteensä 
kahdeksan tunnin ajan, jonka jälkeen osallistujia rohkaistiin jatkamaan 
harjoittelua omassa työssä. Tästä koulutuksen jatkotehtävästä myönnettiin 
osallistujille yksi opintopiste näytön ja arvioinnin perusteella.  Opintopisteiden 
todellinen rekisteröinti opintorekisteriin voidaan tehdä koulutustodistuksella 
vasta kun osallistuja on opinto-oikeuden piirissä.

BPMN 2.0 -koulutus oli verkkototeutus, jossa kommunikointiin ja 
kouluttajan ruudun jakoon käytettiin Zoom-sovellusta. DigiCampus-
alustalle oli puolestaan rakennettu oppimispolku, jonka tehtäviä tehtiin 
vaiheittain kouluttajan opastuksella käyttäen selaimessa Signavio-nimistä 
prosessityökalua. Työskentely oli kouluttajavetoista, mutta myös hyvin 
vuorovaikutteista. Tässä opinnollistaminen perustui ajatukseen, jossa 
osallistujilla ja heidän yrityksillään on olemassa oleva tarve kuvata prosesseja 
tiettyä tarkoitusta varten. Jokaisella osallistujalla on harjoitteluympäristö, 
mutta se on kaikilla erilainen: kuvauksen kohteet eli yrityksen prosessit 
sekä käytetyt kuvaustyökalut ja -ohjelmistot ovat erilaisia. BPMN 2.0 
-kuvausstandardia läpikäymällä koulutuksessa tavallaan sovittiin yhteisistä 
pelisäännöistä, joilla jokainen oman prosessikuvauksensa laatisi. Kouluttajan 
kannalta resursseja varattiin jatkotehtävän yksilölliseen palautteeseen, 
ohjaukseen ja arviointiin.

Tämän koulutuksen opinnollistamista edesauttoi se, että koulutuksen aiheena 
oli standardi, jota on mahdollista soveltaa monenlaisissa yritysympäristöissä. 
Lisäksi standardisoitu prosessien kuvaustekniikka soveltuu monen 
koulutusjakson ja opintokokonaisuuden osaksi: Prosessien kuvaaminen sopii 
mainiosti esimerkiksi it-alan, tuotanto-  ja liiketalouden koulutusohjelmien 
opintokokonaisuuksiin.



37Käsikirja verkostomallisten koulutusten kehittäjille

5 Loppusanat
Jatkuva oppiminen luo mahdollisuuksia ja samalla paineita kehittää jatkuvasti omaa 
osaamistaan. Korkeakouluilla on merkittävä rooli paitsi laajempien, tutkintoon joh-
tavien koulutusten järjestämisessä, myös jatkuvan oppimisen mukaisten lyhytkoulu-
tusten järjestämisessä. Verkostomaisen koulutusyhteistyön käynnistäminen, kehit-
täminen ja ylläpitäminen ovat vaativia prosesseja, jotka edellyttävät aktiivista otetta 
kaikilta verkoston toimijoilta. Tässä oppaassa esitetyt esimerkit ovat korkeakoulu-
ympäristöstä, mutta verkostomallinen koulutuskokonaisuus toimii hyvin myös kou-
lutusalan yrityksille. Oppilaitoksissa lyhytkoulutuksiin on mahdollista kytkeä opin-
nollistaminen, jolloin osallistujien on mahdollista hyväksilukea lyhytkoulutukset 
osaksi myöhempää korkeakoulututkintoa.

Ilman koulutusverkoston kokonaisuuden huolellista suunnittelua on haastavaa saa-
vuttaa haluttua lopputulosta. Erityisesti suunnitteluvaiheessa asiakassegmenttien 
määrittely ja asiakkaiden tarpeiden kartoitus on  merkittävässä asemassa. Perusteel-
linen suunnittelutyö helpottaa kokonaisuuden rakentamista ja roolitukset, välineet 
sekä prosessit yhdistettynä mahdollistaa koulutusverkoston työskentelyn joustavasti 
ja tehokkaasti.

Tässä julkaisussa esitellyt kokemukset ja käytänteet viiden korkeakoulun yhteisestä 
SKAALA-hankkeesta tukevat samankaltaisten koulutusverkostojen rakentajia alku-
taipaleella. Julkaisussa nostetut käytännön esimerkit helpottavat verkoston rakenta-
mista, koulutustarpeiden kartoitusta sekä koulutusten markkinointia ja toteutusta. 
Lisäksi verkostomallisen koulutusten tarjonnan ylläpito ja kehitys on tärkeää, jottei 
huolella tehty valmistelu valu hukkaan. Parhaimmillaan koulutusverkoston toimin-
nasta ja tarjottavista hyötyvät kaikki osapuolet:

• Koulutusverkosto pystyy tarjoamaan koulutuksia resurssitehokkaasti yhdis-
tellen eri organisaatioiden osaamisia. Koulutukset on etenkin verkko- ja virtu-
aalitoteutuksissa mahdollista tarjota maantieteellisesti varsin laajalle alueelle. 

• Yritykset pystyvät helposti hyödyntämään koulutusverkoston monipuolista 
osaamista saaden tukea mahdollisiin osaamiskatveisiin.
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• Yksittäiset henkilöt pystyvät ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan jatku-
van oppimisen hengessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että verkostomallinen koulutusyhteistyö on resurssi-
tehokas toimintamalli, ja kun pohjatyöt verkostossa on tehty hyvin, on aika nauttia 
työn hedelmistä ja keskittyä tarjoamaan kiinnostavia koulutuksia yhdessä ja erik-
seen − verkoston tukemana.
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Lähteet
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 25.9.2019. Jatkuvan oppimisen uudistus käynnis-

tyy – tavoitteena helpottaa osaajapulaa ja sujuvoittaa työikäisten osaamisen päivittä-

mistä. Viitattu 3.3.2020.

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/jatkuvan-oppimisen-uudistus-kaynnis-

tyy-tavoitteena-helpottaa-osaajapulaa-ja-sujuvoittaa-tyoikaisten-osaamisen-paivitta-

mista 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019. Jatkuva oppiminen: Hanketiedot ja asiakirjat. 

Viitattu 13.3.2020. 

https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen-hanketiedot-ja-asiakirjat

Sitran selvityksiä 150. Maaliskuu 2019. Kohti elinikäistä oppimista - Yhteinen tahtotila, 

rahoituksen periaatteet ja muutoshaasteet. Viitattu 13.3.2020.

https://media.sitra.fi/2019/03/11112556/kohti-elinikaista-oppimista.pdf
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