
Yhdessä innovatiivisesti – Innovativt tillsammans 

Ryhmätyö (sininen ryhmä) – Susanna Pakkala 

Viranomaiset / rahoittajataso (esim. OPH, OKM jne) 

LEAN Ammatillisen koulutuksen 
Reformi 

Kansainvälisyystoiminta ammatillisessa 
koulutuksessa  

Kansainvälisyystoiminta ammatillisessa 
koulutuksessa  - TEIDÄN IDEAT 

Asiakkaan 
näkökulmasta 

Joustavat opintopolut 
Yksilöllistäminen 

Kuka on todellinen asiakas? 
- opiskelija, kunnat, oppilaitokset, työelämä, 

veronmaksaja, kv-työntekijät? 

 Mitä asiakas näkee ja ajattelee nykyisestä? 

 Tuoko nykytoiminta arvoa asiakkaalle? 
 

Tärkein asiakas: Koulutuksen järjestäjä 

 
Joustavasti ja uskallus 

ajatella 
mukavuusaluetta 

avarammin 
”outside the box” 

Eri opiskelutavat 
Uusia opetusmenetelmiä  
Uusia oppimisympäristöjä 
Uusia tapoja tehdä asioita 

 Mitä voisi tehdä toisin? 

 Mitä voisi kokeilla?  

 Mitä tehdä rohkeammin? 

 Mikä olisi dream-juttu tai uutta? 

  

 Joustava rahoitusmalli 

 Kansainvälisyysrahat könttänä valtionosuuksina 
suoraan oppilaitokseen (ei erillisiä hankkeita) 

 Kv- jakso osana (pakollinen) koulutukseen 
kuuluvaa työssäoppimista 

 ”Toimintamallien  kehittäminen ja kokeilut” 
 

Yhdessä kehittäminen 
 

 
Tiimiopettajuus 

Opiskelijoiden osallistaminen 

 Miten enemmän irti kv-toiminnasta? 

 Miten yhdessä säästää voimiamme? 

 Mikä rajoittaa - ajatukset vai konkretia? 

  

 Enemmän yhdessä työelämän kanssa 

 Kansallinen kv-valmennuspaketti kaikkien 
käyttöön 

 4% kehittämisrahan kohdentuminen ”Mihin” 
kannattaa kohdentaa? 

 
Hukka pois 

 

 
Osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen 
Ei päällekkäisyyksiä 

 Mikä on turhaa/vanhaa/jäänne jostain? 

 Miten poistaa päällekkäisyyksiä? 

 Mikä turhauttaa? Mitä voi poistaa? 

 .  

 Lainsäädäntömuutokset ”koulutusvienti” 
esteiden postaminen 

 ”Turha” hallinnointi (raportti, väliraportti) + 
hakuprosessi ja hallinnointi 

 Hyödyntämällä nykytekniikkaa yhteydenpidossa + 
tilastointi + liikkuvustodistus 

 
Jatkuva parantaminen 

 

Yritetään koko ajan parantaa ja 
löytää uusia malleja ja tapoja 
parantaa laatua, tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta 

 Mitä pitäisi jatkuvasti kehittää? 

 Miten tukea kehittämistä pysähdykseltä? 

  

 Hallintokulttuurista palvelukulttuuriin 

 Jos EU-rahoitus lisääntyy, niin myös kansallinen 
kv-rahoitus voisi lisääntyä eikä vähentyä 



Käykää läpi 3 hengen ryhmissä kaikki vaihtoehdot Lean ja reformi -palstalla ja mieti mitä voisimme kehittää ammatillisen koulutuksen 

kansainvälisyystoiminnassa Viranomais- / rahoittajatasolla. 

Miettikää korkeintaan 3 konkreettista asiaa jokaiseen Lean-ajattelun kohtaan esim. 3 ideaa asiakasnäkökulmasta, 3 ideaa yhdessä kehittäminen 

jne. Kirjoittakaa jokainen idea eri post- it lapulle ja viekää ne heti flap-taululle. Teillä on 20 min aikaa. 

Koko ryhmällä on sitten 20 min aikaa miettiä kolme tärkeintä post it lappua per Lean- ajattelu, jotka jätetään näyttämölle tuotavaan 

flappitauluun.  Älkää heittäkö pois loppuja lapuista. Niissä voi olla arvokkaita ideoita jatkojalostukseen. 

Loppupurussa esitellään tärkein asiakas (1) ja ”Hukka pois” kohdan 3 post it lappua. Esittelyn tekee ryhmänvetäjä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yhdessä innovatiivisesti – Innovativt tillsammans 

Ryhmätyö (vihreä ryhmä) – Nina Hemminki 

Kansallisesti oppilaitosten välillä 

LEAN Ammatillisen koulutuksen 
Reformi 

Kansainvälisyystoiminta ammatillisessa 
koulutuksessa  

Kansainvälisyystoiminta ammatillisessa 
koulutuksessa TEIDÄN IDEAT 

Asiakkaan näkökulmasta 
 
 

Joustavat opintopolut 
Yksilöllistäminen 

Kuka on todellinen asiakas? 
- opiskelija, kunnat, oppilaitokset, työelämä, 

veronmaksaja, kv-työntekijät? 

 Mitä asiakas näkee ja ajattelee 
nykyisestä? 

 Tuoko nykytoiminta arvoa asiakkaalle? 

Tärkein asiakas: yksittäiset oppilaitokset 
 

- verkostoituminen 
- verkostojen jakaminen 
- tiedon ja osaamisen jakaminen esim. 

arkioppiminen 
- hyvät käytännöt jakoon 

 
Joustavasti ja uskallus 

ajatella mukavuusaluetta 
avarammin 

”outside the box” 

Eri opiskelutavat 
Uusia opetusmenetelmiä  
Uusia oppimisympäristöjä 
Uusia tapoja tehdä asioita 

 Mitä voisi tehdä toisin? 

 Mitä voisi kokeilla kansallisesti?  

 Mitä tehdä rohkeammin? 

 Mikä olisi dream-juttu tai uutta? 

- sidosryhmien osallistaminen koulutuksen 
kehittämisessä 

- dokumentointi – ulkomailla hankitun 
osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen 

- ”Ylijäämäliikkuvuuspankki ” Oph voisi 
perustaa 

 
Yhdessä kehittäminen 

 

 
Tiimiopettajuus 

Opiskelijoiden osallistaminen 

 Miten enemmän irti kv-toiminnasta? 

 Miten yhdessä säästää voimiamme? 

 Mikä rajoittaa - ajatukset vai konkretia? 

-yhteinen ”työkalu” kumppanien etsintään 
-sujuva työnjako verkoston sisällä 
- konkreettista yhdessä kehittäminen 
verkostoina 
- monialaisuus eri koulutuksenjärjestäjien 
kesken 
 

 
Hukka pois 

 

 
Osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen 
Ei päällekkäisyyksiä 

 Mikä on turhaa/vanhaa/jäänne jostain? 

 Miten poistaa päällekkäisyyksiä? 

 Mikä turhauttaa? Mitä voi poistaa? 

- luova verkostoituminen – myös 
koulutusasteiden yli + pienet oppilaitokset 

- toimiva järjestelmä – asiakirjat löytyvät 
helposti – ei ajanhukkaa 

- yhteinen asiakkuus hallintajärjestelmä 



 
Jatkuva parantaminen 

 

Yritetään koko ajan parantaa ja 
löytää uusia malleja ja tapoja 
parantaa laatua, tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta 

 Mitä pitäisi jatkuvasti kehittää? 

 Miten tukea kehittämistä pysähdykseltä? 

- verkostohankkeiden tulosten 
hyödyntäminen hankkeen päättymisen 
jälkeen  

- yhtenäiset asiakirjat oppilaitoksilla 
- vaikuttavuuden tehostaminen 
- kartta kaikista eurooppalaisista 

yhteistyökumppaneista 
- mahdollisuus osallistua muiden 

oppilaitosten järjestämään koulutukseen 
- eri alojen opiskelijoiden yhteistoiminta 
- Kv- toiminnan resursointi ja organisointi 

Käykää läpi 3 hengen ryhmissä kaikki vaihtoehdot Lean ja reformi -palstalla ja mieti mitä voisimme kehittää ammatillisen koulutuksen 

kansainvälisyystoiminnassa kansallisella tasolla (oppilaitosten välillä). 

Miettikää korkeintaan 3 konkreettista asiaa jokaiseen Lean-ajattelun kohtaan esim. 3 ideaa asiakasnäkökulmasta, 3 ideaa yhdessä kehittäminen 

jne. Kirjoittakaa jokainen idea eri post- it lapulle ja viekää ne heti flap-taululle. Teillä on 20 min aikaa. 

Koko ryhmällä on sitten 20 min aikaa miettiä kolme tärkeintä post it lappua per Lean- ajattelu, jotka jätetään näyttämölle tuotavaan 

flappitauluun. Älkää heittäkö pois loppuja lapuista. Niissä voi olla arvokkaita ideoita jatkojalostukseen. 

Loppupurussa esitellään tärkein asiakas (1) ja kohdan” Joustavasti ja uskallus ajatella mukavuusaluetta avarammin – out side the box” 3 post it lappua. Esittelyn tekee 

ryhmänvetäjä. 

 

 

 

 

 

 

 



Yhdessä innovatiivisesti – Innovativt tillsammans 
Ryhmätyö (punainen ryhmä) – Jura Räsänen 

Alueellisesti oppilaitosten välillä 

LEAN Ammatillisen 
koulutuksen Reformi 

Kansainvälisyystoiminta ammatillisessa 
koulutuksessa 

Kansainvälisyystoiminta ammatillisessa 
koulutuksessa TEIDÄN IDEANNE 

Asiakkaan näkökulmasta 
 

Joustavat opintopolut 
Yksilöllistäminen 

Kuka on todellinen asiakas? 
- opiskelija, kunnat, oppilaitokset, työelämä, 

veronmaksaja, kv-työntekijät? 

 Mitä asiakas näkee ja ajattelee nykyisestä? 

 Tuoko nykytoiminta arvoa asiakkaalle? 

Tärkein asiakas: 1. Työelämä  (2. Opiskelija) 

 
Joustavasti ja uskallus 

ajatella mukavuusaluetta 
avarammin 

”out side the box” 

Eri opiskelutavat 
Uusia opetusmenetelmiä  
Uusia oppimisympäristöjä 
Uusia tapoja tehdä asioita 

 Mitä voisi tehdä toisin? 

 Mitä voisi kokeilla alueellisesti oppilaitosten 
välillä?  

 Mitä tehdä rohkeammin? 

 Mikä olisi dream-juttu tai uutta? 

- yhteinen, yleinen kv-valmennus verkossa 
mooc 

- vieraiden tuominen peruskouluihin 
- yhteisiä tapahtumia 
- Mikä on alue?  Ajattele out of the box! 

 
Yhdessä kehittäminen 

 

 
Tiimiopettajuus 
Opiskelijoiden 
osallistaminen 

 Miten enemmän irti kv-toiminnasta alueellisesta 
yhteistyöstä? 

 Miten yhdessä alueellisesti säästää voimiamme? 

 Mikä rajoittaa - ajatukset vai konkretia? 

- yhteistyö amk:ien ja yleissivistävän 
koulutuksen kanssa 

- alueellinen yhteinen kv-jaksojen ohjaus 
- työelämä mukaan kv-hankkeisiin ( esim. 

asiantunitja vaihdot yhdessä 
kehittäminen) 

 
Hukka pois 

 

 
Osaamisen tunnistaminen 

ja tunnustaminen 
Ei päällekkäisyyksiä 

 Mikä on turhaa/vanhaa/jäänne jostain? 

 Miten poistaa päällekkäisyyksiä alueellisesti? 

 Mikä turhauttaa? Mitä voi poistaa? 

- yhteiset hankehakemukset 
- liikkuvuuksien dokumentointi 

yhteinäiseksi ja helpoksi 
- kansainvälisten vieraiden isännöinti 

alueella 
- yhteinen suunnittelu – ajansäästö 
 

 
Jatkuva parantaminen 

 

Yritetään koko ajan 
parantaa ja löytää uusia 

malleja ja tapoja parantaa 
laatua, tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta 

 Mitä pitäisi jatkuvasti kehittää alueellisesti? 

 Miten tukea kehittämistä pysähdykseltä? 

- pitkäaikaiset kumppanit                 
avainpartnerit 

- alueellinen kv-tiimi, missä voisi kehittää 
toimintaa 



- alueellinen parempi jaksotus to- suhteen 
( tasainen virta työssäoppijoita yrityksiin) 

Käykää läpi 3 hengen ryhmissä kaikki vaihtoehdot Lean ja reformi -palstalla ja mieti mitä voisimme kehittää ammatillisen koulutuksen 

kansainvälisyystoiminnassa alueellisella tasolla (oppilaitosten välillä). 

Miettikää korkeintaan 3 konkreettista asiaa jokaiseen Lean-ajattelun kohtaan esim. 3 ideaa asiakasnäkökulmasta, 3 ideaa yhdessä kehittäminen 

jne. Kirjoittakaa jokainen idea eri post- it lapulle ja viekää ne heti flap-taululle. Teillä on 20 min aikaa. 

Koko ryhmällä on sitten 20 min aikaa miettiä kolme tärkeintä post it lappua per Lean- ajattelu, jotka jätetään näyttämölle tuotavaan 

flappitauluun.  Älkää heittäkö pois loppuja lapuista. Niissä voi olla arvokkaita ideoita jatkojalostukseen. 

Loppupurussa esitellään tärkein asiakas (1) ja ”yhdessä kehittäminen” pois kohdan 3 post it lappua. Esittelyn tekee ryhmänvetäjä. 

 



Yhdessä innovatiivisesti – Innovativt tillsammans 

Ryhmätyö (keltainen ryhmä) – Minna Kiviharju 

 

Oppilaitoskohtaisesti -  oppilaitoksen sisällä 
LEAN Ammatillisen koulutuksen 

Reformi 
Kansainvälisyystoiminta ammatillisessa 

koulutuksessa  
Kansainvälisyystoiminta ammatillisessa 

koulutuksessa  TEIDÄN MIELIPITEET 
Asiakkaan näkökulmasta 

 
Joustavat opintopolut 

Yksilöllistäminen 
Kuka on todellinen asiakas? 
- opiskelija, kunnat, oppilaitokset, työelämä, 

veronmaksaja, kv-työntekijät? 

 Mitä asiakas näkee ja ajattelee nykyisestä? 

 Tuoko nykytoiminta arvoa asiakkaalle? 

Tärkein asiakas: Tuleva työntekijä 
- hän saa paremmat 

työllistymismahdollisuudet 
- kokemusta 
- kielitaito paranee 
- rohkeutta 

 
Joustavasti ja uskallus 

ajatella mukavuusaluetta 
avarammin 

”out side the box” 

Eri opiskelutavat 
Uusia opetusmenetelmiä  
Uusia oppimisympäristöjä 
Uusia tapoja tehdä asioita 

 Mitä voisi tehdä toisin yksittäisessä 
oppilaitoksessa? 

 Mitä voisi kokeilla oppilaitoskohtaisesti?  

 Mitä tehdä rohkeammin? 
Mikä olisi dream-juttu tai uutta? 

- integrointi koulun arkeen ei erillistä 
toimintaa 

- monikultturinen yhteistyö – 
esim.maahanmuuttajat voimavarana 

- kulttuuriälyn löytäminen 

 
Yhdessä kehittäminen 

 

 
Tiimiopettajuus 

Opiskelijoiden osallistaminen 

 Miten enemmän irti kv-toiminnasta 
oppilaitoskohtaisesti? 

 Miten yhdessä säästää voimiamme? 

 Mikä rajoittaa - ajatukset vai konkretia? 

- ulkomaanvaihdon kokemusten 
jakaminen kiinnostavasti 

- koko henkilöstön ja opiskelijoiden 
integrointi 

- asennekasvatus 
 

Hukka pois 
 

 
Osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen 
Ei päällekkäisyyksiä 

 Mikä on turhaa/vanhaa/jäänne jostain? 

 Miten poistaa päällekkäisyyksiä 
oppilaitoskohtaisesti? 

 Mikä turhauttaa? Mitä voi poistaa? 

- raskaat paperiprosessit 
- selkeyttää kv- prosessia (roolit) 
- yksin tekemistä – päällekkäisyyttä 

 
Jatkuva parantaminen 

 

Yritetään koko ajan parantaa ja 
löytää uusia malleja ja tapoja 
parantaa laatua, tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta 

 Mitä pitäisi jatkuvasti kehittää 
oppilaitoskohtaisesti? 

 Miten tukea kehittämistä pysähdykseltä? 

- yhteistyö suhtautuminen – asenne 
- tiedottaminen-viestintä  = yhteinen 

kieli. KV-terminologia outoa käsittää 
- yritysten valmius ottaa ulkomaisia 

vaihto- opiskelijoita 



Käykää läpi 3 hengen ryhmissä kaikki vaihtoehdot Lean ja reformi -palstalla ja mieti mitä voisimme kehittää ammatillisen koulutuksen 

kansainvälisyystoiminnassa oppilaitoskohtaisella tasolla (oppilaitoksen sisällä). 

Miettikää korkeintaan 3 konkreettista asiaa jokaiseen Lean-ajattelun kohtaan esim. 3 ideaa asiakasnäkökulmasta, 3 ideaa yhdessä kehittäminen 

jne. Kirjoittakaa jokainen idea eri post- it lapulle ja viekää ne heti flap-taululle. Teillä on 20 min aikaa. 

Koko ryhmällä on sitten 20 min aikaa miettiä kolme tärkeintä post it lappua per Lean- ajattelu, jotka jätetään näyttämölle tuotavaan 

flappitauluun.  Älkää heittäkö pois loppuja lapuista. Niissä voi olla arvokkaita ideoita jatkojalostukseen. 

Loppupurussa esitellään tärkein asiakas (1) ja ”asiakkaan näkökulmasta ” kohdan 3 post it lappua. Esittelyn tekee ryhmänvetäjä. 

 



Yhdessä innovatiivisesti – Innovativt tillsammans 

Ryhmätyö (pinkki) – Riitta Eskola 

 

Yksilötaso (opiskelija) 
LEAN Ammatillisen koulutuksen 

Reformi 
Kansainvälisyystoiminta ammatillisessa 

koulutuksessa  
Kansainvälisyystoiminta ammatillisessa 

koulutuksessa TEIDÄN MIELIPITEET 
Asiakkaan 

näkökulmasta 
 

Joustavat opintopolut 
Yksilöllistäminen 

Kuka on todellinen asiakas? 
- opiskelija, kunnat, oppilaitokset, työelämä, 

veronmaksaja,opettaja,  kv-työntekijät? 

 Mitä asiakas näkee ja ajattelee nykyisestä? 

 Tuoko nykytoiminta arvoa asiakkaalle? 

Tärkein asiakas : opiskelija 
 

- ohjauksen tarve suurempaa  
(käytännön asiat) 

- laajat kv-mahdollisuudet positiivinen 
yllätys 

- KV hoks jo opintojen alussa 
 

Joustavasti ja uskallus 
ajatella 

mukavuusaluetta 
avarammin 

”out side the box” 

Eri opiskelutavat 
Uusia opetusmenetelmiä  
Uusia oppimisympäristöjä 
Uusia tapoja tehdä asioita 

 Mitä voisi tehdä toisin yksilön kannalta? 

 Mitä voisi kokeilla yksilötasolla?  

 Mitä tehdä rohkeammin? 

 Mikä olisi dream-juttu tai uutta? 

- dream juttu -kv-simulaattori 
- olisi suomi ammatillinen kv- koulutus 

ab/oy – paikat hankkii firma samoin 
partnerit, määrittää lähdöt johon 
oppilaitos lähettää opisk + opet 

- ulkomailla top +oppilaitosyhteistyö 
3+2  (viikko/viikko) 
 

 
Yhdessä kehittäminen 

 

 
Tiimiopettajuus 

Opiskelijoiden osallistaminen 

 Miten enemmän irti kv-toiminnasta? 

 Miten yhdessä säästää voimiamme yksilön 
palvelemisessa? 

 Mikä rajoittaa - ajatukset vai konkretia? 

- vastuutetaan opiskelija alkumetreillä 
itse tekemään asioita 

- opiskelijoiden tiimioppiminen 
- top-paikat mukaan kv-toimintaan  

(saapuvat opiskelijat+ ohjaajien kv-
koulutus) 

-  
 

Hukka pois 
 

 
Osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen 
Ei päällekkäisyyksiä 

 Mikä on turhaa/vanhaa/jäänne jostain? 

 Miten poistaa päällekkäisyyksiä? 

 Mikä turhauttaa? Mitä voi poistaa? 

- kv- tutorointi – säästää kv- 
koordinaattorin resurssia 

- turha byrokratia pois – mietittävä 
miten kaikki palvelee oppimista 

- yhden luukun periaate 



- prosessin yksinkertaistaminen 
 

Jatkuva parantaminen 
 

Yritetään koko ajan parantaa ja 
löytää uusia malleja ja tapoja 
parantaa laatua, tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta 

 Mitä pitäisi jatkuvasti kehittää yksilön 
näkökulmasta? 

 Miten tukea kehittämistä pysähdykseltä? 

- hankehakemus pois – rahat 
myönnetään oppilaitokselle pääluvun 
mukaan ja palautetaan, jos ei käytetä 

- luodaan riittävästi kv- kontakteja 
joihin tarttua (avataan 
mahdollisuuksia) 

- selkeä prosessi ja vastuut – vähentää 
päällekkäistä työtä ja selvyyksiä  

Käykää läpi 3 hengen ryhmissä kaikki vaihtoehdot Lean ja reformi -palstalla ja mieti mitä voisimme kehittää ammatillisen koulutuksen 

kansainvälisyystoimintaa yksilötasolla (opiskelija). 

Miettikää korkeintaan 3 konkreettista asiaa jokaiseen Lean-ajattelun kohtaan esim. 3 ideaa asiakasnäkökulmasta, 3 ideaa yhdessä kehittäminen 

jne. Kirjoittakaa jokainen idea eri post- it lapulle ja viekää ne heti flap-taululle. Teillä on 20 min aikaa. 

Koko ryhmällä on sitten 20 min aikaa miettiä kolme tärkeintä post it lappua per Lean- ajattelu, jotka jätetään näyttämölle tuotavaan 

flappitauluun.  Älkää heittäkö pois loppuja lapuista. Niissä voi olla arvokkaita ideoita jatkojalostukseen. 

Loppupurussa esitellään tärkein asiakas (1) ja ”jatkuva parantaminen” kohdan 3 post it lappua. Esittelyn tekee ryhmänvetäjä. 

 

 

 


