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Strategiarahoitus 

HOKS-prosessin ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin 
osaamisen kehittäminen. 

Tavoitteena:

• asiakaslähtöisen ajattelun ja toimintatapojen kehittäminen

• yhtenäisen toiminta- ja palveluprosessin rakentaminen työelämässä oppimiseen 

• koulutuksen järjestäjän nykyisen toiminnan tarkastelu käyntiin
työelämältä kerättyjen selvitysten avulla.

• parasta kehittämisohjelmien valmiiden välineiden hyödyntäminen

• opiskelija- ja työelämäasiakkaan sekä henkilöstön osaamisen näkökulmat mukaan 
prosessien kehittämiseen

• työelämän palveluprosessin rakentaminen.



Materiaali 1
HOKS prosessin osaamisen kehittäminen

bit.ly/rohkeasti-uudistamaan



HOKS osaamisen varmistaminen

Työpaikkaohjaajan perehdyttämisen tarkistuslista

• bit.ly/po_perehdytys

Työelämässä oppimisen muistilistat

• bit.ly/pomuistilistat

Osaamisen arviointioppaat

• bit.ly/poarviointioppaat
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https://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/toimintamallit-ja-materiaalit/perehdytys/tyopaikkaohjaaja-perehdyttajana-info/
https://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/tyoelamassa-oppimisen-muistilistat/
https://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/osaamisen-arviointioppaat/


Materiaali 2 

Koulutus- ja oppisopimusprosessin osaamisen kehittäminen 

Osaamistesti



Osaamistesti
-opetus- ja ohjaushenkilöstön ydinprosessin osaamisen kartoittamiseksi 

• Tavoitteena koulutus- ja oppisopimusprosessin 
asiakaslähtöinen toteuttaminen
 Strategiarahoitukseen liittyvä toimenpide

 Uuden lain mukaisen henkilöstöosaamisen tunnistaminen työelämässä oppimisen 
prosessissa

 Osaamisen kartoittaminen osaamistestillä

• Hakemusvaiheessa
 Koulutuksen järjestäjän suunnitelma osaamistestin toteuttamiseksi

• Strategiarahoituksen avulla
 Osaamistestin toteuttaminen henkilöstölle kahden kuukauden sisällä 

rahoituspäätöksestä

 Kehittämiskohteiden valinta

 Suunnitelma toimenpiteiksi ja niiden toteuttaminen



Mikä osaamistesti on?

• Osaamistesti on johdon, esimiesten ja HR:n työkalu henkilöstön uuden lain 
mukaiseen toiminnan kehittämiseen asiakaslähtöisessä koulutus- ja 
oppisopimustoiminnassa.

 Osaamistesti sisältää itsearviointikysymyksiä koulutus- ja oppisopimusprosessin 
asiakaslähtöisestä toteuttamisesta.

 Osaamistestin kysymykset noudattavat prosessin kulkua ennen, aikana ja jälkeen 

 Kysymysten asteikko en osaa/tunne - osaan/tunnen erittäin hyvin. 

• Strategiarahoitushaussa testiä hyödynnetään oppilaitoshenkilöstön ydinprosessin 
nykytilan/ osaamisen kartoittamiseen.

Testi perustuu keväällä 2018 Parasta Palvelua kehittämisohjelmassa tehtyyn osaamistasomäärittelyyn, jossa uuden lain 
edellyttämää / tarvitsemaa koulutus- ja oppisopimusosaamista kartoitettiin opetus- ja ohjaushenkilöstön parissa.
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Kenelle testi kohdennetaan?

Pääkohderyhmä työelämäyhteistyötä koulutus- ja oppisopimuspalveluprosessien 
parissa työskentelevät

• Opetus- ja ohjaushenkilöstö

• Asiakaspalvelu-, ohjaus- ja neuvontatyössä toimivat henkilöt

• Asiakasvastaavat, työelämäkoordinaattorit, oppisopimushenkilöstö

• Esimiehet, tiiminvetäjät, hankevastaavat, hanketoimijat

• Koulutusalat, tiimit, yksiköt

• Työelämässä oppimisen prosessien kehittäjät 

• Johto, laatuvastaavat, koulutus- ja oppisopimusprosessien vastuutoimijat

• Jokin muu näkökulma?
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Mihin osaamistestin kysymykset perustuvat?

Osaamiskartoituksen kysymykset perustuvat uuden lain mukaiseen koulutus- ja oppisopimusprosessien 

hoitamiseen ja siihen tarvittavaan osaamiseen.

Osaaminen on jäsennelty kolmeen tasoon henkilöstön työroolin/ tehtävien mukaan riippuen siitä, miten

he työssään osallistuvat työelämässä oppimisen prosessiin ja käytännön työelämäyhteistyöhön.

Osaamistasot

1. KAIKILLE YHTEINEN PERUSOSAAMINEN. 

• Kuvaa osaamista, jota kaikki työpaikalla järjestettävän koulutuksen parissa työskentelevät tarvitsevat 
(minimivaatimus).

2. SIIRTYMIEN TOTEUTTAMINEN. 

• Tarkoittaa osaamista, jota tarvitaan kun koulutussopimuksesta siirrytään oppisopimukseen tai 
päinvastoin. 

3. LAAJENNETTU OPPISOPIMUSOSAAMINEN JA/TAI LAAJA-ALAINEN ASIAKKUUSOSAAMINEN. 

• Tarkoittaa osaamista, jota tarvitaan laaja-alaiseen asiakkuuksien hoitamiseen,  verkostotyöhön, 

erilaisten rekrytointiprosessien hoitamiseen tai laajennetun oppisopimuksen hoitamiseen. 
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http://blogit.jao.fi/parastatestia/wp-content/uploads/sites/433/2018/03/Rohkeasti-uudistumaan-osaamistarveselvitysten-raportti-3.2018.pdf







Materiaali 3 

Työelämän ja opiskelijan palveluprosessin ja palveluiden kehittäminen

Kriittiset pisteet



Kriittiset pisteet palveluprosessissa
- työelämältä valtakunnallisesti kerätyt kehittämiskohteet

• Tavoitteena työelämän ja opiskelijan palveluprosessin ja 
palveluiden kehittäminen
 Strategiarahoitukseen liittyvä toimenpide

 Tunnistaa ja tarkastella työelämältä ja opetus- ja ohjaushenkilöstöltä valtakunnallisesti 
kerättyjä työelämäyhteistyön kriittisiä pisteitä henkilöstön kesken

 Kartoittaa koulutuksen järjestäjän omat kriittiset pisteet opiskelija- ja työnantaja-asiakkaan 
palveluprosessissa

 Valita kehittämiskohteet ja sopia konkreettiset toimenpiteet

• Hakemusvaiheessa
 Koulutuksen järjestäjän suunnitelma henkilöstön perehdyttämisestä kriittisiin pisteisiin

• Strategiarahoituksen avulla
 Kriittisten pisteiden tarkastelu henkilöstöä osallistavalla tavalla 

kahden kuukauden sisällä rahoituspäätöksestä

 Kehittämiskohteiden valinta

 Suunnitelma toimenpiteiksi ja sen toteuttaminen





Mitä kriittiset pisteet ovat?

Kriittiset pisteet ovat

• Työelämältä ja opetus-ja ohjaushenkilöstöltä valtakunnallisesti kerättyjä 
työelämässä oppimisen prosessiin ja työelämäyhteistyöhön liittyviä kehittämiskohteita.

• Työelämälle arvoa tuottavista asioita, näkemys paremmasta palvelusta. 

• Kaikille koulutuksen järjestäjille yhteisiä kehittämisen kohteita.

• Johdon, esimiesten sekä henkilöstön väline henkilöstön uuden lain mukaiseen 
toimintaan tarvittavan työelämässä oppimisen prosessin ja palveluiden 
kehittämiseen.

• Strategiarahoitushaussa niitä voidaan hyödyntää tunnistamaan työelämäasiakkaalle 
arvoa tuottavat asiat.

Kriittiset pisteet on kartoitettu Parasta palvelua –kehittämisohjelmassa valtakunnallisessa palvelumuotoiluprosessissa. Niiden 
lisäksi työelämän näkemyksiä on kartoitettu muissa valtakunnallisissa selvityksissä. Selvitysten tulokset ovat vahvassa linjassa
keskenään.



Miten niitä 
voidaan 
tarkastella?

• Tutustumalla kriittisiin pisteisiin 

henkilöstön kesken 

• Peilaamalla koulutuksen järjestäjän 

toimintaa niiden kautta

• Tarkastelemalla niitä sekä opiskelija-

ja työnantaja-asiakkaan näkökulmista.

• Työpajoissa, tiimeissä tai koko 

henkilöstön kesken sähköisellä testillä

• Valitsemalla kehittämiskohteet ja 

sopimalla konkreettiset toimenpiteet.



Mikä kriittisten pisteiden testi on?

• Testi on  koko henkilöstön väline henkilöstön väline työelämässä 
oppimisen palveluprosessin ja -palveluiden kehittämiseen.

• Testi sisältää kysymyksiä oman organisaation toiminnasta/ 
palvelusta suhteessa kriittisiin pisteisiin

o Tunnista kriittiset pisteet. Miten ne näkyvät opiskelijan  ja 
työnantaja-asiakkaan palveluprosesissa.

o Valitse muutama kriittinen piste, joiden kehittämiseen 
organisaatiossanne tulisi eniten kiinnittää huomiota.

o Tarkastele pisteitä ja arvioi mikä oppilaitoksessanne on jo 
toimivaa ja missä on vielä kehitettävää

• Strategiarahoitushaussa testiä hyödynnetään  tunnistamaan 
työelämäasiakkaalle arvoa tuottavat asiat ja palvelun 
kehittämisen tarve.
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Kenelle testi kohdennetaan?

Kohderyhmänä työelämäyhteistyötä eri tehtävissä tekevä opetus- ja 
ohjaushenkilöstö, esimiehet, johto, koko henkilöstö.

• Opetus- ja ohjaushenkilöstö

• Asiakaspalvelu-, ohjaus- ja neuvontatyössä toimivat henkilöt

• Asiakasvastaavat, työelämäkoordinaattorit, oppisopimushenkilöstö

• Esimiehet, tiiminvetäjät, hankevastaavat, hanketoimijat

• Koulutusalat, tiimit, yksiköt

• Työelämässä oppimisen prosessien kehittäjät 

• Johto, laatuvastaavat, koulutus- ja oppisopimusprosessien vastuutoimijat

• Jokin muu näkökulma?
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Mihin testin kysymykset perustuvat

• Kriittiset pisteet ovat nousseet esille Parasta palvelua –
kehittämisohjelman palvelumuotoiluprosessissa. 

• Sen lisäksi työelämän näkemyksiä on kartoitettu muissa 
valtakunnallisissa selvityksissä. Selvitysten tulokset ovat vahvassa 
linjassa keskenään.

• Kriittisten pisteiden tarkastelulla kiinnitetään huomiota työelämältä ja 
opetus- ja ohjaushenkilöstöltä kerättyjä työelämäyhteistyöhön liittyviä 
kehittämiskohteita. 

• Ne ovat kaikille koulutuksen järjestäjille yhteisiä kehittämisen 
kohteita.
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Testien tilaaminen

• Molemmat testit ovat tilattavia

• Tilaa testit osoitteesta: bit.ly/strategiarahoitus_tilaus

• Tilaus toimitetaan viimeistään 2 arkipäivän kuluessa tilaamisesta 
Jos et ole saanut tilausta määräajassa, tarkista sähköpostin 
roskaposti

• HUOM. Linkki testiin on organisaatiokohtainen.

• HUOM. FORMS-muodossa oleva testi on aina kopioitava ja 
tallennettava organisaation käyttöön, jotta testin tiedot tallentuvat.

• Tarkemmat ohjeet testien käyttöönotosta ja niiden 
soveltamisesta koulutusorganisaation käyttöön tulevat testien 
toimituksen yhteydessä. 
.
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http://bit.ly/strategiarahoitus_tilaus
http://bit.ly/strategiarahoitus_tilaus

