
 

Pikaopas 

Vaikuttavuutta verkkokoulutuksella  
varhaiskasvatukseen ja kouluihin 

Määrittele Opiskele Sovella   Juurruta Vaikuta

Tämä opas tarjoaa sinulle viisi ohjetta, joiden avulla vahvistat työyhteisön 
verkkokoulutuksen vaikuttavuutta. Tavoite meillä on jo kirkkaana mielessä: 
Haluamme tuottaa parempia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia 
edistäviä palveluja.


Mutta tavoitteiden määrittely ei tuo muutosta eikä vaikuttavuutta. Siihen 
tarvitaan työkaluja. Työkalujen avulla rakennetaan yhteistyötä ja osallisuutta, 
luodaan uusia toimintamalleja sekä viestitään kentän uusista tarpeista 
johdolle ja päättäjille.

 
Vuorovaikutteinen verkkokurssi tarjoaa muutoksen, osallisuuden ja 
vaikuttavuuden vahvistamiseen helpon ja edullisen työkalun.

Vuorovaikutteinen verkkokurssi  
työyhteisön yhteiseen opiskeluun




 1. Määrittele

• Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamallin laatiminen ja jalkauttaminen

• Ratkaisukeskeisen työotteen käyttöönotto koko koulussa

• Kiusaamisen vähentämiseen tähtäävän menetelmän haltuunotto

• Nepsy-tietouden lisääminen oireiden tunnistamiseksi

• Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto

•  Mikä on työyhteisön muutostavoite?

•  Onko koko työyhteisö muutostavoitteen takana?

•  Onko muutostavoitteella esimiehen tuki? 

•  Onko muutostavoitteella johdon tuki? 

•  Onko muutostavoite strategian mukainen?

Ensimmäiseksi meidän tulee tunnistaa varhaiskasvatuksen ja koulun 
henkilöstön täydennyskoulutuksen tarve. Mitä sillä tavoitellaan? Kun 
kaikilla on kirkas kuva tavoitteesta, visio ohjaa tekemään oikeanlaisia 
toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteen tulee olla 
konkreettinen, toteutettava ja haluttava. Yhteisymmärrys tavoitteesta on 
tärkeä lähtökohta. 

 
Koulun opiskeluhuollon muutostavoite voi olla esimerkiksi:


Muutostavoite

Muutostavoitteen määrittelyssä auttavat seuraavat kysymykset:



 

2. Opiskele
Kun päätös tavoitteen mukaisen verkkokurssin hankkimisesta työyhteisölle on 
tehty, tilaus toimitettu ja esimies on saanut koodit kurssilaisten kirjautumista 
varten,  esimies käynnistää koulutusprosessin seuraavin askelin:


Ryhmien yhteinen opiskelu

• perustetaan opiskeluryhmät, esim. tiimeistä

• ryhmiin voidaan kutsua myös muita,  esim. järjestöjä 

• ryhmä valitsee keskuudestaan vetäjän

• ryhmä sopii opiskelun rytmistä, esim. moduuli/viikko, moduuli/kuukausi

• ryhmä tapaa säännöllisesti kasvokkain ja keskustelee opitun soveltamisesta 

• vetäjä vastaa  kurssipalautteen antamisesta esimiehelle 

Kurssilaisten itsenäinen opiskelu

• lyhyitä videoita

• kirjallista materiaalia

• keskustelufoorumi

• tehtäviä ja harjoituksia

• automatisoituja tenttejä


Esimiehen tehtävät

• kannustaa ryhmiä keskusteluihin ja seuraa opitun soveltamista

• tilastoi kurssitodistukset ja seuraa koulutustarvetta

• vie kentän toiveita tilanteen mukaan eteenpäin johdolle ja päättäjille


Pääosa opiskelusta on itsenäistä verkko-opiskelua, jonka päätteeksi 
opiskelija saa suorituksestaan todistuksen. Kurssi koostuu moduuleista ja 
oppitunneista, joihin sisältyy



3. Sovella
Mistään koulutuksesta ei ole hyötyä, ellei opittuja asioita ja menetelmiä viedä 
käytäntöön. Työyhteisön yhteisen opiskelun voima on siinä, että opitut asiat 
siirtyvät yhteisiin keskusteluihin, sitten kokeiluihin ja hyviksi havaitut käytännöt 
päiväkodin ja koulun arkeen samanaikaisesti.


Verkkokurssi antaa ohjeita menetelmien soveltamiseen. Keskustelufoorumi 
tarjoaa alustan kokemusten jakamiseen.  Kun koko organisaatio opiskelee 
samoja sisältöjä, menetelmien skaalautuminen  tapahtuu automaattisesti. 
Viesti kulkee tiimistä toiseen ja innostaa.


Yhteiset onnistumisen kokemukset ovat parasta koulutusta.

4. Juurruta

• Tutustu 
• Kokeile 
• Levitä 

Kulttuuri muuttuu, kun me muutumme. Me muutumme, kun toimintamme 
muuttuu. 

Uusien toimintamallien juurruttamista varten on koko työyhteisössä saavutet-
tava yhteisymmärrys siitä, että nykyinen malli ei toimi.

Kun työyhteisö on vakuuttunut uuden toimintamallin hyödyllisyydestä, esimie-
hen ja johdon on tuettava kulttuurin muutosta. Pysyvä muutos syntyy kun 
kenttä uskoo siihen ja työntekijöille annetaan mahdollisuus vaikuttaa.


Viesti esimiehelle

• kommunikoi innostavasti  
• anna jokaisen löytää itse se oikea ratkaisu omassa toiminnassaan



 

5. Vaikuta
Kasvatus-, opetus- ja sote-ala ovat muutoksessa.  Maakunta- ja sote-
uudistuksen jälkeen opetukseen ja kulttuuriin liittyvät tehtävät kattavat 80 % 
kunnissa päätettävistä asioista. Kuntapäättäjien kiinnostus koulumaailmaa 
kohtaan tulee kasvamaan merkittävästi.


Suuret linjat määritellään kuntastrategiassa, mutta opetuksen ja 
kasvatuksen ääni kuuluu siinä heikkona. Nyt on yhä tärkeämpää, että 
kuntapäättäjät kuulevat kentän ääntä. 
 
Kuntalaisten osallisuus verkossa


Emmekä saa unohtaa kuntalaisten osallisuutta. Heille voimme tarjota 
maksuttoman verkkokurssin, jossa esitellään palveluita ja muutosideoita. 
Siellä kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kuntaorganisaatiot 
osallistuvat keskusteluun ja vievät viestiä päätöksentekijöille.


1. Ammattilaiset viestivät muutostoiveensa esimiehille kurssipalautteessa. 
2. Työyhteisöt poimivat kuntalaisten ehdotukset verkkopalvelusta. 
3. Toimialajohto välittää keskeiset viestit kuntapäättäjille. 
4. Päättäjät huomioivat kentän toiveet kuntastrategiassa. 
5. Kunta välittää kuntastrategioiden viestit kansalliseen lapsistrategiaan. 

Näin vaikutamme yhdessä



                                        

Ota yhteyttä ja ryhdytään yhteistyöhön

Tutustu ilmaisiin ja maksullisiin palveluihin  
oppimaa.fi

Helena Lehtimäki 
toimitusjohtaja, tuottaja, 
vastaava päätoimittaja


040 5629 441

helena.lehtimaki at oppimaa.fi


Oppimaa Oy  2427713-5


http://oppimaa.fi
http://oppimaa.fi

