
Kehitä kumppanuutta
Opas virtuaalisen kumppanuuspajan järjestämisestä 

oppilaitoksen ja työelämäkumppanuuden vahvistamiseksi



Oppaan sisältö 
Monissa oppilaitoksissa on toteutettu tuloksellisesti perinteisiä 
Kohti kumppanuutta -työpajoja. Kumppanuustyön voi 
käynnistää myös virtuaalisesti, etenkin jos mukana on 
kumppaneita ja sidosryhmien edustajia, joiden kanssa 
yhteistyötä on jo tehty. Tämä on myös mahdollisuus oppia 
yhdessä uutta ja luoda uudenlaisia toimintatapoja. 

Tämä opas koostuu neljästä osiosta sekä liitteestä

1. Ensimmäisessä osiossa avataan kumppanuustyön 
merkitystä. 

2. Toisessa osiossa käydään läpi konkreettisia askeleita, mitä 
tehdään ennen työpajaa ja työpajassa. 

3. Tärkeää on myös se, mitä tapahtuu työpajan jälkeen. 
Siihen opastetaan kolmannessa osassa. 

4. Neljänteen osioon on koottu tuki- ja taustamateriaalia 
toteuttamisen tueksi. 

Liite: Erilliseen liitteeseen on koottu tukimateriaalia 
virtuaalisen työpajan järjestäjälle. 
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1.Työelämäkumppanuuden 
merkitys

Tässä osiossa avataan kumppanuuspajan merkitystä ja arvoa eri 
näkökulmista katsottuna. 



1.2 Kumppanuudet työelämäyhteistyössä

Työelämäkumppanuus on monen asian summa. 

Kehitä kumppanuutta työpajaa voidaan pitää ensimmäisenä vaiheena 
systemaattisten kumppanuuksien kehittämisessä oppilaitoksissa.

Työpajassa tarkastellaan vastavuoroisen kumppanuuden merkitystä 
sekä tunnistetaan kumppanuuden eri muotoja.

Työskentelyssä syntyy uusia konkreettisia kumppanuuden muotoja sekä 
aihioita oppilaitoksen sisäiseen työskentelyyn. Merkittävää on myös 
työelämäkumppaneiden keskinäinen verkottuminen. 



1.3 Miksi järjestämme kumppanuuspajan?
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Hyötyjä oppilaitokselle

● Tunnistamme mitä 
vastavuoroinen kumppanuus 
on ja mikä on sen arvo

● Tunnistamme kumppanuuden 
eri muodot 

● Luomme pohjan sisäiselle 
työnjaolle kumppanuustyössä 
(sisäiset toimijat ja roolit)

Hyötyjä kumppaneille

● Ymmärtää vastavuoroisen 
kumppanuuden arvon

● Tunnistaa kumppanuuden eri 
muodot  ja arvoa tuottavat tavat 
tehdä yhteistyötä

● Laajentaa yhteistyön muotoja  ja 
palveluverkostoja

● Luo ratkaisuja ja malleja 
osaamisen kehittämiseen ja 
rekrytointiin

Molemminpuolinen avoin vuoropuhelu ja luottamus lisääntyvät. Tämä mahdollistaa 
väyliä uuden oppimiseen, yhteiskehittämiseen ja syvempään kumppanuuteen.  



1.3 Kumppanuuspajan tavoitteet

• Luodaan yhteinen näkemys siitä 
mitä vastavuoroinen 
kumppanuus konkreettisesti on 
ja mitä voi olla 

•Avataan yhdessä vastavuoroisen 
kumppanuuden luomaa arvoa 
kaikille osapuolille

• Lisätään tutustumisen kautta 
keskinäistä luottamusta

14.10.2019 CC BY-NC 4.0



2. Kumppanuuspajan 
toteuttaminen

Osassa kaksi esitetään Kehitä kumppanuutta työpajan virtuaalinen malli. 
Sitä voi muokata omaan tarpeeseen ja sopimaan omaan organisaatioon. 



2.1 Kumppanuuspaja prosessina
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1 ENNEN 
KUMPPANUUSPAJAA  
● Vastuuhenkilön/ -ryhmän 

nimeäminen
● Keskeisten kumppanien ja 

sidosryhmien 
tunnistaminen ja 
kutsuminen

● Virtuaalisen työskentelyn 
suunnittelu ja 
materiaalien laatiminen

3 KUMPPANUUSPAJAN JÄLKEEN
● Pikapurku pajan jälkeen
● Osallistujien kiittäminen
● Tulosten analysointi
● Tiedon levittäminen
● Sovittujen toimenpiteiden 

toteuttaminen
● Jatkotyöskentely, kuten 

sisäinen työpaja

2 KUMPPANUUSPAJASSA  
● Tarkemmin dioissa 13-23

2 

1 3 



2.2 Ketä kutsumme paikalle?
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Oppilaitoksen 
edustajat

Muut 
merkittävät 

yhteistyötahot 

Työelämä-
kumppanit

Kumppanuus

Johto, viestintä, hr, 
työelämäpalvelut, 
toimialapäälliköt, 
kehittäjäopettajat

Yhteistyön ja 
kumppanuuden eri 
vaiheissa olevia 
yrityksiä 

Alueellinen 
yrittäjäjärjestö, 
kehittämisyhtiö, 
TE-palvelut



2.3 Virtuaalisen kumppanuuspajan perusteita
● Kesto: 3 tuntia + 15 min 

sisäänkirjautuminen
● Alusta: Teams / Zoom
● Osallistujamäärä: max 20 hlöä
● Ketä mukana: 

○ Työelämän kumppanit ja 
sidosryhmien edustajat 

○ Organisaation johdon edustaja
○ Organisaation muut edustajat
○ Fasilitaattori
○ Apufasilitaattori
○ Kirjuri
○ Tekninen tuki

●   Työpajan tallennus, mikäli se sopii  
osallistujille
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2.4 Kumppanuuspajan ohjeellinen aikataulu
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Klo 8.45-9.00 Sisäänkirjautuminen työtilaan 

Klo 9.00-9.20 Kumppanuuspajan aloittaminen 
• tervetuloa ja tavoitteet
• agenda ja toimintatavat
• virittäytyminen, sis esittäytymisen

Klo 9.25-9.30 Oppilaitoksen edustajan puheenvuoro:
• työelämän kanssa tehtävän 

yhteistyön/kumppanuustyön nykytilasta
• kumppanuuksien merkityksellisyydestä

Klo 9.30-9.50 Kumppanuuden merkitys -työskentely
• jana- tai mentimeter

Klo 9.50-10 Työskentelyn linkittyminen 
ammatillisen koulutuksen laadunhallintaan ja 
valtakunnalliseen kehittämiseen

Klo 10-10.10 Tauko

Klo 10.10-11 Kumppanuuden eri muodot 
työskentely 

Klo 11-11.10 Tauko

Klo 11.10-11.35 Reflektiokeskustelu edellisestä

Klo 11.35-11.45 Jatkosuunnitelma

Klo 11.45-12.00 Palaute ja kiitossanat 
Anna aikaa avoimelle, 
vastavuoroiselle keskustelulle. 
Keskustelun kirjaaminen on tärkeää! 



2.5 Kumppanuuspajan aloittaminen

Fasilitaattori käy läpi pajan tavoitteet, 
agendan ja toimintatavat.

On tärkeää, että alussa myös kaikki 
osallistujat pääsevät osallistumaan. 

Mitä tänään pitää tapahtua, että 
lähdet tyytyväisenä pois? Kuinka 
itse voit vaikuttaa tähän? 

Tämän voi toteuttaa esim. chatissa.
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Aloittamisella on 

suuri merkitys 

onnistumiselle - se 

viitoittaa tien ja luo 

hyvän ilmapiirin 

työskentelylle

Motivaatio oikeaan 
suuntaan

Virittäytym
inen



2.6 Vastavuoroisen kumppanuuden merkitys 
-työskentely
Työskentelyn alussa orientoidutaan 
aiheeseen pohtimalla kumppanuuden 
merkitystä.

Kumppanuuden tulee hyödyttää 
kaikkia osapuolia. Vastavuoroinen 
kumppanuus on matka kohti yhteistä 
päämäärää, jossa oppilaitos, opiskelija 
ja työelämä ovat tasavertaisia. 
Yhteisenä tavoitteena on kaikkien 
osapuolten kehittymisen ja osaamisen 
lisääminen. 

 

Kumppanuuden merkitystä käsitellään 
työelämäkumppaneiden,  
sidosryhmien edustajien ja 
oppilaitoksen edustajien 
näkökulmasta.

Seuraavissa dioissa esitellään kaksi 
erilaista työskentelytapaa - 
janatyöskentely valkotaululla sekä 
Mentimeter asteikkokysely.

 



2.6 Vastavuoroisen kumppanuuden merkitys: 
Työskentelyohje

Valkotaululla janatyöskentely
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• Avaa valkotaulu ja ohjeista sen käyttö. Ohje myös dialla.
• Pyydä kumppaneita laittamaan omat nimikirjaimensa janalle 

sen mukaan kuinka suuri merkitys heidän organisaatiolle on 
kumppanuusyhteistyöllä oppilaitoksenne kanssa. Näkemys on 
subjektiivinen eikä arvota kumppanuuden laatua. 

• Pyydä oppilaitosten edustajia laittamaan omat nimikirjaimensa 
janalle sen mukaan kuinka suuri osa työstä on 
työelämäyhteistyötä. 

• Kerro havainnoistasi ja pyydä osallistujia kommentoimaan 
näkemäänsä. Kysy osallistujilta mitä vastavuoroinen 
kumppanuus heidän mielestään tarkoittaa. 

• Apufasilitaattori kirjoittaa kommentit chattiin tai kokouksen 
muistioon. 

• Peilaa kommentteja vastavuoroisen kumppanuuden 
määritelmään (dia 28).

Mentimeter työskentely
• Avaa etukäteen tekemäsi Mentimeter kysely ja ohjeista 

osallistujat menemään osoitteeseen www.menti.com ja 
laittamaan kyselysi koodi. 

• Pyydä ensin työelämäkumppaneita valitsemaan ylemmältä 
asteikolta arvo, joka kuvaa kumppanuuden merkitystä. 

• Tämän jälkeen pyydä oppilaitoksen edustajia valitsemaan 
alemmalta asteikolta arvo, joka kuvaa työelämäyhteistyön 
merkitystä heidän työnkuvassaan. 

• Jaa tulokset yhteisesti näkyville. Ohjaa yhteistä reflektiota 
kumppanuuden merkityksestä.

http://www.menti.com


2.6 Työskentelyn linkittyminen ammatillisen 
koulutuksen laadunhallintaan ja valtakunnalliseen 
kehittämiseen

Ammatillista koulutusta rakennetaan nyt 
vahvasti kumppanuuksien kautta.

• Laki ammatillisesta koulutuksesta ja 
siinä työelämän kanssa tehtävä 
yhteistyö 

• Ammatillisen koulutuksen 
laatustrategia 2030 

• Laadunhallinta ja vertaisarvioinnin 
kriteeristö 

• Valtakunnallinen kehittäminen 
Parasta Palvelua kehittämisohjelma
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Omassa puheenvuorossaan 
oppilaitoksen edustaja linkittää 
edellisen vaiheen keskustelun 
ammatillisen koulutuksen 
laadunhallintaan ja valtakunnalliseen 
kehittämiseen.  

Tämä avaa asian merkityksellisyyttä ja 
luo syvyyttä keskusteluun.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531
http://bit.ly/2kWGqcq
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/valmis_vertaisarvioinnin_arviointialueet_ja_kriteerit_fi_net_19_03_21.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/valmis_vertaisarvioinnin_arviointialueet_ja_kriteerit_fi_net_19_03_21.pdf
https://trello.com/b/wsHJryxf/ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4-oppiminen-tietopankki


2.7 Vastavuoroisen kumppanuuden eri 
muodot -työskentely
Vastavuoroinen kumppanuus lähtee 
arkipäivän kumppanuudesta työelämän 
kanssa ja yhteistyö syvenee 
kumppanuuden muihin muotoihin. 
Kumppanuuden muodot toimivat 
sisäkkäin ja rakentuvat toistensa varaan. 

Työelämäyhteistyön jäsentäminen 
kumppanuuden eri muotoihin auttaa 
jäsentämään työelämäyhteistyön 
hallittaviin kokonaisuuksiin ja 
organisoimaan siihen liittyvää toimintaa 
oppilaitoksen sisällä. 

Se avaa myös työelämälle 
kumppanuuden eri muotoja. 



2.7 Vastavuoroisen kumppanuuden eri 
muodot: Työskentelyohje

1. Ennen työskentelyn aloittamista esittele 
Vastavuoroisen kumppanuuden kehän eri 
kumppanuuden muodot (dia 28).

2. Ohjeista ryhmissä työskentely:
 Teams: Jaa osallistujille dokumentti, jossa 
ennalta laaditut ryhmät näkyvät (ryhmissä 
sekä oppilaitoksen että kumppaneiden 
edustajia) sekä linkit kokouksiin. Voit lähettää 
dokumentin myös etukäteen osallistujille esim. 
osana ennakkoviestiä. Tämän jälkeen pyydä 
osallistujia siirtymään ryhmiin.
Zoom: Jaa ryhmät manuaalisesti Breakout 
Roomeihin (ryhmissä sekä oppilaitoksen että 
kumppaneiden edustajia). 

1. Ryhmissä keskustellaan konkreettisista 
yhteistyön ja kumppanuuden eri muodoista. 

2. Keskustelu kirjataan etukäteen laadittuun 
dokumenttiin. Kirjaaja on sovittu etukäteen. 
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Esimerkkityöskentelypohja



2.7 Vastavuoroisen kumppanuuden eri muodot: 
Työskentelyohje ryhmätöiden purkamiseen ja 
reflektiokeskusteluun

Työskentelyn purku
Pyydä kutakin ryhmää kiteyttämään vuorollaan 
käymänsä keskustelu ja nostamaan tärkeimmät 
havaintonsa esille. Kerro kunkin ryhmän esittelyyn 
käytettävissä oleva aika (laske kokouksen 
aikataulun mukaisesti), ja kellota. 

Jaa näytölle vuorotellen kunkin ryhmän 
dokumentti. 

Reflektiokeskustelu
Ryhmätöiden esittelyn jälkeen yhteinen 
reflektiokeskustelu kumppanuuden luomasta 
arvosta: 

• miltä jäsentely vaikuttaa, onko se 
looginen, avasiko se jotakin omasta 
kumppanuudesta oppilaitoksen kanssa   

• mitä oivalluksia syntyi
• mahdollisia oppilaitoksen 

case-esimerkkejä

Kirjuri laatii 
keskustelu- 
muistion!



2.8 Kumppanuuspajan päättäminen

Jatkosuunnitelma:
- Mitä? Kuka? Milloin?

Palautekysely Mentimeterillä
- Missä tänään onnistuimme?
- Mitä viet käytäntöön

Kiittäminen:
Oppilaitoksen edustaja kiittää 
osallistujia aktiivisesta 
yhteiskehittämisestä.

14.10.2019 CC BY-NC 4.0
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2.8 Jatkosuunnitelman laatiminen: 
Työskentelyohje
Sovi ennen työpajaa organisaation 
edustajien kanssa mitkä ovat 
organisaation näkökulmasta katsottuna 
seuraavat askeleet, kuten mahdollinen 
seuraava virtuaalinen työpaja. 

Yhdessä sovitaan konkreettisia 
seuraavia askeleita: 

• miten jatkamme yhteiskehittämistä, 
• miten tulokset kootaan ja jaetaan, 
• mikä on jatko ja ketkä siinä ovat 

mukana.



2.8 Palautekysely Mentimeterillä: 
Työskentelyohje
Avaa etukäteen tekemäsi 
Mentimeterkysely ja ohjeista osallistujat 
menemään osoitteeseen 
www.menti.com ja laittamaan kyselysi 
koodi. 

Jaa tulokset yhteisesti näkyville. 

Käykää lyhyt keskustelu palautteesta. 

http://www.menti.com


2.9 Kiitossanat

Oppilaitoksen edustaja päättää 
tilaisuuden kiittämällä kaikkia 
osallistujia arvokkaasta yhteisestä 
työelämäkumppanuuden 
kehittämisestä. 



3. Kumppanuuspajan jälkeen



3. Kumppanuuspajan jälkeen huomioitava

● Heti pajan jälkeen järjestäjät pitävät 
purkupalaverin, jossa käydään läpi 
missä onnistuttiin, mitä opittiin sekä 
sovitaan jatkotoimenpiteistä.

● Osallistujille lähetetään kiitosviesti 
seuraavana päivänä. 

● Pajan tulokset dokumentoidaan ja 
analysoidaan, ja niistä viestitään 
yhdessä sovitulla tavalla. 

● Työskentely jatkuu pajassa sovitulla 
tavalla. 

YDINKYSYMYS: Miten kumppanuustyötä 
viedään sisäisesti eteenpäin?

● Kuka johtaa kumppanuustyön kehittämistä?
● Mihin se kiinnittyy oppilaitoksen 

toiminnassa?
● Mihin käytännön työryhmiin / toimijoihin 

kumppanuustyö liittyy?
● Onko tarvetta järjestää jatkoksi 

oppilaitoksen sisäinen työpaja, jossa
○ luodaan yhteinen ymmärrys 

vastavuoroisesta kumppanuudesta
○ tunnistetaan kumppanuustyössä mukana 

olevat toimijat, heidän roolinsa ja sisäinen 
yhteistyö
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4. Tuki- ja taustamateriaalia 
Kehitä kumppanuutta 

-työpajaan

 



Yksi määritelmä vastavuoroisesta 
kumppanuudesta
● Vastavuoroinen kumppanuus on 

tasavertaista, tavoitteellista, yhdessä 
kehittämistä

● Kumppanuuksilla on eri muotoja - 
ne eivät ole erillisiä

● Osapuolten yksilölliset tarpeet ja 
toiveet huomioidaan

● Kumppanuustyössä on mukana koko 
oppilaitoshenkilöstö omasta 
työstään käsin

Kumppanuudella lisäämme osaamista 
ja tuotamme enemmän opiskelijalle, 
työelämälle sekä oppilaitokselle.
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Taustamateriaaleja  

Teemasivu Vastavuoroinen kumppanuus

Kysymyslista vastavuoroisen kumppanuuden 
rakentajille

Ratkaisuja ja työkaluja vastavuoroisen kumppanuuteen

Hyvän palvelun opas, osa 1
Kumppanuutta kehittämässä
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https://trello.com/c/kVPP0Ruf/171-teemasivu-1-4
https://trello.com/c/5YYCEFXx/163-kysymyksi%C3%A4-kumppanuuden-rakentamiseen
https://trello.com/c/5YYCEFXx/163-kysymyksi%C3%A4-kumppanuuden-rakentamiseen
https://trello.com/c/YYvxVJ1C/150-ratkaisuja-ja-ty%C3%B6kaluja-kumppanuuden-rakentamiseen
https://trello.com/c/HHTwweUG/126-osa-1-kumppanuutta-kehitt%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4-del-1-utveckla-kompanjonskap


14.10.2019 CC BY-NC 4.0


