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Työelämäyhteistyötä, etäopetusta ja kansainvälisen hankkeen valmistelua 

 
Tervehdys TEFORMI-hankkeesta! 
 
Kevät eteni mielenkiintoisissa merkeissä maailman mentyä hetkellisesti polvilleen 
koronaviruspandemian takia. Poikkeuksellinen tilanne aiheutti haasteita myös hanketyöhömme, 
muun muassa toukokuulle suunniteltu Taitaja 2020 -tapahtuma jouduttiin perumaan. Onni 
onnettomuudessa oli, että 
hankkeessa on jo ehditty kehittää 
hybridejä oppimisympäristöjä ja 
lujittaa yhteistyötä yritysten 
kanssa. Myös kansainvälinen 
kumppaniverkosto ehdittiin pitkälti 
rakentaa 2018-2019 tehtyjen 
ulkomaan vierailujen aikana. 
Hankkeen toiminnan suunnittelu, 
ohjausryhmän kokous ja Erasmus+ 
hankehakemuksen laatiminen sujui 
kitkatta verkossa. 

 
   Tuttua näkymää kevään TEFORMI-kokouksista. 



   

 

 

Alkuvuodesta uusia toimintamalleja työelämäyhteistyön saralla 
 
Tammikuussa KSAO toteutti uuden tavan lähestyä työelämän edustajia järjestämällä heille 
aamupalatapaamiset Onninen Oy Kouvolan toimipisteessä, sekä toisen aamupäivän Ahlsell Oy:n 
Kouvolan toimipisteessä. Molemmissa tilaisuuksia sähkö- ja LVI-alan opettajat kohtasivat paljon uusia 
työelämän edustajia, jotka kävivät tukkurilla hakemassa tavaraa. Vanhojen ja uusien kumppaneiden 
kanssa kohdattiin ja suunniteltiin yhteistoimintoja oppilaitoksen ja yritysten välille hankkeesta 
hankittujen aamupalojen lomassa 
 
Kevään aikana talotekniikka-alan opettaja oli työelämäjaksolla R.A.Wickholm Oy:n työmaalla 
toimimassa yhteistyössä putki- ja ilmanvaihtoasentajien kanssa. Toinen opettaja osallistui hankkeen 
puitteissa DESTIA Oy:n järjestämään työelämään tutustumis-/yhteistyönkehittämisjaksoon. Koko 
kevään ajan jatkettiin aiemmin aloitettua yritysyhteistyön toimintoja sekä oppilaitoksen alojen välistä 
yhteistoimintaa, esim. rakennus, sähkö ja putkiopiskelijat tekivät kevään aikana konttitoimiston 
saneeraustyötä. 
 
 

COVID19-pandemia kiihdytti digitaalisiin oppimisympäristöihin siirtymistä 
 
Maaliskuussa etäopetukseen siirtyminen kiihdytti opetusmateriaalin siirtämistä digitaaliseen 
ympäristöön. Uusien sovellusten käyttöönotto vaati runsaasti tukea, opiskelua ja sopeutumista 
kaikilta osapuolilta. Myös ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän materiaalin kehittäminen jatkui. 
Opiskelijat voivat tehdä näyttöjä oman osaamisensa edistymisen huomioiden. 
 
Yhteistyössä polkupyöräalan yrittäjän kanssa suunniteltiin paikallista ammatillista tutkinnon osaa 
liittyen sähköavusteisiin kulkuvälineisiin. Kyseessä on uusi tutkinnon osa, jonka suorittaminen tuo 
mahdollisuuksia uudenlaisiin työtehtäviin, joissa työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. Loppuosa 
kevään koulutuksesta toteutettiin etäopetuksena.  
 
Helmikuussa aloitettiin LVI-alalle uuden virtuaaliympäristön toteutus yhteistyössä 
datanomiopiskelijoiden ja LVI-opiskelijoiden voimin. Projekti kesti koko kevään ja valmista 
lopputulosta päästiin kokeilemaan toukokuussa. Virtuaaliympäristössä luotiin ilmanvaihtokoneen 
käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä virtuaalisesti ilmanvaihto-opiskelijoita varten. Putkiopiskelijat 
puolestaan mallinsivat asiakastyötoimintaa parturiliikkeen putkiremontin myötä yhdessä 
ammatinohjaajan kanssa. 
 
 

NextSteps@TechVET Erasmus+ -hankehaulle onnellinen päätös 
 
Hankkeen tavoitteiden mukaisesti Itämeren alueen yhteistyössä edettiin Erasmus+ hankehakemuksen 
laatimiseen yhteistyössä HAMKin, KSAOn, Tavastian, Viron (Tallinn Lasnamäe School of Mechanics), 
Latvian (Vidzeme Technology and Design Vocational School) ja Hollannin (ROC Friese Poort) 
ammatillisen koulutuksen oppilaitosten kesken. Kevään aikana järjestettiin kolme verkkokokousta, 
joissa suunniteltiin ja viimeisteltiin NextSteps@TechVET Erasmus+ -hanke, jonka hankehakemus 
jätettiin huhtikuussa. Hankkeessa keskitytään työelämäyhteistyön, työpaikkaohjaajakoulutuksen sekä 
ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön uraohjausosaamisen kehittämiseen kaikissa 
hankkeeseen osallistuvissa oppilaitoksissa. Hankkeelle saatiin kesäkuussa myönteinen rahoituspäätös 
ja toiminta päästään käynnistämään syksyllä! 
 
 
 



   

 

 

 
 
 

Jäljellä puoli vuotta tehokasta peliaikaa 
 
TEFORMI-hanke jatkuu helmikuun 2021 loppuun saakka. Syksyn aikana jatketaan työelämäyhteistyön 
ja hybridien oppimisympäristöjen kehittämistä. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään 
lähitoteutuksina myös alakohtaisia työpajoja. TEFORMI-alojen opiskelijoille toteutetaan kevään 
aikana kysely kokemuksista etäopiskeluun liittyen keväällä 2020. Opetusta kehitetään kyselyn 
vastausten pohjalta. Hankkeen pilotointien kautta havaittuja hyviä käytänteitä mallinnetaan ja mallit 
kuvitetaan. Suunnitteilla on loppuvuodelle / vuoden vaihteeseen Työelämän tulevaisuusfoorumit, 
jotka toimivat samalla hankkeen tulosten levittämisseminaareina. Suunnitteilla on myös audio-
visuaalisen loppuraportin tuottaminen, missä esitellään TEFORMI:n tuloksia ja havaintoja 
kohderyhmille. Hankkeen kaikki toimenpiteet ja loppuraportointi viimeistellään alkuvuodesta 2021. 
 
 

 

 
TEFORMIsta lisätietoja löytyy hankkeen sivuilta  
ja projektipäälliköltä, yliopettaja Tuomas Eerolalta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hamk.fi/projektit/teformi/

