
 

Uutiskirje 1/2021 

 

  

Hyvä uutiskirjeen lukija, 

 

Teformi-hankkeen tekniikan alojen piloteissa on kehitetty ja testattu hyviä käytänteitä, jotka 

toteuttavat ammatillisen koulutuksen reformia ja uudistavat ammatillista koulutusta. Kehittäminen on 

perustunut pilottikohtaisiin kehittämissuunnitelmiin, joissa korostuu sujuva työelämäyhteistyö, 

digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen sekä opettajien ja ohjaajien uraohjausvalmiudet. Monet 

pilotoiduista käytänteistä ovat juurtumassa oppilaitosten arkeen. Syksyn 2020 kuluessa pilotit 

valitsivat ne hyvät käytänteet, jotka halutaan mallintaa ja jakaa kaikkien hyödynnettäviksi. Syntyi 8 

erilaista Teformi-mallia.  

 

Teformi-hanke on päättynyt, mutta tekniikan 

alojen ammatillisen koulutuksen uudistaminen 

jatkuu. Se jatkuu hyvien käytänteiden 

juurruttamisena ja edelleen kehittämisenä 

sekä mallien levittämisenä. Kehittäminen 

jatkuu myös Teformi-hankkeen myötä 

syntyneenä kansainvälisenä yhteistyönä. 

Teformissa aloitettua työtä jatketaan 

NextSteps@TechVET hankkeessa. 

 

http://www.hamk.fi/techvet


   

 

 

Kohderyhmiltä kerätyt palautteet osoittavat, että Teformilla on ollut vaikutusta. Yritysten tarpeisiin ja 

tulevaisuuden osaamistarpeisiin reagoidaan aiempaa joustavammin. Opetushenkilöstön työpaikalla 

tapahtuvaan oppimiseen liittyvä osaaminen on testien mukaan hankkeen toteutusaikana parantunut. 

Niin ikään opiskelijoiden ohjauskokemukset ovat haastattelujen perusteella parantuneet. Myös 

horisontaaliset periaatteet, kestävä kehitys ja sukupuolten tasa-arvo, huomioidaan kaikessa 

kehittämisessä.  

 

Teformi-hankkeen tulokset julkaistiin hankkeen järjestämässä Työelämän tulevaisuusfoorumissa 

28.1.2021. Hankkeen sisäisessä arviointityöpajassa 11.2.2021 koottiin yhteen kaikki hankkeessa 

kerätty palaute, vertaisarvioitiin kehitettyjen mallien innovatiivisuutta sekä kerättiin hanketoimijoiden 

jatkokehittämisajatukset. Hankkeen keskeiset tulokset esitellään nyt myös tässä viimeisessä Teformi-

uutiskirjeessä. Toivottavasti myös sinä – hyvä uutiskirjeen lukija – saat näistä tuloksista ideoita omaan 

työhösi. 

 

Hankkeen keskeiset tulokset ja tuotokset 
 

 
 
Tulosten levittämiseksi tuotettiin hankesuunnitelman mukaisesti audio-visuaalinen loppuraportti, 
joka on julkaistu HAMK Unlimited -julkaisualustalla. videolla esitellään Teformi-hankkeen tuloksia ja 
vaikutusta ammatillisen koulutuksen reformin edistäjänä. Tuloksia esitellään yritysten, 
teknologiateollisuuden, opiskelijoiden sekä hanketta toteuttaneiden koulutusorganisaatioiden 
edustajien äänellä. Videon käsikirjoitti ja haastattelut suunnitteli ja toteutti projektipäällikkö Tuomas 
Eerola. Kuvauksista ja videon editoinnista vastasi Paula Numminen.  

https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/teformi-tekniikan-alojen-ammatillisen-koulutuksen-reformi/


   

 

 

 
Teformin piloteissa havaittiin kahdeksan hyvää käytäntöä, jotka mallinnettiin ja julkaistiin Arjen Arkki 
-menetelmäpankissa: 
 

• Huippuosaajaksi valmentautuminen 

• Kansainvälisen TEFORMI-kehittäjäverkoston kokoaminen 

• Laitteiden käyttöohjeet ja 

hakemuslomakkeiden helppo käyttö QR-

kooditusta hyväksi käyttäen autoalalla 

• Laitteiden käyttöohjeiden ja työpiirustusten 

helppo käyttö QR-kooditusta hyväksi käyttäen 

• Opettajan osaamisen kehittäminen 

• Sähköavusteiset polkupyörät/kulkuneuvot 

• Työelämäyhteistyö 

• Uraohjaus 

 
Edellä mainitut mallit on julkaistu myös graafikko Jukka Fordellin tuottaman kuvitusten kera osana 
hankkeen loppujulkaisua, Teformi-opasta. Mallinnusten lisäksi oppaassa kerrotaan lyhyesti hankkeen 
toteutuksesta. Julkaisu on suunnattu erityisesti ammatillisille opettajille ja ohjaajille sekä 
työpaikkaohjaajille. Malleista saa ideoita, vinkkejä sekä valmiita käytänteitä ammatillisen koulutuksen 
työelämäyhteistyön syventämiseksi, digitaalisuuden hyödyntämiseksi opiskelijoiden ohjauksessa sekä 
kansainvälisen yhteistyön rakentamiseksi erityisesti tekniikan aloilla. Oppaasta on julkaistu myös 
englanninkielinen versio, Teformi-guide, jota voidaan hyödyntää kansainvälisessä levitystyössä. 
 
Kansainvälinen verkostoituminen oli tärkeä osa hanketta. Hankkeen aikana kerättiin oppilaitoksista ja 
yrityksistä koostuva kansainvälinen yhteistyöverkosto. Vuonna 2019 kehittämistarpeiden 
kartoittamiseksi järjestettiin työpajat kolmessa eri maassa: Puolassa, Virossa ja Latviassa. Lopulta 
HAMK, Tavastia ja Ksao lähtivät yhdessä virolaisen Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolin ja latvialaisen 
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumsin kanssa yhteisen hankehakemuksen tekoon. Mukaan 
saatiin yhteistyökumppani myös Hollannista, Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen 
educatie Friesland/Flevoland. Kesällä 2020 tälle yhteishankkeelle myönnettiin Erasmus+ -rahoitus ja 
Teformissa aloitettu kehittämistyö jatkuu nyt kansainvälisessä NextSteps@TechVET -hankkeessa. 
Ohessa linkki hankkeen esittelyvideoon.  
 

Tulosten jalkauttamista ja arviointia 
 
Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi Teformin loppuseminaari, Työelämän tulevaisuusfoorumi, 
järjestettiin verkkototeutuksena 28.1.2021. Tapahtumaan osallistui toistasataa osallistujaa: toisen 
asteen opettajia, ohjaajia ja opiskelijoita, korkeakoulujen ja muiden julkisten toimijoiden edustajia, 
sekä yritysten edustajia eri puolilta Suomea. Tapahtumassa pohdittiin työelämän ja ammatillisen 
koulutuksen tulevaisuutta erityisesti tekniikan alalla. Teformi-malleja jalkautettiin tapahtuman 
työpajoissa. Tapahtuman videotallenne on katsottavissa HAMKin Youtube-kanavalla.  
 
 
 
 
 
 
 

https://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1961
https://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1962
https://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1964
https://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1964
https://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1964
https://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1966
https://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1966
https://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1963
https://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1967
https://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1968
https://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1969
https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2021/01/Teformi_opas_2021.pdf
https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2021/02/Teformi_guide_2021.pdf
https://youtu.be/IkBrHIDL0Ao
https://www.youtube.com/watch?v=QHRX6Voz7VU&feature=youtu.be


   

 

 

Hanketoimijoiden sisäisessä tulosten arviointityöpajassa 11.2.2021 käytiin läpi hankkeen laadullisten 
ja määrällisten tavoitteiden toteutumista. Työpajassa myös analysoitiin ja verrattiin vuonna 2020 
aloittaneille opiskelijoille uusitun haastattelun tuloksia edellisenä vuonna aloittaneiden opiskelijoiden 
haastattelutuloksiin. Lisäksi verrattiin henkilöstölle vuoden 2021 alussa toteutetun osaamistestin 
tuloksia vuonna 2019 toteutettuun vastaavaan osaamistestiin. Tuloksissa oli havaittavissa edistystä 
useilla Teformi-hankkeen fokusalueilla ja hankkeen katsottiin tukeneen ammatillisen koulutuksen 
uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin vastaamisessa. Työpajassa arvioitiin myös kehitettyjen 
mallien innovatiivisuutta vertaisarvioinnin menetelmin soveltaen HUIPUT KEHIIN -hankkeessa 
kehitettyä innovatiivisuusmittaria sekä koottiin hanketoimijoiden parhaimmat hankekokemukset ja 
jatkokehittämisen ideat. 

 
Hankkeen jälkeen 

 

Vaikka Teformi-hanke onkin nyt tullut päätökseensä, tulokset jäävät elämään ja kehitystyö jatkuu. 

Hankkeen tuotoksiin ja materiaaleihin voi tutustua mm. seuraavissa osoitteissa: 

 

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

Facebook: https://www.facebook.com/teformi 

Blogi: https://blog.hamk.fi/teformi/ 

Artikkelit: https://unlimited.hamk.fi/?s=teformi  

  

 

Lisätietoja saa edelleen myös  

hankkeen projektipäälliköltä, 

yliopettaja Tuomas Eerolalta 

Puh. +358 40 587 8188 

tuomas.eerola@hamk.fi 

 

 

 

Teformi-tiimi kiittää kaikkia hankkeen toiminnassa tavalla tai toisella mukana olleita! 

https://www.hamk.fi/projektit/teformi/
https://www.facebook.com/teformi
https://blog.hamk.fi/teformi/
https://unlimited.hamk.fi/?s=teformi
mailto:tuomas.eerola@hamk.fi

