
1

Arjen yhteistyöstä kumppanuuksiin – työelämälähtöinen 
yhteissuunnittelu Suomen Diakoniaopistossa

Sari Heinikoski

28.10.2021



2 2

Suomen Diakoniaopisto 2017-

Opistojen 
yhdistyminen

SDOn yhteinen 
strategia

➢ Erilaiset mallit toteuttaa 
työelämäyhteistyötä 

➢ Alueellisia ja alakohtaisia
painotuksia

➢ päätös: keskitetty, 
valtakunnallinen 
”Työelämäpalvelut”

➢ Profiloituminen (perustutkinnot, at/eat)
➢ Tuotteistaminen (ajankohtaiset sisällöt)
➢ Kumppanuusmalli (ratkaisujen löytäminen)

➢ päätös: ”Tarjotin” –mallin sijaan
tarvelähtöinen malli –
tavoitteena vastata kentän imuun

Lähtötilanne Tavoitetilanne
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Kumppanuuksien tasot

Koulutussopimukset, oppisopimukset,
projektit, oppimisympäristöratkaisut

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot,
oppisopimukset, maksupalvelukoulutus, 
konsultaatiot, strategiatyö

Yhdistysyhteistyö, asiantuntijavaihto

Erilaiset rekrytointia tukevat koulutukset
ja prosessit
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Erilaiset kumppanuudet

Kumppani 1

Opiskelijayhteistyö, TTO-paikat, 

projektit

Kumppani 2

Henkilöstön lisä- ja

täydennyskoulutus

Kumppani 3

Asiantuntijavaihto

Asiantuntijaverkostot

Kumppani 4

Rekrykoulutukset, työvaltaiset

polut, oppisopimus
Kumppani 5

Pitkäjänteinen 

yhteissuunnittelu,

ohjausryhmä-

työskentely

• Paikallisia ja valtakunnallisia toimijoita
• Yksityisiä, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita
• Mikro- ja makroyrityksiä
• Yksialaisia ja monialaisia toimijoita

Strateginen kumppanuus
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Toimintamalli

Yhteydenotto

Keskustelu

Kartoitukset

Nykytila-analyysi

Tietojen 
päivittäminen

Yhteistyön 
tavoitteiden 
määrittely

Yhteistyön 
toimintamallin 
kuvaaminen/
suunnitelma

Sopimus

Säännölliset 
yhteistyö-
tapaamiset

Toiminnan 
arviointi

➢ Organisaatiotason

tapaamiset

➢ Koulutuskohtaiset

tapaamiset

Toiminnanohjaus varmistetaan 

asiakkuuksienhallintajärjestelmän avulla.
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Esimerkki ohjausryhmätoiminnasta
Yritys A, ohjausryhmä, juokseva muistio
Aika ja paikka:
Läsnä: asiakkuusjohtaja/päällikkö/vastaava, koulutuspäällikkö, työelämäkoordinaattori, 
johtaja/esimies, opiskelijakoordinaattori, HR

Asialista:

1. Kuulumiset
2. Edellisen kokouksen muistio
3. Työssäoppiminen ja oppisopimukset

1. Opiskelijamäärät eri yksiköissä (koulutussopimukset, oppisopimukset)
2. Työpaikkaohjaajakoulutus alkaa xx.xx.xxxx

4. Henkilöstön osaamisen kehittäminen
1. Käynnissä olevat koulutukset (oppisopimus ja maksupalvelu)
2. Tulevat koulutukset (asiantuntijoiden hyödyntäminen)

5. Rekrytointihaasteet
1. Ulkomailta tulevien hoitajien kouluttaminen
2. Rekrykoulutukset
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Työelämäpalvelut

Työelämäpalvelut

➢ 2017 – 5 henkilöä

➢ 2021 – 17 henkilöä + asiantuntijaverkosto (sisäiset ja ulkoiset asiantuntijat)

• Työelämäpalvelut: 

• lisä- ja täydennyskoulutus,

• oppisopimuspalvelut,

• maksupalvelukoulutus,

• työelämäkoordinaatio

• asiantuntijaverkoston ylläpitäminen

• Perustutkintokoulutus 

• Ohjaus- ja tukipalvelut

• Asiantuntijaverkosto
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Toimintamallin hyödyt

Oppilaitoksen

➢ rajallisten resurssien käyttö 
on tehokkaampaa (pitkän 
tähtäimen suunnitelmat)

➢ rajalliset viestinnän ja 
markkinoinnin panokset 
voidaan kohdentaa 
tarkoituksenmukaisesti

➢ työelämäosaaminen kehittyy

Työnantajat saavat 

➢heille kohdennettua 
koulutusta (palvelua),

➢heille sopivana ajankohtana 
ja

➢ toteutustavalla, joka ottaa 
huomioon organisaation 
erityislaadun ja tarpeet

Pienet yritykset

➢ Pääsevät osaksi verkostoa –
osaamisen kehittäminen 
yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa

Tavoitteena enemmän kuin yhteistyö – tavoitteena yhteinen työ.
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”Toteutatte 
työelämäkumppanuutta 
poikkeuksellisella tavalla!”
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Kiitos.


