Työkirja

OPPIMISSPRINTIT

Yhteistyössä
Sitra Lab on Sitran oma
tulevaisuuslaboratorio,
koulutusohjelma ja
muutoksentekijöiden
yhteisö.

HAUS kehittämiskeskus
on valtionhallinnon
koulutus- ja
kehittämispalveluita
tuottava yhtiö.

Työkirjan toteutus

Henna Pursiainen, HAUS kehittämiskeskus
Miili Tukiainen, HAUS kehittämiskeskus

Oppimissprintit
Pähkinänkuoressa
Sitra Lab ja HAUS kehittämiskeskus toteuttivat
syksyllä 2021 ja talvella 2022 sarjan oppimissprinttejä julkisen hallinnon kehittämiseksi.
Oppimissprinteissä yhdistyi nopea yhdessä
oppiminen, tavoitteellinen työskentely sekä
systeemi-, muotoilu- ja vaikuttavuusajattelun
hyödyntäminen.
Tavoitteena oli luoda ymmärrystä systeemisestä haasteesta ja tunnistaa vaikuttavia
tekoja haasteen ratkaisemiseksi.
Noin 40 julkishallinnon tekijää kokoontui
kolmeen viikon mittaiseen sprinttiin oppimaan
yhdessä.

Mitä tehtiin? 3 x 1 viikon mittainen oppimissprintti,
yhteinen retrotilaisuus & työkirja
Milloin? Elokuu 2021 – huhtikuu 2022
Mitä saimme aikaiseksi? Loimme uuden toimintamallin, joka hyödyntää nopeaa yhdessä oppimista
yhdessä
viikossa.
Oppimissprintin
konsepti
dokumentoitiin ja oppeja jaettiin työkirjassa.
Miten? Sprinttimäinen työskentely (1 viikko),
oppimismuotoilun
menetelmät,
systeemija
vaikuttavuustyökalut, digikokeilu dialogibotista.
Keitä osallistui? 36 osallistujaa avoimella haulla
poikkihallinnollisesti eri virastoista. 5 henkilöä
osallistui sprinttien suunnitteluun ja fasilitointiin.

Intro
Työkirjan tarkoitus

Miksi tämä työkirja
on tehty?
Tämä työkirja on sukellus
oppimissprinttien maailmaan!
Työkirjan avulla haluamme tehdä
näkyväksi oppimissprinteissä
käyttämämme sisällöt ja
menetelmät, jakaa oppimme
sprinttien järjestämisestä ja
kannustaa yhä useampaa
kokeilemaan nopeaa yhdessä
oppimista.

Kenelle työkirja on
tarkoitettu?
Työkirja on tarkoitettu niille, jotka
haluavat oppia sprinttimäisestä
työskentelystä, tutustua systeemi-,
muotoilu- ja vaikuttavuusajattelun
työkaluihin, työskentelevät
julkishallinnossa tai vastaavat
osaamisen kehittämisestä.
Kiteytettynä: kaikille, jotka ovat
kiinnostuneita nopeasta yhdessä
oppimisesta!

Mitä työkirjassa käsitellään?
Työkirjassa käsittelemme oppimissprinttejä ja
pohdimme, mitä hyötyä sprinttimäisestä
työskentelystä on. Näkökulma ja esimerkit ovat
julkishallinnosta, mutta samoja työkaluja ja
lähestymistapoja voi soveltaa myös laajemmin.
Lukiessasi voitkin pohtia, miten opit ja tavoitteet
resonoivat oman työsi, työyhteisösi tai organisaatiosi
kehittämisen kanssa — riippumatta siitä, millä
sektorilla tai alalla työskentelet. Yhteiskunnalliseen
muutokseen tarvitsemme kaikki toimijat mukaan!
Jos olet kiinnostunut oppimissprintin toteuttamisesta
tai menetelmien kokeilemisesta, autamme
mielellämme. Yhtä mieluusti kuulemme palautetta
työkirjan sisällöistä tai työkaluista! Jaa ajatuksesi
aihetunnisteella #oppimissprintit tai ole meihin
yhteydessä.

Mikä on työkirjan rakenne?
I
Oppimisprinttien tavoitteet ja
lähtökohdat
II
Oppimisprintin toteutus:
menetelmät, työkalut ja oppimisen
tukeminen oppijan ja fasilitaattorin
näkökulmasta
III
Kootut opit, palaute ja arviointi
projektista

Projektin

tavoitteet ja lähtökohdat

Mistä ajatus
lähti?

1. Muutoksen tekeminen alkaa oppimisesta.
Mitä kompleksisempi ongelma, sitä suurempi tarve on myös oppimiselle.
Oppimissprintissä halusimme tehdä oppimissprosessin näkyväksi ja
yhteiseksi asiaksi: tuoda eri osaajat ratkomaan jaettua haastetta, luomaan
aiheesta yhteistä ymmärrystä ja ennen kaikkea oppimaan toisiltaan.

Sitra Labin tavoitteena on lisätä
muutoksentekijöiden kykyä, halua ja
mahdollisuuksia tehdä yhteiskunnallista
muutosta.
HAUS kehittämiskeskuksessa teemme
töitä, jotta jokainen voisi oppia.
Meitä molempia yhdistää
yhteiskunnallinen muutos,
uudistumiskyky ja halu vahvistaa
yhteisöllistä oppimista julkishallinnossa.

2. Tarvitsemme erilaisia tapoja kirittää oppimista.
Meillä on jo esimerkiksi mahtavia digitaalisia oppimisympäristöjä (eOppiva),
pidempiä koulutusohjelmia (Sitra Lab) tai muita räätälöitäviä valmennuksia
(HAUS) - mutta millaisen muutoksen voisimme viikossa saada aikaan nopean
yhdessä oppimisen keinoin?

3. Mitä et voisi viikossa oppia?
Oppimissprintti on HAUS kehittämiskeskuksen ja Sitra Labin kehittämä
toimintamalli, jonka avulla tuemme niin yhdessä oppimista kuin kehitämme
osallistujien kykyä, halua ja mahdollisuuksia tehdä muutosta. Sprintillä
viittaamme rajattuun, yhden viikon mittaiseen työskentelyjaksoon.
Haastamme sinut mukaan: mitä et voisi viikossa oppia?

Projektin tavoitteet
Syksyn 2021 ja talven 2022 kattaneelle yhteistyöprojektille asetimme kolme tavoitetta:

1 2
Kokeilemme
käytännössä
toimintamallia, joka
hyödyntää yhdessä
oppimista viikossa.

Miten oppimissprintti
kannattaa toteuttaa?

Räätälöimme Sitran
Labin lähestymistapoja
ja menetelmiä
systeemi-, muotoilu- ja
vaikuttavuusajattelusta.

Miten systeemistä muutosta voi oppia
viikossa?

3

Dokumentoimme
ja viestimme
kertyneistä
opeista jatkoa
varten.

Miten levittää ja skaalata
yhteisen kokeilun oppeja?
Vastausta
tähän luet
parhaillaan!

Miten
ryhdyimme
toimeen?

OPPIMISSPRINTTIEN
RAKENNE

Elokuu
2021

Oppimissprintin
suunnittelu

Alkukartoitus

Syyskuu
2021

Oppimissprinttien teemat julkisen hallinnon strategiasta:
1) Miten tietoa tarjotaan ja hyödynnetään ennakoivasti?
2) Miten tiedon liikkuvuutta parannetaan sujuvalla yhteistyöllä?
3) Miten tietoa hyödyntämällä kehitetään ihmislähtöisiä palveluita?

Oppimissprintin
toteutus ja
hankeviestintä

Oppeja
kokoava
työkirja
& sprinttien
yhteinen retro

Teemojen
valinta

Alkukartoitus ja valinnat
oppimissprinttien teemoista

Sprintti

Sprintti

Sprintti

1

2

3

Lokakuu
2021

Marraskuu
2021

Tammikuu
2022

Huhtikuu
2022

1

1 Määritimme aikataulun.
Tavoitteenamme oli edetä suunnittelusta nopeasti toteutukseen heti syksyllä
2021. Ohjenuorana toimi ajatus siitä, että menetelmiä voi suunnitella
loputtomiin, mutta eniten oppeja karttuu siitä, kun työkaluja pääsee
kokeilemaan käytännössä ja saa niistä palautetta.

2 Mietimme periaatteet.
Halusimme toteuttaa sprinttikokeilut siten, että kuka tahansa
valtionhallinnossa työskentelevä pystyy hakemaan mukaan.
Ainoana kriittisenä edellytyksenä pidimme osallistujan
sitoutumista sprinttiviikon intensiiviseen työskentelyyn.

3

2

3 Hyödynsimme olemassa olevaa strategiaa.
Halusimme korostaa poikkihallinnollista näkökulmaa, minkä vuoksi otimme
strategisen kehittämisen lähtökohdaksi julkisen hallinnon uudistamisen
strategian vuodelle 2030. Strategia on koko julkisen hallinnon yhteinen,
mikä mahdollisti kohderyhmän laajentamisen poikkihallinnolliseksi.
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4 Kysyimme oppijoilta!
Teimme loppukesästä kartoituksen, jossa kysyimme oppijoiden
ajatuksia siitä, mikä neljästä julkisen hallinnon strategian
toimintalinjauksesta kaipasi kipeimmin uutta ajattelua, yhteistä
oppimista ja käytännön kokeiluja.

5 Otimme neuvosta vaarin.
Saimme alkukartoitukseen liki 60 vastausta.
Vastausten perusteella tiedolla johtaminen kiinnosti
ylivoimaisesti eniten, mutta myös palveluiden
kehittäminen ja yhteistyön parantaminen saivat
kannatusta.
Ratkaisimme tilanteen siten, että otimme tiedolla
johtamisen yhteiseksi teemaksi, jota tarkastelimme eri
näkökulmista: niin tiedon hyödyntämisen, tiedon
liikkuvuuden ja yhteensopivuuden kuin ihmislähtöisten
palveluiden kehittämisen näkökulmasta.
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Sujuva yhteistyö muun yhteiskunnan
kanssa
Vastuu ilmastonmuutoksen hillinnästä
ja siihen sopeutumisesta
Ihmislähtöiset ja monimuotoiset
palvelut
Tiedon hyödyntäminen ja tarjoaminen
ennakoivasti ja monipuolisesti
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6 Kutsuimme kiinnostuneet mukaan.
Jaoimme tietoa oppimissprinteistä HAUSin, Sitran ja valtiovarainministeriön
kanavissa, nettisivuilla sekä sosiaalisen median verkostoissa. Osallistujia
kannustettiin hakemaan mukaan yksin, kollegan tai oman tiimin kanssa.
Julkaisimme HAUSin nettisivuilla ilmoittautumislomakkeen, mitä kautta
osallistujat otettiin mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Intensiivisen,
työpajamaisen työskentelyn vuoksi osallistujamäärä oli rajattu.

7 Kerroimme työskentelyn edellytyksistä.
Kerroimme oppimissprintin edellyttävän sitoutumista intensiivitoteutukseen koko viikoksi.
Pandemiatilanteen vuoksi ennakoimme, että ainakin ensimmäiset oppimissprintit olisivat
etätoteutuksina ja pian päädyimmekin pitämään kaikki oppimissprintit digitaalisesti.
Digitoteutus mahdollisti sen, että saimme mukaan osallistujia eri puolilta Suomea.
Ja voilà, lopputuloksena saimme osallistujia 25 eri organisaatiosta!
Kolmannes osallistujista tuli valtion virastoista ja laitoksista, kolmannes ministeriöistä ja loput
ELY-keskuksista, kunnista, valtion omistamasta mediasta ja kulttuurilaitoksista.
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Montako
oppimissprinttiä
järjestettiin?
Lokakuun oppimissprintti (25.10.-29.11.2021)
Miten tietoa tarjotaan ja hyödynnetään ennakoivasti?
Marraskuun oppimissprintti (29.11.-3.12.2021)
Miten tiedon liikkuvuutta ja yhteensopivuutta parannetaan
sujuvalla yhteistyöllä?
Tammikuun oppimissprintti (10.1.-14.1.2022)
Miten tietoa hyödyntämällä kehitetään ihmislähtöisiä palveluita?

Valtion
virastot ja
laitokset 36 %

Ministeriöt
31 %

ELYkeskukset
14 %

OSALLISTUNEET
JULKISET
ORGANISAATIOT

Kunnat ja
kaupungit 8 %

Valtion
omistama
media 8 %

Valtion
kulttuurilaitokset 3 %

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
KEHA-keskus
Kela
Kemiönsaaren kunta
Lounais-Suomen oikeusapu- ja
edunvalvontapiiri
Maahanmuuttovirasto
Maa- ja metsätalousministeriö
Oikeusministeriö
Oikeusrekisterikeskus
Opetushallitus
Poliisin informaatioteknologiakeskus
Puolustusministeriö
Sisäministeriö
Suomen kansallismuseo
Suomen ympäristökeskus
Säteilyturvakeskus
Tilastokeskus
Tulli
Ulkoministeriö
Valtiovarainministeriö
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus
Valtori
Vantaan kaupunki
Yleisradio

Kerää
oppijaymmärrystä ja
mieti ajankohtaa
osallistujan kannalta!
Kysy oppijoiden kiinnostuksenkohteista ja toiveista jo
ennakkoon. Emme järjestäjinä tienneet, mitkä teemat
olisivat oppijoista kiinnostavimpia, joten kysyimme asiaa
heiltä suoraan. Oppijaymmärrystä voi kerryttää myös
syvällisemmin:
kohtaamalla,
haastattelemalla
ja
havainnoimmalla
oppijoita
ja
siten
pyrkimällä
ymmärtämään oppijan tunteita, tarpeita ja ajatuksia.

Mitä aikaisemmin sprinttien ajankohdat ovat tiedossa, sitä
paremmat mahdollisuudet on sille, että kiinnostuneiden
kalenterissa on tilaa. Alun perin suunnittelimme
ensimmäistä oppimissprinttiä syyskuulle, mutta tiukan
aikataulun ja vähäisen osallistujamäärän vuoksi päätimme
suosiolla siirtää viimeisen toteutuksen tammikuulle 2022.

Alkusyksy tai -kevät on monelle helpoin aika osallistua
intensiivitoteutukseen, kun osa kollegoista on vielä lomilla ja
toisaalta seuraava lomaputki ei häämötä parin viikon päässä.
Oppimiseen on helpompi syventyä, kun takaraivossa ei kolkuta
tunne siitä, että maailma on saatava parissa viikossa valmiiksi.

Miten
toteutimme
oppimissprintit?

Oppimissprintti on intensiivinen,
yhden viikon mittainen
työskentelytapa, joka korostaa
tavoitteellista työskentelyä ja
nopeaa yhdessä oppimista.
Tässä osiossa kuvaamme viimeisimpänä
toteutetun oppimissprintin. Jokainen
oppimissprintti oli omannäköisensä
kokonaisuus, sillä kehitimme
sprinttitoteutuksia projektin aikana
iteratiivisesti ja kokeillen eteenpäin.

Oppimismatkan
aloitus
Näitä työvälineitä
hyödynsimme:
Teams
tapaamisalustana
Miro yhteisenä
työtilana

Google Slides
dokumentaatiota
varten

Kutsu yhteiselle
oppimismatkalle
Aloitimme oppimismatkan jo ennen
oppimissprinttiä. Pari viikkoa ennen
sprintin alkamista osallistujien
postiluukusta kolahti ennakkoinfo,
joka sisälsi tarkemmat tiedot
sprinttiviikon aikataulusta,
toteutuksesta, työskentelytavoista,
työvälineistä sekä ohjeet
ennakkotehtävän tekemiseen.
Ennakkoinfossa kerroimme
työpajamaisesta työskentelyotteesta
ja pyysimme osallistujia tekemään
ennakkotehtävän osana
oppimissprinttiin valmistautumista.

Ennakkotehtävän avulla oppimisprosessi
alkuun jo ennen sprinttiä
Ennakkotehtävä
koostui
digikoulutuksen
suorittamisesta eOppivassa ja koulutusta koskeviin
reflektiokysymyksiin vastaamisesta Miro-alustalla.
Näin pystyimme tarjoamaan poikkihallinnolliselle
osallistujaporukalle yhteiset lähtötiedot, joiden
pohjalta aloittaa viikon työskentely.
Ennakkotehtävän sai tehdä omaan tahtiin. Oppimista
reflektoivissa
kysymyksissä
kysyimme,
mitä
ajatuksia koulutus herätti, mitä siitä haluaisi
syventää ja millaisia toiveita osallistujalla oli
oppimisprinttiä kohtaan. Samalla jokainen pystyi
rauhassa tutustumaan yhteiseen Miro-työtilaan jo
ennen sprintin alkamista.

Näitä koulutuksia
tai materiaaleja
hyödynsimme
ennakkotehtävissä

Vinkkejä
oppimissprintin
suunnittelun tueksi
Tee viikon sprinttirakenteesta huokoinen.
Jaa päivän työskentelyosuudet pienemmiksi, enintään
parin tunnin jaksoiksi. Oppiminen vaatii keskittymistä,
joten pidemmällä lounastauolla annat osallistujille
mahdollisuuden hengähtää intensiivisen työskentelyn
välillä. Toisinaan voi huomata, että tauon jälkeen
ajatukset ovat selkiytyneet tai järjestäytyneet uusiksi!

Hyödynnä asynkronista työskentelyä.
Kaiken tekemisen ei tarvitse tapahtua samanaikaisesti,
vaan oppijat voivat edistää tehtäviä myös osissa omaan
tahtiin. Digitaaliset työvälineet, yhteiskäyttöiset
dokumentit ja työalustat ovat tässä mainio apu.

Sprintti vaatii fasilitaattoreilta intensiivistä panostusta.
Varaa runsaasti aikaa sprintin suunnitteluun ja tyhjennä
kalenteri sprinttiviikon ajaksi kaikelta muulta.
Jokaisen sprinttipäivän päätteeksi on hyvä varata lyhyt
purku, jossa käydään läpi päivän sujuminen, tavoitteiden
edistyminen ja mahdolliset muutokset jatkoon.
Jos muutostarpeita ilmenee – lupaamme että niitä kyllä
tulee – on muutokset pystyttävä tekemään lyhyessä
ajassa ennen seuraavan työskentelyjakson alkua.

Viikon rakenne

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

Oppimistavoitteet

Systeemiajattelu

Muotoiluajattelu

Vaikuttavuusajattelu

Oppimisen reflektio

9-11
Yhteinen työskentely
systeemiajattelun parissa

9-10
Yhteinen työskentely

9-10
Yhteinen työskentely

10-11
Tiimityöskentely

10-11
Tiimityöskentely

13-15
Yhteinen työskentely:
orientaatio & odotukset

Oppimistehtävä
(ymmärrys)
seuraavalle päivälle

11-13
Lounas& ajattelutauko

11-13
Lounas& ajattelutauko

11-13
Lounas& ajattelutauko

13-14
Yhteinen työskentely

13-14
Yhteinen työskentely

13-15
Yhteinen työskentely

14-15
Tiimityöskentely

14-15
Tiimityöskentely

Oppimistehtävä (teot)
seuraavalle päivälle

Oppimistehtävä (botti)
seuraavalle päivälle

Oppimistehtävä (esitys)
seuraavalle päivälle

13-15
Yhteinen työskentely:
tiimien esitykset &
reflektio

Oppimissprintissä kokonaisuus muodostuu pala palalta. Kun viikon sisällöt
rakentuvat kumuloivasti aiemman työskentelyn pohjalta, päästään teemassa
syvemmälle ja oppiminen voidaan kytkeä käytännön tekemiseen. Tämä edellyttää
osallistujilta sitoutumista, aktiivista roolia ja panostamista yhteiseen oppimiseen.

Oppimissprintissä nopea
yhdessä oppiminen tarkoittaa
sitä, että vertaisoppimiseen,
tiimityöhön ja työpajamaiseen
työskentelyyn varataan
päivittäin 2-4 tuntia.

Sprintin
oppimistavoitteet
Oppijan näkökulmasta sprinttiviikon
oppimistavoitteissa painottuivat
kolme T-kirjainta:
tapa, teema ja tulokulma.

TAPA

Saada keinoja osaamisen kehittämiseen
yhteisöllisen oppimisen avulla
Ensimmäinen T viittaa tekemisen tapaan:
nopeaan yhdessä oppimiseen viikon
verran. Sprinttimäinen työskentely on
tiivistä ja vaatii osallistujilta sitoutumista.
Yhteiset hetket työskentelimme joko koko
porukan voimin tai pienemmissä tiimeissä.
Alustuksia oli viikossa vain pieni murtoosa - pääpaino oli oppijoiden aktiivisessa
roolissa ja vertaisoppimisessa. Kaikki
sprinttiin osallistuneet olivat omalla tavalla
oppijoita - myös fasilitaattorit ja alustajat.

TEEMA

TULOKULMA

Ymmärtää, mikä on julkisen hallinnon
strategian yhteys omaan työhön
Toinen T yhdistyy sprinteittäin vaihtuneeseen
teemaan, joka oli muodostettu julkisen hallinnon
strategian pohjalta. Tavoitteena oli oppia
tuntemaan julkista hallinnon strategiaa
paremmin ja tunnistaa, miten sprintissä käsitellyt
strategian päämäärät ja toimintalinjaukset ovat
kytköksissä omaan työhön ja toisaalta myös
muiden osallistujien ja hallinnonalojen
tekemiseen. Tarkensimme teeman käsittelyä
sprinttiviikon aluksi, minkä jälkeen tiimit
valitsivat, mihin teemaan liittyvään haasteeseen
he halusivat oppimissprintissä keskittyä.

Oppia vaikuttavuus-, systeemi- ja
muotoiluajattelun perusteita
Kolmas T liittyy sprintissä hyödynnettäviin
työkaluihin, joiden avulla opimme
vaikuttavuus-, systeemi- ja muotoiluajattelun
perusteista. Yksikin kolmesta
lähestymistavoista olisi riittänyt kokonaisen
oppimissprintin aiheeksi, joten rajasimme
lähestymistapojen käsittelyt päiväkohtaisiin
työstöihin ja hyödynsimme kustakin
tulokulmasta yhtä tai kahta työkalua. Näin
oppijat pääsivät kokeilemaan työkalua
käytännössä ja soveltamaan sitä sprintin
teemaan.

Viikon lopputuotokset
Oppimissprintin viikon mittaisella työskentelyllä oli kaksi lopputuotosta.
Tiimityöskentelyn lopputuotokset
Viikon aikana työskenneltiin pienryhmissä. Kukin
tiimi työsti perjantaiksi oman lopputuotoksensa,
jossa he esittivät perustellun kuvauksen
valitsemastaan ilmiöstä vaikutusketjun avulla.
Käytännössä valittu ilmiö tarkoitti tiimin valitsemaa
näkökulmaa koko sprintin teemaan. Tätä ilmiötä
tarkasteltiin ja täsmennettiin sprintin aikana
systeemi-, muotoilu- ja vaikuttavuusajattelun
keinoin.
Tavoitteena oli, että tiimi pystyy kokoamaan
lopputuotokseen yhteenvedon viikon työskentelystä
ja sen lopputulemista. Näin lopputuotosta voi
käyttää myös suorana vastauksena kysymykseen:
Mitä oppimissprinteissä tehtiin ja opittiin?

Yhteisen oppimisen lopputuotos
Toinen lopputuotos oli yhdessä oppimisen reflektio,
joka muodostui sprinttityöskentelyn
dokumentaatiosta, päivittäisistä reflektiovarteista
sekä toisen fasilitaattorin sprinttityöskentelyn
rinnalla työstämästä työkirjasta, johon oli koottu
keskeisiä sprinttiviikon oivalluksia ja myös
harjoitteita jatkoa varten.
Aktiivisen oppimisen vastapainoksi tarvitaan aikaa
pysähtyä, jotta oppimaansa voi sisäistää ja
yhdistellä aikaisempaan tietoon. Päivittäisillä
reflektiovarteilla halusimme tehdä
oppimisprosessin näkyväksi ja varmistaa riittävän
ajan reflektiolle. Reflektointi antoi myös tärkeitä
hiljaisia signaaleja siitä, miten oppijat jaksavat tai
kaipaavat seuraavalle päivälle.

MAANANTAI
Yhteinen orientaatio oppimissprinttiin
Päivä & iskusanat
Orientaatio ja
oppimistavoitteet
Päivän tavoite
Viikon aikana…

Kuvaus
Osallistujat aloittavat tavoitelauseen pohtimista ennakkotehtävän ja olemassa
olevaan ymmärrykseen nojautuen.
Tavoitelauseke 1
Meidän tavoitteena on ymmärtää, mitä pitäisi tapahtua, jotta [sprintin tavoite]
toteutuu nykyistä paremmin.

TIISTAI
Ymmärryksen syventäminen systeemisestä haasteesta

Viikon
rakenne

Päivä & iskusanat
Systeemiajattelu
Päivän tavoite
...ymmärrämme, mitä
muutoksia tavoitteen
saavuttamiseksi tarvitaan

Kuvaus
Tiimit syventävät ymmärrystään siitä, mitä tavoitelauseke tarkoittaa systeemisen
muutoksen osalta: miten systeemi toimii, millaista muutosta tarvitaan ja miksi.
Tiistain työstämisen päätteeksi tiimeillä on tavoitelauseke 2 valmiina.
Tavoitelauseke 2
Uskomme, että tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi muutoksia ainakin
[nimetään systeemin vipualueet], joista voimme itse edistää muutosta [vipualue].

KESKIVIIKKO
Tekojen ja muutosten löytäminen muotoilun keinoin
Päivä ja iskusanat
Muotoiluajattelu
Päivän tavoite
...käsitämme, mitä tekoja
muutoksen edistämiseksi
tarvitaan

Kuvaus
Ideoidaan, mitä muutoksen edistäminen käytännössä tarkoittaa ja muotoillaan
tekoja muutoksen edistämiseksi tavoitelausekkeeseen 3. Varmistetaan, että
tiimillä on yhteinen ymmärrys siitä, mitä he mainituilla muutoksilla tarkoitetaan.
Tavoitelauseke 3
Muutokset vipupisteessä edellyttävät [nimetään muutosta edistävät teot].
Voimme itse edistää muutosta seuraavilla teoilla [nimetään teot, joihin
osallistujat voivat itse vaikuttaa].

TORSTAI
Suunnan ottaminen vaikuttavuusajattelun avulla
Päivä & iskusanat
Vaikuttavuusajattelu
Päivän tavoite
...tunnistamme, mitkä
muutokset
ja teot ovat vaikuttavia.

Kuvaus
Arvioidaan, miten ajatukset muutoksista ja teoista suhteutuvat vaikutusketjuun
tavoitelausekkeessa 4. Onko koko ketju kunnossa vai pitääkö vielä viilata?
Tavoitelauseke
Jotta voimme toimia vaikuttavasti, meidän pitää varmistaa, että [tekomme]
edistävät [tavoitellut muutokset vipupisteessä] ja vievät meitä koko ajan
lähemmäs pidemmän aikavälin vaikuttavuutta [määritellään vaikuttavuus].

PERJANTAI
Opitun reflektointi ja viikon päätös
Päivä & iskusanat
Oppimisen reflektio
Päivän tavoite
…jotta [sprintin teema]
toteutuisi nykyistä paremmin.

Kuvaus
Tiimit esittävät perustellun kuvauksen ilmiöstä ja systeemin toiminnasta, joka
sisältää 1) vaikutukset eli konkreettiset muutokset rakenteissa, 2) muutosta
edistävät teot ja tuotokset ja 3) tiimin omat panokset, jotka kaikki edistävät
vaikuttavuutta.
Tavoitelauseke
Edellä mainitut tavoitelausekkeet nivotaan yhteen ja tästä kokonaisuudesta
muodostuu esiteltävä lopputuotos sprinttiviikosta.

Oppimismuotoilu:
meille
mitä oppiminen tarkoittaa meille?
Oppimisen dokumentaatio

Aktiivisen oppimisen vastapainoksi tarvitaan myös
sulattelua ja aikaa pysähtyä, jotta oppimaansa voi
sisäistää ja yhdistää aikaisempaan tietoon. Päivittäisillä
oppimisen reflektoinnin hetkillä halusimme tehdä
oppimisprosessia näkyväksi ja varmistaa, että aikaa riittää
myös lyhyeen reflektioon kaiken intensiivisen
työskentelyn keskellä. Reflektointi antoi myös tärkeitä
hiljaisia signaaleja siitä, miten oppijat jaksavat tai
kaipaavat seuraavalle päivälle.

Oppimisen uusi aika -koulutus johdattaa sinut
oppimisen, pedagogiikan, oppimismuotoilun ja
digitaalisten koulutusten suunnittelun ja
toteuttamisen pariin. Koulutus on hyödyllinen
kaikille, joiden tulisi digitaalisesti jakaa oma
osaamisensa. Se on myös innostava
kokonaisuus jokaiselle oppijalle, joka haluaa
reflektoida omaa oppimisprosessiaan.

Käänteinen oppiminen

Käänteinen oppiminen ("flipped learning") korostaa
oppijan omaa aktiivisuutta, oppijoiden välistä
vuorovaikutusta, teknologian käyttöä opetuksessa sekä
oppimisen yhteisöllisyyttä. Menetelmä pitää tärkeämpänä
yhteistä aikaa, jota vapautuu mielekkäälle sosiaaliselle
oppimiselle sekä opitun syventämiselle ja soveltamiselle.

Oppimisen uusi aika
eOppiva 2019

Oppimisympäristömme
kulmakivet
Psykologinen turvallisuus

Valmentava vuorovaikutus

Oppimissprinttimme tärkein tavoite oli varmistaa
jokaiselle turvallinen ympäristö uuden oppimiseen,
oivaltamiseen,
itsensä
haastamiseen
sekä
kokeilukulttuurin omaksumiseen. Näin ollen pyrimme
alusta alkaen turvaamaan oppimisen mahdollistumisen
huomioimalla
mm.
erilaiset
oppimisen
keinot,
etätoteutuksen tuomat mahdollisuudet sekä haasteet
että antamaan osallistujille aikaa uudenlaisten
toimintamallien omaksumiseen. Oppimissprintti on
luonteeltaan nopeatempoista, jolloin se vaatii myös
osallistujalta kyvykkyyttä sekä tahtotilaa aktiiviseen
työskentelyyn viiden päivän ajan. Tämän kaltainen
työskentely saattaa haastaa oppijoita niin jaksamisen
kuin motivaation ylläpitämiseksi, jonka vuoksi on
ensiluokkaisen tärkeää huomioida oppijoiden omat
lähtökohdat
sekä
tavoitteet
viikon
rakenteen
suunnittelussa. Näin myös luomme osallistujalähtöistä,
turvallista tilaa oppimisprosesseille.

Oppimissprintin työskentelytavat ovat suurilta osin vuorovaikutukseen sekä
yhteisölliseen oppimiseen nojaavia. Lähtökohtinamme toimivat yhteisen osaamisen
kehittämisen, yhdessä oivaltamisen sekä jaetun oppimisen painottaminen osana viikon
työskentelytapoja. Oppimissprinttiviikon toteutuksesta vastannut tiimi toimi prosessin
fasilitaattorina, mutta vastuu oppimisesta pyrittiin vakiinnuttamaan osallistujan itsensä
tavoitteeksi. Fasilitaattoreina rytmitimme osallistujien toimintaa uudenlaisten ajattelu- ja
vaikuttavuusmallien avulla, mutta painotimme erityisesti kokeilukulttuurin merkitystä
uusien toimintamallien omaksumisessa. Hyödynsimme oppimissprinttiviikkojen
ohjauksessa erityisesti valmentavasta työotteesta tuttua avointa ja voimavaralähtöistä
vuorovaikutusta, jossa kannustus, luottamus sekä tavoitteellisuus ovat suuressa
roolissa. Tämän vuoksi kysyimme osallistujilta heidän omista tavoitteistaan viikkoa
kohtaan, sekä kannustimme jatkuvaan opitun reflektointiin osana viikon kulkua.
Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaisesti pyrimme auttamaan osallistujia
oman tiedon aktiivisessa rakentamisessa ja tässä hyödynsimme mm. reflektiotuokioita,
jotka järjestettiin jokaisen sprinttipäivän lopuksi. Reflektiovarteissa osallistujat pääsivät
kertaamaan, pohtimaan ja jäsentämään oppimaansa niin oppimissprintin kuin oman
työnsä kontekstissa ja samat seikat myös kerrattiin seuraavaan sprinttipäivän aluksi.

Maanantai
Päivän teema:
Orientaatio ja oppimistavoitteet
Päivän tavoite:
Oppijat tietävät miten viikon työskentely etenee, mitä
heiltä odotetaan ja ovat tutustuneet jo hieman toisiinsa.
Orientaatio oppimissprintin teemaan on aloitettu
käsittelemällä lähtöoletuksia ja selkiyttämällä viikon
yhteinen tavoite.
Työskentelyssä hyödynnettävät menetelmät ja
työkalut:
Käänteinen oppiminen, ennakkotehtävä, reflektiovartti

Päivän sisällöt:
Tervetulosanat

REFLEKTIOKYSYMYKSET

Alustus viikon työskentelystä,
oppimistavoitteista ja pelisäännöistä
Tutustuminen
Ennakkotehtävän läpikäynti
Yhteinen työskentely:
ennakkokoulutuksen väittämien arviointi
Yhteinen työskentely: mitä voisi olla?
Ideaalitilan kuvittelu
Reflektiovartti kartoittamaan tunnelmia
yhteisen orientaation jälkeen

Mitä uutta opit?
Millaisia oivalluksia sait?
Mitä tänään opittua voit
hyödyntää arjessasi?
Mikä sinua innosti?

Mitä jäit pohtimaan?
Jäikö jokin epäselväksi?
Millaista tukea olisit
tarvinnut?

Mitä toiveita huomiselle?
Missä tänään onnistuttiin?

Oppimistehtävä seuraavalle päivälle:
Mitä olemassa olevaa ymmärrystä voimme
hyödyntää? Oppija tutustuu aineistoon, jonka
keskeisen annin hän tiivistää seuraavana päivänä
muille.
Tutustu lisää
Perehdy oppimismuotoiluun ja digitaaliseen
oppimiseen: Oppimisen uusi aika, eOppiva 2019

Panosta yhteiseen aloitukseen ja tunnelman luomiseen
Luo pelisäännöt yhteiselle työskentelylle viikon alussa, jotta kaikille on selvää, millä
tavoin työskentely etenee ja miten yhteisesti toimitaan. Psykologista turvallisuutta
voi ja pitää luoda myös digitaalisesti!
Lähtötietojen tai ennakko-oletusten purkamiseen kannattaa käyttää
alussa aikaa
Kun osaajia eri taustoista ja ammattikunnista kokoontuu yhteen, ei yhteistä kieltä
löydy heti. Tekemällä lähtöoletukset näkyväksi ja puhumalla keskeiset käsitteet
auki parannetaan vertaisoppimisen edellytyksiä.
Selkiytä viikon tavoite: mitä kohti viikon aikana työskennellään ja
mitä rajataan käsittelyn ulkopuolelle?
Matka voi olla täynnä mutkia, mutta mutkat on helpompi kestää, kun tietää, mihin
määränpäähän lopussa pyritään.
Oppiminen edellyttää keskeneräisyyden hyväksymistä.
Ota siis aikaa tunnelman luomiselle ja luo oppijoille turvallinen tila kuunnella, kysyä,
kyseenalaistaa ja pohdiskella ääneen.

Monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen
tarvitaan systeemiajattelua
Yhä useammat yhteiskuntamme ongelmat ovat monimutkaisia, keskinäisriippuvaisia
ja viheliäisiä. Niiden ratkaiseminen siiloissa on mahdotonta. Monimutkaisessa
maailmassa tarvitsemme kykyä hahmottaa suurempaa kokonaisuutta suhteessa
muihin ilmiöihin. Tätä kykyä kutsutaan systeemiajatteluksi.
Systeemiajattelussa yhteiskunnan muutoksia tarkastellaan eri tasoilta. Yhteiskunnan
eri osien hahmottamisen lisäksi on oleellista ymmärtää niiden välistä vuorovaikutusta systeemissä. Kun ymmärrämme systeemin toimintaa, voimme kohdistaa
toimenpiteitä sinne, missä pienimmällä panoksella saadaan aikaan suurin vaikutus.
Systeemisen muutoksen aikaansaaminen on vaikeaa. Aivan kuten me ihmiset
yksilöinä, myös systeemit lähtökohtaisesti vastustavat isoja muutoksia. Siksi
systeemiä ei voida muuttaa pinnallisilla hankkeilla, vaan muutos vaatii pureutumista
rakenteisiin ja muutosta myös ajattelumallien tasolla.
Lähde: Näkymiä muutoskykyyn, eOppiva 2022

Tiistai

Ymmärryksen syventäminen
systeemisestä haasteesta
Päivän tavoite:
Osallistujat oppivat systeemiajattelun
perusteita ja soveltavat oppimaansa
käytännössä sprintin teemaan käsittelyyn.
Luodaan yhteistä ymmärrystä
käsiteltävästä systeemisestä haasteesta ja
sen eri osista.
Työskentelyssä hyödynnettävät
menetelmät ja työkalut:
Jäävuoriharjoitus,
vipupisteiden tunnistaminen

Reflektiovartti
Oppimistehtävä seuraavalle päivälle:
Millä teoilla voimme edistää muutosta
vipualueessa?
Tutustu lisää:
Perehdy systeemiajatteluun: Näkymiä
muutoskykyyn, eOppiva 2022
Lue vipupisteistä pintaa syvemmältä:
Meadows, D. (1999). Leverage points:
Places to intervene in a system
Tutustu systeemin sisäisiin yhteyksiin:
Kania, J., Kramer, M. & Senge, P. (2018).
The water of systems change

Päivän sisällöt:
Aamu 2 h
Oppimistehtävän läpikäynti
Systeemiajattelun intro
Jäävuoriharjoituksen aloittaminen
pienryhmissä
Nopea purku ja lähettävä tehtävä
lounaalle

Iltapäivä 2 h
Systeemiajattelun intro 2
Jäävuoriharjoituksen jatkaminen:
vipupisteiden etsiminen ja tunnistaminen
Pienryhmien jäävuoriharjoituksen
purkaminen ja yhteinen keskustelu
Jäävuoriharjoituksen viimeistely
täydentämällä tavoitelauseke

VINKKI

Jaa vastuuta oppimisesta
Kartoita oppijoiden pohjatietoja nopealla kyselyllä chatissa.
Esimerkiksi näin: miten tuttua systeemiajattelu on asteikolla
1-5, jos 1 tarkoittaa täysin vierasta ja 5 kokenutta osaajaa?

Jaa opittavien asioiden määrää jakamalla vastuita
Yksi perehtyy johonkin aineistoon, toinen toiseen ja kolmas
kolmanteen. Yhteisessä työskentelyssä kukin jakaa
oppimastaan keskeiset havainnot muille.
Jaa myös dokumentointivastuuta
Kaikki osallistuvat kirjaamiseen! On kaikkien vastuulla,
että asiat tulevat kirjatuksi ylös. Ohjenuoraksi sopii
seuraava: jos jokin asia on keskustelemisen arvoinen,
on se kirjaamisen arvoinen.

Tekojen ja muutosten
löytäminen
muotoilun keinoin
Avaimet tarvittaviin tekoihin muotoiluajattelun
kysymyksestä: mitä voisi olla?
Muotoiluajattelu tarkoittaa luovuuteen
pohjautuvaa ihmislähtöistä lähestymistapaa
asioihin. Muotoilun perustan muodostaa pyrkimys
ymmärtää ihmistä kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi
palvelumuotoilussa tätä ymmärrystä ihmisten
todellisista tarpeista hyödynnetään tuotteiden,
palveluiden ja organisaatioiden kehittämisessä.

Muotoiluajattelun keskeisiä piirteitä ovat
empatia, kriittisyys ja haastaminen,
uteliaisuus, kokeilu, kokonaisvaltaisuus,
poikkitieteellinen yhteistyö ja visuaalisuus.
Jatkuva muovautuminen ja parantaminen
ovat tärkeitä: valmista ei tule koskaan, vaan
keskeneräisyys on voimavara, joka vie kohti
parempaa.
Muotoiluajattelu on tulevaisuuteen
suuntaavaa ja keskittyy siihen, mitä voisi olla,
sen sijaan, että lähdetään ratkomaan asioita
keskittyen pelkästään nykytilanteeseen.
Lähde: Palvelumuotoilun perusteet,
eOppiva 2020

Keskiviikko
Päivän teema:
Muotoiluajattelu
Päivän tavoite:
Osallistujat oppivat muotoiluajattelun perusteita ja soveltavat
oppimaansa käytännössä sprintin teemaan käsittelyyn. Ideoidaan ja
muotoillaan vaikuttavia tekoja haasteen ratkaisemiseksi.

Työskentelyssä hyödynnettävät
menetelmät ja työkalut:
Kuinka me voisimme -kysymykset, nopea ideointi, 15 % ratkaisusta

Tutustu lisää:
Perehdy muotoiluajatteluun:
Palvelumuotoilun perusteet, eOppiva 2020
Kokeile palvelumuotoilun menetelmiä:
Service Design Tools
Kokeile osallisuutta vahvistavaa fasilitointia:
Liberating Structures
Aamu 2 h
Päivän agenda
Oppimistehtävän purku
Muotoiluajattelun intro
Kuinka me voisimme -kysymykset
Itsenäisen ideoinnin harjoitus muutosta
edistävistä teoista

Iltapäivä 2 h
Pienryhmätyöskentely: ideointiharjoituksen purku
(15 % ratkaisusta)
Yhteinen purku
Pienryhmätyöskentely: päivän tavoitelausekkeen
täydentäminen
Reflektiovartti
Tutustu vaikuttavuusajatteluun bottiapurin avulla!

Vinkkejä fasilitointiin ja
ryhmätyöskentelyyn
Kuulostele ilmapiiriä herkällä korvalla.
Sprintin puoliväli on yleensä vaikea vaihe: alun innostus haihtuu, väsymys
alkaa jo painaa ja edetään supistamiseen ja valintojen tekemiseen. Voi alkaa
niin sanotusti vaikerointivaihe. Tämän vaiheen kuulumisen luonnollisena osana
sprinttimäistä työskentelyä voi sanoittaa ääneen osallistujille: jos tuntuu
tahmealta, ei kannata heti huolestua, vaan se on osa oppimisprosessia.
Seuraa, miten tiimityöskentely sujuu ja huolehdi ryhmädynamiikasta.
Onko ohjeistus ymmärretty, lähteekö työskentely käyntiin? Uuden oppimisessa tuen ja sparrauksen rooli on suuri:
välillä pienet vahvistavat eleet ja syötteet riittävät, toisinaan tarvitaan syvällisempää paneutumista. Fasilitaattorina olet
vastuussa myös ryhmädynamiikasta: onko kaikilla mahdollisuus osallistua ja saada äänensä kuuluviin?
Pidä kokonaiskuva mielessä.
Muistuta sprintin tavoitteista pitkin viikkoa ja tee tavoitteet osallistujille näkyviksi. Palauta tavoite mieleen erityisesti
silloin, kun tiimit työstävät lopputuotoksia: mikä olikaan tavoitteemme ja mitä asioita olemme jo käsitelleet viikon
aikana?

Torstai
Päivän teema:
Vaikuttavuusajattelu

Päivän tavoite:
Osallistujat oppivat vaikuttavuusajattelun
perusteita ja soveltavat oppimaansa käytännössä
sprintin teemaan käsittelyyn. Työstetään sitä,
miten teot ja muutokset edistävät pidemmän
aikavälin vaikuttavuutta.
Työskentelyssä hyödynnettävät
menetelmät ja työkalut:
vaikutusketju, dialogibotti vaikuttavuudesta

Päivän sisällöt:
Aamu 2 h
Päivän agenda
Oppimistehtävän purkaminen
Vaikuttavuusajattelun intro
Pienryhmätyöskentely:
vaikutusketjun rakentaminen
Iltapäivä 2 h
Ohjeistus perjantain loppuesityksistä
Pienryhmätyöskentely:
vaikutusketjun työstäminen loppuun
Reflektiovartti
Palautekyselyn täyttäminen

Suunnan ottaminen
vaikuttavuusajattelun avulla
Vaikuttavuusajattelu auttaa löytämään tekemisen suunnan
Vaikuttavuusajattelu tarkoittaa katseen suuntaamista pitkälle tulevaisuuteen. Kun pyrimme yhteiskunnalliseen muutokseen,
emme voi vain päättää muutoksen tapahtuvan. Sen sijaan voimme pyrkiä omalla työllämme edistämään vaikuttavuutta ja näin
saamaan aikaan pidemmän ajan systeemistä muutosta.

Vaikuttavuutta voi lähestyä olemassa olevien strategioiden tai yhdessä päätettyjen visioiden avulla.
Julkisella sektorilla esimerkki tällaisesta strategiasta on julkisen hallinnon strategia.
Vaikuttavuuden suunnittelussa pyritään
hyödyntämään käytettävissä olevat resurssit ja
panokset sellaisiin tekoihin ja tuotoksiin, joiden
avulla syntyy konkreettinen ja mahdollisimman
merkittävä vaikutus. Mitä useampia vaikutuksia eli
muutoksia systeemin rakenteissa saadaan
aikaiseksi, sitä paremmin edistetään vaikuttavuutta
eli pidemmän aikavälin yhteiskunnallista muutosta.
Lähde: Oppimissprintin bottiapuri, Ablers 2022

Tehtävä seuraavalle päivälle:
Valmistaudu esittämään tiimisi
kanssa lopputuotos muille ja
hymyilemään leveästi, kun
oppimissprintti on saatu päätökseen!
Tutustu lisää:
Perehdy vaikuttavuusajatteluun:
Näkymiä muutoskykyyn, eOppiva
2022
Tarjoa monipuolisia oppimiskokemuksia
Oppia voi monella eri tavalla ja apuna voi hyödyntää myös teknologiaa. Siksi osana
oppimissprinttiprojektia teimme myös pienimuotoisen digikokeilun, jossa bottiapuri
perehdytti osallistujia yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusteisiin.

Tutustu vaikuttavuuden suunnitteluun:

Oppimissprintin bottiapuri
Mikä on dialogibotti?
Dialogibotti käy käyttäjän kanssa dialogia, jonka tarkoituksena on neuvoa, opastaa ja valmentaa käyttäjää
tämän tekemien valintojen pohjalta. Dialogin valintavaihtoehdot käsikirjoitetaan etukäteen, joten bottiapuria
kannattaa hyödyntää mahdollisimman täsmällisessä käyttötarkoituksessa (Ablers 2021).

Miten hyödynsimme bottiapuria?
Oppimissprinteissä tarkoituksena oli auttaa vaikuttavuuden
suunnittelussa ja vaikutusketjun muodostamisessa. Dialogibotin
avulla oppijan oli mahdollista kokeilla vaikutusketjun rakentamista
strategialähtöisesti. Samalla pystyimme hyödyntämään käänteistä
oppimista myös sprintin aikana.

Huom! Dialogibotin linkki on käytettävissä ja voimassa vain
rajoitetun ajan.

Perjantai
Opitun reflektointi ja
viikon päätös
Päivän sisällöt
Tiimien esitykset lopputuotoksista
Palautekyselyn purku ja reflektiokeskustelu
Tärpit jatkoon ja kutsu retroon

Päivän teema:
Oppimisen reflektio
Päivän tavoite:
Tiimit esittelevät lopputuotoksensa, käydään
yhteinen reflektio viikon aikana opitusta ja
palautekyselyn vastauksista. Keskustellaan siitä,
miten muutoksia voi edistää omassa työssä ja
yhteisössä sekä miten oppimaansa voi jakaa
muille sprintin jälkeen.
Työskentelyssä hyödynnettävät
menetelmät ja työkalut:
lopputuotokset, palautekysely, työkirja

Varmista että
reflektio toteutuu
Jaa palautekysely
osallistujille jo edeltävänä
päivänä. Näin palautteista
voidaan keskustella vielä
yhteisesti päätöspäivänä.
Aikatauluta torstaipäivän
loppuun 10 minuuttia,
jonka aikana osallistujat
täyttävät palautteen ja
reflektoivat viikon antia.

Järjestä retro
Sovi erillinen
reflektointitilaisuus, jonka
tavoitteena on tarjota aika
ja paikka palauttaa mieliin
sprintin oppeja ja arvioida
sitä, mitä sprintin jälkeen
on saatu aikaiseksi.

Järjestä oma retro
fasilitaattoreille ja muille
viikolle mukana olleille.
Varaa erillinen palaveri, jossa
arvioidaan sprinttiviikon
onnistumisia, oivalluksia ja
iterointia jatkoa varten.
Retron voi tehdä heti sprintin
päätteeksi tai ottaa hetken
sulattelutaukoa ja palata
asiaan vasta seuraavalla
viikolla.

Järjestimme kaikille oppimissprintteihin
osallistuneille yhteisen retrotilaisuuden
helmikuussa 2022. Retro eli retrospektio
(latinasta retrospectare, “katso taakse”)
tarkoittaa katsausta tapahtuneisiin asioihin.
Retrossa haimme inspiraatiota ja käytännön
keinoja muutoksen edistämiseen arjessa,
pysähdyimme reflektoimaan oppimissprintin
jälkeistä aikaa sekä kohtasimme muita
oppijoita. Retrotilaisuudessa virittäydyimme
ensin vaikuttavuuden asiantuntija Jonna
Heliskosken alustuksella siihen, miten
voimme edistää vaikuttavuutta muutosta
arjessa.
Toinen
osio
oli
omistettu
pienryhmien
reflektiokeskustelulle
ja
yhteiselle purulle keskusteluiden jälkeen.

Oppimismatka
jatkuu

TYÖKIRJA
OPITUN
JÄSENTÄMISEN
TUKENA

Oppimissprinttien
tarkoituksena
on
viikon
intensiivityöskentelyn lisäksi tarjota osallistujille uudenlaisia työkaluja
sekä oivalluksia myös omaan arkeensa vietäväksi. Tämän
vuoksi loimme oppimissprinttiviikon materiaalien pohjalta
visualisoidun, valmentavalla työotteella kootun työkirjan, josta
osallistujat saivat itsellensä materiaaleja omaan työhönsä
vietäväksi.
Työkirja
sisälsi
mm.
keskusteluharjoituksia,
valmiita
työskentelypohjia sekä tietoa oppimissprinteistä tutuista
aiheista, kuten hiljaisesta tiedosta. Työkirjan tavoitteena oli
toimia
konkreettisena
tuotoksena
oppimissprinttiviikon
aiheista, jonka vuoksi myös sen sisältöjä voitiin räätälöidä
jokaiseen toteutukseen sopivaksi. Työkirjan lisäksi osallistujat
saivat mukaansa viikon aikana käytettyjä materiaaleja, kuten
koosteita käydyistä keskusteluista ja nostoista sekä
diaesityksistä.

Osallistujakokemus
Dialogibotti
Iteraatiot lopputuloksista
Yhteinen retro
Palautekysely
Oppijanäkökulmat
Vertaisoppiminen,
yhteisöllinen oppiminen

Systeemi-,
muotoilu- ja
vaikuttavuusajattelu
Jäävuori
Vipupisteet
KMV-kysymykset
Npea ideointi
Vaikutusketju

Oppimismuotoilu

Sprinttimäinent
yöskentely

Alkukartoitus
Käänteinen oppiminen
Reflektiovartit
Dialogibotti
Valmentava työote
Oppimistehtävät

Julkisen hallinnon
strategia

YHTEENVETO
HYÖDYNTÄMISTÄMME
MENETELMISTÄ

opimme
Mitä opimme?

Oppijat
keskiöön!

Listasimme tapoja, joilla pyrimme
tuomaan oppijat keskiöön.

Kysyimme
alkukartoituksessa
mielipiteitä
oppimissprintissä
käsiteltävistä
teemoista ja toiveista.

YES

Sprinttiteemat
päätettiin
alkukartoituksen
vastausten
perusteella.

Ennakkotehtävän
tekemisellä osallistujat
jakoivat oppimaansa ja
pystyivät
vaikuttamaan
sprinttiviikon sisältöön.

Päivän päättäneissä
reflektiovarteissa
pysähdyimme pohtimaan
päivän aikana saatuja
oivalluksia sekä kokemuksia
ja kertomaan toiveista
jatkoon.

NOT REALLY

Ennakkotehtävä antoi käsitystä siitä, mitkä teemat
osallistujia kiinnostivat. Toiveiden kohdalla jouduimme
toteamaan, ettemme pysty kunnolla vastaamaan niihin.
Osallistujien taustojen kirjo näkyi toiveiden laajuudessa,
ja toisaalta sprinttien olemukseen kuuluu myös
poisvalinta: täytyy valita se, mihin viikossa keskittyy.

YES
Reflektiovarteista saatu palaute antoi
mahdollisuuden reagoida ja rukata seuraavan päivän
juoksutusta tarpeiden mukaan. Tunteet kuuluvat
oppimiseen, joiden käsittelyyn reflektiovartti tarjosi
oman tuokionsa. Viimeisessä oppimissprintissä
lisäsimme osallistujien toiveesta mikrotauot
kaksituntisten työskentelyjakson väliin.

Tarjosimme
monipuolisia
menetelmiä
oppimisen tukena.

Muokkasimme
oppimissprinttien
toteutusta osallistujien
palautteen perusteella.

YES

Käytimme fasilitoinnissa me-we-us-variaatioita,
hyödynsimme yhteiskäyttöisiä alustoja, bottiapuria,
visuaalisia kiteytyksiä, käänteistä oppimista.
Parikeskustelut olivat ainoa, joita emme teknisten
rajoitusten vuoksi hyödyntäneet, vaikka olisimme
halunneet. Tämän sijasta pyrimme hyödyntämään
yhteisöllisen oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia uuden
sisäistämiseksi.

YES

Reflektointivarttien lisäksi kävimme palautekyselyn
vastaukset yhdessä läpi perjantaina. Keskustelimme
palautteesta ja kerroimme osallistujille, mitä muutoksia
teemme palautteen perusteella.

Miten kehitimme
oppimissprinttejä
matkan varrella?
Suhtauduimme oppimissprintteihin kokeiluina. Iteroimme
toteutuksia koko projektin ajan: nopeampia muutoksia teimme
sprinttien aikana ja isompia muutoksia sprinttien välissä.
Yllätyksiäkin sattui: ensimmäisestä sprintistä jouduimme
jättämään systeemiajattelun pois sairastapauksen takia, ja
vaikuttavuusbotin viritykset ehtivät lopullisesti vasta kolmanteen
sprinttiin. Päivien juoksutuksia rukkasimme matalalla kynnyksellä
oppijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Erityisesti lopputuotosten toteutusta iteroimme
oppimissprinteissä.
Aluksi
lähestyimme
lopputuotosta
prototyyppimäisen
työstämisen
kautta ammentamalla muotoilusprintin metodeista.
Tiimien lopputulokset olivat upeita kokonaisuuksia,
mutta samalla niiden työstämisestä uupui
olennainen osa: yhteiskehittäminen ihmisten kanssa,
joiden työhön haluttiin proton avulla tarjota
ratkaisua tai helpotusta.
Muutimme palautteen perusteella mallia siten, että
tiimit
muodostivat
lopputuotoksen
suoraan
päivittäisten tavoitelauseiden ja vaikutusketjun
perusteella. Näin myös painotus oppimisen ja
yhteisen ymmärryksen luomiselle vahvistui.

Jokaisesta toteutuksesta saimme lisää oivalluksia viikon
rytmityksestä, sisältöjen rajaamisesta ja työskentelyn
sujuvoittamisesta. Kun aikaa on rajatusti, on entistä
tärkeämpää miettiä, miten yhteinen aika käytetään.
Kasvatimme tiimityöskentelyyn varattua aikaa, jotta tiimit
pystyivät paremmin syventyä tekemiseen. Vastavuoroisesti tiivistimme lähestymistapojen käsittelyä, jolloin
keskityimme yhteen tai kahteen työkaluun päivän aikana.
Kolmas keskeinen huomio liittyy fasilitaattoreiden rooliin
koko viikon työskentelyn kannattelijoina. Fasilitaattorin
tehtävänä on varmistaa, että työskentely etenee ja
oppimistavoitteet
saavutetaan.
Kokemustemme
perusteel-la yhtä tärkeää on myös tunnelman ja
luottamuksellisen ilmapiirin luominen, mikä korostuu
entisestään etätoteutuksissa.
Kannustava ja myönteinen ilmapiiri rohkaisee oppimaan,
sitouttaa yhteiseen työskentelyyn ja kannattelee myös
vaikerointivaiheen hetkinä.

TAPA JA
TULOKULMAT
Mitä opimme poikkihallinnollisesta ja
digitaalisesta sprinttityöskentelystä?

Oppimissprinttien osallistujat tulivat 25 eri
organisaatiosta eri hallinnonaloilta ympäri Suomen.

Poikkihallinnollisuus….

…rikastutti työskentelyä:
“Oli kiinnostavaa tehdä sprinttiä ihmisten kanssa, joilla on hyvin erilainen tausta erilaiset toiminta- ja lähestymistavat asioihin haastoivat sopivalla tavalla
tiimityöskentelyssä.”
…loi yhteistä ymmärrystä jaetuista haasteista:
“Oli hienoa havaita, että samanlaiet haasteet puhuttelevat eri puolella hallintoa.“
…auttoi kehittämään yhteistyötä:
“Oppimissprintit kehittävät sitä, että julkishallinnossa tehdään yhteistyötä
konkretiassa. On arvokasta jakaa näkökulmia yhteisen tilannekuvan eteen.”
…korosti kokonaisetua:
“pitää olla valmiutta luopua oman organisaation edunvalvontanäkökulmasta ja
siirtyä kokonaisedun tavoitteluun."

Toteutimme kaikki oppimissprintit kokonaan digitaalisesti.

Digitoteutus…
…auttoi tutustumaan pienryhmissä vaikkei vapaamuotoiseen verkostoitumiseen
ollut muutoin paljoa aikaa:
"Oli hyvä, että ryhmät pysyivät samoina koko viikon ajan. Näin opimme toistemme
vahvuuksista ja työskentelytavoista ja pääsimme hyvin eteenpäin."
..opetti uusia työskentelyvälineitä:
“Miro-alustan käyttö oli jo itsessään opettavaista – ja nyt käytetystä pohjasta ja
fasilitoinnissa on jo sinällään hyötyä, kun lähtee porukalla/eri toimijoiden kanssa
pohtimaan miten lähteä keräämään tietoa/ymmärrystä eri asioista ja ilmiöistä.”
…oli intensiivistä:
“Oppimissprintti oli yllättävän raskas, näin pitkiä aikoja Teamsissä en ole viettänyt
— Siksi huokoisuus ohjelmassa oli erittäin hyvä juttu!”
…mutta myös antoisaa:
“Aika meni kuin iltamissa! Tiimityöskentely oli kivaa!”

Haluatko kuulla
lisää osallistujien
kokemuksista?
Lue Sitran artikkelista,
miten oppimisprintit
tekivät julkisen
hallinnon strategiaa
todeksi.

Sprinttimäinen työskentely keräsi paljon positiivista
palautetta ja sen koettiin olevan tehokas tapa uusien
menetelmien ja työkalujen levittämiseen.

Taidollisesti…

…jokainen osallistuja kertoi oppineensa viikon aikana vähintään yhden uuden
taidon tai työkalun ja valtaosa ilmoitti oppineensa useampia taitoja tai työkaluja:
“Opin erilaisia menetelmiä jäsentää käsillä olevaa asiaa, joka tukee yhteistyötä ja
yhteisen asian käsittelyä.”
…lähestymistapojen käsittelystä oli hyötyä:
“Opin systeemiajatteluun ja vaikuttavuusajatteluun uusia käytännöllisiä työkaluja.”
“Työskentelyssä käytetyt visualisoinnit, kuten jäävuori ja vaikutusketjuanalyysi –
vaikuttivat käyttökelposilta välineiltä sekä omassa että työryhmätyöskentelyssä.
…sprintti tarjosi myös esimerkin vaihtoehtoisesta toimintamallista:
“Sprintti muistutti, että eteenpäin pääsee työryhmiä ja valtavia muistioita
kevyemmillä rakenteilla."

TEEMA: Mitä opimme tiedosta
ja tiedolla johtamisesta?
Oppimissprinttien oppimistavoitteet olivat sekä
temaattisia että taidollisia. Temaattinen painotus
liittyi oppimissprinteissä käsiteltyihin vaihtuviin
julkisen hallinnon strategian toimintalinjauksiin.
Tavoitteena oli tunnistaa, mistä teemassa on
kyse ja miten se liittyy omaan työhön.
Mitä siis opimme tiedolla johtamisesta? Tässä
poimintoja osallistujien kiteytyksistä!

Tiedon hyödyntäminen ja
ihmislähtöiset palvelut
"Ihmislähtöisyys on laaja käsite ja se voi
tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Tiedosta tulee
tehdä johtopäätöksiä yhdessä jalostaen,
millainen muutos tarvitaan. Tämä on humaani
taito, jota koneet eivät voi korvata."
"Kaikki palvelun tuottajat ja palvelun käyttäjät
on otettava mukaan palvelun suunnitteluun.
Systemaattinen eri tasojen, tahojen ja
toimijoiden kartoitus tuottaa parempaa tulosta
kuin musta tuntuu -toiminta."

Tiedon liikkuvuus ja yhteensopivuus
“Ihmiset haluavat tiedon liikkuvan huomattavasti
vikkelämmin kuin mitä rakenteet, lainsäädäntö,
käytännöt, tietosuoja ja tietoturva ym. esteet
mahdollistavat.”
"Oivalsin, että tiedon liikkuvuuteen liittyy
valtava vyyhti toisiinsa nivoutuvia asioita, joita
ei ratkaista nopeasti eikä yksin. Yhteistyön
sujuvoittaminen on tiedonkin liikkuvuudessa
se ydinhaaste: kuinka saadaan eri toimijat
yhteisen pöydän ääreen, omaksumaan
yhteiset tavoitteet ja vielä tekemään
vaikuttavia tekoja, jotta tieto oikeasti liikkuisi ja
siten, että ihminen otettaisiin tässä
kehittämisen lähtökohdaksi ja kohteeksi."

Tiedon hyödyntäminen (ja ennakointi)
"Tieto on vielä osittain hankalasti saatavilla ja
sen saavutettavuutta tulisi edistää."
"Tiedon hyödynnettävyys edellyttää, että
tietoa koottaessa on tieto siitä, mihin tietoa
tarvitaan. Näin sen käytettävyys on hyvä."

Mitä jäimme
pohtimaan?

Poikkihallinnollinen yhteistyö koettiin innostavana, mutta
samalla rakenteet yhteistyön edistämiseksi puuttuvat.
Oppimissprintin päätteeksi oppija
saattoi tuntea olevansa täynnä tarmoa,
kykyä ja halua muutokseen mutta silti
kertoa miettivänsä, jääkö omaan arkeen
palatessa yksin:
"Luulen nyhertäväni yksin. On korkea
korkea kynnys pyytää tukea asioissa,
joissa on paljon ymmärrettävää."

Mahdollisuuksia muutoksen edistämiseen
tarvitaan lisää, ja niille koetaan olevan suuri
tarve. Kuten eräs osallistuja hienosti nopeasta
yhdessä oppimisesta kiteytti:
"Yhdessä ideoiden ja toteuttaen saadaan
mahtavia juttuja aikaiseksi. Ei kannata jäädä oman
tehtävänkuvan raameihin tai oman työyhteisön
välittömään tekemiseen kiinni, vaan laittaa ideointi
liikkeelle kohti suurempaa, yhteistä tavoitetta."

TERVEISET
OPPIMISSPRINTTITIIMILTÄ
Saimmeko luotua uuden toimintamallin?
“Kyllä, nyt olemme kokeilleet, miten nopea yhdessä oppiminen toimii. Todistimme sen, että
menetelmällistä oppimista voi ja kannattaa vauhdittaa oppimissprinttien avulla. Fasilitaattorina näin
monipuolisen asiantuntijakattauksen kanssa työskentely oli myös todella antoisaa - suurkiitos kaikille
yhteisestä oppimiskokemuksesta!"
Henna Pursiainen, HAUS kehittämiskeskus

Saimmeko räätälöityä Sitra Labin työkaluja?
“Kyllä, oppimissprinteistä saimme paljon eväitä konseptikehitykseen ja siihen, miten voimme räätälöidä
Sitra Labin sisältöjä ja työkaluja eri tarkoituksiin. Tämä oli myös inspiroiva yhdessä tekemisen kokeilu,
jonka avulla voimme vauhdittaa systeemistä muutosta ja vaikuttavuutta."
Kirsi Hanhisalo, Sitra Lab

Saimmeko dokumentoitua opit?
“Kyllä, ja näitä oppeja luet paraikaa! Panostimme oppimissprinteissä erityisesti visuaaliseen fasilitointiin,
työskentelyn mallintamiseen sekä valmentavaan työotteeseen oppimisen tukena. On hienoa, että voimme
oppimissprinttien pohjalta luodun materiaalin avulla jatkaa oppien levittämistä eteenpäin!"
Miili Tukiainen, HAUS kehittämiskeskus

KIITOKSET

Toteuttajat
Kirsi Hanhisalo
Jaakko Porokuokka
Pinja Parkkonen

Henna Pursiainen
Miili Tukiainen

Osallistujat
Laila Bröcker
Elin Fellman-Suominen
Mira Grönlund
Katja Hilska-Keinänen
Jari Honkanen
Leena Hyrylä
Marika Jokinen
Eeva Kaunismaa
Miia Kotala
Pia Laulainen
Liisa Lohtander
Mia Luhtasaari
Erik Lund
Sofia Lähdeniemi
Hanna Kropsu-Vehkaperä
Jarrah Kollei
Leena Kononen

Sanna-Maria Kumpula
Susanna Kärki
Anna Melgin
Renita Niemi
Tarja Nylander
Aulikki Pakanen
Lea Pitkänen
Pekka Pitkänen
Päivi Pöyry-Lassila
Essi Saarinen
Päivi Stark
Timo Takala
Merja Toijonen
Irene Tommiska-Jarva
Aino Tylli
Saija Uski
Johanna Vahtola
Jaana Vuorio

…Kiinnostuitko
oppimissprinteistä?
Ole yhteydessä,
kerromme mieluusti lisää!
Henna Pursiainen
henna.pursiainen@haus.fi
Miili Tukiainen
miili.tukiainen@haus.fi

