
 
 
 

   

 

Futural Skills ja Workseed –kokeilut 
 

NohevaTAKK-hankkeessa on kokeiltu Futural Skills- ja Workseed-järjestelmiä 
ammatillisen käytännön osaamisen esille tuomisessa, dokumentoinnissa ja 
seurannassa. Kokeiluja lähdettiin toteuttamaan, koska haluttiin löytää 
uudenlaisia keinoja perinteisen kirjallisen raportoinnin rinnalle. Lisäksi haluttiin 
sujuvoittaa yksilöllisten joustavien opintopolkujen hallintaa ja seurantaa niin, 
että kouluttajan sekä työpaikkaohjaajan on helppo seurata koko ryhmän tai vain 
yksittäisen opiskelijan edistymistä ja tarvittaessa puuttua hyvissä ajoin 
mahdollisiin tuen tarpeisiin. 

Puutteelliset luku- ja kirjoitustaidot omaavien opiskelijoiden voi joskus olla 
vaikea tuoda esiin omaa osaamistaan ja sen kehittymistä ammatillisissa 
opinnoissa. Osaamisen kehittymistä on perinteisesti tuotu esiin mm. 
työssäoppimisraportteina tai päiväkirjoina, missä pääpaino on ollut kirjallisella 
tuotoksella. Kirjallisen raportoinnin rinnalle onkin viime aikoina pyritty tuomaan 
myös enemmän kuvia ja videoita hyödyntäviä malleja, kuten esimerkiksi Futural 
Skills ja Workseed. 

Kokeilussa olleet järjestelmät on koettu helppokäyttöisiksi; opiskelija voi 
tallentaa omaa osaamistaan järjestelmiin niin älypuhelimella, tabletilla kuin 
tietokoneellakin. ePerusteista tulevat tutkinnon osat on pilkottu pienempiin 
tehtäviin, osaamiskokonaisuuksiin, joilla on omat tavoitteensa. Idea tässä on, 
että opiskelijat ottavat kuvia ja videoita työskentelynsä vaiheista ja 
lopputuloksista, ja lataavat ne lyhyen tekstin kera järjestelmään opettajan 
arvioitavaksi. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

Visuaalinen näkymä helpottaa opiskelijaa hahmottamaan tutkinnon 
muodostumisen sekä oman osaamisensa karttumista, ja opettajan on helppo 
saada yleiskuva niin koko ryhmän, kuin yksittäisen opiskelijankin etenemisestä. 
Järjestelmään ladatusta aineistosta opiskelija saa koostettua itselleen portfolion, 
mistä on myöhemmin hyötyä esimerkiksi työnhaussa.  

Opiskelijoiden palautekommenttien perusteella järjestelmien haltuunotto on 
ollut helppoa ja nopeaa. Opiskelijat ovat myös olleet innoissaan 
mahdollisuudesta raportoida opintojensa edistymistä esim. kuvien avulla – moni 
kertoikin kirjoittamisen olevan se tuskallisin osa opiskelua. Lukemista ja 
kirjoittamista on toki tärkeä harjoittaa, mutta erityisesti heikot kirjoitustaidot 
omaavien opiskelijoiden kohdalla tämän tyylisiä järjestelmiä kannattaa 
hyödyntää opintojen aikana, jotta valmistuminen ei ainakaan jää kiinni 
puutteellisesta kirjoittamistaidosta. 

Järjestelmäkokeilut aloitettiin rakentaminen-koulutusalalla, mutta 
NohevaTAKKin kokemusten myötä kokeilut ovat jo laajentuneet usealle eri 
koulutusalalle. Futural Skills onkin jo otettu TAKKissa pysyvään käyttöön kolmella 
alalla. 

Lisää kokemuksista voi lukea esim. Futural Skillsin osalta Tawastan blogista: 

https://tawasta.fi/tiedotteet/14-ratkaisut/59-takk-n-kokemuksia-futural-skillsin-
kaytosta 
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