
TERVETULOA OPINNÄYTETYÖTREFFEILLE!

Skhole tarjoaa monenlaisia opinnäytemahdollisuuksia ammattikorkeakoulu- ja 
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajille. Opiskelijoilla on  mahdollisuus 
tehdä opinnäytetyö esimerkiksi luomalla verkkokoulutus tai sen osio, tuottamalla 
verkkokurssisisältöä, case-tapauksia tai tarkastelemalla verkko kurssien käyttöä, 
käytettävyyttä ja suoritustilastoja – mahdollisuuksia on rajattomasti!

Opinnäytetöistä eivät hyödy pelkästään toimeksiantaja ja opiskelijat, vaan  todellista 
hyötyä tuotetaan myös oppilaitoksille, jotka käyttävät Skholen verkkopalveluja: 
oppi laitos saa käyttöönsä uutta materiaalia ja voivat osaltaan vaikuttaa tuotetta-
vien  sisältöjen laatuun. 

Skholen opinnäytetyöprosessi on kirjoitettu vastaamaan ammattikorkeakoulujen 
käytäntöjä, ja uskomme, että opinnäytetöiden toteutus on myös koulun näkö-
kulmasta helppoa.

Me Skholella kerromme mielellämme opinnäytetyöprosessista, ohjaus vastuista ja 
opiskelijoille tarjoutuvista mahdollisuuksista. Olet tervetullut  virtuaa lisille Opin-
näytetyötreffeille. Järjestämme alkusyksyn aikana kaikkiaan kolme maksutonta 
tilaisuutta ammattikorkeakoulutoimijoille – tervetuloa mukaan! Kaikille osallistujille 
lähetetään osallistumistodistus ja yhden vapaavalintaisen kurssin käyttöoikeus.

Opinnäytetyötreffien tarkoituksena on antaa tietoa Skholen opinnäytetyömahdol-
lisuuksista ja -prosessista opinnäytetöitä ohjaaville opettajille. Tätä kautta meillä on 
mahdollisuus tukea opiskelijoiden opinnäytetyöprosessia, valmistumista ja ammatil-
lista kasvua.

Tilaisuuksien tarkoituksena on käynnistää myös yhteistä, vastavuoroista keskuste-
lua oppilaitosten kanssa – kehitetään ja luodaan tulevaisuuden hoito työtä yhdessä! 

Ilmoittaudu mukaan 23.8. mennessä täällä. Linkki tilaisuuksiin lähetetään ilmoit-
tautumisten vastaanottamisen jälkeen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu7JPaeLudI1zio4RIONyjVtpYOjvgsXlTDVBwVBAoUG-uRA/viewform


OSA 1.  
27.8.2021 klo 8.30-10.00 

# koulutushoidossa  
– Opinnäytetyö  Skholelle? 
 
 

8.30–9.00 Osallistujien 
esittely

9.00–9.15 Skhole pähkinän
kuoressa Tuomas Lipponen, 
toimitusjohtaja

9.15–9.45 Opin näyte työ
mahdollisuudet  Skholella 
Sisällön tuotannon asian-
tuntijat Johanna Honkela ja 
Minna Salakari

9.45–10.00 Yhteistä 
keskustelua 

OSA 2.  
10.9.2021 klo 8.30-10.00 

Opinnäyteprosessi  
– kokemuksia ja merkityksiä 
 

8.30–8.45 Koulutus konseptin 
esittely Skholen asiantuntija

8.45–9.15 Skholen opin
näyte työprosessi Sisällön 
tuotannon asiantuntijat 
Johanna Honkela ja Minna 
Salakari

9.15–9.30 Näin teen opin
näyte työn Skholella: Case 
Maija ja Timo Sisällön 
asiantuntija Minna Salakari

9.30–9.45 Minun opin näyte
työni Skholella: Case Emmi 
sairaanhoitajaopiskelija Emmi

9.45–10.00 Yhteistä 
keskustelua

OSA 3.  
24.9.2021 klo 8.30-10.00 

Opinnäytetyö ammatillisen 
kasvun ja työelämän 
kehittäjänä  

8.30–8.45 Koulutukonseptin 
esittely Skholen asiantuntija

8.45–9.15 Opinnäytetyöstä 
pitää olla hyötyä! Sisällön 
asiantuntija Minna Salakari

9.15–9.45 Toiminnallinen 
tuokio: opinnäytetyö 
mahdollistajana (mukana 
Skholen asiantuntijat ja opin-
näytetyön tekijät Skholelta)

9.45–10.00 Yhteistä 
keskustelua

 


