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2. TehoDatan koulutuspaketit oppimistarpeiden ja 
yrityksen kehittämistavoitteiden keskiössä
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1. Microsoft Power BI-koulutus – kevät 2022

2. Datalla voittoon! –tilaisuus Kauhajoella – kevät 2022

3. Tietojohtamisen perusteet

4. Prosessit ja niiden kehittäminen

4. TehoDatan koulutuspaketit



5. TehoDatan koulutusmalli ja -prosessi



• Ympäristöön

• Säästää matkustuksen päästöjä 

• Talouteen

• Säästää matkakustannuksia

• Työn ja vapaa-ajan tasapainoon

• Antaa mahdollisuuden vaikuttaa missä osallistuu ja millä tavalla osallistuu 
kokouksiin ja milloin työskennellään

• Työtehokkuuteen

• Matkustuksen säästyy työaikaa, jolloin työtehokkuus lisääntyy

• Työskentelymenetelmiin

• Hajautetusta ja verkostoituneesta työstä tulee todellisuutta

• Työntekijät ohjaavat organisaatiota yhä enemmän

• Yhteisöihin

• Ihmiset voivat asua sillä paikkakunnalla, jolla haluavat

• Virtuaaliset yhteisöt tulevat merkittävämmäksi kuin fyysiset 

5. TehoData-malli - Virtuaalisuus vaikuttaa 
opetuksen organisointiin



• Käyttöönottoprosessi muuttuu
➢ Tuttavalta tuttavalle tai kolleegalta 

kolleegalle oppiminen

➢ Sosiaalisen median työkalut ovat 
tyypillisesti levinneet näin kuten Skype, 
Facebook, YouTube, Secondlife, Twitter

➢ Kriittistä on, että
➢ Huolehtia aikaisista kokeilijoista ja 

varmistaa, että he menestyvät uusien 
työkalujen käytössä 

➢Tukea niitä henkilöitä heti, joilla on 
oikea motivaatio aloittaa käyttämään 
uusia työkaluja tai toimintatapoja

5. TehoData-malli muuttaa prosesseja



6. Perustuen aiemmin Training 4.0:Robotiikka-
hankkeessa julkaistuihin artikkeleihin

• Artikkeli: Training 4.0 -oppimisalustaa metsästämässä yritysten jatkuvaan 
oppimiseen https://lehti.seamk.fi/2019/training-4-0-oppimisalustaa-
metsastamassa-yritysten-jatkuvaan-oppimiseen/

• Artikkeli: Training 4.0 –oppimisalustan valinnaksi Teamsin ja Moodlen 
yhteisratkaisu https://lehti.seamk.fi/2019/training-4-0-oppimisalustan-
valinnaksi-teamsin-ja-moodlen-yhteisratkaisu/

https://lehti.seamk.fi/2019/training-4-0-oppimisalustaa-metsastamassa-yritysten-jatkuvaan-oppimiseen/
https://lehti.seamk.fi/2019/training-4-0-oppimisalustan-valinnaksi-teamsin-ja-moodlen-yhteisratkaisu/


Kiitos!

TehoData-malli on tehty osana TehoData-hanketta, jota rahoittaa

Keski-Suomen ELY ESR-rahoituksena. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen

määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


