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Alueellinen haaste:

• Ikäluokkien pieneneminen ja 
saavutettavuuden turvaaminen

• Alue on sekä maantieteellisesti että 
koulutuksen kentältä melko laaja.

• Alueella toimii

• viisi lukiota

• kaksi ammatillisen koulutuksen toimijaa

• neljä vapaan sivistystyön oppilaitosta

• jokaisessa kunnassa oma perusopetus.

Mitä alueellisesti 
tavoitellaan:

• Pilotin avulla saatamme alueen 
koulutustoimijat yhteen 
ratkomaan resurssien riittävyyttä 
ja uudenlaisien avausten 
mahdollisuuksia.

• Kehitetään verkostoitumista, 
verkko-opintotarjontaa ja 
etäopetusta.

• Rakennetaan lukioille 
laatujärjestelmä

Erityispiirteet:
Ikaalisten uudella IDEA kampuksella opintoja 
pyritään mahdollistamaan ristiin ja uusia 
avauksia tehdään myös lukion suorittajille. 

Kampuksen laaja ammatillisten opintojen kirjo 
tarjoaa lukion opiskelijoille erinomaiset 
mahdollisuudet tutustua ja samalla suorittaa 
ammatillisia opintoja. Toisaalta 
merkonomikoulutuksen tulo kampukselle antaa 
kädentaitojen osaajille mahdollisuuden 
kaupallisten perusteiden opiskeluun. 
Pilottikokeilun aikana jaetaan IDEA-kampuksen 
toiminnan kokemuksia sekä syntyneitä hyviä 
käytänteitä. 

SASKY koulutuskuntayhtymä, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Mänttä-Vilppula, Parkano ja Ruovesi



TOIMINTA-ALUEEMME
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OSAPROJEKTIT

IDEA-kampus: Yhteistyö kun ollaan yhdessä 
(Ikaalinen)
Oppilaitosmuotojen välinen yhteistyö: mikä 
estää vai estääkö? (Ruovesi)
Lukioiden yhteistyö kun ollaan erillään 
(Parkano)
Nivelvaihe ja opiskeluvalmiudet TUVA: miten 
varmistetaan koulutuksen läpäisy 
(Hämeenkyrö)
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IDEA –kampus opiskelijatilanne 9/2020

IKATA 440
IKOL 198
LUKIO 74

YHT. 712
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KOPA-toimet: IDEA-kampus

OPETUSYHTEISTYÖ:
• Yhteinen jaksojärjestelmä 
• Yhteistoiminta-aika kampuksella
• Lukioon arkkitehtuuriopintoihin ja arkkitehtuuriin 

valmentava linja
• Ammatillisen opiskelijoille kielten kursseja lukiolta
• Opettajayhteistyö ammatillinen-ammatillinen-lukio
• Suunniteltu kaikille valinnainen kokonaisuus: 

Liiketoiminta/yrittäjyys (5-10 osp)
• Lukion musikaali kevääksi 2021 valmisteilla, yhteistyötä 

suunnitteilla Ikatan ja kansalaisopiston kanssa



Osaprojekti: perusopetuksen, lukion ja vapaan 
sivistystyön yhteistyö (Ruovesi)

Mitä osaprojektilla 
tavoitellaan?

• Luodaan malleja, joilla
vastataan pienevien
ikäluokkien haasteeseen
mahdollistamalla eri
koulutusmuotojen yhteistyö

• Tuodaan vapaa sivistystyö 
osaksi kokonaista koulupäivää 
esimerkiksi kerho-opetus

Millaisia 
yhteistyömuotoja 
tavoittelemme? 
• Koulutustarjonta yhdessä eri 

toimijoiden kanssa (esim. 
lukion / kansalaisopiston 
yhteisiä kursseja)

• Opetusresurssin joustava 
alueellinen hyödyntäminen 
(esim. yhteinen 
urheiluvalmennus)

• Elinikäinen oppiminen; 
avataan lukion opintoja 
kuntalaisille

Miten olemme 
organisoituneet? 
• Muodostetaan paikallinen ja alueellinen 

työryhmä

• Edustus: perusopetus, etsivä nuorisotyö, 
työllisyyspalvelut, vapaa sivistystyö, lukio



Osaprojekti: lukioiden välinen yhteistyö 
(Parkano)

Mitä osaprojektilla 
tavoitellaan?

• Yhteistyö: Saskyn kolme lukiota 
ja Hämeenkyrön, Parkanon ja 
Mänttä-Vilppulan lukiot

• Osaamista voidaan hankkia 
myös ilman tutkintoa –
oppiminen keskiöön

• Tavoitteena on yhteensovittaa 
kuntien tavoitteita ja 
toimintatapoja

Millaisia yhteistyömuotoja 
tavoittelemme? 

• Yhteistyön ja yhteistoiminnan 
lisääminen kaikkien lukioiden 
välillä

• Opetussuunnitelma 
yhteistyö

• Henkilöstöresurssien 
yhteiskäuttö: sijaistamista
mm. etäopetus + liveopetus

• Aikataulujen yhtenäistäminen 
(Täytyy yhteisesti työstää!)

Miten olemme 
organisoituneet? 
• Lukioiden rehtorit muodostavat 

ydinjoukon, aina tilanteen niin vaatiessa 
muita mukaan



Osaprojekti: nivelvaihe ja opiskeluvalmiudet 
(Hämeenkyrö)

Mitä osaprojektilla 
tavoitellaan?

• Opiskeluvalmiuksien 
vahvistaminen jo 
perusopetuksen puolella (myös 
kansalaistaidot)

• Miten varmistetaan koulutuksen 
läpäisy

Millaisia yhteistyömuotoja 
tavoittelemme? 

• Voisi hyödyntää Ikaalinen ja 
Hämeenkyrön yhteinen JOPO-
hankkeen ideaa

• Valmistaudutaan TUVA 
koulutukseen

Miten olemme 
organisoituneet?

• Alueellinen yhteistyöryhmä ja 
yhteispalvelu (herätellään 
henkiin)


