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Yhteinen hyöty ja 
intressi:

Varmistetaan 
nuorille laadukas ja 
monipuolinen 
koulutus  
lähialueella!



Projektin tavoitteet ja työskentely 
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• Koulutuksen 
saatavuuden ja 
saavutettavuuden 
varmistaminen 

• Työelämän 
tarpeisiin 
vastaaminen

• Taloudellisesti 
kestävät ratkaisut

• Alueelliset 
yhteistyömallit

• Digitaaliset 
ratkaisut

• Monimuotoiset 
järjestämisen 
tavat

• Monimuotoiset 
mahdollisuudet 
opiskelijoille 

KOPA:n yhteiset 
tavoitteet 

Pilottien alueelliset  
tavoitteet ja 
toimenpiteet

KOULUTUS 
PALVELUNA
tuotokset
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Oppilaitos

Koulu tai 
muu 
yksikkö

Koti 
etäyhteyksin

Yritys tai 
työpaikka

Koulutus palveluna – oppimista 
monin tavoin 

Yhteistyötä, digitaalisuutta 
ja monimuotoisia  ratkaisuja



www.kuntaliitto.fi

Työstettäviä elementtejä alueellisen 
yhteistyön kehityspoluilla 

• Etäopetus
• Henkilöstön yhteinen käyttö ja rekrytoinnit
• Yhteinen kurssi- ja koulutustarjonta
• Päättäjäyhteistyö
• Työelämän tarpeet ja joustavat koulutusmuodot
• Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät yhteistyön tarpeet 

alueilla

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/


Kehittämisen mahdollisuuksia

• Etäopetus eri muodoissaan

• Yhteistyöhön kannustava rahoitus 

• Tutkintojen yhteiset tai yhdessä 
toteutettavat osiot

• Osaamisen vahvistaminen ja 
monipuolinen käyttö

• Alueellisen näkökulman 
vahvistuminen: yhteinen tarjonta, 
monipuolisia mahdollisuuksia

Haasteita

• Lainsäädännön reunaehdot

• Siilouttava rahoitus

• Virkaehtosopimusten koukerot

• Asenteet, pelot ja yhteisen intressin 
puute

• Aikapula

• Vaikeus katsoa pitemmälle 
tulevaisuuteen (mennään vuosi 
kerrallaan)  
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Nostoja pilottien kevään työpajoista
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13 alueellista pilottia



KOPA-pilottialueet
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Etelä-Savo
Mikkeli, Pieksämäki, 
Etelä-Savon koulutus Oy ja 
Mikkelin kaupungin 
liikelaitos Otavia

Itä-Uusimaa 
Porvoo, Askola, Lapinjärvi, 
Loviisa, Sipoo ja Careeria
Oy

Etelä-
Pohjanmaan
järviseutu
Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, 
Vimpeli ja Järviseudun 
ammatti-instituutti

Tornionjokivarsi
Lappia, Pello, Ylitornio ja 
Ylitornion Yhteiskoulun 
Kannatusosakeyhtiö

Keski-Savo
Varkaus, Joroinen, 
Leppävirta, Savon 
ammattiopisto, Savonia 
ammattikorkeakoulu ja 
Navitas Kehitys Oy

Keski-Suomi
Jämsä, Laukaa, 
Kuhmoinen, Joutsa, 
Muurame ja Jyväskylän 
koulutuskuntayhtymä 
Gradia

Pohjois-
Satakunta
Kankaanpää, Honkajoki ja 
Sataedu

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

Suupohja
Kauhajoki, Teuva, 
Suupohjan koulutus-
kuntayhtymä Vuoksi, 
Kauhajoen kansalaisopisto, 
Panula-opisto ja 
Suupohjan elinkeinotoimi

SÖFUK ja Närpiö

Ylä-Savo
Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, 
Vieremä, Sonkajärvi, 
Lapinlahti, Rautavaara, 
Pielavesi ja Ylä-Savon 
koulutuskuntayhtymä

Östnyland
Loviisa, Porvoo, Sipoo ja 
Kotka

13 pilottia

44 kuntaa

8 koulutuskuntayhtymää
4 osakeyhtiötä

1 ammattikorkeakoulu
4 muut

Kanta-Häme 
Loppi, Hausjärvi, 
Hämeenlinna ja Riihimäki



Pilottien kehitystyön avainsanat
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Yhteisten resurssien 
käyttö

Verkko- ja etä-
opetus

Työelämän tarpeet 

Etelä-Savo
joustavat koulutusmallit, 
verkko-opetus, hyvinvointi, 
päättäjät 

Itä-Uusimaa 
joustavat koulutusmallit, 
verkko-opetus, 
kouluasteiden yhteistyö 
(perus-, 2.aste, amk)

Etelä-Pohjanmaan
järviseutu
lukioiden yhteistyö, 
verkko-opetus, 2. asteen 
yhteiset resurssit, 
päättäjät 

Tornionjokivarsi
joustavat koulutusmallit, 
2.asteen yhteistyö, 
lukioiden yhteistyö, 
työelämän tarpeet

Keski-Savo
työelämän tarpeet, 
lukioiden yhteistyö, 
kouluasteiden yhteistyö 
(2.aste, amk)

Keski-Suomi
joustavat koulutusmallit, 
2.asteen yhteistyö, 
työelämän tarpeet

Pohjois-
Satakunta
2.asteen yhteiset resurssit, 
lukioiden yhteistyö, 
verkko-opetus, kuntaliitos 

Pirkanmaa
2.asteen yhteiset resurssit, 
kouluasteiden yhteistyö 
(perus-, 2.aste, vapaa 
sivistystyö), yhteiset 
rekrytoinnit, verkko-opetus

Suupohja
joustavat koulutusmallit, 
2.asteen yhteiset resurssit, 
työelämän tarpeet

SÖFUK ja Närpiö
kouluasteiden yhteistyö 
(perus-, 2.aste, vapaa 
sivistystyö), työelämän 
tarpeet

Ylä-Savo
joustavat koulutusmallit, 
kouluasteiden yhteistyö 
(2.aste, amk), työelämän 
tarpeet, verkko-opetus

Östnyland
lukioiden yhteistyö, 
verkko-opetus

Kanta-Häme 
etäopetus perus-
opetuksessa, opettajat 
yhteisenä resurssina, 
verkko-opetus

Päättäjät
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Kohti toteutusta

Mitkä kurssit, mikä taho vastuujärjestäjä, 
opetuksen muoto, opetustilat  

Vuoropuhelu työnantajien kanssa, kunnan 
elinkeinotoimi mukaan, mitkä alat, 

ammatilliset ja yhteiset tutkinnon osien 
opiskelu; miten järjestetään

Toimenpiteitä

Yhteistä kurssi- ja koulutustarjontaa Etsitään yrityksiä koulutusyhteistyöhön

Alueellinen tavoite 

Opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksien 
lisääminen Vastataan työelämän tarpeisiin



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
www.kuntaliitto.fi/kopa

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/

