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Pilottien tilannekatsaus

Etelä-Savo

Yksi Etelä-Savon kärkihankkeista: 

”Verkko-opisto (= vapaan sivistystyön kokonaisuuden 
uudistaminen alueellisesti ja osin valtakunnallisesti) 
tukemassa elinikäistä oppimista ja osallisuutta 
kaikille”

Eteneminen keväällä 2021:

• Päättäjille suunnatussa seminaarissa 18.3. 
käsiteltiin vapaan sivistystyön toimintakulttuurin 
muutoksien vaikutuksia sen järjestämiseen ja 
tulevaisuuteen sekä kuultiin vapaan sivistystyön 
eDelfoi paneelin tulokset.

Gradia

Tavoitteena:

”Lopputuloksena syntyy uudenlaisia koulutuksen 
järjestäjän ja omistajakuntien yhteistyömalleja 
yksilöille ja työnantajille osuvan koulutustarjonnan 
varmistamiseen.”

Eteneminen keväällä 2021:

• 21.5. toteutettavassa seminaarissa käsitellään 
koulutuksen j työelämän yhteistyössä toteutettujen 
paikallisten pilottihankkeiden kokemuksia. 

• Pilotit kohdistuvat täsmäosaamiseen vastaamiseen, 
koulutusmalleihin vastata yritysten akuutteihin 
työvoimatarpeisiin ja yrittäjien oman osaamisen 
kehittämiseen..
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Pilottien tilannekatsaus

Itä-Uusimaa

Yksi tavoitteista:

”Tunnistetaan alueen nykytila ja luodaan toimivia 
yhdenmukaisia ohjaus- ja tukipalveluja, toimivia 
yhteistyörakenteita valinnaisuudelle, liikkumiselle ja 
opinnoissa valmistumiseen.”

Eteneminen keväällä 2021:

• 21.4. seminaarin osallistujat edustivat laajasti 
oppimisen, opetuksen, ohjauksen ja tuen kanssa 
toimivia eri tahoja.

• Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden sekä 
digitaalisuuden mahdollisuuksien pohdintaa 
suhteessa oppimisen, opetuksen, tuen ja 
ohjauksen tulevaisuuden toteuttamiseen.

Kanta-Häme

Yksi tavoitteista:

”Koululta koululle tapahtuvan etäopetuksen 
käytännön kehittäminen.”

Eteneminen keväällä 2021:

• Seminaari toteutetaan kesäkuussa.

• Konkreettisten käytännön kysymysten käsittely.
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Pilottien tilannekatsaus

Keski-Savo

Neljästä tavoitteesta kohdistui kahteen tavoitteeseen:

”Alueen toimijoiden yhteistyön lisääminen ja 
kehittäminen ja opiskelijoiden osaamisen 
kehittäminen ja resurssien optimointi.”

Eteneminen keväällä 2021:

• Maaliskuun alussa seminaarissa pohdittiin 
oppivelvollisuuden laajentamisen haasteita.

• Tunnistettiin lisäksi ohjauksen ja tuen hyviä 
käytäntöjä ja pohdittiin mitä niistä voidaan 
toteuttaa tulevaisuudessa yhdessä/yhteistyönä. 

Ylä-Savo

Tavoitteista kohteena kaksi:

”Asiakaslähtöisiä tapoja tarjota ja järjestää koulutusta 
ja eri toimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja uusien 
toimintatapojen ideointi.”

Eteneminen keväällä 2021:

• Huhtikuussa viikolla 15 pidettiin 2-osainen 
seminaari. 

• Seminaarissa tunnistettiin ohjauksen ja tuen 
nykyisiä käytäntöjä ja rakenteita. Pohdittiin myös, 
miten hyödyntää digitalisaatiota ohjauksessa ja 
tuessa, miten vastataan eri-ikäisten oppijoiden 
ohjauksen ja tuen tarpeisiin ja ohjauksen ja tuen 
haasteisiin vastataan alueellisella yhteistyöllä. 
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Pilottien tilannekatsaus

Länsi- ja Pohjois-Pirkanmaa

Neljä osaprojektia: IDEA-kampuksen mahdollisuudet, 
perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön 
yhteistyö, lukioiden välinen yhteistyö, nivelvaihe ja 
opiskeluvalmiudet. Osaprojektien tavoitteiden 
määrittely, yhteistyömuodot, organisoituminen ja 
yhteistyötä edistävät toimenpiteet sekä 
skenaariotyöskentely: nelikenttäanalyysi ja 
tulevaisuustarina - elinvoima, hyvinvointi ja 
houkuttelevuus

• Syksyn seminaarissa vapaan sivistystyön 
kehittäminen sekä pilottien edistäminen

Eteneminen keväällä 2021:

• Kesäkuussa osapilottien työseminaari ja 
retrospektiivi

Suupohja

Tavoiteltavan mallin kirkastaminen ja yhteinen 
ymmärrys – uudenlainen koulutusalusta ja 
yhteistyöareena: 

1. Rakenteellinen uusi malli ja 

2. Virtuaalinen ja verkostomainen toteutusmalli

Mallien vaikutusanalyysit laadittu ja lokakuun 

työskentelyssä työstettiin skenaariot eri 

vaihtoehdoista: tulevaisuustaulukko ja-tarina.

Eteneminen keväällä 2021:

Kaksi työpajaa syksyllä uuden virkamiesjohdon ja 

luottamushenkilöiden kanssa.
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Pilottien tilannekatsaus

Pohjois-Satakunta

Kestävän osaamisen Pohjois-Satakunta: seitsemän eri 
tavoitetta, joista kuntaliitos ”hoitaa” osan. 

Eteneminen keväällä 2021:

• Työpajat on päätetty järjestää syksyllä, 
ohjausryhmä määrittelee teemat kesäkuun 
kokouksessa

Östnyland

”Flexibla och induviduella lärstigar i de Östnyländska
gymnasierna.”

Tavoitteena löytää kouluille yhteinen viikoittainen 
aika, jolloin toteutetaan yhteinen verkko-opetus. 
Konkretisointi kursseista ja opintojaksoista. 

Eteneminen keväällä 2021:

• Kevään työpaja pidetiin 27.4. Mukana neljän lukion 
rehtorit ja tutoropettajat ja teemana yhteistyö 
monimuotokoulutuksessa. 

• Lisäksi katsaus ruotsinkielisen opetuksen tilaan 
Suomessa (tuore selvitys).
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Pilottien tilannekatsaus
Tornionjokivarsi

Teemoina mm. opiskelua joustavasti lukiossa, 
ammatillisessa koulutuksessa, yrityksessä, kotona 
sekä työnantajayhteistyö ja kummityöpaikat, 
verkkokurssit & verkko-opetus ja monimuoto-opetus, 
lukio-ammatillinen opiskelu.

Syyskuun tilaisuudessa mukana elinkeinoelämä ja 
alueen yritykset. Pilottiyrityksien mukaan!

Eteneminen keväällä 2021:

• Työpaja pidettiin 12.4, teemana lukioiden välinen 
yhteistyö, yhteistä tarjontaa (esim. saksan kieli) 
työn alle

• Ammatillisen koulutuksen ja yritysten yhteistyö –
osa pilotista etenee sovitulla tavalla 

Sueviitti - Järviseudun koulutuspalvelut

Yhteisen kurssitarjottimen kehittäminen, lisää verkko-
opetusta, yhteiset tukipalvelut, opetustarjonnan 
monipuolistamiseksi, yhteisten opettajien käyttö ja 
toimitilojen käyttö sekä toisen asteen yhteiset 
työelämäopinnot. 

Tehty skenaariotyöskentelyä ja linjattu yhteisesti 
pelinsäännöt ja työstettävät kuntia koskettavat asiat. 
Luottamushenkilöiden tuki saatiin tilaisuudessa!

Eteneminen keväällä 2021:

• Yhteissuunnittelua helmikuussa ja maaliskuussa

• Tilannekatsaus kuntien lautakunnille, 
kunnanhallituksille rakenteellisen yhteistyön 
aloittamisesta

• Tilaisuus uusille valtuutetuille elo-syyskuun aikana 
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Pilottien tilannekatsaus

SÖFUK ja Närpes

Kehityskohteet: kouluasteiden yhteistyö (perus-, 
2.aste, vapaa sivistystyö), työelämän tarpeet

Jatkossa kehitettävät:

1. Samarbete med lärarresurser 

2. Samarbete inom integrationsutbildningen

3. Samarbete med matbespisningen på 
Mosebackeområdet

Eteneminen keväällä 2021:

• Referenssiryhmä kokoontui 17.3. ja testasi 
työpajaidean. Sen jälkeen sparrausta 
yrittäjäyhdistyksen edustajan kanssa. 

• 4.5. keskustelu konseptista ohjausryhmässä, sen 
jälkeen kutsut noin sadalle ihmiselle.
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Pilotit

Etelä-Savo: 
Mikkeli, Pieksämäki, Etelä-Savon koulutus Oy ja Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
(Yhteyshenkilöt: Aila Marjamaa, Kari A. Hintikka)

Gradia:
Jämsä, Laukaa, Kuhmoinen, Joutsa, Muurame ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
Gradia
(Yhteyshenkilö: Taina Saarikko)

Itä-Uusimaa:
Porvoo, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Sipoo ja Careeria Oy
(Yhteyshenkilö: Minna Öhman)

Kanta-Häme:
Loppi, Hausjärvi, Hämeenlinna ja Riihimäki
(Yhteyshenkilö: Mika Silvennoinen)

Keski-Savo:
Varkaus, Joroinen, Leppävirta, Savon ammattiopisto, Savonia ammattikorkeakoulu ja 
Navitas Kehitys Oy
(Yhteyshenkilö: Timo Tuunainen)

Ylä-Savo:
Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi, Lapinlahti, Rautavaara, Pielavesi ja Ylä-
Savon koulutuskuntayhtymä
(Yhteyshenkilö: Niina Puumalainen)

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

(yhteyshenkilö: Pekka Simberg)

Kauhajoki, Teuva, Suupohjan koulutus-kuntayhtymä Vuoksi, Kauhajoen kansalaisopisto, 

Panula-opisto ja Suupohjan elinkeinotoimi 

(yhteyshenkilö: Lari Marjamäki)

Kankaanpää, Honkajoki ja Sataedu

(yhteyshenkilö: Jukka-Tapio Laine)

Loviisa, Porvoo, Sipoo ja Kotka 

(Yhteyshenkilö: Anders Nordstrom)

Lappia, Pello, Ylitornio ja Ylitornion Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiö 

(Yhteyshenkilö: Tuomo Palokangas) 

Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli ja Järviseudun ammatti-instituutti 

(Yhteyshenkilö: Esa Kaunisto) 

SÖFUK, Närpes 

(Yhteyshenkilö: Ann-Maj Bjorkell-Hol)
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