KOONTI Kymenlaakson ELO
Liite yhteistyöryhmän kokous 14.11.2017 (sp-kysely touko, kesä ja syyskuu 2017)

KYMENLAAKSON ELINIKÄISEN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ
KUNKIN ORGANISAATION KONKREETTISET TOIMET OHJAUKSEN EDISTÄMISEKSI 2017 - 2018
Organisaatio: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Organisaatio: Kaakkois-Suomen TE-toimisto (toimenpiteet soveltuvin osin)
Konkreettiset ohjaustoimenpiteet 2017 – 2018
 ELO-foorumin kokoukset, suunnittelutyöryhmät strateginen painopiste 1 ja 2
 Toimintasuunnitelman 2014 – 2020 toteuttaminen ja seuranta vuosittain Kaakkois-Suomen ELO-toimintasuunnitelman tulosseuranta
maaliskuu 2016 – maaliskuu 2017, suunnittelutyöryhmät strat. painopiste 1 ja 2
o Painopisteet: monialainen ohjaus, uraohjaus, ohjaamot, siirtymät, yrittäjyyskasvatus, työelämävalmiudet ja yritteliäisyys /
yrittäjyys, monikanavaiset TNO-palvelut, kansainvälistyminen, verkostoyhteistyön tiivistäminen
o Maakuntauudistus
o Toisen asteen reformi
 Raportti toiminnasta vuosittain
 Koulutuksia, ad hoc suunnittelutyöryhmiä
 Tiedon välittäminen verkostolle (elotori) https://peda.net/hankkeet/elotori/elo-ryhm%C3%A4t/kay

Konkreettiset kansainvälistymistoimenpiteet vuosina 2017 - 2018
 Nuoret Maailmalle 26.4.- 27.4.2017 järjestetty yhteistyössä OPH:n kanssa
 Kansainvälistymispilotit suunnitteluvaiheessa suunnittelutyöryhmät strateginen painopiste 1
 Täydennyskoulutuksia syksyllä 2017 (29.9. ja 6.10, tallenteet verkostoille käyttöön) ja keväällä 2018, ks. aineisto.
 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kansallisen asiantuntijaryhmän jäsen 2016 - 2017 (OPH, Euroguidance)
 Kansainväliset verkostot, olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen
Toimenpiteet yhä systemaattisemman yhteistyön kehittämiseksi oppilaitosten ja elinkeinoyhtiöiden sekä elinkeinoelämän välille
 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson ELO-yhteistyöryhmien kokous 14.3.2017 ja Kaakkois-Suomen ELO-toimintasuunnitelman seuranta
maaliskuu 2017. Ks. Muistio, jossa linkki toimintasuunnitelmaan.
 Kaakkois-Suomessa on globaalisti merkittävin metsäteollisuuden keskittymä. Logistiikka, matkailu, kauppa.
 Pilotteja: suunnittelutyöryhmät strateginen painopiste 1







Benchmarkkaus – caset:
”Tavastia koulutuskuntayhtymä ja Hämeenlinnan kehitysyhtiö, Linnan kehitys yhteistyö. Avaa linkki: Ctrl + napsautus Ks. Liite.
NY ops -liitteessä, miten NY-ohjelmat ottavat huomioon uuden ops:in. Avaa linkki: Ctrl + napsautus Ks. Liite.
”Laaja-alainen osaaminen” L6 ”työelämätaidot ja yrittäjyys”. Avaa linkki: Ctrl + napsautus Ks. Liite.
RRT Kouvola - video myös opettajille ja nuorille näytettäväksi https://www.youtube.com/watch?v=jGi4YTVlCus
Keski-Suomen ”Biotaloudesta ammatti”- sivun esimerkki, jossa näette eri näkökulmia asiaan: lukuisat eri ammattinimikkeet ja sitä
kautta työllistymismahdollisuudet. Lisäksi Keski-Suomessa on kunnioitettavan laaja koalitio asiaa viemässä eteenpäin – samanlainen
taustayhteisö pitäisi meilläkin saada Kaakkois-Suomessa liikkeelle. Korkeakouluissa asiaa varmasti viedään eteenpäin, mutta alan
brändäys tärkeää aloittaa jo pienestä pitäen, sillä nuorilla on vielä paljon virheellisiä käsityksiä metsäteollisuudesta. Ks.
https://www.jamk.fi/fi/Tapahtumat/biotaloudesta-ammatti/etusivu/

KYMENLAAKSON ELINIKÄISEN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ
KUNKIN ORGANISAATION KONKREETTISET TOIMET OHJAUKSEN EDISTÄMISEKSI 2017 – 2018
Organisaatio: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Konkreettiset ohjaustoimenpiteet 2017 – 2018
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää 4.10.2017 yhteistyössä OKM:n ja OPH:n kanssa Ammatillisen koulutuksen reformin
toimeenpanoon liittyvän seminaarin Helsingissä. Ilmoittautuminen alkaa viikon 34 jälkeen. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää loppuvuodesta 2017 yhteistyössä OPH:n kanssa Opintopolku ja muut oppijan palvelut tiedotustilaisuuden Helsingissä. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.
Kaikki tapahtuvat tulevat AVI:n sivuille:
www.avi.fi/etela kohdasta Ajankohtaista/Tapahtumat ja koulutukset
Konkreettiset kansainvälistymistoimenpiteet vuosina 2017 - 2018
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää loppuvuodesta 2017 yhteistyössä OPH Kansainvälisen liikkuvuuden keskuksen kanssa
tiedotustilaisuuden Kouvolassa
Toimenpiteet yhä systemaattisemman yhteistyön kehittämiseksi oppilaitosten ja elinkeinoyhtiöiden sekä elinkeinoelämän välille
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELYn kanssa Kouvolassa koulutustilaisuuksia; mm.
Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi 29.9.2017
Työelämävalmiudet, yritteliäisyys ja monimuotoinen ohjaus 6.10.2017
Työelämämuutos/digitalisaatio 16.3.2018
(Innokkaat kouluttajat/luovuus/nivelvaiheet) 2.3.2018

KYMENLAAKSON ELINIKÄISEN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ
KUNKIN ORGANISAATION KONKREETTISET TOIMET OHJAUKSEN EDISTÄMISEKSI 2017 - 2018
Organisaatio: Kymenlaakson Liitto
Konkreettiset ohjaustoimenpiteet 2017 – 2018
 Kymenlaakson maakuntaohjelma sekä sen toimeenpanosuunnitelma ohjaavat Kymenlaakson elinikäistä oppimista ja ohjausta
Konkreettiset kansainvälistymistoimenpiteet vuosina 2017 - 2018
 Tavoitteina mm. Team Finland-verkoston hyödyntäminen, Invest in-toiminta
Toimenpiteet yhä systemaattisemman yhteistyön kehittämiseksi oppilaitosten ja elinkeinoyhtiöiden sekä elinkeinoelämän välille
 Tavoitteet maakuntaohjelman mukaisesti mm. yrittäjien tukemisessa nuorten työllistämiseksi, oppilaitosten ja pk-yritysten välisen
yhteistyön kehittämiseksi sekä nuorten kiinnostuksen lisäämiseksi yritystoimintaa kohtaan

KYMENLAAKSON ELINIKÄISEN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ
KUNKIN ORGANISAATION KONKREETTISET TOIMET OHJAUKSEN EDISTÄMISEKSI 2017 - 2018
Organisaatio: Kouvolan kaupunki, nuorisopalvelut, Ohjaamo Kouvola
Konkreettiset ohjaustoimenpiteet 2017 – 2018
 Matalan kynnyksen monialainen palvelupiste missä ohjausta ja neuvontaa ilman ajanvarausta maanantaista torstaihin.
 Pop up ohjausta esimerkiksi kauppakeskuksissa.
 Minikoulutusmessut kaksi kertaa vuodessa Ohjaamossa, 16.2. ja 24.8.2017.
 Työnhakemiseen järjestetty Duunitreffit 1.2.2017 yhteistyössä Te-toimiston, Duunista toimeen –hankkeen ja Kouvolan kaupungin
yrityskoordinaattoreiden kanssa.
 Työnhakemiseen järjestetty Työnhaun speed dateja kerran kuukaudessa yhteistyössä Te-toimiston ja Duunista toimeen –hankkeen
kanssa.
 Benchmarkattu muiden Ohjaamojen hyviä käytänteitä.
 Osallistuttu alueellisille Ohjaamo-päiville Mikkelissä 8.5.2017
 Osallistuttu Kohtaamon järjestämille projektipäällikköpäiville 16.-17.5.2017.
 Järjestetty yhteistyössä Vamlaksen Vahti-hankkeen kanssa Neurokognitiiviset erityispiirteet-koulutus ammattilaisille 8.2.17.
 Tiivistetty yhteistyötä Kelan kanssa järjestämällä koulutusta ja tutustumista palveluihin.
 Tehty palvelumuotoilun avulla Ohjaamon pysyvän toiminnan malli yhteistyössä ABCC Oy:n kanssa.
Konkreettiset kansainvälistymistoimenpiteet vuosina 2017 - 2018
 Osallistuttu nuorisopalveluiden järjestämään Ihmisoikeudet-koulutukseen 5.1.2017.
 Järjestetty 22.3.17 rasisminvastaisella viikolla kansainvälisyysilta Ohjaamossa. Esillä eri maiden kulttuureja, kieliä ja ruokia.
 Nuoret Maailmalle 27.4.2017 järjestetty yhteistyössä OPH:n ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa Ohjaamo Kouvolassa
 Matalan kynnyksen palvelupiste, Ohjaamo, missä tietoa kansainvälisestä nuorisotyöstä, opiskelijavaihdoista jne.

Toimenpiteet yhä systemaattisemman yhteistyön kehittämiseksi oppilaitosten ja elinkeinoyhtiöiden sekä elinkeinoelämän välille
 Hankkeet nuorten ympärillä kokoontuminen 15.3.2017. Kokoaa saman pöydän ääreen hanketoimijat ja –toteuttajat, joilla
kohderyhmänä alle 30-vuotiaat. Kokoontumiset säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa.
 Toteutettu yhteistyössä Xamkin palvelumuotoilun opiskelijoiden kanssa Ohjaamon palveluiden markkinointia. Opiskelijat selvittivät
kohderyhmittäin Ohjaamon tunnettuutta sekä tekivät markkinoinnin tehostamisehdotuksia.
 Tiivis yhteistyö elinkeinoyhtiö Kinnon Duunista toimeen –hankkeen kanssa: Duunista toimeen –päivystys Ohjaamossa kerran viikossa
ja lisäksi yhteistyössä järjestetyt tapahtumat työllistämisen edistämiseksi.
 Startti-infot yrittäjyyteen Ohjaamon tiloissa yhteistyössä Te-toimiston, Kinnon, Verottajan ja Finnveran kanssa.
 Oppilaitosten vierailuja Ohjaamossa ja Ohjaamon vierailuja oppilaitoksissa.
Ohjaamotoiminnan vakinaistaminen 1.1.2018!

KYMENLAAKSON ELINIKÄISEN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ
KUNKIN ORGANISAATION KONKREETTISET TOIMET OHJAUKSEN EDISTÄMISEKSI 2017 - 2018
Organisaatio: Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
Konkreettiset ohjaustoimenpiteet 2017 – 2018





digitalisaation hyödyntäminen ohjauksessa
työssäoppimisen ohjauksen kehittäminen (Carry On -hanke)
heikot perustaidot omaavien opiskelijoiden tukipalveluiden vakiinnuttaminen PUHTI-hankkeen jälkeen
erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ohjauksen jalkauttaminen osaksi ammatillisten kouluttajien työtä = kouluttajien osaamisen
lisääminen
 Ohjaamo-verkostossa toimiminen
Konkreettiset kansainvälistymistoimenpiteet vuosina 2017 - 2018
 kansainvälisen hankeyhteistyön käynnistäminen: uudet energiamuodot ajoneuvoalalla
 useita kansainvälisiä hankehakuja meneillään mm. ENI ja Erasmus
 koulutusviennin käynnistäminen
Toimenpiteet yhä systemaattisemman yhteistyön kehittämiseksi oppilaitosten ja elinkeinoyhtiöiden sekä elinkeinoelämän välille



yrittäjien aamukahvitilaisuudet Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa
työelämä/yrityslähtöiset kehittämishankkeet

KYMENLAAKSON ELINIKÄISEN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ
KUNKIN ORGANISAATION KONKREETTISET TOIMET OHJAUKSEN EDISTÄMISEKSI 2017 - 2018
Organisaatio: Kouvolan seudun ammattiopisto
Konkreettiset ohjaustoimenpiteet 2017 – 2018
 eHopsin rakentaminen Wilmaan ja käyttöönotto sekä henkilöstön koulutus useissa työpajoissa
 peruskouluyhteistyön tiivistäminen nivelvaiheessa – peruskoulun ja KSAOn opinto-ohjaajien tapaaminen YPO-hankkeen puitteissa
 YPO-hankkeessa luotujen polkujen esittely peruskoulun opinto-ohjaajille
 työpaikkarekisterin avaaminen opiskelijoiden käyttöön vuonna 2018
 ohjauksen työpajassa kehitetään KSAOn ohjausmalli reformin mukaiseksi
 Kohti uutta opettajuutta – valmentava työskentelyote, henkilöstön koulutus ja työpajat
 Askelmerkit - työpaikkaohjaaja valmentajana –vuorovaikutusopas ja henkilöstön koulutus, myöhemmin myös työpaikkaohjaajien
koulutus
 osaamisen tunnustamisprosessin kehittäminen, esim. SOSMETin ja OpitTyössä -hankkeiden osaamiskartat ja osaamistodistukset
työpajoille
 SOSMETin ja OpitTyössä -hankkeiden osalta toimii monialainen Oppilaitoksesta työelämään -työryhmä
 Duunipajan toiminnan vakiinnuttaminen osaksi KSAOn toimintaa; opintopaja toimii tukena koulutuspolkujen ja työssäoppimisen eri
vaiheissa
 työnhakuvalmennusjakso opintojen loppuvaiheessa
 vaikeasti työllistyvien opiskelijoiden ohjaus (työllistämistyöryhmä, osallistujana mm. TYP:n edustaja)
 TYÖIKÄ-hankkeen ohjauspalvelumallin rakentaminen ja pilotointi yli 50 –vuotiaiden työllistymisen tukemiseksi
 työpaikkaohjaajien säännöllinen koulutus – valmentava työote
 mentorointivalmennus työelämälle ohjata vastavalmistuneita työuran alussa
 työelämätaitokartoitukset opiskelijoille
 opettajien ohjausta tukemaan ohjaajan työkalut

Konkreettiset kansainvälistymistoimenpiteet vuosina 2017 - 2018
 Konkreettiset kansainvälistymistoimenpiteet vuosina 2017 - 2018
 Kouvolan seudun ammattiopisto lähettää Erasmus+ liikkuvuushankkeiden rahoituksella 100 opiskelijaa ulkomailla
suoritettavalle työssäoppimisjaksolle. Tavoitteena hankkeissa on ammatillisen kehittymisen ohella ulkomailla suoritettavan
työssäoppimisen ohjauksen ja hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittäminen. Opettajia ja muita henkilöstön
edustajia liikkuu
 n. 50 samanaikaisesti opiskelijoiden kanssa, jolloin he voivat konkreettisesti osallistua hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen.
 KSAO koordinoi ja osallistuu partnerina seitsemään koulutusalakohtaiseen Erasmus+ kumppanuushankkeeseen, joissa tavoitteena
on alakohtaisten osaamiskokonaisuuksien kehittäminen sekä näihin liittyvän ohjauksen ja hankitun osaamisen tunnistamisen ja
tunnustamisen kehittäminen.
 KSAO koordinoi Ammatillisen koulutuksen Venäjä-verkostoa ja osallistuu Intia-, Japani- ja ”Huippulaatua asiakaspalveluun” verkostojen toimintaan. Näissä OPH:n osarahoittamissa verkostohankkeissa on tavoitteena EU:n ulkopuolelle suuntautuvan
työssäoppimisen ja asiantuntijavaihdon kehittämisen ohella jaksojen ohjauksen sekä hankitun osaamisen tunnistamisen ja
tunnustamisen kehittäminen.

Toimenpiteet yhä systemaattisemman yhteistyön kehittämiseksi oppilaitosten ja elinkeinoyhtiöiden sekä elinkeinoelämän välille
 Työelämäfoorumi
 KSAO on järjestänyt työelämäfoorumeita hankkeiden toimenpiteinä. Niiden tavoitteena on ollut kuunnella työelämän tarpeita ja
lisäksi informoida työelämää ammatillisessa koulutuksessa meneillään olevista muutoksista. KSAO ja Kouvola Innovation Oy ovat
toteuttaneet yhteistyössä useita EU-hankkeita ja tämän lisäksi KSAO ja Kouvola Innovation ovat kaudella tiivistäneet yhteistyötään
yrittäjyyden edistämisessä sekä koulutustarpeiden ennakointityössä.

KYMENLAAKSON ELINIKÄISEN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ
KUNKIN ORGANISAATION KONKREETTISET TOIMET OHJAUKSEN EDISTÄMISEKSI 2017 - 2018
Organisaatio: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Konkreettiset ohjaustoimenpiteet 2017 – 2018
 Toisen asteen yhteistyö
 Carry on –hanke
 Kampustapahtumat
 Etsivä nuorisotyö –yhteistyö
 Xamkin sisäisen ohjauksen kehittäminen, eOhjaus, HOPS jne. Seurataan ja tuetaan opintojen etenemistä systemaattisesti.
 Kolme oppimisväylää (työviikkopohjainen, työssäkäyntiin integroitu ja opintoja nopeuttava oppimisväylä) ja työn opinnollistaminen
Konkreettiset kansainvälistymistoimenpiteet vuosina 2017 - 2018
 Opiskelijavaihdot
 Double Degreet
 Vieraskieliset koulutukset
 Hankeyhteistyö
 Yrittäjyys MOOC –kansainvälisten kumppaneiden kanssa
 Ympärivuotinen opiskelu ja vieraskielisen tarjonnan lisääminen
Toimenpiteet yhä systemaattisemman yhteistyön kehittämiseksi oppilaitosten ja elinkeinoyhtiöiden sekä elinkeinoelämän välille
 Työelämäpedagogiikka
 Yritysyhteistyökoordinaattori
 Hankeyhteistyö
 NY Start Up
 K-kauppias koulutus
 Opettajien yrittäjyyskoulutus Suomen Yrittäjien kanssa

KYMENLAAKSON ELINIKÄISEN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ
KUNKIN ORGANISAATION KONKREETTISET TOIMET OHJAUKSEN EDISTÄMISEKSI 2017 - 2018
Pyydetään palauttamaan 26.5.2017 MENNESSÄ sähköpostiosoitteeseen ritva.kaikkonen@ely-keskus.fi
Organisaatio: Parik-säätiö
Konkreettiset ohjaustoimenpiteet 2017 – 2018
 ELO-foorumin kokouksiin ja työryhmiin osallistuminen
 Maakuntauudistus: Yhteistyö YHDESSÄ HYVÄ OTE-hankkeen kanssa, joka on yksi hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihankkeen alueellisista kokeiluhankkeista. Sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Hanke toteutetaan Etelä-Karjalan ja
Kymenlaakson yhteistyönä. Hanketta hallinnoi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri.
 Toisen asteen reformi: Yhteistyö ESR-hankkeiden Opit työssä (Ekami, Rannikkopajat, Sotek-säätiö, Parik-säätiö), Työikä (KSAO) ja
Briefcase (Aikuiskoulutuskeskus) kanssa
 Tiedon välittäminen verkostolle ja verkostolta muille toimijoille
Konkreettiset kansainvälistymistoimenpiteet vuosina 2017 - 2018
 Osallistuminen mahdollisuuksien mukaan ELO-verkoston täydennyskoulutuksiin syksyllä 2017 ja keväällä 2018
 Kansainvälisten ja kansainvälisten olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen esim. uusien hankkeiden hakemisessa
Toimenpiteet yhä systemaattisemman yhteistyön kehittämiseksi oppilaitosten ja elinkeinoyhtiöiden sekä elinkeinoelämän välille
 ELO-yhteistyöryhmien kokouksiin osallistuminen
 Yhteistyö Kinnon Duunista toimeen -hankkeen ja Aikuiskoulutuskeskuksen Business Akatemia-hankkeen kanssa

KYMENLAAKSON ELINIKÄISEN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ
KUNKIN ORGANISAATION KONKREETTISET TOIMET OHJAUKSEN EDISTÄMISEKSI 2017 - 2018
Pyydetään palauttamaan 26.5.2017 MENNESSÄ sähköpostiosoitteeseen ritva.kaikkonen@ely-keskus.fi
Organisaatio:
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Konkreettiset ohjaustoimenpiteet 2017 – 2018







Ohjaustoimijoiden roolien selkeytys ja tehtävänkuvien muokkaus ammatillisen koulutuksen reformin mukaiseksi (opinto-ohjaaja,
ryhmänohjaaja/opettaja/erityisopetuksesta vastaava ohjaava opettaja)
Aloittavilla opiskelijoilla elokuussa kolme viikkoa kestävät orientaatio-opinnot, joissa ohjataan opintojen hyvään alkuun
Ohjaus yksilöllisillä opintopoluilla, pilotointi alakohtaisen henkilökohtaistajan käytöstä (alalla yksi opettaja on keskittynyt tekemään
opiskelijoille HOS:n eli henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmat yhdessä opiskelijan kanssa.)
Opettajan roolin muutos opettajasta ohjaajaksi ja valmentajaksi (mm. Carry on -hankkeen koulutus ja
tiimiopettajuuden/tiimioppimisen kokeilu, Kiltakoulutoiminnan kehittäminen kokki- ja datanomiopinnoissa)
Aikuisten oppimisvalmiuksien parantaminen (Puhti-hanke)
Maahanmuuttajien nivelvaiheiden ohjaus, sähköinen portfolio osaamisen osoittamisen välineeksi (Briefcase-hanke)

Konkreettiset kansainvälistymistoimenpiteet vuosina 2017 - 2018






Opiskelijavaihto jatkuu useiden EU-maiden kanssa
Opettajien vierailut
Kansainvälisten kestävän kehityksen osaamismerkkien kehittäminen (Health Future -hanke marata-alalla)
Venäjä-yhteistyön kehittäminen - opiskelijoiden skills-valmennus yhteistyössä Pietarissa sijaitsevan oppilaitoksen kanssa
Koulutusvientituotteiden kehittäminen (Ekamilla lupa koulutusvientiin)

Toimenpiteet yhä systemaattisemman yhteistyön kehittämiseksi oppilaitosten ja elinkeinoyhtiöiden sekä elinkeinoelämän välille







Kumppanuussopimusmallin laadinta ja käyttöönotto
Asiakkuus-/työelämävastaavat eri koulutusaloille
Ammatillisten neuvottelukuntien toiminnan kehittäminen ja esim. Yrittäjyyden ammatillisen neuvottelukunnan aktiivinen toiminta
yrittäjyyden edistämiseksi opinnoissa
Työelämäkuulemiset uusien yhteistyömallien kehittämiseksi (Työnantaja - asiakkaan ääni -hanke)
Koulutussopimuksen/oppisopimuksen kehittäminen reformin mukaiseksi yhteistyössä yritysten ja alueen muiden ammatillisten
oppilaitosten kanssa (Kopso-hanke, OKM)
Vakiintunut hankeyhteistyö Cursor oy:n kanssa

 KYMENLAAKSON ELINIKÄISEN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ
 KUNKIN ORGANISAATION KONKREETTISET TOIMET OHJAUKSEN EDISTÄMISEKSI 2017 - 2018



Organisaatio: Cursor Oy (yrittäjyyskasvatus)
Organisaatio: Kouvola Innovation Oy (yrittäjyyskasvatus)







-Nuori yrittäjyys opinto-ohjelmat (Pikkuyrittäjät- NY leirit ja Vuosi yrittäjänä -ohjelma) yrittäjyyskasvatuksen ”punaisena lankana”
-Tavoitteena yrittäjyyden ehjä polku -ajattelu.
-K-S yrit.kasv.strategian jalkauttaminen.
-Kaakkois-Suomen aito ja tiivis yhteistyö yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä. (uusi projekti suunnittelilla)
-Ship Startup Festival (on kolmipäiväinen, kansainvälinen tapahtuma opiskelijoiden startup-tiimeille. Tapahtumalla on kovan tason
kansainvälisiä mentoreita ja tiimejä monesta eri maasta. Seudun yrityksiä, mm. Google, toimii tapahtuman sponsoreina ja
yhteistyökumppaneina.)
-Ship Growth Track -päivä on sijoittajien ja startup-yrittäjien kohtaamispaikka, johon yrittäjät ovat tervetulleita pitchaamaan
rahoittajille
-Ship Disruption Camp on kaksiviikkoinen leiri, jossa kansainväliset opiskelijatiimit yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa ratkovat
yritysten haasteita. Leirillä on korkeatasoisia puhujia ja mentoreita Suomesta ja ulkomailta.
-Levelup Startup Accelerator (on Kymenlaakson yrityskiihdyttämö, joka järjestää keväisin ja syksyisin 15-viikkoisen koulutus-,
sparraus- ja mentorointi-ohjelman. Ohjelma on kasvuhakuisille, kansainvälisisä markkinoita havitteleville yrityksille ilmainen.
Kiihdyttämöllä on myös yrityspuolelta yhteistyökumppaneita, mm. Pöyry ja OP-Kymenlaakso
Levelup-yrityskiihdyttämön henkilökunta osallistuu myös muihin seudun tilaisuuksiin kertoen startup-yrittäjyydestä)







KYMENLAAKSO ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS YHTEISTYÖRYHMÄ JA VERKOSTO
KUNKIN ORGANISAATION KONKREETTISET TOIMET OHJAUKSEN EDISTÄMISEKSI 2017 - 2018
Organisaatio: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Konkreettiset ohjaustoimenpiteet 2017 – 2018
 Meneillään olevissa hankkeissa (ProSos – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa, Yes we can – kehitysvammaisten päivä- ja
työtoiminnan uudistamine, Masto – maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden lisääminen) sekä valmisteilla olevissa hankkeissa
(Osallistun, opin, onnistun 2018 – 2020, Green care 2018 – 2019) mm.monitoimijaisen verkoston yhteistyön vahvistaminen, jotta
asiakas/ohjausta tarvitseva saa tarvetta vastaavan palvelun/tuen on keskeisiä teemoja.
 Socom osallistuu ELO-foorumin toimintaan ja huomioi foorumin suositukset omassa toiminnassaan.
Konkreettiset kansainvälistymistoimenpiteet vuosina 2017 - 2018
 Suunnitteilla kehittämishanke, jossa kansainvälisen yhteistyön ulottuvuus
Toimenpiteet yhä systemaattisemman yhteistyön kehittämiseksi oppilaitosten ja elinkeinoyhtiöiden sekä elinkeinoelämän välille
 Toteutetaan hanketyön kautta (mm. OTE – osatyökykyisten tie työelämään)

KYMENLAAKSO ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS YHTEISTYÖRYHMÄ JA VERKOSTO
KUNKIN ORGANISAATION KONKREETTISET TOIMET OHJAUKSEN EDISTÄMISEKSI 2017 - 2018
Organisaatio: Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Konkreettiset ohjaustoimenpiteet 2017 – 2018
 Imatralla avattavan YES-keskuksen sparraajakumppani
 LUT on mukana Jyväskylän yliopiston koordinoimassa ”Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa
(OHO!) –hankkeessa vuosille 2017-2019. LUTssa kehitetään hankkeen aikana opettajatuutorointia, minkä keskiössä ovat uraohjaus
ja tuleva työelämä.
Konkreettiset kansainvälistymistoimenpiteet vuosina 2017 - 2018
 ERASMUS+ henkilökuntavaihto
 kansainvälinen opiskelijavaihto
 tutkimus kansainvälisissä verkostoissa ja hankkeissa
Toimenpiteet yhä systemaattisemman yhteistyön kehittämiseksi oppilaitosten ja elinkeinoyhtiöiden sekä elinkeinoelämän välille
 LUTES, Firmatiimi

