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•

•

Talentti-hankkeessa kartoitetaan keinoja luoda Suomussalmelle ammatillisen oppimisen
mahdollisuuksia. Hankkeen myötä syntyvien toimintamallien on tarkoitus tukea jo olemassa
olevia koulutus- ja työllistymispalveluita. Tavoitteena on tarjota erilaisia helposti saatavilla
olevia opintoja sekä tukea ja ohjausta opiskeluun.
Hankkeessa keskeisessä roolissa on opinnollistaminen, jolloin esimerkiksi ammatillisia opintoja
tuodaan osaksi kunnan työpajoja ja yritysten tarjoamia työympäristöjä. Ensimmäisessä
vaiheessa selvitetään muun muassa alueen yritysten tämänhetkiset ja tulevat osaamis- ja
työntekijätarpeet.
–

•
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Ammmatillisenkoulutuksenreformi, työpajojen rooli uudessa toimintaympäristössä, oppilaitos- ja yritysyhteistyö

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Suomussalmen
kunnan rahoittama hanke, jota hallinnoi Suomussalmen kunta. Rahoittavana viranomaisena
toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. ”
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Miksi Talentti?
Perustelut:
• Osaamistason nosto alueella: tuetaan
asiakkaiden/opiskelijoiden mahdollisuutta opiskella ja
parantaa työllistymisvalmiuksiaan.
→ Suomussalmella ei toisen asteen ammatillista koulutusta,
amisreformi lisää mahdollisuuksia suorittaa tutkintoja/ tutkinnonosia
myös oppilaitosten ulkopuolella.
→ oppisopimus/koulutussopimus sekä yksi näyttöön perustuva ja
osaamisen hankkimistavasta riippumaton tapa suorittaa tutkinto
(työelämä, oppilaitos, harrastukset)
→ Pajojen (ja yritysympäristöjen) opinnollistaminen; pajoilla tehtävästä
työstä ja osaamisen kehittämisestä näkyvää sekä tavoitteellista
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Työnhakijan työllistämisvalmiuksien
parantamisen aktiivimalli:

Opinnollistaminen
-Yrityksissä
Työpajassa
→ Näyttö

Alkukartoitus:
Palveluohjaus

Amisreformi
OL3

Digioppimismahdollisuuksien
tuominen S-Salmelle
”lähioppimisen
virtuaalialusta”

Henkilökohtainen
valmennus/hanke
malli:
”Urasuunnitelma”

-työttömyysturvan
aktiivinen käyttö
-sen mahdoll. työkokeilu
-täysipäiväinen opiskelu
työttömyysturvalla

- Oppisopimus-koulutus
- Koulutussopimus
OL2
- Edellisten yhdistelmä
Oppimisen malli- ja verkosto
- Näyttötutkinnot
- → myös esimerkiksi työkokeilussa osaamistaan hankkineille

Millaiselle osaamiselle alueella kysyntää?
• Hoitotyö, kotiapu, puhtaanapito, myynti- (ja palvelualat),
kiinteistönhuolto, mökkitalkkarit, rakennus (peruskorjaus,
maanrakennus jne.), metalli, matkailu, yrittäjä-osaaminen,
markkinointi (hyväkin idea vaatii markkinoinnin!),
sosiaaliala (sosionomit)

• -> Moni näistä aloista sen tyyppisiä, että
osaaminen voidaan hankkia esimerkiksi
oppisopimuksen avulla.

• TOIMINTANMALLIN TULEE TUKEA MYÖS ALUEELLA
OLEVAA YRITYSTOIMINTAA JA SEN TARPEITA
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Työpajat Suomussalmella
• Työpaja Hanslankarit:
• ”Suomussalmen Työpaja Hanslankarit on toimintapaikka, jossa
alle 29-vuotiailla nuorella on erilaisia mahdollisuuksia kartoittaa
omia vahvuuksiaan, työelämän taitojaan, tulevaisuuden
suunnitelmiaan sekä oman arjenhallinnan sujuvuutta.” (Metalli-,
puu- ja tekstiilipuoli sekä myymälä)

• Työpalvelukeskus Miilu:
• ”Olemme Suomussalmen kunnan perustama työpalveluyksikkö.
Toiminta-ajatuksenamme on edistää työttömän työnhakijan
työllistymistä ja parantaa mahdollisuuksia siirtyä opiskelemaan
tai avoimille työmarkkinoille.”(Metalli-, puu- ja tekstiilipuoli,
kierrätysmyymälä ja työpaikkaruokala sekä talon ulkopuoliset
kohteet)
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Kianta-Opisto (kansalaisopisto)
•

”Kianta-Opisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa
mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien
kehittämiselle järjestämällä kädentaitojen, musiikin ja taideaineiden,
liikunnan ja terveyden edistämisen sekä kansalaistaitojen ja
vieraiden kielten opetusta kaikenikäisille. Toiminnan tavoitteena on
edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia ja aktiivista
otetta elämään.”

• Kansalaisopiston rooli ja opetustarjonnan merkitys
» Esim. Yhteiset tutkinnonosat (YTO –aineet)
» Joustavat mahdollisuudet tarjota erilaisia opintoja
tarpeen mukaan
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Uutta olemassaolevia rakenteita
hyödyntäen

Hanslankarit
Miilu
Kiantaopisto
Yritykset

Amisreformi

Kartoitus
Moniammatillinenyhteistyö

Esim.
- TE –toimisto
- Nuorisotyö
- Oppilaitokset

Välineet
- Aineelliset ja
aineettomat

Oppimisen malli- ja verkosto

- Erilaisten polkujen
Mahdollistaminen
-> Ohjaus ja ymmärrys

Lopuksi

Uudet ideat läpäisevät kolme vaihetta:
1. Mahdotonta – älkää tuhlatko aikaani.
2. Kyllä se on mahdollista, mutta ei se kannata.
3. Ainahan minä sanoin, että se on hyvä idea.
Arthur C. Clarke
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