3. Foorumin ohjelma 1.12.2021
8.15

Virittäytyminen:
Yhteenveto toisen foorumin keskustelusta ja huomioita pienryhmien Howspace-vastauksista yritysyhteistyöstä Keski-Suomessa
- Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat johtaja Pirkko Melville Keski-Suomen ELY-keskus ja
kehittämispäällikkö Kari Pirinen Keski-Suomen liitto

8.25

Sitran terveiset 3. foorumiin
- vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula, Sitran Osaamisen aika

8.30

KUMU-hankeportfolio – kattaus Keski-Suomessa toteutettaviin hankkeisiin
Hankekarttaan on koottu esimerkkeinä 30 Keski-Suomessa osaamisen/osaamisen kehittämiseen liittyvää hanketta
- Kari Pirinen ja Maarit Viljakainen, OsaajaKS-palveluketju-hanke

Kommenttipuheenvuorot:
- Miten hankkeet viitoittavat tulevaisuuden koulutusta, johtaja Jukka Lerkkanen, JYU, avoin yliopisto
- Miten hankkeet auttavat työllistymisessä, työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen, Äänekosken kaupunki
- Miten yritykset/toimijat hyötyvät hankkeista,Business Manager Jarno Lötjönen, JAMK, Jyvsectec ja Kari Pirinen, Keski-Suomen liitto
9.15

Vuorovaikutuksellista pohdintaa, miten hankkeet voivat tukea osaamisen liittyvää kehittämistyötä Keski-Suomessa
ja miten hankkeiden tuloksia saadaan hyödynnettyä ja jalkautettua alueelle
Howspace-alustalla on kysymyksiä, joihin pienryhmät vastaavat (pienryhmätyöskentelyn aluksi ryhmissä sovitaan, kuka kirjaa vastaukset).
Osallistujat keskustelevat kysymyksistä mm. KUMU-hankekartan ja em. kommenttipuheenvuorojen pohjalta.

9.35

Pienryhmätyöskentelyn päätteeksi foorumin osallistujilla on 5 minuuttia aikaa tutustua Howspacessa ryhmien tuottamiin vastauksiin ja niitä on vielä mahdollisuus kommentoida.

9.40

Pienryhmätyöskentelyn yhteenveto kahdessa pienryhmässä käydystä keskustelusta.

9.50

Yhteenveto 3. foorumista, katse tulevaisuuteen, seuraavat stepit kohti konkretiaa
Keski-Suomen Osaamisen aika -tilannekuvan julkistustilaisuus järjestetään 16.2.2022 klo 14.15-16.00.

10.00

Tilaisuus päättyy - kiitos!
Howspace-alusta on vielä käytössä 3. foorumin jälkeen viikon 48 loppuun 3. foorumin jälkeen kommentointia varten.

Vuorovaikutteisen
tilannekuvan toimintamalli
- Tilannekuvafoorumit perustuvat Sitran
kehittämään vuorovaikutteisen tilannekuvan
toimintamalliin, joka kehitettiin keväällä
2021 yhteistyössä yhdeksän alueen
toimijoiden kanssa eri puolilla Suomea.
- Tavoitteena on tukea alueen päättäjien sekä
yritysten, julkisten toimijoiden, oppilaitosten
ja järjestöjen edustajien kykyä uudistaa ja
hyödyntää osaamista.
- Yhteistyön tuloksena alueen voimavaroja
hyödynnetään kattavammin ja alueen
kehitystyö on vaikuttavampaa.

Yritykset ja
yrittäjäjärjestöt

Keskiössä alueen
omat toimijat

Julkinen sektori ja
julkiset palvelut

Oppilaitokset ja
kehittäjäorganisaatiot

Vuorovaikutteisen
tilannekuvan
toimintamallin
taustalla on
30 keskeisen
yhteiskunnallisen toimijan
yhteinen näkemys
elinikäisen oppimisen
Suomesta (2019).
www.sitra.fi/julkaisut/kohti-osaamisen-aikaa

Osaaminen uudistaa
työelämää ja työelämä
osaamista
Suomessa on maailman parhaat
puitteet verkottuneelle yhdessä
oppimiselle, osaamisen uudistamiselle
ja innovaatioiden syntymiselle.
Uusi osaaminen syntyy entistä
useammin muuttuvassa työelämässä ja
muissa oppimisen paikoissa.
Koulutusjärjestelmä tukee työelämän
uudistumista.

Ilmiön johtamisen
toimintamalli
– monipuolinen tiedonkäyttö,
tiedon yhteinen tulkinta,
jatkuva vuoropuhelu

Ilmiöiden
ymmärtämistä
tukeva
tiedonkäyttö

Yhteistä
ymmärrystä
synnyttävä
vuorovaikutus

Elinvoimatyön ja
osaamisekosysteemin
vaikuttavuus

Yhteinen
tilannekuva

Tavoitteet
ja toimenpiteet

