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Prosessin käynnistäminen
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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.

Alueiden 
verkosto-
yhteistyön 
taustalla on 
30 keskeisen 
yhteiskunnallisen toimijan 
yhteinen näkemys 
elinikäisen oppimisen 
Suomesta.

Osaaminen uudistaa 
työelämää ja työelämä 
osaamista



Osaamisen ekosysteemit: toimenpidekokonaisuudet

Uuden, verkostomaisen 
osaamisjärjestelmän 
kehittämistä 
vauhditetaan erilaisissa 
kokeiluissa ja piloteissa. 
Samalla tunnistetaan 
hyviä käytänteitä, joita 
voidaan levittää.

Sitra tukee kokeilujen ja 
pilottien vaikuttavuutta ja 

voi myös rahoittaa niitä.

Alueellisten 
osaamisekosysteemien 
hyvien käytänteiden, 
kokeilujen ja pilottien 
pohjalta kiteytetään 
suosituksia siitä, miten

“maailman parhaat 
puitteet verkottuneelle 
yhdessä oppimiselle, 
osaamisen uudistamiselle 
ja innovaatioiden 
synnylle”

voidaan alueilla luoda.

Pidemmälle jatkavien kanssa 
syvennetään 
verkostoyhteistyötä ja 
hahmotetaan yhteisiä keinoja 
osaamisen kehittämiselle ja 
elinvoiman vahvistamiselle.

Alueellisen yhteistyön 
kehittäminen lähtee 
tilannekuvan 
(yrityskysely, 
hankeportfolio, 
väestöselvitys) luomisella ja 
sen yhteisellä tulkinnalla. Sen 
jälkeen asetetaan tavoitteet 
yhteiselle kehittämiselle.

Vahvistetaan alueellisten
toimijoiden
muutoskyvykkyyttä ja 
kehittämisosaamista. Näin
tuetaan koko alueen
ennakointia, yhteistyötä ja 
verkottunutta toimintaa.
Tässä hyödynnetään
SitraLab-osaamista.

Luodaan mm. näkymä alueen
yhteistyöstä esimerkiksi
systeemikartan avulla ja 
haetaan uusia
mahdollisuuksia
tulevaisuusajattelun
kautta.

Suositusten 
kiteytys

Muutos-
kyvykkyyden 

vahvistaminen

Uuden 
osaamis-

järjestelmän 
kokeilut ja 

pilotit

Alueellinen 
ekosysteemi-

työ

Tilanne-
kuvan 

kartoitus

Yhteistyön 
syventä-
minen



Osaaminen uudistaa 
työelämää ja 
työelämä osaamista

Alueiden verkostoyhteistyön 
taustalla on 30 keskeisen 
yhteiskunnallisen toimijan 
yhteinen näkemys elinikäisen 
oppimisen Suomesta

Alueiden tarpeet 
erilaistuvat ja tarvitaan 
alueellisia ratkaisuja

Ratkaisuihin tarvitaan yhteinen 
tilannekuva, joka syntyy kun 
uutta tietoa käsitellään 
vuorovaikutuksessa keskeisten 
toimijoiden kanssa 

Alueiden osaamisen 
aika -foorumit

Prosessin käynnistys 2019-2021



Prosessin käynnistys 2019-2021

Alueiden kartoittaminen 

ja tunnistaminen

Miltä näyttää alueen 
hanke- ja 
kehittämistyön tila?

Sitran esityspyyntö 

jatkokeskustelua varten

Mitä osaamista/
lisäarvoa Sitra 
voi tuottaa?

Osaaminen uudistaa 
työelämää ja 
työelämä osaamista

Onko alueella tahtoa? 

Miten alue aikoo edistää 
Teesi 3:sta?

Mitkä ovat alueellisen 
yhteistyön strategiset 
kärjet ja miten 
varmistetaan yhteistyön 
jatkuvuus?

Jatkokeskustelut
Yhteinen ymmärrys on 

saavutettu 

Tilannekuvaprosessi voi alkaa! Tavoitteiden 
yhteensovittaminen.

Tapaamiset alueiden 

kanssa



Alueiden 

rooli

Tiedon syöttäminen
prosessiin

Foorumien valmistelu 
alueen näkökulmasta 
(suunnitteluryhmä)

Jatkotoimenpiteet 
johtopäätösten pohjalta

1

2

3

Sitran rooli

Tiedontuotanto
(Hankeportfolio, 
yrityskysely, 
väestöselvitys)

Areenan tarjoaminen

Fasilitointi

1

2

3



Ilmiön johtamisen 

toimintamalli
– monipuolinen tiedonkäyttö, 
tiedon yhteinen tulkinta, 
jatkuva vuoropuhelu

Ilmiöiden 
ymmärtämistä 

tukeva 
tiedonkäyttö

Yhteistä
ymmärrystä 
synnyttävä 

vuorovaikutus

Yhteinen
tilannekuva

Tavoitteet 
ja toimen-

piteet

Elinvoimatyön ja 
osaamis-

ekosysteemin
vaikuttavuus



Yritykset ja 
yrittäjäjärjestöt

Oppilaitokset ja
kehittäjäorganisaatiot

Julkinen sektori ja 
julkiset palvelut

Sillanrakentaja

Kolmikannan

merkitys



Elinvoiman 

elementit ja 

työn fokus

Työpaikat

Osaaminen

Yritykset

Kilpailu-
kyky



Osallistujien 

kommentit

"Elinvoima muodostuu 
yhteistyössä. Kolmikanta –
pitää olla tarve ja tahtotila –
ellei ole tarvetta, ei
tarvitse tehdä yhteistyötä"

"Elinvoima on tahtoa elää ja 
luoda edellytyksiä muille
elämään"

"Elinvoima lähtee ihmisistä"

"Elinvoima on tahtoa ja 
kykyä toimeenpanna asioita 
liikkeelle"

”Tärkeä elinvoimatekijä on 
ollut aina jaksaminen ja usko 
tulevaisuuteen, olla ylpeä 
omasta tekemisestä 
ja alueesta"

Elinvoimasta 
todettua



Tilannekuvafoorumit
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Kevään 2021 prosessikuvaus

Aluetyö ja 
suunnitteluryhmän

kokoaminen

1. 
Foorumi

Sitran taustatyötä

Tilannekuvan 
tiedontuotanto

Teema: Miten yritysten ja 
oppilaitosten välinen 

yhteistyö toimii?

Teema: Miten alueen hanke-
ja kehittämistyö tällä 

hetkellä toimii?

Teema: Miltä alueen 
osaajatilanne näyttää?

Suunnitteluryhmän
välityöstöä

Prosessin käynnistys

Seuraavat askeleet

2.  
Foorumi

3.  
Foorumi



Foorumeiden taustatyö

Alueellinen 

taustatyö

Sitran 

taustatyö

Tiedon-

tuotanto

● Alueen toiveiden 
tarkentuminen 

● Suunnitteluryhmän 
tapaamiset ja välityöstöt 
eri foorumeiden välissä

● Tavoitteena saada 
mukaan laaja edustus 
alueen eri 
toimijakentistä

● Puhujien etsiminen, 
briiffaus ja koordinointi 

● Juoksutuksen 
valmistelu

● Tapahtuman 
koordinointi

● Kutsujen lähettäminen 
yhdessä alueen 
avaintoimijoiden kanssa

● Tiedontuotannon 
toteuttaminen Sitran 
toimeksiannosta

● Tiedontuotannon 
läpikäynti yhdessä 
alueen toimijoiden 
kanssa



Yhteistyö 

(Passion)
Laadukas fasilitointi 
mahdollistaa avoimen 
dialogin ja yhteisen 
ymmärryksen rakentumisen

1

Tavoite 

(Purpose)
Yhteinen päämäärä on 
alueen elinvoiman ja 
kehittämisen perusta

Tilaratkaisut 

(Place)
Yhtenäisen ja 
helppokäyttöisen areenan
tarjoaminen tukee prosessin 
onnistumista

Foorumin 

perusrakenne

Prosessi 

(Process)
Systemaattinen prosessin 
johtaminen ja yhteinen 
työskentely mahdollistaa 
tavoitteiden saavuttamisen

Ihmiset (People)
Kolmikannan läsnäolo ja 
erilaisten toimijoiden 
kutsuminen rikastuttavat 
prosessia

Avaus ja tervetulosanat

Alueen
toimijoiden 
puheenvuorot

Mistä ollaan
tultu? Missä
ollaan nyt?

Osallistujien
kommentit

Teemaan virittäytyminen:
Tiedontuotannon esittely ja 

kommentointi

Työskentelyä
pienryhmissä

Pienryhmä-
työskentelyn

purku

Seuraavat
askeleet:
Minne ollaan 
menossa?

Tavoitteet

Teema

1

2

3

4



Ensimmäinen

tilannekuva-

foorumi



Tiedontuotanto: 
Yrityskysely

Alkuvuonna 2021, Taloustutkimus toteutti 
laajan valtakunnallisen yrityskyselyn Sitran 
toimeksiannosta. 2 069 yrityspäättäjää 
haastateltiin puhelimitse. Haastatelluista 55 
prosenttia oli 1-4 hengen yrityksiä. 

Yrityskyselyn tavoite ja tulokset:

1. Yrityskyselyn tavoitteena oli saada yritysten 
näkökulmasta mahdollisimman kattava kuva siitä, 
millainen on alueen osaamisen ekosysteemin ja 
elinvoimaisuuden nykytila, erityisesti miten 
yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö 
tällä hetkellä toimii, ja mitä voitaisiin tehdä sen 
kehittämiseksi

2. Kohderyhmänä olivat alueelle merkitykselliset 
yrittäjät ja yritykset

3. Kyselyssä kartoitettiin trendien vaikutusta 
liiketoiminnan kehittämiseen, työelämän ja 
oppilaitosten rajapintaan sekä osaamisen merkitystä 
liiketoiminnan kilpailutekijänä

4. Yrityskyselyn tuloksia hyödynnettiin 
tarkasteltaessa yhteisiä keinoja alueen osaamisen 
ekosysteemien kehittämiselle ja elinvoiman 
vahvistamiselle



Yrityskyselyn teemat

Osaamistarpeet 

ja niiden 

tunnistaminen 

sekä 

osaamistiedon 

tallentaminen

Trendien 

vaikutus 

liiketoiminnan 

kehittämiseen

Yritys-oppilaitos-

yhteistyö

Aluekohtaiset

kysymykset



Toinen 

tilannekuva-

foorumi



Tiedontuotanto:
Hankeportfolio

Visuaalinen hankeportfolio tarjoaa 
kokonaiskuvan alueen hanke- ja kehittämistyön 
tilasta sekä tekee näkyväksi hanketyön 
yhtymäkohtia. Keväällä 2021, Gofore toteutti 
hankeportfolion yhdeksälle alueelle Sitran 
toimeksiannosta. 

Hankeportfolio visuaalisessa muodossa 
mahdollistaa: 

Portfolion kriittisen tarkastelun:
● Mikä on toistuvaa alueellamme?
● Mikä kaipaa kehittämistä?
● Konkretisoituvatko tavoittelemamme asiat:

○ esim. jos sanomme tekevämme yhteistyötä 
elinkeinoelämän kanssa, miksi toteuttajatahoista 
ei löydy yrityksiä?

○ esim. jos sanomme keskittyvämme 
kiertotalouteen ja tulevaisuuden innovaatioihin, 
miksi avainsanoista tärkeimpänä nousee 
pedagogiikka?

• Yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisen 
hankkeiden ja toimijoiden välillä, esim. jos hankkeilla 
on yhteinen avainsana = teema
• Vertailun muihin alueisiin Suomessa, 
yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen alueiden välillä
• Tarkemman tarkastelun:

● Mikä on uutta, erityistä alueellamme?
● Missä olemme vahvoja?

• Konkreettisen tulevaisuuden suunnittelun: Mihin 
haluamme keskittyä jatkossa?



Kumu-työkalulla
toteutettu
hankeportfolion 
päänäkymä näyttää 
yhteyksiä hankkeen, 
toteuttajatahojen, 
toiminnan kohteen, 
sekä hanketta kuvaavien 
avainsanojen välillä

Päänäkymää voi
zoomata ja suodattaa
eri tavoin

Esimerkkinä Pirkanmaan hankeportfolio



osatoteuttaja

päätoteuttaja

toiminnan kohde

hanke

avainsana



Kolmas 

tilannekuva-

foorumi



Väestöselvityksen hyödyntäminen 

Kolmannen tilannekuvafoorumin tiedontuotannossa 
hyödynnettiin vuonna 2020 julkaistun Mille väestölle? -
selvityksen dataa ja 2021 julkaistavan Miten osaajat 
liikkuvat? –selvityksen ennakkodataa.

Alueiden vuorovaikutteisen tilannekuvan rakentamisessa 
hyödynnettiin: 

1. Yleiskuvaa väestökehityksestä sekä aloittavien 

ikäluokkien koon kehityksestä 

2. Alue- ja väestökehityksen tilannekuvaa 

3. Alueen koulutustasoindeksiä, joka antaa 

yleiskuvan alueen väestön osaamisesta. 

Virikkeenä pienryhmäkeskusteluille, alueen toimija 
analysoi alueen tilannetta väestön, osaajien, työikäisen 
väestön liikkuvuuden näkökulmasta. 

Tiedontuotanto: 
Alueen väestö, 
osaaminen ja 
työikäisen väestön 
liikkuvuus





Alueiden yli 20-vuotiaan 

väestön koulutustasossa 

suuret alueelliset erot

- Koulutustasoindeksi osoittaa perusasteen 
jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen 
keskimääräisen pituuden vuosina henkeä 
kohti. (1 vuosi = 100 pistettä. Esim. koko maan 
indeksi 380 osoittaa, että teoreettinen 
koulutusaika henkeä kohti Suomessa on 3,80 
vuotta.)

- Mitä korkeampi on indeksiluku, sitä 
koulutetumpaa on alueen väestö. 

- Koulutustasoindeksi näyttää alueiden 
eriytymisen myös maakuntien sisällä.



Koko maa
Kymenlaakso
Kotkan-Haminan seutukunta
Kouvolan seutukunta
Hamina
Kotka
Kouvola
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti

380
330
329
330
317
340
330
243
336
283

Koulutustasoindeksi

Kymenlaaksossa



Koko maa
Pirkanmaa
Akaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Juupajoki
Kangasala
Kihniö
Kuhmoinen
Lempäälä
Mänttä-Vilppula
Nokia
Orivesi
Parkano
Pirkkala
Punkalaidun
Pälkäne
Ruovesi
Sastamala
Tampere
Urjala
Valkeakoski
Vesilahti
Virrat
Ylöjärvi

380
391
380
326
316
285
407
259
272
433
286
370
324
281
455
285
323
288
308
428
273
345
394
289
386

Koulutustasoindeksi

Pirkanmaalla



Koulutusmaakuntaan työllistyneet: amm.
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Koulutusmaakuntaan työllistyneet, kaikista valmistuneista työllisistä

Perustutkinto Ammatti- tai erityisammattitutkinto

Ammatillinen
toinen aste.
Vuosina
2015-2018 
valmistuneet

Miten

osaajat

liikkuvat?



Miten

osaajat

liikkuvat?
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Ammatillinen
toinen aste. 
Nettohyöty
Maakuntaan
vuosien
2015-2018 aikana
työllistyneet
suhteessa
maakuntannan
kouluttamiin
työllisiin.

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

120,0 %

140,0 %

160,0 %

180,0 %

Maakunnassa valmistuneet versus maakuntaan työllistyneet* (%) 2015-2018

Perustutkinto Ammatti- ja erityisammattitutkinto Kaikki tutkinnot

Maakuntaan työllistyneet/koulutetut: amm.



Koulutusmaakuntaan työllistyneet: amk
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Amk-
tutkinnot.
Vuosina
2015-2018 
valmistuneet. 
Kymenlaakso: 
56,6 %.

37,1 %

39,9 %

49,7 %

53,0 % 53,0 %

55,6 % 56,6 %
57,8 %

60,0 % 60,1 %
62,6 %

65,0 %

68,5 %
69,7 %

72,2 %

74,8 %
75,9 %

88,4 %
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Koulutusmaakuntaan työllistyneet amk-tutkinnon vuosina 2015-2018 suorittaneet/kaikki työllistyneet

Miten

osaajat

liikkuvat?



Maakuntaan työllistyneet / kouluttamat: amk
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Amk-
tutkinnot.
Nettohyöty
Vuosina
2015-2018 
valmistuneet.
Kymenlaakso: 
85 %

56%

65%
69%

76%
79% 80%

85% 86% 86% 87% 88% 89% 89% 91%

104%

111%

119%
121%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Maakuntaan työllistyneet amk-tutkinnon suorittaneet versus maakunnan kouluttamat ja työlliset amk-tutkinnon 
suorittaneet

Miten

osaajat

liikkuvat?



Miten osaajat

liikkuvat?
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• Toisen asteen tutkinnon suorittaneet
tekivät vuosina 2010-2018 yhteensä
keskimäärin 124 500 muuttoa
vuodessa kuntien välillä.

• Kymenlaakso hävisi noina vuosina
nettomuuttona maakunnista toiseksi
eniten. 

• Yhteensä -4849

• Etelä-Pohjanmaa sai pientä 
nettomuuttoa Kanta-Hämeestä
(+48), Etelä-Pohjanmaalta, Pohjois-
Pohjanmaalta, Satakunnasta, 
Ahvenanmaalta ja Kainuusta.



Miten osaajat

liikkuvat?

36

• Kolmanen asteen tutkinnon
suorittaneet tekivät vuosina 2010-
2018 yhteensä keskimäärin 64 400 
muuttoa vuodessa kuntien välillä.

• Kymenlaakso hävisi noina vuosina
nettomuuttona alemman
tutkinnon suorittaneissa (-715) ja 
ylemmissä hiukan (-16) voittoa. 

• Kymenlaakso sai pientä 
nettomuuttoa Etelä-Karjalasta 
(+91), Etelä-Savosta, Pohjois-
Karjalasta, Pohjois-Savosta, 
Satakunnasta, Kainuusta, 
Pohjanmaalta ja Keski-Suomesta.



SAVE THE DATE

Miten osaajat liikkuvat?

-selvityksen 

julkistustilaisuus

Ke 27.10. klo 9.00



Lopputyöstö 3. foorumin jälkeen

Alueellinen 

taustatyö

Sitran 

taustatyö

● 16.6.2021 järjestetyn 
Alueiden osaamisen 
aika -foorumin 
valmistelu ja 
koordinointi

● Alueiden 
vuorovaikutteisen 
tilannekuvan sparraus

● Suunnitteluryhmän 
lopputyöstö: 
tunnistettujen 
ilmiöiden/johtopäätös-
ten tarkentaminen ja 
kirkastaminen

● Vuorovaikutteisen 
tilannekuvan 
muodostaminen



Lopputulos - vuorovaikutteinen tilannekuva
Esimerkkinä Ylä-Savon vuorovaikutteinen tilannekuva





Alueiden osaamisen aika

Yhdessä uudistumalla elinvoimaa

#osaamisenaika

Kiitos!

Tervetuloa jatkamaan 
keskustelua Facebook-ryhmään:

www.facebook.com/groups/alueidenosaa
misenaika

http://www.facebook.com/groups/alueidenosaamisenaika


HAASTAN SEURAAVANA MUKAAN

Jaana Villanen

Vanhempi neuvonantaja

Sitra

 Suomen kasvukäytävän

johtaja!

 jaana.villanen@hameenlinna.fi



Seuraavat askeleet
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Seuraavat askeleet uusille alueille

Olemme kiinnostuneita 
tilannekuvaprosessin tai 
vastaavanlaisen prosessin 
toteuttamisesta. Miten edetä?

1. Koko tilannekuva-
prosessin 
toteuttaminen

Toteutuksen eri 

vaihtoehdot

2. Yksittäisen foorumin 
tai tiedontuotannon 
toteuttaminen

3. Oma versio –
Konsepti on vapaasti 
hyödynnettävissä

Alue osoittaa kiinnostuksensa 

Sitran prosessia kohtaan

Alue hyödyntää Sitran 

konseptia omatoimisesti



Uusien alueiden prosessikuvaus

1.Alueella herää kiinnostus 
prosessiin

2. Aluetyö ja suunnittelu-
ryhmän kokoaminen

3. Alueen suunnitteluryhmän 
yhteinen suunnitelma

4. Webropol-lomake 
Sitralle 30.9. mennessä

5. Prosessin käynnistys



Alueiden 

rooli
Foorumien valmistelu 
alueen näkökulmasta ja 
Sitran tuottaman tiedon 
syöttäminen prosessiin.

Foorumien toteutus: 
areena ja 
tilaisuuden fasilitointi

Sitran rooli

syksyllä 2021

Valmiin toimintamallin 
ja materiaalipankin 
tarjoaminen

Sparrausklinikat 
foorumien toteutukseen

Tiedontuotanto 
(hankeportfolio ja 
yrityskysely) kriteerien 
täyttyessä

1

2

3
Jatkotoimenpiteet
johtopäätösten 
pohjalta

1

2

3



Alue sitoutuu yhden tai 

useamman foorumin 

toteutukseen

foorumi

foorumi

foorumi

1.

2.

3.

Sitran tiedontuotanto: 
Yrityskysely

Sitran tiedontuotanto: 
Hankeportfolio

Sitran tiedontuotanto: Mille 
väestölle? -selvityksen ja Miten 
osaajat liikkuvat? -selvityksen data 
on vapaasti hyödynnettävissä

1

2

3

Sitra mahdollistaa 

tiedontuotannon



Yhteistyön kriteerit tiedontuotantoon

1

2

3

4

5

Kolmikanta edustettuna

Kattavuus

Yrityslähtöisyys

Alue sitoutuu toteuttamaan 
tiedontuotantoon liittyvän foorumin 
tai foorumit 3/2022 mennessä

Tahtotila 



Uusien alueiden prosessikuvaus

Aluetyö

1. 
Foorumi

Sitran sparraus
ja/tai klinikka

Sitran 
tiedontuotanto:

Yrityskysely

Teema: Miten yritysten ja 
oppilaitosten välinen 

yhteistyö toimii?

Alueen
välityöstöä

Prosessin käynnistys

Alueen seuraavat askeleet

Teema: Miten alueen hanke-
ja kehittämistyö tällä 

hetkellä toimii?

2.  
Foorumi

Teema: Miltä alueen 
osaajatilanne näyttää?

3.  
Foorumi

Sitran 
väestöselvityksen 
hyödyntäminen



20.9.
klo 9-10

23.9.
klo 16-17

30.9. 10/21 11/21-

3/22

Hakuklinikka Hakuklinikka Hakulomakkeen

täyttämisen 

deadline

Sparraus-

klinikat

Alueiden 

foorumit

Kaksi samansisältöistä tilaisuutta: tule 
kysymään ja kuulemaan prosessista!

Tukea ja sparrausta 
foorumien järjestäjille

Kiinnostuitko? Tule mukaan sparraukseen!


