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1. PROJEKTITOIMINNAN KATSAUS 1.1.–31.12.2018 
 

Kpedu:ssa oli vuoden 2018 aikana käynnissä yhteensä 57 julkisrahoitteista projektia, ja niiden toteutuneet kustan-
nukset 1.1.-31.12.2018 väliseltä ajalta olivat yhteensä noin 3,0M€ (vuonna 2017 3,0M€/65 kpl.). Uusia projekteja 
käynnistyi vuoden aikana 19 kpl., joista 8 oli EU-rahoitteisia. Päättyneitä projekteja oli yhteensä 16 kpl. Projektitoi-
minnan kokonaisvolyymi pysyi siis edellisvuoden tasolla, vaikka projektien lukumäärä oli hieman alhaisempi.  

Projektitoiminnastamme n. 85% kohdistuu oman toiminnan kehittämiseen. Tämä tarkoittaa ammatillisen koulu-
tuksen, oppimisympäristöjen, henkilöstön ja kansainvälisyyden kehittämistä sekä opiskelijoidemme keskeyttämi-
sen ja syrjäytymisen ehkäisyä. Noin 15% euromääräisestä toteutumasta kohdistui aluekehittämiseen. Projektitoi-
mintamme ulkopuolisen rahoituksen osuus Kpedun toimintatuotoista oli vuonna 2018 noin 7%. Omien työnteki-
jöidemme henkilötyövuosia oli hankkeissamme n. 36, mikä on n.9% Kpedun henkilötyövuosista. Projektitoimin-
nan jatkuvuuden kannalta on huolehdittava siitä, että kaikkiin projektien eri vaiheisiin ja rooleihin löytyy riittävästi 
tekijöitä jatkossakin. 

Kpedun heikentyneen taloustilanteen myötä jouduttiin entistäkin tarkemmin pohtimaan mihin hankkeisiin ja ha-
kuihin kannattaa lähteä ylipäätään mukaan, ja onko aina tarkoituksenmukaista toimia hallinnoijana. Kaikki hank-
keemme käyvät läpi johtoryhmäkäsittelyn ja isommat hankkeet arvioidaan jo ideointivaiheessa.  Erityisesti omara-
hoitusosuudet arvioidaan suhteessa saavutettaviin tuloksiin ja hyötyihin. KPEDU sijoitti projektitoiminnan omara-
hoitusosuuksiin vuoden aikana yhteensä n. 530 tuhatta euroa, joten omarahoitusosuudeksi muodostui n. 18%. 
Aluekehityshankkeiden omarahoitukset olivat ainoastaan n. 10 tuhatta (2,4%). Omarahoitukset kohdistuivat siis 
lähes kokonaan ammatillisen koulutuksen ja oppimisympäristöjen edistämiseen. Projektitoiminnan vipuvaikutus 
oli 4,5 – eli omarahoitukset toivat lähes viisinkertaisesti ulkopuolista julkista rahoitusta kehittämistoimintaamme.  

Suurin yksittäinen hankekokonaisuus oli edelleen Ammattikampus 2020 (EAKR/Keski-Pohjanmaan liitto). Hankkeen 
aikana uudistettiin rakennusalojen sekä kone- ja metallialan oppimisympäristöt ja laitekantaa yhteensä n. 
1,85M€:lla. Kokonaan uusi kehittämismahdollisuus avautui vuoden aikana OKM:n strategiarahoituksen kautta. 
Kpedu onnistui saamaan n. 0,5M€ ammatillisen koulutuksen reformin mukaisen toiminnan edistämiseen. Tämä 
mahdollisti mm. pitkään toivottujen opettajien työelämäjaksojen toteuttamisen.  

Kpedun projektitoiminta noudattelee EU:n ohjelmakausien sykliä. Nykyinen ohjelmakausi 2014-20 alkaa jo kääntyä 
loppupuolelle ja uutta kautta valmistellaan jo kovaa vauhtia. Kpedun näkökulmasta olisi tärkeää saada pidettyä 
nykyiset kehittämisresurssit ennallaan ja saada myös uusia rahoitusmahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen ja 
siihen liittyvän aluekehityksen tueksi. Tärkeää olisi myös saada vältettyä edellisten ohjelmakausien vaihtumisesta 
aiheutunut EU-rahoitusten katkeaminen kokonaan. 

Projektitoiminnan volyymi ja projektirahoitukset sinänsä eivät suinkaan ole itseisarvoja. Keskeistä on tietenkin se, 
että mitä projekteilla ja koko projektitoiminnalla saadaan aikaan. Kpedun projektitoiminta on jatkuva prosessi, joka 
muodostuu kymmenistä yksittäisistä palasista - projekteista. Projektiraportin seuraavissa luvuissa on avattu koulu-
tusyhtymän projektitoiminnan sisältöä, tuloksia ja vaikuttavuutta tarkemmin eri näkökulmista ja erityisesti yksit-
täisten projektien tuotosten ja hyvien käytänteiden kautta. Lisäksi projektikohtaisia tarkempia tietoja voi käydä 
katsomassa KPEDU:n  www-sivuilta osoitteesta prose.kpedu.fi 

 

Harri Lundell, kehityspäällikkö 
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Kuva 1. Projektitoiminnan toteutuneet kustannukset vuosina 2010-18 

 

 

 
Kuva 2. Toteutuneet kustannukset  v. 2010-18 neljännesvuosittain. 
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KUVA 3. Projektien toteutuneet kustannukset aihealueittain. 
 

 

KUVA 4. Projektien toteutuneet kustannukset päärahoituskanavittain 1.1.-31.12.2018. 

Yritysten/alueen 
kehittäminen; 
440 673; 15 %

Opetuksen 
kehittäminen; 
825 569; 28 %

Oppimisympäristöje
n kehittäminen;

998 171; 34 %

Syrjäytymisen 
ehkäisy; 442 818; 

15 %

Kansainvälisyyden 
edistäminen; 
246 232; 8 %

Tot.kustannukset 1.1.-31.12.2018/aihealue 

ESR; 1 142 649; 
39 %

EAKR; 1 028 825; 
35 %

Maaseudun 
kehittämisohjelma; 

209 289; 7 %

Valtionavustukset; 
264 813; 9 %

Erasmus+; 250 
852; 8 %

Muut; 66 228; 2 %
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KUVA 5. Projektien toteutuneet kustannukset painopistealueittain. 

 
 

 
  Projektitoiminnan rahoitus 2018 

  Toteutuneet kus-
tannukset 

KPEDU omarah. ulkopuol. rah Omara-
hoitus % 

vipuvaiku-
tus 

KPEDU yhteensä 2 953 463 532 785 2 420 678 18,0 % 4,5 

 - Yritysten/alueen kehittäminen 440 673 10 604 430 070 2,4 % 40,6 

 - Opetuksen kehittäminen 825 569 169 595 655 975 20,5 % 3,9 

 - Oppimisympäristöjen kehittäminen 998 171 281 183 716 988 28,2 % 2,5 

 - Syrjäytymisen ehkäisy 442 818 64 954 377 864 14,7 % 5,8 

 - Kansainvälisyys 246 232 6 451 239 781 2,6 % 37,2 

 

Kuva 6. Projektien omarahoitukset suhteessa ulkopuoliseen rahoitukseen vuonna 2018   
(Vipuvaikutus tarkoittaa kuinka moninkertaisena on saatu omarahoitus takaisin ulkopuolisena rahoituksena)  

Aluevaikuttaminen; 440 
673; 15 %

Oman toiminnan 
kehittäminen; 2 512 

790; 85 %

Tot.kustannukset 1.1.-31.12.2018/painopistealue 
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2. PROJEKTITOIMINNAN KOORDINOINTI  
 
Kpedun projektitoimintaa koordinoi ja kehittää projektitiimi, ja se raportoi projektitoiminnasta johtoryhmälle 
ja hallitukselle. Kpedun tiimitoiminta uudistui vuoden 2018 aikana ja myös projektitiimin kokoonpanoa muu-
tettiin vastaamaan uudistunutta organisaatiota. 
Projektitiimin jäsenet vuonna 2018: 

− Jarmo Matintalo, kehitysjohtaja (pj.) 
− Anne Eteläaho, opiskelijahuollon koordinaattori 
− Ritva Jaakkola, projektikoordinaattori 
− Tuula Junttila, toimialapäällikkö 
− Teija Ihalainen, laskentapäällikkö 
− Juha Kykyri, suunnittelija 
− Anu Haapasalo, oppisopimuspäällikkö 
− Mika Väisälä, toimialapäällikkö 
− Harri Lundell, kehityspäällikkö 

 
Tiimi kokoontui vuoden 2018 aikana uudessa kokoonpanossaan kaksi kertaa.  
Projektitiimin tehtävänä on  

- projektihallinnon kehittäminen 
- yhteistyön lisääminen projektitoiminnassa Kpedun sisällä sekä kumppanuusverkostojen kanssa 
- projektitoiminnan sekä –henkilöstön tukeminen 
- projektitoiminnan tavoitteiden valmistelu ja asettaminen yhdessä tulosalueiden johtotiimien ja joh-

toryhmän kanssa 
- uusien rahoituskanavien aktiivinen etsiminen ja niistä tiedottaminen 
- Kpedun ja alueen strategisten linjausten konkretisoiminen kehittämishankkeiksi ja –ohjelmiksi. 

 

 
Projektitoiminta on kattavasti esitelty koulutusyhtymän toimintakäsikirjassa.  
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3. TOTEUTETUT PROJEKTIT VUONNA 2018 AIHEPIIREITTÄIN   
 

Kpedun projektitoimintaa voidaan tarkastella aihepiireittäin, jotka ovat yritysten ja alueen kehittäminen, 
opetuksen kehittäminen, oppimisympäristöjen kehittäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja kansainvälisyyden 
edistäminen. Seuraavilla sivuilla on kuvattu aihepiirien projektien tuotoksia ja hyviä käytänteitä case-esi-
merkein sekä vuoden 2018 aikana käynnissä olleiden projektien kustannusarvioiden toteutumat koko to-
teutusajalta sekä vuoden 2018 osalta. Taulukoista on nähtävissä myös omarahoitusosuudet kuluvalta vuo-
delta projekteittain ja aihepiireittäin.  
 
Tarkemmin kaikkien projektien tavoitteita ja sisältöä voi käydä katsomassa osoitteesta prose.kpedu.fi  
 

3.1. Yritysten/alueen kehittäminen 
 

Kpedu on mukana monella tapaa yritysten ja alueen kehittämishankkeissa. Viime vuosina luonnonvara-
alan kehittämishankkeiden osuus on ollut merkittävä, ja keskeisin rahoituskanava on ollut Maaseudun 
kehittämisrahasto. Lisäksi Kpedu on ollut mukana laajoissa Yliopistokeskuksen ja Centria ammattikorkea-
koulun yhteishankkeissa, joista hyvänä esimerkkinä Biolaakso-hankkeet. Aluekehittämishankkeiden osuus 
Kpedun hanketoiminnasta oli v. 2018 n. 15% (n. 0,44 M€). 

 

Case: BioHub 

Päärahoittaja:  Interreg Botnia-Atlantica (EAKR)  
Toteutusaika:  1.6.2016-30.6.2019 
Budjetti:  2,31 milj. € (Kpedun osuus n. 92.000€) 

 

BioHub-projektissa on tutkittu metsäterminaalien toimintaa liiketoimintamallien, raaka-aineen hankintaketjun, ter-
minaalien toiminnan sekä raaka-aineen kemiallisen laadun näkökulmasta. Tulokset julkaistaan projektin nettisi-
vuilla keväällä 2019 ja niitä voidaan hyödyntää terminaalitoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. www.bio-
fuelregion.se/biohub 

BioHub on järjestyksessä 5. projekti vuonna 2003 käynnistyneessä suomalais-ruotsalaisessa metsäalan yhteis-
työssä, jossa Kpedu on ollut mukana alusta asti. BioHub-projektin hallinnoija on Luonnonvarakeskus ja kumppa-
neina ovat Sveriges lantbruksuniversitet, BioFuel Region AB, Vaasan yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sekä Terminalen i Bastuträsk.  

Metsäala on suomalaisen biotalouden perusta ja metsästä peräisin olevia biomassoja hyödynnetään mm. tekstii-
leissä, lääkkeissä, kemikaaleissa, elintarvikkeissa, muoveissa, kosmetiikassa ja polttoaineissa. Uudenlaiset biojalos-
tamot asettavat raaka-aineille ja toimitusketjuille uudenlaisia laatuvaatimuksia. Metsäterminaaleissa raaka-ainetta 
voidaan käsitellä eri loppukäyttäjien laatuvaatimukset huomioiden. Lisäksi terminaaleja kehittämällä voidaan luoda 
uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja.  

Projektin tärkeimpiä tuloksia:  

• Terminaalien kannattavuuden parantamiseksi toimijoiden liiketoimintaosaamista tulisi kehittää. Parhaiten 
menestyneillä terminaaleilla käsitys omista osaamisalueista ja kilpailutekijöistä oli selkeä ja realistinen. 

http://www.biofuelregion.se/biohub
http://www.biofuelregion.se/biohub
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• Simulaatioiden avulla voidaan selvittää erilaisten hankintaketjujen ja toimintamallien kustannuksia. Tästä 
on hyötyä erityisesti päätöksentekijöille, jotka voivat suunnitella ja testata erilaisia hankintaketjuja ja toi-
mintamalleja ennen kalliita investointeja.  

• Projektissa selvitettiin eri metsäbiomassojen sijoittumista Pohjanmaan maakunnissa, koska raaka-aineen 
hankintakustannukset ovat tärkeä tekijä biojalostamon sijainnin suunnittelussa. 

• Raaka-aineen oikealla käsittelyllä ja varastoinnilla voidaan varmistaa arvokkaiden kemiallisten yhdisteiden 
säilyminen hankintaketjun eri vaiheissa. Esimerkiksi joidenkin kuusen kuoren sisältämien vesiliukoisten yh-
disteiden pitoisuudet ovat laskeneet merkittävästi jo 4 viikkoa puun kaatamisen jälkeen.  

 

Katri Kulkki, projektityöntekijä  

 

 
BioHub-projektin tutkimustyötä on tehty niin maastossa, laboratoriossa kuin metsäterminaaleillakin Suo-
messa ja Ruotsissa. Kuvat: Kalvis Kons ja Eelis Halmemies.  
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CASE: Biolaakso II  

Päärahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto (EAKR) 

Toteutusaika: 2015-2018 

Budjetti: 693 000 € (Kpedun osuus n. 132 000 €) 

 
Biolaakso edistää maakunnalle tärkeiden toimialojen - kemian teollisuuden, alkutuotannon ja kaivannaisteollisuu-
den - synergiaa ja tiivistää yhteistyötä tutkimuksen ja koulutuksen kanssa. Biolaakso-yhteistyö edistää myös erin-
omaisella tavalla kansallisia ja globaaleita kiertotalouden tavoitteita. Työkaluna on ollut Biolaakso II -hanke, jota on 
toteutettu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen vetämänä yhdessä Luonnonvarakeskuksen, GTK:n, Centria-am-
mattikorkeakoulun ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kanssa.  

Biolaakso II -hankkeessa on määritelty alueellisia tutkimuskärkiä, kehitetty laboratorioyhteistyötä, edistetty biota-
lousalan yrittäjyyttä ja haettu uusia yritysideoita, tiivistetty kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja sekä brändätty 
Biolaaksoa. Biolaakso-konseptin alla toimii lukuisia elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä toteutettavia kehittämis-
hankkeita, joiden kautta maakuntaan on saatu mittavasti tutkimusrahoitusta. Biolaakson uusi ilme sekä tuore esit-
telyvideo, joiden laatimisessa Kpedu on vahvasti ollut mukana, ovat nähtävissä www.biolaakso.fi -sivuilla.  

Yhteistyötä vie edelleen eteenpäin vuonna 2015 perustettu Biolaakso-neuvottelukunta. Biolaakso – Biovalley Fin-
land -yhteistyön seuraava vaihe on Biolaakson kansainvälistäminen ja maakunnan kytkeminen entistä tiiviimmin 
EU-tason verkostoihin. Tavoitteena on, että Biolaaksosta muodostuu kansainvälisesti houkutteleva ekosysteemi, 
jossa syntyy uusia yrityksiä, työpaikkoja ja investointeja.  

Ritva Jaakkola, projektikoordinaattori  

 

 
www.biolaakso.fi -sivusto ja esittelyvideo tuovat hienosti esille luonnonvaroista nousevat alueemme vahvuudet ja 
mahdollisuudet   

http://www.biolaakso.fi/
http://www.biolaakso.fi/
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Vuonna 2018 käynnissä olleet hankkeet – yritysten ja alueen kehittäminen 

Projekti Päärahoit-
taja 

Alkaa Päättyy Budj/Rah 
yht € 

Totkust 
yht € 

2018tot 
kust yht € 

Tot oma-
rahoitus 
2018 

Ajantasalla – tiedonväli-
tystä maatalous-, hevos- 
ja turkisyrittäjille  P ELY/MKO 1.10.2015 30.6.2019 322 490 258 658 88 983 0 
AgriBisnes II P ELY/MKO 1.1.2016 30.6.2018 76 960 47 830 6 840 0 
AgriBisnes III P ELY/MKO 1.11.2017 31.10.2020 39 770 788 377 0 
LuoNa P ELY/MKO 15.2.2018 31.12.2020 29 295 9 194 9 194 0 

Motit liikkeelle  
Muu 
ELY/MKO 1.11.2015 31.10.2019 66 120 53 684 21 503 0 

OmaNauta - nautakarja-
talouden kehittämis-
hanke Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalla  

Muu 
ELY/MKO 1.1.2016 31.12.2018 120 000 117 324 39 926 1 597 

TurkisTaito - yrittäjyyttä 
ja yhteistyötä kehittä-
mässä 

Muu 
ELY/MKO 1.11.2015 31.5.2019 46 000 29 031 13 688 0 

Metsä puhuu uusille 
osaajille – Alueellisen 
markkinoinnin kehittä-
minen  

Muu rahoit-
taja 13.3.2017 28.2.2019 5 000 11 885 5 705 0 

Luonnossa on mahdolli-
suuksia Pirityiset 1.8.2017 30.6.2019 85 500 43 109 37 973 0 
BioHub  EU Muu 1.6.2016 30.6.2019 91 971 71 934 33 830 6 766 
EVE - Edelläkävijyyttä ja 
eväitä työurien pidentä-
miseen K-S ELY/ESR 1.9.2015 31.3.2020 840 175 481 525 150 379 0 
Biolaakso II - Kemian ja 
biotalouden osaamiskes-
kittymä 

KP-
Liitto/EAKR 1.3.2015 31.12.2018 132 325 108 410 22 436 1 256 

Serviisi, TKI-hanke,  
KP-
Liitto/EAKR 1.6.2017 31.12.2019 52 080 9 840 9 840 984 

Yhteensä 13 kpl   1 907 686 1 243 212 440 673 10 604 

 

MKO= Maaseudun kehittämisohjelma 
ESR= Euroopan sosiaalirahasto 
EAKR= Euroopan aluekehitysrahasto 
P ELY= Pohjanmaan Ely-keskus 
K-S ELY= Keski-Suomen ELY  



   

 

 

 

11 

3.2. Koulutustoiminnan kehittäminen 
 

KPEDU hakee vuosittain Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen hankerahoituksia, joilla 
kehitämme koulutusta ja siihen liittyvää toimintaa yhdessä verkostojen kanssa. Tärkeässä roolissa ovat 
myös rakennerahastot, joissa on ollut hyvin mahdollisuuksia kehittää ammatillista koulutusta esim. digi-
taalisuuden, robotiikan, yrittäjyyden, koulutusväylien ja LEAN-menetelmien osalta. Koulutustoiminnan 
kehittämishankkeiden osuus v. 2018 Kpedun hanketoiminnasta oli n. 28% (n. 0,8 M€). Alla esimerkkejä 
uusista vasta käynnistyneistä mahdollisuuksista ja Case-esimerkkejä päättyneistä hankkeista. 

  

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus  

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi vuonna 2018 ensimmäistä kertaa osana ammatillisen koulutuksen rahoitusta 
ns. strategiarahoitusta, jonka tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toimintansa ke-
hittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Kpedu sai vuosille 2018-20 yhteensä 
520.000 euroa käytettäväksi ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon, organisaation toimintakulttuurin 
laaja-alaiseen uudistamiseen ja teknologia-alan koulutuksen valtakunnalliseen kehittämiseen yhteistyössä työelä-
män kanssa. Vuoden 2019 hakemus on jätetty ja siitä saadaan päätös kevään 2019 aikana. 

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon saadulla rahoituksella on käynnistetty ammatillisen lain edel-
lyttämien tutkintokohtaisten arvioinnin toteuttamissuunnitelmien laatiminen. Yhteisten tutkinnon osien osa-aluei-
den osaamisen hankkimisen ja osaamisen osoittamisen mahdollisuuksien selvittäminen perustutkinnon ammatil-
listen tutkinnon osien yhteydessä. Strategiaraha mahdollistaa myös opettajien työelämäjaksoja, jotka ovat käynnis-
tyneet.   

Teknologia-alan koulutuksen kehittämiseen saadulla strategiarahoituksella on tavoitteena kehittää Suomenselän 
alueen tuotannollisten yritysten kanssa joustavia koulutusmalleja ja parantaa yritysten osaavan työvoiman saata-
vuutta yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.  

 

Uuden ammatillisen koulutuksen toimeenpanoon liittyvät Parasta-hankkeet (OKM) 

Parasta DigiOhjausta -hankkeessa on kartoittu Kpedu:n digitaalisen ohjauksen tilannetta ja välineitä sekä tutus-
tuttu valtakunnallisen verkoston muiden toimijoiden digi-ohjaukseen. Verkostossa on yhdessä muodostettu kan-
taa sille mikä olisi valtakunnallinen opetus- ja ohjaushenkilöstölle asetettu minimivaatimus digitaitojen suhteen. 
Hankkeessa on myös kehitetty työpaikkaohjaajille digitaalisia palveluita ja varmistettu työpaikkaohjaajakoulutuk-
sen saatavuutta myös verkossa. Verkossa tapahtuvaan ohjaukseen on tarjottu osaamisen kehittämiseen tukea 
henkilöstölle. Hankkeen toimenpiteitä on kohdistettu erityisesti työelämässä oppimisen kanssa tekemisissä olevaa 
henkilöstölle.  
  
Parasta Palvelua Pohjoinen -hankeen tavoitteena on parhaan mahdollisen palveluprosessin varmistaminen koulu-
tuksen järjestäjältä työelämälle. Palveluprosessin parantamiseen valittiin keinoksi palvelumuotoilu. Hankkeessa 
on koulutettu Kpedu:n henkilöstöä palvelumuotoiluun. Lähiopetuksena toteutettuun ryhmään osallistui kaksi op-
pisopimussuunnittelijaa. Verkko-ohjauksena toteutettuun palvelumuotoilun koulutukseen osallistui kolme Työelä-
mäpalveluiden henkilöstön jäsentä. Palvelumuotoilun tuotoksena tunnistettiin yhdessä työelämän kanssa työelä-
mälle tarjottavan palvelun kriittiset pisteet. Hankkeessa on kehitetty Kpedu:n työpaikkaohjaajakoulutuksen to-
teuttamiseen liittyvää henkilöstön osaamista ja muokattu työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöjä vastaamaan pa-
remmin työelämän tarpeeseen. Opetus- ja ohjaushenkilöstölle kohdistettavaa osaamiskartoitusta muotoiltiin 
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hankkeen valtakunnallisessa verkostossa ja muokattiin myös Kpedu:lle soveltuvaksi versioksi. Osaamiskartoituk-
sen tulosten perusteella on tarkoitus myöhemmin suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä Kpedu:n henkilöstön 
osaamisen kehittämiseksi. 
 

CASE: KP:n yrittäjyyspolku  

Päärahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus (ESR) 
Toteutusaika: 1.9.2015-31.8.2018 
Budjetti: 523950 € (Kpedun osuus n. 380.000 €) 

 

Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku-hankkeen päämääränä oli parantaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän 
(KPEDU) ammatillisten tutkintojen opiskelijoiden sekä Centria ammattikorkeakoulun Kokkolan koulutusten opiske-
lijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia yrittäjyyskasvatuksen keinoin. 

 
 Opiskelijoiden työelämävalmiuksia edistettiin erilaisia yrittäjyyskasvatusmenetelmiä testaten ja kehittäen, 

esim. projektioppimisen (kuten tapahtumajärjestelyt esim. seminaarit tai kilpailut Centria - KPEDU - FIR-
MAXI), NY-/Start Up - toiminnan, muiden toiminnallisten yritystoimeksiantojen (PopUp kauppatoiminta) 
yms. keinoin.  
 

 Hankkeessa mukana olleilla eri aloilla toisella asteella (liiketalous, kone- ja metalli, talotekniikka, maata-
lousala, hevostalous) haettiin sekä testattiin hankkeen aikana juuri kyseisille aloille sopivia toimintamal-
leja. Kokkolassa kehitettiin ja luotiin oma oppimisympäristö oG kauppa/kahvila, omia ”kevytyrittäjä” - ko-
keiluja toteutettiin talotekniikassa sekä kone- ja metallialoilla, Kannuksessa kehitettiin oma Luova-Amis 
toimintamalli, Kaustisella oma hevostalliyritystoimintamalli. Yhteistyötä eri alojen ja koulutusasteiden 
kesken myös testattiin (tapahtumat kuten Hermes/KPV/Business Race, väyläopinnot tai yhdistetyt opinto-
jaksot). 
 

 Centria ja KPEDU:n tuottivat myös oppimateriaaleja yrittäjyysvalmiuksien kehittämisen tueksi (mm. ajasta 
ja paikasta riippumattomien opiskelumahdollisuuksien lisäämiseksi). Yrittäjyyspassia kehittivät Centrian 
toimijat yhteistyössä toisen asteen toimijoiden kanssa. Liiketaloussuunnitelman laatimisen tueksi kehitet-
tiin tietojärjestelmä yhteistyössä Firmaxin kanssa. Firmaxin palveluja tarjottiin hankkeen aikana opiskeli-
joille oppilaitosympäristössä. 
 

 Opiskelijoiden itsensä tuntemisen taitoja, tavoitteellisuutta, vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta, yrittäjä-
mäistä asennetta, sinnikkyyttä yms. työelämätaitoja ja -valmiuksia kehitettiin projektioppimisen, NY-
/Start Up – toiminnan sekä työelämälähtöisten toimeksiantojen kautta. 
 

 Opiskelijoiden syrjäytymistä ehkäistiin henkilökohtaistamisen ja yksilöllisemmän ohjauksen keinoin sekä 
parempaan itsetuntemukseen valmentamisen kautta (työssäoppiminen, toimeksiantojen kohdentaminen, 
tekemällä oppiminen) 
 

 Hankkeen aikana järjestettiin lukuisia koulutustilaisuuksia Kpedun ja Centrian opettajille, jotka olivat kes-
keisessä roolissa projektin tavoitteiden toteutumisessa. 
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 Hankkeen toimenpiteillä tuettiin myös maakunnan yritystoiminnan jatkuvuutta kylvämällä yrittäjyyden 
siemeniä.  

Natascha Skog, projektipäällikkö 

 

 

CASE: Jatkoväylä- sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun  

Päärahoittaja:  Pohjois-Pohjanmaan ELY (ESR) 
Toteutusaika:  1.10.2016 - 31.12.2018 
Budjetti:  N. 1,2M€ (Kpedun osuus n. 70 000 €) 

 

Hankkeella oli kaksi laajaa tavoitetta 1) Yhteiset verkko-opinnot osaksi väyläopintoja ja 2) jatko-opintojen ohjaus. 
Keski-Pohjanmaalla onnistuttiin hyvin kehittämään verkko-opintotarjontaa väyläopintoina ja tiedottamaan siitä 
opiskelijoita, opoja ja vastuuohjaajia. Opinto-ohjauksen työnjako selkiytyi. Vastuuohjaajat saivat ohjausosaamista 
Haaga-Helian kautta. Lisättiin tiedotusta väyläopinnoista myös aikuisopiskelijoille ja oppisopimusopiskelijoille. Eri-
tyisesti HOKS-prosessissa tiedotetaan mahdollisuudesta liittää väyläopintoja ammatillisiin opintoihin ja mikäli opis-
kelija suunnittelee jatkavansa ammattikorkeakouluun, niin hänelle suositellaan väyläopintojen tekemistä.  
 
Hankkeessa selkeytettiin Centrian verkko-opintotarjotinta, jonka kautta opiskelija voi ilmoittautua väyläopintoihin 
ja liittää ne osaksi ammatillisia opintojaan. Kpedun opettajien ohjaamia jatko-opintoihin valmentavia verkko-opin-
toja tehtiin viestinnästä, matematiikasta, fysiikasta ja tietotekniikasta.  Ammatillisen reformin määräyksen mukai-
sesti kehitettiin opinto-ohjausta ja Haaga-Helian kouluttajat kävivät pitämässä opoille ja opettajille ohjaustyöpajoja, 
joissa erityisesti opettajien ohjausosaamista parannettiin. Laadittiin toteutussuunnitelma YTO-tutkinnon osaan 
”Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp” ja siinä määriteltiin opinto-ohjaajan ja vastuuohjaajan työnjako ja tut-
kinnon osan sisällöt. Vertailtiin YTO-tutkinnon osien sisältöjä ja Centrian tarjoamien väyläopintojen sisältöjä ja laa-
dittiin niiden pohjalta YTO-päällikön kanssa vastaavuustaulukko eli mitä YTO-opintoja voi suorittaa väyläopintoina. 
Kannuksen luonnonvara-alalla yhteistyö käynnistyi Oulun amk:n kanssa; opiskelijat voivat liittää luonnonvara-alan 
amk-opintoja perustutkintoon. Laadittiin tiivis opinto-ohjaussuunnitelma Haaga-Helian ohjauksessa. 
 
Väyläopintoihin ilmoittautuneiden määrät laskettiin sekä kuinka moni heistä sai verkkokurssit suoritettua. 
Lukuvuonna 2016-2017 väyläopintoihin ilmoittautumisia tuli 96 kurssille, lukuvuonna 2017-2018 90 kurssille ja syys-
lukukaudella 2018 43 kurssille. Noin 30-40% ilmoittautuneista ei suorittanut kurssia loppuun tai sai siitä hylätyn 
arvosanan. Hankkeen päättyessä kirjoitettiin artikkeli loppujulkaisuun ja blogiin.  
 

Terhi Petäjä, projektipäällikkö 
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CASE: KpeduMoves  

Päärahoittaja: AVI/Valtionavustus   
Toteutusaika: 1.8.2017-30.6.2018 
Budjetti: 37500€ 

 

Hankkeen tavoite: 

Lisätä Kpedun eri toimipisteiden (6kpl) liikunnallisuutta sisältäen yhteisöllisyyttä ja toiminnallisuutta monipuolisesti 
erilaisilla toimenpiteillä ja tapahtumilla huomioiden eri toimipaikkojen erilaiset tarpeet ja erilaiset opiskelijat. Tär-
keänä osana koulupäivien aikaisen istumisen vähentäminen ja varsinkin heikommin liikkuvien aktivointi. 

 

Hankkeessa toteutetut hyvät käytänteet ja toiminnot: 

- säännöllisesti kokoontuva ja nimetty moniammatillinen ohjausryhmä + opiskelijajäsen suunnittelee ja ar-
vioi toimintaa 

- liikuntatutoreiden koulutus ja käytännön toiminta 
- tiivis yhteistyö Keplin ja eri seurojen mm. Kpv ja muiden yhteistyötahojen kanssa 
- toiminta huomioitu 2019 laaditussa hyvinvoinnin vuosikellossa  
- opiskelijahyvinvointiiin liittyvät pop up-tapahtumat Ammattikampuksella  
- luennot terveyteen ja liikuntaan sekä yleiseen hyvinvointiin ja istumisen vähentämiseen liittyen opiskeli-

joille ja henkilöstölle 
- välituntiliikunta-toiminnot mm. liikunta kerhot ja Kpv:n vetämät välituntihöntsät  
- lukukauden alussa ja lopussa liikunnalliset toimintapäivät/yksikkö 
- testiryhmät opiskelijoille sis. Inbody, UKK-kävelytesti 
- personal trainerin vetämä pilottiryhmä  
- välitunti/taukoliikuntatilat eri yksiköissä ja välinehankinnat eri yksiköiden tarpeiden mukaan – tavoitteena 

toiminnalliset luokka- ja muut yleiset tilat 
- taukoliikuntatuokiot opetuksessa 
- mukanaolo erilaisissa kampanjoissa ja tapahtumissa mm. Hyvinvointimessut, Sakugames, Para schoolday, 

eskarifutis, Cityrun – yhdessä tekemistä opiskelijat ja henkilöstö 
- erilaiset liikuntahaasteet ja videot mm. 100-liikettä taukojumppa 
- erilaiset projektit, joissa liikunnallisuus mukana mm. iltapäivätoimintaa alakoululaisille Kpv:n kanssa 
- yhteistyö opiskelijakunnan kanssa ja muiden liikkuvien koulujen kanssa 
- palautteiden kerääminen toiminnasta  
- myönnetty maakunnallinen liikkuva koulu-palkinto Keplin urheilugaalassa 26.1.2019 
- hankkeen näkyvyys mm. paikallislehdissä, Amken sivuilla 

Satu Sundell, projektipäällikkö 
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KPEDU Moves-hanke palkittiin Keski-Pohjanmaan ur-
heilugaalassa 26.1.2019 ”esimerkillisestä toiminnasta 
koulujen ja seurojen yhteistyön edistämisessä”. Pal-
kinnon vastaanottivat projektipäällikkö Satu Sundell 
ja rehtori Sirkku Purontaus 

 

 
CASE: Laatusampo5 

Päärahoittaja:  Opetushallitus/valtionavustus 
Toteutusaika:  1.1.-31.12.2018  
Budjetti:  koko hanke n. 104 000, josta Kpedu:n osuus n. 11 800 

Hankkeen tavoite: Laatusampo5-hankkeen osahankkeella oli kaksi päätavoitetta. Niistä ensimmäisessä oli tavoit-
teena toimintajärjestelmän päivittäminen vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformia laadunhallinnan osalta. 
Osahankkeen toisena tavoitteena on selvittää, millainen laatukulttuuri koulutuksen järjestäjällä on ja millaisin toi-
min sitä kannattaisi kehittää. Yleisenä tavoitteena oli myös jatkaa Pohjois-Suomen ammatillisten koulutuksen jär-
jestäjien välistä verkostoyhteistyötä, jossa kehitetään ja jaetaan hyviä laadunhallinnan käytänteitä sekä opitaan 
muilta. 

Hankkeen tulokset:  

- ARVO Amispalaute-järjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvä prosessikuvaus sekä toimintamalli 
- Tutkintokohtaisen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mallipohja 
- Toimintamalli mittaritietojen keruuseen lähdejärjestelmistä Johdon työpöytä-sovellusta varten 
- Osaamista laatukulttuurin kehittämiseen Q-KULT-työvälineen avulla 

Niina Patrikainen, projektipäällikkö 
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CASE: STILL  

Päärahoittaja:  Keski-Suomen ELY (ESR-hanke)  
Toteutusaika:  1.8.2015 - 30.6.2018 
Budjetti:  383 760 (Kpedun oma hanke) 

 

STILL-hankkeessa kehitettiin käytänteitä ja malleja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opetuksen 
ja oppimisen tukena. Opettajien tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen tehostamiseksi opetuksessa 
kehitettiin ja mallinnettiin eTutor-toiminta. Hankehenkilöt toimivat eTutoreina. Heidän tehtävänään oli 
olla opettajien tukena, kun he kehittivät tieto- ja viestintätekniikan (tvt) hyödyntämistä opetuksessaan, 
tutustuessaan uusiin sovelluksiin ja hankkiessaan tvt:n osaamista. Tämä malli on otettu käyttöön hank-
keen päättymisen jälkeen digipedatiimissä. Tutortoiminnan lisäksi hankkeessa kehitettiin STILL race -kon-
septi, jonka tarkoituksena on havainnollistaa tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia opetuksessa in-
spiroivasti. Hankkeessa pilotointiin myös webinaarien pitämistä osaamisen jakamisen edistäjänä. Niissä 
käsiteltiin ajankohtaisia ja hyödyllisiä digitaalisuuteen liittyviä aiheita. 

Hankkeessa toteutettiin myös erialustoille interaktiivisia oppimispaketteja useammalle eri alalle. Verkko-
opettamiseen tehtiin malliratkaisuja ja pilotointiin verkko-oppimisen materiaaleja ja opetusta. Mobiililait-
teiden käyttöön opetuksen ja oppimisen tukena kartutettiin osaamista ja laitteita kokeiltiin eri ympäris-
töissä mm. prosessilaboratoriossa ja metallihallissa.  

Heli Marjala, projektipäällikkö 

 

 
eTutorit STILL-hankkeen alussa valmiina tukemaan kollegoita TVT:n haasteissa. 
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Vuonna 2018 käynnissä olleet hankkeet – koulutustoiminnan kehittäminen 

Projekti Päärahoit-
taja 

Alkaa Päättyy Budj/Rah 
yht € 

Totkust 
yht € 

2018tot 
kust yht € 

Tot oma-
rahoitus 
2018 

Keski-Pohjanmaan yrittä-
jyyspolku K-S ELY/ESR 1.9.2015 31.8.2018 381 720 385 649 62 804 15 918 
STILL K-S ELY/ESR 3.8.2015 30.6.2018 383 760 378 983 86 723 22 548 
Kpedu LEAN K-S ELY/ESR 1.6.2017 31.12.2019 499 390 260 607 201 465 40 789 
Video for Education 
2020 - #VfE2020 K-S ELY/ESR 1.8.2017 30.6.2020 397 468 193 585 150 592 38 245 
Onni Robo K-S ELY/ESR 1.6.2018 31.12.2020 411 870 60 333 60 333 15 083 
Jatkoväylä - sujuvasti 
ammatillisesta koulutuk-
sesta ammattikorkea-
kouluun 

Muu 
ELY/ESR 1.9.2016 31.12.2018 70 199 71 749 31 837 7 768 

Metsät kasvuun - metsä-
oppia digitaalisesti 

Muu rahoit-
taja 1.6.2017 31.5.2019 9 000 11 649 8 021 0 

Korotettu koulutuskor-
vaus työnantajille 2017-
2018 OKM 1.1.2017 31.12.2018 22 300 4 800 4 800 0 
Parasta Palvelua Pohjoi-
nen -hanke OKM 1.11.2017 31.12.2019 90 000 23 883 23 883 0 
Parasta DigiOhjausta OKM 1.1.2018 31.12.2019 72 900 31 791 31 791 0 
Strategiarahoitus 2018 - 
Ohjaavat mestarit OKM 1.6.2018 31.12.2020 125 000 17 732 17 732 0 
Strategiarahoitus 2018 - 
Kpedu OKM 1.6.2018 31.12.2020 492 794 43 219 43 219 8 125 
KpeduMoves AVI 1.8.2017 30.6.2018 37 500 36 019 30 370 6 074 
KpeduMoves2 AVI 1.8.2018 30.6.2019 41 250 17 276 17 276 3 455 
Kone-digi OPH 1.2.2018 31.12.2019 70 072 29 615 29 615 7 404 
Yhdessä tulevaan  OPH 1.1.2018 31.12.2019 74 620 4 067 4 067 1 017 
Laatusampo 5 OPH 1.1.2018 31.12.2018 11 779 10 704 10 704 2 676 
Reformilähettiläät OPH 13.12.2017 28.2.2019 5 389 4 274 4 274 214 
Näyttöaineistoa turvalli-
suusalalle OPH 1.1.2018 31.12.2020 17 600 2 782 2 782 278 
Digital Storytelling 1 OPH 1.9.2016 31.1.2018 19 310 25 131 1 095 0 
Digital Storytelling 2 OPH 1.11.2018 31.10.2020 45 130 2 186 2 186 0 
Yhteensä 21 kpl   3 279 051 1 616 034 825 569 169 595 
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3.3. Oppimisympäristöjen kehittäminen 
 

Kpedu on toteuttanut vuosien varrella lukuisia oppimisympäristöjen kehittämishankkeita, joiden avulla 
on pystytty saamaan merkittäviä lisäresursseja tilojen ja laitteiden pitämiseksi ajanmukaisina ja työelä-
män tarpeita vastaavina. Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyneet leikkaukset ovat vaikeuttaneet in-
vestointimahdollisuuksia, mikä on lisännyt tarvetta ulkopuoliseen rahoitukseen. Vuonna 2018 oppimis-
ympäristöhankkeiden osuus koko hanketoiminnasta oli n. 34%. (n. 1,0M€).  

 

CASE:  Biopro  

Päärahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto/EAKR 
Toteutusaika: 4.1.2016-29.6.2018 
Budjetti: Investointihanke 80 000 € Kehittämishanke 168 000 €  

 

BioPro -hanke jakautui hallinnollisesti kahteen hankeeseen: BioPro investointihanke ja BioPro kehittämishanke, joi-
den kokonaisvaltaisena tavoitteena on huolehtia siitä, että alueelta löytyy ammatillinen toimintaympäristö, jota 
biotekniikan alojen eri toimijat voivat aktiivisesti hyödyntää omassa toiminnassaan.   

Laadukkaan ja kokonaistaloudellisen tuloksen saavuttamiseksi, hankeen alkuvaiheessa kartoitettiin olemassa ole-
vien laitteiden ja järjestelmien soveltuvuutta nykyvaatimusten ja kehitysnäkymien mukaiseen käyttöön. Näin ollen, 
kehitys- ja investointityö voitiin toteuttaa monimuotoisesti, käsittäen sekä uushankintoja ja täydentäviä hankintoja 
että olemassa olevien laitteiden kunnostusta ja päivitystä ajan tasalle.  

Huomattavin osa investoinneista kohdistuivat laitehankintoihin, mutta hankinnan kohteena olivat myös tarvikkeet 
sekä laitteiden toiminnan kannalta välttämättömät ohjelmistolisenssit ja muut toiminnan edellyttämät erillisohjel-
mat. Merkittäviä uushankintoja ovat mm. täysautomaattinen pienoisreaktori (fermentaattori) ja pilottimittakaa-
vassa toimiva nauhasuodatin. Merkittävä ohjelmistohankinta on ABB:n 800Ax automaatiojärjestelmä.  

Kunnostettuja olemassa olevia laitteita ovat mm. kellopohjatislauskolonni ja sellukeitin. Muita hankinnan kohteita 
olivat esimerkiksi ammatillista koulutusta palvelevat ja työturvallisuutta edistävät mobiilit päätelaitteet.  

Keskeisiin tavoitteisiin kuului tiedottaminen toiminnasta ja toimintaympäristön tarjoamista mahdollisuuksista alu-
een toimijoille ja sidosryhmille, sekä seminaarityppisten luentojen järjestäminen yleisölle. Hankkeen puitteissa on 
ollut mahdollista toteuttaa huomattava osa niistä tavoitteista, joita on hankesuunnitelmaan kirjattu.  

Osa laitteista ja järjestelmistä olivat hankkeen päättyessä vielä asennus- tai sisäänajo vaiheessa. Mainitut työt on 
tarkoitus viedä loppuun soveltuvin osin toteuttajan normaalin toiminnan puitteissa ja soveltuvin osin osana mah-
dollista jatkohanketta.  

Hankkeen yhteydessä on tuotettu biojalostusteemaisia oppimis-/opetusmateriaaleja merkittävässä määrin ja to-
teuttajan henkilöstön biojalustukseen liittyvää asiantuntemusta on syvennetty. Hankittuja, asennettuja ja kunnos-
tettuja laitteita on mahdollisuuksien mukaan koeajettu ja niitä on jossain määrin esitelty eri sidosryhmien edusta-
jille. Laitteiden ja järjestelmien käyttöä omassa ja yhteistyökumppanien toiminnassa laajennetaan sitä mukaa, kuin 
tarvetta ilmenee. 

BioPro- oppimisympäristön toteutuminen avaa mahdollisuudet alueellisesti ainutlaatuisen testaus ja kehitysympä-
ristön hyödyntämisen tuotekehitys sekä tutkimus ja opetuskäyttöön. Lisäksi ympäristö antaa erinomaiset valmiudet 
vastata biotalouden koulutustarpeisiin sekä laboratorio- että verkko-opetuksen välineillä.  
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Hankkeen lopputulos hyödyntää myös muita alan koulutusorganisaatioita Keski-Pohjanmaalla – etenkin Keski-Poh-
janmaan ammattiopistoa ja Centria ammattikorkeakoulua. Hanke oli ensisijaisesti elinkeinoelämän kehittämis-
hanke osaavan työvoiman kehittämisen kautta, mutta se hyödyntää myös alan tutkimuspuolta laajenevan laitekan-
nan kautta.  

Juha Kykyri, projektipäällikkö 

  
Kuvassa Biopro-hankkeessa hankittu Nauhasuodatin RT100 -laite, jolla erotetaan lietteestä kiintoaine ja 
vesi/suodos.  

 

CASE: Ammattikampus 2020 

Päärahoittaja:  Keski-Pohjanmaan liitto EAKR  
Toteutusaika:  1.1.2017 - 28.2.2019 
Budjetti:  1 853 200€ 

Ammattikampus 2020-hankekokonaisuus on kustannusarvioltaan Kpedun kaikkien aikojen suurin, ja se jakautui in-
vestointihankkeeseen ja kehittämishankkeeseen. Investointihankkeen tavoitteena oli rakentaa ja saneerata metalli- 
rakennus- pintakäsittely- ja talotekniikan aloille uudet reformin vaatimusten mukaiset koulutustilat, sekä hankkia 
uusia opetusvälineitä, koneita ja laitteita. Hankkeen aikana saneerattiin Talonpojankatu 6:ssa sijaitseva metallialan 
ympäristö sekä nuorten että aikuisten käyttöön soveltuvaksi. Toinen iso saneerausprojekti oli rakennusklusterin 
rakentaminen, eli rakennus- pintakäsittely- ja talotekniikan koulutusalojen yhteinen koulutustila. Kone- ja laitehan-
kinnoista merkittävimmät olivat simulaattorit metalli-, logistiikka- ja luonnonvara-aloille. Hankkeen kustannuksella 
hankittiin myös perinteisempiä koneita, muun muassa levynleikkureita, metallien taivutuskone, taloelementtien 
valmistuslinja, lämmitys/jäähdytysjärjestelmiä ja maalauskammio.  

Kehittämishankkeen tavoitteena oli investointihankkeen tavoitteena olevien investointien suorittaminen sekä han-
kintojen täysimääräinen käyttöönotto opetuskäytössä. Hankkeen resurssilla perehdyttiin simulaattoripedagogiik-
kaan ja otettiin käyttöön hitsaussimulaattorit (6 kpl) sekä ajosimulaattorit logistiikka- ja luonnonvara-alalle (4kpl).  
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Merkittävimpänä uutena opiskelumuotona otettiin käyttöön simulaattoripedagogiikka. Myös rakennusalojen yh-
teen liittäminen samaan rakennukseen tuo etuja koulutusalojen yhteistyöstä ja säästöjä tilakustannuksista. Uudet 
tilat luovat vetovoimaisuutta aloille.    

Arto Alapiha, projektipäällikkö 

 

 
Rakennusalojen uusien oppimisympäristöjen avajaisissa 12.2.2019 esitellään Ammattikampus 2020 -
hankkeen kautta hankittua talonrakennuksen elementtipöytää. Elementtipöydällä parhaillaan talon sei-
näelementti. 
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Metallialan opiskelija käyttämässä Ammattikampus 2020 investointihankkeella hankittua CNC-ohjattua 
särmäyspuristinta 

 

 

 

Vuonna 2018 käynnissä olleet hankkeet – oppimisympäristöjen kehittäminen 

Projekti Päärahoit-
taja 

Alkaa Päättyy Budj/Rah 
yht € 

Tot kust 
yht € 

2018 tot 
kust yht € 

Tot oma-
rahoitus 
2018 

BIOPRO-kehittämis-
hanke 

KP-Liitto 
EAKR 

4.1.2016 29.6.2018 168 800 185 554 31 863 2 581 

BioPro-investointihanke KP-Liitto 
EAKR 

4.1.2016 29.6.2018 80 000 71 254 30 000 5 400 

Ammattikampus 2020 - 
investointihanke 

KP-Liitto 
EAKR 

1.1.2017 28.2.2019 1 750 000 1 750 000 862 646 258 794 

Ammattikampus 2020 - 
kehittämishanke 

KP-Liitto 
EAKR 

1.1.2017 28.2.2019 103 200 107 627 72 040 14 408 

Yhteensä 4 kpl   2 102 000 2 114 435 996 549 281 183 
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3.4. Syrjäytymisen ehkäisy  

Syrjäytymisen ehkäisemisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työl-
listymisen edistämiseen, opiskelujen keskeyttämisen ehkäisyyn, opiskelijahuoltoon sekä maahanmuut-
toon liittyviä hankkeita. Hankkeiden avulla on pystytty rakentamaan yhdessä alueemme kuntien, Työhal-
linnon, Kokkotyösäätiön ja muiden toimijoiden kanssa merkittäviä yhteistyömalleja ja turvaverkkoja syr-
jäytymisen ehkäisyssä.  
 

CASE: Osana-hanke (Kirsi Mikkola) 

Päärahoittaja: Keski-Suomen Ely/ESR  
Toteutusaika: 1.1.2016-30.4.2019 
Budjetti: 310.730€ (Kpedun osuus 170.330€) 

Hankkeen tavoitteiden mukaisesti Osana-hankkeessa toteutettiin 2018  

1. Kaikille maahanmuuttajille avointa matalankynnyksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua. Sekä päätoteut-
tajan Kpedu että osatoteuttaja Kokkolan kaupunki toteuttivat molemmat kotoutumista edistä ohjauspalve-
lua. Ohjauspalvelu on todettu erittäin tarpeelliseksi ja sillä on vastattu joustavasti eri elämäntilanteissa ole-
vien maahanmuuttajien haasteisiin.  

2. Kaikille maahanmuuttajille avointa osallisuutta ja osaamista edistävää ryhmätoimintaa. Päätoteuttaja on 
ryhmätoiminnassa vuonna 2018 erityisesti keskitytty toiminnan kehittämiseen yhteistyössä eri toimijoiden, 
mm. 3. sektorin toimijoiden kanssa. Kehittämistyöllä on pyritty erityisesti siihen, että toiminta saadaan jat-
kumaan myös projektin päättymisen jälkeen. Kehittämistyössä on edistetty myös maahanmuuttajien omaa 
aktiivisuutta toiminnan toteuttamiseksi. Ryhmätoiminnan muotoja ovat olleet ajankohtaiset infotilaisuu-
det, jutteluryhmätoiminta ajankohtaisista ajankohtaisista teemoista, ruokaryhmätoiminta maahanmuutta-
jien ja kantasuomalaisten kohtaamisen edistämiseksi, SPR:n ystävätoimintaan osallistuminen, tutustumis-
matka Monikulttuurikeskus Gloriaan Jyväskylään yhdessä kohderyhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa, 
yhteistyö Sempre-hankkeen kanssa mm. yliopistokeskuksen Kotouttavat kontaktit -julkaisuun osallistumi-
nen sekä päätösseminaarin järjestäminen Sempren ja Integran kanssa. Digitarinoiden osalta Osana-projekti 
osallistui Kokkolan kaupungin kirjaston Mun tarina -viikkoon järjestämällä digitarinanäytöksiä, joihin osal-
listui mm. yläkoulun oppilaita ja muita kokkolalaisia. Tapahtumalla edistettiin hyvien suhteiden kehitty-
mistä paikallisesti 

3. Verkostoyhteistyötä. Päätoteuttaja on osallistunut osatoteuttajan järjestämään maahanmuuttajien osalli-
suutta edistävään verkostoyhteistyöhön. Viimeisessä Osana-hankkeen verkostokokouksesssa yhdistettiin 
rinnakkaiset verkostot Kieku-verkoston kanssa ja varmistettiin verkostoyhteistyön jatko osatoteuttajan 
päätettyä toimintansa vuoden 2018 lopussa. 

Kirsi Mikkola, projektipäällikkö 
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CASE: Ohjuri  

Päärahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus 
Toteutusaika: 1.5.2915-31.5.2019 
Budjetti: n. 0,7M€ 

Tavoitteet: Ohjuri-hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa ohjaus- ja koulutuspalveluja, joilla tue-
taan heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä, ammatinvalintaa ja koulutukseen hakeutu-
mista. Hankkeella parannetaan nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien osaamista ja 
työllistymisvalmiuksia. Hankkeen tavoitteena on myös juurruttaa toimivia ohjaus- ja koulutuskäytäntöjä 
osaksi Keski-Pohjanmaan työllisyyspalveluja, sekä Kpedu:n koulutustoimintaa. Hankkeen määrällisenä ta-
voitteena on, että osallistujista 30% työllistyy ja 30% jatkaa ammatillisessa koulutuksessa hankkeen toi-
menpiteiden päätyttyä. 

Toimenpiteet: Hankkeessa on aloittanut 573 henkilöä 31.12.2018 mennessä. Kaikki hankkeessa aloitta-
neet ovat ohjautuneet ensin opinto- ja uraohjukseen. Yksilöllisen opinto- ja uraohjauksen aikana selvite-
tään asiakkaan kiinnostuksenkohteet, koulutus- ja työhistoriaa, ammattitaidon kehittämistarpeita sekä 
ammatilliseen suunnitelmaan vaikuttavia tekijöitä, työllistymisen haasteita ja opiskeluedellytyksiä. Oh-
jauksen aikana jäsennetään asiakkaan tilanteeseen sopivia konkreettisia etenemisvaihtoehtoja kohti 
työtä ja/ tai koulutusta.  Ohjurin työllistymistä ja ammatinvalintaa tukevissa koulutuksissa on aloittanut 
194 henkilöä 31.12.2018 mennessä. Koulutukset on toteutettu ryhmä- ja yksilöllisinä koulutuksina. Kou-
lutusten tavoitteena on ollut tutustua opiskelijaa kiinnostavaan ammattialaan/ työhön, arvioida alan/ 
työn soveltuvuutta opiskelijalle sekä tukea työllistymistä tai tutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeu-
tumista.  

Tulokset: Hankkeen tulokset ovat olleet hyvät. Tähän mennessä hankkeessa on lopettanut 244 henkilöä. 
Näistä on lopetustilanteessa ollut työssä 36%, koulutuksessa on jatkanut 23%, muussa toimenpiteessä on 
ollut 5% ja työttömänä 36%. Hankkeessa on lisäksi tehty kehittämisyhteistyötä työllisyyttä edistävän pal-
veluverkoston (esim. kuntasektori, Ohjaamo) ja alueen yritysten kanssa. Hankkeessa on myös toteutettu 
uusia ammatinvalintaa ja työllistymistä tukevia ohjaus- ja koulutuskäytäntöjä, joissa tuetaan opiskelijoi-
den vertaisoppimista ja osallisuutta. Koulutusryhmissä saadut onnistumiskokemukset ovat rohkaisseet ja 
voimaannuttaneet opiskelijoita, sekä tukeneet heitä työllistymisessä ja koulutukseen hakeutumisessa. 
Opinto- ja uraohjaustyön aikana on todettu, että kasvokkain toteutettavan henkilökohtaisen ohjauksen 
tarve on lisääntynyt erityisesti hankkeen kohderyhmään kuuluvilla työnhakijoilla.  

 

Merja Forslund, projektipäällikkö 
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Vuonna 2018 käynnissä olleet hankkeet – syrjäytymisen ehkäisy 

Projekti Päärahoit-
taja 

Alkaa Päättyy Budj/Rah 
yht € 

Tot kust 
yht € 

2018 tot 
kust yht € 

Tot oma-
rahoitus 
2018 

Ohjuri K-S ELY/ESR 1.1.2015 31.5.2019 701 219 436 543 141 015 1 129 
Osana-hanke K-S ELY/ESR 1.1.2016 30.4.2019 170 330 156 912 61 344 12 269 
MIX K-S ELY/ESR 1.8.2017 30.6.2019 306 540 239 433 162 351 40 588 
Dude K-S ELY/ESR 1.1.2018 31.12.2020 140 000 11 517 11 517 1 152 
Kirjava-projekti K-S ELY/ESR 1.9.2018 31.8.2020 90 000 0 0 0 
Parvessa parempi 2 OPH 1.2.2018 31.12.2019 48 000 24 608 24 608 6 152 
Voin hyvin! OPH 1.2.2018 31.12.2019 32 496 11 299 11 299 2 825 
Osallisuudella ja yhteis-
työllä sujuviin oppimis-
polkuihin  OPH 1.9.2018 30.6.2020 69 774 8 394 8 394 839 
OHJAAMO TEM 1.1.2015 28.2.2018 108 672 108 402 22 290 0 
Yhteensä 9 kpl   1 667 031 997 107 442 818 64 954 

 

 

3.5. Kansainvälisyyden edistäminen 
 

Kansainvälisyys on ollut aina Kpedun toiminnassa tärkeässä asemassa. Opetushallituksen Erasmus+ hank-
keilla olemme pystyneet liikuttamaan opiskelijoitamme ja henkilökuntaamme ulkomaille sekä vastaanot-
taneet kumppaniorganisaatioistamme vieraita. Hankkeiden avulla olemme pystyneet myös kehittämään 
kv-toimintaa ja osallistumaan erilaisiin kansainvälisiin verkostoihin. Kansainvälisyyshankkeiden osuus han-
ketoiminnasta oli v. 2018 n.8% (n. 250.000 euroa). 

 

CASE: Blend (Developing and testing innovative blended work based learning in VET) 

Päärahoittaja: OPH/Erasmus+ KA2 
Toteutusaika: 1.9.2015-31.8.2018 
Budjetti: 357 289 € (Kpedun osuus n. 70.000 euroa) 

Kpedun Kannuksen toimipaikka on tehnyt sulautuvaan oppimiseen liittyvää kansainvälistä hankeyhteistyötä vuo-
desta 2011 lähtien. Hankkeiden rahoitus on tullut EU:n Erasmus-ohjelmasta ja koordinaattorina on toiminut eng-
lantilainen Myerscough College. 

Maatalousteknologian koulutuksen kehittämisen apuna on ollut kansainvälinen BLEND-hanke, jonka aikana otettiin 
käyttöön muualla Euroopassa hyväksi havaittuja menetelmiä, kuten oppimispaketit, monipuolinen verkko-opetus 
ja interaktiiviset oppimispaketit.  
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Hankkeessa kehitettiin koko maatalousteknologian osaamisalan kattava sulautetun oppimisen polku. Kannuksen 
toimipaikan osalta oppimispolku rakentuu verkko-oppimisalustalle sijoitettuihin, tutkinnon osittain jaettuihin inter-
aktiivisiin oppimispaketteihin. Tuotetut oppimispaketit sisältävät jo aiemmin tuotettua oppimismateriaalia sekä 
hankkeen aikana tuotettua interaktiivisia ominaisuuksia sisältävää materiaalia. Interaktiiviset oppimisvideot ovat 
tärkeässä roolissa uudessa sulautetun oppimisen polussa. Rikastetut videot sisältävät H5P-työkalulla lisättyjä ele-
menttejä, joilla voidaan lisätä opiskelijan mielenkiintoa sekä varmentaa oppimisprosessin edistymistä.  

Petri Ahoniemi, projektipäällikkö  
 
 

 
 
Luonnonvara-alan opiskelijoita suorittamassa simulaattoriharjoituksia 
 
 
Case 2: DigiWBL  
 
Päärahoittaja:  OPH / Erasmus+ Strategiset kumppanuushankkeet aikuiskoulutukselle 

Toteutusaika:  1.9.2017-28.2.2019 
Budjetti:  31 800 € (Kpedun osuus) 

 

DigiWBL on lyhenne sanoista “Digital methods in work based learning in vocational adult education”. 
Kpedun koordinoimassa hankkeessa tutustuttiin yleisellä tasolla eri hankekumppanimaiden koulutusjär-
jestelmiin ja erityisesti digitaalisten menetelmien ja työkalujen hyödyntämiseen aikuisopiskelijoiden 
työssäoppimisessa Suomessa, Englannissa ja Liettuassa.  
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Kpedun lisäksi hankkeeseen osallistuivat Myerscough College Englannista ja Joniskis Agriculture School 
Liettuasta. Hankkeessa kumppanit jakoivat hyviä käytäntöjä ja saivat ideoita oman työnsä ja organisaati-
onsa kehittämiseen. Käytännössä hankkeen avulla on mm. kehitetty osallistujien somemarkkinointia 
opiskelijahankinnassa ja tiedottamista.  
 
Hankkeessa keskityttiin erityisesti: 
•Työkaluihin, joiden avulla voidaan ohjata ja tukea sekä opiskelijoita että työnantajia opintojen alkuvai-
heessa.  

•Oppilaitoksen ja työpaikan välisen yhteistyön parantamiseen.  

•Työpaikkaohjaajien sitouttamisen kehittämiseen opiskelijoiden ohjauksessa ja arvioinnissa. 

Hankkeeseen osallistuneet organisaatiot ovat lisäksi suunnitelleet yhdessä erilaisia laajempia jatkohank-
keita. 
 

Kari Kaasinen, projektipäällikkö 

 

 
Hankkeen osallistujat TNM (transnational meeting) -kuvissa 12.12.2017 Billsborrow, Lancashire UK. 
15.5.2018 Joniskis, Liettua. 27.11.2018 Kpedu Kokkola. Pedagogisen kehittämisen ohjaaja Isto Hakala ”in 
action” esittelemässä Kpedun digitaalista ekosysteemiä. 
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Vuonna 2018 käynnissä olleet hankkeet – kansainvälisyys 

Projekti Päärahoit-
taja 

Alkaa Päättyy Budj/Rah 
yht € 

Tot kust 
yht € 

2018 tot 
kust yht 
€ 

Tot oma-
rahoitus 
2018 

Cube 2016 OPH 1.8.2016 31.5.2018 129 356  132 752  82 464  0  

CUBE 2017 OPH 1.6.2017 31.5.2019 141 568  84 612  83 840  0  

CUBE 2018 OPH 1.6.2018 31.5.2020 114 969  3 414  3 414  0  

Fresh 2017 OPH 1.6.2017 31.5.2019 50 000  26 925  17 694  0  

Naturi Wab2 - students 
and staff abroad OPH 1.6.2017 31.5.2019 45 000  24 289  21 098  0  

BLEND - Developing and 
testing innovative blended 
work based learning in VET OPH 1.9.2015 1.9.2018 72 746  95 393  25 804  6 451  

DigiWBL OPH 1.9.2017 28.2.2019 13 600  16 650  8 843  0  

DIME - Digital working life 
practices for Equine stu-
dies OPH 1.9.2018 31.8.2020 17 730  2 791  2 791  0  

TEACH2HEAL; New 
teaching & learning in 
Mental Health  OPH 1.9.2018 31.8.2021 30 600 1 622 1 622 0 

Mobilitet för lärare och 
elever 

Muu  
rahoittaja 1.8.2015 31.7.2018 3 350  6 052  283  0  

Yhteensä 10 
 

  584 969 386 827 245 949 6 451 
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Projektitoimintamme päärahoittajia ja rahoituskanavia ovat mm. 
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