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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



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



Jatkuva 

tilannekuvaprosessi

Tulevaisuuden 

rakentaminen

Jatkuva vuorovaikutteisen 

kehittämisen tila

Alueen elinvoimatyö 

tehdään yhdessä

Vuorovaikutteisen 
tilannekuvan 
muodostuminen

Tunnistetut ilmiöt

Kolmikanta alusta 
asti mukana

Kokeiluja ja 
kehittämistyötä

Jos kehittämistyötä ei tapahdu



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



Lopputulos - vuorovaikutteinen tilannekuva
Esimerkkinä Ylä-Savon vuorovaikutteinen tilannekuva



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



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



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
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



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




Millä 

suosituksilla?

Tervetuloa mukaan Sitran 
elinikäisen oppimisen 
suositusten 
julkistustilaisuuteen 
ma 13.12. Klo 9.00-10.45

Ilmoittautuminen 
(sitra.fi/tapahtumat)

Sitran suositukset 

elinikäisen oppimisen 

edistämiseksi Suomessa -

Sitra

https://www.sitra.fi/tapahtumat/sitran-suositukset-kohti-elinikaisen-oppimisen-ilmiolahtoista-johtamista/


Esittelyjakso: Millä osaamisella alue menestyy? -
Sitra Osaamisen aika -podcast

Tervetuloa jatkamaan keskustelua ja 
seuraamaan tiedotusta:

www.facebook.com/groups/alueidenosaamisenaika

#osaamisenaika

Ota kuunteluun

Osaamisen ajan podcast 

aluetyöstä!

Kiitos!

https://www.sitra.fi/artikkelit/miten-yhteison-osaaminen-tekee-alueesta-elinvoimaisen-esittelyjakso/

