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Kiina-pilotit
Ruoka ja terveys

Opettajankoulutus JOLII 
ja 
järjestelmäkehittäminen

AMK-allianssi





Talent Boost
tehtävät

Osaajien 
houkuttelu -

vetovoima

Osaajien 
sitouttaminen 

- pitovoima

Maa-, alue- ja 
työnajanta-

kuva

Toimivat ja 
saatavilla 

olevat 
palvelut

Kilpailukykyinen 
tutkintokoulutus 

ja joustavan 
oppimisen 

tarjonta

Yritysten 
elinvoima ja 

kestävä 
kannattavuus



Kansallinen 
yhteistyö

Kiinassa erityisesti:
1. Riittävä potentiaali vastata 

mahdollisiin tarpeisiin
2. Hyvien käytänteiden jakaminen ja 

toimintamallien juurruttaminen 
3. Haastavien tilanteiden ratkaisujen 

mallintaminen ja jakaminen 
4. Kiina-yhteistyön kannattavuus ja 

kestävyys
5. Eettisen vastuun toimintamallit ja 

tavat



Kansallinen 
yhteistyö

Keskeiset tehtävät:
1. Resurssien mielekäs käyttö
2. Vahvuuksien vahvistaminen
3. Selkeä profiloituminen ja 

kumppanuudet eri sektoreissa
4. Yhteisiä tarjoamia ja polkuja
5. Koulutus- ja palvelupilotit sekä 

mallintaminen
6. Riittävän kilpailukyvyn turvaaminen
7. VAIKUTTAVUUS



OKM tuki Maakuvatyö!

1. Pitkäjänteinen ja ennakoitavissa
oleva rahoitus

2. Toiminnan jäntevä ohjaus ja
seuranta

3. Toiminnan viitekehys ja
reunaehdot

4. Kansallinen tuki ja näkyvyys

Verkosto- ja
potentiaalityö!



Karelian näkökulmia
- Vahva strateginen panostus kansainvälisyyteen

- Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto, 
kansainvälinen TKI-toiminta ja koulutusvienti

- Väestön vielä muuta maatakin nopeampi 
ikääntyminen
- Osaajien veto- ja pitovoima alueen tulevaisuuden 

elinehto
- Alueelliset palvelumallit ja yhteistyö
- Tiivis työelämäyhteistyö ja yhteisten rekrytointipolkujen 

mallinnus
- Maakunta-, työantaja- ja koulutusmielikuvien 

rakentaminen
- Karelia mukana useissa kansallisissa TB-toimissa 

- tavoitteena rakentaa osallisuudesta strategian 
tavoitteita tukeva kokonaisuus ja hyödyntää 
synergiat eri toimenpiteiden välillä



Karelian toimenpiteitä
- Maahanmuuttajien ohjaus, neuvonta ja koulutus

- Valmentava koulutus, työelämän asiantuntijatehtävät
- Opintopolut, työllistymisen ja integroitumisen tuki (S2-

integraatio)
- Yritysten valmennus ja tuki

- Työelämätarpeita vastaava koulutustarjonta
- Suunnittelu ja toteutus
- Tutkinto- ja täydentäväkoulutus: vahva S2-integraatio 

myös vieraskielisissä koulutuksissa
- Systemaattiset harjoittelu- ja työllistymispolut

- Maakunnan/alueen imago
- Viestintä (vetovoimatekijät)
- ”Welcome to Joensuu”-tilaisuus
- kv. rekrytapahtumat
>> Laaja-alainen yhteistyö koulutusorganisaatioiden, 
yritysten ja yhteisöjen sekä julkisen sektorin toimijoiden 
kanssa (mm. kunnat, kehitysyhtiöt, rahoittajat)



Together for 
future

competences!
Yhteystiedot:

Kv-päällikkö Liisa Timonen, liisa.timonen@karelia.fi
Koulutuspäällikkö Ulla Asikainen, ulla.asikainen@karelia.fi
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