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Kymenlaakson aikuiskoulutuksen ennakoinnin aluepilotti 

TYÖSUUNNITELMA 
 
24.11.2016 päivitetty 3.2.2017 
 
Kymenlaakson aluepilotti 
Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakoinnin pilotointi -projektissa ennakoidaan liikenteen ja 
logistiikan osaamis- ja koulutustarpeita. Liikenne ja logistiikka on myös Kymenlaaksossa merkittävä 
toimiala ja se valittiin keväällä 2016 Kymenlaakson aluepilotin ennakointialaksi. Valtakunnallinen 
pilotointi tarkastelee Suomen liikennettä ja logistiikkaa suhteessa eri toimialoihin. Alueita pyydet-
tiin valitsemaan yksi teema-ala, jonka suhteen liikennettä ja logistiikkaa tarkastellaan. Koska met-
sätaloudella on suuri merkitys Kymenlaakson hyvinvoinnille, valikoitui alueen teema-alaksi biota-
lous ja erityisesti metsäbiotalous. Lisäksi alueita on pyydetty valitsemaan liikenteen ja logistiikan 
alatoimiala, jota aluepilotoinnissa tarkastellaan syvemmin. Kymenlaaksossa tarkastelu on päätetty 
keskittää metsäbiotalouden logistiikkaketjuun sekä sen muutostekijöihin liittyviin osaamis- ja kou-
lutustarpeisiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1. Kymenlaakson aluepilotin ennakointimalli ja tehtävät 
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Aikataulu 
Kymenlaakson aikuiskoulutuksen ennakoinnin aluepilotin tavoitteena on seurata valtakunnallisen 
aikuiskoulutuksen ennakoinnin pilotointi -projektin aikataulua siten, että tehtävät toteutetaan 
pääosin valtakunnallisen pilotoinnin jälkeen. Näin saadaan paras hyöty irti valtakunnallisen pilo-
toinnin tuloksista ja kokemuksista sekä samalla tuotetaan tietoa alueelta valtakunnallisen pilotoin-
nin käyttöön. Taulukkoon 1. on hahmoteltu Kymenlaakson aluepilotin alustavaa aikataulusuunni-
telmaa. 
 
Taulukko 1. Kymenlaakson aluepilotin alustava suunnitelma toteutusaikataulusta 

Tehtävä Toteutusaika 

2016 

Ohjausryhmän kokous 7.11. 

Biotalouden taustaselvitys Luonnos kommenteilla 10.-18.11. DL 30.11. 

Aluepilotin työsuunnitelma Luonnos kommenteilla 10.-18.11. DL 30.11. 

Aluepilotin esittely (OPH tilaisuus 30.11.2016) 30.11. 

Metsäbiotalous aluepilottien skype-palaveri 9.12. 

2017 

Moderaattoreiden palaveri 12.1. 

Metsäbiotalous aluepilottien skype-palaveri 10.2. 

Ohjausryhmän kokous 13.2. 

Kymenlaakson Delfoi-kysely vk 10-12 

Moderaattoreiden palaveri vk 13-14 

Kymenlaakson tulevaisuustyöpaja I Huhtikuu 

Moderaattoreiden palaveri vk 16-18 

Kymenlaakson tulevaisuustyöpaja II (mahdolli-
sesti laajennettu moderaattoriryhmä) 

Toukokuu 

Valtakunnallisen pilotoinnin loppuseminaari 
(+aluepilottien alustavien tulosten esittely) 

7.6. 

Loppuraportti Heinä-Elokuu 
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Toteutus 
Kymenlaakson aikuiskoulutuksen ennakoinnin aluepilotti on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä alu-
een ammatillisen koulutuksen toimijoiden, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kymenlaakson Liiton 
sekä alueellisten asiantuntijaryhmien kanssa. Aluepilotissa hyödynnetään jo olemassa olevia ryh-
miä. Lisäksi Kymenlaakson aluepilotin moderaattoreiksi on nimetty Timo Olli (KSAO), Kimmo Kallio-
niemi (Ekami), Ari Helle (Xamk) ja Tarja Paananen (KAS-ELY). Aluepilotin koordinoinnista vastaa Ky-
menlaakson Liitto. 
 
Koordinaattori Kymenlaakson Liitto 

Moderaattorit Timo Olli (KSAO) 

Ari Helle (Xamk) 

Kimmo Kallioniemi (Ekami) 

Tarja Paananen (Kaakkois-Suomen ELY) 

Ohjausryhmä Ammatillisen koulutuksen jaosto 

Asiantuntijaryhmät Kymenlaakson kauppakamari, koulutusvaliokunta 

Kymenlaakson kauppakamari, logistiikkavaliokunta 

Alueellisen ennakoinnin ydinryhmä 

RIS3 biotalouden asiantuntijaryhmä 

RIS3 logistiikan asiantuntijaryhmä 

RIS3 digitalisaation asiantuntijaryhmä 

Oppilaitosten ja metsäteollisuuden yhteistyöfoorumi 

 


