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Verkosto: 
 

Hankasalmi 

Joutsa 

Jyväskylä 

Jämsä 

Kannonkoski 

Karstula 

Keuruu 

Kinnula 

Kivijärvi 

Konnevesi 

Kuhmoinen 

Kyyjärvi 

Laukaa  

Luhanka 

Multia 

Muurame 

Petäjävesi 

Pihtipudas 

Saarijärvi 

Toivakka 

Uurainen 

Viitasaari 

Äänekoski 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 

Keski-Suomen liitto 



 

 

Verkostoyhteistyö koulutuksen ja opetushenkilöstön ammatillisen osaamisen 

kehittämiseksi Osaava-ohjelman jälkeen – taustaa  

 

Maakunnallisen Keski-Suomen Osaava-hankkeen aikana on opetus- ja kulttuuriministeriön, 

Opetushallituksen ja Valtion aluehallintoviranomaisten rahoituksen avustuksella rakennettu Keski-Suomeen 

toimiva ja aktiivinen maakunnallinen verkosto koulutuksen, koulutuksen kehittämisen ja opettajien 

ammatillisen osaamisen tueksi. Verkostoon ovat kuuluneet kaikki keskisuomalaiset kunnat (yleissivistävä 

koulutus) ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (sekä lukio- että ammatillinen koulutus) sekä vapaan 

sivistystyön verkosto (kansalais- ja kansanopistot) ml. Jyväskylän yliopiston kesäyliopisto. Hankkeen aikana 

on rakentunut myös ainutlaatuinen yhteistyö koulujen ja yliopiston sekä muiden koulutusta tuottavien 

tahojen välille.  

Verkostossa ja sen ”ympärille” rakentuneessa kumppanuusverkostossa on jaettu ja kehitetty 

asiantuntijuutta ja osaamista ja järjestetty täydennyskoulutusta yksilöille, yhteisöille ja koko maakunnan 

opetushenkilöstölle (esim. KEOS-foorumi) hyödyntämällä pääosin oman maakunnan asiantuntijuutta ja 

osaamista. Verkostosta ja vuorovaikutuksesta ovat hyötyneet sekä pienet että suuret kunnat ja 

organisaatiot. 

Ohjelman päättyessä verkostossa on yksimielisyys siitä, että yhdessä tekemisen tulee jatkua ja vahvistua 

sekä laajentua Keski-Suomessa. Vuodelle 2017 on rakentunut Osaava-hankkeen jatkoksi 

jäsenmaksuperusteinen maakunnallinen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkosto, jossa ovat 

mukana kaikki keskisuomalaiset kunnat, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja Keski-Suomen liitto. Verkostoa 

hallinnoi Jyväskylän kaupunki ja verkoston käytännön toiminnasta vastaa projektipäällikkö. Toiminnan 

tavoitteena on mm. hakea opettajien täydennyskoulutuksen rahoittamiseen alueen ja valtion avustuksia ja 

kehittämisrahoituksia. Visiona on laajentaa verkostoa edelleen kumppanuuksien ja elinkeinoelämän 

suuntaan.  

Kehittämisessä ja toiminnassa huomioidaan valtakunnan ja maakunnan keskeiset strategiat ja 

kehittämisohjelmat. 

Keski-Suomen strategia http://www.keskisuomi2040.fi/ 

Opettajankoulutuksenkehittämisohjelma 

http://www.minedu.fi/osaaminenjakoulutus/peruskouluuudistus/opettajankoulutusfoorumi/index.html 

 

 

 

 

 



Verkoston toiminnan keskeiset toimintalinjat, tavoitteet ja arviointi: 

1. Maakunnan sivistysjohtajien yhteistyön koordinaatio ja tukeminen sekä yhteisten ajankohtaisten 

teemojen edistäminen; yhteinen tahtotila, rajapinnat ja pedagoginen sekä toimintakulttuurinen 

johtaminen 

Tavoitteet: 

- valmistautuminen tulevaisuuden kuntaan, varhaiskasvatus,opetus, kulttuuri, liikunta, 

nuorisotyö uudessa kunnassa) – alueellisuus ja selkeät rakenteet ja aikataulutukset 

- koulutuksen jatkumon huomioiminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja korkea-asteelle 

(ml. vapaa sivistystyö), ammatillisen koulutuksen prosessin huomioiminen ja tiedostaminen. 

- opiskelijahuolto, osaamispohja, maakunnallinen yhteistyö, talous ja vaikutus kuntien 

toimintaan. 

Toiminta: Sivistysjohtajien sovitut työkokoukset neljä kertaa vuodessa; ensimmäinen kokous 

starttiseminaarissa 19.1.2017, jolloin sovitaan jatkoajankohdista 

Arviointi: Yhteistyörakenteet ja vuosikello selkiytyy 

2. Maakunnan OPS-työn prosessien koordinaatio (perus- ja lukiokoulutus) 

 

Tavoitteet: 

-  Ops- prosessin koordinointi, mm. arviointi yhteisenä prosessina, perusopetuksen OPS -

koordinaatioryhmän kuukausittaiset teemoitetut työkokoukset 

-  tarvelähtöinen maakunnan lukioverkoston OPS -prosessi – arviointi (päättö-/koeviikko, 

käytänteet ja niiden jakaminen ja kehittäminen, yhteinen kurssitarjonta, sähköinen yo-koe, 

teemaopinnot 

-          Vasu-prosessi – koordinaatioryhmä (varhaiskasvatuksen maakunnallinen laatutyö 

-  Toimintakulttuurin uudistamisen johtaminen – rehtorien tuki 

  
            Arviointi: Perusopetuksen OPS-koordinaatioryhmän kuukausittaiset teemoitetut kokoontumiset 

Lukiokoulutuksen LOPS yhteistyökokoukset, Vasu-koordinaatioryhmän kokoontumiset,      
osaamisen kehittäminen  

 
  , 

3. Osaamisen koordinaatio; osaamisverkoston rakentaminen – yhteistyön tiivistäminen 
kumppanuuksien ja verkoston välillä 
 
Tavoitteet: 
- Verkoston sisäisten ja verkoston ja kumppanuuksien välisten rakenteiden ja yhteistyön 

tiivistäminen ja selkiyttäminen sekä tapaamisten koordinaatio (mm. koulutus- ja 
tutkimuslaitokset, ELY, AVI) 

- Osaamisen koordinointi: osaamiskartoituksien tekeminen, koulutus- ja 
kehittämissuunnitelmien tekeminen yhteistyössä kuntien ja koulutusorganisaatioiden kanssa, 
osaamisverkoston rakentaminen kaikilla tasoilla 

- rehtorifoorumit 
 
Arviointi: Sovitut yhteistyörakenteet ja vuosikello  



 

 

4. Verkoston ja kumppanuuksien yhteiset hankehaut ja niiden hallinnointi 

 

Tavoitteet: Henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja koulutuksen alueelliseen kehittämiseen 

kohdennettujen kehittämisrahojen ja avustusten hakeminen. 

 

Arviointi: Saadut rahoitukset ja avustukset ja toiminnan tulokset 

 

5. Koulutusten ja osaamisen kehittämisen suunnittelu ja järjestäminen verkostoissa  

- alueelliset ja oppilaitostasoiset sekä yhtenäistä opinpolkua hyödyntävät rakenteet 

-  KEOS2017 foorumi koko verkoston ja kumppanuuksille, 25.11.2017); ammatillisen koulutuksen 

huomioiminen vahvemmin, kv-opiskelijat mukaan 

Foorumit, Learning cafeet, koulutukset, KEOS2017 foorumi 25.11.2017 

Arviointi: Foorumit, Learning cafeet, koulutukset, KEOS2017, tilaisuuksien määrä ja laatu 

(palautteet) 

 

6. Viestintä ja viestinnän kehittäminen: verkoston toiminnasta ja kehittämistyöstä viestiminen  

Viestinnän merkitys myös ulospäin.  

 

Tavoite: Kehittämistyö, kokeilut ja mallit jakoon 

 

Arviointi: Syntyy yhteinen jakamisen alusta ja vastuut viestinnästä , perustetaan fb-ryhmä 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 


