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SATAURAA AMMATILLISESTA!

ALUMNITOIMINTA • ALUMNITARINAT • KUMMI-
YRITYSTOIMINTA • URAOHJAUS •URASEURANTA-

TIETO • TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ • TYÖNHAKU

1.4.2020-31.3.2023 (3 vuotta)

INFOSHEET, Satauraa ammatillisesta!

Hankekoodi S22130

Toimintalinja 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa 
tukevien palveluiden parantaminen

Tuki-% 75

Alue / Maakunnat Satakunta, Varsinais-Suomi

Yritysten määrä 99

Henkilöiden määrä 280

Henkilökoulutus- ja 
henkilötyöpäivät

480

Kokonaisbudjetti 499 405 €

Hankeverkosto Kankaanpään opisto, Sataedu, WinNova

Toteutusaika 1.4.2020–31.3.2023
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• Lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta Satakunnan ja Vakka-Suomen alueilla

• Lisätä em. alueiden elinvoimaisuutta ja yksilöiden hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia

• Osallistaa kohderyhmät ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja saada kohderyhmien ääni kuuluviin 

ammatillisen koulutuksen sisältöjen, menetelmien ja oppimisympäristöjen kehittämisessä

• Vahvistaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän verkostoitumista ja vuorovaikutusta

• Vahvistaa ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien ja jo työelämään siirtyneiden työelämään kiinnittymistä, 

jatkuvan oppimisen sisäistämistä ja ammatillisen osaamisen uusintamista elämän eri vaiheissa

• Edistää opiskelijoiden ja valmistuneiden valmiutta ammatilliseen sekä alueelliseen liikkuvuuteen.

Hanke kokoaa uudenlaisia työelämän verkostoja ammatillisen 2. asteen koulutuksen vahvistamiseksi, 

työelämävastaavuuden parantamiseksi sekä opiskelijoiden työmarkkinoille siirtymisen tukemiseksi.

Hankkeen tavoitteita

1. Kankaanpään opistossa, Sataedussa ja WinNovassa opiskelevat opiskelijat

2. Edellä mainituista oppilaitoksista valmistuneet ja työmarkkinoille siirtyneet

3. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat

4. Alueen työnantajat, yritysten/työelämän edustajat

5. Kankaanpään opiston, Sataedun ja WinNovan opettajat sekä muu henkilöstö

• Yhteensä henkilöiden määrä 280 (15 työttömät, 105 opiskelijat, 160 työssä olevat)

• Työssä olevista arvioitu 20 % oppilaitosten henkilöstöä, 80  % työelämän toimijoita

• Yhteensä yritysten määrä 99

Hankkeen kohderyhmät ja määrälliset tavoitteet
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ALUMNITOIMINTA

tutkinnon suorittaneet/
valmistuneet, 
valmistumisvaiheessa 
olevat, opiskelijat

1. Alumniverkosto, 
alumnirekisteri

2. Kokemus-
asiantuntijat

3. Alumnitarinat

SEURANTA-
TUTKIMUS

Tutkinnon 
suorittaneet/
valmistuneet

1. Hankinta 
(toteutetaan 
ostopalveluna)

2. Verkkokysely

3. Haastattelut

4. Yhteenveto

5. Hyödyntäminen

KUMMIYRITYS-
TOIMINTA

Alueen yritykset ja 
organisaatiot, 
opiskelijat

1. Palvelumuotoilu-
työpajat

2. Mallin 
kehittäminen ja 
kuvaus

3. Pilotointi / kokeilut

4. Toimintamallin 
vakiinnuttaminen

URA- JA 
REKRYTOINTIPALVELUT 

– WINKKARI-
TOIMINTAMALLI

Hakeutuvat, 
Opiskelijat, 

vastavalmistuneet

1. Winkkari-toiminnan 
/ työnhaun 
ohjauspalveluiden 
käynnistys Kopisto & 
Sataedu

2. Kv. Liikkuvuuden ja 
alueellisen 
liikkuvuuden 
edistäminen

DIGITAALINEN 
INFOPAKETTI

Opiskelijat, 
opettajat jne.

1. Teemana 
työnhaku, 
työllistyminen

2. Suunnittelu, 
materiaalien 
kartoitus

3. Toteutus

4. Markkinointi

Hankkeen toiminta tiivistetysti

Kohde-
ryhmät

Suunniteltu
toiminta

Alumnitoiminta

1. Alumniverkosto
✓ Markkinoidaan valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille ja tutkinnon jo suorittaneille

✓Liittymisen käytännön toteutus & alusta/tekninen toteutus alumnirekisterille
✓Tarjonnan, palveluiden kehittäminen alumneille mm. tiedottaminen, tapahtumat, lisä- ja 

täydennyskoulutusten markkinointi yms. 

2. Kokemusasiantuntijuus
✓Halukkaat valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat saavat koulutuksen / perehdytyksen 

työelämän kokemusasiantuntijoiksi (mukaan alumniverkostoon). 
✓Toimivat myöhemmin vertaistukena opiskelijoille, työelämämentorit

3. Alumnitarinat
✓Toteutetaan alumnitarinoita tai -videoita. 
✓Tarinat ja videot tulevat osaksi  Kohti työtä 2.0 -hankkeessa kehitettyä Amisappi-sovellusta

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen Ely-keskus ja koordinoi 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. 
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Seurantatutkimus

✓ Suunnitellaan ja toteutetaan seurantatutkimus valmistuneille ja 
heidän työnantajilleen

✓Seurantatutkimus on kaksiosainen
1. Verkkokysely(t) eri koulutusaloilta valmistuneille tietyn ajan jälkeen 

valmistumisesta. Toteutetaan hankkeen aikana useamman kerran. 
2. Haastattelut rajatulle kohdejoukolle valmistuneita sekä heidän 

työnantajilleen. 

✓Tulokset ja aineisto – hyödynnetään oppilaitosten kehittämistyössä 
(esim. koulutusten sisällöt, uraohjaus, työelämäyhteistyö jne.)

✓Keskeiset tulokset & tutkimuksen toteuttamisen toimintamalli myös 
muiden kiinnostuneiden (oppilaitosten) käytettävissä

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen Ely-keskus ja koordinoi 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. 
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Kummiyritystoiminta

✓Kehitetään malli kummiyritystoiminnasta, tehdään kokeiluja

✓Perehdytään jo kehitettyihin kummiyritystoiminnan malleihin

✓Käynnistetään suunnittelu ulkoisten ja sisäisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa – toteutetaan työpajat 
palvelumuotoilun menetelmin – määritellään yhdessä 
kummiyritystoiminnan tavoitteet, käytännöt, pelisäännöt ja vastuut. 
Ulkoisia yhteistyökumppaneita ovat oppilaitosten yhteistyöyritykset ja 
muut organisaatiot, kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt yms. keskeiset 
toimijat. 

✓Pilotoidaan kehitetty malli & tehdään muita kokeiluja, pilotoinnista ja 
kokeiluista saatujen kokemusten pohjalta kehitetään edelleen. 

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen Ely-keskus ja koordinoi 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. 
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Winkkari-toimintamallin levittäminen

✓Perehdytetään Kankaanpään opiston ja Sataedun toimijat WinNovan
Winkkari-toimintaan, WinNovan toimijat mentoreina ja konsultteina.

✓Kankaanpään Opistossa ja Sataedussa avataan Winkkari-
toimintamallia mukailevat työnhakupisteet.

✓Pilotoidaan työnhakupisteiden toimintaa Kankaanpään opistossa ja 
Sataedussa. 

✓Kehitetään Winkkari-toimintamallia edelleen huomioimalla esim. 
opiskelijoiden ja valmistuvien kannustaminen alueelliseen, 
valtakunnalliseen ja kansainväliseen liikkuvuuteen (esim. pop up -
rekrytapahtumat tähän liittyen yms. toiminta)

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen Ely-keskus ja koordinoi 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. 
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Digitaalinen infopaketti

✓Laadukas uraohjaus edellyttää mm. työnhakuun ja työllistymiseen liittyvien 
asioiden tietämystä – uraohjausta tarjoavat ohjaajien lisäksi myös opettajat 
– Tietopaketti tarjoaa työkaluja, tietolähteitä yms. opettajille ja myös 
opiskelijoille itselleen

✓Perehdytään jo olemassa oleviin aineistoihin esim. muissa hankkeissa 
kehitettyihin, oppilaitoksissa jo käytössä oleviin jne.

✓Suunnitellaan ja toteutetaan infopaketti

✓Kun infopaketti valmistunut, toteutetaan tietoiskuja oppilaitosten 
henkilöstölle ja opiskelijoille

✓ Digitaalinen infopaketti linkitetään esim. avoimetammatillisetopinnot.fi-
sivustolle avoimuuden takaamiseksi. 

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen Ely-keskus ja koordinoi 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. 

10

9

10



2.6.2021

6

Innostusta, iloa ja onnistumisia!

Hankkeen kesto 1.4.2020–31.3.2023. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-
keskus ja koordinoi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankekumppaneinaan 
Kankaanpään opisto ja Sataedu. 
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