
VASTUUVIRANOMAINEN  
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

TOTEUTTAJAORGANISAATIO  
Tornion Työvoimalasäätiö

RAHOITUS 705 500 € Uusi Väylä Ammattiin 2 on ESR ja Ely-keskus -rahoitteinen projekti, jota hallinnoi Tornion 
Työvoimalasäätiö. Hallinnoivalla taholla on kumppaneita, jotka toteuttavat työpaja-oppilai-
tosyhteistyötä. 

• Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
• Kokkotyö-säätiö
• Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiö
• Ammattiopisto Lappia
• Lapin ammattiopisto
• Seita-säätiö
• Romotke-säätiö
• Bovallius-ammattiopisto
• Simon kunta / Nuorten työpaja
• Tervolan kunta / Nuorten työpaja
• Meri-Lapin TE-toimisto

TAVOITTEET JA KESKEISET TOIMENPITEET

Uusi Väylä Ammattiin 2 -projekti edelleen kehittää ensimmäisessä Uusi Väylä Ammattiin ja 
Oma Polku -projektissa (K-P:n koulutusyhtymän hallinnoima, OPH/ESR, 2008-2011) kehi-
tettyjä toimenpiteitä, jotka ovat opetussuunnitelmien soveltamista käytäntöön työpajoilla ja 
työympäristöissä. Projektissa syvennetään ja laajennetaan Kemi-Tornion ja Kokkolan alueilla 
rakennettuja toimintamalleja sekä toiminnallisesti että alueellisesti. Työpaja-oppilaitosyh-
teistyöllä ja pajaympäristöjen opinnollistamisella tehostetaan valmentautujien siirtymistä 
koulutukseen ja työelämään. Projektin avulla oppilaitokset rakentavat näin lisää työkaluja 
ehkäistä opintojen keskeytyksiä. Projektissa kehitettävä toimintamalli tuo apuvälineitä nuoren 
ohjaukseen, sen suunnitelmallisuuteen, arviointiin ja toteutukseen. 

Lisäksi projektissa kehitetään opinnollistamisprosessien dokumentointia. Tavoitteena on 
saada opetussuunnitelmapohjaiset sovellukset ja toimintatavat osaksi työpajan perustoimin-
taa. Tällöin vaihtoehtoiset oppimisympäristöt työpaja- tai työympäristöissä mahdollistavat 
monille opiskelijoille opintojen jatkumisen.

VARSINAISET KOHDERYHMÄT

Työpajojen henkilöstö; yksilö- ja työvalmentajat, ohjaajat, suunnittelijat ja johto. Moniam-
matillisessa yhteistyöverkostossa toimivat, nuoria tukevat ja ohjaavat ammattilaiset, opinto-
ohjaajat, työvoimaviranomaiset, ammattiopettajat, ammatilliset erityisopettajat, sosiaalioh-
jaajat ja -työntekijät. Työpaikoilla työnohjauksessa mukana olevat henkilöt ja vastuutahot.

Uusi Väylä Ammattiin 2  -projekti 
1.1.2012 – 31.12.2013

Ammatillisten opintojen tutkinnon osien opinnollistaminen työpajaympäristöön ja 
työvaltaisen koulutuksen kehittäminen -  yhteistyössä Kokkotyö-säätiön ja Tornion 
Työvoimalasäätiön kanssa.



VÄLILLISET KOHDERYHMÄT

Projektin toiminta kohdentuu välillisesti moniammatillisessa verkostossa ohjaavien toimen-
piteiden kohteena oleviin nuoriin. 

OSATOTEUTTAJA: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä toimineen Oma Polku -hankkeen avulla on luotu 
työvaltaisen koulutuksen konsepti koulutusyhtymän opistoihin. UVA 2 -hankkeen aikana 
osatoteuttajan roolissa opinnollistetaan ne tutkinnon osat, jotka voidaan suorittaa Kokkotyö-
säätiön pajoilla. Opettajat sekä pajaohjaajat saavat resurssia tähän työhön. Hankkeen aikana 
pajoilla myös opiskellaan eri tutkinnon osia. Opiskelijoiden tukena toimii koutsi sekä pienellä 
resurssilla erityisopettaja. 

OSATOTEUTTAJA : Kokkotyö-säätiö

Kokkotyö-säätiö kehittää UVA 2 -projektin avulla työpajojen opinnollistamista sekä edel-
leen kehittää sitä palvelevaa oppilaitosyhteistyötä. UVA 2 -projektissa rakennetaan säätiön 
työpajaympäristöjä sellaisiksi oppimisympäristöiksi, että opinnollistamisprosessien hyödyntä-
minen oppilaitosyhteyksineen voidaan ottaa käyttöön jokapäiväisessä pajatyössä. Työpajojen 
kehittämisessä hyödynnetään Oma Polku - ja Uusi Väylä Ammattiin 1 -projekteissa luotuja 
toimintamalleja. 

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän toimijat
Marika Ahola, koutsi, puh. 044 725 0157
Jukka Tegelberg, erityisopettaja, puh. 044 725 0105    
Anne Eteläaho, opiskelijahuollon koordinaattori, puh. 044 725 0106
   
Toteuttajaorganisaatio 
Tornion työvoimalasäätiö
Jarno Niskala, projektikoordinaattori
puh. 050 349 9448, jarno.niskala@tyovoimalasaatio.fi

Kokkotyö-Säätiö
Työvalmennuspäällikkö Jukka Lahti, p. 0400 595 931
Yksilövalmennuspäällikkö Anita Hevosmaa, p. 050 435 7731

Ammatillisten opintojen tutkinnon osien opinnollistaminen työpajaympäristöön ja 
työvaltaisen koulutuksen kehittäminen -  yhteistyössä Kokkotyö-säätiön ja Tornion 
Työvoimalasäätiön kanssa.


