OKM:n hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus
ESR-NUORISOTAKUU: Lukioiden työelämäyhteistyö
Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hankkeet 5.11.2019

S20619

S20674

S20221

Hankkeen nimi

Toteuttajat

Tiivistelmä

LukioTEKO

1) Turun kaupunki,
lukiokoulutus
2) Tampereen kaupunki,
lukiokoulutus
3) Vaasan kaupunki,
lukiokoulutus
4) Turun yliopisto, matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta
5) Turun ammattikorkeakoulu
Oy, tekniikan ala
6) Kaarinan kaupunki,
lukiokoulutus

Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön lukio-opiskelijoiden, lukioiden opetus- ja
ohjaushenkilöstön, korkeakoulujen sekä työelämän yhteistyönä uusia
työelämälähtöisiä opintokokonaisuuksia, yhteistyömalleja ja oppimisympäristöjä.
Lisäksi kehitetään työelämälähtöisten projektien ja oppimistehtävien tarjotinmalli,
joka mahdollistaa korkeakouluopintojen suorittamisen jo lukioaikana. Toimenpiteet
edistävät lukio-opintonsa päättäneiden siirtymistä jatko-opintoihin ja työelämään.

1) Turun yliopisto
2) Nuorten Akatemia ry
3) Espoon kaupunki/
Espoonlahden lukio ja
Haukilahden lukio
5) Vantaan kaupunki/ Tikkurilan
lukio
6) Helsingin kaupunki/
Helsingin kielilukio/
7) Turun kaupunki/ Turun
Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Hankkeen tavoitteena on tukea lukiolaisten työelämätuntemuksen ja valmiuksien
kehittämistä ja lukiolaisten jatkokoulutusta ja tulevaa työelämää koskevia valintoja,
sekä työelämään liittyvien stereotyyppisten uskomusten ja asenteiden hälventämistä.
Kyseessä kokeiluhanke, jota toteutetaan osallistavin menetelmin eli nuoret itse
vaikuttavat siihen, millä tavalla työelämään tutustumiseen liittyvä kokeilu toteutetaan.

1) Iisalmen kaupunki
2) Kiuruveden kaupunki
3) Pielaveden kunta
4) Sonkajärven kunta
5) Vieremän kunta

Hankkeen tavoitteita ovat: Lukioiden työelämäyhteydet lisääntyvät ja monipuolistuvat,
lukiolaisten työelämä- ja yrittäjyysvalmiudet paranevat, lukion opettajilla on hyvät
tiedot työelämästä ja jatkokoulutuksesta ja työelämä on tuotu osaksi lukio-opintoja.

Työn monet
mahdollisuudet

LYYTI - Lukiosta eväitä
yrittäjyyteen ja
työelämään

Kust.arvio
484 631

Varattu ESRrahoitus
363 473

Hankkeessa kehitetään myös toimintamalleja lukio-opettajien työelämäosaamisen
lisäämiseen, jotta opettajat osaavat entistä paremmin kertoa oman oppiaineensa
uramahdollisuuksista. Tätä tarkoitusta edistää myös hankkeen aikana luotava kolme
maakuntaa kattava Lukion työelämäkehittäjät -verkosto ja yhteistyömalli.

57 999

46 399

487 156

365 365

Projektissa kehitetään ja kokeillaan kunkin osallistuvan oppilaitoksen kanssa 1-2
uudenlaista toimintatapa, kuten:
- työelämälaboratorio, jossa avataan yhteydet alueen opiskelu- ja työmahdollisuuksiin
- asiantuntija- tai yrittäjävarjostus ja –haastattelu
- työpaikkavierailut ja –tehtävät
- työelämäpeli ja -simulaatio
- yhteisprojektit korkeakouluopiskelijoiden kanssa
- yhteistyöprojekti kansalaisjärjestön kanssa

Konkreettisia toimenpiteitä ovat mm.: NY -ohjelman ottaminen käytännöksi
hankelukioissa, työelämätiimit ja kummiyritystoiminta, työelämä- ja yrittäjyystunnit
kaikissa oppiaineissa, yrittäjyyspassi, kohdennettu ammatinvalinnan ohjaus yhdessä TEtoimiston ja elinkeinoelämän kanssa, TET-kurssi ja TET-teemaviikko.
Yrittäjyysosaamista parannetaan lisäämällä yrittäjämäisiä opetusmenetelmiä ja
toiminnallisuutta ja opettajille luodaan malli jatkokoulutukseen sekä työelämään
tutustumisesta.
Hankkeen tuloksena lukioiden työelämäyhteydet ja keskinäinen yhteistyö lisääntyvät.
Opettajien ja opinto-ohjaajien työelämä- ja yrittäjyystietoisuus kasvaa, lukioiden
opetusmenetelmät monipuolistuvat, toiminnallisuus lisääntyy, kouluviihtyvyys
paranee ja tätä kautta opintojen keskeyttämiset vähenevät. Opiskelijoiden
työelämätiedot ja -taidot paranevat. He saavat osana lukio-opintoja tietoa
yrittäjyydestä, eri ammateista ja jatko-opinnoista. Näiden ansiosta lukiolaisten
tulevaisuuden suunnitelmat selkeytyvät, keskimääräinen opiskeluaika lyhenee ja
opiskelijat hakeutuvat jatko-opintoihin entistä nopeammin.

S20945

Tunne Työ -suunnittele
ura

1. Helsingin kaupunki
2. Saimaan
ammattikorkeakoulu
Oy
3. Nuori Yrittäjyys ry
4. Helmi Liiketalousopisto Oy
5. Lappeenrannan kaupunki,
kasvatus- ja opetustoimi
6. Lahden kaupunki,
lukiokoulutus
8. Espoon kaupunki
9. Vantaan kaupunki

Hankkeen tavoitteena on kehittää lukiokoulutukseen työelämäyhteistyön malleja,
joissa opetus- ja ohjaushenkilöstö
tukee opiskelijoiden oppimista työelämälähtöisesti siten, että opiskelijoiden
urasuunnitelmat vahvistuvat.

1 709 606

1 367 684

830 220

664 176

628 069

471 049

Alatavoitteena on lisätä ja vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön
työelämätuntemusta. Tarkoituksena on saada kaikkien opettajien ohjausosaaminen
käyttöön. Toimenpiteinä ovat esimerkiksi OpeTET -malli, jossa opettajat päivittävät
työelämäosaamistaan sekä työelämätreffit aineryhmittäin. Hankkeessa kokeillaan
alueellisia yritysyhteistyön resurssipankkeja sekä aineenopettajien toteuttamia
kursseja yhteistyössä jonkin yrityksen tai järjestön kanssa. Lisäksi pilottilukioiden
opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä opiskelijat luovat yhdessä uutta ohjauksellista
työotetta.
Tarkoituksena on, että tulevaisuuden lukiolainen tuntee monipuolisesti eri koulutus- ja
uravaihtoehtoja. Tavoitteeseen
pyritään esimerkiksi järjestämällä TET-jaksot opiskelijoille. Ryhmänohjaukseen
kehitetään malli, jossa opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja tekevät tiivistä yhteistyötä.
Opettajien omat uratarinat sekä opiskelijoilla oleva työkokemus otetaan
käyttöön pienryhmäohjauksessa. Selvitetään oppisopimuksen hyödyntämistä osana
lukiokoulutusta ja loma-aikoja. Lisäksi solmitaan koulutuksen järjestäjien välille
yhteistyömalleja, joissa lukio-opiskelija voi tutustua ammattiopiston tai
ammattikorkeakoulun tarjontaan ja / tai hankkia ammatillista osaamista
ammattiopistosta tai ammattikorkeakoulutusta.

S20722

S21418

YES - lukiot työelämään

Lukion
työelämäkumppanit

1) Valtakunnallinen YES ry
2) Varsinais-Suomen
Yrittäjät/YES Varsinais-Suomi
3) Cursor Oy/ YES KotkaHamina
4) Keski-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä
Keuda/YES Uusimaa
5) Aalto-yliopisto
kauppakorkeakoulun
Pienyrityskeskus/YES Etelä-Savo
6) Vaasan kaupunki, Vaasan
ammattioppilaitos/YES
Pohjanmaa
7) Oulun kaupunki, sivistys- ja
kulttuuripalvelut / YES
Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen tavoitteena on
- lisätä lukiolaisten työelämä- ja yrittäjyystietoutta ja kontakteja työelämään
- lisätä lukioiden työelämälähtöisyyttä ja edistää lukioiden työelämäyhteyksiä
- luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria, pedagogiikkaa ja yrittäjämäisiä
oppimisympäristöjä
- luoda uudenlaista johtamiskulttuuria ja opettajuutta
- kehittää NY Vuosi Yrittäjänä –opintokokonaisuudesta lukiokoulutukseen
sopiva malli (yhdessä valittujen
pilottilukioiden kanssa)

1. Turun kaupunki
2. Porin kaupunki
3. Vaasan kaupunki
4. Turun
yliopisto/Oppimisanalytiikan
keskus
5. Turun ammattikorkeakoulu

Hankkeen tavoitteena on edistää lukioiden työelämäyhteistyötä lukio-opintonsa
päättäneiden jatko-opintoihin ja työelämään sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi.
Tavoitteena on rakentaa pysyviä lukioiden työelämäkumppanuusverkostoja sekä
kehittää ja kokeilla työelämäkumppanien kanssa uudenlaisia oppimisympäristöjä ja
yhteistyömalleja. Hankkeen päätyttyä kuvataan sen aikana syntyneet hyvät käytännöt
valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevaksi lukiokoulutuksen työelämä- ja
korkeakouluyhteistyön toimenpideohjelmaksi.

Uuden lukion tuntijaon pohjalta toteutuu konkreettisia ehdotuksia tulevaan lukion
opetussuunnitelmaan siten että elinikäisen oppimisen avaintaidot, yrittäjämäinen
toimintatapa ja toimintakulttuuri sekä työelämäyhteydet vahvistuvat.Lisäksi
vahvistetaan lukioiden yhtenäisopetusta ja aihekokonaisuuksien integroimista
opetettavien aineiden sisältöihin ja tavoitteisiin. Hankkeessa luodaan työelämä- ja
yrittäjyyttä tietoutta tukevia kursseja ja malleja lukiokoulutuksen työelämä- ja
yrittäjyysjaksojen toteuttamiseen.

Lukiolaisten työelämätuntemusta ja tietoa jatko-opintomahdollisuuksista lisätään
kehittämällä uusia lukion toimintakulttuuriin ja vuosirytmiin sovellettavissa olevia
työelämään ja korkeakouluopiskeluun tutustumisen malleja. Lukion opettajien ja
johdon tietämystä työelämän nopeista muutoksista ja niiden vaikutuksista lukion
päättäneiltä vaadittavaan osaamiseen vahvistetaan kehittämällä uusia tapoja tutustua
työelämään osana omaa työtään. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa
lukiolaisten osallisuutta ottamalla heidät mukaan kehittämistyöhön kaikissa sen eri
vaiheissa.
Hankkeen keskeiset toimenpidekokonaisuudet ovat seuraavat:
- Lukion työelämäkumppanuuksien ja -verkostojen rakentaminen
- Lukion korkeakouluyhteistyön uudet mallit
- Lukiolaisten tietämyksen lisääminen jatko-opiskelumahdollisuuksista ja työelämästä
sekä osallisuuden vahvistaminen
- Lukio-opettajien ja johdon työelämätuntemuksen lisääminen
- Hanketulosten juurruttaminen, tuotteistaminen ja levittäminen

S21699

Ohjatusti kohti
1. Jyväskylän
tulevaisuuden työelämää Koulutuskuntayhtymä
2. Kuopion kaupunki, Kuopion
lukiot
3. Mikkelin kaupunki, Mikkelin
lukio
4. Lempäälän kunta, Lempäälän
lukio
5. Kangasalan kaupunki,
Kangasalan lukio

Hankkeessa keskitytään kolmeen eri työkokonaisuuteen, jotka ovat seuraavat:
• Uuden lukiolain luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen työelämäyhteistyön
kehittämisessä
• Työelämäyhteistyötä tukevien pedagogisten mallien sekä menetelmien kehittäminen
• Lukiolaisen motivaatioprofiili opinto-ohjauksen ja urasuunnittelun apuna
Tavoitteena on kehittää uudenlaisia työelämäyhteistyön malleja uuden lukiolain
tavoitteiden mukaisesti ja opetussuunnitelman kehittämiseksi. Toisena tavoitteena on
uudistaa lukiopedagogiikkaa tukemaan opiskelijoiden tulevaisuuden työelämätaitojen
kehittymistä innovoimalla, pilotoimalla ja mallintamalla uusia integroituja
oppiainerajat ylittäviä pedagogisia malleja. Näiden lisäksi hankkeessa on tavoitteena
luoda toimintamalleja, joiden avulla nuoret löytävät heidän luontaisen
motivaatioperustansa ja tekevät sitä kautta entistä henkilökohtaisempia opinto- ja
työuravalintoja suhteessa ennakoituihin työelämätarpeisiin.

631 769

473 826

380 471

304 374

Hankkeen aikana järjestetään työpajoja lukioiden henkilöstölle ja alueen työ- ja
yrityselämän edustajille sekä kartoitetaan uuden lukiolain mahdollisuuksia opintojen
uudenlaiselle integroinnille. Hankkeessa luodaan opiskelijoille raamit ja työkaluja
oman osaamisen löytämiseen, tunnistamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa
kartoitetaan ja kehitetään erilaisia projektiviikon toimintamalleja yhteistyössä
yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Hankkeessa luodaan työelämälähtöisen
alumnitoiminnan malli ja kartoitetaan erilaisia alustoja, joille opiskelijat voivat kirjata
osaamistaan. Hankkeessa kehitetään ohjauksessa käytettäviä toimintamalleja ja niissä
hyödynnettäviä työvälineitä. Ohjauksen työvälineenä ja motivaatioperusteisen
pedagogiikan pohjana käytetään RSMP-motivaatioprofiilia. Hankkeessa
ohjaushenkilöstöä perehdytetään motivaatioprofiilin laadinnan ohjaamiseen.

S21428

Taitavasti Tulevaisuuden 1. Koulutuskuntayhtymä
Työelämään
Tavastia
2. Riihimäen kaupunki, Sivistysja hyvinvointi/Riihimäen
lukio ja aikuislukio
3. Salon kaupunki, Salon lukio
4. Someron kaupunki, Someron
lukio
5. Porvoon kaupunki,
Linnankosken lukio

Lukion uusi OPS (2016) tekee lukio-opiskelijoiden työelämäsuuntautuneen opetuksen
ja ohjauksen kehittämisestä välttämätöntä. Taitavasti Tulevaisuuden Työelämään hankkeen tavoitteena on vastata kysyntään tulevaisuusorientoituneesti, sillä
lukiolaisten siirtyminen työelämän ammattilaisiksi kestää jatko-opinnoista riippuen
useampia vuosia.
Hankkeen tavoitteena on kehittää edelleen ja pilotoida lukioon soveltuvia uusia
työelämäyhteistyön käytänteitä ja malleja hankekumppaneiden kesken. Hankkeessa
on ainutlaatuista opiskelijoiden ja opettajien työelämätaitojen ja yrittäjämäisen
asenteen kehittäminen tulevaisuusperspektiivistä käsin. Kehitettyjä toimintatapoja ja
malleja jaetaan ja tehdään näkyväksi sekä hyödynnettäväksi digitaalisesti.
Hankkeen painopisteitä ja siten toimenpiteitä ovat
- Työelämäyhteistyön kehittäminen
- Yrittäjyystaidot
- Opiskelijoiden tulevaisuuden työelämätaitojen kehittäminen
- Opetushenkilöstön työelämäpedagogisten taitojen kehittäminen
Tavoitteena on, että työelämäorientoituneesta opetuksesta tulee entistä
tavoitteellisempaa systemaattisempaa ja laadukkaampaa siten, että jokaisella
opiskelijalla on entistä monipuolisemmat eväät omien urasuunnitelmiensa
tekemiseen. Lukioiden opettajat ja ohjaushenkilöstö ovat osaltaan hankkeen
kohderyhmää, jotta toimivia malleja voidaan vakiinnuttaa ja levittää pysyviksi
toimintamalleiksi mm. digitaalisesti ja sitä kautta valtakunnallisesti, kaikkien
lukioiden saavutettaviksi.

OKM:n hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus
ESR-NUORISOTAKUU: Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen
Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hankkeet 26.9.2018

S20222

Hankkeen nimi
Opsodiili koordinaatiohanke

Toteuttajat
Keski-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä

Tiivistelmä
Koordinaatiohankkeen tehtävänä on kerätä, arvioida ja levittää eri suuralueiden hankkeissa
luotavia hyviä toimintamalleja, käytänteitä ja menetelmiä. Koordinaatiohanke viestii niin eri
asiakasryhmille kuin toimii viestinvälittäjänä eri oppisopimustoimijoiden hankkeiden välissä.
Hankkeissa rakennettuja toimintamalleja jalostetaan ja muokataan yhteisesti kaikkien
oppisopimustoimijoiden käyttöön. Koordinaatiohanke toimii tiiviissä yhteistyössä
suuraluehankkeiden kanssa, jolloin niiden työ ei jää irralliseksi.

Varattu ESRKust.arvio
rahoitus
953 428
762 743

Hankkeessa lisätään oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta kaikilla osa-alueilla tehokkaan
viestinnän avulla. Tavoitteena on, että oppisopimustoimijoilla on toimivat viestinnän
materiaalit, mallit ja prosessit tavoittaa jatkossa verkostojen eri tahot niin peruskouluissa,
työpajoilla, TE-toimistoissa kuin sosiaalitoimessakin. Työnantajat tuntevat
oppisopimuskoulutuksen paremmin ja viestintä on selkeää, aktiivista ja ajantasaista.
Hankkeen toimenpiteet:
1. Luodaan valtakunnallinen toimintasuunnitelma nuorten, työnantajien ja keskeisten
verkostojen toiminnan kehittämisen osalta.
2. Työpajoja suuralueilla, joissa kerätään toimivia nuorten ohjauksen toimintamalleja ja
välineitä lähinnä koskien siirtymävaihteita.
3. Valtakunnallinen Opsodiili -kiertue, joka kohdistuu nuoriin, yrittäjiin sekä verkostoihin 12
maakuntaa kattaen.
4. Oppisopimustoimijoiden "välittäjävalmennukset". Välittäjät auttavat mm. yrityksiä ja
opiskelijoita kohtaamaan sekä auttavat yrityksiä käytännön solmimisen menettelyissä.
5. Oppisopimusverkoston oppimis- ja tiedotusverkkoalusta.
6. Nuorten oppisopimuskoulutuksen innovointikokeilut ja -valmennus peruskoululaisille ja
oppisopimuksen aloittaville.`
7. Hankkeessa tiedottaminen nuorille, työnantajille, verkostoille Hyvä Diili -sivustoa
kehittämällä ja luomalla yhteinen materiaalipankki.

S20224

S20223

Opsodiili Länsi-Suomi

OpsoDiili - Etelän
suuralue

1. Jyväskylän
Koulutuskuntayhtymä
2. Tampereen
kaupunki/Tampereen
seudun ammattiopisto
Tredu
3. Seinäjoen
koulutuskuntayhtymä,
Sedu
aikuiskoulutusliikelaitos
4. Länsirannikon Koulutus
Oy
5. Lounais-Suomen
koulutuskuntayhtymä
6. Optima samkommun

Tavoitteena on rakentaa Länsi-Suomen oppisopimustoimijoiden verkosto tukemaan
oppisopimustoimintaan liittyvien käytänteiden yhtenäistymistä sekä alueelliset
moniammatilliset verkostot.

1. Helsingin kaupunki
2. Keski-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä
3. Espoon seudun
koulutuskuntayhtymä,
Omnia
4. Kouvolan kaupunki
5. Etelä-Karjalan
koulutuskuntayhtymä
6. Kotkan-Haminan seudun
koulutuskuntayhtymä
7. Itä-uudenmaan
koulutuskuntayhtymä

Hankkeessa luodaan oppisopimuskoulutuksen käytön lisäämiseksi yhteinen toimintamalli, joka
kattaa mm. seuraavat toimenpiteet:

726 706

581 365

627 658

502 128

Hankkeen toimenpiteitä ovat mm.:
- Kootaan ja analysoidaan olemassa olevien selvitysten ja hankkeiden ydintulokset
- Hyvien käytänteiden benchmarking ob shadowing menetelmällä
- Järjestetään verkostovalmennusta oppisopimustoimijoille ja keskeisille verkostotoimijoille
- Käynnistetään OPSO-agenttitoiminta edistämään nuorten oppisopimusten syntymistä ja/tai
tukemaan oppisopimuskoulutuksen onnistunut aloitusvaihe - Kehitetään mentorointimalli
nuorten oppisopimuskoulutukseen.
- Yritysten välisen osaamisen jakaminen nuorten oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä
- Luodaan yritysvalmennukset, jotka toteutetaan yritysrenkaiden muodossa.
- Toteutetaan oppisopimuskoulutuksen eri mahdollisuuksiin liittyviä tiedotuskampanjoita,
informaatiotilaisuuksia ja ohjaus- ja neuvontapalveluita

- Rakennetaan yhteistyössä oppilaitoksien ja yritysten kanssa erilaisia palvelupolkuja, jossa
mallinnetaan kuinka oppisopimuksessa voi edetä tutkinnon osittain ja sisällyttää
oppisopimukseen tutkintoon osan/osia toisesta tutkinnosta yrityksen tarpeiden mukaisesti
- Mallinnetaan monityönantajaista oppisopimusta
- Kokeillaan POP UP-yrittäjyyteen perustuvaa yrittäjän oppisopimusmallia nuorille
- Jatketaan työpajoilla alkanutta työn opinnollistamista
- Kehitetään nuorille suunnattua ohjaus ja neuvontatoimintaa
- Rakennetaan yhteistyössä TE-palveluiden kanssa oppisopimuksen merkittävät vuotuiset
markkinointitapahtumat

S20238

S20239

OpsoDiili Itä-Suomi

Opsodiili Pohjoinen

1. Savon
koulutuskuntayhtymä
2. Etelä-Savon Koulutus Oy
3. Ylä-Savon
koulutuskuntayhtymä
4. Itä-Savon
koulutuskuntayhtymä

Hankkeessa keskitytään itäsuomalaisen verkoston nuorten oppisopimuskoulutuksen
toimintamallin kehittämiseen, nuorten oppisopimustyöpaikkojen lisäämiseen ja
oppisopimuksen alueellisen viestinnän kehittämiseen.

1. Oulun seudun
koulutuskuntayhtymä
2. Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymä/KeskiPohjanmaan
oppisopimustoimisto
3. Jokilaaksojen
koulutuskuntayhtymä
4. Kajaanin kaupungin
koulutusliikelaitos, Kainuun
ammattiopisto
5. Rovaniemen
koulutuskuntayhtymä
6. Kemi-Tornionlaakson
koulutuskuntayhtymä
Lappia, Ammattiopisto
Lappia

Hankkeessa lisätään oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta ensisijaisesti työpaikkojen kautta
työnantajien suuntaan hyödyntäen innovatiivisia tiedonjalkauttamisen malleja esim.
pelillistämistä, mobiilisovelluksia ja portaaleja.

422 301

337 838

444 792

355 822

Hankkeen toimenpiteitä ovat mm.:
- Tuotteistetaan erilaiset oppisopimuskoulutuksen toimintamallit.
- Alueellinen välittäjätoiminta (työpaikkojen etsintä) ml. TE-toiminta, pajatoiminta, etsivätoiminta ja Ohjaamo-toiminta.
- Yhteistyöverkoston toimintamallin kehittäminen: mm. vertaisarviointi, benchmarkkaus ja
alueelliset koulutukset, parhaiden käytäntöjen jakaminen
- Alueellisen viestinnän kehittäminen

Hankkeen toimenpiteitä ovat:
- Tiedotusmateriaalien ja -mallien laatiminen ja niiden hyödyntäminen
yritys/työpaikkakäynneillä; Pohjois-Suomen oppisopimuksen räätälöidyn tiedottamisen malli.
- Nuorille soveltuvien oppisopimustyöpaikkojen etsiminen asiakaslähtöistä ja ja vastavuoroista
tiedotusta lisäämällä.
- Virtuaalisen/pelillisen oppisopimusohjauksen kokeileminen ja testaaminen
(pitkien välimatkojen vuoksi).
- Vertaiskeskustelumallin (nuori nuorelle, yrittäjä yrittäjälle) kokeileminen
- Osaamis- ja työvoimatarvekartoitusten tekeminen yrityksissä.
- Osallistuminen alueellisiin koulutustapahtumiin ja yhteistyötilaisuuksiin

