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Ratkaisu akuutteihin
oppilaitosverkoston
kehitystarpeisiin



Varia Myyrmäen Ojahaan sisäilmatilanne:
• Varia Ojahaan pisteessä ilmennyt sisäilmaongelmia
• Ympäristökeskuksen määräyksen mukaisesti Tilakeskus on hankkinut

väistötilapaviljongin osalle toiminnoista
• Muissakin tiloissa ilmennyt ongelmia

Ojahaan alueen tuleva käyttö:
• Myyrmäen alueelle tarvitaan uusi yhtenäiskoulu.
• Ojahaan yhtenäiskoulu + liikuntahalli – valmistuminen n. 6/2027

Varian akuutti tilantarve!



Oppimiskampus tuo
ratkaisuja työllisyyteen
ja kasvuun



Työmarkkinoilla vallitsee vakava kohtaanto-ongelma:
• Seuraavien 10 vuoden aikana miljoona suomalaista tarvitsee

uudelleenkoulutusta – kolmannes ammateista katoaa.
Vantaalla tällaisia työpaikkoja on noin 30 %.

• Osaaminen ja taidot eivät kohtaa yritysten tarpeita:
vapaita työpaikkoja on lähes yhtä paljon kuin työttömiä.

Yritysten työvoiman osaamistarpeet monipuolistuvat:
• Yritykset hakevat seuraavan sukupolven työntekijänsä uudenlaisilla

kriteereillä.
• Digitaidot, teknologioiden laajempi ymmärrys ja vuorovaikutustaidot

ovat entistäkin keskeisemmässä roolissa.
• Yritysten henkilökuntaa on koulutettava säännöllisesti.

Koulutustarvemuutokset haastavat nykyiset
kokonaisuudet ja -sisällöt:
• Opetussisältöihin tarvitaan enemmän räätälöintiä.
• Tulevaisuuden oppimisalustat on rakennettava vastaamaan

jatkuvan muutoksen digitalisoituviin työelämätarpeisiin.

Miksi Oppimiskampusta tarvitaan? Ari Ranki



Oppimiskampus
– kasvun ja kansainvälisen
kehityksen sydän



Oppimiskampus on tulevaisuuden osaamistarpeisiin
vastaava ammatillisen koulutuksen super-kampus:
• Tulevaisuuden oppimisympäristö, joka palvelee mahdollisimman

laajaa asiakaskuntaa (nuoret, työelämässä mukana olevat,
työttömät, maahanmuuttajat, ulkomaiset opiskelijat, yritykset jne.)

• Koulutussisällöiltään nopeasti uusiutuva, kysyntäohjautuva
palvelualusta

• Oppimisen eri osa-alueet yhdistävä digitaalisiin ratkaisuihin
tukeutuva oppimisalusta

Ammattiosaamiseen valmentavien oppilaitosten,
yritysten ja palveluntarjoajien yhteistoimintaympäristö:
• Kumppanuuskampus, jossa eri osapuolet yhdistävät voimansa

tarvelähtöisten osaamis/opetussisältöjen kehittämiseksi
• Opetuspalveluja tarjoavien julkisten ja yksityisten opetusyksiköiden

osaamisia yhdistävä yhteistoiminta-alusta
• Yhteisesti jaettu tila- ja palvelualusta

Oppimiskampus pähkinänkuoressa



Työvoima- ja
yrityspalvelujen suora
yhteys osaamisen
kehittämiseen:
Julkisia palveluja yhdistävän
palvelutoritoiminnan
sijoittuminen kampukselle
tehostaa toimijoiden välistä
yhteistoimintaa.

Kampus yhdistää eri toimintoja ja
hankkeita yhden sateenvarjon alle Ari Ranki

Oppimiskampus tarjoaa kansainvälisiä oppimisalustoja, jotka yhdistävät eri osapuolet kehittämään opetus- ja osaamissisältöjä.
Päiväkodista lukioon ja ammattikoulutukseen ulottuva IB-oppimispolku valmistaa tulevaisuuden osaajia kansainväliseen
työympäristöön.

Oppilaitosyhteistyö
tiivistyy:
Ketjutetut opetuspolut
koulutustasojen ja
opetuskokonaisuuksien välillä
(mm. lukiot, IB career learning,
ammattioppilaitokset, AMKit,
aikuiskoulutus).

Työllisyys- ja työvoiman
kehittämishankkeiden
keskinäiset yhteydet
vahvistuvat:
Työvoiman kehittämisen
osaamisohjelmat (mm. UIA/GSIP,
Talent Boost, Airport Academy
Finland, Digi-salama) samalle
alustalle.



Oppimiskampus
– kasvua Suomeen ja Vantaalle



• Tikkurilaan sijoittuva Oppimiskeskus, on paitsi Oppimiskampuksen päämaja, myös
alusta palveluntarjoajille ja yrityksille. Kampus linkittyy saumattomasti kehittyvään
ydinkaupunkirakenteeseen. Sen tilaratkaisut edistävät eri opetustasojen ja -alojen
monimuoto-opetuksen yhdistelmiä.

• Oppimiskampushanke tukee kansallisella tasolla työllisyyden, kantokyvyn ja
kasvupotentiaalin vahvistumista. Virtuaalisten opetusympäristöjen ja verkko-
opetuksen uudet mallit edistävät digitaalista siirtymää ja valmentavat
tulevaisuuden ammatteihin kouluttautuvia uusiin tehtäviin.

• Oppimiskampus kasvattaa opiskelijoiden ja osaajien määrää (kampuksella
vuosittain 4600 toisen asteen tutkinto-opiskelijaa ja 5000 ammattiin pätevöityvää
aikuisopiskelijaa), kansainvälisiä kumppanuuksia ja verkostoja sekä luo edellytykset
tulevaisuuden työpaikkakehitykselle ja osaamistason nostamiselle.

Oppimiskampus Vantaan kärkihankkeena
EU:n elvytysrahoituskäsittelyyn



Vantaan kaupunkikonsernin investointi?
Toisen asteen koulutuksen päivitetty investointiohjelmaehdotus 2021-2030



Oppimiskampuksen
(alustava)
toteutusvisio ja
aikataulu



VANTAAN KAMPUSVISIO
T   I   K   K   U   R   I   L   A

Sykkivä superkampus



Rakennusten suunnittelu ja sijoittelu:
- Ihmisen mittakaavaa: kävelyetäisyydet, katetut kulku-urat
- Maksimaalisesti saavutettavaa, sekoittunutta kaupunkirakennetta
- Kestävän kehityksen kokonaisajattelu (smart + green)

Muuntojoustavien tilojen suunnittelu ja toteutus:
- Monimuoto-opetuksen mahdollistavat tilaratkaisut
- Opetustilojen ja toimistotilojen yhteiskäyttö
- Kiinteistöjen käyttöasteiden nostaminen ilta- ja viikonloppukäytön kautta

Yhteistoimintaa edistävät ratkaisut:
- Satunnaisten kohtaamisten maksimointi
- 3. tilojen monimuotoisuus: aulat, pihat, ravintolat, kahvilat, tapahtumatilat jne.
- Rakennusten ’katutason’ läpinäkyvyys elävöittää kampusta 24/7

Kaupunkimaisen kampuskokonaisuuden palvelut:
- Kampuskaupungin peruspalvelut
- Kampustoiminnan ydinpalvelut
- Julkiset elinkeino- ja työvoimapalvelut ja ,Business Vantaan palvelukokonaisuus

Rakennetun kampuksen ilme ja toteutus



Oppilaitosyhteistyö, Ari Ranki

Yksityisen ja julkisen sektorin oppilaitosyhteistyön uudet mallit:
- Koulutusosakeyhtiöiden, kouluttajayhteisöjen ja ammattioppilaitosten yhteistyö,
- Koulutuskokonaisuuksien yhteissuunnittelu ja toteutus sekä opintomuotojen ja metodien yhteiskehitys

Opetussisältöjen yhdistelmät:
- Opiskelijoille sekä yrityksille räätälöidyt, yksilölliset opintokokonaisuudet ja opintopolut yli oppilaitosrajojen
- Ketjutetut opetuspolut koulutustasojen ja opetuskokonaisuuksien välillä (esimerkiksi IB Career Related Programmeè amk)

Oppimisympäristön ja TKI yhteistyön yhteiskehityspotentiaali:
- Käytännön valmennusympäristöt (factoryt), joissa yritykset ja oppilaitokset toteuttavat sisällöt yhdessä
- Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) johdonmukainen yhteiskehitys

Digitaalisten opetusmuotojen, -sisältöjen ja -alustojen kehitystyö:
- Älykkäät oppimisympäristöt sekä virtuaalioppimisympäristöjen yhteiskehitys
- Tila + palvelu + digi + yhteisö -yhdistelmien palvelumuotoilu



Yrityslähtöiset koulutuskokonaisuudet, Ari Ranki

Yritystarpeista lähtevät koulutuskokonaisuudet:
- Räätälöidyt yrityskohtaiset opintomoduulit ja -polut yli oppilaitosrajojen
- Uudet tarvelähtöiset yhdistelmät, esim. yrittäjyys, projektityö, digitaidot...
- Yhteisosaamisohjelmat (esim. UIA) yritysjoukkojen palvelemiseksi

Opetustarjonnan aktiivinen kehittäminen ja tarjonnasta viestiminen:
- Tarvekartoitusten asiantuntijapalvelut sekä uusien oppimismuotojen kehittäminen, digitalisointi ja skaalaaminen
- Opintomuotojen ja opetustarjonnan yhteiskehityshankkeet – mahdollisuuksista viestiminen



Aikatauluarvio



Kiinnostuksensa yhteistyöhön ovat ilmaisseet:
Seuraavat sidosryhmätapaamisiin osallistuneet 16 tahoa ovat ilmaisseet kiinnostuksensa yhteistyöhön
lähettämällä kaupungille kirjallisen aiekirjelmän:

• AEL-Amiedu Oy, Taitotalo
• Coloro CLR Oy
• Fira Oy
• Laurea ammattikorkeakoulu
• Lujatalo Oy
• Meconet Oy
• Meditas Oy
• Mercuria Kauppaoppilaitos Oy
• Metropolia ammattikorkeakoulu Oy
• NREP Oy
• Rastor-instituutti
• SSA Group Oy
• Tiedekeskus Heureka
• Työtehoseura ry
• Vantaan Energia Oy
• Varangi Oy, (Webakatemia, Eventium)



Oppimiskampus työryhmän suositukset 1/2
1. Oppimiskampushankkeen valmistelua jatketaan, sillä hanke on herättänyt hyvin laajamittaista

hyväksyntää ja kiinnostusta kaupungin avainsidosryhmien keskuudessa (kaupungin johto,
rakentaminen, oppiminen, yritykset).

2. Oppimiskampus nimetään yhdeksi kaupungin kärkihankkeista. Hankesuunnittelua ehdotetaan
jatkettavaksi kaupungin toimialojen/palvelualueiden (Kaupunkiympäristö, Kasvatus ja oppiminen,
Kasvupalvelut) poikkihallinnollisena yhteishankkeena.

3. Oppimiskampushankkeen toteuttamista jatketaan kolmella rinnakkaisella valmistelulinjalla
(oppilaitosyhteistyö, rakennettu kampus ja työvoima/kasvupalvelut):
• oppilaitosyhteistyömallin kehittäminen tulevaisuuden oppimiskokonaisuuksien,

oppimisympäristöjen ja oppimisverkostojen monimuotoiseksi kehittämiseksi
• rakennetun kampuskokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen osaksi elävää

kaupunkirakennetta
• kaupungin elinvoimaisuuden ja työvoima/kasvupalvelujen kehittäminen.

4. Hankkeelle perustetaan kaupungin sisälle oma projektitoimisto, johon ohjataan riittävä määrä
henkilöresursseja hankkeen ammattimaiseen ohjaamiseen. Hankkeelle ehdotetaan nimettäväksi
kampuskehityspäällikkö ja hänelle tuekseen tarvittava määrä asiantuntijoita kaupungin eri
toimialoilta (joille varattuna riittävästi työaikaa hanketyöhön). Kokonaisuutta ohjaamaan nimetään
palvelualueilta riittävän laaja ohjausryhmä valmistelulinjojen työn koordinoimiseksi.



Oppimiskampus työryhmän suositukset 2/2
5. Hankkeen maankäytön-, rakentamisen-, arkkitehtuurisuunnittelun suunnitteluun tulee

kilpailuttaa mukaan erityisosaamista omaavia konsultteja kaupungin omien asiantuntijoiden
tueksi erikseen määriteltävien osatehtävien toteuttajiksi.

6. Oppimiskampushankkeen jatkosuunnittelu- ja käynnistämisvaiheessa on varmistettava
hankkeen toteutuminen koko laajuudessaan ja syvyydessään. Kaupungin on varmistettava, että
sillä säilyy hankkeen ohjausvalta koko hanke-elinkaaren yli niin, että se pystyy päättämään
hankkeen toiminnallisesta kokonaisuudesta alkuperäisen ajatuksen mukaisesti.

7. Hankkeen rahoituspohjan laajentamista suunniteltaessa työryhmä suosittelee selvitettäväksi
erilaiset vaihtoehtoiset kansalliset, alueelliset sekä kansainväliset rahoitukset (ministeriöt,
Uudenmaan liitto, virastot), joilla voidaan katetaan mahdollisesti osa hankkeen esivalmistelu- ja
suunnittelukustannuksista.

8. Kasvatuksen ja oppimisen toimiala alkaa valmistella IB-jatkumon hakemista Vantaalle.
Ensimmäisenä ehdotetaan haettavaksi järjestämislupaa IB-Career Related-ohjelmalle



Kiitos!


