
Hankkeessa on mukana kahdeksan partneria Saksasta, Puolasta, Ita-
liasta, Tanskasta ja Suomesta. Lisäksi mukana on liitännäispartnerei-
na 50 kauppakamaria ja 18 yliopistoa, korkeakoulua ja toisen asteen 
oppilaitosta 13 eri maasta. Hanke a rahoi aa Euroopan Unionin 
Erasmus+ -ohjelma ja koordinoi Hansa-parlamen . 

Satakunnan amma korkeakoulu on hankkeen suomalainen  
partneri. 



Jo a yritysten ja työpaikkojen määrä säilyisi, tulisi Suomessa tehdä 
lähes 6000 sukupolvenvaihdosta joka vuosi. Nyt niitä tehdään 2000 
– 3000 / vuosi. Tilanne on samankaltainen koko Euroopassa. Suku-
polvenvaihdosten helpo amiseksi ja edistääkseen yritysten siirty-
mistä sukupolvelta toiselle Euroopan Unioni on käynnistänyt hank-
keita, jotka pyrkivät keräämään eri maiden parhaita käytäntöjä.   

Inbets BSR -hankkeeseen osallistuu yhdeksän Itämeren rantaval o-
ta: Latvia, Lie ua, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Venäjä ja Vi-
ro. Suomesta hankkeessa ovat mukana varsinaisena partnerina Sata-
kunnan amma korkeakoulu ja liitännäispartnerina Satakunnan 
yri äjät. Hanke koostuu viidestä erillisestä  alaprojek sta. Hanke a 
rahoi aa Euroopan aluekehitysrahasto ja koordinoi Bal c Sea Aca-
demy. 

Bachelor & Meister -hanke pyrkii vastaamaan pienten ja keskisuur-
ten yritysten tarpeisiin kehi ämällä kaksoistutkintoa, jossa  
käytännön amma taidot ja teoriaosaaminen yhdistyvät. Hanke on 
osin Euroopan unionin Erasmus+ -rahoituksen piirissä ja sen toimin-
taa koordinoi Hansa-Parlamen .  

Tavoi eena on luoda koulutusohjelma, joka antaisi sekä amma n 
e ä jatkomahdollisuuden yliopistoihin ja samalla tarjoaisi yrityksille 
mahdollisuuden saada työntekijöitä, joilla olisi sekä tarvi ava käy-
tännön amma taito e ä rii ävä teoriaosaaminen. 

Tämän lisäksi tavoi eena on lisätä Bologna-yhteensopivuu a ja saa-
da tutkinnolle täysi kansainvälinen tunnustus, parantaa koulutuksen 
laatua ja vähentää tutkintojen hyväksilukuun lii yviä ongelmia. Han-
ke on käynnistynyt elokuussa 2017, ja nyt selvitellään aiemmissa 
hankkeissa laaditun mallin soveltuvuu a hankkeessa mukana olevien 
maiden koulutusjärjestelmiin. 

Suomesta hankkeessa on mukana Satakunnan amma korkeakoulu.  
Yhteistyökumppaneina on yri äjäjärjestöjä ja kauppakamareita. 

Eurooppaan viime vuosina saapuneiden maahanmuu ajien integ-
roin  paikalliseen yhteiskuntaan on hallitusten huolenaihe monessa 
EU-maassa. Integroituminen edelly ää kielitaidon lisäksi työ- tai 
koulutuspaikan saamista. Vaikka monissa Euroopan unionin jäsen-
maissa osaavista työntekijöistä on pulaa etenkin PK-sektorilla, maa-
hanmuu ajien poten aalia ei ole todennetun osaamisen puu ues-
sa kye y hyödyntämään. 

INTACT – hanke pyrkii poistamaan edellä maini uja integroitumisen 
esteitä. Tavoi eena on luoda yhtenäiset  osaamisen tunnistamisen 
ja arvioinnin sekä jatkokoulutuksen ja integroinnin käytännöt joilla 
mahdollistetaan maahanmuu ajien piilevän poten aalin hyödyntä-
minen.   


