
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa 
siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

PackAllianceen kuuluu neljä kansallista
kumppaniparia, jotka edustavat

sekä korkeakouluja että elinkeinoelämää.

Hankkeen 15 yhteistyökumppania kehittävät 
tiekarttaa ja projektin strategista lähestymista-

paa yhteistyössä osallistujamaiden kanssa 
kansallisten teemojen näkökulmista.

PackAlliance-hankkeen tarkoituksena on 
nykyaikaistaa korkeakoulujen 
koulutustarjontaa ja vastata paremmin 
muovipakkausteollisuuden työvoimatarpeisiin.

PackAlliance on tietoyhteenliittymä, jossa 
yhdistyvät neljän Euroopan maan (Espanjan, 
Puolan, Suomen ja Italian) 
korkeakouluosaaminen ja yrityselämä. 
Tavoitteenamme on lujittaa korkeakoulujen ja 
muovipakkausyritysten yhteistyötä 
innovatiivisten ja kestävän kehityksen 
mukaisten pakkausten kehittämiseksi sekä 
vauhdittaa muovipakkausteollisuuden 
siirtymistä kiertotalouteen.

Synergia
Hanke pyrkii kuromaan umpeen kuilua 
korkeakoulujen koulutustarjonnan ja 
muovipakkausteollisuuden tarvitsemien 
pätevien kiertotalousosaajien välillä.

Innovointi
Kehitämme ajantasaisen jatko-opinto-ohjelman, 
joka perustuu muovipakkausteollisuuden 
arvoketjun todellisiin tarpeisiin.

Yhteistyö
Luomme eurooppalaisen PackAlliance Hub 
-verkoston jokaiseen hankkeessa mukana 
olevaan maahan. Hubit toimivat korkeakoulujen 
ja alan teollisuuden yhteisinä innovatiivisina 
verkostoitumistiloina. Niissä voidaan järjestää 
koulutusta, työpajoja sekä 
verkottumismahdollisuuksia tutkimus- ja 
kehitysprojekteille.

Hankkeen kesto: 
tammikuu 2020 - joulukuu 2022

Lisätietoa:
https://www.packall.eu/
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 Sähköposti: packalliance.info@campusiberus.es

TAVOITTEET

PACKALLIANCE: 
Tulevaisuuden pakkausalan innovaatioita, 

koulutusta ja yhteistyötä edistävä 
eurooppalainen allianssi



Haluatko mukaan?

Mikäli olet kiinnostunut kehittämään 
AMMATILLISTA URAASI 
muovipakkaussektorilla, niin tutustu 
koulutusohjelmaamme.

Mikäli edustat KORKEAKOULUA, 
niin saatat olla kiinnostunut 
koulutuksistamme sekä PackAlliance 
Hubeissa tapahtuvasta 
korkeakoulujen ja yrityselämän 
yhteistyöstä.

Jos edustat 
MUOVIPAKKAUSSEKTORIA 
(yritystä tai yhteisöä), 
niin olet tervetullut osallistumaan 
työpajoihimme ja tapahtumiimme, joita 
järjestämme Suomessa, Italiassa, 
Puolassa ja Espanjassa.

Osallistumalla voit parantaa hankkeessa mukana 
olevien korkeakoulujen koulutustarjontaa sekä 
auttaa meitä kehittämään ja toteuttamaan 
uutta jatko-opinto-ohjelmaamme. 
Tiivistämme yhteistyötä yrityssektorin ja muiden 
korkeakoulujen kanssa. Tule mukaan 
PackAlliance Hubiin, kestävään ja innovatiiviseen 
yhteistyöympäristöön!
Parannamme yhteistä tietämystämme 
muoviteollisuuden nykyisistä haasteista.
Vahvistamme liike-elämän ja yliopistojen välisiä 
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Saat mahdollisuuden osallistua räätälöidyn 
koulutusohjelman toteuttamiseen.
Turvaamme yhdessä pätevän ja ajantasaisen tiedon 
omaavan työvoiman saannin. 
Edistämme yhteistä innovaatiotoimintaa ja 
tiedonkulkua. 
Edistämme koulutusta akateemisten 
kumppaneiden asiantuntijoiden kanssa.
Voit hyödyntää projektin tuloksia omassa 
liiketoiminnassasi.

KUKA VOI OSALLISTUA?

MITEN? 
MITÄ HYÖTYJÄ?

OPISKELIJAMÄÄRÄ

MITÄ OPITAAN?

Kohdennamme konsortiossa kehitettävän 
jatko-opinto-ohjelman seuraaviin 
opiskelijaryhmiin:
Vastavalmistuneet, jotka haluavat kehittää 
ammatillista osaamistaan muovipakkausalalla 
(kemia, ympäristöala, tekniikka jne.)
Ammattilaiset, jotka työskentelevät 
muovipakkausalaan liittyvien arvoketjujen 
parissa ja haluavat parantaa osaamistaan ja 
urakehitystään alalla.

15-20 opiskelijaa osallistuvista maista 
(Espanja, Puola, Suomi ja Italia)
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Hankkimaan muoviteollisuuden tarpeiden 
mukaisia käytännön taitoja;
parantamaan työllistyvyyttä ja houkuttelevuutta 
muoviteollisuuden tarjoamilla työmarkkinoilla;
verkostoitumaan teollisuuden edustajien kanssa
yhdistämään kansainvälinen liikkuvuusharjoittelu 
koulutusohjelman käytännön moduulin aikana; ja
vastaamaan EU-linjausten ja kiertotalouden 
liiketoimintamallien uusiin haasteisiin.


