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Vuosina 2011 - 2013 toteutettu pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin 
ForeMassi2025-verkostohanke kohdentui ikäihmisten kotona 
asumista tukeviin hyvinvointipalveluihin sekä turvallisuusalaan. 
Juuri nyt koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi on erityisen 
tärkeää, koska ikärakenteen ja taloudellisen tilanteen muutoksen 
johdosta Suomi on suurien haasteiden edessä.

Tämä raportti kokoaa yhteen satojen työelämän asiantuntijoiden 
näkemykset vaihtoehtoisista tulevaisuuden kuvista ja niihin 
liittyvistä koulutuksen kehittämisideoista, joiden avulla näitä 
haasteita voidaan koulutusjärjestelmän osalta lähteä ratkomaan.
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Sisällysb
N eyvinvointiyhteiskunta=haasteiden=edessä=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=V 

O corejassiOMORJhanke=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NM 
OKN corejassiOMOR=ennakoi=osaamistarpeita=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NM 
OKO eankkeen=hyödyntäjät=ja=hyödyt=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NN 
OKP eankkeen=vaiheet=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NO 
OK4 eankkeen=tuottamat=muut=julkaisut=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNP 

P qulevaisuuden=neljä=skenaariotaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNR 
PKN pkenaarioita=määrittelevät=toimijatKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNR 
PKO qulevaisuuden=neljä=skenaariota=ja=niihin=liittyvät=osaamistarpeet=KKKKKKKKKKKKKNR 

4 pkenaarioista=koulutuksen=kehittämisideoiksi=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NU 
4KN qutkimuksen=teoreettinen=viitekehys=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NU 
4KO eaastateltavien=tausta=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NV 
4KP fdeoiden=luonti=ja=dokumentointi=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OM 
4K4 fdeoiden=analysointi=ja=luokittelu=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ON 
4KR fdeoiden=edelleen=työstäminen=ja=lopullinen=luokittelu=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OO 

4KS houlutusasiantuntijoiden=haastattelu=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OP 

R houlutuksen=kehittämisen=ideat=teemoittain=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=O4 
RKN bnsimmäinen=teemaW=jonikulttuurisuus=ja=kieli=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=O4 

RKNKN hansainväliset=vaihdot=ja=vierailut=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OR 
RKNKO hulttuurien=tuntemus=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OS 
RKNKP qyöskentely=jo=puomessa=olevien=maahanmuuttajien=kanssa=KKKKK=OT 
RKNK4 hielitaito=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OU 

RKO qoinen=teemaW=lppimisympäristöt=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OV 

RKOKN lppilaitoksen=ulkopuoliset=kouluttajat=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PM 
RKOKO qyöharjoittelu=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PM 
RKOKP vhteystyö=muiden=kuin=oppilaitosten=kanssa=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PO 
RKOK4 lppilaitosten=välinen=yhteistyöKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PP 

RKP holmas=teemaW=juuttuva=toimintaympäristö=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=P4 
RKPKN jarkkinalähtöisyysKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=P4 
RKPKO vrittäjyys=ja=erilaiset=yritysmuodot=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PS 
RKPKP Asiakkuus=ja=palvelujärjestelmä=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PS 



RKPK4 malvelujärjestelmä=ja=valvonta=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPT 
RK4 keljäs=teemaW=ruden=teknoloÄian=kehittäminen=ja=

teknoloÄiaosaaminen=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PU 
RK4KN ruden=kehittäminen=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PV 
RK4KO qeknoloÄian=hyödyntäminen=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4M 
RK4KP qeknoloÄia=ja=ympäristöt=oppimisessa=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4N 

RKR siides=teemaW=jonialainen=ja=elinikäinen=oppiminen=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4O 
RKRKN jonialaiset=tutkinnot=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4P 
RKRKO iisäkoulutus=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=44 
RKRKP vksilölliset=oppimispolut=ja=hyväksiluvut=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4R 
RKRK4 rudet=ammatit=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4S 

RKS huudes=teemaW=suorovaikutus=ja=kommunikointiKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4S 
RKSKN hommunikaatiotaidot=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4T 
RKSKO Asenne=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4V 

RKSKP oyhmien=ohjaaminen=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RM 
RKT peitsemäs=teemaW=iyhytkurssit=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RM 

RKTKN eoito=ja=hoiva=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RN 
RKTKO hurssit=kansalaisille=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RO 
RKTKP gärjestötoimintaan=liittyvät=kurssitKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RP 
RKTK4 qyöllisyyttä=edistävät=kurssit=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RP 

S heskustelua=havainnoista=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RR 
SKN eaastateltavien=taustan=vaikutus=ideoihin=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RR 

SKO pkenaarioiden=vaikutus=tuotettuihin=ideoihin=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRT 
SKP eavaintoja=seitsemästä=teemasta=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRT 

SKPKN jonikulttuurisuus=ja=kieli=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RU 
SKPKO lppimisympäristöt=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SN 
SKPKP juuttuva=toimintaympäristö=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=S4 
SKPK4 ruden=teknoloÄian=kehittäminen=ja=teknoloÄiaosaaminen=KKKKKKKKK=SR 
SKPKR jonialainen=ja=elinikäinen=oppiminen=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ST 
SKPKS suorovaikutus=ja=kommunikointi=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SU 
SKPKT iyhytkurssitKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TM 

T gohtopäätökset=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TO 

iähteet=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTR 

iiitteet=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TU=
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Esipuheb

hansallisella= ja= maakunnallisella= ennakoinnilla= on= puomessa= pitkät= perinteetK= qähän=
jatkumoon= liittyy= nyt= koulutuksen= ja= osaamistarpeiden= ennakointihanke= corejassiOMORI=
jonka= tuloksien= avulla= tuotetaan= julkishallinnolleI= yrityksille= ja= kolmannen= sektorin=
toimijoille= osaavia= hyvinvointiJ= ja= turvallisuusalan= työntekijöitäI= jotka= kykenevät=
vastaamaan= tulevaisuuden= haasteisiinK= guuri= nyt= koulutusJ= ja= osaamistarpeiden= ennakointi=
on= erityisen= tärkeääI= koska= ikärakenteen= ja= taloudellisen= tilanteen= muutoksen= johdosta=
puomi= on= suurien= haasteiden= ja= pakkoratkaisuiden= edessäK= ln= selvääI= että=
hyvinvointijärjestelmämme= ei= jatku= nykyisen= kaltaisenaK= qulevaisuuden= suhteen= yhdeksi=
kantavaksi=ajatukseksi=onkin= asetettuI= että= vanhukset= asuisivat=kotonaan= mahdollisimman=
pitkäänK= qämän= avulla= järjestelmän= kustannuksia= voidaan= alentaa= ja= parhaimmassa=
tapauksessa= myös= elämänlaatua= vanhuuden= osalta= parantaa= verrattuna= nykyiseen=
järjestelmäänK= qämä= on= kuitenkin= mahdollista= vainI= jos= kotona= annettavat= hoivaJ= ja=
turvallisuuspalvelut=vastaavat=vanhusten=tarpeita= ja=niitä=tuottavat=osaavat=ammattilaisetK=
qämä= raportti= kokoaa= yhteen= satojen= työelämän= asiantuntijoiden= näkemykset=
vaihtoehtoisista= tulevaisuuden= kuvista= ja= niihin= liittyvistä= koulutuksen= kehittämisideoistaI=
joiden= avulla= edellä= kuvattua= haastetta= voidaan= koulutusjärjestelmän= osalta= lähteä=
ratkomaanK= fdean= muuntaminen= innovaatioksi= edellyttää= kuitenkin= aina= onnistunutta=
täytäntöönpanoaK= qämän= johdosta= toivon= tulevina= vuosina= oppilaitoksilta= aktiivista= otetta=
tuotettujen=ideoiden=edelleen=kehittämiseen=ja=niiden=laajamittaiseen=käyttöönottoonK=
=
corejassiOMORJhankkeen= vastuuhenkilönä= haluan= kiittää= erityisesti= hankkeen= toimintaan=
osallistuneita= työelämän= edustajiaI= jotka=omista= kiireistään= huolimatta= antoivat=arvokkaan=
panoksensa= suomalaisen= hyvinvointiJ= ja= turvallisuusalan= koulutuksen= kehittämiseksiK=
ealuan= myös= kiittää= osatoteuttajina= sekä= maakunnallisen= toiminnan= koordinaattoreina=
toimineita= patakunnanI= peinäjoenI= qampereen= ja= qurun= ammattikorkeakoulujaI= jotka=
merkittävästi= edesauttoivat= maakunnallisten= näkemysten= kartoittamisessaK= puuri= kiitos=
myös= muille= iaureaJammattikorkeakoulun= corejassiOMORJprojektitiimin= jäsenilleK=
corejassiOMORJhanketta= rahoitettiin= jannerJpuomen= valtakunnallisen= bpoJohjelman=
työmarkkinoiden= toimintaa= edistävien= osaamisJI= innovaatioJ= ja= palvelujärjestelmien=
kehittäminen=JtoimintalinjastaI=jonka=rahoittavana=viranomaisena=toimii=lpetushallitusK=ln=
selvääI=että=ilman=ammattikorkeakoulujen=ulkopuolista=rahoitusta=tämän=kaltaiset=hankkeet=
tässä=mittakaavassa=jäisivät=toteutumattaK==
=
=
=
=
qeemu=pantonen=
vliopettajaI=hqq  
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Tiivistelmäb

suosina= OMNN= J= OMNP= toteutettu= pitkän= aikavälin= laadullisen= ennakoinnin= corejassiOMORJ
verkostohanke=kohdentui= ikäihmisten=kotona=asumista=tukeviin=hyvinvointipalveluihin=sekä=
turvallisuusalaanK= eankkeeseen= sisältyneen= valtakunnallisen= ja= maakunnallisen=
skenaarioprosessin=tuloksena=määritettiin=seuraavat=neljä=skenaariotaI=jotka=toistuivat=lähes=
samanlaisina= valtakunnallisessa= ja= maakunnallisessa= tarkastelussaW= NF= eyvinvointia= ja=
turvallisuutta=teknoloÄiallaI=OF=hansalaisyhteiskunnan=nousuI=PF=jarkkinoiden=ehdoilla=ja=4F=
hokonaisvaltainen= hyvinvointiK= haikissa= skenaariossa= havaittiin= teknoloÄiaanI=
liiketoimintaan= ja= vuorovaikutustaitoihin= liittyvät= osaamistarpeetI= jotka= esiintyivät= osin=
hieman=eri=painoarvoin=kaikissa=neljässä=edellä=mainitussa=tulevaisuudenkuvassaK=
=
määtuloksenaan= corejassiOMORJhanke= tuotti= satoja= koulutuksen= kehittämisideoitaI= jotka=
teemoiteltiin= seuraaviin= seitsemään= pääteemaanW= NF= jonikulttuurisuus= ja= kieliI= OF=
lppimisympäristötI=PF=juuttuva=toimintaympäristöI=4F=ruden=teknoloÄian=kehittäminen=ja=
teknoloÄiaosaaminenI= RF= jonialainen= ja= elinikäinen= oppiminenI= SF= suorovaikutus= ja=
kommunikointi= sekä= TF= iyhytkurssitK= käihin= ideoihin= liittyen= eri= toimijoiden= näkemykset=
erosivat= jonkin= verran= toisistaan= sekä= aloittain= että= maakunnittainK= jyös= lähtökohtana=
toimineilla= skenaarioilla= todettiin= olevan= merkitystä= koulutuksen= kehittämiseen= liittyvien=
ideoiden= synnyssäK= qämän= johdosta= koulutuksen= kehittämisessä= tulisikin= kattavasti=
kuunnella= eri= toimijoitaI= huomioida= oman= maakunnan= erityispiireistä= nousevat= tarpeet= ja=
tulevaisuuden=kuvaI=johon=oppilaitoksen=koulutusstrateÄia=sidotaanK=
=
saikka= corejassiOMORJhanke= kohdistuikin= ikäihmisten= kotona= asumista= tukeviin=
hyvinvointipalveluihin= sekä= turvallisuusalaanI= voidaan= monia= hankkeen= tuottamia=
kehittämisen=teemoja= soveltaa= myös= muihin=koulutusaloihinK= käin= ollen= näyttää= siltäI= että=
koulutuksen= kehittämisen= haasteet= tulevaisuudessa= liittyvät= enemmän= yleisempään=
yhteiskunnalliseen= ja= teknoloÄiseen= muutokseenI= kuin= alakohtaiseen= spesifiseen=
ammattiosaamiseenKeankkeen= tuloksena= tuotettuja= ideoita= voidaan= kuitenkin= pitää=
enemmän= inkrementaalisina= kuin= radikaaleina= ideoinaI= koska= merkittävä= osa= ehdotetuista=
ideoista= oli= jo= toteutettu= tai= suunniteltu= toteutettavaksi= oppilaitoksissaK= houlutuksen=
radikaalimpi= kehittäminen= edellyttääkin= oppilaitoksilta= aktiivista= ja= omaJaloitteista= otetta=
esimerkiksi=rohkeiden=kokeilujen=muodossaI=sen=sijaanI=että=odotetaan=näiltä=osin=vastausta=
työelämän= edustajiltaK= sain= kuuntelemalla= työelämän= asiantuntijoita= ja= tyydyttämällä=
heidän= tarpeitaanI= päädytään= todennäköisemmin= nykyisen= koulutusjärjestelmän=
vaiheittaisiin= pienparannuksiinI= jotka= pidemmällä= aikavälillä= eivät= kuitenkaan= ole=
välttämättä=riittävä=keino=varmistaa=puomen=kilpailukykyäK=
=
qyöelämän= asiantuntijoiden= ehdottamat= ideat= osaamisen= kehittämiseksi= ovat= eittämättä=
relevantteja= ja= kertovat= osaltaan= oppilaitosten= heikosta= vasteajasta= tuottaa= uusia= osaajia=
työmarkkinoille=jaLtai=heikkoudesta=esitellä=alan=toimijoille=mitä=koulutuksen=tulevaisuuteen=
kuuluuK= qämän= johdosta= nopeamman= vasteajan= saavuttamiseksi= ratkaisua= olisikin= ehkä=
haettava= markkinaehtoisesta= lisäJ= ja= täydennyskoulutuksestaI= jotka= mahdollistavat=
joustavammat=toteutukset=ja=todentavat=aidon=tarpeenK  
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Abstractb

qhe= kordic= and= cinnish= welfare= model= is= facinÄ= a= siÄnificant= challenÄe= due= the= aÄeinÄ=
population=and=it=has=been=commonly=arÄued=that=the=existinÄ=cinnish=healthcare=system=is=
not= able= to= meet= the= future= challenÄes= without= siÄnificant= transition= and= innovationsK=
corejassiOMOR= –= a= lonÄJterm= network= project= on= foresiÄht= of= qualitative= skills= in= the=
wellbeinÄ =and =security =fields =– =was =carried =out =from =OMNN =to =OMNPK =cirst =the =project =was =
ÄeneratinÄ= national= and= reÄional= level= future= scenarios= EaKkKa= future= manuscriptsF= and=
defininÄ= futureJoriented= demand= and= chanÄe= needs= and= competence= profiles= relatinÄ= to=
these= scenariosK= qhen= on= the= second= phaseI= ÄeneratinÄ= and= proposinÄ= practical=
improvement=ideas=relatinÄ=to=educational=contents=and=structuresK=
=
As= a= result= of= national=and= reÄional=multiJclient=and= –phased= participatory=action=scenario=
processesI =followinÄ =four =future =scenarios =were =definedW =NF =telfare =and =pecurity =on =
qechnoloÄyI =OF =oise =of =the =Civic =pocietyI =PF =ln =the =jarkets’ =qerms =and =4F =Comprehensive =
tellbeinÄK= A= bit= surprisinÄlyI= siÄnificant= differences= in= reÄional= vsK= national= level= scenario=
comparison=were=not=identifiedK=joreoverI=for=all=four=scenarios=followinÄ=three=Äeneric=skill=
needs =were =identifiedW =NF =qechnoloÄyI =OF =_usiness =and =PF =pocial =skillsK =eoweverI =it =was =
noticed= that= the= importance= and= weiÄht= of= these= three= skills= varied= somewhat= from= one=
scenario=to=anotherK=
=
As=an=outcome=of=practitioners=interviewsI=hundreds=of=ideas=classified=into=followinÄ=seven=
main=themes=were=ÄeneratedW=NF=jultiJcultural=and=lanÄuaÄeIO=F= iearninÄ=environmentsI= PF=
ChanÄinÄ= operational= environmentI= 4F= aevelopment= and= technoloÄical= knowJhowI= RF=
jultidisciplinary=and=lifeJlonÄ=learninÄI=SF=fnteraction=and=communication=and=TF=phort=term=
coursesK=fnterestinÄlyI=interviewee=heteroÄeneity=in=terms=of=province=and=industry=type=was=
somewhat= influencinÄ= the= proposed= ideasI= while= also= the= four= scenarios= were= leadinÄ= to=
different =kinds =of =ideasK =qhereforeI =a =successful =educational =system =development =calls =out =
heteroÄenic=informantsI=payinÄ=attention=to=the=specific=economic=and=demoÄraphic=features=
of= the= Äiven= province= and= finally= a= solid= future= vision= in= which= the= education= strateÄy= is=
attachedK=
=
bven= if= corejassiOMORJproject= was= focusinÄ= on= the= independent= livinÄ= and= the= related=
wellbeinÄ= and= security= servicesI= it= appeared= that= many= of= the= suÄÄested= ideas= can= also= be=
applied= to= other= fields= of= studyK= As= a= result= it= seems= that= the= challenÄes= relatinÄ= to= the=
educational=development=are=linked=to=the=more=Äeneric=societal=and=technoloÄical=chanÄeI=
than=some=industry=specific=professional=skillsK=eoweverI=it=also=appeared=that=our=approach=
which= was= stronÄly= relyinÄ= on= the= practitioners= participation= was= leadinÄ= more= or= less= on=
incremental= improvements= to= the= existinÄ= educational= offerinÄ= instead= of= radical= reform=
suÄÄestionsK=fn=practice=many=of=the=suÄÄested=ideas=were=already=applied=or=beinÄ=planned=
within=educational=institutesK=
=



=

 

U 
 

qhusI= for= educational= institutes= bold= experimentations= are= suÄÄested= as= a= tool= to= foster=
radical= educational= ideas= instead= of= focusinÄ= only= on= the= practitioners= more= or= less=
incremental= suÄÄestionsK= AnyhowI= the= proposed= ideas= were= relevant= and= indicate= existinÄ=
systems= weakness= to= produce= new= skilled= workforce= fast= enouÄh= for= the= labor= market= or=
inability=to= communicate= what=the=existinÄ=educational= system=is=all=aboutK= As=a=result= it= is=
proposed= that= in= order= to= achieve= faster= timeJtoJmarket= and= ability= to= verify= Äenuine=
demandI=a=market=driven=additional=and= continuinÄ=education=should=be=emphasized=which=
provides=more=flexibility=than=slower=phased=deÄree=educationK=
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u Hyvinvointiyhteiskuntab
haasteidenbedessäb

säestön= ikääntyminen= on= suuri= haaste= suomalaiselle= ja= laajemminkin= pohjoismaiselle=
hyvinvointiyhteiskunnalle=EAndersen=ymK=OMMTFK=kykyisen=kaltaisella=hyvinvointivaltiolla=on=
vaikeuksia= vastata= tämän= hetkenI= puhumattakaan= tulevaisuuden= vanhusväestön= tarpeisiin=
Eoyynänen =ymK =OMM4I =korden =OMNMFK =puomessa =väestön =ikärakenne =muuttuu =nopeammin =
kuin= monissa= muissa= maissa= Eiaine= C= jaiväliI= OMNMFI= joten= puomi= on= tavallaan= pakotettu=
toimimaan= suunnannäyttäjänä= vanhustenhuollon= uusia= ratkaisuja= etsittäessäK=
qoimintamallien=kopiointi=muilta=ei=välttämättä=ole=mahdollista=ja=puomen=on=osin=haettava=
omat= yksilölliset= ratkaisutKjarraskuussa= OMNP= julkaistun= hallituksen= rakenneohjelman=
mukaan=”normaalinkaan=talousJ=ja=työllisyyskehityksen=oloissa=julkisen=talouden=tulot=eivät=
riitä=ilman=korvaavia=toimia=rahoittamaan=nykyperustein=määräytyvätI=väestön=ikärakenteen=
muutoksen= myötä= nopeasti= kasvavat= julkiset= menot= sitenI= että= julkisen= talouden=
velkaantuminen=pysyisi=hallinnassaK=oakennepoliittisen=ohjelman=tehtävänä=on=korjata=tämä=
rahoitusvaje= ja= siten= turvata= tulevat= etuudet= ja= palvelutK”= Eeallituksen= päätös…= OMNPFK=
sastauksena= esitettyyn= taloudelliseen= onÄelmaan= hallituksen= rakennepoliittisessa=
ohjelmassa=esitetään=useita=säästökohteita=ja=–keinojaK=
=
päästöt= koskettavat= myös= vanhuksille= suunnattuja= palveluita= ja= suuntana= on= etenkin=
laitoshoidon= vähentäminen= Eeallituksen= päätös…= OMNPFK= kykyistä= järjestelmää= pidetään=
liian=laitospainotteisena=erityisesti=muistisairaiden=suhteenK=juistisairaiden=makuuttaminen=
kuntouttamisen= sijaan= on= kallis= hoitomuoto= Esauramo= OMNPFK= hansainvälisissä= vertailuissa=
suomalainen= vanhusten= pitkäaikaishoito= ei= yllä= kustannuksiltaan= edes= buroopan= unionin=
keskikastiinK=hustannukset=ovat=matalammat=kuin=muissa=mohjoismaissa=ja=lähempänä=fsoJ
_ritannian= ja= paksan= kustannusten= tasoa= Eeuber= ymK= OMMVFK= hasvava= kysyntä= tarkoittaa=
kuitenkin= sitäI= että= vanhustenhuoltoa= on= kehitettävä= ja= on= todennäköistä= että= pienet=
muutokset= eivät= riitäI= vaan= tarvitaan= laajempia= uudistuksiaKheskeinen= osa=
vanhustenhuollon= uudistusta= on= jatkaa= jo= aiemmin= valittua= suuntaustaI= jonka= mukaan=
vanhukset=asuvat=kotonaan=mahdollisimman=pitkäänK= gotta=tämä=on= mahdollistaI= on=kotiin=
annettavien= hoivaJ= ja= turvallisuuspalveluiden= vastattava= vanhusten= tarpeitaK=
malvelujärjestelmä=on=muutoksessa=myös=siltä=osinI=että=yhä=useammissa=kunnissa= julkisia=
palveluita= tuottavat= kunnatI= yritykset= ja= järjestötK= jyös= yksityinen= palvelutuotanto= on=
lisääntynyt=varsinkin=suurissa=kaupunÄeissaK=malvelujärjestelmän=muutokset=sekä=vanhusten=
kotona=asumisen=lisääntyminen=asettavat=uusia=vaatimuksia=työvoiman=osaamiselle=ja=näin=
syntyy= tarve= tarkastella= hyvinvointiJ= ja= turvaJalojen= koulutusta= uudesta= näkökulmastaK= ln=
tärkeää=kysyäI=millaista=osaamista=tulevaisuudessa=tarvitaan=kun=vanhukset=yhä=pidempään=
ja= yhä= heikkokuntoisempina= asuvat= kodeissaan?= qähän= kysymykseen= on= corejassi= OMORJ
hanke=pyrkinyt=vastaamaanK=
=



=

 

NM 
 

v ForeMassivtvöphankeb

vru ForeMassivtvöbennakoibosaamistarpeitab
=
suosina=OMNN=J=OMNP=toteutettu=corejassiOMOR=on=pitkän=aikavälin=laadullisen=ennakoinnin=
verkostohankeI= joka= sisällöllisesti= kohdentui= ikäihmisten= kotona= asumista= tukeviin=
hyvinvointipalveluihin= sekä= turvallisuusalaanK= corejassiOMORJhanke= rahoitettiin= jannerJ
puomen= valtakunnallisen= bpoJohjelman= työmarkkinoiden= toimintaa= edistävien= osaamisJI=
innovaatioJ= ja= palvelujärjestelmien= kehittäminen= JtoimintalinjastaI= jonka= rahoittavana=
viranomaisena=toimii=lpetushallitusK=
=
eankkeen= tuloksena= tuotettiin= kansallisella= ja= maakunnallisella= tasolla= hyvinvointiJ= ja=
turvallisuusalan= skenaarioita= eli= erilaisia= mahdollisia= tulevaisuuden= käsikirjoituksiaK=
pkenaariot= laadittiin= markkinaJI= yhteiskuntaJ= ja= teknoloÄialähtöisesti= ja= niiden= pohjalta=
tehtiin= käytännön= ehdotuksia= koulutuksen= sisältöjen= kehittämiseksi= huomioiden=
tulevaisuuden= kasvava= palvelujen= kysyntä= ja= laadullinen= muutos= laitoshoidosta= kohden=
kotihoitoaK= qarkoituksena= oli= kiinnittää= myös= huomio= vanhustenhuollon= muuttuviin=
rakenteisiin=ja=osaamistarpeiden=muutoksiinK=eankkeen=vision=mukaanW==
=

?qulevaisuuden =puomessa =ja =sen =eri =alueilla =on =turvattu =osaajien =saanti =
hyvinvointiJ=ja=turvallisuusalalla=niinI=että=ihmiset=voivat=elää=koko=elämänsä=
tasapainoisesti=ja=turvallisestiK?=

=
corejassiOMORJhankkeessa= tehtiin= ennakointitutkimustaI= joka= on= tulevaisuuden=
vaihtoehtoistenI= mahdollisten= −= vaikka= ei= välttämättä= todennäköisten= −= kehityskulkujenI=
tapahtumien=ja=trendien=tunnistamista= ja=niiden=vaikutusten=arvioimistaK= qarkasteluaika=oli=
vuoteen= OMOR= saakkaK= qavoitteena= oli= saada= selville= myös= epätodennäköisiä= ja=
nykynäkemyksen= mukaan= mahdottomalta= tuntuvia= vaihtoehtojaI= jotka= vaativat= uusien=
ratkaisujen=ja=toimintatapojen=kehittämistä=ja=käyttöönottoaK=
=
bnnakointi= on= prosessiI= joka= liittää= tulevaisuutta= koskevan= tiedon= osaksi= strateÄista=
päätöksentekoaK= ptrateÄiatyön= tarkoituksena= on= uudistaa= omaa= toimintaa= vastaamaan=
tulevaisuuden= toimintaympäristön= vaatimuksiaK= hun= strateÄiatyöhön= liitetään= ennakointiI=
mukaan= tulee= paitsi= sopeutuminen= tulevaisuuden= haasteisiin= myös= aktiivinen= haasteisiin=
vastaaminen=ja=aito=tulevaisuuden=tekeminen=eli=toteutuvaan=tulevaisuuteen=vaikuttaminen=
omilla= valinnoilla= ja= teoillaK= corejassiOMORJhankkeessa= ennakoinnilla= pyrittiin=
tunnistamaan= tulevaisuuden= osaamistarpeita= hyvinvointiJ= ja= turvallisuusaloillaK=
pkenaarioihin= pohjautuvalla= tarkastelulla= varmistetaanI= ettei= tämän= hetken= näkymistä=
vedetä= johtopäätöksiä= tulevaisuuden= osaamistarpeistaI= vaan= otetaan= huomioon= myös=
yllätysten=ja=äkillistenkin=muutosten=mahdollisuusK==
=
lsaamistarpeisiin= vastaaminen= ja= koulutuksen= uudelleen= suuntaaminen= on= aikaa= vievä=
prosessiI= joten= tulevaisuuteen= varautuminen= on= ensiarvoisen= tärkeääK= corejassiOMORJ
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hankkeessa= oli= mukana= toimijoitaI= jotka= tuntevat= hyvinvointiJ= ja= turvaJalojen=
osaamistarpeet= ja= toimialan= muutoksetI= ennakointiin= erikoistuneita= tutkijoitaI= koulutuksen=
tarjoajia= ja= kehittäjiä= sekä= strateÄisten= linjausten= vetäjiäK= qällä= pyrittiin= takaamaanI= että=
tunnistetut=osaamistarpeet=johtavat=käytännön=toimiinK=
=
=
vrv Hankkeenbhyödyntäjätbjabhyödytb
=
corejassiOMORJhanke= ja= sen= tuottamat= tulokset= on= ensisijaisesti= suunnattu= niille= tahoilleI=
joilla=on=näkemystä=hyvinvointiJ= ja=turvallisuusalan=osaamistarpeista=nyt=ja=tulevaisuudessa=
sekä=niilleI=joilla=on=mahdollisuus=tehdä=strateÄisia=ratkaisuja=koulutuksen=suunnittelussa=ja=
toimeenpanossa=joko=oppilaitoksissaI=maakunnallisesti=tai=kansallisestiK=
=
Ammattikorkeakoulut= hyödyntävät= hankkeen= tuloksia= koulutuksen= suunnittelussa= ja=
strateÄiatyössäK= iaajapohjaisen= verkoston= kanssa= käyty= ylimaakunnallinen= vuoropuhelu=
auttaa= oppilaitoksia= muodostamaan= oman= yksilöllisen= profiilinsa= suhteessa= muihin=
toimijoihin=ja=vähentää=tulevaisuudessa=päällekkäistä=koulutustarjontaaK=eankkeessa=olivat=
mukana= patakunnanI= peinäjoenI= qampereen= ja= qurun= ammattikorkeakoulut= ja=
koordinaattorina=toimi=iaureaJammattikorkeakouluK=jyös=muut=ammattikorkeakoulut=ovat=
jatkossa= tervetulleita= hyödyntämään= hankkeen= tuloksiaK= eankkeen= välillisenä=
kohderyhmänä= voidaan= pitää= ammatillista= kouluastetta= ja= yliopistojaI= koska= hankkeen=
tuloksena= syntyi= sisällöllisiä= ja= rakenteellisia= suosituksiaI= jotka= koskevat= myös= näitä=
toimijoitaK=
=
vritysten= kannalta= hankkeeseen= osallistuminen= tuotti= tuoretta= tietoa= hyvinvointiJ= ja=
turvallisuusalan= tulevaisuuden= kehityssuunnistaK= käitä= yritykset= voivat= hyödyntää= omassa=
strateÄiatyössä=ja=liiketoiminnan=uudistamisessaK=jyöhemmin=hankkeen=tuloksista=voidaan=
tuottaa=oikeanlaista=osaamista=ja=osaajia=yritysten=tarpeisiinK=
=
vritysten= ja= opetuksellisten= toimijoiden= lisäksi= hankkeen= kohderyhmään= kuuluvat=
maakuntaliittojen= määrällisen= koulutuksen= ennakointiin= liittyvät= tahotK= jaantieteellisesti=
hankkeella=oli=toimintaa=rudenmaanI=sarsinaisJpuomenI=patakunnanI=mirkanmaan=ja=bteläJ
mohjanmaan= maakunnissaK= hoska= oppilaitosten= strateÄisten= linjausten= taustaoletukset=
tulivat= maakuntaliittojen= saataville= jo= prosessin= alkuvaiheessaI= auttavat= nämä= liittoja=
muodostamaan= nykyistä= paremmin= omat= määrälliset= tavoitteensa= suhteessa=
valtakunnalliseen= kokonaistilanteeseenK= jaakuntaliittojen= lisäksi= julkisen= ja= kolmannen=
sektorin= orÄanisaatioille= tarjottiin= mahdollisuus= vaikuttaa= oman= toimialueensa= tulevaan=
koulutustarjontaan=jo=ennen=koulutuksen=toteutumistaK=
=
saltakunnallisen= kohderyhmän= muodostavat= opetushallituksenI= opetusministeriön= ja=
valtionhallinnon= virkamiehetI= joiden= toimenkuvaan= sisältyvät= hankkeen= teemaJalueetK=
qällaisia= ovat= etenkin= koulutuksen= perusennakointi= sekä= valtioneuvoston= koulutuksen= ja=
tutkimuksen=kehittämissuunnitelman=EhbprF=valmistelutyöK==
=
corejassiOMOR= tarjosi= eri= hankkeeseen= osallistuville= toimijoille= mahdollisuuden= käydä=
aktiivista=vuoropuheluaI=jonka=tulosten=tulisi=viranomaisten=valmistelutyön=kautta=heijastua=



=

 

NO 
 

oppilaitosten= ja=maakuntien=strateÄioissaK= qavoitteena=on=siisI= että= oppilaitostenI= yritysten=
ja= maakuntien= näkemykset= hyvinvointiJ= ja= turvaJalojen= osaamisen= suhteen= näkyvät=
virkamiesten=tuottamissa=uusissa=linjauksissaK==
=
eankkeen=tavoitteet=ja=hyödyt=voidaankin=tiivistää=seuraavastiW=
=

corejassiOMORJhankkeen= tulosten= avulla= tuotetaan= julkishallinnolleI=
yrityksille= ja= kolmannen= sektorin= toimijoille= osaavia= hyvinvointiJ= ja=
turvallisuusalan= työntekijöitäI= jotka= kykenevät= vastaamaan= tulevaisuuden=
haasteisiinK=

=
=
vry Hankkeenbvaiheetb
=
määpiirteissään= corejassiOMORJhanke= toteutettiin= seuraavastiK= heväällä= OMNN=
hanketoiminta= aloitettiinI= jolloin= hankkeesta= tiedotettiin= mahdollisimman= laajasti= ja=
rakennettiin=sidosryhmäverkostoK=eankkeen=ydintoimijoidenI=eli=eri=ammattikorkeakoulujen=
edustajien=kanssaI=toteutettiin=työpajaI= jossa=muodostettiin=yhteinen=visioK= iisäksi=rajattiin=
tarkemmin=hyvinvointiJ= ja=turvallisuusalan=osaJalueetI= joihin=hankkeessa= keskityttiinK=käitä=
olivat=ikäihmisten=kotona=asumista=tukevat=palvelut=ja=toimetK=
=
pyksyn= OMNN= aikana= tutkijaJ= ja= työpajatyöskentelyä= vuorottelemalla= määritettiin=
vaihtoehtoiset= tulevaisuusskenaariot= markkinaJI= yhteiskuntaJ= ja= teknoloÄianäkökulmistaK=
kämä= skenaariot= esitellään= luvussa= kolmeK= qyöpajoja= edelsi= ja= seurasi=
verkkotyöskentelyosuusI= jossa= hyödynnettiin= jassideaKorÄJverkkoyhteisöäK=
saltakunnalliset=tulevaisuuden=näkemykset=koottiin=yhteen=ensimmäisessä=väliraportissaW==
=

jeristöI= qKI= quohimaaI= eKI= iaitinenI= gKI= miriläI= jKI= EOMNOF= eyvinvointiJ= ja=
turvallisuusalan= tulevaisuus= itsenäisen= kotona= asumisen= näkökulmastaK=
corejassiOMORJskenaariraporttiK=iaureaI=OMNOK=

=
suonna= OMNO= toteutettiin= joukko= maakunnallisia= työpajojaI= joissa= määritettiin= ja=
tunnistettiin= maakunnalliset= ja= ammattikorkeakoulukohtaiset= haasteetI= mahdollisuudet= ja=
toimenpidesuosituksetK= qoimenpidesuositukset= pohjautuivat= edellisessä= vaiheessa=
tuotettuihin= tulevaisuuden= skenaarioihin= ja= näissä= tunnistettuihin= osaamisprofiileihinK= bri=
maakuntien=välistä=keskustelua=käytiin=jassideaKorÄJverkkoyhteisössäK=pyntyneet=tulokset=
julkaistiin=hankkeen=toisessa=väliraportissaK=
=

iaitinenI= gKI= jeristöI= qK= C= quohimaaI= eK= EtoimKF= EOMNPF= eyvinvoinnin= ja=
turvallisuuden= tulevaisuuden= osaaminen= maakunnissa= itsenäisen= kotona=
selviytymisen=näkökulmasta=J=corejassiOMORJskenaarioraportti=fK=iaureaK=bJ
reportK=

=
suoden= OMNP= työskentely= pohjautui= vuosien= OMNN= ja= OMNO= skenaariotyöskentelyynK=
vksilöiden= ja= ryhmien= luovuutta= hyödyntäen= luotiin= skenaarioiden= pohjalta=
tulevaisuuslähtöisiä=koulutuksen=kehittämisideoitaK=qämän=iteratiivisen=kehittämisprosessin=
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tulokset= julkaistaan= tässä= corejassiOMORJhankkeen= loppuraportissaK= iisäksi= vuonna= OMNP=
toteutettiin= johtavien= kansainvälisten= turvallisuustutkijoiden= haastattelujaI= joiden= avulla=
syvennettiin= näkemyksiä= turvallisuusalan= koulutuksen= kehitystarpeistaK= kämä= tulokset= on=
julkaistu=erikseen=oheisessa=julkaisussaK==
=

pantonenI= qK= EOMN4F= käkemyksiä= turvallisuusalan= markkinoistaI= koulutuksesta= ja=
tutkimuksestaK=iaureaK=bJreportK=

=
=
vrä Hankkeenbtuottamatbmuutbjulkaisutb
=
qämän=loppuraportin=lisäksi=corejassiOMORJhankeesessa=on=tuotettu=seuraavat=julkaisutW==
=

jeristöI= qKI= quohimaaI= eKI= iaitinenI= gKI= miriläI= jKI= EOMNOFI= eyvinvointiJ= ja=
turvallisuusalan= tulevaisuus= itsenäisen= kotona= asumisen= näkökulmastaK=
corejassiOMORJskenaariraporttiK=iaureaI=OMNOK=

=
jeristöI= qKI= iaitinenI= gK= C= quohimaaI= eK= EOMNOFI= pcenario= cilter= jodel=as=an=
fnnovation= CatalystK= qhe= mroceedinÄs= of= the= Rth= fpmfj= fnnovation=
pymposiumI=peoulI=horea=J=VJNO=aecember=OMNOK=

=
pantonenI=qKI=maasonenI=gK=EOMNOI=online=versionFI=bvaluatinÄ=mrivate=pecurity=
pector= jarket= merceptions= in= cinlandI= pecurity= gournalK= lnline= version=
available=at=httpWLLwwwKpalÄraveJjournalsKcomLsjLI=doiWNMKNMRTLsjKOMNOK4S=

=
iaitinenI= gKI= jeristöI= qK= C= quohimaaI= eK= EtoimKF= EOMNPFI= eyvinvoinnin= ja=
turvallisuuden= tulevaisuuden= osaaminen= maakunnissa= itsenäisen= kotona=
selviytymisen=näkökulmasta=J=corejassiOMORJskenaarioraportti=fK=iaureaK=bJ
reportK=

=
pantonenI= qKI= jeristöI= qKI= iaitinenI= gK= EOMNPFI= cuture= fnnovations= for=
fndependent=iivinÄW=aefininÄ=new=competences=and=professionsI=in=euizinÄhI=
hKoKbKI =ConnI =pKI =qorkkeliI =jKI =pchneiderI =pKI =_itranI =fK =EbdsKFK =mrocK =of =qhe =
uufs= fpmfj= Conference= –= fnnovatinÄ= in= dlobal= jarketsW= ChallenÄes= for=
pustainable=drowthI=NSJNV=guneI=eelsinkiI=cinlandK=

=
paarelaI= jKI= pantonenI= qKI= qikkanenI= qKI= EOMNPFI= CoJcreation= of= innovations=
between=hiÄher=education=and=actors=in=publicI=private=and=the=third=sectorI=in=
mrocK=of=qhe=qriple=eelix=conference=OMNP=–=qhe=fnnovative=mractices=in=torkI=
lrÄanisation= and= oeÄional= aevelopment= J= mroblems= and= mrospectsI=
iinköpinÄI=pweden=on=NOJN4=gune=OMNPK=

=
maasonenI= gKI= pantonenI= qKI= maasonenI= iK= EOMNPF= vksityisen= turvallisuusalan=
toimijoiden= näkemyksiä= alan= koulutusjärjestelmän= laadustaK= fnW= qurpeinenI=
sK= EbdKF= jahdollisuuksien= maa= –= työssä= ja= koulussa= laadukasta= oppimistaK=
gyväskylän=ammattikorkeakoulun=julkaisuja=OMNPI=ppK=SV–VSK=



=
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pantonenI=qKI=EOMNPFI=coresiÄht=and=participant=heteroÄeneity=ability=to=foster=
radical=educational=ideas=in=mrocK=of=qhe=Sth=fpmfj=fnnovation=pymposium=–=
fnnovation= in= the= Asian= Century= –jelbourneI= Australia= on= UJNNI= aecember=
OMNPK=

=
pantonenI= qK= EOMN4FI= käkemyksiä= turvallisuusalan= markkinoistaI=
koulutuksesta=ja=tutkimuksestaK=iaureaK=bJreportK=

=
lsa=yllämainituista=julkaisuista=on=ladattavissa=corejassiOMORJhankkeen=verkkopalvelusta=
osoitteesta=httpWLLwwwKmassideaKorÄLforemassiOMORK=juiden=julkaisujen=osalta=pyydetään=
ottamaan=yhteyttä=kyseisen=julkaisun=kirjoittajiinK=
=
=
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y Tulevaisuudenbneljäb
skenaariotab

yru Skenaarioitabmäärittelevätbtoimijatb
=
corejassiOMORJhankkeessa= toteutettiin= vuosina= OMNN= ja= OMNO= laajamittainen=
skenaariotyöpajatyöskentelyK= qässä= loppuraportissa= kuvaamme= tiivistetysti=
skenaariotyöskentelyn= vaiheet= ja= tuloksetK= qarkemmat= tulokset= ja= tutkimuksen=
toteuttamisen=vaiheet=ovat=luettavissa=suomeksi=jeristö=ymK=EOMNObF=ja=iaitinen=ymK=EOMNPF=
sekä=enÄlanniksijeristö=ymK=EOMNOaF=ja=pantonen=ymK=EOMNPFK=
=
suonna= OMNN= skenaariotyöskentelyyn= sisältyi= kolme= valtakunnallista= työpajaaI= jotka= oli=
suunnattu= kaikille= hankkeeseen= osallistuville= tahoilleK= iisäksi= vuonna= OMNO= toteutettiin=
viisitoista= maakunnallista= työpajaaI= kolme= kussakin= viidessä= hankkeeseen= osallistuvassa=
maakunnassaK= eankkeeseen= pyrittiin= ottamaan= mukaan= erilaisia= maakuntiaI= mutta=
eurooppalaisittain= tarkasteltuna= lähes= kaikkia= puomen= maakuntia= voidaan= pitää=
maaseutumaisina= EkivalainenI= OMMPFK= puomalaisen= luokituksen= mukaan= rudenmaanI=
mirkanmaan= ja= sarsinaisJpuomen= maakuntien= voitiin= katsoa= kuitenkin= sisältyvän= suureen=
kaupunkiseutumaiseen= seutuunK= pen= sijaan= kaksi= muuta= hankkeeseen= osallistunutta=
maakuntaa= –= patakunta= ja= erityisesti= bteläJmohjanmaa= ovat= pikemminkin= taajamia= ja=
maaseutumaista= asutusaluetta= Ejinistry= of= AÄriculture= and= corestryI= OMMSFK= qämän=
johdosta= näiden=maakuntien=voitiin=olettaa= eroavan= merkittävästi= toisistaan=sekä= väestönI=
taloudellisen=kehityksen=että=osaamistarpeiden=suhteenK=
=
pkenaariotyöpajoihin= osallistui= yli= PRM= henkilöä= erilaisilta= hyvinvointiin= ja= turvallisuuteen=
liittyviltä=toimialoilta=sisältäen= julkisen=ja=yksityisen=sektorin=toimijoita=sekä=asiantuntijoita=
järjestöistä= ja= yhdistyksistäK= qosin= lukumääräisesti= merkittävä= osa= työpajoihin=
osallistuneista=henkilöistä=oli=oppilaitoksen=opettajia=tai=opiskelijoitaK=
=
=
yrv Tulevaisuudenbneljäbskenaariotabjabniihinbliittyvätb

osaamistarpeetb
=
pkenaarioprosessin= tuloksena= määritettiin= neljä= skenaariotaI= jotka= kuvaavat= vaihtoehtoisia=
tulevaisuuksia= ikäihmisten= kotona= asumisen= ja= turvallisuuden= kannaltaK= pkenaariot=
nimettiin=seuraavastiW==
=

NF eyvinvointia=ja=turvallisuutta=teknoloÄialla=
OF hansalaisyhteiskunnan=nousu=
PF jarkkinoiden=ehdoilla=



=
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4F hokonaisvaltainen=hyvinvointi=
=
corejassiOMORJskenaarioraportissa=tiivistettiin=skenaariot=seuraavasti=Ejeristö=ymK=OMNOFW=
=
Ensimmäinen skenaario: eyvinvointia ja turvallisuutta teknologiallaK 
qeknoloÄialähtöisessä= skenaariossa= panostetaan= vahvasti= teknoloÄisiin= ja=
kustannustehokkaisiin= ratkaisuihin= hyvinvointiJ= ja= turvallisuuspalveluiden= turvaamiseksiK=
gulkisen=ja=yksityisen=sektorin=rooli=on=julkista=sektoria=tukevaK=iähipalveluita=tuotetaan=vain=
kasvukeskuksissaI= mutta= etäteknoloÄian= avulla= julkiset= hyvinvointiJ= ja= turvapalvelut=
pystytään= turvaamaan= myös= hajaJasutusalueillaK= häyttäjälähtöistä= teknoloÄiaa=
hyödynnetään= myös= sosiaalisessa= vuorovaikutuksessaK= eyvinvointiJ= ja=
turvallisuusteknoloÄiaan= panostaminen= avaa= kansainvälisiä= kasvumahdollisuuksia= pienille=
ja=ketterille=suomalaisyrityksilleK=
=
Toinen skenaario: hansalaisyhteiskunnan nousuK 
vhteiskuntalähtöisessä= skenaariossa= julkisten= palveluiden= karsiminen= ja= ihmisten=
tyytymättömyys= tarjolla= oleviin= palveluihin= saa= ihmiset= turvautumaan= talkooapuun= ja=
yhdessä= tekemiseenK= bpävirallisten= toimijoiden= merkitys= kasvaa= ja= syntyy= monenlaisia=
yhteenliittymiäI= joista= osa= on= vain= hetkellisiäI= tiettyyn= onÄelmaan= puuttuvia= kampanjoitaI=
osa= pitkäkestoisempia= kumppanuuksiaI= joista= voi=syntyä= myös= uutta= liiketoimintaaK= pyntyy=
järjestöjen= ja= yritysten= välimuotojaI= jotka= pyrkivät= ensisijaisesti= lisäämään= ihmisten=
hyvinvointiaI= mutta= suuntautuvat= myös= liiketoimintaanK= qeknoloÄiaakin= hyödynnetäänI=
mutta=vain=silloinI=kun=se=tuo=selkeästi=joko=säästöjä=tai=lisäarvoa=käyttäjälleenK=
=
holmas skenaario: jarkkinoiden ehdoillaK 
jarkkinalähtöisessä= skenaariossa= vallitsevan=tehokkuusajattelunI= markkinahenkisyyden=ja=
yksilökeskeisyyden= myötä= yksityisen= sektorin= rooli= kasvaa= palvelutarjonnassaK= vksityisten=
palveluiden=tarjonta=on=monipuolista=ja=niiden=käyttöä=tuetaan=esimerkiksi=palveluseteleilläK=
gulkiset= palvelut= ovat= vain= vähävaraisten= vaihtoehto= silloinI= kun= palvelusetelin=
omavastuuosuus= on= liian= suuriK= jarkkinoilla= toimii= sekä= kansainvälisiä= ketjuja= että=
paikallisia= palveluntarjoajiaK= puomalaiset= yritykset= kansainvälistyvät= esimerkiksi= senäjän=
markkinoilleK= gulkisten= palveluiden= verkosto= on= niukka= ja= palvelut= keskittyvät=
kasvukeskuksiinK=
=
keljäs skenaario: hokonaisvaltainen hyvinvointiK 
vhteiskuntalähtöisessä= skenaariossa= ihmisten= hyvinvointi= nousee= yhteiskunnan=
tärkeimmäksi=teemaksiK=eyvinvointi=käsitetään=kokonaisvaltaisesti=turvallisuuden=sisältäenK=
bnnakoivaan= terveydenhuoltoon= ja= toimintakyvyn= ylläpitoon= panostetaanK= gulkinen=
palveluverkosto= on= kattavaI= mutta= myös= yksityistä= palvelutuotantoa= tuetaanK= buroopan=
rnionissa= puomi= on= kokonaisvaltaisen= hyvinvoinnin= mallimaaK= iaajaJalainen= hyvinvoinnin=
määritelmä= luo= tilaa= innovatiivisilleI= sektorirajat= ylittäville= palveluilleK= jyös= kulttuurin= ja=
vapaaJajantoiminnan= merkitys= osana= hyvinvointia= ymmärretäänK= qeknoloÄiaa=
hyödynnetään= enemmän= hyvinvointitoimijoiden= työkalunaI= hoidon= taustallaI= ei= hoidon=
korvaajanaK= bnnakoivan= ja= ehkäisevän= terveydenhuollon= seurauksena= ikäihmiset= ovat=
terveempiä=ja=pärjäävät=omassa=kodissaan=entistä=pidempään=kevyemmillä=palveluillaK=
=
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saikka=lähtökohdat=skenaarioiden=määrittämiseksi=erosivatkin=maakunnittainI=oli=hankkeen=
tutkimusryhmälle= osittain= yllätysI= että= vuoden= OMNO= työn= tuloksena= syntyneet=
maakunnalliset= skenaariot= ja= valtakunnalliset= skenaariot= erosivat= vain= hyvin= vähän=
toisistaan=Eiaitinen=ymK=OMNPI=pantonen=ymK=OMNPFK=
=
hussakin=edellä=kuvatussa=skenaariossa=havaittiin=kolme=seuraavaa=yleistä=osaamistarvettaI=
jotka=toistuivat=hieman=eri=tavalla=kaikissa=neljässä=skenaariossaW=
=

NF teknoloÄiaosaaminen=
OF liiketoimintaosaaminen=
PF vuorovaikutustaidot=

=
hunkin= osaamistarpeen= painoarvon= todettiin= kuitenkin= vaihtelevan= skenaarioittain=
Epantonen= ymK= OMNPFK= bsimerkiksi= eyvinvointia ja turvallisuutta teknologialla= –=skenaariossa=
todettiin= teknoloÄiaosaamisen= painottuvan= muita= enemmänK= pamaan= tapaan=
vuorovaikutustaidot= korostuvat= hansalaisyhteiskunnan nousu= –= skenaariossa= ja=
liiketoimintaosaaminen= jarkkinoiden ehdoilla= –= skenaariossaK= pen= sijaan= hokonaisvaltainen 
hyvinvointi= –= skenaarion= toteutuminen= edellyttäisi= kaikkien= kolmen= osaamisalueen=
kehittämistäK= brilaisen= osaamisen= painottuessa= kussakin= skenaariossaI= katsottiin=
skenaarioiden= tuottavan= monipuolisesti=ärsykkeitä= koulutuksen= kehitysideoiden= luomiseksi=
hankkeen=edetessäK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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ä Skenaarioistabkoulutuksenb
kehittämisideoiksib

äru Tutkimuksenbteoreettinenbviitekehysb
=
bnnakointitutkimuksissa= suositaan= yleensä= kvalitatiivisia= tutkimusmenetelmiä= ja=
hyödynnetään= useita= metodeja= niinI= että= seuraavat= neljä= keskeistä= kyvykkyyttä= saadaan=
sisällytettyä= osaksi= ennakointiprosessia= EmopperI= OMMUFW= luovuusI= asiantuntemusI=
vuorovaikutus= ja= todisteetK= iuovuus= viittaa= tässä= yhteydessä= yksilön= kekseliäisyyteenI=
asiantuntemus= valitun= aihealueen= laajaan= ja= yksityiskohtaiseen= ymmärtämiseenI=
vuorovaikutus= ennakointihankkeen= toimijoiden= väliseen= yhteistyöhön= ja= todisteet=
luotettavaan=dokumentaatioon=sekä= asianmukaiseen=aineiston=analysointiinK= Alla=olevassa=
kuviossa= N=esitetään=tämän= tutkimuksen= toteuttamisen=vaiheistus= ja= käytetyt= menetelmätI=
joiden=tavoitteena= oli=saavuttaa= neljä= yllä= mainittua= kyvykkyyttäK= iisäksi=kuviossa= tuodaan=
esiin=kunkin=vaiheen=tuloksetK=
=

 
huvio NK qutkimuksen=toteutus=ja=vaiheistusK 
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suoden= OMNP= työskentelyn= lähtökohtana= olivat= luvussa= P= kuvatut= neljä= tulevaisuuden=
skenaariota=Ehuvion=N=yläreunaFK=määsääntöisesti=skenaariot=luotiin=satojen=asiantuntijoiden=
kanssa=erilaisissa=interaktiivisissa=työpajoissa=jotka=sisälsivät=jonkin=verran=yksilötyötäK=
=
käin= corejassiOMORJhankkeen= varhaisten= vaiheiden= voidaan= katsoa= täyttävän=
ennakointitutkimuksen= vuorovaikutuksen= ja= syvällisen= asiantuntemuksen=
menetelmäkriteeritK= iisäksi= skenaariotyöpajojen= taustalla= oli= alueellisten= erojen=
dokumentointi= ja= vertailuI= jotka= tarjosivat= todisteet= maakuntien= välisistä= eroavaisuuksista=
sekä= väestön= että= taloudellisen= toiminnan= osalta= ja= nostivat= esille= haasteitaI= joita=
meneillään= oleviin= yhteiskunnallisiin= muutosprosesseihin= liittyyK= käiden= vaadittujen=
kriteerien=täyttymistä=on=tarkasteltu=aiemmin=pantosen=ja=kumppaneiden=EOMNPF=toimestaK=
=
huvion= N= vasen= reuna= kuvaa= tiivistettynä= kunkin= vaiheen= tavoitteetK= huvion= keskimmäinen=
sarake= selventää= kyseisen= tavoitteen= saavuttamiseksi= käytetyn= metodinI= ja= kuvion= oikea=
reuna=esittää=kyseisen=vaiheen=lopputuloksenK=hun=edellä=kuvattuja=tavoitteitaI=metodeja=ja=
tuloksia= tarkastellaan= sarakkeittain= ylhäältä= alaspäinI= voidaan= nähdä= työskentelyn=
kronoloÄinen=eteneminen=ja=eri=vaiheiden=välinen=riippuvuussuhdeK=kämä=vaiheet=kuvataan=
yksityiskohtaisesti=tämän=hankkeen=toteuttamista=kuvaavissa=luvuissaK=
=
=
ärv Haastateltavienbtaustab
=
corejassiOMORJhankkeen= skenaariotyöskentely= pohjautui= enimmäkseen= työpajoihin=
osallistuneiden= asiantuntijoiden= väliseen= yhteistyöhönK= gossakin= tapauksissa= ryhmän=
luovuutta= voidaan= selittää= ryhmään= kuuluvien= yksilöiden= luovuudellaI= vaikka= tämä= ei=
olekaan= yksinkertainen= ja= suoraviivainen= prosessi= EmirolaJjerlo= C= jannI= OMM4FK= gotta=
asiantuntijoiden= osaaminen= saatiin= mahdollisimman= hyvin= esiinI= toteutettiin= vuonna= OMNP=
työelämän= asiantuntijoiden= yksilöhaastatteluja= EkZNNPFK= eaastateltavatI= jotka= suostuivat=
oman= nimensä= julkistamiseen= osana= tätä= raporttiaI= on= listattu= aakkosjärjestyksessä=
liitteessä=NK=iiitteessä=O=on=esitelty=myös=haastateltavien=tavoiteprofiiliK=
=
bnnakointiJ= ja= kehitysprosesseissa= on= tärkeä= varmistua= osallistuvien= asiantuntijoiden=
heteroÄeenisuudesta= ja= taustojen= vaihtelevuudestaK= käin= voidaan= varmistuaI= että= prosessi=
tuottaa= kattavasti= erilaisia= näkökulmia= Epantonen= C= paarealaI= OMNPFK= qaulukossa= N= on=
esitelty= haastateltujen= asiantuntijoiden= taustojen= erojaK= eaastateltavista= SS= prosenttia= oli=
hyvinvointialan=ja=P4=prosenttia=turvallisuusalan=asiantuntijoitaK=Aineistossa=painottuvat=siis=
hyvinvointialan= asiantuntijoiden= näkemyksetI= jotka= pantosen= EOMNPF= mukaan= osin= eroavat=
turvallisuusalan= asiantuntijoiden= näkemyksistäK= lsin= tästä= syystä= corejassiOMORJ
hankkeessa= toteutettiin= myös= johtavien= kansainvälisten= turvallisuustutkijoiden=
haastatteluja= joiden= avulla= syvennettiin= näkemyksiä= turvallisuusalan= koulutuksen=
kehitystarpeistaK= eaastattelujen= tulokset= on= julkaistu= erillisessä= julkaisussaW= pantonenI= qK=
EOMN4F=käkemyksiä=turvallisuusalan=markkinoistaI=koulutuksesta=ja=tutkimuksestaK=iaureaK=
bJreportK=
=
gotta= haastateltavien= joukko= olisi= mahdollisimman= heteroÄeeninenI= mukaan= otettiin=
mahdollisimman= monipuolisesti= julkisen= sektorin= ERR= BFI= yksityissektorin= EP4= BF= ja=



=
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järjestöjen= ENO= BF= edustajiaK= iisäksi= valinnoissa= pyrittiin= huomioimaan= haastateltavan=
edustaman= orÄanisaation= kokoK= Aineistossa= oli= edustettuna= R4= prosenttia= suurten= ja= 4S=
prosenttia= pienten= orÄanisaatioiden= tai= kuntienLkaupunkien= edustajiaK= jaakunnallisessa=
tarkastelussa= tavoitteena= oli= haastatella= yhtä= paljon= henkilöitä= kussakin= maakunnassaK=
qässä=tavoitteessa=ei=kuitenkaan=täysin=onnistuttuK=jaakunnista=vain=bteläJmohjanmaa=EOS=
prosenttia=haastateltavistaF= ja=rusimaa=EOS=prosenttiaF=saavuttivat=asetetut=tavoitteetI=kun=
taas=patakunta= EOO=prosenttiaFI=mirkanmaa= ENS=prosenttiaF= ja=erityisesti=sarsinaisJpuomi=ENN=
prosenttiaF=jäivät=tavoitteestaK=
=
Taulukko NK eaastateltavien=taustat=EkZNNPFK=
=
= lrganisaation tyyppi hoko haikki 
= gulkinen vksityinen PK sektori puuri mieni k % 
eyvinvointi Ek) RM= NR= NM= PU= PT= TR= =
eyvinvointi E%) 44=B= NP=B= V=B= P4=B= PP=B= SS=B= =
bteläJmohjanmaa= NP= P= 4= NM= NM= OM= NU=B=
mirkanmaa= U= P= N= S= S= NO= NN=B=
patakunta= NN= P= O= NN= R= NS= N4=B=
rusimaa= NO= S= O= R= NR= OM= NU=B=
sarsinaisJpuomi= S= = N= S= N= T= S=B=
Turvallisuus NO= OP= P= OP= NR= PU= =
Turvallisuus E%) NN=B= OM=B= P=B= OM=B= NP=B= P4=B= =
bteläJmohjanmaa= P= S= = S= P= V= U=B=
mirkanmaa= 4= O= = 4= O= S= R=B=
patakunta= O= S= N= 4= R= V= U=B=
rusimaa= N= T= N= R= 4= V= U=B=
sarsinaisJpuomi= O= O= N= 4= N= R= 4=B=
haikki Ek) SO= PU= NP= SN= RO= NNP= =
haikki E%) RR=B= P4=B= NO=B= R4=B= 4S=B= NMM=B= =
=
bdellä= kuvatun= tarkastelun= tuloksena= haastateltavien= taustoja= voidaan= pitää= riittävän=
monimuotoisenaI= jotta= syntynyt= aineisto= on= monipuolinen= koulutuksen= kehittämisideoiden=
suhteenK=
=
=
äry Ideoidenbluontibjabdokumentointib
=
Asiantuntijahaastatteluja= tehtiin= keväällä= OMNPI= jolloin= haastateltaville= esiteltiin= lyhyesti=
aiemmin= kuvatut= neljä= skenaariota= täydennettynä= kunkin= alueen= näkökulmallaK= qämän=
jälkeen= haastateltavia= pyydettiin= esittämään= hyvinvointiJ= ja= turvallisuusalan= koulutuksen=
kehittämisideoita= kuhunkin= skenaarioon= liittyenK= pkenaarioiden= esittämisjärjestystä=
vaihdeltiinI= jotta= ideoiden= luominen= tapahtuisi= mahdollisimman= tasapuolisesti= jokaista=
skenaariota=kohti=ja=aineiston=keruu=itsessään=ei=aiheuttaisi=vinoumaa=saatuihin=tuloksiinK=
=
huusi= haastattelijaa= viidessä= eri= maakunnassa= tekivät= kaikkiaan= NNP= haastatteluaI= jotka=
tuottivat= yhteensä= OVO= erilaista= ideaa= eli= jokaisesta= haastattelusta= syntyi= OKSN= ideaaK=
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vksittäiset= ideat= dokumentoitiin= soveltaen= pantosen= EOMNOF= kehittämää= idean=
kuvausformaattia=sisältäen=otsikonI=lyhyen=inÄressin=ja=vastauksen=kysymyksiin=mitäI=miksiI=
kenelle= ja= milloinK= heskimäärin= ideoiden= kuvaus= vaihteli= puolesta= sivusta= yhteen= sivuun=
sisältäen= otsikonI= tiivistelmän= sekä= yksityiskohtaisemman= ideakuvauksenI= joka= vastasi=
edellä= määritettyihin= tarkentaviin= kysymyksiinK= käiden= lisäksi= ideakuvaus= sisälsi=
luokittelutietoja= kohderyhmästäI= sisältöä= kuvaavia= avainsanojaI= viitteen= idean=
tuottaneeseen= skenaarioon= sekä= haastateltavaanK= iopuksi= ideoita= luokiteltiin= vielä=
seuraavien=kolmen=näkökulman=kauttaW=NF=opiskelun=pituus=vaihdellen=viisiportaisesti=alkaen=
muutamasta= päivästä= yli= vuoteenI= OF= opintojen= aste= vaihdellen= keskiasteesta=
yliopistokoulutukseen=ja=PF=tutkintoJopetus=vai=täydennysopetusK=
=
=
ärä Ideoidenbanalysointibjabluokittelub
=
ln= väistämätöntäI= että= kun= samanlaisia= skenaarioita= esitellään= eri= ihmisilleI= syntyy=
samantyyppisiä= ja= päällekkäisiä= ideoitaK= fdeoiden= luokittelun= ensimmäisessä= vaiheessa=
toiston= ja= päällekkäisyyksien= vähentämiseksi= eri= maakuntien= haastattelijat= yhdistivät=
omassa= aineistossaan= samankaltaiset= ideat= pyrkien= kuitenkin= säilyttämään= kaiken= ideoihin=
liittyvän= oleellisen= tiedonK= iuokittelun= seuraavassa= vaiheessa= maakuntien= keräämät=
yksilöidyt= ideat= yhdistettiin= yhdeksi= kokonaisaineistoksiI= jonka= projektin= ydinryhmä= kävi=
yhteisesti= luokitellen= ja= analysoiden= läpiK= qämän= työn= tuloksena= muodostui= PO= alustavaa=
alateemaaK=
=
iuokittelun= toimivuuden= ja= yksiselitteisyyden= varmistamiseksi= jokainen= projektin=
ydinryhmän=jäsen=luokitteli=kaikki= ideat=ylempiin= luokkiin=ensin=yksilötyönäK= qämän= jälkeen=
luokittelun= tulokset= läpikäytiin= ryhmässä= kiinnittäen= erityistä= huomiota= eroavaisuuksiin=
ryhmän= jäsenten= luokitteluissaK= broja= luokissa= oli= alle= kymmenen= prosenttiaK=
broavaisuuksista= keskusteltiin= ryhmän= kesken= ja= mahdolliset= erimielisyydet= selvennettiinI=
jonka= jälkeen= kunkin= idean= luokittelu= voitiin= vahvistaaK= fdeoiden= lukumäärät= kussakin= PO=
alateemassa=on=esitetty=kuviossa=OK=
=

=
huvio OK fdeoiden=lukumäärä=kutakin=alateemaa=kohdenK=
=



=
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huten=kuviosta=O=voidaan=havaitaI=ensimmäiset=neljä=alateemaa=sisälsivät=noin=kolmasosan=
ideoistaI= kun= puolestaan= ensimmäiseen= kahdeksaan= alateemaan= Eneljäsosa= kaikista=
alaluokistaF= sisältyi= yli= puolet= ideoistaK= saikka= kukin= maakunta= oli= aiemmin= yhdistänyt=
omalla= alueellaan= kerättyjä= samankaltaisia= ideoitaI= oli= kokonaisaineistossa= vielä=
päällekkäisiä= ideoitaK= qämän= johdosta= tehtiin= toinen= aineiston= luokittelukierrosI= jonka=
pyrkimyksenä= oli= synnyttää= ensimmäistä= kierrosta= kokonaisvaltaisempi= näkemys=
yhdistelemällä= toisiinsa= liittyvät= alateemat= looÄisiksi= kokonaisuuksiksiK= qoinen=
luokitteluprosessi= noudatti= vastaavaa= toimintamallia= kuin= ensimmäinen= ja= työn= tuloksena=
muodostettiin= seuraavat= seitsemän= pääteemaanI= joista= kukin= jakautui= edelleen= kolmesta=
viiteen=alateemaanW=
=

NF monikulttuurisuus=ja=kieli=
OF oppimisympäristöt==
PF muuttuva=toimintaympäristö=
4F teknoloÄiaosaaminen=
RF monialaiset=tutkinnot=
SF vuorovaikutus=ja=kommunikaatio=
TF kurssit=

=
qämän= ideoiden= alustavan= luokitteluprosessin= tuloksena= syntyi= hallittavissa= oleva= ja=
ymmärrettävä= joukko= kokonaisvaltaisia= ideateemojaI= jotka= toimivat= hyvänä= lähtökohtana=
ideoiden=edelleen=työstämiselleK=
=
=
ärö Ideoidenbedelleenbtyöstäminenbjablopullinenbluokittelub
=
hoska= edeltävässä= yksilöhaastatteluihin= perustuneessa= aineistonkeruussa= korostui= ennen=
kaikkea=yksilöiden=luovuusI=sitä=seurannut=ideoiden=edelleen=työstäminen=tukeutui=parien=ja=
ryhmän= luovuuteenK= haikkiaan= neljä= maakunnallista= ideointityöpajaa= järjestettiin=
patakunnanI= bteläJmohjanmaanI= qampereen= ja= iaureaJ= ammattikorkeakoulun= toimestaK=
kiihin= osallistui= yhteensä= OS= asiantuntijaa= julkiseltaI= yksityiseltä= ja= kolmannelta= sektorilta=
sekä= koulutusalaltaK= qurun= ammattikorkeakoulu= ei= pystynyt= toteuttamaan= suunniteltua=
työpajaaK=
=
gotta= työpajan= osallistujat= saivat= käsityksen= ehdotetuista= ideoistaI= esiteltiin= heille= ensin=
kaikki= seitsemän= pääteemaa= ja= niihin= sisältyneet= alateematK= qämän= jälkeen= jokainen=
pääteema= käytiin= läpi= noudattaen= pariJ= ja= ryhmätyöskentelyyn= perustuvaa= toimintamalliaI=
jossa=kutakin=teemaa=kohden=käytettiin=työstämiseen=aikaa=noin=NR=–=OM=minuuttiaK=gokaisen=
pääteeman= esittelyn= jälkeen= osallistujat= ideoivat= yksilötyönä= uusia= näkökulmia= pääJ= ja=
alateemoihinK= peuraavaksi= omat= ideat= esiteltiin= parille= ja= ideoitiin= yhdessä= vielä= uusia=
näkökulmiaK= iopuksi= parit= valitsivat= vielä= tärkeimmiksi= kokemansa= ideat= ja= jakoivat= nämä=
ryhmän= muiden= jäsenten=kanssaK= qämän=työn=tuloksena= syntyi= yhteensä= RTS=näkökulmaaI=
jotka=liittyivät=alustavasti=määriteltyihin=ideateemoihinK=
=
paatu=aineisto= luokiteltiin=projektin=ydinryhmän=toimesta=samaan=tapaan=kuin=aiemminkinK=
oyhmän= jäsenet= hyödynsivät= aiempaa= luokitteluaI= testasivat= uudella= aineistolla= sen=



 

 

OP

toimivuutta= ja= lisäsivät= teemojaI= mikäli= se= oli= tarpeenK= qyön= tuloksena= pieniä= muutoksia=
tehtiin= pääJ= ja= alateemojen= nimeämisiin= ja= siihenI= mitä= alateemoja= sisällytettiin= kuhunkin=
pääteemaanK=käin=syntyivät=aineiston=lopulliset=pääJ= ja=alateematI= jotka=esitellään=raportin=
viidennessä=luvussaK=
=
=
är6 Koulutusasiantuntijoidenbhaastattelub
=
hun=lopullinen=monivaiheinen=ideoiden=teemoittelu=oli=saatu=valmiiksiI=oli=aineisto=koottu=
seitsemään=teemaanW=jonikulttuurisuus=ja=kieliI=lppimisympäristötI=juuttuva=
toimintaympäristöI=ruden=teknoloÄian=kehittäminen=ja=teknoloÄiaosaaminenI=jonialainen=
ja=elinikäinen=oppiminenI=suorovaikutus=ja=kommunikointi=sekä=iyhytkurssitK=käiden=
teemojen=avulla=haastateltiin=joukko=ammattikorkeakoulujenI=keskiasteen=oppilaitosten=ja=
yliopistojen=koulutuksen=kehittämisestä=vastaavia=asiantuntijoita=EkZONF=joilla=oli=hyvä=
näkemys=oman=oppilaitoksensa=opetuksen=suunnittelun=nykytilasta=ja=tulevaisuudesta=
kehityssuunnitelmistaK=eaastattelut=toteutettiin=neljässä=eri=maakunnassa=patakunnanI=
bteläJmohjanmaanI=qampereen=ja=iaureaJ=ammattikorkeakoulun=toimestaK=qurun=
ammattikorkeakoulu=ei=pystynyt=toteuttamaan=omaa=suunniteltua=osuuttaanK=
eaastattelussa=ideateemat=esiteltiin=ensin=haastateltavilleK=pen=jälkeen=heitä=pyydettiin=
arvioimaan=oman=orÄanisaationsa=nykytilaa=ja=tulevaisuuden=suunnitelmia=kyseisiin=
ideateemoihin=liittyenK=haikkiaan=nämä=haastattelut=tuottivat=TM4=näkökulmaaK=pekä=
koulutuksen=ideat=että=haastateltavien=näkökulmat=esitellään=luvussa=viisiK=
=
=



=

 

O4 
 

ö Koulutuksenbkehittämisenb
ideatbteemoittainb

qässä= luvussa= esitellään= ikäihmisten= kotona= asumiseen= ja= turvallisuuteen= liittyvissä=
työpajoissa= ja= haastatteluissa= syntyneet=osaamisen= ja= koulutuksen= ideatK= hoska= ideoita= on=
satojaI=ne=on=teemoiteltu=seitsemään=pääteemaanI=joita=ovatW==
=

NF jonikulttuurisuus=ja=kieli==
OF lppimisympäristöt=
PF juuttuva=toimintaympäristö=
4F ruden=teknoloÄian=kehittäminen=ja=teknoloÄiaosaaminen=
RF jonialainen=ja=elinikäinen=oppiminen=
SF suorovaikutus=ja=kommunikointi=
TF iyhytkurssitK=

=
hunkin= teeman= alla= on= kolmesta= neljään= alateemaaK= qeemat= esitellään= yllä= listatussa=
järjestyksessä= sitenI= että= ensin= kuvataan= teemaa= kuvaavia= asiaintiloja= ja= yhteiskunnallisia=
muutoksia= ja= tapahtumiaK= qoiseksi= kuvataan= alateema= yksi= kerrallaanK= hunkin= alateeman=
kuvauksen= jälkeen= esitellään= koulutuksen= järjestäjien= näkökulma= juuri= siihen= teemaanK=
gokainen= alateema= ja= siihen= saatu= näkökulma= esitetään= myös= tiivistetyssä= muodossa= ja= ne=
näkyvät=tekstissä=sisennettyinäK==
=
=
öru Ensimmäinenbteema:bMonikulttuurisuusbjabkielib
=
puurelta= osin= buroopan= yhdentymisen= myötä= on= ihmistenI= tavaroiden= ja= palvelujen=
liikkuvuus=valtioiden=rajojen=yli=lisääntynyt=viimeisten=vuosikymmenien=aikanaK=qästä=seuraa=
seI= että= puomessa= tuotetuissa= palveluissa= työskentelee= ja= on= asiakkaina= yhä= useammin=
henkilöitäI= joiden= kokemusmaailmaan= mahtuu= muutakin= kuin= puomessa= asumista= ja=
elämistäK= malveluiden= kilpailuttaminen= on= myös= johtanut= ylikansallisten= toimijoiden=
ilmaantumiseen=sosiaaliJ= ja=terveyspalveluiden=toimijoiksiI=jolloin=johtaminen=ja=työskentely=
näissä= orÄanisaatioissa= voi= olla= hyvinkin= erilaista= kuin= perinteisemmissä= kunnallisissa=
orÄanisaatioissaK==
=
qyöpajoissa= ja= haastatteluissa= kerättyjen= aineistojen= perusteella= monikulttuurisuus= ja= kieli=
jaoteltiin= neljään= eri= alateemaan= Ehuvio= PFW= NF= kansainvälinen= vaihto= ja= vierailutI= OF=
kulttuurien= tuntemusI= PF= tekemällä= oppiminen= yhdessä= maahanmuuttajien= kanssa= ja= 4F=
kielitaitoI=jotka=esitellään=tässä=järjestyksessä=tekstissä=kuvion=kolme=jälkeenK=
=
=
=



 

 

OR

=
huvio PK jonikulttuurisuus=ja=kieli=J=teeman=alateemat=
=
=
öruru Kansainvälisetbvaihdotbjabvierailutb
=
hansainvälisen= vaihdon= määrissä= on= vaihtelua= oppilaitoksittain= ja= koulutusohjelmittainK= go=
lukiossa= kansainväliseen= vaihtoon= lähteviä= on= yli= kaksi= kertaa= enemmän= kuin= saapuneita=
Edaram= C= horkalaI= OMNPI= UFK= iukiosta= siirrytään= aikanaan= korkeakouluihin= ja= lukioaikaiset=
kokemukset= vaikuttavat= kansainvälisyyteen= ja= vaihtoon= suhtautumiseenK= Ammatillisissa=
oppilaitoksissa= puomeen= tulee= runsaimmin= opiskelijoita= tekniikan= alalleK= posiaaliJ= ja=
terveysalalla=on=sen=sijaan=lähtijöitä=selvästi=enemmän= kuin=tulijoitaK= pama=epäsuhta=näkyy=
ammattikorkeakouluissa= matkailuJ= ja= ravitsemisalallaK= EjtK= OMNPI= OP−ORKF= brityisesti=
korkeakouluopiskelijoiden= liikkuvuus= on= lisääntynyt= kaksituhattaluvullaK= Ammatillisissa=
oppilaitoksissa= ei= vastaavaa= nousua= ole= tapahtunut= ECimo= OMNOI= PFK= Aasian= painoarvo= on=
kasvussa= niin= maailmantaloudellisesti= kuin= kansainvälisessä= liikkuvuudessaK= Alueelliset= ja=
yksittäisten=oppilaitosten=väliset=erot=ovat=myös=huomattaviaK=
=
hansainväliset=vaihdot=ja=vierailut=Jalateema=tiivistettynäW=
=

iisätään opettajien ja opiskelijoiden kansainvälistä vaihtoa ja kannustetaan heitä 
vaihtoon ja vierailuihin jotta monikulttuurinen osaaminen lisääntyy 
monipuolisestiK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= kansainvälinen= vaihto= toteutuu= oppilaitoksissa=
monin= eri= tavoinI= kuten= buroopan= rnionin= rahoittamien= brasmusI= ieonardo= tai= Comenius=
vaihtoJohjelmien= tai= ulkomaisten= oppilaitosten= kanssa= tehtävän= koulutusJI= hankeJ= ja=



=

 

OS 
 

verkostoyhteistyön= kauttaK= lppilaitoksissa= vaihtoon= kannustetaan= aktiivisesti= ja= sen=
toivotaan= lisääntyvän= ja= monipuolistuvanK= eaasteena= ovat= enÄlanninkielisen= opetuksen=
määrä= ja= ulkomailta= tulevien= opiskelijoiden= inteÄroituminen= puomeen= ja= suomen= kielen=
oppiminenK=
=
bnÄlanninkielistä= opetusta= on= tarjottava= aiempaa= enemmänI= ja= tässä= apuna= voivat= olla=
vieraskieliset= materiaalit= ja= kansainväliset= opettajatK= vhteistyö= järjestöjen= kanssa= sekä=
ulkomaisten= opintokäyntien= tarjoaminen= niilleI= jotka= eivät= ole= mukana= opiskelijaJ= ja=
opettajavaihdoissaI= lisäisi= orÄanisaatioiden= kansainvälisyyttäK= ln= myös= olemassa= matalan=
kynnyksen= vaihtopaikkojaI= kuten= puomiJkodit= ulkomaillaK= sakiintuneet= vaihtosuhteet= ja= –
paikat= myös= kehittävät= yhteisiä= käytäntöjä= niin= opiskelijoiden= lähettämiseen= kuin=
vastaanottamiseenK= iisäksi= voidaan= vastavuoroisesti= oppia= kumppaneiden= hyvistä=
käytännöistäK=
=
hansainvälistyminen=vaatii=resurssejaI=joita=OMNMJluvun=säästöpaineet=eivät=ainakaan=lisääK=
vhteistoimintaneuvotteluja= on= käyty= lähes= kaikissa= ammattikorkeakouluissaI= eikä=
irtisanomisilta= ole= vältyttyK= mrojektiJ= ja= hanketoiminnan= avulla= voidaan= saada=
kansainvälisyyttä= tukevia= lisäresurssejaK= qosin= leikkaukset= ovat= kohdentuneet= myös= näihin=
toimintoihinK==
=
brityinen= ja= tärkeä= ratkaistava= onÄelma= on= ulkomaisten= opiskelijoiden= vaikeus= inteÄroitua=
puomeen= ja= oppia= suomen= kieltäK= lpiskelijoiden= inteÄroitumista= voisi= auttaa= aiempaa=
syvempi= yhteistyö= ulkomaalaisten= oppilaitosten= kanssaI= esimerkiksi= yhteiset= opintojaksotK=
lpiskelijoita= tulee= rohkaista= yhteiseen= tekemiseen= suomalaisten= ja= kansainvälisten=
opiskelijoiden= keskenK= brityisesti= venäläistaustaiset= opiskelijat= pitäisi= nähdä=
mahdollisuutena= suuren= lukumäärän= ja= senäjän= läheisyyden= ja= taloudellisen= sekä=
kulttuurisen=merkityksen=vuoksiK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

hansainvälinen vaihto on lisääntynyt, mutta haasteita on edelleen erityisesti 
aloittain ja alueittainK euomio tulee kiinnittää kansainvälisten opiskelijoiden 
eriarvoisuuteen, integroitumiseen ja vaihdon taloudellisten edellytysten 
turvaamiseenK hatse on käännettävä itäänK 

=
=
örurv Kulttuurienbtuntemusb
=
qulevaisuuden= osaajien= on= pystyttävä= toimimaan= hyvin= erilaisista= lähtökohdista= tulevien=
asiakkaiden= ja= kolleÄoiden= kanssaK= hotona= asumista= tukeviin= palveluihin= liittyen= on=
esimerkiksi= ymmärrettävä= eri= kulttuurien= perhekäsitysten= erojaK= qämän= vuoksi= on= tärkeääI=
että= tutkintoihin= kuuluu= erilaisiin= kulttuureihin= tutustumista= ja= kansainväliseen=
tutkimukseen= perehtymistäI= jotta= ymmärretään= esimerkiksiI= että= ikääntyminen=
elämänvaiheena= voidaan= eri= puolilla= maailmaa= nähdä= hyvin= eri= tavoinK= pellaisille=
työntekijöilleI= jotka= jo= työskentelevät= monikulttuurisissa= työpaikoissaI= on= tärkeää= tarjota=



 

 

OT

koulutusta= ihmisten= kohtaamiseen= ja= työyhteisön= jäsenten= moninaisuuden= hyväksymiseen=
ja=hyödyntämiseen=orÄanisaation=ja=asiakkaiden=hyväksiK=
=
hulttuurien=tuntemuksen=alateema=tiivistettynäW=
=

iisättävä kulttuurien tuntemusta informaatiotasolla: konkreettinen tietämys eri 
maiden ja kulttuurien tavoista toimia, ymmärtää ja tulkita asioitaK lsaamista on 
kasvatettava myös asennetasolla: moninaisuuden ja erilaisuuden sietäminen, 
hyväksyminen ja ymmärtäminenK  

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta=kulttuurisen= osaamisen= arvo= ja= tarve= tunnistetaan=
nyt= ja= erityisesti= tulevaisuudessa= opetuksen= yhtenä= lähtökohtanaK= hansainvälisten=
opiskelijoiden= ja= opettajien= läsnäolo= vaikuttaa= asenteeseen= ja= tuo= uudenlaista= osaamistaK=
hulttuuriosaamista=voidaan=lisätä=jakamalla=kokemuksia=esimerkiksi=ruokakulttuureistaK=
=
hansainvälisten=opiskelijoiden=kouluttamisessa=ei=aina=voida=lähteä=samalla=tavalla=liikkeelle=
kuin=suomalaisten=opiskelijoiden=kanssaK=hehittyvistä=maista=saapuvilla=opiskelijoilla=voi=olla=
erilainen= hyÄieniakäsitys= kuin= puomessa= ja= tällä= on= erityinen= merkitys= esimerkiksi=
terveydenhuollossa= ja= ruokataloudessaK= puomalaisia= perehdyttäjiä= tarvitaan= ja= yksi= keino=
nopeuttaa= ja=tasoittaa= suomalaisten= ja=kansainvälisten=opiskelijoiden=välisiä= eroja=on=ottaa=
käyttöön=jo= lähtömaassa=suoritettavat=valmentavat=opinnotK= käitä= voidaan=toteuttaa= myös=
verkkokursseinaK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

hansainvälisten opiskelijoiden ja opettajien läsnäolo mahdollistaa erilaisia, 
rikkaita tapoja jakaa kokemuksia ja lisätä kulttuurien tuntemustaK paapuvien 
lähtötasoon on kiinnitettävä huomiota ja suomalaisia tukihenkilöitä tulisi 
hyödyntääK 

=
=
örury TyöskentelybjobSuomessabolevienbmaahanmuuttajienbkanssab
=
vksi= tapaI= jolla= kulttuurista= osaamista= voidaan= kartuttaaI= on= työskentely= jo= puomessa=
olevien= maahanmuuttajien= kanssaK= lpiskelijat= voivat= esimerkiksi= jalkautua=
maahanmuuttajien= arkipäiväänI= toimia= vapaaehtoistyön= kautta= tukihenkilöinä= tai= saada=
kokemuskouluttajien= avulla= tulkintoja= siitäI= millaista= on= asua= maahanmuuttajana=
puomessaK= jyös= puomessa= asuvat= maahanmuuttajien= on= tärkeää= päästä= huolelliseen=
perehdytykseen= siitäI= miten= suomalainen= yhteiskunta= toimii= ja= miten= arki= puomessa=
rakentuuK=
=
qyöskentely=jo=puomessa=olevien=maahanmuuttajien=kanssa=alateema=tiivistettynäW=
=

jaahanmuuttajat tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden suomalaisille oppia 
erilaisista kulttuureista ja suomalaiset voivat vastavuoroisesti opettaa 
maahanmuuttajille suomalaista kulttuuriaK 



=

 

OU 
 

houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= on= hyödynnettävä= tekemällä= oppiminen= yhdessä=
maahanmuuttajien= kanssaK= jaahanmuuttajat= voivat= toimia= erilaisissa= rooleissaI=
opiskelijoinaI= opettajinaI= kokemusasiantuntijoinaI= pitkään= täällä= työskennelleinä= jneK=
mitkään= puomessa= asuneilla= on= kokemusta= suomalaisesta= kulttuuristaK= hansainväliset=
kohtaamispaikatI= suomea= äidinkielenään= puhuvat= tukihenkilöt= ja= maahanmuuttajien=
valmistavat= koulutukset= ovat= tärkeitä= tapoja= toimiaK= puomalaisia= opettajia= tulisi= kouluttaa=
kansainvälisyyteen= ja=kulttuurien= väliseen= kommunikointiinK= Apuna= voivat= olla=suomalaiset=
yrityksetI=joilla=on=yritysverkostoja=ja=muita=luonnollisia=kontakteja=maailmallaK==
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

puomessa asuvia, monissa eri rooleissa toimivia maahanmuuttajia voidaan 
hyödyntää opetuksessa monin tavoinK hansainvälisten yritysten verkostoja 
voidaan käyttää hyväksiK 

=
=
örurä Kielitaitob
=
haikkien= ihmisten= arjen= sujuvuuteen= vaikuttaa= kielitaitoK= puomessa= asuville=
maahanmuuttajilleI= tulivat= he= puomeen= mistä= syystä= tahansaI= on= tärkeää= tarjota=
perusteellista= suomen= kielen= opetustaI= koska= se= edesauttaa= inteÄroitumaan= suomalaiseen=
yhteiskuntaanK= puomen= kielen= hallinta= onkin= ensimmäisiä= askelia= siihenI= että= kotona=
asumista= tukeviin= palveluihin= saadaan= ammattilaisiaI= joilla= on= erilaisia= kulttuuriJ= ja=
kielitaustojaK==
=
jaahanmuuttajat= eivät= kuitenkaan= ole= ainoa= ryhmäI= joka= tarvitsee= kielitaitoaI= vaan= myös=
suomalaisten= on= tärkeää= osata= eri= kieliäK= puomen= maahanmuuttajaväestö= ikääntyyI= joten=
kielellistä= ja= kulttuurista= osaamista= tarvitaan= tulevien= asiakkaiden= kanssa= toimittaessaK=
qoisaalta= taas= puomen= sijainti= senäjän= naapurina= antaa= valtavat= mahdollisuudet= palvella=
venäläisiä= asiakkaita= moninaisin= palveluin= ja= etenkin= rannikkoalueilla= ruotsin= kieli= on=
välttämätönK= gos= suomalaisista= hoivaJI= hoitoJ= ja= turvapalveluista= sekä= –välineistä= halutaan=
maailmanluokan= vientituotteita= on= tärkeää= osata= kohdemaiden= kieliäK= rsein= pelkkä=
enÄlannin=taito=ei=riitäI=ellei=se=ole=kohdemaan=valtakieliK==
=
hielitaidon=alateema=tiivistettynäW=
=

puomen kielen opetusta on tarjottava maahanmuuttajille ja vieraiden kielten 
muiden kuin ruotsin ja englannin opetusta on lisättävä suomalaisilleK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= kielitaitoon= kiinnitetään= jo= nyt= huomiota= ja=
vieraskielistä= materiaalia= on= käytössä= suomenkielisessä= opetuksessaK= bnÄlannin= ja= ruotsin=
kielten=osaamisen=tärkeys=ja=valtaJasema=tunnistetaanI=mutta=tämä=ei=välttämättä=merkitse=
riittävää= kielitaitoa= nyt= ja= tulevaisuudessaK= AlueJ= ja= alakohtaiset= painotukset=
kielenopetuksessa= tulisi= huomioida= nykyistä= paremminI= koska= niissä= on= aitoja=
eroavaisuuksiaK=oavintolaJalalla=ranskan=kielen=merkitys=on=suurempi=kuin=tekniikan=alalla=ja=
alueellisesti=etenkin=ftäJpuomessa=venäjän=kieli=on=tärkeäK=
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hielten= opetuksessa= tulee= hyödyntää= kaikkia= kielenopetusta= tarjoavia= tahoja= myös= oman=
oppilaitoksen=ulkopuoleltaK=hielenharjoittelun=on=liityttävä=käytännön=harjoittelutilanteisiin=
kuten= simulaatioJopiskeluunK= vlipäätään= kielen= opiskelu= olisi= inteÄroitava= muuhun=
opetukseen=nykyistä=paremminK=qämän=voi=aloittaa= jo=pääsykokeistaI=joita=on=jo= toteutettu=
muulla=kuin=suomen=kielelläK=serkkokursseja=pitäisi=hyödyntää= laajasti=kielten=opiskelussaK=
lsia= tutkinnosta= voidaan= toteuttaa= enÄlanninkielisinäK= brityisesti= ammattiin= liittyvän=
kielitaidon=kehittämiseen=tulee=kiinnittää= nykyistä=enemmän=huomiotaK= rlkomailta=tulleille=
opiskelijoille=voisi=olla=tarjolla=suomenkielen=tasotestejäK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

ln tarjottava nykyistä monipuolisempaa ja ammattiosaamiseen integroitua 
kieltenopetustaK serkkoJopetusta on hyödynnettävä laajastiK hieltenosaamisen 
taso on arvioitava suomalaisten ja ulkomailta saapuvien opiskelijoiden 
hakeutuessa oppilaitokseenK 

=
=
örv Toinenbteema:bOppimisympäristötb
=
kykyinen= ja= tuleva= oppiminen= ei= välttämättä= tapahdu= sitenI= että= oppilaat= ja= opiskelijat=
istuvat=pöydän=ääressä=ja=opettaja=opettaa=heitä=samassa=tilassa=ryhmän=edessäK=lppimista=
voi= tapahtua= verkon= kauttaI= työelämässäI= erilaisin= vierailuin= ja= vaikka= kirjastossa= erilaisia=
oppimisen= resursseja= ja= välineitä= hyödyntäenK= qyöpajoissa= ja= haastatteluissa= kerättyjen=
aineistojen=perusteella=oppimisympäristöt=jaoteltiin=neljään=eri=pääteemaan=Ehuvio=4FI= joita=
ovat= oppilaitosten= ulkopuoliset= kouluttajatI= työharjoittelu= ja= harjoitustehtävätI= yhteistyö=
muiden=kuin=oppilaitosten=kanssa=ja=oppilaitosten=välinen=yhteistyöK=qeemat=esitellään=tässä=
järjestyksessä=tekstissä=kuvion=neljä=jälkeenK=

huvio 4K lppimisympäristöt=J=teeman=alateemat=



=

 

PM 
 

örvru Oppilaitoksenbulkopuolisetbkouluttajatb
=
lppilaitoksen= ulkopuolisten= kouluttajien= hyödyntäminen= on= tärkeä= osa= oppimistaI= sillä= ei=
voida= olettaaI= että= orÄanisaation= omilla= opettajilla= ja= luennoitsijoilla= olisi= kaikki= uusin= ja=
keskeisin=osaaminen=ja=tieto=aina= hallussaanK= qarve=ulkopuolisille= kouluttajille=on=ilmeinenI=
kun= kyse= on= täysin= uudesta= tutkimuksesta= tai= hyvin= erityisestä= ja= kapeasta= osaamisen=
alueestaK= sanhusten= kotona= asumisen= kannalta= keskeinen= osaamisen= puute=
opetushenkilökunnalla=on=omakohtainen=kokemusK=piinä=vaiheessaI=kun=opetushenkilökunta=
tarvitsee= ikänsä= vuoksi= apua= ja= palveluita= arkeensaI= he= ovat= jo= eläkkeelläI= eivätkä= ole=
opettamassa=tulevaisuuden=osaajiaK=maitsi=jos=heitä= hyödynnetään=kokemusasiantuntijoinaK=
juutenkin= eläkkeellä= olevia= osaajia= olisi= tärkeä= ottaa= mukaan= erilaisiin= koulutuksiinI= sillä=
heillä= on= takanaan= pitkä= kokemus= ja= usein= myös= kiinnostusta= olla= kokopäivätyötä=
vähäisemmässä= määrin= alan= kehittämisessä= mukanaK= vhteistyö= voidaan= toteuttaa= myös=
ulkopuolisten=tahojen=antamina=lyhyinä=tietoiskuinaK=
=
lppilaitosten=ulkopuoliset=kouluttajat=Jalateema=tiivistettynäW=
=

lppilaitosten ulkopuolisten kouluttajien hyödyntämistä tulee lisätä opetuksessa 
huomioiden alan asiantuntijat, kokemuskouluttajat, eläkeläiset, alumnit ja 
järjestöjen edustajatK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= ulkopuolisia= asiantuntijoita= hyödynnetään=
opetuksessa= taloudellisten= mahdollisuuksien= asettamissa= rajoissa= melko= monipuolisestiK=
eyödyntäminen= ei= rajoitu= pelkästään= opetuksen= toteuttamiseen= vaan= sisältää= myös=
opetuksen= suunnittelunK= marhaassa= tapauksessa= molemmat= osapuolet= antavat= oman=
erilaisen= panoksensa= opetukseen= ja= sen= suunnitteluunK= qaloudellisten= resurssien=
niukkeneminen= heikentää= mahdollisuuksia= palkata= lyhytaikaisesti= asiantuntijoita= samassa=
mittakaavassa= kuten= aiemminK= qalossa= työskentelevien= opettajien= työpaikat= pyritään=
turvaamaanI= tällöin= opettajavaihto= oppilaitosten= välillä= voi= olla= käytännöllinen= ja=
taloudellinen= tapa= saada= erilaista= osaamistaK= lpettajilla= on= osaamista= myös= työelämään=
vietäväksiK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

Asiantuntijavaihto organisaatioiden välillä lisää opetuksessa hyödynnettävää 
osaamista, joskin taloudellisen tilanteen tiukkuus tekee siitä haastavaaK  

=
=
örvrv Työharjoittelub
=
jyös=muissa=kuin=koulutusta=tarjoavissa=orÄanisaatioissaI=esimerkiksi=tutkimusta=tekevissä=
tai= erilaisia= palveluita= tuottavissa= orÄanisaatioissaI= on= paljon= ajankohtaista= osaamistaK=
käille=orÄanisaatioille=motiivina=opetukseen=osallistumisessa=voi=olla=tulevien=työntekijöiden=
osaamiseen= vaikuttaminen= ja= mahdollisuus= kehittää= omaa= osaamista= yhteistyössä=
oppilaitosten= kanssaK= pamalla= tavalla= myös= työharjoittelijoiden= ottaminen= orÄanisaatioon=
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voi= tuottaa= uusia= näkökulmia= työhönI= vaikka= harjoittelijoiden= ohjaaminen= toki= myös= vaatii=
aikaaI=paneutumista=ja=resurssejaK=
=
earjoittelijoiden= ei= tule= olla= resurssiI= joita= käytetään= liian= vähäisen= henkilökuntamäärän=
paikkaamiseenK= earjoittelijat=tarvitsevat=ohjausta= ja=on=tärkeääI=että= heidän=näkemyksiään=
ja= kokemuksiaan= kuunnellaanI= jolloin= orÄanisaation= sisällä= olevat= voivat= saada= uutta=
näkökulmaa= omaan= työhönsäK= lpiskelijoille= voidaan= antaa= erilaisia= harjoitustehtäviäI=
esimerkiksi= he= voivat= tarkastella= orÄanisaation= laatuaI= työn= tehokkuuttaI= työntekijöiden=
välisiä= suhteita= tai= muita= orÄanisaation= kannalta= tärkeitä= seikkojaK= lpiskelijoiden= tekemät=
tehtävätI= arvioinnit= ja= selvitykset= eivät= ole= samaa= tasoa= kuin= pitkään= alalla= toimineidenI=
mutta=niistä=voivat=molemmat=osapuolet=oppiaK=
=
qyöharjoittelun=alateema=tiivistettynäW=
=

Työharjoittelu on organisoitava ja resursoitava perusteellisestiK earjoittelua tulee 
olla opintojen eri vaiheissa ja harjoittelun huolellinen organisointi ja riittävä 
resursointi opintojen eri vaiheissa ja palaute harjoittelupaikkaan on varmistettavaK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta=oleellinen=osa=oppimisympäristöä=on=työharjoittelu=
siihen= liittyvine= tehtävineenK= hehittämistä= kaipaa= vielä= malliI= jossa= opiskelijat= vievät= uutta=
tietoa= työharjoitteluun= mennessään= ja= sekä= vastaanottavan= orÄanisaationI= oppilaitoksen=
että= opiskelijan= omaa= toimintaa= kehitetään= harjoittelusta= saadun= palautteen= perusteellaK=
earjoittelua= kansainvälisissä= yrityksissä= osana= opiskelijavaihtoa= tulee= lisätä= ja= jalostaaK=
earjoitteluohjaajia=on=koulutettava=säännöllisesti= jotta=pystytään=vastaamaan=työelämästä=
tuleviin=tarpeisiinK=earjoitteluun=liittyvää=auditointia=kannattaa=myös=kehittääK=
=
earjoittelun= keskittyminen= kasvukeskuksiin= nähdään= uhkana= reunaJalueilla= toimiville=
yrityksille= ja= muille= orÄanisaatioilleK= lpetusta= oppilaitoksissa= ja= siihen= niveltyvää=
harjoittelua= voidaan= toteuttaa= eri= tavoillaI= kuten= parityönä= ammattilaisten= kanssaK=
lppilaitoksissa=on=totuttu=siihenI=että=harjoitteluun=mennään=uuden=tiedon=kanssa=ja=siellä=
tavoitellaan= teorian= ja= käytännön= yhteensovittamistaK= qoinen= lähestymistapa= voisi= olla= seI=
että=opiskelijat=menevät=työn=maailmaan=ja=etsivät=sieltä=oppimistehtäviäK=qämän=jälkeen=he=
tulevat= opiskelemaan= ja= hakemaan= vastauksia= työssä= nähtyihin= olennaisiin= kysymyksiinK=
qyössä= ja= harjoittelussa= oppimista= voisi= pedaÄoÄisesti= kehittää= sitenI= että= se= nivoutuu=
tiiviimmin= osaksi= opetusta= ja= vuorovaikutus= oppilaitoksen= ja= harjoittelupaikan= välillä= on=
molempia=hyödyttävääK==
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

earjoittelussa tulee pyrkiä uudenlaiseen käytännön ja teorian suhteeseenK 
lpetuksen organisaatioiden keskittyessä kasvukeskuksiin niiden ulkopuoliset 
alueet tulee huomioida harjoitteluissaK 

=
=
=



=
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örvry Yhteystyöbmuidenbkuinboppilaitostenbkanssabb
=
lppilaitosten= on= tärkeä= olla= yhteystyössä= ympäröivän= yhteiskunnan= toimijoiden= kanssaK=
qutkimusJ= ja= kehittämishankkeita= voidaan= toteuttaa= järjestöjenI= kuntienI= yritystenI=
yksilöiden= ja= periaatteessa= kenen= tahansa= kanssaK= vhteistyötä= voidaan= tehdä=
kertaluontoisesti= esimerkiksi= hankkeena= tai= pitkäaikaisen= kumppanuuden= kauttaI= jolloin=
sovitaan= esimerkiksi= opiskelijoiden= vuosittain= tekemästä= selvityksestä= tai= yritysten=
antamasta=esittelystäK= lpiskelijoita=voidaan=hyödyntää=monenlaisia= avustavissa=tehtävissä=
ja= pidemmälle= ehtineet= opiskelijat= voivat= tehdä= opinnäytetöitä= tai= arviointeja= eri=
orÄanisaatioilleK==
=
vhteistyö=muiden=kuin=oppilaitosten=kanssa=Jalateema=tiivistettynäW=
=

lppilaitosten tulee lisätä monialaista yhteistyötä työelämän toimijoiden ja 
asiakkaiden kanssaK  

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= oppilaitoksilla= on= jo= monenlaista= yhteistyötä= eri=
toimijoiden= kanssaK= rusiaI= erilaisia= ja= kiinnostuneita= yhteistyötahojaI= kuten= kolmannen=
sektorin= järjestötalotI= tulee= ottaa= mukaanK= jyös= valtakunnalliset= järjestöt= tekevät=
yhteistyötäI=mutta=niiden=mahdollisuudet=ja=halu=yhteistyöhön=kasvukeskusten=ulkopuolella=
olevien=oppilaitosten=kanssa=voi=olla=heikkoK=
=
iisääntynyt= projektimainen= opiskelu= ja= kehittämistehtävät= luovat= mahdollisuuksia=
monialaiselle= ja= monipuoliselle= yhteistyölleK= honkreettisia= esimerkkejä= hedelmällisestä=
yhteistyöstä= voivat= olla= ikäkampus= ja= kansalaiskampus= sekä= kansalaisopiston= mukaan=
lähteminen= osaksi= hoitoketjuaK= käin= perinteisten= orÄanisaatioiden= rajoja= voidaan= ylittääK=
hoska= oppilaitosten= yksi= tehtävä= on= yhteiskunnallinen= ja= alueellinen= vaikuttaminenI= on=
tärkeääI= että= yhteistyössä= on= mukana= laaja= kirjo= toimijoita= laajalta= alueeltaK= qoisaalta=
oppilaitoksia= keskitetään= säästöjen= vuoksi= kasvukeskuksiinK= iaajan= yhteistyön= avulla=
voidaan=yhdistää=resursseja=ja=vaikuttavuus=kasvaaK=vhteistyö=on=eritoten=tärkeää=siksiI=että=
oppilaitoksilla= on= palvelutoiminnan= rajoituksiaK= vhteistyön= avulla= asiakasnäkökulma=
kyetään= huomioimaan= ja= asiakasnäkökulma= saadaan= mukaan= muiden= toimijoiden= kanssa=
koulutuksen=suunnitteluunK=
=
vhteistyössä= on= tärkeä= muistaa= että= kyse= ei= ole= vain= opetuksen= suunnittelusta= ja=
toteutuksestaI= vaan= myös= yhteistyöverkostojen= luomisestaK= iääkäri= voi= olla= kallis=
luennoitsijaI= mutta=oppilaitoksen=yhteistyökumppanina= hän= voi=olla= avainasemassa= uusien=
ideoiden= synnyttämisessä= ja= silloin= kun= tutustutaan= työelämään= ja= tärkeisiin=
yhteistyökumppaneihinK= vhteistyöverkostoja= voidaan= hyödyntää= muun= muassa=
monimuotoisessa= opiskelussaK=vhteistyöstä=syntyy=kumppanuuksiaI= jotka=perustuvat=usein=
henkilökohtaisiin= kontakteihinK= humppanuuksien= ja= verkostojen= myötä= opetusta= voidaan=
viedä=aiempaa=enemmän=työpaikoille=ja=laaja=osallistuminen=on=mahdollistaK=jukana=voivat=
olla= esimerkiksi= päiväkoditI= vanhainkoditI= yritykset= ja= järjestötK= serkostoja= voidaan=
hyödyntää= myös= oppisopimuskoulutuksessa= ja= siihen= tulee= panostaa= aiempaa= enemmänK=
jääräaikaiset= hankeJ= ja= muut= rahoitukset= saattavat= katkaista= toimivia= yhteistyösuhteitaI=
vaikkapa=brWn=ohjelmakauden=päättyessä=ja=uuden=alkaessaK==
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houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

lppilaitosten tulee pyrkiä tulevaisuuteen suuntautuvaan, monialaiseen ja laajaan 
alueelliseen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssaK lppilaitosten keskittyminen 
kasvukeskuksiin vaikeuttaa tätäK 

=
=
örvrä Oppilaitostenbvälinenbyhteistyöbb
=
lrÄanisaatioiden= työntekijät= ja= opiskelijat= voivat= osallistua= samoihin= koulutuksiinI= oli=
järjestäjänä= sitten= oppilaitos= tai= vaikka= järjestöK= brilaista= koulutustaI= ammatillistaI= korkeaJ
asteen= tai= kansansivistystäI= tarjoavien= oppilaitosten= välinen= yhteistyö= on= hyödyllistäI= sillä=
samaa= opetusta= voivat= hyödyntää= erilaisia= tutkintoja= ja= eri= asioista= kiinnostuneet= ihmisetK=
iukioJopiskelijat=voivat=hyödyntää=korkeakoulujen=opetustarjontaa= ja=peruskoulun=oppilaat=
voivat= käydä= ammattioppilaitosten= kursseillaK= lppilaitosten= tulisi= yhä= enemmän=
koordinoida= opetustaan= muiden= opetuksen= tarjoajien= kanssaK= qoisaalta= voidaan= kysyäI=
katoavatko=ammattien=osaamismääreetI=jos=tutkintojen=sisään=voidaan=sisällyttää=opetusta=
lähes=miltä=tahansa=alalta=tai=minkä=asteen=koulutuksesta=tahansaK=
=
lppilaitosten=välinen=yhteistyö=Jalateema=tiivistettynäW=
=

ln lisättävä eri koulutusalojen ja –asteiden yhteistyötä opetuksen toteuttamisessa 
ja suunnittelussaK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= oppilaitosten= välinen= yhteistyö= oppilaitoksissa= on=
sekä= uhka= että= mahdollisuusK= Asiantuntijoita= voisi= käyttää= ristiin= ja= hyödyntää= hyviä=
käytäntöjä= mutta= uhkana= voi=olla= työpaikkojen= menetysK= rlkomaisten=yliopiston=tarjoamat=
verkkopohjaiset= kurssit= tulevat= lisääntymään= ja= niiden= tuottaman= osaamisen= hyväksi=
lukeminen= kasvaaK= buroopan= rnionin= _oloÄnan= julistus= pakottaa= yhdenmukaistamaan=
tutkintorakenteita= ja= opetustaK= Aiemmin= hankitun= osaamisen= tunnistaminen= ja=
tunnustaminen= EAelqF= toteutuu= jo= nyt= jossain= määrin= koulutusalojen= ja= oppilaitosten=
välilläK= lppilaitosten= välinen= kilpailu= ei= ole= tavoite= vaan= on= pyrittävä= yhteistyöhönK=
lppilaitosten= rahoitusmallissa= voisi= olla= instrumenttiI= joka= tukisi= oppilaitosten= välistä=
yhteistyötäK= qällöin= kannattaisi= esimerkiksi= käyttää= yhteisiä= opetusmateriaaleja= ja= levittää=
hyviä= käytäntöjä= oppilaitosverkostoissaK= vhteisiä= opintojaksoja= voisi= lisätäI= muiden=
osaamista= hyödyntää= ja= opettajat= voisivat= toimia= sivutoimisesti= muissa= oppilaitoksissaK=
joniammatilliset= projektiryhmät= mahdollistavat= erityisen= osaamisen= tarjoamisen=
opetukseenK= qämä= on= mahdollista= laajoissa= pysyvissä= yhteistyöelimissä= kuten= esimerkiksi=
patakunnan=patakorkeaK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

hilpailu oppilaitosten välillä tulee muuttaa rakentavaksi yhteistyöksi kehittämällä 
eritasoisia yhteistyörakenteita ja rahoitusinstrumentteja nykyistä enemmän 
yhteistyötä tukeviksiK 

=



=
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öry Kolmasbteema:bMuuttuvabtoimintaympäristöb
=
säestön= ikääntyminen= ja= kansantalouden=sekä= poliittiset=muutokset= ovat= johtaneet= siihenI=
että= kotona= asuvien= ikäihmisten= tukemiseen= tarkoitettu= palvelujärjestelmä= ja= sen=
reunaehdot= ovat= muuttuneet= viime= vuosikymmeninäK= säestö= ikääntyyI= joten= palveluiden=
kysyntä= kasvaaK= saikka= ihmisten= terveys= on= aiempaa= parempiI= on= toisaalta= iäkkäiden=
joukossa=paljon=heitäI=jotka=elävät=jonkin=pitkäaikaissairauden=tai=vamman=kanssa=Eqimonen=
OMMUFK= iisäksi= muistisairaudet= ovat= lisääntyneet= ja= se= asettaa= uusia= haasteita= palveluiden=
kysynnän= ja= laadun=suhteenK= qurvallisuus= on= yhä=tärkeämpi=seikka= vanhuspalveluissaI=osin=
juuri= muistisairauksien= yleistymisen= vuoksiK= qyöpajoissa= ja= haastatteluissa= kerättyjen=
aineistojen= perusteella= muuttuva= toimintaympäristö= aiheena= jaoteltiin= neljään= eri=
pääteemaan= Ehuvio= RFI= joita= ovat= markkinalähtöisyysI= yrittäjyys= ja= erilaiset= yritysmuodotI=
asiakkuus=ja=palvelujärjestelmä=ja=valvontaK=qeemat=esitellään=tässä=järjestyksessä=tekstissä=
kuvion=viisi=jälkeenK=

=
huvio RK juuttuva=toimintaympäristö=J=teeman=alateemat=
=
=
öryru Markkinalähtöisyysb
=
aemoÄrafiset= ja= sairastavuuteen= liittyvät= seikat= eivät= ole= ainoita= tekijöitäI= jotka= ovat=
muokanneet= vanhuspalvelujen= kenttääK= dlobaalisti= vaikuttavat= maailmantalouden=
taantumat= ja= niiden= erilaiset= kansalliset= versiot= ovat= osaltaan= olleet= vaikuttamassa= siihenI=
että= uusia= julkisjohtamisen= malleja= ja= keinoja= on= laajasti= otettu= käyttöönK= ruden=
julkisjohtamisen= taustalla= on= pitkälti= uusliberalistinen= lähestymistapaI= joka= korostaa=
markkinoita= valtion= vahvan= roolin= sijaanK= qällaisen= ajattelutavan= mukaan= taloudellisen=
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tilanteen= korjaaminen= edellyttää= markkinalähtöisiä= ratkaisujaK= qällaisia= markkinalähtöisiä=
ratkaisuja= ovat= muun= muassa= tilaajaJtuottajamallin= käyttöönotto= kunnan= palvelujen=
tuotannossaK=qilaajaJtuottajamallissa=erotellaan=palvelun=tai=tuotteen=tilaaja=ja=sen=tuottajaK=
=
qilaajaJtuottajamalli= voi= olla= ulkoinen= tai= sisäinenK= pisäisessä= mallissa= tilaajat= ja= tuottajat=
erotellaan= kunnan= orÄanisaation= sisälläI= jolloin= vaikkapa= kunnan= vanhainkoti= voi= tilata=
hallintopalveluja= kunnan= hallintopalveluja= tuottavalta= yksiköltäK= rlkoisessa= tilaajaJ
tuottajamallissa= taas= tilaaminen= ja= tuottaminen= ulottuvat= myös= kunnan= oman= toiminnan=
ulkopuolelleK= qällöin= kunta= voiI= usein= kilpailuttamallaI= ostaa= yritykseltä= esimerkiksi= tietyn=
kaupunÄinosan=kotipalvelun=seuraavaksi=kolmeksi=vuodeksiK=
=
qällaiset= markkinalähtöiset= toimintatavat= ovat= muuttaneet= kunnan= hallinnon=
työntekijöidenI= kuntienI= yritysten= ja= järjestöjen= vanhuspalvelujen= työntekijöiden= ja=
asiakkaiden= olosuhteita= huomattavastiK= qyöntekijöiden= on= oltava= aiempaa= tietoisempia=
palveluiden= tuotannon= kustannuksista= ja= heidän= tehtäväkseen= on= varsinaisen=
palvelutuotannon= lisäksi= tullut= monenlainen= kirjaaminen= ja= dokumentointiK= hirjaamista= ja=
dokumentointia= tarvitaanI= jotta= esimerkiksi= kunta= palvelun=tilaajana= voi=nähdäI=että= tilattu=
palvelu =on =tuotettuK =qiedetäänI =että =hulmakadulla =asuva =Aapo =eeikkinen =on =aamulla =kello =
UK4R=autettu=sänÄystä=ylösI=puettu=ja=hänelle=on=annettu=aamupalaaK=
=
jarkkinalähtöisyys=Jalateema=tiivistettynäW=
=

Työntekijät tarvitsevat markkinalähtöiseen toimintatapaan liittyen osaamista, 
esimerkiksi kustannuksista, tehokkuudesta, kilpailutuksesta, markkinoinnista ja 
tiedotuksestaK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= oppilaitosten= toimintaympäristö= on= muuttunut= ja=
muuttuu= markkinalähtöisempään= suuntaanK= qämä= herättää= ristiriitaisia= ajatuksiaI= ja=
kriittinen= näkökulma= on= vahva= etenkin= sosiaaliJ= ja= terveysalan= toimijoiden= ja= koulutuksen=
ammattilaisten= joukossaK= qehokkuuden= korostaminen= on= haaste= opetukselle= ja= aiheuttaa=
jännitteitäK=melkona=on=inhimillisyyden=häviäminen=ja=seI=että=hinta=määrittää=kaiken=arvonK=
oahakeskeisyyden=vastapainoksi=tarvitaan=inhimillisiä=palvelupakettejaI=joissa=lähtökohtana=
on= asiakas= ja= hänen= tarpeensa= sekä= heidän= läheisensäK= qaloudellisuuden= lisäksi= on=
kiinnitettävä= huomiota= palvelujen= vaikuttavuuteen= ja= asiakkaan= kannalta= järkeviin=
palvelukokonaisuuksiinK=
=
jarkkinalähtöisyys= luo= haasteita= opiskelijoiden= tasapuoliseen= kohteluun= epätasaJ
arvoistuvassa= puomessaK= lpiskelijoiden= lähtökohdat= ovat= erilaiset= ja= tiedetäänI= että=
koulutuksen=sosiaalinen=periytyvyys=on=puomessa=suurtaK=horkeakoulutettujen=vanhempien=
lapset= ovat= todennäköisemmin= korkeakoulutettuja= kuin= matalasti= koulutettujen=
vanhempien=lapset=EksK=esimK=ouohola=OMNOFK==
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=



=

 

PS 
 

Tarvitaan ammattilaisia, jotka toimivat laadukkaasti, kustannustietoisesti ja 
asiakaslähtöisesti markkinalähtöisyyden lisääntyessä opiskelijoiden tasaJarvo 
huomioidenK  
 
 

öryrv Yrittäjyysbjaberilaisetbyritysmuodotb
=
btenkin= kunnan= järjestöiltä= ja= yrityksiltä= ostamien= palveluiden= tuottaminen= edellyttää=
kaikilta= työntekijöiltäI= ei= vain= hallinnollisilta= ja= johtotason= henkilöstöltäI= kilpailuttamisenI=
markkinoinninI= tarjousten= tekemisenI= kustannustehokkuuden= ja= dokumentoinnin= ainakin=
jonkintasoista= ymmärtämistä= ja= osaamistaK= malveluiden= tuottajina= tulevaisuuden=
työntekijöiden= on= tärkeää= tietää= myös= erilaisista= yritysmuodoista= ja= palveluntuottajien=
orÄanisoinnin=mahdollisuuksistaI= kuten=osuuskunnistaI= franchisinÄJyrityksistäI= sosiaalisista=
yrityksistä= ja= järjestöistä= sekä= säätiöistäI= jotka= voivat= olla= voittoa= tavoittelevia= tai=
tavoittelemattomiaK=
=
earjoittelulla= on= vaikutusta= siihenI= miten= yritysosaaminen= tulee= osaksi= opiskelijan=
ammattitaitoaK= haikkiaan= yrittäjyyttä= on= tarkasteltava= opinnoissa= monelta= eri= kantiltaW=
eettiset=kysymyksetI=rahaI= laatu=ja=ihmisarvoK=brilaisiin=yritysmuotoihin=kuten=osuuskuntiinI=
säätiöihinI= osakeyhtiöihin= ja= sosiaalisiin= yrityksiin= on= järkevää= tutustuaK= honkreettisten=
liiketoimintasuunnitelmien= avulla= yrittäjyyttä= voidaan= oppia= monipuolisestiK=
vrittäjäopintojen= sisällöt= kehittyvät= ympäristön= muuttuessa= jolloin= korostuvat= osaaminen=
liittyen= tietojärjestelmiinI= tilojen= tehokkaaseen= käyttöönI= nettikauppaanI= alihankintaan= ja=
kustannustietoisuuteenK=
=
vrittäjyys=ja=erilaiset=yritysmuodot=Jalateema=tiivistettynäW=
=

Tulevaisuuden osaajien on tunnettava yrittäjämäinen toimintatapa ja erilaiset 
yritysmuodotK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= oppilaitoksissa= on= paneuduttu= yrittäjäopintojen=
toteuttamiseen= niin= pakollisina= kuin= vapaavalintaisina= opintoinaK= lpetuksen= lähtökohtina=
ovat= erilaiset= sisällölliset= teemat= ja= itse= yrittäjyys= tai= liikkeelle= on= lähdetty= erilaisista=
toimijoistaK= qällä= tavalla= yrittäjyysI= yrittäjämäinen= toimintatapa= ja= yritysmuodot= tulevat=
tutuiksi=osana=erilaisia=opintojaK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

lpetuksen on oltava ajantasaistaK vrittäjäosaaminen ja erilaisten yritysmuotojen 
tietämys voivat olla tärkeä osa opetusta ja niiden kehittymistä on seurattavaK  

=
=
öryry Asiakkuusbjabpalvelujärjestelmäb
=
Asiakkaiden= ja= heidän= omaistensa= rooli= on= muuttunut= palvelujärjestelmän= muuttuessaK=
Asiakkaiden= oletetaan= osaavan= määritellä= omat= tarpeensaI= tuoda= ne= esiinI= peilata= niitä=
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tarjolla= oleviin= palveluihinI= vertailla= palveluita= ja= niiden= hintoja= keskenään= sekä= valita=
itselleen= parhaat= palvelutK= iisäksi= asiakkaan= oletetaan= valvovan= palveluiden= laatua=
asiakkaana= ollessaanK= piis= myös= asiakkaiden= toimintaympäristö= on= muuttunut= ja= a= tämä=
edellyttää=heiltä=erilaista=osaamistaK=
=
hun= asiakkaat= oppivat= analyyttisiksiI= vertaileviksiI= omien= etujen= ajajiksiI= niin= tällöin=
työntekijöiltä= odotetaan= yhä= enemmän= asiakkaiden= tarpeiden= ja= toiveiden= kuulemista= ja=
kunnioittamistaK= lsin= asiakkaiden= tehtäväksi= jää= myös= moninaisten= tuottajien= tuottamien=
julkisten= palveluiden= laadunvalvontaI= etenkin= silloin= kun= palvelu= tuotetaan= asiakkaan=
kodissa=tai=kotiinK=
=
pamalla=kun=palveluiden=tuottajien= määrä= lisääntyyI=kasvaa= myös=tarve=valvoa= palveluiden=
tuottajiaK= posiaaliJI= terveys= ja= turvapalvelut= ovat= kaikki= sellaisia= palveluitaI= joissa= on=
mahdollisuus= ja= usein= tarve= puuttua= ihmisen= yksityisluontoisiin= asioihinW= asiakkaan= kotiin=
mennään= omalla= avaimellaI= asiakkaaseen= kosketaan= ja= vieläpä= hyvin= intiimeille= alueille=
esimerkiksi= peseytymisessä= avustettaessaK= iisäksi= kyse= on= palvelustaI= joka= on= asiakkaan=
hyvinvoinninI= terveydenI= turvallisuuden= ja= jopa= henÄen= kannalta= olennainenK= Asiakas= on=
riippuvainen=palveluista=ja=niissä=työskentelevistä=ammattilaisistaK=qällainen=asetelma=vaatii=
vahvaa=ammattietikkaa=ja=myös=palvelujen=tuottajien=valvontaaK=
=
Asiakkuus=ja=palvelujärjestelmä=Jalateema=tiivistettynäW=
=

Asiakkuus tulee ymmärtää kokonaisvaltaisesti ja asiakkuuden näkökulma on 
oltava mukana vanhoja ja uusia palveluita kehitettäessäK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= asiakkaiden= paremman= huomioimisen= perustaksi=
tarvitaan= parempaa= yhdyskuntasuunnittelua= ja= aluekehitystyötäI= ennakoivaa= tietoa=
päätösten= pohjaksi= ja= joustavuuttaK= ln= tärkeää= tuoda= esiin= asiakkaiden= asiantuntijuuteen=
pohjautuvat= kokemuksetK= eeidät= on= kohdattava= tasaJarvoisina= yksilöinä= kaikissa=
palveluissaK= Asiakaslähtöisyyden= lisäämiselle= on= suuri= tarveI= ja= palvelumuotoilua= voidaan=
kehittää= yhä= enemmän= vastaamaan= asiakaslähtöisyyden= tarvettaK= = Asiakkaan= kannalta= on=
tärkeää= miettiä= sekä= turvallisuutta= että= kustannuksiaI= kun= hänen= tarpeisiinsa= pyritään=
vastaamaanK=ln=osattava=huomioida=samanaikaisesti=monet=eri=näkökulmat=ja=lähtökohdatK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

hapeaJalainen osaaminen ei usein riitä vaan tarvitaan laajaa näkemystä 
palveluiden yhteensovittamiseksi asiakkaan parhaaksiK 

=
=
öryrä Palvelujärjestelmäbjabvalvontabb
=
malveluiden=tuottajien=määrän=lisääntyminen=on=kasvattanut=tuottajien=valvonnan=tarvettaK=
malveluiden=valvonnassa=on=tärkeääI=että=työntekijöiden=tekemä=työ=dokumentoidaanI=jotta=
tiedetäänI= mitä= asiakkaan= kanssa=tai=hänen= hyväkseen= on=milloinkin= tehtyK= aokumentointi=
tehdään= usein= tietoteknisiä= apuvälineitä= hyödyntäenI= joten= ammattilaisten= on= osattava=



=
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kirjaamiskäytännöt= ja= niissä= käytettävät= tekniset= apuvälineetK= malveluiden= tuottajien=
valvonta=tapahtuu=myös=yleisemmällä=tasollaI=esimerkiksi=omavalvontasuunnitelmien=avulla=
ja= erilaisin= tarkastuksinK= huntien= vastuulla= on= valvoa= yrityksiltä= ostettujen= palveluiden=
laatuaK= salvira= eli= posiaaliJ= ja= terveysalan= lupaJ= ja= valvontavirasto= antaa= toimijoille= lupia=
tuottaa=palveluita=silloinI=kun=palvelut=ovat=luvanvaraisia=ja=valvoo=palveluiden=laatua=myös=
muilla= tavoinK= qosiasiassa= etenkin= ikäihmisten= kotona= tuotettujen= palveluiden= laatua= on=
käytännössä=salviran=tai=kunnan=mahdoton=valvoaI=sillä=tuotantopisteitä=on=niin=paljonK==
=
malvelujärjestelmän=ja=valvonnan=alateema=tiivistettynäW=
=

jonimuotoinen palvelujärjestelmä edellyttää moninaista osaamista, kuten 
järjestelmän tuntemista, etiikkaa, valvontaa ja laatuaK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= monimutkainen= ja= moninainen= palvelujärjestelmä=
herättää= huolen= laadustaK= bsimerkiksi= hoitotyössä= asiakas= ja= hänen= läheisensä= ovat=
toiminnan= lähtökohtaK= malvelumuotoilu= ja= kokemusasiantuntijoiden= käytön= lisääminen=
opetuksessa= ovat= erinomaisia= mahdollisuuksia= kehittää= palvelujärjestelmää= ja= osaamistaK=
iaadun= mittaaminenI= määrittäminen= sekä= laadun= ja= markkinalähtöisyyden= yhdistäminen=
ovat= tulevaisuuden= haasteitaK= iaatuun= liittyy= myös= opiskelijoiden= valintaI= esimerkiksi=
soveltuvuustestejä= voidaan= toivoa= takaisin= opiskelijavalintatilanteisiinK= juuttuva=
toimintaympäristö= vaikuttaa= myös= siihenI= millaisia= opiskelijoita= on= hyvä= ottaa= tutkintoa=
opiskelemaanK= jikäli= opiskelijalla= on= onÄelmia= oppimisessaI= siihen= on= tartuttava=
varhaisessa= vaiheessaK= qietyille= aloilleI= kuten= turvallisuusJI= sosiaaliJ= ja= terveysalalle=
hakeutuu= toisinaan= henkilöitäI= jotka= eivät= ole= alalla= sopiviaK= iainsäädäntö= EploAFI= joka=
koskee= opiskeluoikeuden= peruuttamista= ja= palauttamista= antaa= mahdollisuuksia= puuttua=
alalle=sopimattomien=opiskelijoiden=tilanteeseenK=
=
qulevaisuuden= laatu= perustuu= ammattilaisilleI= jotka= jo= opiskeluvaiheessa= kehittävät=
onÄelmanratkaisutaitojaan= sen= sijaanI= että= kopioisivat= valmiit= ratkaisut= internetistäK=
lpiskelijoille= on= alusta= alkaen= oltava= selvääI= mitä= alalla= menestyminen= edellyttääK=
houlutuksessa= on= omat= laatujärjestelmänsäI= joihin= opiskelijat= tottuvat= ja= ehkä= osaavat=
hyödyntää=tätäkin=tietämystään=työelämässäK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

joninaistuvassa ja muuttuvassa palvelujärjestelmässä laatuosaamista on 
lisättävä liittyen sekä opintoihin että opiskeltavaan alaanK iaatu kuuluu kaikkeen 
tekemiseen, myös vuorovaikutukseenK 

=
=
örä Neljäsbteema:bUudenbteknologianbkehittäminenbjab
teknologiaosaaminenb
=
qoimintaympäristön= muutos= on= jatkuvaa= ja= sen= vuoksi= opetuksen= ja= oppimisen= tulee=
jatkuvasti= huomioida= ympäröivää= maailmaaI= kehittää= uutta= ja= ottaa= muualla= kehitytettyjä=
teknoloÄioita= käyttöönK= qyöpajoissa= ja= haastatteluissa= kerättyjen= aineistojen= perusteella=
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uuden= teknoloÄian= kehittäminen= ja= teknoloÄiaosaaminen= aiheena= jaoteltiin= kolmeen= eri=
pääteemaan= Ehuvio= SFI= joita= ovat= uuden= kehittäminenI= teknoloÄian= hyödyntäminen= ja=
teknoloÄiaympäristöt=oppimisessaK=qeemat=esitellään=tässä= järjestyksessä=tekstissä=kuvion=
kuusi=jälkeenK=

=
huvio SK ruden=teknoloÄian=kehittäminen=ja=teknoloÄiaosaaminen=J=teeman=alateemat=
=
=
öräru Uudenbkehittäminenbb
=
ruden= tiedon= ja= toimintatapojen= kehittämisessä= voidaan= soveltaa= erilaisia= lähtökohtia= ja=
tapojaK= qällaisia= voivat= olla= esimerkiksi= itsensä= kehittäminenI= jatkuva= kehittäminenI=
nykytilan= arviointiI= eettinen= kehittäminenI= markkinalähtöinen= kehittäminenI=
palvelumuotoilu= ja= käyttäjälähtöinen= kehittäminenK= lpiskelun= lomassa= olevassa=
työharjoittelussa= voidaan= kehitellä= uusia= innovaatioita= ja= julkisia= ja= yksityisiä= palveluitaK=
llennaista=kehittämistoiminnassa=on=tila=ja=mahdollisuus=tuoda=omiaI=hassuiltakin=tuntuvia=
ideoita= esille= ilmanI= että= niihin=suhtaudutaan=alentuvastiK= jonet= kiinnostavat=keksinnöt= ja=
elämää= helpottavat= toimintatavat=ovat=saaneet=alkunsa=alussa=outoina= pidetyistä= ideoistaK=
ruden= kehittämisessä= sisällöllisinä= tuotoksina= ovat= aiemmin= olleet= esimerkiksi=
paikantamisjärjestelmätI= potilashuoneiden= parempi= toimivuusI= ambulansseissa=
hyödynnettävä= teknoloÄiaI= kodin= käyttöliittymätI= älyvaatteetI= erilaiset= apuvälineet= ja=
koodilukotK= haikki= nämäkin= uudet= teknoloÄiat= voivat= olla= avuksi= ja= hyödyksi= vanhusten=
kotona=asumisessa=ja=turvallisuudessaK=
=
=
=



=
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ruden=kehittämisen=alateema=tiivistettynäW=
=

rudistava asenne on taustalla, kun opitaan erilaisia kehittämistapoja, kuten 
asiakaslähtöinen tai eettinen kehittäminenK hehittämistä on osattava soveltaa eri 
sisältöalueisiinK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= uuden= kehittämistä= tehdään= paljon= erityisesti=
projekteissaK=eaastattelujen=tekemisen=aikaan=haasteena=oli=buroopan=rnionin=rahoituksen=
ohjelmakauden= vaihtumisen= aiheuttama= notkahdus= hankerahoituksessaK= qulevaisuudessa=
on=tärkeääI=että=hanke=inteÄroidaan=aiempaa=tiiviimmin=opetukseen=niinI=että=opiskelijoiden=
osallistuminen=projekteihin=kasvaaK=qeknoloÄiaa=voi=kehittää=kansainvälisenä=yhteistyönä=ja=
se= tarjoaa= samalla= mahdollisuuden= oppia= kieliä= ammatillisesta= näkökulmastaK= ruden=
teknoloÄian= kehittämisessä= on= erityisen= tärkeää= huomioida= käyttäjälähtöisyys= ja=
kokemustietoK=rusia=ajatuksia=ja=innovaatioita=tarvitaanI=esimerkkinä=voisi=olla=kurssiresepti=
liikuntareseptin=tapaan=sosiaalisten=kontaktien=vähäisyydestä=kärsivälle=vanhukselleK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

hansainvälisiä hankkeita on lisättävä ja opiskelijoiden roolia kaikissa projekteissa 
on innovaatiotyössä kasvatettavaK  

=
=
örärv Teknologianbhyödyntäminenb
=
qeknoloÄisista=keksinnöistä=ja=apuvälineistä=on=apua=vain=silloinI=kun=niitä= osataan=käyttää=
oikeinK=pen=vuoksi=opetuksessa=on=tärkeääI=että=opiskelijat=oppivat=avoimen=suhtautumisen=
teknoloÄiaanI= oppivat= hyödyntämään= uusimpia= teknoloÄisia= välineitä= ja= osaavat= opettaa=
niiden= käyttöä= asiakkailleen= työelämässä= ollessaanK= qeknoloÄian= opettamisesta= ja=
apuvälineiden= käytön= hyödyntämisestä= voi= tulla= joillekin= jopa= ammattiI= sillä= teknoloÄisen=
muutoksen= vauhti= on= nopea= ja= loppukäyttäjän= ja= teknoloÄian= kehittäjän= välille= tarvitaan=
usein=tulkkaavia=osapuoliaK=käiden=tulkkaavien=osapuolien=on=ymmärrettävä=teknoloÄiaa=ja=
käyttäjän= näkökulmaa= ja= arkea= sekä= sovitettava= näitä= yhteen= käyttäjän= etua= ajatellenK=
qoisinaan= teknoloÄian= käytön= opetuksessa= hyödynnetään= teknoloÄiaaI= esimerkiksi=
videoyhteydellä=voidaan=opastaa=asiakasta=käyttämään=koodilukkoaK=
=
btäältä= annettu= apu= tulee= lisääntymään= ja= esimerkiksi= hälytyskeskuksista= voidaan= auttaa=
hädässä=olevaaI=jolloin=erilaiset=palvelupuhelimet=tai=hoivan=telecenterit=voivat= osoittautua=
tarpeellisiksiK= qerveydenhuollon= konsultoinnit= etäällä= ovat= jo= käytössä= ammattilaisten=
keskuudessa= ja= saattavat= tulevaisuudessa= lisääntyä= merkittävästi= myös= potilaiden= ja=
ammattilaisten=välisissä=yhteyksissäK=
=
käin=tarve= ihmisten= ja=asioiden=liikuttamiseen=paikasta= toiseen=vähenee=ja=näin=säästetään=
matkakustannuksissaK= btäteknoloÄia= saattaa= johtaa= siihenI= että= taitava= verbaalinen=
kanssakäyminen=on=yhtä=tärkeämpää=tulevaisuuden=palveluissaK=jaahanmuuttajien=määrän=
lisääntyessä= tämä= saattaa= olla= onÄelmallistaI= sillä= hyväkään= kuvayhteys= ei= täysin= korvaa=
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kasvokkaista= kohtaamista= ja= muillakin= kuin= syntyperäisillä= suomen= tai= ruotsin= kielen=
puhujilla=voi=olla=kielellisiä=vaikeuksiaK=
=
qeknoloÄian=hyödyntämisen=alateema=tiivistettynäW=
=

lpiskelijoiden on osattava hyödyntää uutta teknologiaa ja opettaa sen käyttöä 
asiakkailleK  

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= teknoloÄiaa= hyödynnetään= jo= monin= eri= tavoinK=
oesurssien= niukkuus= ja= tilojen= puute= rajoittavat= teknoloÄian= käyttöäK= oatkaisu= tähän= voisi=
olla= asiantuntijoiden= käyttö= oppilaitosten= yhteisopetuksenaK= hehittämisJ= ja=
tutkimushankkeet=sekä= erilaiset=simulaatioympäristöt= tukevat= teknoloÄian= hyödyntämistäK=
vhteistyöhön= on= tekniikan= hyödyntämisessä= tarveI= esimerkiksi= järjestöjen= kanssaK= rusia=
opintojaksoja= kuten= teknoloÄinen= hoitotyöI= palveluinnovaatiot= ja= mrimeJfq= Ekotona=
selviytymisen=taidotF=joissa=teknoloÄia=on=keskeisellä=sijallaI=on=suunnitellaK=
=
lppilaitoksissa=pidetään=tärkeänäI=ettei=teknoloÄia=ole=ainoa=ratkaisu=esimerkiksi=vanhusten=
onÄelmiinK= qeknoloÄia= ei= ole= arvo= sinälläänI= vaan= sen= käyttöönoton= on= aina= tapahduttava=
käyttäjien= ehdoillaK= qässä= voidaan= ottaa= avuksi= muun= muassa= vertaistukiI=
kokemusasiantuntijatI= kokemusten= hyödyntäminen= tutkimuksessaI= yhteistyö= järjestöjen=
kanssaI=käyttäjälähtöisten=apuvälineiden=kehittäminen=ja=hyvinvointiteknoloÄian=opetusK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

Teknologiaa opitaan, hyödynnetään ja kehitetään käyttäjien ehdoilla luomalla 
teknologian käyttöä tukevat ympäristöt, opetuksen sisällöt ja yhteiset hankkeetK 

=
=
öräry Teknologiabjabympäristötboppimisessab
=
lppilaitoksilleI=kuten=monille=muillekin=toimijoilleI=jatkuvasti=muuttuva=teknoloÄia=aiheuttaa=
haasteitaK= lppilaitosten= resurssit= ovat= rajalliset= ja= uusin= teknoloÄia= on= harvoin= edullistaK=
qämän=vuoksi=uuden=teknoloÄian=kehittäjien=ja=oppilaitosten=kannattaa=toimia=yhteistyössä=
ja= luoda= erilaisia= teknoloÄiavetoisia= oppimisympäristöjäI= joissa= opiskelijat= voivat= toimia=
teknoloÄian= testaajina= ja= kehittäjinä= ja= samalla= oppia= hyödyntämään= sitäK= qällaisia=
oppimisympäristöjä= voivat= olla= teknoloÄialaboratoriotI= hyvinvointiteknoloÄian=
osaamiskeskuksetI= laajemmat= kokeilut= kuten= innovatiivinen= kaupunkiympäristö= tai=
yksinkertaisesti= yrityksen= demonstraatiot= oppilaitoksille= uusimmista= tekniikoista= ja=
laitteistaK==
=
qeknoloÄia=ja=ympäristöt=oppimisessa=Jalateema=tiivistettynäW=
=

Toteutetaan ja ylläpidetään teknologian oppimisympäristöjä nykyistä 
avoimemmin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa myös laajoin aluekokeiluinK  

=



=
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houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= teknoloÄiaympäristöjen= hyödyntämisessä=
opetuksessa= on= rahalla= merkittävä= rooliaK= lppilaitosten= mahdollisuudet= hankkia= uusinta=
teknoloÄiaa= ovat= rajallisetI= koska= uusi= teknoloÄia= on= kallistaK= rutta= teknoloÄiaa=
kehitettäessä=tuotetaan=usein=turhan=kalliita=ratkaisujaK==
=
Ajan= tasalla= pysyminen= edellyttää= parempaa= yhteistyötäI= jolloin= resurssien= yhteen=
saattamisella= voidaan= mahdollistaa= kehittyneemmät= teknoloÄiaympäristötK= vritysten= uusin=
tekniikka=ei=välttämättä=ole=maksutta=oppilaitosten=käytössäK=oatkaisu=voi=olla=yhteistyö=niin=
oppilaitoksen= sisällä= eri= toimialojen= kesken= kuin= alueellinen= ja= kansainvälinen= yhteistyöK= =
lnÄelmana= saattaa= olla= oppilaitosten=asianmukaisten= tilojen=puute=tai=eri= käyttäjäryhmien=
tekniikkataitojen=puutteetI= jotka= rajoittavat=muun= muassa=diÄitaalisten= palvelujen=käyttöäK==
qeknoloÄia= ja= osaaminen= kuitenkin= lisääntyvätK= bsimerkkeinä= voi= mainita= olla= eri= alojen=
simulaatioympäristötI= livinÄ= lab= –tilatI= tenttiakvaariotI= verkkoavusteisen= opetuksen=
kehittäminen= ja= erilaiset= etäteknoloÄiset= ratkaisutK= qeknoloÄiaa= voidaan= hyödyntää= myös=
tarjoamalla= maksullisia= kursseja= ja= täydennyskoulutustaK= maraikaa= toteutetaan= pitkiä=
asiantuntijakoulutuksia=kuten=hyvinvointiteknoloÄian=koulutusohjelmat=ja=käyttäjälähtöisen=
apuvälinepalvelun=asiantuntijakoulutusK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

Teknologiaa kehitetään ja sen määrä lisääntyy oppilaitoksissa, mutta se 
kasvattaa kustannuksiaK hustannuksia voidaan jakaa kumppaneiden kesken 
alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisestiK 

=
=
örö Viidesbteema:bMonialainenbjabelinikäinenboppiminenb
=
blinikäinen= oppiminen= ei= välttämättä= tarkoita= vain= sitäI= että= kaikissa= elämänvaiheissa=
opitaan= uuttaI= vaan= sen= voidaan= tulkita= tarkoittavan= myös= sitäI= että= oppimista= tapahtuu=
monenlaisissa= ympäristöissäK= lppilaitokset= eivät= ole= ainoita= oppimisen= paikkoja= ja=
oppilaitosten= rajat= ovat= aiempaa= epäselvemmätI= oppilaitos= ei= pääty= rakennuksen= seiniinK=
qyöpajoissa=ja=haastatteluissa= kerättyjen=aineistojen=perusteella=monialainen=ja=elinikäinen=
oppiminen= jaoteltiin= neljään= eri= pääteemaan= Ehuvio= TFI= joita= ovat= monialaiset= tutkinnotI=
lisäkoulutusI= yksilölliset= oppimispolut= ja= uudet= ammatitK= qeemat= esitellään= tässä=
järjestyksessä=tekstissä=kuvion=seitsemän=jälkeenK=
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=
huvio TK jonialainen=ja=elinikäinen=oppiminen=teeman=alateemat=
=
=
öröru Monialaisetbtutkinnotb
=
eyvinvointia=tukevissa= ja= lisäävissä=palveluissa=pyritään=yhä=enemmän=siihenI=että= ihmisiin=
ja= heidän= tarpeisiinsa= vastataan= kokonaisvaltaisesti= yhdessä= paikassaK= qavoitteena= on=
vähentää=ihmisten=siirtymistä=paikasta=ja=palvelusta=toiseenI= jotta=erilaiset=tarpeet=saadaan=
tyydytettyäK= qämä=saattaa= lisätä= kysyntää=ammattilaisilleI= joilla= on=monialaista= osaamistaK=
jonialaiset=tutkinnotI=joissa=voidaan=yhdistellä=esimerkiksi=insinööriJ=ja=sairaanhoitotaitojaI=
saattavat=olla=tällöin=tarpeenK=brilaiset=yllättävätkin=yhdistelmät=voivat=olla=käyttökelpoisia=
tulevaisuuden= työelämässäK= qiedetään= esimerkiksiI= että= sosiaaliJ= ja= terveysalalla=
työskentelevät= kokevat= usein= fyysistä= ja= psyykkistä= uhkaaK= qällöin= sosiaaliJ= ja= terveysalan=
tutkintoon= voitaisiin= yhdistää= turvaJalan= osaamistaK= qällöin= tutkintojen= laajuus= kasvaaK=
qutkintojen= laajuutta= voidaan= kasvattaa= myös= syventämällä= osaamista= oman= alan= sisällä=
sitenI= että= hoitoalan= ammattilainen= hankkii= erityisosaamista= esimerkiksi= psykiatriseen= ja=
leikkaussalisairaanhoitoonK= brikoistuminen= ja= laajaJalaisuus= saattavat= lyödä= toisiaan=
korvilleI=yhtäältä=tarvitaan=erityisosaamistaI=toisaalta=laajaJalaista=osaamistaK=
=
jonialaisten=tutkintojen=alateema=tiivistettynäW=
=

Tutkintoihin tulee voida sisällyttää monialaista osaamista joko yhdistelemällä 
tutkintoja tai lisäämällä valinnaisuuttaK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta=tutkintoihin=kohdistuva=vaatimus=monialaisuudesta=
tunnistetaanK=qoisaalta=tutkintokokonaisuuksien=laajuutta=ei=voi=kasvattaa=eikä=aina=tarvita=



=

 

44 
 

monialaista= tutkintoaI= vaan= esimerkiksi= osaamista= voidaan= täydentää= myöhemmin=
työelämän=aikanaK= goillakin=aloillaI=kuten= sairaanhoitajakoulutuksessa=brJdirektiivit=tuovat=
omat=ehtonsa=ja=vaatimuksensaK=llennaista=onI=että=ammatin=perusosaaminen=ei=saa=kärsiä=
erilaissa= uudistuksissaK= vhteistyötä= tehdään= eri= tutkintojen= kesken= ja= projektimainen=
opiskelu= mahdollistaa= monialaisuuden= toteutumisenK= jonialainen= oppiminen= toteutuu=
monella=tavalla=jo=yhteisillä=opintojaksoilla=ja=tutkintojen=sisällä=voidaan=myös=laajentaa=eri=
alojen= yhdessä= tekemistäK= lpettajien= laajat= verkostot= helpottavat= monialaisuuden=
toteutumistaK==
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

Tutkintojen laajuutta ei tarvitse lisätäK jonialaisuus on mahdollista yhteisissä 
opinnoissa, projektimaisissa opinnoissa, opettajien verkostoja hyödyntäen sekä 
täydennyskoulutuksen avulla työelämässä olevilleK  

=
=
örörv Lisäkoulutusbb
=
qyöelämässä= tarvittavaa= erityisosaamista= voidaan= aina= hankkia= perustutkinnon= jälkeisellä=
lisäkoulutuksellaI= esimerkiksi= täydennyskoulutuksenaK= qäydennyskoulutus= on= lähes=
ehdoton= edellytys= monilla= aloillaI= jotta= työntekijöiden= osaaminen= pysyy= ajan= tasalla= ja=
kehittyyK= lpetushenkilöstölle= täydennyskoulutusta= voivat= olla= työelämäjaksotI= joiden=
aikana= he=voivat=saada=tuoreen=käsityksen=siihenI=millaiseen=työelämään=he=opiskelijoitaan=
ohjaavat=ja=valmentavatK=juuntokoulutusI=esimerkiksi=sairaanhoitajasta=lääkäriksiI=on=myös=
yksi= lisäkoulutus= vaihtoehto= etenkinI= kun= yhteiskunnassa= on= meneillään= rakennemuutosI=
jälkiteollisen=tuotannon=muuttuessa=diÄitaaliseen=aikaanK=qällöin=teollisen=ajan=osaamisella=
ei= suoraan= ole= juurikaan= käyttöä= uusissa= tuotantoympäristöissäK= bi= kuitenkaan= ole=
välttämätöntä= suorittaa= alusta= alkaen= uutta= tutkintoaI= vaan= rakentaa= uutta= osaamista=
olemassa=olevan=päälleI=tai=osin=suunnata=osaamista=uudelleenK=
=
ruden= osaamisen= tarve= on= myös= johtamiselleK= siime= vuosikymmeninä= on= julkisten=
palveluiden= johtaminenI= alettu= nähdä= erityistä= osaamista=vaativaksiK= merinteisesti=julkisella=
sektorilla= johtoon=on=noussut=kokenut=sisältöosaajaI= jolla= ei=välttämättä=ole= johtamistaitoa=
tai= JkoulutustaK= OMMMJluvulla= johtamiskoulutuksen= kysyntä= on= lisääntynytI= kun=
johtamistaitoja=on=alettu=yhä=enemmän=arvostaa=ja=vaatia=kaikilla=aloillaK=
=
iisäkoulutuksen=alateema=tiivistettynäW=
=

ln varmistettava kattava muuntoJ, täydennysJ ja erikoistumiskoulutus, jotta 
osaaminen vastaa yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiinK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= oppilaitoksissa= on= tarjolla= iso= kirjo= erilaista=
lisäkoulutustaK= Ajoittain= keskustellaan= siitäI= mitkä= kurssit= tai= millainen= osaaminen= kuuluu=
perustutkintoon= ja= mikä= taas= lisäkoulutukseenK= bsimerkiksijohtamiskoulutus= jakaa=
mielipiteitä= sen= suhteen= kenelle= sitä= tulisi= tarjota= perusopintoina= ja= kenelle= lisäopintoinaK=
iisäkoulutuksissa= hyödynnetään= yhteistyökumppaneita= ja= sen= tavoitteena= voi= olla=
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hyvinvoinnin= lisääminen= esimerkiksi= vapaan= sivistystyön= alueellaK= qutkintoihin= on= tarjolla=
paljon= erilaisia= sisältöjäI= esimerkiksi= pelastusJ= ja= evakuointiosaaminenK= lpettajien=
lisäkoulutukseen= on= myös= ehdokkaita= laajastiK= ln= tärkeä= myös= miettiäI= onko= järkevää=
kohdentaa=suuri=osa=lisäkoulutuksesta=erityisesti=vanhemmille=ikäluokilleK==
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

iisäkoulutusta ja tutkinnon osia on järkevää tarjota osin samoista teemoistaK=
=
=
öröry Yksilöllisetboppimispolutbjabhyväksiluvutb
=
fhmisillä= on= erilaisia= tapoja= ja= mahdollisuuksia= oppiaK= lsalla= opiskelijoista= on= tarvetta=
yksilöllisille= oppimispoluille= ja= hyväksiluvuilleK= btenkin= silloinI= kun= opiskelijalla= on=
oppimiseenI= lukemiseenI= muistamiseen= tai= ymmärtämiseen= liittyviä= erityistarpeitaI= on=
tärkeääI= että= oppimista= tuetaan= ja= vaihtoehtoisia= oppimiskanavia= ja= –keinoja= luodaanK=
qoisaalta= kuka= tahansa= voi= tarvita= yksilöllisiä= oppimispolkuja= ja= hyväksilukujaI= esimerkiksi=
henkilötI= jotka= vaihtavat= alaa= esimerkiksi= ammattitautien= vuoksiK= qällöin= on= tärkeääI= että=
aiempi=osaaminen= otetaan= huomioon= uudessa=koulutuksessa= ja= uuteen= ammattiin= voidaan=
päästä=esimerkiksi=oppisopimuskoulutuksen=kauttaK==
=
Aiempien= opintojen= hyväksilukemista= tarvitsevat= usein= myös= ulkomailla= tutkintoja=
suorittaneetK=kiin=sanotut=valelääkärien=tapaukset=ovat=osoittaneetI=että=tämä=ei=ole=täysin=
onÄelmatontaI=sillä= joissain=maissa=tutkintotodistuksia=voidaanK= qällaiset=tilanteet=vaativat=
huolellista= valvontaa= ja= vanhojen= ammattien= kadotessa= ja= uusien= syntyessä= on= yhä=
useammin= tarve= monenlaiselle= opintojen= ohjaukselleI= opintojen= ja= tutkintojen=
yhteensovittamiselleI= aiemman= osaamisen= tunnistamiselleI= näyttötutkinnoille= ja= erilaisille=
tutkintojen=yhdistelmilleK=
=
vksilölliset=oppimispolut=ja=hyväksiluvut=Jalateema=tiivistettynäW=
=

hokonaisen väestön kouluttamiseksi on varmistettava että yksilöllinen oppiminen 
on mahdollista esimerkiksi hyväksiluvun, verkkoJoppimisen, mallioppimisen ja 
tekemällä oppimisen kauttaK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= yksilölliset= polut= ja= hyväksi= lukeminen= herättävät=
keskusteluaK= vksilöllisyyden= toteuttamiselle= oppilaitoksissa= on= monenlaisia= esteitäI= joista=
osa= on= rakenteellisiaK= lpetuksen= aikataulut= ja= jaksotukset= eivät= aina= joustaK= gos=
opintojakson= toteutus= on= harvoin= voi= halukkaita= osallistujia= olla= vähän= ja= pienelle=
opiskelijaryhmälle= opetusta= ei= saa= säästösyistä= antaaK= qehokkuuden= lisääntyessä= voivat=
vapaus= ja= joustavuus= vähentyäK= qoisaalta= yksilöllisiä= valintoja= voidaan= mahdollistaa= eri=
osaamisalueiden= yhteistyölläK= säyläopinnotI= eli= avoimessa= oppilaitoksessa= suoritettujen=
opintojen=hyödyntäminen=tutkintoJopiskelijaksi=haettaessaI=mahdollistavat=yksilölliset=polut=
pidemmällä=aikajänteelläK=
=
=



=
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houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

oakenteellisia esteitä on syytä purkaa ja yksilöllisiä opintokokonaisuuksia voidaan 
koota eri alojen yhteisestä tarjonnastaK 

=
=
örörä Uudetbammatitbb
=
rusia=ammatteja=syntyy= ja=niihin=tarvitaan=sopivaa=koulutustaK=qutkintojen=sisällä=koulutus=
on=aiempaan=nopeammin=kyettävä=suuntaamaan=uusiin=haasteisiin=ja=tarpeisiinK=haikki=uusi=
osaaminen=ei=kuitenkaan=vaadi=kokonaan=uusia=tutkintojaK=käyttää=siltäI= että=tällä=hetkellä=
on= tarvetta= esimerkiksi= henkilökohtaisten= avustajien= koulutukselle= ja= erilaisille= neuvojille=
kuten= elämänhallintaJI= terveysJ= ja= teknoloÄianeuvojilleK= Apua= saatetaan= tarvita= myös=
esimerkiksi=ikäihmisten=matkustamiseen=tai=järjestöjen=orÄanisoiman=vapaaehtoistoiminnan=
koordinointiin= ja= johtamiseenK= rusia= pienempiä= ja= suurempia= osaamisen= tarpeita= syntyy=
jatkuvasti= ja= usein= niihin= vastaavat= ensimmäisinä= järjestötI= työväenopistot= tai= yksityiset=
toimijatK= qutkintoihin= osaaminen= liitetään= usein= vastaI= kun= se= on= yhteiskunnallisesti=
vakiintunutta=ja=erilaisten=virallisten=orÄanisaatioiden=tunnustamaaK=
=
rusien=ammattien=alateema=tiivistettynäW=
=

ruteen osaamiseen ja uusiin ammatteihin tarjotaan nykyistä nopeammin 
koulutustaK  

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= uusista= ammateista= ei= juuri= keskustellaK=
vmpäröivän= yhteiskunnan= muutokset= ja= työelämän= uudet= haasteet= nähdään= lähinnä=
haasteena= nykyisten= ammattien= opiskelun= kehittämiselleK= gos= esimerkiksi= vapaaehtoistyön=
koordinoinnin= osaaminen= lisääntyy= perusopinnoissaI= voidaan= vastaavasti=
johtamiskoulutuksissa= nykyistä= enemmän= paneutua= vapaaehtoistyön= johtamisen=
kysymyksiinK= eaasteena= on= seI= miten= nämä= osaamisen= tarpeet= lähtevät= toteutumaan=
nykyisissä= ammateissaK= rusien= ammattien= syntymistä= tulee= hidastamaan= niin= kutsuttu=
kestävyysvaje= eli= julkisen= sektorin= velkaantuminenK= rusiin= ammatteihin= voivat= tarjota=
koulutusta=myös=vapaan=sivistystyön=toimijatK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

rusia ammatteja varten ei ole tarvetta perustaa pitkiä tutkintokoulutuksia, mutta 
nykyisen koulutuksen tulee vastata muuttuviin osaamisen tarpeisiin nykyistä 
nopeamminK 

=
=
ör6 Kuudesbteema:bVuorovaikutusbjabkommunikointib
=
posiaaliJI= terveysJ= ja= turvallisuusalan= työ= on= hyvin= pitkälle= vuorovaikutustaK= piinä=
huolehditaan=ihmisten=erilaisista=tarpeistaI=ollaan=tukena=ja=autetaan=ihmisiä=huolehtimaan=
itsestään= ja= omista= asioistaanK= suorovaikutusJ= ja= kommunikaatiotaidot= kehittyvät= osin=
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lapsuudessaI= mutta= niitä= voidaan= myös= kehittää= tietoisesti= ammattiin= opiskeltaessaK=
suorovaikutus= ammattilaisena= on= erilaista= kuin= vuorovaikutus= oman= perheen= tai= ystävien=
keskenI=siksikin=työelämää=varten=on=tärkeää=opiskella=vuorovaikutuksen=ja=kommunikaation=
taitojaK= qyöpajoissa= ja= haastatteluissa= kerättyjen= aineistojen= perusteella= vuorovaikutus= ja=
kommunikointi= jaoteltiin= kolmeen= eri= pääteemaan= Ehuvio= UFI= joita= ovat= NF=
kommunikaatiotaidotI= OF= asenne= ja= PF= ryhmien= ohjaaminenK= qeemat= esitellään= tässä=
järjestyksessä=tekstissä=kuvion=kahdeksan=jälkeenK=

=
huvio UK suorovaikutus=ja=kommunikointi=J=teeman=alateemat=
=
=
ör6ru Kommunikaatiotaidotb
=
puuri= osa= kotona= asuvien= ikäihmisten= palveluista= edellyttää= kasvokkaista= kohtaamistaK=
qällaiseen= kohtaamiseen= kuuluvat= aineistojen= perusteella= ainakin= seuraavanlaiset=
kommunikaatiotaidotW=kuunteleminenI=selkeä=ilmaisu=ja=äänenkäyttöI= ihmisen=kohtaaminen=
ja= haasteellisten= asioiden= puheeksi= ottaminenK= Asiakkaan= ja= ammattilaisen= välisessä=
vuorovaikutuksessa= on= tärkeää= huomioida= asiakkaan= tarpeet= ja= tilanne= sekä= kohtaamisen=
valtaJaspektiK= hohtaaminen= ei= ole= ammattilaisen= sanelua= asiakkaalleI= vaan= yhteistä=
vuorovaikutustaI= jossa= molemmilla= Etai= kaikillaF= osapuolilla= on= tärkeä= rooliK= Ammattilaisen=
on=vuorovaikutustilanteissa=säilyttävä=ammattilaisena=ja=kyettävä=ottamaan=puheeksi=myös=
vaikeat=asiatI=kuten=asiakkaan=alkoholin=käyttö=tai=mielenterveyden=onÄelmatK=qärkeät=asiat=
on= saatava= käsiteltyä= ilmanI= että= yhteistyö= asiakkaan= kanssa= katkeaaK= btenkin= päihteiden=
väärinkäytön=suhteen=on=varhainen=puuttuminen=ja=ehkäisevä=työ=äärimmäisen=tärkeääK=ln=
muistettavaI=että=vain=sosiaaliJ= ja=terveysalan=työ=ei=ole=vuorovaikutteistaI=vaan=esimerkiksi=
huoltotyöhönI= siivoustyöhönI= vartioimiseen= ja= ruokahuoltoon= kuuluu= enemmän= tai=
vähemmän= kohtaamisia= asiakkaiden= kanssaK= fkäihmisten= kanssa= kohtaamiset= voivat= olla=



=
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erityisen= merkittäviäI= sillä= vanhusten= sosiaaliset= verkostot= saattavat= olla= vähäiset= ja=
kohtaaminen= huoltotyöntekijän= kanssa= voi= olla= päivän= ainut= ihmiskontaktiK= käin= voi= olla=
etenkin=silloinI= kun= vanhus= ei=pääse=yksin=asunnostaan= ulosK= qoisaalta=ulos= pääseminen=ei=
aina= ole= tarpeen= sosiaalisten= kontaktien= luomiseen= ja= ylläpitämiseenK= posiaalinen=media= ja=
internet= mahdollistavat= monenlaisen= kanssakäymisen= tuttujen= ja= tuntemattomien= kanssaK=
Ammattilaisilla=tulee=olla=ainakin=perustason=osaaminen=tietoteknoloÄian=käyttöön=ja=myös=
asiakkaiden=opastamiseen=niiden=käytössäK==
=
horkealentoinenkaan=keskustelu=verkon=kautta=ei=kuitenkaan=korvaa=ihmiskontaktiaK=muhe=ei=
myöskään= aina= ole= tarpeen= vuorovaikutuksessaI= vaan= lämmin= kosketus= ja= hymy= voivat=
tuottaa= toiselle= paljon= iloaK= hosketuksen= hyvää= tekevää= voimaa= hyödynnetään= myös=
eläinavusteisessa= työssäI= kaverikoiratI= ratsastusterapiaI= vanhainkodin= kissat= ja= opaskoirat=
ovat=esimerkkejä=tästäK=suorovaikutus=voi=olla=kokonaan=eiJkielellistä=ja=perustua=ihmisen=ja=
eläimen= kohtaamiseen= ja= vanhan= ihmisen= mahdollisuuteen= helliä= pehmeää= ja= lempeää=
eläintäK=
=
hommunikaatiotaitojen=alateema=tiivistettynäW=
=

ln oltava aiempaa tietoinen kommunikaatiotaitojen tärkeydestä kaikissa 
työntekijäryhmissä ja opittava kommunikoimaan kasvokkain, sähköisesti jaLtai 
eläinavusteisestiK  

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= kommunikaatiotaidot= liittyvät= tiukasti=
asiakastyöhön= ja= asiakkuusprosesseihin= erilaisten= ihmisten= kanssaK= qätä= korostetaan=
monissa= eri= ammateissaI= ei= vain= sosiaaliJ= ja= terveysalan= auttamistyössäK= euoltomiehetI=
siivoojat= ja= vartijat= tarvitsevat= vuorovaikutustaitoja= menestyäkseen= ammatissaan= ja=
palvellakseen=asiakkaitaanK==
=
suorovaikutustaidot= ovat= korostetulla= sijalla= koulutuksessa= ja= taitoja= harjoitellaan= muun=
muassa= oikeiden= asiakkaiden= kanssaK= jonilla= aloilla= vuorovaikutustaitojen= opiskeluun=
käytetään= paljon= aikaaK= gotta= kansalaisten= osallisuutta= voidaan= ymmärtää= ja= edistää=
asiakastyössäI= tulee= ymmärtää= ihmisten= erilaisuus= ja= heidän= erilaiset= tarpeetK=
suorovaikutuksen=opetus=on=haastavaa=esimerkiksi=tilanteissaI=joissa=opetellaan=asiallista=ja=
ammattimaista=puuttumista=päihteiden=väärinkäyttöönK=
=
aialoÄisen=vuorovaikutuksen=harjoittelu=on=vaativaa=ja=tärkeääK=rudet=opetusmenetelmät=ja=
Jympäristöt= kuten= simulaatioJopetus= tarjoavat= mahdollisuuksia= dialoÄin= harjoittelemiselle=
asiakkaiden= ja= moniammatillisten= työryhmien= kanssaK= saikka= nuorilla= on= esimerkiksi=
sosiaalisen= median= hyödyntämisen= taitojaI= he= eivät= ole= välttämättä= valmiita=
vuorovaikutustaidoiltaan=niihin=ammatteihinI= joihin=he= ovat=valmistumassaK= vksi=keskeinen=
vuorovaikutuksen=haaste=liittyy=turvallisuuteen=sosiaalisessa=mediassaK=
=
saikka= kontaktit= ihmisiin= ja= ihmisten= muodostamiin= ryhmiin= ovat= vuorovaikutuksen=
perusasiaI= on= vuorovaikutusta= kehitetty= myös= hyödyntäen= kontakteja= eläimiin= esimerkiksi=
eläinavusteisen= hoitotyön= ja= ratsastusterapian= avullaK= lpiskelijoiden= henkilökohtaisia=
kiinnostuksen= kohteita= kannattaa= hyödyntää= vuorovaikutuksen= opetuksessaK=
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suorovaikutusta= yhteiskunnassa= edistetään= monella= tavalla= muun= muassa= kouluttamalla=
kulttuuriJ=ja=harrasteystäviäK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

suorovaikutustaitojen kehittäminen on oltava keskeinen kaikessa opetuksessa ja 
uusia oppimisympäristöjä sekä didaktisia ratkaisuja on aiheellista hyödyntääK 

=
=
ör6rv Asenneb
=
eyväksyvä= ja= tukea= antava= asiakkaanI= ja= miksi= ei= myös= kolleÄanI= kohtaaminen= on= seikkaI=
joka= liittyy= vuorovaikutuksessa= myös= ammattilaisen= asenteeseenK= Asiakkaiden= ja=
kolleÄoiden= huomioon= ottaminen= ja= muiden= työn= arvostaminen= ovat= tärkeitä= seikkojaK=
vlipäätään= monikulttuurisessa= yhteiskunnassa= on= annettava= jokaiselle= ihmiselle= arvo= ja=
kyettävä= ottamaan= muita= huomioonK= Ammattilaisten= työssään= on= keskeistä= ymmärtää=
asiakkaan= lähtökohta= ja= asemaK= puvaitsevaisuus= ja= keskinäinen= kunnioittaminen= ovat=
periaatteitaI=joihin=yhteiskunnan=jäseniä=tulee=kasvattaa=jo=lapsuudesta=lähtienK==
=
lpiskelijoiden= tulee= oppia= avoin= suhtautuminen= yhteistyöhön= ja= verkostoitumiseenW= harva=
työ= onnistuu=parhaiten=yksin= tekemälläK= ln=hyödyllistä= jakaa= hyviä= käytänteitäI= olla=valmis=
oppimaan= toisiltaI= antaa= oma= osaaminen= verkoston= käyttöön= ja= välttää= tarkkaa=
reviirijaotteluaK= pamoin= työssäkäynnin= periaatteet= kuten= omien= asioiden= hoitaminen=
työajallaI=vaitiolovelvollisuus= ja=ammattimaisuus= ovat=jokaisen=opiskelijan=perustaitoja=kun=
opinnot=ovat=päättyneetK=käitä=taitoja=voidaan=hyödyntää=myös=vapaaehtoistyössäI=jota=olisi=
hyvä= laajentaa= yhteiskunnan= eri= toimintoihinI= kuten= opetukseen= ja= koulutukseenK= hun=
vapaaehtoisia= tavataan= jatkuvasti= eri= toimissaI= tulee= vapaaehtoistyöstä= ja= siihen=
osallistumisesta=yhteiskunnallinen=normiK=Asenne=Jalateema=tiivistettynäW=
=

lpitaan niin asiakkaiden kuin kollegoiden huomioiminen ja arvostaminen sekä 
työelämän käyttäytymissäännöt unohtamatta monikulttuurisuuttaK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= asenteisiin= vaikuttaminen= sisältyy= eri=
opintokokonaisuuksiinK= mohja= vuorovaikutukselle= ja= kommunikoinnille= luodaan= varhainI= jo=
opintojen= alussaK= brityisryhmien= kanssa= vuorovaikutukseen= kiinnitetään= huomiotaK= Alussa=
käydään= läpi= pelisääntöjä= kuten= vaitioloI= potilasturvallisuus= ja= etiikkaK= houlutuksen= ja=
työelämän= välisiä= asiantuntiryhmiä= voidaan= hyödyntääI= kun= kehitetään= välineitä=
myönteiselle= vuorovaikutukselliselle= asenteelleK= jyös= asiakastyön= nykytilaa= tulee=
analysoida=ja=kehittääK=fhmisten=asenteisiin=tulisi=vaikuttaa=jo=lapsuudesta=astiK=ln=tosiasiaI=
että=ihmiset=vanhenevatK=haikki=ihmiset=ovat=kaikki=tärkeitä=yhteiskunnan=jäseniä=iästään=tai=
erilaisista= vammoistaan= huolimattaK= suorovaikutuksellisen= asenteen= opettaminen= voi= olla=
haasteellistaI=koska=lähiopetuksen=määrä=väheneeK=iähiopetuksen=laatua=tulee=tarkastella=ja=
sen=on=tarjottava=jotainI=mitä=ei=muilla=keinoin=voi=saavuttaaK==
=
=
=



=
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houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

Asenteisiin vaikuttamisen tulee alkaa varhainK Ammattiin valmistavissa 
oppilaitoksissa asiakkaiden ja kollegoiden kohtaamista tulee opettaa huolellaK 
iähiopetus on kohdennettava tarkastiK 

=
=
ör6ry Ryhmienbohjaaminenb
=
sapaaehtoistoiminnanI=esimerkiksi=koulumummo=ja=–vaaritoiminnanI=kautta=eri=sukupolvien=
kohtaaminen= on= mahdollista= järjestää= myös= niilleI= joiden= oma= lähipiiri= ei= sitä= mahdollistaK=
brilaisuuden= ja= moninaisuuden= kohtaaminen= on= mahdollistaI= kun= eri= asiakasryhmiä= ei=
erotella= omiin= palveluihinsaI= vaan= esimeriksi= lapset= ja= vanhukset= voivat= käydä= samassa=
päiväEkotiFkeskuksessaK= qällaisissa= palveluissa= työskenteleminen= edellyttää= ryhmien=
ohjaamisen= taitojaK= posiaaliJ= ja= terveysalalla= hyödynnetään= jo= nyt= paljon= vertaisryhmiäI=
joiden= ohjaaminen= ja= tukeminen= ovat= alan= perustaitojaK= sarsinaisen= ryhmänohjaamisen=
lisäksi= on= tärkeää= tietää= kyseisen= ryhmän= erityisistä= tarpeista= tai= ominaisuuksistaI=
esimerkiksi=masennuksestaI=syömishäiriöistäI=vanhuudestaI=erÄonomisesta=nostamisesta=ja=
muistisairauksistaK=
=
oyhmien=ohjaamisen=alateema=tiivistettynäW=
=

lpitaan ohjaamaan erilaisia ihmisryhmiä, kuten päihdekuntoutujia, 
kehitysvammaisia vanhuksia tai muistisairauksia potevia, ja huomioimaan näiden 
erityispiirteetK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= ryhmien= ohjaamiseen= panostetaan= eri=
koulutusasteillaK= piihen=tarjoutuu= entistä=enemmän=tilaisuuksia=uusien=opetusmenetelmien=
myötäK=lpetussuunnitelmia=rakennetaan=niinI=että=opiskelijat=ovat=esimerkiksi=esimiehen= ja=
alaisen=rooleissaK==vhteisöllisetI=luovat=toiminnat=Ekuten=muisteluryhmät=tai=maalausryhmätF=
toteutuvat= usein= asiakaslähtöisestiK= vhdessä= tekemisen= menetelmät= tuovat= valmiuksia=
ryhmien= ohjaamiseenK= qällöin= toimitaan= usein= ryhmissä= esimerkiksi= sitenI= että= opiskelijat=
saavat= ryhmän= vetäjän= sekä= erilaisten= jäsenten= roolejaK= jyös= erilaisten= tapahtumien=
järjestäminen= ja= vapaaehtoistyö= esimerkiksi= tukihenkilönä= luovat= tilaisuuksia= ryhmien=
ohjaamiseenI=joka=on=täydennyskoulutuksissa=suosittu=aiheK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

lpiskelijoille on tarjottava opintojen eri vaiheissa mahdollisuuksia olla erilaisten 
ryhmien jäsenenä ja vetäjänäK  

=
=
ör7 Seitsemäsbteema:bLyhytkurssitb
=
haikki=ikääntyneiden=kotona=asumista=ja=turvallisuutta=tukeva=toiminta=ei=ole=ammattilaisten=
tekemää= työtä= ja= virallista= palvelutoimintaaK= merheenjäsenetI= ystävätI= tuttavatI=
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vapaaehtoistyöntekijät= ja= etenkin= vanhat= ihmiset= itse= ovat= keskeisiä= toimijoitaI= kun=
tavoitteena= on= kotona= asuminen= myös= korkealla= iälläK= gotta= tähän= tavoitteeseen= päästään=
mahdollisimman= hyvinI= tarvitsevat= eri= toimijat= monenlaista= tietoa= ja= osaamistaK= qietoJ= ja=
osaamistason= varmistamiseksi= oppilaitoksetI= kansansivistystä= tarjoavat= tahotI= järjestötI=
yritykset= ja=jopa= yksittäiset= ihmiset=voivat=tarjota=erilaisia= lyhyt=kursseja=tai=oppimisjaksojaK=
qyöpajoissa= ja= haastatteluissa= kerättyjen= aineistojen= perusteella= lyhytkurssit= jaoteltiin=
neljään= eri= pääteemaan= Ehuvio= VFI= joita= ovat= hoito= ja= hoivaI= kurssit= kansalaisilleI=
järjestötoimintaan= liittyvät=kurssit= ja= työllisyyttä= edistävät=kurssitK= qeemat=esitellään=tässä=
järjestyksessä=tekstissä=kuvion=yhdeksän=jälkeenK=

=
huvio 9K iyhytkurssit=J=teeman=alateemat=
=
=
ör7ru Hoitobjabhoivabb
=
iyhytkurssien=ehdotetut=sisällölliset=teemat=liittyivät=luonnollisesti=usein=vanhusten=hoitoon=
ja=hoivaan=kuten=siihenI=miten=ihmiset=itse=voivat=vaikuttaa=omaan=ja=läheisten=hyvinvointiin=
ja= toimintakykyyn= esimerkiksi= terveellisen= ruokavalion= tai= ensiaputaitojen= osaamisellaK=
lmaisiaan= hoivaaville= henkilöille= ovat=tarpeellisia= esimerkiksi=pyörätuolin=käytöön=liittyvät=
kurssit=ja=mielenterveyteenI=muistiinI=päihteisiinI=palveluihin=ja=asumiseen=liittyvä= tietämysK=
eoidon=ja=hoivan=alateema=tiivistettynäW=
=

Tarjotaan itsehoitoa ja omaishoitoa tukevia kurssejaK 
=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= lyhytkursseja= on= järjestetty= muun= muassa=
seuraavista= teemoistaW= hoitoI= hoivaI= saattohoitoI= vastuuhoitajuusI= omaishoitajuusI= sairas=
vanhus= ja= muistisairaudetK= eoidon= ja= hoivan= suhteen= tarjontaa= lyhytkursseista= löytyy=



=
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esimerkiksi= avoimen= ammattikorkeakoulun= ja= tilauskurssien= avullaK= hehittämisJ= ja=
tutkimushankkeet= ovat= hyvä= keino= nostaa= esiin= koulutustarpeitaK= qyöelämästä= voi= nousta=
esiin= osaamistarpeitaI= joihin= voidaan= vastata= lyhytkurssien= avullaK= lpiskelijoiden=
vaatimustason= koetaan= kasvaneen= lyhytkurssien= suhteenK= qutkintoJopiskelun= ulkopuolella=
tarjottujen= kurssien= määrä= kasvaaK= qähän= ovat= vaikuttaneet= oppilaitosten=
rahoitusjärjestelmien= muutokset= ja= ylipäätään= rahan= niukkuusK= serkkoJopetusta= tarjotaan=
yhdeksi= ratkaisuksi= ja= sille= povataan= kasvun= mahdollisuuksiaK= gos= lisäkoulutuksen= rahoitus=
väheneeI=saattaa=lyhytkurssin=tarjonta=supistuaK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

iyhytkurssien ja tutkintoon johtavan koulutuksen yhteistyötä tulee kehittääK käin 
taataan hoidon ja hoivan osaajien ja opettajien ammattitaitoK 

=
=
ör7rv Kurssitbkansalaisillebb
=
hansalaisille= laajasti= suunnattuja= lyhyitä= kurssejaI= jotka= tukevat= ikääntyneiden= kotona=
asumistaI=voisivat=olla=yleiset=kansalaistaidotI=kuten=miten=hankkia=ja=hyödyntää= palveluita=
tai= miten= löytää= erilaisia= sosiaalisia= aktiviteettejaI= oppia= tietokoneen= käyttöä= ja=
tietoturvallisuutta= sekä= miten= sopeutua= eläkeläisenä= oloonK= qällaisissa= laajoille=
ihmismäärille= suunnatuissa= kursseissa= voitaisiin= hyödyntää= etäteknoloÄiaa= nettikurssien= ja=
videoluentojen= muodossaK= qällöin= kurssi= hinta= pysyy= kohtuullisena= ja= matkustamisesta= ei=
aiheudu=kulujaK=
=
hurssit=kansalaisille=J=alateema=tiivistettynäW=
=

vhteiskunnan ja ihmisten elämäntilanteiden muutokseen liittyvien kurssien 
tarjontaa tulee lisätäK käistä esimerkkeinä voidaan mainita kurssit liittyen 
eläkkeelle jäämiseen, tietokoneen käyttöön ja tietoturvaanK  

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= kursseja= kansalaisille= tarjoavat= erityisesti=
kansalaisopistotI= mutta= myös= muut= tahotK= hansalaisJ= ja= työväenopistot= mahdollistavat=
ihmisille= ajan= tasalla= pysymisen= järjestämällä= muun= muassa= tietotekniikkaJ= ja= kieliopintoja=
sekä= vapaaehtoistyön= ja= kansalaistaidon= kurssejaK= fkäihmisten= osallistumista= voi= rajoittaa=
kurssien= maksullisuusI= joten= heille= voisi= tarjota= kursseja= alennettuun= hintaanK= haikilla=
koulutusasteilla= on= mahdollista= tarjota= kansalaistaitoja= lisääviä= kursseja= esimerkiksi=
vapaaehtoistyöhönK=qämä=mahdollistaa=vanhusten=parempaa=huolenpitoa=toisistaan=ja=lisää=
kytkentöjä= myös= nuorempiin= ikäpolviinK= holmannen= sektorin= merkitys= koulutuksen=
tarjoajana= ja= vanhusten= paremmassa= on= tässä= suhteessa= kasvussaI= koska= aktiiviset=
kansalaiset= omalla= toiminnallaan= lisäävät= koulutustarpeitaK= eyvinvointia= ja= selviytymistä=
lisääviä= kursseja= esimerkiksi= työkykyJI= työhyvinvointiJ= tai= ruuanlaittokurssejaI= voidaan=
tarjota=kaikille=ihmisryhmille=ja=eri=aloilla=työskentelevilleK=qässä=yhteydessä=eri=oppilaitokset=
voivat= olla= yhteistyössä= päällekkäisyyksien= välttämiseksiK= qässä= voidaan= hyödyntää=
etäteknoloÄiaaK= lppilaitosten=on=aiheellista= miettiäI= miten=elinikäinen= oppiminen= kaikessa=
monimuotoisuudessaan=toteutuuK=
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houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

holmannen sektorin merkityksen kasvun myötä kansalaisille tarkoitetut kurssit 
lähentyvät ammattilaisten koulutusta ja niitä voidaan toteuttaa yhdessä 
järjestöjen ja kansalaisJ ja työväenopistojen kanssaK  

=
=
ör7ry Järjestötoimintaanbliittyvätbkurssitb
=
blinikäisen= oppimisen= järjestelmässä= on= järjestöillä= tärkeä= rooliK= gärjestöt= kouluttavat=
etenkin= tukihenkilöitäI= kokemuskouluttajia= ja= vapaaehtoistyöntekijöitäK= peurakunnilla= voi=
olla=tämäntyyppisessä=koulutuksessa=myös=oma=tärkeä=roolinsaK=gärjestöjen=ja=seurakuntien=
tehtäväkenttää=voisi=laajentaa=täydennyskoulutuksen=osaltaI=jos=valtionsosuuslakeja=tullaan=
muuttamaanK= gärjestöillä= ja= seurakunnilla= on= omaa= erityistä= ja= tärkeää= osaamistaI= jota= on=
aiheellista= hyödyntää= tulevaisuudessa= nykyistä= laajemminK= gärjestöt= voivat= koordinoida= ja=
orÄanisoida= monia= sellaisia= tehtäviäI= joita= julkiset= ja= yksityiset= palvelut= eivät= kataK=
bsimerkkinä=voivat=olla=erilaiset=palvelevat=puhelimet=ja=tukihenkilötK=
=
gärjestötoimintaan=liittyvät=kurssit=J=alateema=tiivistettynäW=
=

gärjestöt voivat huolehtia vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttamisesta sekä muusta 
omaan erityisosaamiseensa liittyvästä koulutuksestaK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= oppilaitoksissa= näkyy= jo= kolmannen= sektorin=
osaaminen= monin= tavoinI= muun= muassa= järjestöpäivinä= ja= vapaaehtoistyön=kursseinaI= joita=
voidaan= liittää= osaksi= opintojaK= käitä= toteutetaan= sujuvasti= yhteistyössä= järjestöjen= ja=
seurakuntien= kanssaI= joilla= on= erityistä= aihealueen= osaamistaK= käiltä= osin= tämä=
yhteistoiminta= vastaa= myös= rekrytoinnin= ja= tiedotuksen= osalta= järjestöjen= tarpeisiinK=
vhteistyössä= voidaan= tarjota= kursseja= myös= oppilaitosten= ulkopuolelleK= gärjestöJ= ja=
vapaaehtoistoimintaan= liittyviä= kursseja= järjestää= vain= osa= kolmannen= sektorin= toimijoistaI=
joten=tässä=mielessä=koulutukseen=liittyvää=yhteistoimintaa=on=varaa=kasvattaaK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

gärjestötoiminnan kursseja kannattaa järjestää yhteistyössä oppilaitosten, 
järjestöjen, seurakuntien ja muiden keskeisten toimijoiden keskenK 

=
=
ör7rä Työllisyyttäbedistävätbkurssitb
=
gärjestöjen= ja=seurakuntien=kurssit=voivat=toimia= siltana= työllisyyteenK= qyöllisyyttä= edistäviä=
lyhyitä= kursseja= voivat= kuitenkin= järjestää= myös= oppilaitokset= tai= yrityksetK= bsimerkiksi=
laitoksissa= asuvien= vanhusten= ulkoiluttaminenI= kotona= asuvien= vanhusten= pihatyöt= ja=
kodinhoidossa= avustaminen= voivat= olla= työllistymisen= kannalta= tärkeitä= taitoja= nuorten= tai=
vaikeasti= työllistyvien= henkilöiden= kohdallaK= haikki= työ= ei= vaadi= pitkää= tutkintoon= johtavaa=



=
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koulutusta= ja= tutkintoja= voidaan= suorittaa= myöhemminkinI= kun=kokemusta= työelämästä= on=
jo=karttunutK=
=
qyöllisyyttä=edistävät=kurssit=J=alateema=tiivistettynäW=
=

Työllisyyttä edistäviä kursseja tulee suunnata siten, että kurssilaiset työllistyvät 
ikäihmisten kotona asumista tukeviin palveluihinK 

=
houlutuksen tarjoajien näkökulmasta= työllisyyttä= edistäviä= kursseja= on= olemassa= jonkin=
verranI=mutta=niillä=ei=ole=merkittävää=roolia=koulutuksen=kentässäK=ln=tärkeää=pohtiaI=mikä=
on= korkeakoulujen= rooli= työvoimapoliittisessa= koulutuksessaK= jonet= korkeakoulut= ovat=
ryhtyneet= suunnittelemaan= työllisyyttä= tukevaa= kurssitarjontaaI= mutta= se= on= riippuvaista=
työvoimapoliittisesta= rahoituksestaK= = qältä= osin= korkeakoulut= ovat= odottavalla= kannallaK=
horkeakoulujen= kiinnostus= työllisyyttä= tukevien= kurssien= järjestämiseen= vaihtelee= niiden=
perustehtävästä= riippuenK= mositiivista= on= seI= että= kiinnostus= järjestöJ= ja=
vapaaehtoistoimintaan=on=koulutuksessa=lisääntynytK=
=
houlutuksen=tarjoajien=näkökulma=tiivistettynäW=
=

Eri oppilaitosten roolia on selkeytettävä työllisyyttä edistävien kurssien osaltaK 
=
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6 Keskusteluabhavainnoistab

bdellisessä= luvussa= esiteltiin= hankkeen= aikana= kootut= koulutuksen= ja= osaamisen=
kehittämisen= ideat= sekä= eri= koulutusta= tarjoavien= toimijoiden= näkemykset= niihinK= jelko=
usein=oppilaitokset=katsoivat=jo=vastaavansa=esitettyyn=tarpeeseenK=qässä=luvussa=pohditaan=
sitäI=millaisia=tulkintoja=saaduista=aineistoista=ja=tuloksista=voidaan=tehdä=ja=millä=ehdoinK=
=
=
6ru Haastateltavienbtaustanbvaikutusbideoihinb
=
eaastateltavien= taustan= ja= skenaarioiden= vaikutusta= tuotettuihin= ideoihin= pohdistaan=
seuraavien=havaintojen=avulla=jotka=on=tarkemmin=esitelty=pantosen=toimesta=EOMNPFW=
=

NK vksityissektorin= edustajat= Ekeskimäärin= PKO= ideaa= per= haastateltavaF= olivat= jonkin=
verran= tuotteliaampia= ideoijia= kuin= julkisen= sektorin= EOKV= ideaaF= tai= kolmannen=
sektorin=edustajat=EOKR=ideaaFK=

=
OK puurten= orÄanisaatioidenLkuntien= edustajat= Ekeskimäärin= PKMT= ideaaF= olivat=

tuotteliaampia=kuin=pienten=orÄanisaatioiden=edustajat=EOKONFK==
=

PK qurvallisuusalan= asiantuntijat= Ekeskimäärin= PKO= ideaaF= olivat= tuotteliaampia= kuin=
hyvinvointialan=edustajat=EOKT=ideaaFK=

=
puurimmat= eroavaisuudet= haastateltavien= tuottamissa= ideoissa= todettiin= seuraavissa=
teemoissaW=
=

NK eyvinvointialan= asiantuntijat= tuottivat= UP= prosenttia= ja= turvallisuusalan=
asiantuntijat= NT= prosenttia= ideoistaI= jotka= liittyivät= teemaan= suorovaikutus= ja=
kommunikointiK=

=
OK gako= suurten= ja= pienten= orÄanisaatioiden= tai= kuntien= välillä= ei= tuottanut= erityisen=

merkittäviä= painotuseroja= T= ideateemaanI= koska= vaihteluväli= teemojen= välillä=
pienten=osalta=liikkui=PO=–=4S=prosentin=ja=suurten=osalta=R4=–=SU=prosentin=välilläK=

=
PK hun= ideoita= tarkasteltiin= julkisenI= yksityisen= ja= kolmannen= sektorin= näkökulmastaI=

todettiin= kolmannen= sektorin= tuottaneen= vähiten= kehittämiseen= ja=
teknoloÄiaosaamiseen=liittyviä= ideoita=Evain= P=prosenttia= kaikista=teeman= ideoistaFI=
kun= taas= julkisen=sektorin= edustajat=tuottivat=SS= prosenttia= teeman= suorovaikutus=
ja=kommunikointi=ideoistaK=

=
4K jaakuntien=välillä=havaittiin=joitakin=eroavaisuuksiaK=bteläJmohjanmaa=ja=patakunta=

esittivät= muita= vähemmän= monikulttuurisuuteen= ja= kieleen= liittyneitä= ideoita= ja=
kumpikin= maakunta= tuotti= T= prosenttia= kyseisen= teeman= ideoistaK= pen= sijaan=



=

 

RS 
 

väkirikkaampi= ja= kansainvälisemmän= väestön= rusimaa= E4M= prosenttia= teeman=
ideoistaF= ja= mirkanmaa= EPP= prosenttia= ideoistaF= olivat= selvästi= tuotteliaampia=
kyseisen=teeman=osaltaK=

=
RK mirkanmaa= oli= muita= kiinnostuneempi= oppimisympäristöihin= liittyvistä= ideoista= ERO=

prosenttia= teeman= ideoistaFI= kun= taas= bteläJmohjanmaa= osoitti= muita= enemmän=
kiinnostusta=lyhytkestoisiin=kursseihin=EPN=prosenttia=teeman=ideoistaFK==

=
käiden= havaintojen= perusteella= on= tulevissa= ennakointitutkimuksissa= aiheellista= varmistua=
vastaajajoukon= monimuotoisuudesta= EksK= pantonen= C= paarela= OMNPFK= jyös= koulutuksen=
kehittäjien= tulisi= omassa= toiminnassaan= kattavasti= kuunnella= ja= osallistaa= eri= toimijoita=
osaksi= omia= kehitysprosessejaanK= käin= voidaan= varmistaa= eri= näkökulmien= huomiointi=
koulutuksen=kehittämisessä=
=
käyttäisi= siltäI= että= eri= toimijoiden= näkemykset= eroavat= jonkin= verran= toisistaan= sekä=
aloittain= että= maakunnittainK= qämä= havainto= vahvistaa= arÄumenttejaI= joiden= mukaan=
koulutustoimijoiden= tulee= terävöittää= omia= vahvuuksiaan= ja= tukea= oman= maakuntansa=
erityisyydestä= nousevia= tarpeitaK= qoisaalta= mikäli= hyvinvointiJ= ja= tuvallisuusalan=
koulutusjärjestelmään= johdetaan= edelleen= voimakkaasti= koko= maata= tai= jopa= burooppaa=
koskevien= yleisten= vaatimusten= kauttaI= voi= maakuntakohtaiselle= erityisyydelle= jäädä= vain=
hyvin= vähän= tilaaK= Ammattikorkeakoulujen= roolia= valtakunnallisenaI= vai= voimakkaasti=
alueellisia= tarpeita= tukevana= toimijana= on= syytä= nostaa= keskusteluun= erityisesti=
monikulttuurisuuteen=ja=kieliosaamiseen=liittyenI=mutta=myös=muiden=teemaJalueiden=kuten=
lyhytkestoisten=kurssien=ja=oppimisympäristöjen=osaltaK=
=
qilastot= osoittavatI= että= väestörakenteen= ja= talouden= kehitys= eri= maakunnissa= tulee=
eriytymään= erityisesti= kasvukeskusten= ja= taantuvien= alueiden= osaltaK= jikäli=
ammattikorkeakoulujen= roolissa= aidosti= huomioidaan= maakunnallinen= profiiliI= tulisi= myös=
nämäI=jopa=synkät=tulevaisuudenkuvat=huomioida=koulutustoiminnassa=nykyistä=paremmin=
sen=sijaanI=että=kaikki=toimijat=tuottavat=työmarkkinoille=identtisiä=työelämän=osaajiaK=haikki=
strateÄiatI=myös=koulutusstrateÄiat=oppilaitosten=jaLtai=valtakunnallisella=tasollaI=sisältävät=
aina= toisiaan= poissulkevia= valintoja= ja= riskejäK= ln= huomioitavaI= että= valintojen= tekemättä=
jättäminen= ja= pitäytyminen= nykytilanteessaI= on= myös= valintaK= pamalla= on= kuitenkin=
huomioitavaI= että= opiskelijan= näkökulmasta= koulutuksen= voimakas= alueellinen=
profiloituminen=voi=johtaa=työsaannin=heikkenemiseen=siirryttäessä=alueelta=toiselleK=
=
corejassiOMORJhankkeen= tarkoituksena= ei= ole= esittää= ratkaisuja= edellä= kuvattuun=
haasteeseen= vaan= pikemminkin= kannustaa= nykyistä= kriittisempään= ja= aktiivisempaan=
keskusteluun= erityisten= oppilaitosten= osaamisalueiden= mahdollisuuksistaI= vaikutuksista= ja=
uhistaK= eankkeen= yhtenä= kantava= saatesanana= oli= mahdollisten= omaleimaisten=
erityisyyksien= löytäminen= oppilaitoksilleI= jolle= yllä= kuvatut= havainnot= antavat= osaltaan=
tukeaK=
=
=
=
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6rv Skenaarioidenbvaikutusbtuotettuihinbideoihinb
=
hun= haastateltavien= taustan= lisäksi= pohdittiin= skenaarioiden= vaikutusta= tuotettuihin=
ideoihinI=tehtiin=seuraavat=havainnotW=
=

NF hukin= skenaario= tuotti= jokseenkin= saman= määrän= ideoitaK= qähän= vaikutti=
todennäköisesti=seI=että=skenaarioiden=esitysjärjestystä=vaihdeltiin=haastatteluissaK=
bri=skenaarioiden=tuottamat=ideoiden=määrät=prosentteina=olivatW=

=
aK eyvinvointia= ja= turvallisuutta= teknoloÄialla= –= skenaario= OT= prosenttia= kaikista=

ideoista=
bK hansalaisyhteiskunnan=nousu=J=skenaario=OP=prosenttia=ideoista=
cK jarkkinoiden=ehdoilla=J=skenaario=ON=prosenttia=ideoista=
dK hokonaisvaltainen=hyvinvointi=J=skenaario=OV=prosenttia=ideoistaK=

=
OF fdeoiden=jakaantuminen=teemoittain=vaihteli=selkeästi=skenaarioittainK==

=
aK eyvinvointia= ja= turvallisuutta= teknoloÄialla= –= skenaarion= esittely= tuotti= TP=

prosenttia= eli= merkittävän= osan= kehitys= ja= teknoloÄiaosaaminen= J= teeman=
ideoistaI= kun= vastaavasti= vain= T= prosenttia= skenaarioon= liittyneistä= ideoista=
sisältyivät=monikulttuurisuus=ja=kieli=J=teemaan=tai=muuttuva=toimintaympäristö=
J=teemaanK=

bK hokonaisvaltainen= hyvinvointi= J= skenaarion= esittelyn= tuottamat= ideat=
painottuivat= monikulttuurisuus= ja= kieli= J= teemaan= ja= tuottivat= 4T= prosenttia=
kyseisen=teeman=ideoistaK=

cK hansalaisyhteiskunnan= nousu= –= skenaarion= esittely= tuotti= puolestaan= lähes=
puolet= eli= 4T= prosenttia= lyhytkurssi= J= teeman= ideoista= mutta= vain= P= prosenttia=
kehitys=ja=teknoloÄiaosaaminen=J=teeman=ideoistaK=

dK jyös= jarkkinoiden= ehdoilla= –= skenaarion= esittely= tuotti= vain= vähän= kehitys= ja=
teknoloÄiaosaaminen=J=teemaan=liittyneistä=ideoista=ET=prosenttiaFK=

=
käiden= havaintojen= perusteella= todetaanI= että= skenaarioilla= oli= merkitystä= koulutuksen=
kehittämiseen= liittyvien= ideoiden= synnyttämisessäK= qämän= johdosta= corejassiOMORJhanke=
peräänkuuluttaa= nykyistä= painokkaampaa= keskustelua= koulutustoimijoiden= keskuudessa=
siitäI= millaiseen= tulevaisuuteen= ollaan= varautumassaK= hoska= tulevaisuutta= ei= voi= koskaan=
täysin= ennustaaI= olisivat= koulutuksen= kehittämisen= näkökulmasta= sellaiset= strateÄiat=
kaikkien= toimivimpiaI= jotka= tarjoavat= vastauksen= ja= ratkaisun= kaikkiin= neljään=
corejassiOMORJhankkeeseen= määritettyyn= skenaarioonK= häytännössä= tämä= on= kuitenkin=
usein=mahdotonta=tai=ainakin=hyvin=haastavaaK=
=
=
6ry Havaintojabseitsemästäbteemastab
=
qämän= raportin= viidennessä= luvussa= keskityttiin= kuvaamaan= ja= selittämäänI= mitä= kunkin=
teeman= ideat= ovatK= peuraavaksi= tätä= näkemystä= täydennetään= esittämällä= havaintoja=



=
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ideateemojen= ja= alateemojen= välisistä= riippuvuussuhteista= samalla= keskustellen= näiden=
mahdollisista=vaikutuksista=koulutuksen=suunnitteluunK=
=
=
6ryru Monikulttuurisuusbjabkielib
=
qaulukossa= O= esitetään= jonikulttuurisuus= ja= kieli= –= alateemoihin= liittyvien= ideoiden= ja=
koulutuksen=tarjoajien=näkökulmien=vertailuK=
=
Taulukko OK jonikulttuurisuus=ja=kieli=–=alateemojen=ideoiden=ja=koulutuksen=tarjoajien==

= näkökulmien=vertailu=
=
Alateemojen sisältö  houlutuksentarjoajien näkökulma 
hansainväliset vaihdot ja vierailut=
iisätään= opettajien= ja= opiskelijoiden=
kansainvälistä= vaihtoa= ja= kannustetaan= heitä=
vaihtoon= ja= vierailuihin= jotta= monikulttuurinen=
osaaminen=lisääntyy=monipuolisestiK=

= hansainvälinen= vaihto= on= lisääntynytI= mutta=
haasteita= on= edelleen= erityisesti= aloittain= ja=
alueittainK= euomio= tulee= kiinnittää=
kansainvälisten= opiskelijoiden= eriarvoisuuteenI=
inteÄroitumiseen= ja= vaihdon= taloudellisten=
edellytysten=turvaamiseenK=hatse=on=käännettävä=
itäänK=

hulttuurien tuntemus=
iisättävä= kulttuurien= tuntemusta=
informaatiotasollaW= konkreettinen= tietämys= eri=
maiden=ja=kulttuurien=tavoista=toimiaI=ymmärtää=
ja= tulkita= asioitaK= lsaamista= on= kasvatettava=
myös= asennetasollaW= moninaisuuden= ja=
erilaisuuden= sietäminenI= hyväksyminen= ja=
ymmärtäminenK=
=

= hansainvälisten= opiskelijoiden= ja= opettajien=
läsnäolo= mahdollistaa= erilaisiaI= rikkaita= tapoja=
jakaa= kokemuksia= ja= lisätä= kulttuurien=
tuntemustaK= paapuvien= lähtötasoon= on=
kiinnitettävä= huomiota= ja= suomalaisia=
tukihenkilöitä=tulisi=hyödyntääK=

Työskentely jo puomessa olevien maahanmuuttajien kanssa=
jaahanmuuttajat= tarjoavat= erinomaisen=
mahdollisuuden= suomalaisille= oppia= erilaisista=
kulttuureista= ja= suomalaiset= voivat=
vastavuoroisesti=opettaa=suomalaista=kulttuuriaK=

= puomessa= asuviaI= monissa= eri= rooleissa= toimivia=
maahanmuuttajia= voidaan= hyödyntää=
opetuksessa= monin= tavoinK= hansainvälisten=
yritysten=verkostoja=voidaan=käyttää=hyväksiK=

 
hielitaito=
puomen= kielen= opetusta= on= tarjottava=
maahanmuuttajille= ja= vieraiden= kielten= opetusta=
on= lisättävä= suomalaisilleI=muitakin=kuin=ruotsin=
ja=enÄlanninK=

= ln= tarjottava= nykyistä= monipuolisempaa= ja=
ammattiosaamiseen= inteÄroitua= kieltenopetustaK=
serkkoJopetusta= on= hyödynnettävä= laajastiK=
hieltenosaamisen= taso= on= arvioitava=
suomalaisten= ja= ulkomailta= saapuvien=
opiskelijoiden=hakeutuessa=oppilaitokseenK=

=
 =
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huviossa=NM=havainnollistetaan=eri=ideateemojen=välisiä=suhteitaK=

=
huvio NMK jonikulttuurisuus=ja=kieli=–=ideoiden=välisiä=suhteita=
=
quotettujen= ideoiden= valossa= monikulttuurisuuden= ja= kielen= osaamista= ehdotetaan=
kehitettäväksi=periaatteessa=kolmella=vaihtoehtoisella=tavallaI=joiden=käytäntöön=panolla=on=
kuitenkin=merkittäviä=eroavaisuuksia=koulutuksen=suunnittelun=osaltaK=
=
fdeoissa= halutaan= lisätä= suomalaisten= opiskelijoiden= ja= opettajien= vaihtoja= ja= vierailuja=
ulkomailleI=jota=oppilaitoksissa=harjoitetaan=jo=nyt=melko=laajastiK=fdeaa=ei=voida=siten=pitää=
mitenkään= uutena= tai= radikaalinaK= gos= tulevaisuudessa= suomalaisten= opiskelijoiden= virta=
ulkomaille= kasvaisi= merkittävästiI= olisi= tämä=oikein= toteutettuna= suomalaisten= koulutuksen=
järjestäjien= näkökulmasta= kustannustehokastaK= lsa= opetuksen= kustannuksista= siirtyy=
vastaanottavalle= oppilaitokselle= ja= resurssitarve= puomessa= vastaavasti= väheneeI= mikäli=
korvaavia= opiskelijoita= ei= oteta= tilalleK= käin= ollen= mahdolliset= lisäkustannukset= ulkomailla=
oloajasta=koituvat=ennen=kaikkea=opiskelijoilleI=ei=oppilaitokselleK=goissakin=vastaanottavissa=
maissaI= kuten= esimerkiksi= bteläJhoreassaI= ulkomaalaisten= opiskelijoiden= on= mahdollista=
hakea= stipendejäI= jotka= kattavat= kaikki= tai= merkittävän= osan= lisäkustannuksistaK= qätä=
toimintaan= orÄanisoitaessa= tulisi=kuitenkin= varmistaaI= että= ulkomailla= ollessaan= opiskelijat=
opiskelevat= tutkinnon= kannalta= keskeisiä= opintojaI= jotka= voidaan= hyväksilukea= osaksi=
suomalaista= tutkintoaK= juutoin= tutkinnon= suorittaminen= viivästyy= ja= oletettuja=
kustannussäästöjä= ei= synnyK= sastaavasti= yksilölliset= oppimispolut= ja= hyväksiluvut= –=
alateemassa= esiin= nousseisiin= rakenteellisiin= esteisiin= tulisi= kiinnittää= enemmän= huomiotaI=
koska=hyväksiluvun=toimivuus=on=tehokkaan=ja=joustavan=vaihtotoiminnan=edellytysK=
=
lpetushenkilöstön= kansainvälinen= vaihto= tuottaa= oppilaitokselle= todennäköisesti=
lisäkustannuksiaI=joita=ei=pystytä=esimerkiksi=erilaisten=vaihtoJohjelmarahoitusten=puitteissa=
kokonaan= kattamaanK= qaloudellisen= tilanteen= ja= tulospaineiden= kasvaessa= henkilöstön=
vaihto= tulee=olemaan=entistä= haastavampaa=tulevaisuudessaK=hyseisen=opettajan=työpanos=



=
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joudutaan= korvaamaan= muiden= työjärjestelyjen= avulla= ja= tästä= seuraa= aina= kustannuksiaK=
lpettajien= osalta= ideoissa= tuotiinkin= esilleI= että= kansainvälistymisen= tulisi= jatkossa=
painottua= ulkoisesti= rahoitettuihin= projekteihinI= joiden= budjetoinnissa= on= jo= huomioitu=
kansainvälistymispyrkimyksetK=lppilaitosten=tulisikin=entistä=enemmän=panostaa=ulkoisesti=
rahoitettuihin=projekteihinI=mikäli=ne=mielivät=osaksi=kansainvälistä=toimintaaK=
=
qoinen= vaihtoehtoinen= tapa= lisätä= monikulttuurisuuden= ja= kielen= osaamista= on= tuoda=
kansainvälisiä=opiskelijoitaI=opettajia= ja=tutkijoita=puomeenK=lpettajien=ja=tutkijoiden=osalta=
ulkoisesti= rahoitetut= projektit= ovat= todennäköisesti= oikeansuuntainen= ratkaisuI= kuten= jo=
suomalaisten= oppilaitosten= henkilökunnan= osalta= todettiinK= qäten= projektitoiminnan= ja=
ulkoisen= rahoituksen= hankkimisen= kehittämiselle= on= selkeää= tilausta= myös= tästä=
näkökulmastaK= saikka= ideoissa= esitetyt= opiskelijoiden= lähtötason= ja=
inteÄroitumismahdollisuuksien= nykyistä= parempi= selvittäminen= toteutuisiI= ei= se=
oppilaitosten=ja=opetuksen=suunnittelun=kannalta=ole=vielä=riittävääK=jikäli=samanaikaisesti=
opetuksen= tarjonta= enÄlanniksi= ei= lisäänny= tai= tarjolla= olevat= opinnot= eivät= houkuta=
kansainvälisiä= opiskelijoitaI= ei= puomen= kannalta= kiinnostavien= opiskelijoiden= virta= kasvaK=
lnkin= aiheellista= pohtiaI= tuleeko= opetuksen= painopistettä= siirtää= suomenkielisestä=
opetuksesta=enÄlanninkieliseksi=monikulttuurisuuden=ja=kieli=osaamisen=varmistamiseksiK=
=
holmas= ideaI= joka= painottaa= maahanmuuttajien= ja= oppilaitosten= nykyistä= tiiviimpää=
yhteistyötäI= on= periaatteeltaan= erilainen= kuin= kaksi= aiempaa= ratkaisuaI= jossa= ihmisiä=
liikutetaan= yli= maiden= rajojenK= puomi= on= ainakin= kasvukeskusten= osalta= selkeästi=
kansainvälistynytI= vaikka= merkittäviä= maakunnallisia= eroja= on= havaittavissaK= kämä=
maakunnalliset= eroavaisuudet= nousivat= esiin= myös= ideoinnissaI= joten= näiltä= osin= myös= itse=
monikulttuurisuusosaamisen= tarve= vaihtelee= alueittainK= kykyisellään= oppilaitoksissa= on=
hyvin= järjestäytyneet= kansainväliset= toimistotI= jotka= vastaavat= opiskelijoiden= ja=
opetushenkilöstön=siirtymisestä=ulkomaille=tai=kansainvälisten=toimijoiden=tulosta=puomeenK=
pen= sijaan= kotimaassa= tapahtuvaa= monikulttuurisuutta= tukeva= toiminta= ei= ole= yhtä=
järjestäytynyttäK= häytännössä= tämä= toiminta= valtaosin= kytkeytyy= opintojenjaksojen= tai=
yksittäisten= projektien= kautta= tehtävään= yhteistyöhönI= joka= on= kyseisen= opintojakson= tai=
projektin= vastuuhenkilön= harteillaK= manostaminen=paikallisten= monikulttuuristen= resurssien=
hyödyntämiseen= olisi= corejassiOMORJhankeen= näkökulmasta= järkevämpää=kuin= perinteiset=
kansainväliset= opiskelijaJ= ja= opettajavaihdotK= maikallinen= kansainvälinen= toiminta= ei=
mahdollista=ainoastaan=monikulttuurisuuden=ja=kielen=oppimistaI=vaan=tukee=osaltaan=myös=
maahanmuuttajien= inteÄroitumista= puomeenK= qästä= syystä= nykyistä= systemaattisemmin=
orÄanisoitu= yhteistyö= oppilaitosten= ja= puomessa= asuvien= maahanmuuttajien= kesken= olisi=
toivottava=kehityssuuntaK=
=
 =
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6ryrv Oppimisympäristötbb
=
qaulukossa=P=esitetään=lppimisympäristöt=–=alateemojen=ideoiden=ja=koulutuksen=tarjoajien=
näkökulmien=vertailuK=
=
Taulukko PK lppimisympäristöt=–=alateemojen=ideoiden=ja=koulutuksen=tarjoajien==
= näkökulmien=vertailu=
=
Alateemojen sisältö  houlutuksentarjoajien näkökulma 
lppilaitosten ulkopuoliset kouluttajat = =
lppilaitosten= ulkopuolisten= kouluttajien=
hyödyntämistä= tule= lisätä= opetuksessa=
huomioiden= alan= asiantuntijatI=
kokemuskouluttajatI= eläkeläisetI= alumnit= ja=
järjestöjen=edustajatK=
=

= Asiantuntijavaihto= orÄanisaatioiden= välillä= lisää=
opetuksessa= hyödynnettävää= osaamistaI= joskin=
taloudellisen= tilanteen= tiukkuus= tekee= siitä=
haastavaaK=

Työharjoittelu = =
qyöharjoittelu= on= orÄanisoitava= ja= resursoitava=
perusteellisestiK= earjoittelua= tulee= olla= opintojen=
eri= vaiheissa= ja= harjoittelun= huolellinen=
orÄanisointi= ja= riittävä= resursointi= opintojen= eri=
vaiheissa= ja= palaute= harjoittelupaikkaan= on=
varmistettavaK=
=

= earjoittelussa= tulee= pyrkiä= uudenlaiseen=
käytännön= ja= teorian= suhteeseenK= lpetuksen=
orÄanisaatioiden= keskittyessä= kasvukeskuksiin=
niiden= ulkopuoliset= alueet= tulee= huomioida=
harjoitteluissaK=

vhteistyö muiden kuin oppilaitosten kanssa = =
lppilaitosten= tulee= lisätä= monialaista= yhteistyötä=
työelämän=toimijoiden=ja=asiakkaiden=kanssaK=

= lppilaitosten= tulee= pyrkiä= tulevaisuuteen=
suuntautuvaanI= monialaiseen= ja= laajaan=
alueelliseen= yhteistyöhön= eri= toimijoiden= kanssaK=
lppilaitosten= keskittyminen= kasvukeskuksiin=
vaikeuttaa=tätäK=

lppilaitosten välinen yhteistyö = =
ln= lisättävä= eri= koulutusalojen= ja= –asteiden=
yhteistyötä= opetuksen= toteuttamisessa= ja=
suunnittelussaK=

= hilpailu= oppilaitosten= välillä= tulee= muuttaa=
rakentavaksi= yhteistyöksi= kehittämällä= eritasoisia=
yhteistyörakenteita= ja= rahoitusinstrumentteja=
nykyistä=enemmän=yhteistyötä=tukeviksiK=

=
 =



=
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huviossa=NN=havainnollistetaan=eri=ideateemojen=välisiä=suhteitaK=

=
huvio NNK lppimisympäristöt=–=–=ideoiden=välisiä=suhteita=
=
lppimisympäristöjä= määrittelevissä= ideoissa= on= selkeästi= vaihtoehtoisia= tapoja= tehostaa=
koulutuksen=suunnittelua=ja=toteutustaK=bnsimmäisenä=nostetaan=esiin=seI=että=vallitsevassa=
taloustilanteessa= oppilaitoksia= on= ajettu= entistä= enemmän= kilpailemaan= keskenäänK=
qoisaalta= taas= rakenteellisen= kehittämisen= näkökulmasta= oppilaitoksia= on= kannustettu=
tekemään= nykyistä= enemmän= yhteistyötäK= corejassiOMORJhankeen= tuottamien= ideoiden=
näkökulmasta= järjestelmän= tulisi= jatkossa= kannustaa= ja= motivoida= oppilaitoksia=
yhteistyöhön= kilpailun= sijaan= EtsK= parempi= yhteistyö= nousi= esiin= ideanaI= kun= vastaavasti=
kilpailua= kehittämiskeinona= ei= mainittuFK= häytännössä= kilpailu= puomen= suljetuilla=
oppilaitosmarkkinoilla=on=nollasummapeliäI= jossa= jaettavana=on=vakiosumma=rahaaI= mutta=
jonka= jakosuhde= toimijoiden= välillä= vaihteleeI= jatkossa= entistä= enemmän= suorituksen=
mukaanK= jikäli= koulutuksen= vienti= ja= ulkomaisen= rahan= määrä= ei= merkittävästi= kasva=
lähitulevaisuudessaI=ei=tämä=tilanne=muutuK=
=
qodennäköistä= on= että= koulutukseen= käytettävä= rahamäärä= tulee= pienenemäänK= qällöin=
tulisikin=kysyäI=kumpi=johtaa=parempaan=lopputulokseenI=oppilaitosten=välinen=yhteistyö=vai=
kilpailu?= bsimerkiksi= uusien= ratkaisuiden= kehittämisen= osalta= nykyiset= innovaatioteoriat=
korostavat= pikemminkin= avoimen= innovaation= ja= verkostomaisen= toiminnan=
lähestymistapojaI= jotka= kilpailun= sijaan= perustuvat= yhteistyöhönK= qässä= yhteydessä= on=
korostettavaI= että= opetukseen= liittyvä= yhteistyö= ei= välttämättä= edellytä= oppilaitosten=
yhdistämistä= juridisesti= EesimK= erilaisten= yhteenliittymien= tai= fuusioiden= seurauksenaF= vaan=
yhteistyötä= voidaan= tehdä= erillisinä= orÄanisaatioinaK= jikäli= järjestelmä= tarjoaisi= nykyistä=
enemmän= tukea= ja= kannustimia= oppilaitosten= väliselle= yhteistyölleI= voisi= tällä= olla=
myönteisempiä=vaikutuksia=koulutuksellisen=yhteistyön=kehittymiselle=kuin=mitä=fuusiolla=tai=
yhteenliittymillä= saadaan= aikaanK= vhteenliittymät= rajoittuvat= usein= maantieteellisesti=
läheisille= alueilleK= eallinnollisia= rakenteita= kehitetään= jatkuvastiI= mutta= opetuksen=
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toteuttamisesta= tai= opetuksen= suunnittelusta= harvoin= vastaavat= oppilaitosten= hallintoJ= tai=
muu= tukihenkilöstöI= joiden= resursseihin= fuusioiden= ja= yhteenliittymien= tulisi= eniten=
vaikuttaaK==
=
qoisena= periaatteellisena= ratkaisuna= tarjotaan= yhteistyön= lisäämistä= oppilaitosten=
ulkopuolisten= tahojen= kanssaK= qämä= voidaan= toteuttaa= joko= hyödyntämällä= ulkopuolisia=
asiantuntijoita= opetuksessa= tai= siirtämällä= opetusta= oppilaitosten= ulkopuolelle= esimerkiksi=
työharjoittelun=muodossaK=käihin=liittyen=koulutuksen=tarjoajien=näkökulmissa=tuotiin=esille=
huoli= taloudellisten= resurssien= riittävyydestäK= hysymys= on= kuitenkin= pitkälti= oppilaitoksen=
sisäisestä=resursoinnistaK= jikäli=normaalille= opetushenkilölle=varatut=resurssit=vievät=kaikki=
taloudelliset= panoksetI= ei= täydentävien= maksullisten= asiantuntijoiden= käyttö= ole=
laajemmassa=mittakaavassa=mahdollistaK= lppilaitosten=tulisikin=käydä=avointa=keskustelua=
siitäI= missä= laajuudessa= ulkopuolisille= asiantuntijoille= on= käyttöä= ja= miten= tarpeeseen=
voidaan= varautuaK= rlkopuolisen= asiantuntijan= käyttö= ei= saisi= johtaa= päällekkäiseen=
resursointiin= EtsK= sekä= opettaja= että= asiantuntija= ovat= samaan= aikaan= paikallaFI= mikä= lisää=
kustannuksiaK= Asiantuntijoiden= käyttöä= tulisikin= harkita= aitona= täydentävänä= resurssinaI=
jolla=pystytään=korvaamaan=opettajan=työpanosK=
=
vhteistyön= lisääntyminen= ulkopuolisten= tahojen= kanssa= joko= opintojaksojen= tai=
projektitoiminnan= näkökulmasta= edellyttää= resursointia= oppilaitokseltaK= mrojektitoimintaI=
erityisesti= mikäli= se= tapahtuu= ulkopuolisesti= rahoitettujen= projektien= puitteissaI= ei= ole=
taloudellinen= rasiteI= mikäli= työn= hinnoittelu= suhteessa= käytettyihin= panoksiin= on=
tasapainossaK= lpintojaksojen= kautta= tapahtuva= yhteistyö= edellyttää= sen= sijaan= selkeää=
lisätyöpanosta= oppilaitoksen= edustajilta= verrattuna= esimerkiksi= perinteiseen= luokkaJ= tai=
luentosaliopetukseenK= jikäli= yhteistyötä= asiakkaiden= ja= ulkopuolisten= orÄanisaatioiden=
kanssa= halutaan= kasvattaaI= tulee= toiminnan= olla= suunnitelmallista= ja= realistisesti=
resurssoituaK= brilaisilla= opetusmenetelmillä= on= erilainen= kustannusrakenneI= joka= tulisi=
huomioida=opintokokonaisuuksien=ja=niissä=hyödynnettävien=menetelmien=suunnittelussa=
=
jikäli= yhteistyö= ulkopuolisten= toimijoiden= kanssa= tapahtuu= opiskelijoiden= harjoittelujen=
kauttaI= on= sen= resursointiin= ja= orÄanisointiin= kiinnitettävä= nykyistä= enemmän= huomiota=
myös= opiskelijat= vastaanottavassa= orÄanisaatiossaK= sastaanottavassa= orÄanisaatiossa= on=
otettava= huomioon= harjoittelun= ohjaajan= rooliI= osaaminen= ja= mahdolliset= tehtävän=
hoitamiseen= liittyvät= kannustimetK= vritystenI= julkisten= orÄanisaatioiden= tai=
järjestötoimijoidenI= jotka= vastaanottavat= harjoittelijoitaI= tulisi= varmistaa= ohjaajien=
resursointi= ja= kouluttaminen= harjoittelunohjaajana= toimimiseenK= marhaimmillaan=
harjoittelun= kautta= tapahtuva= yhteistyö= on= osapuolten= välillä= hedelmällistäI= koska=
opiskelijat= voivat= esimerkiksi= tuottaa= kehitysehdotuksia= vastaanottavan= orÄanisaation=
tarpeisiinK=
 =



=
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6ryry Muuttuvabtoimintaympäristöbb
=
qaulukossa=4=esitetään=juuttuva=toimintaympäristö=–=alateemojen=ideoiden=ja=koulutuksen=
tarjoajien=näkökulmien=vertailuK=
=
Taulukko 4K juuttuva=toimintaympäristö=–=alateemojen=ideoiden=ja=koulutuksen=tarjoajien==

= näkökulmien=vertailu=
=
Alateemojen sisältö  houlutuksentarjoajien näkökulma 
jarkkinalähtöisyys   
qyöntekijät= tarvitsevat= markkinalähtöiseen=
toimintatapaan= liittyen= osaamistaI= esimerkiksi=
kustannuksistaI= tehokkuudestaI= kilpailutuksestaI=
markkinoinnista=ja=tiedotuksestaK=

= qarvitaan= ammattilaisiaI= jotka= toimivat=
laadukkaastiI= kustannustietoisesti= ja=
asiakaslähtöisesti= markkinalähtöisyyden=
lisääntyessä=opiskelijoiden=tasaJarvo=huomioidenK=

vrittäjyys ja erilaiset yritysmuodot = =
qulevaisuuden= osaajien= on= tunnettava=
yrittäjämäinen= toimintatapa= ja= erilaiset=
yritysmuodotK=
=

= lpetuksen= on= oltava= ajantasaistaK=
vrittäjäosaaminen= ja= erilaisten= yritysmuotojen=
tietämys=voivat=olla= tärkeä=osa=opetusta= ja=niiden=
kehittymistä=on=seurattavaK=

Asiakkuus ja palvelujärjestelmä = =
Asiakkuus= tulee= ymmärtää= kokonaisvaltaisesti= ja=
asiakkuuden= näkökulma= on= oltava= mukana=
vanhoja=ja=uusia=palveluita=kehitettäessäK=
=

= hapeaJalainen= osaaminen= ei= usein= riitä= vaan=
tarvitaan= laajaa= näkemystä= palveluiden=
yhteensovittamiseksi=asiakkaan=parhaaksiK=

malvelujärjestelmä ja valvonta = =
jonimuotoinen= palvelujärjestelmä= edellyttää=
moninaista= osaamistaI= kuten= järjestelmän=
tuntemistaI=etiikkaaI=valvontaa=ja=laatuaK=

= joninaistuvassa= ja= muuttuvassa=
palvelujärjestelmässä=laatuosaamista=on=lisättävä=
liittyen= sekä= opintoihin= että= opiskeltavaan= alaanK=
iaatu= kuuluu= kaikkeen= tekemiseenI= myös=
vuorovaikutukseenK=

=
juuttuvaan= toimintaympäristöön= kohdentuvissa= ideoissa= ja= koulutuksen= tarjoajien=
kommenteissa= oli= selvästi= aistittavissa= kriittisyyttäI= joka= kohdistui= hyvinvointipalveluiden=
markkinalähtöiseen= ajatteluunK= saikka= esimerkiksi= yrittäjyysosaaminen= nousi= ideana= esiin=
useastiI= esiintyi= vastauksissa= myös= päinvastaisia= ajatuksiaI= joissa= ehdotettiinI= että=
hyvinvointialan= perustutkintoon= ei= tulisi= sisällyttää= lainkaan= yrittäjyysosaamiseen= liittyviä=
opintojaK==
=
jyös= markkinalähtöinen= ajattelutapa= esimerkiksi= tehokkuusI= kustannukset= ja= kilpailutus=
saivat= ristiriitaisen= vastaanotonK= qoisaalta= nämä= tarpeet= tunnistetaanI= mutta= samaan=
henÄenvetoon= korostetaanI= että= myös= laatu= ja= eettiset= kysymykset= tulisi= huomioidaK= käin=
ollen= corejassiOMORJhankken= tulosten= pohjalta= voidaan= korostaaI= että= oppilaitosten= olisi=
jatkossa=löydettävä=uudenlaisia=muotoja=markkinalähtöisen=ajattelutavan=opettamiseen=niin=
että= niissä= entistä= paremmin= huomioidaan= toiminnan= tehokkuus= ja= laatukysymykset=
tasavertaisina= toimintaa= määrittelevinä= kriteereinäK= kykyistä= paremman= tehokkuusJI=
kustannusJ= ja= kilpailutusosaamisen= kattava= läpivienti= koko= hyvinvointisektorille= on=
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suomalaisen= hyvinvointiyhteiskunnan=kannalta= olennaistaI= mutta=se= on=tehtävä= sitenI= että=
laatu= ja= eettiset= kysymykset= tulevat= huomioiduiksiK= bsimerkiksi= pankkisektori= kykeni= VMJ
luvun=alun=kriisin=seurauksena=uudistamaan=rakenteensa=ja=toimintamallinsa=turvautumalla=
internetin= tarjoamiin= O4LTJverkkopankkimahdollisuuksiinK= käin= pystyttiin= luomaan= tilanneI=
jossa= asiakkaat= itse= asiassa= hoitivat= monet= aiemmin= pankille= kuuluneet= tehtävätI= mutta=
samanaikaisesti= palvelun= laatua= ja= saatavuutta= asiakkaan= näkökulmasta= pystyttiin=
parantamaanK= qoki=corejassiOMORJhankkeen=piirissä=tunnistetaan=toimialojen=väliset=erotI=
mutta= muiden= toimialojen= esimerkit= osoittavat= mukaan= että= tehokkuuden= ja= laadun=
samanaikainen=parantaminen=on=mahdollistaK=lppilaitokset=ovat=oivallinen=paikka=muokata=
asenteitaI= tuoda= eri= näkökulmia= lähemmäksi= ja= lisätä= molemminpuolista= ymmärrystäK=
bsimerkiksi= asiakkuuden= kokonaisvaltainen= ymmärtäminen= edellyttää= tulevaisuudessa=
hyvinvointialan=työntekijöiltä=entistä=parempaa=kykyä=asettua=asiakkaan=asemaanK=pamaan=
aikaan= asiakkailla= on= mahdollisuus= yhä= useammin= verrata= julkisista= ja= yksityisistä=
palveluista=saatuja=kokemuksiaK=
=
=
6ryrä Uudenbteknologianbkehittäminenbjabteknologiaosaaminenb
=
qaulukossa= R= esitetään= ruden= teknoloÄian= kehittäminen= ja= teknoloÄiaosaaminen= –=
alateemojen=ideoiden=ja=koulutuksen=tarjoajien=näkökulmien=vertailuK=
=
ruden= teknoloÄian= kehittämiseen= ja= teknoloÄiaosaamiseen= vaikuttavat= ideat= ilmenivät=
usein= skenaariossaI= jossa= korostui= teknoloÄisten= ratkaisujen= hyödyntäminen= ikäihmisten=
kotona= asumisessaK= ln= todennäköistäI= että= teknoloÄian= rooli= tulevaisuuden= hyvinvoinnin=
tuotannossa= on= nykyistä= merkittävämpiK= qämä= asettaa= vaateita= sekä= asiantuntijoiden= että=
asiakkaiden= ja= potilaiden= kouluttamiseenK= Asiakkaat= ja= potilaat= ovat= keskeisiä= toimijoita=
teknoloÄian= hyödyntäjinäK= lppilaitosten= tulisikin= tarjota= entistä= enemmän= hyvinvointialan=
opiskelijoille= mahdollisuuksia= sekä= teknoloÄian= kehittämiseenI= että= teknoloÄian=
hyödyntämiseen=oppimisessaK=hustannusten=näkökulmasta=tämä=voi=olla=haastavaaI=koska=
uudet=tekniikat=ovat=kalliita= ja=ne=vanhenevat=nopeastiK=bhkä=juuri=tämän=johdosta= ideoissa=
keskusteltiin= tarpeesta= entistä= kiinteämmälle= yhteistyölle= oppilaitosten= välillä= ja=
sidosryhmäorÄanisaatioiden= kanssaK= kykyistä= avoimemmat= ja= joustavammin= toteutetut=
teknoloÄiaympäristöt= ovat= yksi= edellytys= teknoloÄisten= ratkaisuiden= kehittämisessä= ja=
hyödyntämisessäK=qällöin=oppilaitokset=jakavat=vastuun=teknoloÄian=ylläpitämisestä=muiden=
oppilaitosten=tai=ulkopuolisten=orÄanisaatioiden=kanssaK=
 =



=
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Taulukko RK ruden=teknoloÄian=kehittäminen=ja=teknoloÄiaosaaminen=–=alateemojen=ideoiden==
= ja=koulutuksen=tarjoajien=näkökulmien=vertailu=
=
Alateemojen sisältö  houlutuksentarjoajien näkökulma 
ruden kehittäminen   
rudistava= asenne= on= taustallaI= kun= opitaan=
erilaisia= kehittämistapojaI= kuten= asiakaslähtöinen=
tai= eettinen= kehittäminenK= hehittämistä= on=
osattava=soveltaa=eri=sisältöalueisiinK=
=

= hansainvälisiä= hankkeita= on= lisättävä= ja=
opiskelijoiden= roolia= kaikissa= projekteissa= on=
innovaatiotyössä=kasvatettavaK=

Teknologian hyödyntäminen = =
lpiskelijoiden= on= osattava= hyödyntää= uutta=
teknoloÄiaa=ja=opettaa=sen=käyttöä=asiakkailleK=

= qeknoloÄiaa=opitaanI=hyödynnetään=ja=kehitetään=
käyttäjien= ehdoilla= luomalla= teknoloÄian= käyttöä=
tukevat=ympäristötI=opetuksen=sisällöt=ja=yhteiset=
hankkeetK=

Teknologia ja ympäristöt oppimisessa = =
qoteutetaan= ja= ylläpidetään= teknoloÄian=
oppimisympäristöjä= nykyistä= avoimemmin=
yhteistyössä= eri= toimijoiden= kanssa= myös= laajoin=
aluekokeiluinK=

= qeknoloÄiaa= kehitetään= ja= sen= määrä= lisääntyy=
oppilaitoksissaI= mutta= se= kasvattaa=
kustannuksiaK= hustannuksia= voidaan= jakaa=
kumppaneiden= kesken= alueellisestiI=
valtakunnallisesti=ja=kansainvälisestiK=

=
puomi= perinteisenä= insinöörimaana= on= luonut= aiemman= taloudellisen= menestyksensä=
erityisesti=innovaatioiden=ja=uuden=kehittämiseen=liittyvälle=osaamiselleK==
=
corejassiOMORJhankkessa= halutaan= nostaa= tämän= osaamisen= rinnalle= tasaveroisena=
teknoloÄian= hyödyntämisen= näkökulmaK= juita= parempi= teknoloÄinen= ratkaisu= ei= vielä=
välttämättä=tuo=hyötyäI=elleivät=käyttäjät=ja=asiakkaat=haluaI=osaa=tai=kykene=hyödyntää=sitä=
täysinK= iisäksi= teknoloÄia= ja= siihen= turvautuminen= ovat= perinteisesti= kiinnostaneet= miehiä=
enemmän= kuin= naisiaI= vaikka= yksilöiden= väliset= erot= tässä= yhteydessä= voivat= olla=
huomattaviaK= eyvinvointiala= naisvoittoisena= alana= on= teknoloÄian= hyödyntämisen= ja=
kehittämisen=suhteen=suuremman=haasteen=edessä=kuin=esimerkiksi=insinööritieteetK=iisäksi=
hoivaJala= on= väistämättä= työvoimaintensiivinen= alaI= eikä= kaikkia= käsiä= voida= korvata=
teknoloÄiallaK= qosin= aidosti= käyttäjien= tarpeita= palvelevat= ratkaisut= kuten= cacebook= on=
otettu= naisten= keskuudessa= jopa= paremmin= vastaan= kuin= miesten= osaltaK= qeknoloÄisen=
kehittämisen= osaamisessa= onkin= korostettava= käyttäjienI= olivat= he= sitten= asiantuntijoitaI=
asiakkaita= tai= potilaitaI= parempaa= ymmärtämistä= ja= mukaan= ottamistaK= malvelut= tulevat=
jatkossa= entistä= enemmän= perustumaan= etäpalveluihinI= joissa= vuorovaikutus= tapahtuu=
sähköisen=median=välitykselläK=
 =
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6ryrö Monialainenbjabelinikäinenboppiminenb
=
qaulukossa= S= esitetään= jonialainen= ja= elinikäinen= oppiminen= –= alateemojen= ideoiden= ja=
koulutuksen=tarjoajien=näkökulmien=vertailuK=
=
Taulukko SK jonialainen=ja=elinikäinen=oppiminen=–=alateemojen=ideoiden=ja=koulutuksen==
= tarjoajien=näkökulmien=vertailu=
=
Alateemojen sisältö  houlutuksentarjoajien näkökulma 
jonialaiset tutkinnot   
qutkintoihin= tulee= voida= sisällyttää= monialaista=
osaamista= joko= yhdistelemällä= tutkintoja= tai=
lisäämällä=valinnaisuuttaK=
=

= qutkintojen= laajuutta= ei= tarvitse= lisätäK=
jonialaisuus= on= mahdollista= yhteisissä=
opinnoissaI= projektimaisissa= opinnoissaI=
opettajien= verkostoja= hyödyntäen= sekä=
täydennyskoulutuksen= avulla= työelämässä=
olevilleK=

iisäkoulutus = =
ln=varmistettava=kattava=muuntoJI=täydennysJ=ja=
erikoistumiskoulutus= jotta= osaaminen= vastaa=
yhteiskunnan=ja=työelämän=tarpeisiinK=
=

= iisäkoulutusta= ja= tutkinnon= osia= on= järkevää=
tarjota=osin=samoista=teemoistaK=

vksilölliset oppimispolut ja hyväksiluvut = =
hokonaisen= väestön= kouluttamiseksi= on=
varmistettava= että= yksilöllinen= oppiminen= on=
mahdollista= esimerkiksi= hyväksiluvunI= verkkoJ
oppimisenI=mallioppimisen=ja=tekemällä=oppimisen=
kauttaK=
=

= oakenteellisia= esteitä= on= syytä= purkaa= ja=
yksilöllisiä= opintokokonaisuuksia= voidaan= koota=
eri=alojen=yhteisestä=tarjonnastaK=

rudet ammatit = =
ruteen= osaamiseen= ja= uusiin= ammatteihin=
tarjotaan=nykyistä=nopeammin=koulutustaK 

= rusia= ammatteja= varten= ei= ole= tarvetta= perustaa=
pitkiä= tutkintokoulutuksiaI= mutta= nykyisen=
koulutuksen= tulee= vastata= muuttuviin= osaamisen=
tarpeisiin=nykyistä=nopeamminK==

=
jonialainen=ja=elinikäinen=oppiminen=–=teemoihin=liittyen=erilaiset=tutkintojen=ja=osaamisten=
yhdistelmät=herättivät=kiinnostusta=alan=toimijoissaK=lli=kyse=sitten=hoitoalan=ja=tekniikan=tai=
turvallisuuden= ja= kiinteistötoiminnan=yhteistutkinnostaI= vastaajat= eivät=olleet= innostuneita=
kasvattamaan=tutkintojen=laajuutta=jonialaisen=osaamisen=saavuttamiseksi=on=siten=jäljellä=
kaksi= vaihtoehtoK= bnsinnäkin= voidaan= ryhtyä= tuottamaan= monialaisia= tutkintojaI= joissa=
yhdistyvät=kahden=tai=useamman=nykyisen=tutkinnon=keskeiset=osaamisetK=hoska= tutkinnon=
laajuutta= ei= voida= tai= haluta= kasvattaaI= on= pohdittavaI= mitkä= nykyisten= tutkintojen= osat=
sisällytetään= monialaiseen= tutkintoonK= soimakkaasti= säädellyllä= hyvinvointialalla= tämä= on=
osittain= haasteellistaI= koska= tutkintojen= myöntämisen= edellytyksenä= on= tiettyjen=
osaamisalueiden= hallintaK= jikäli= sääntelyä= ei= muutetaI= voi= tämä= polku= osoittautua=
haasteelliseksi=toteuttaaK= sastaavasti=useat=työpaikat=hoitoalalla= ovat=kytkettyjä= tiettyihin=



=
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perinteisiin=nimikkeisiinI=joten=monialaisen=tutkinnon=haltijalla=voi=olla=käytännön=vaikeuksia=
löytää=sopivia=virkoja=ainakaan=julkiselta=puoleltaK=
=
qoiseksi= monialaisen= monialainen= osaaminen= voidaan= saavuttaa= ilman= monialaista=
tutkintoaI= mikäli= monialaisuus= otetaan= huomioon= koko= tutkinnossaK= pekä= valinnaisuutta=
lisäämällä=että=eri=tutkintojen=suorittajien=keskinäistä=yhteistyötä=lisäämällä=on=mahdollista=
saavuttaa= monialaista= osaamistaK= corejassiOMORJhankkeen= tulokset= osoittavatI= että=
oppilaitosten=kannattaa=panostaa=nimenomaan=valinnaisuuden=ja=yhteistyön=kehittämiseenK=
kämä= ovat= rakenteellisesti= helpompia= toteuttaa= kuin= varsinaiset= monialaiset= tutkinnotK=
lpintojen= tuloksena= opiskelijan= tulisi= kerryttää= itselleen= ennen= kaikkea= osaamistaI= jonka=
tutkintotodistus= virallistaaK= lpetuksen= suunnittelun= ja= kehittämisen= tulisi= ensin= keskittyä=
osaamisiinI=joita=voidaan=joustavasti=yhdistellä=soveltuviksi=tutkinnoksiK==
=
=
6ryr6 Vuorovaikutusbjabkommunikointib
=
qaulukossa= T= esitetään= suorovaikutus= ja= kommunikointi= –= alateemojen= ideoiden= ja=
koulutuksen=tarjoajien=näkökulmien=vertailuK=
=
Taulukko TK suorovaikutus=ja=kommunikointi –=alateemojen=ideoiden=ja=koulutuksen=tarjoajien=
= näkökulmien=vertailu=
=
Alateemojen sisältö  houlutuksentarjoajien näkökulma 
hommunikaatiotaidot   
ln= oltava= aiempaa= tietoinen=
kommunikaatiotaitojen= tärkeydestä= kaikissa=
työntekijäryhmissä= ja= opittava= kommunikoimaan=
kasvokkainI=sähköisesti=jaLtai=eläinavusteisestiK=
=

= suorovaikutustaitojen= kehittäminen= on= oltava=
keskeinen= kaikessa= opetuksessa= ja= uusia=
oppimisympäristöjä= sekä= didaktisia= ratkaisuja= on=
aiheellista=hyödyntääK=

Asenne = =
lpitaan= niin= asiakkaiden= kuin= kolleÄoiden=
huomioiminen= ja= arvostaminen= sekä= työelämän=
käyttäytymissäännöt= unohtamatta=
monikulttuurisuuttaK=

= Asenteisiin= vaikuttamisen= tulee= alkaa= varhainK=
Ammattiin= valmistavissa= oppilaitoksissa=
asiakkaiden= ja= kolleÄoiden= kohtaamista= tulee=
opettaa= huolellaK= iähiopetus= on= kohdennettava=
tarkastiK=

oyhmien ohjaaminen = =
lpitaan= ohjaamaan= erilaisia= ihmisryhmiäI= kuten=
päihdekuntoutujiaI= kehitysvammaisia= vanhuksia=
tai= muistisairauksia= poteviaI= ja= huomioimaan=
näiden=erityispiirteetK=

= lpiskelijoille=on=tarjottava=opintojen=eri=vaiheissa=
mahdollisuuksia= olla= erilaisten= ryhmien= jäsenenä=
ja=vetäjänäK=

=
merinteinen=kasvokkain=tapahtuva=kommunikointi=on=viimeaikaisen=teknoloÄisen=kehityksen=
seurauksena= saanut= rinnalleen= erilaisia= sähköisen= viestinnän= muotoja= kuten= cacebookI=
voutube= ja= qwitterK= kuoremman= väestön= osalta= nämä= uudet= viestinnän= muodot= tuntuvat=
paikoin= jopa= syrjäyttävät= kasvokkain= tapahtuvan= viestinnänK= qällöin= esimerkiksi= asiakkaita=
häiritsevä= älypuhelimen= käyttö= sosiaalisen= median= seuraamiseen= voi= tapahtua= lähes=
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huomaamattaI= ellei= siihen= osaa= kiinnittää= tietoisesti= huomiotaK= quotetuissa= ideoissa=
korostuivat= toisten= huomioonottaminen= ja= arvostaminenI= joiden= oppiminen= ja= hallinta=
edellyttävät= pitkäjänteistä= asennekasvatustaK= qämän= johdosta= ehdotettiinI= että=
vuorovaikutustaitojen= kehittäminen= ja= niihin= liittyvä= asennekasvatus= tulisi= aloittaa= jo=
perusasteella= ennen= siirtymistä= varsinaisiin= hyvinvointiJ= tai= turvallisuusalan= opintoihinK=
Aiempien= ideateemojen= ideoissa= esiintyneet= monikulttuuriset= ja= vanhustenI= lasten= ja=
nuorten= yhteiset= toimintaympäristöt= ja= niissä= tapahtuva= yhdessä= tekeminenI= ovat= myös=
vuorovaikutusosaamisen= näkökulmasta= kannatettavia= toimintamallejaI= koska= ne=
rikastuttavat=kommunikointiympäristöä=ja=toisten=huomioonottamistaK=
=
ruden= teknoloÄian= kehittäminen= ja= teknoloÄiaosaaminen= –= teemassa= korostettiin=
teknoloÄian= hyödyntämisen= osalta= myös= asiakkaiden= ja= potilaiden= kouluttamista=
teknoloÄian= käyttöönK= saikka= erilaisia= sähköiseen= viestintään= perustuvia= vanhusten=
kotihoidonpalveluita= onkin= menestyksekkäästi= kokeiltu= esimerkiksi= iaureaJ
ammattikorkeakoulun= ja= kumppaneiden= kehittämän= CarinÄqsJkonseptin= puitteissaI= on=
oletettavaaI= että= myös= tämän= tyyppiset= palvelut= tulevaisuudessa= tulevat= perustumaan=
nykyistä= enemmän= internetistä= ladattaviin= ilmaisiin= sovelluksiinI= joita= voidaan= käyttää=
halpahintaisella= päätelaitteellaI= esimerkiksi= tabletJtietokoneella= tai=
televisiovastaanottimeen= valmiiksi= inteÄroidulla= verkkoselaimellaK= qällöin=
teknoloÄiainvestointi= ei= itsessään= ole= tulevaisuudessa= niin= merkittävä= kuin= nykyisin= vaan=
resurssien= näkökulmasta= painopiste= siirtyy= enemmän= asiakkaiden= ja= potilaiden=
kouluttamiseen= kyseisten= teknoloÄiaratkaisuiden= käyttöönK= qämän= johdosta=
kommunikointiosaaminen=sähköisessä= viestinnässä=sekä= sen=opettaminen=asiakkaille=tulee=
nykyistä=selvästi=merkityksellisemmäksiK=
=
qeknoloÄian= kehityksestä= huolimatta= kasvokkain= tapahtuva= viestintä= ja= sen= suvereeni=
hallinta= on= edelleen= yksi= keskeisimmistä= osaamisista= myös= tulevaisuudessaK= vllättävän=
suuressa= roolissa= vuorovaikutustaitojen= ideoissa= esiintyi= erityisryhmien= kanssa=
kommunikointiK=lli=kyse=sitten=kehitysvammaisistaI=muistisairaista=tai=päihdeonÄelmaisistaI=
edellyttää=heidän=kanssaan=kommunikointi=kyseisen=ryhmän=erityispiirteiden=ymmärtämistä=
yksilöJ=ja=ryhmätasollaK=haupallisessa=mielessä=tuotteiden=ja=palveluiden=markkinoinnissa=on=
pitkät=perinteet=yksilöiden=ja=erilaisten=kohderyhmien=tarpeiden=ja=halujen=tunnistamiseen=ja=
niiden=täyttämiseenK=gulkista=sektoria=ja=sen=tarjoamia=palveluja=sen=sijaan=on=usein=moitittu=
”yksi=koko= joka= sopii=kaikille”= lähestymistavastaI= jossa=tarjottava= palvelu= on=kaikille= täysin=
samanlainen= riippumatta= sen= vastaanottajastaK= goidenkin= arvioiden= mukaan= R= –= NM=
prosenttia= eläkeläisistä= lukeutuu= päihteiden= riskikäyttäjiinI= mutta= suurten= ikäluokkien=
jäädessä= eläkkeelle= onÄelman= pelätään= monikertaistuvan= EesimK= vleI= OMNOFK= sastaavasti=
muistisairaiden= lukumäärä= on= nopeassa= kasvussa= ja= mikäli= ympärivuorokautiseen= hoitoon=
siirtymistä= heidän= osaltaan= pystytään= viivästyttämäänI= on= sillä= merkittäviä=
kustannusvaikutuksia= EposiaaliJ= ja= terveysministeriöI= OMNOFK= käin= ollen= varhaiseen=
puuttumiseen=ja=kyseisten=henkilöiden=kanssa=kommunikointiin=tulisi=kiinnittää=opetuksessa=
paremmin=huomiotaI=jotta=hyvinvointijärjestelmän=painopistettä=voidaan=turvallisesti=siirtää=
nykyistä=enemmän=kotihoitoonK=
=
=



=
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6ryr7 Lyhytkurssitb
=
qaulukossa= U= esitetään= iyhytkurssit= –= alateemojen= ideoiden= ja= koulutuksen= tarjoajien=
näkökulmien=vertailuK=
=
Aiemmin=esitettyjen=havaintojen=perusteella=tulevaisuuden=skenaarioilla=huomattiin=olevan=
merkitystä= koulutuksen= kehittämiseen= liittyvien= ideoiden= synnyttämisessäK= qähän= liittyen=
kansalaisyhteiskunnan=nousu=–=skenaarionI=joka=korostaa=yhdessä=tekemistä=ja=talkooapuaI=
todettiin= tuottaneen= lähes= puolet= lyhytkurssi= J= teeman= ideoistaK= jikäli= suomalaisen=
hyvinvointi= järjestelmän= perustan= ajatellaan= olevan= lisääntynyt= itsehoito= ja= omaishoito=
edellyttää= se= systemaattista= tukea= koulutusjärjestelmältäI= joka= ei= ole= tutkintotavoitteistaK=
käin=ollen=kansalaisJ=ja=työväenopistojenI=mutta=myös=erilaisten=järjestöjen=ja=seurakuntien=
merkitys= kouluttajana= todennäköisesti= kasvaaI= mikäli= kansalaisyhteiskunnan= nousu= –=
skenaarion= kaltaiset= ennusteet= toteutuvatK= fdeoissa= nousivat= esiin= myös= etäteknoloÄian=
tarjoamat= mahdollisuudet= toteuttaa= kansalaisille= suunnattuja= kurssejaK= kämä= ajatukset=
eivät=sinänsä=ole=uusiaI=sillä=kansalaisten=tietoyhteiskuntataitojen=vahvistaminen=erityisesti=
eläkeläisten=ja=ikääntyvän=väestön=osalta=ovat=olleet=systemaattisen=tarkastelun=kohteena=jo=
pitkään=ElpetushallitusI=OMMRFK=
=
Taulukko UK iyhytkurssit=–=alateemojen=ideoiden=ja=koulutuksen=tarjoajien=näkökulmien==
= vertailu=
=
Alateemojen sisältö  houlutuksentarjoajien näkökulma 
eoito ja hoiva   
qarjotaan= itsehoitoa= ja= omaishoitoa= tukevia=
kurssejaK=

= iyhytkurssien= ja= tutkintoon= johtavan=
koulutuksen= yhteistyötä= tulee= kehittääK= käin=
taataan= hoidon= ja= hoivan= osaajien= ja= opettajien=
ammattitaitoK=

hurssit kansalaisille = =
vhteiskunnan= ja= ihmisten= elämäntilanteiden=
muutokseen= liittyvien= kurssien= tarjontaa= tulee=
lisätäK=käistä= esimerkkeinä= voidaan= mainita=kurssit=
liittyen=eläkkeelle= jäämiseenI= tietokoneen=käyttöön=
ja=tietoturvaanK=

= holmannen= sektorin= merkityksen= kasvun= myötä=
kansalaisille= tarkoitetut= kurssit= lähentyvät=
ammattilaisten= koulutusta= ja= niitä= voidaan=
toteuttaa= yhdessä= järjestöjen= ja= kansalaisJ= ja=
työväenopistojen=kanssaK=

 
gärjestötoiminta 

= =

gärjestöt= voivat= huolehtia=
vapaaehtoistyöntekijöiden= kouluttamisesta= sekä=
muusta= omaan= erityisosaamiseensa= liittyvästä=
koulutuksestaK=
=

= gärjestötoiminnan= kursseja= kannattaa= järjestää=
yhteistyössä= oppilaitostenI= järjestöjenI=
seurakuntien= ja= muiden= keskeisten= toimijoiden=
keskenK=

Työllisyyttä edistävät = =
qyöllisyyttä=edistäviä=kursseja=tulee=suunnata=sitenI=
että= kurssilaiset= työllistyvät= ikäihmisten= kotona=
asumista=tukeviin=palveluihinK 

= bri= oppilaitosten= roolia= on= selkeytettävä=
työllisyyttä=edistävien=kurssien=osaltaK=

=
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saikka= virtuaaliopetus= nouseekin= usein= esiin= mahdollisuutena= toteuttaa= ajasta= ja= paikasta=
riippumatonta= kustannustehokasta= opetustaI= nykyisissä= toimintatavoissa= nojaudutaan=
edelleen= helposti= perinteiseen= opetukseenK= bsimerkiksi= AaltoJyliopistossa= verkonkäyttö=
opetuksessa=ei=ole=tutkimuksen=mukaan=kehittynyt=N4=vuoteen=EpaarinenI=OMNOFK=sastaavasti=
myös=perusopetuksen=pedaÄoÄinen=kehitys=ei=ole=pysynyt=teknoloÄisen=kehityksen=mukana=
ja= monipuolisempaa= opettajien= koulutusta= peräänkuulutetaan= yhtenä= ratkaisuna= EpipiläI=
OMNPFK= käiden= tutkimusten= valossa= opettajankoulutuksessa= ja= opettajille= tarjottavassa=
täydennyskoulutuksessa= tulisi= kiinnittää= nykyistä= enemmän= huomiota= virtuaaliopetuksen=
toteuttamiseen= liittyvään= osaamiseenK= flman= virtuaaliopetusta= osaavaa= opettajakuntaa= ei=
virtuaaliopetuksen=määrää=saada=kasvuunK==
=
siimeaikaisen= taloudellisen= kehityksen= johdosta= työttömyyden= määrän= kasvu= on= jatkunutI=
työttömyyden=rakenne=vaikeutunut=ja=kuntien=heikentynyt=talous=on=noussut=yhä=useammin=
huolenaiheeksi= EkieminenI= OMNPFK= käiden= seikkojen= valossa= ainakin= tarjokkaita= työllisyyttä=
edistäville= kursseilla= olisi= tarjolla= runsaastiI= mikäli= rahoitus= kyseiseen= koulutusmuotoon=
saadaan= järjestymään= poliittisella= päätökselläK= fCqJyritysten= irtisanomisten= johdosta=
puomessa= on= nyt= runsaasti= tarjolla= kokeneita= tietotekniikan= osaajiaI= joita=
työvoimapoliittisen= koulutuksen= avulla= voitaisiin= suunnata= helpottamaan=
hyvinvointisektorin=fCqJosaamistarvettaK=
=



=
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7 Johtopäätöksetb

suosina= OMNN= J= OMNP= toteutettu= pitkän= aikavälin= laadullisen= ennakoinnin= corejassiOMORJ
verkostohanke=kohdentui= ikäihmisten=kotona=asumista=tukeviin=hyvinvointipalveluihin=sekä=
turvallisuusalaanK= eankkeeseen= sisältyneen= valtakunnallisen= ja= maakunnallisen=
skenaarioprosessin= tuloksena= määritettiin= seuraavat= neljä= skenaariotaI= jotka= esiintyivät=
lähes=samanlaisina=valtakunnallisessa=ja=maakunnallisessa=tarkastelussaW=NF=eyvinvointia=ja=
turvallisuutta=teknoloÄiallaI=OF=hansalaisyhteiskunnan=nousuI=PF=jarkkinoiden=ehdoilla=ja=4F=
hokonaisvaltainen= hyvinvointiK= hyseissä= skenaariossa= havaittiin= kolme= seuraavaa= yleistä=
osaamistarvettaI=jotka=toistuivat=hieman=eri=painoarvoin=kaikissa=neljässä=edellä=mainitussa=
tulevaisuuden= kuvassaW= NF= teknoloÄiaosaaminenI= OF= liiketoimintaosaaminen= sekä= PF=
vuorovaikutustaidotK=
=
määtuloksenaan= corejassiOMORJhanke= tuotti= satoja= koulutuksen= kehittämisideoitaI= jotka=
teemoiteltiin=seuraaviin=seitsemään=pääteemaanI=joista=kukin=sisälsi=vielä=PJ4=alateemaaW=NF=
jonikulttuurisuus=ja=kieliI=OF=lppimisympäristötI=PF=juuttuva=toimintaympäristöI=4F=ruden=
teknoloÄian=kehittäminen=ja=teknoloÄiaosaaminenI=RF=jonialainen=ja=elinikäinen=oppiminenI=
SF= suorovaikutus= ja= kommunikointi= sekä= TF= iyhytkurssitK= Alan= toimijoiden= tuottamat= ideat=
erosivat=jonkin=verran=toisistaan=aloittain=ja=maakunnittainK=
=
qämän= johdosta=koulutuksen= kehittäjien= tulisi=omassa= toiminnassaan= kattavasti=kuunnella=
eri= toimijoita= ja= varmistaa= erilaisten= näkökulmien= huomiointi= koulutuksen= kehittämisessäK=
eavainto= vahvistaa= osaltaan= myös= arÄumenttejaI= jotka= vaativat= koulutustoimijoita=
terävöittämään= omia= vahvuuksiaan= ja= tukemaan= oman= maakuntansa= erityisyydestä=
nousevia= tarpeitaK= jyös= skenaarioilla= oli= merkitystä= koulutuksen= kehittämiseen= liittyvien=
ideoiden= synnyttämisessäK= qämän= seurauksena= pitäisi= käydä= nykyistä= painokkaampaa=
keskustelua= siitäI= millaisiin= tulevaisuuden= kuviin= koulutusjärjestelmämme= tuottaa= osaajiaK=
pisällöllisesti= corejassiOMORJhankkeessa= syntyneet= ideat= ja= niihin= liittyneet=
tulevaisuudenkuvat= olivat= hyvin= samansuuntaisia= kuin= lpetushallituksen= toteuttaman=
vanhuspalveluiden= tulevaisuuden= osaamistarpeet= ennakointihankkeen= tuloksetI= vaikka=
metodoloÄisesti= ja= osallistujien= profiilin= suhteen= hankkeet= erosivat= toisistaanK= iaajempi=
osaamistarveraportti=vanhuspalveluiden=ennakoinnin=osalta=valmistuu=vuoden=OMNP=aikana=
ElpetushallitusI= OMNPFK= hun= kahden= eri= prosessin= tuloksena= saadaan= samansuuntaisia=
tuloksiaI= vahvistaa= tämä= aidon= tarpeen= huomioida= paremmin= hankkeissa= tunnistettuja=
osaamistarpeitaK=
=
saikka= corejassiOMORJhanke= kohdistuikin= ikäihmisten= kotona= asumista= tukeviin=
hyvinvointipalveluihin= sekä= turvallisuusalaanI= voidaan= monia= hankeen= tuottamia=
kehittämisen= teemoja= soveltaa= hyvin= myös= muihin= koulutusaloihinK= käin= ollen= näyttäisikin=
siltäI= että= koulutuksen= kehittämisen= haasteet= tulevaisuuden= osalta= liittyvät= enemmän=
yleisempään= yhteiskunnalliseen= ja= teknoloÄiseen= muutokseen= kuin= alakohtaiseen=
spesifiseen= ammattiosaamiseenK= hun= alantoimijoiden= tuottamia= ideoita= esitettiin=
koulutusasiantuntijoilleI= olivat= useat= ideat= heidän= mukaansa= jo= toteutuksessa= tai= ainakin=
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suunnittelun=alla=heidän=oppilaitoksissaanK=qämän=johdosta=hankkeen=tuloksena=tuotettuja=
ideoita=voidaankin=pitää=enemmän=inkrementaalisina=kuin=radikaaleina=ideoinaK=pelityksenä=
tähän=havaintoon=tarjottiin=muun=muassa=että=kaikilla=alanasiantuntijoilla=ei=välttämättä=ole=
ajantasaista= käsitystä= nykyisestä= koulutustarjonnasta= tai= pitkiä= valmistumisaikojaI= joiden=
johdosta= uusien= opetussuunnitelmien= tulokset= realisoituvat= vasta= useiden= vuosien= päästä=
niiden=suunnittelustaK=
=
käiden= tulosten= valossa= koulutuksen= radikaalimpi= kehittäminen= edellyttää= oppilaitoksilta=
aktiivista= ja= omaJaloitteista= otetta= esimerkiksi= rohkeiden= kokeilujen= muodossaI= joista=
myöhemmin= hyvien= kokemusten= kautta= voi= kehittyä= uutta= koulutuksen= valtavirtaaK= sain=
kuuntelemalla= työelämän= asiantuntijoita= ja= tyydyttämällä= heidän= tarpeitaanI= päädytään=
todennäköisemmin= nykyisen= koulutusjärjestelmän= vaiheittaisiin= pienparannuksiinI= joka= ei=
pidemmällä= aikavälillä= kuitenkaan= riitä= varmistamaan= puomen= koulutusjärjestelmän=
kilpailukykyäK=
=
qyöelämän= asiantuntijoiden= ehdottamat= ideat= osaamisen= kehittämiseksi= ovat= eittämättä=
relevantteja= ja=kertovat=osaltaan=oppilaitosten=heikkoudesta=kommunikoida= alan=toimijoille=
koulutuksen= tulevaisuudestaK= sastaavasti= tehtyjen= havaintojen= perusteella= voidaan= myös=
arÄumentoidaI=että=vasteaika=havaitun=koulutustarpeen=ja=kyseiseen=tarpeeseen=koulutetun=
opiskelijan=astumisesta=työelämään=on=nykyjärjestelmässä=liian=pitkäK=bdes=nykyistä=jonkin=
verran= nopeammat= valmistumisajat= eivät= tule= tätä= onÄelmaa= poistamaanI= sillä= kyseessä= ei=
ole= puolen= vuoden= tai= vuoden= aikaperspektiiviin= liittyvä= onÄelmaK= qämän= johdosta=
nopeamman=vasteajan=saavuttamiseksi=ratkaisua=olisikin=ehkä=haettava=markkinaehtoisesta=
lisäJ= ja= täydennyskoulutuksestaI= jossa= oppilaitokset= tarjoavat= markkinoiden= haluamaa=
täydentävää= koulutusta= käypää= maksua= vastaanK= qämä= toimintamalli= varmistaisi= toisaalta=
aidon= markkinatarpeenI= sillä= jos= koulutuksesta= on= aitoa= ja= välitöntä= hyötyä= työnantajilleI=
tulisi=heidän=olla=siitä=myös=valmiita=maksamaan=muodossa=tai=toisessaK=qämä=toimintamalli=
tarjoaisi=myös=oppilaitoksille=paremman=mahdollisuuden=toteuttaa= täydentävää=koulutusta=
nykyistä= joustavammin= ja= nopeamminI= jolloin= työelämässä= alati= vaihtuvien=
osaamistarpeiden=kysyntään=voitaisiin=vastata=nykyistä=paremminK=
=
ln=huomionarvoista=todetaI=että=maksullista=täydennysJ= ja=muuta=koulutustaI=joka=ei=johda=
tutkintoonI= voidaan= järjestää= vapaasti= sillä= edellytykselläI= että= koulutuksesta= perittävät=
maksut= kattavat= vähintään= siitä= aiheutuvat=kustannuksetK= käin= ollen=rakenteellisia= esteitä=
toteuttaa=nopeutettua=osaamisen=täydentämistä=kyseisellä=keinolla=ei=oleK=hoska=merkittävä=
osa= hyvinvointipalveluista= tuotetaan= julkisen= sektorin= toimestaI= voi= maksullisen=
täydentävän= koulutuksen= laajamittainen= toteuttaminen= kuitenkin= olla= haasteellistaI= mikäli=
uudentyyppisiä= ratkaisuja= tämänkaltaisen= koulutuksen= rahoittamiseksi= ei= samanaikaisesti=
ryhdytä= aktiivisesti= etsimäänK= qähän=liittyen= ratkaisuksi=ehdotetaan=muun= muassa= ideoissa=
esiinnoussutta= opiskelijoiden= ja= jo= työelämässä= toimivien= tahojen= erimuotoisia=
yhteiskoulutuksiaI=jolloin=opetuksen=kustannusrakennetta=voidaan=muuttaa=keventääK=jyös=
työelämän= asiantuntijoiden= laajempi= käyttö= oppilaitosten= opettajina= voi= tarjota= osaltaan=
ratkaisunI= mikäli= ulkopuolisen= orÄanisaation= asiantuntijan= tekemä= työ= oppilaitokselle=
korvattaisiin= kyseisen= orÄanisaation= muulle= henkilöstölle= tarjottavana= lisäkoulutuksenaK=
qämän= tyyppinen= toiminta= olisi= oiva= keino= synnyttää= syvällisempiä= kumppanuuksia=
oppilaitosten= ja= työelämän= toimijoiden= kanssaI= jolloin= kulloisestakin= tarpeesta= riippuen=



=
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toinen= osapuoli= voi= toimia= opettajana= ja= toinen= opiskelijanaK= bdellä= kuvatut= ehdotukset=
toimivat= osaltaan= myös= aiemmin= mainittuina= esimerkkeinä= koulutuksen= radikaalimmasta=
rakenteellisesta= kehittämisestä= ainakinI= jos= niitä= toteutettaisiin= laajemmassa=
mittakaavassaK= oadikaalien= ideoiden= toteuttamiseen= liittyy= väistämättä= suuri=
epäonnistumisen= riski= ja= olemassa= olevien= käytänteiden= haastaminenK= kämä= aiheuttavat=
yleensä= kitkaa= vakiintuneissa= orÄanisaatioissaI= joita= oppilaitokset= pääsääntöisesti=
edustavatK= flman= epäonnistumisia= ja= niiden= avulla= kerrytettyä= uutta= tietämystä= ei=
kuitenkaan=voida=synnyttää=uusia=koulutusratkaisujaK=
=
=
 =
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Lähteetb

AndersenI =qK =jKI =eolmströmI =_KI =eonkapohjaI =pKI =horkmanI =pKI =pöderströmI =eK =qKI =C =
sartiainenI=gK=EOMMTFK=qhe=kordic=modelK=bmbracinÄ=Älobalization=and=sharinÄ=risksK=
=
CimoEOMNOF= lpiskelijoiden= kansainvälinen= liikkuvuus= ammatillisessa= ja= korkeaJasteen=
koulutuksessaK=siitattu=OTKNNKOMNPK=
httpWLLwwwKcimoKfiLinstancedataLprime_product_julkaisuLcimoLembedsLcimowwwstructure
LO4UVO_bxpress_4_OMNOKpdf=
=
daramI= frma= C= horkalaI= piru= EOMNPF= jitä= tilastot= kertovat= kansainvälisestä=
opiskelijaliikkuvuudesta= puomessa?= eelsinkiW= CfjlK=
httpWLLwwwKcimoKfiLinstancedataLprime_product_julkaisuLcimoLembedsLcimowwwstructure
LOVVO4_caktaa_Na_OMNPKpdf=EOSKNNKOMNPFK=
=
eallituksen= päätös= rakennepoliittisen= ohjelman= toimeenpanosta= EOMNPF=
httpWLLvaltioneuvostoKfiLetusivuLrakenneuudistusPVROURLtiedostotLpaatosJOVNNOMNPLfiKpdf=
ENTKNOKOMNPFK=
=
euberI=janfred=oodriÄuesI=oicardoI=eoffmannI=crédérique=C=jarinI=_ernd=EOMMVF=cacts=and=
fiÄures= on= lonÄ-term= care= for= older= peopleW= burope= and= korth= AmericaK= A= comparative=
analysis=of=lonÄJterm=care=for=older=people=in=buropeK=Conference=presentation=in=gerusalemI=
peptember=SKNMKOMMVK==
=
iaineI= sKI=jaiväliI= jKI= OMNMI= cinlandW=adjustinÄ=to= an=aÄeinÄ=populationI= bconomic=analysis=
from= the= buropean= Commission’s= airectorateJdeneral= for= bconomic= and= cinancial= AffairsI=
solume=TI=fssue=4I=buropean=CommissionI=_russelsK=
=
iaitinenI= gKI= jeristöI= qK= C= quohimaaI= eK= EedsKF= EOMNPF= eyvinvoinnin= ja= turvallisuuden=
tulevaisuuden= osaaminen= maakunnissa= itsenäisen= kotona= selviytymisen= näkökulmasta= J=
corejassiOMORJskenaarioraportti= ffK= Eqhe= cuture= Competences= = of= tellbeinÄ= and= pecurity=
cields= in= oeÄions= concerninÄ= fndependent= iivinÄ= –= corejassiOMOR= pcenario= oeport= ffFK=
iaureaK=bJreportK=Efn=cinnishFK=
=
jeristöI= qKI= iaitinenI= gK= C= quohimaaI= eK= EOMNOaFK= pcenario= cilter= jodel= as= an= fnnovation=
CatalystK= qhe= mroceedinÄs= of= the= Rth= fpmfj= fnnovation= pymposiumI= peoulI= horea= J= VJNO=
aecember=OMNOK=
 =



=

 

TS 
 

jeristöI= qKI= quohimaaI= eKI= iaitinenI= gKI= miriläI= jKI= EOMNObF= eyvinvointiJ= ja= turvallisuusalan=
tulevaisuus= itsenäisen= kotona= asumisen= näkökulmastaK= corejassiOMORJskenaariraporttiK=
Eqhe= cuture= of= Competencies= in= tellbeinÄ= and= pecurity= cields= concerninÄ= fndependent=
iivinÄ= at= eomeK= corejassiOMOR= pcenario= oeportFK= bdita= mrima= lyI= eelsinki= OMNOK= Efn=
cinnishFK=
=
jinistry=of=AÄriculture=and=corestry=EOMMSFI=cinland’s=oural=aevelopment=ptrateÄy=for=OMMT=
–= OMNPI= rnofficial= translationI= kational= strateÄy= plan= pursuant= to= Council= oeÄulation= EbCF=
ko=NSVULOMMR=on=support=for=rural=development=by=the=buropean=AÄricultural=cund=for=oural=
aevelopment=EbAcoaFI=cinland=
=
kieminenI= gouko= EOMNPFI= Alueelliset= kehitysnäkymät= syksyllä= OLOMNPI= qbjWn= ja= bivJ
keskusten=julkaisuK=
=
kivalainenI=pK=EOMMPFK=tho=move=to=rural=areas?=jicro=evidence=from=cinlandK=fn=bopA=OMMP=
conferenceI= gyväskyläI= cinlandJOMMUJMVJPM–bopAW= httpWLLwwwK= ersaK=
orÄLersaconfsLersaMPLcdromLpapersLON4K=pdfK=
=
korden= EOMNMFI= eealth= fnnovation= in= the= kordic= CountriesI= kordic= Council= of= jinistersI=
aenmark=Efp_kW=VTUJVOJUVPJONPVJSF=
=
lpetushallitusI= EOMMRFI= serkkoJopetuksen= kehittäminen= ja= vakiinnuttaminen=
lukiokoulutuksessaI= ammatillisessa= peruskoulutuksessa= ja= aikuiskoulutuksessa= sekä=
vapaassa=sivistystyössäI=joniste=ULOMMRI=bdita=mrima=lyI=eelsinki=OMMR=
=
lpetushallitusI=EOMNPFI=lsaamistarpeiden=ennakointi=–=sosiaalialaI=
httpWLLwwwKophKfiLtietopalvelutLennakointiLosaamistarpeiden_ennakointiLsosiaaliala=
ENUKNOKOMNPF=
=
mirola-jerloI=AKI=C=jannI=iK=EOMM4FK=qhe=relationship=between=individual=creativity=and=team=
creativityW= AÄÄreÄatinÄ= across= people= and= timeK= gournal= of= lrÄanizational= behaviorI= OREOFI=
OPRJORTK=
=
mopperI=oKI =EOMMUFI=eow=are=foresiÄht=methods=selected?=coresiÄhtI=solK =NMK=koK=SI=ppK=SOJ
UVK==
=
ouoholaI= pirpa= EOMNPF= Äidiltä= tyttärelleK= houlutuskulttuurisia= siirtymiä= neljässä=
sukupolvessaK= qurkuW= turun= yliopiston= julkaisujaK=
httpsWLLwwwKdoriaKfiLbitstreamLhandleLNMMO4LTUTOVLouoholaKpdf?sequenceZN=
E4KNOKOMNPFK=
 =
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oyynänenI= lJmKI= hinnunenI= gKI= jyllykanÄasI= jKI= iammintakanenI= gKI= huusiI= lKI= EOMM4FI=
puomen= terveydenhuollon= tulevaisuudetI= pkenaariot= ja= strateÄiat= palvelujärjestelmän=
turvaamiseksiX= bsiselvitysI= qulevaisuusvaliokunta= teknoloÄian= arviointeja= OMI= bduskunnan=
kanslian=julkaisu=UKI=puomi==
=
paarinenI=iauri=EOMNOFI=bnhancinÄ=fCq=supported=distributed=learninÄ=throuÄh=action=desiÄn=
researchI=Aalto=rniversity=publication=seriesK=aoctoral=dissertationsI=NTVVJ4VP4X=VOLOMNOK=
=
pantonenI= qKI= EOMNPFI= coresiÄht= and= participant= heteroÄeneity= ability= to= foster= radical=
educational =ideas =in =mrocK =of =qhe =Sth =fpmfj =fnnovation =pymposium =– =fnnovation =in =the =
Asian=Century=–jelbourneI=Australia=on=UJNNI=aecember=OMNPK=
=
pantonenI= qKI=paarelaI=jKK=EOMNPFI= cilterinÄ=cube=–=fdentify=heteroÄeneity=driven= innovation=
potentialI=in=euizinÄhI=hKoKbKI=ConnI=pKI=qorkkeliI=jKI=pchneiderI=pKI=_itranI=fK=EbdsKFK=mrocK=of=
qhe= uufs= fpmfj= Conference= –= fnnovatinÄ= in= dlobal= jarketsW= ChallenÄes= for= pustainable=
drowthI=NSJNV=guneI=eelsinkiI=cinland==
=
pipiläI =heijoI =EOMNPFI =ko =mainI =ko =dain? =bducational =rse =of =fCq =in =qeachinÄI =ptudyinÄ =and =
iearninÄ= mrocessesW= qeachers’= and= ptudents’= siewsK= Acta= rniversitatis= iapponiensis= OSVK=
iapin=yliopistokustannusW=oovaniemiK=
=
posiaaliJ= ja= terveysministeriö= EOMNOFI= hansallinen= muistiohjelma= OMNOJOMOMI= qavoitteena=
muistiystävällinen=puomiI=posiaaliJ=ja=terveysministeriön=raportteja=ja=muistioitaK=
=
qimonenI= sirpi= EOMMUF= AÄeinÄ= societiesK= A= comparative= introductionK= _erkshireW= lpen=
rniversity=mressK=
=
sauramoI= brkki= EOMNPF= soiko= vanhustenhuollossa= säästää= ja= parantaa= palvelua?= soiI=
kirjoittaa=professori=brkki=sauramoK=qalouselämä=PKNOKOMNPK=
=
vleI=EOMNOF=sanhusten=päihdeonÄelmat=yleistyvät=
httpWLLyleKfiLuutisetLvanhusten_paihdeonÄelmat_yleistyvatLRUVOTON=ENUKNOKOMNPF=
=
=
 =



=
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Liitteetb

iffTE N: eaastateltavien nimilista  
=
kimilistassa= on= esitetty= kaikkien= niiden= haastateltavien= tai= orÄanisaatioiden= nimetI= jotka=
suostuivat=julkaisemaan=oman=nimensä=osana=corejassiOMORJloppuraporttiaK=
=
kimi Titteli lrganisaatio 
Aho=guha= = =
Ahola=hari= qoimitusjohtaja= brikoissuojaus=ly=
Andolin=jikael= mrojektipäällikkö= mirkanmaan=ennakointipalvelu=

Anne=ieinonen= = hotihoito=ja=asumispalveluyksikkö=
siishovi=

Anttila=Aki= mrojektipäällikkö= qredea=ly=
Anttila=qaru= = =
_lom=bva= gärjestöpäällikkö= vhteisöjen=vhdistys=ry=

_ourdache=haci= gohtava=palotarkastaja= eelsinÄin=pelastuslaitos=
bkberÄ=metri= = =
bklund=garmo= qoimitusjohtaja= Citypecurity=
caÄerlund=mirkka= qietotekniikkaJasentaja= AsACh=ly=
cairchild=mäivi= = ApmA=malvelut=ly==

curuholm=pari= = =
dronfors=pannariikka== malvelualuepäällikkö= hotihoitoI=piuntio=
drönroos=jaritta= qoiminnanjohtaja= qampereen=kaupunkilähetys=ry=
eaÄström=puvi= af=fysioterapeutti= =
eannikainen=qiina== gohtava=kuntoutussuunnittelija= ApuvälinekeskusI=bspoo=

eaveri=pari== hotipalvelupäälikkö= hotihoito=ja=asumispalveluyksikkö=
siishovi=

eenriksonJieivo=qaina= = =
eirsimäki=pari= = Apuvälinepalvelut=bmpem==
eirvilammi=pari= = jielenterveyskuntoutusI=peinäjoki=

eonÄisto=oiitta== muheenjohtaja= marhaat=vuodet==
eäÄÄlund=jarita== sanhustyön=päällikkö= sanhustyö=ja=laitoshoitoI=kurmijärvi=
eämäläinen=mäivi= brikoistutkija= sqq=
eänninen=maavo= Aluevastaava== cinnsecurity==
goenperä=eanna= vsK=hotihoidon=esimies= mirkkalan=kunta=

gärvisalo=haj= qoiminnanjohtaja= bmy=ry=
haisti=iiisa= sapaaehtoistoiminnan=

koordinaattori==
qurun=kaupunki=eyvinvointitoimiala==

 



 

 

T9

kimi Titteli lrganisaatio 
halajoki=sesa= = =
hallio=hristiina= = AkuuttihoitoI=peinäjoki=
hallio=quija= = =
hananoja=flkka= = qurvatiimi=
hanÄas=eanna= = =
hantoniemi=jikko= = pc=qurvapalvelu=ly=
hasanen=oaija= hotihoidon=päällikkö= bspoon=kaupunki=
haunisto=eannu= mrojektipäällikö= hotiJhanke=
hehusmaa=gukka= = =
hoivulahti=iiisa= lsastonhoitaja= AkuuttihoitoJosasto==
hoivumäki=guha= = pecuritas=ly==
hoivuniemi=gohanna= hotihoidon=oh== hurikka=
hontio=jerja== gohtaja= iapuan=paarenpään=palvelukoti=ry=
hontsas=eannele= = Apuvälinepalvelut=bmpem==
horkonen=qiina= cysioterapeutti== peinäjoen=haupunkiI=kotihoito=
hortesmäki=jaire= = jielenterveyskuntoutusI=peinäjoki=
hoskela=qiina= mäivätoimintaohjaaja= peinäjoki=
hujanpää=kina= vksitK=elinkeinoharjoittaja= vlistaro=
huosmanen=iauri== malvelupäällikkö= jielenterveyspalvelutI=santaa=
hurittu=quomas== qoimitusjohtaja= hotimedi=
hurkivuori=Arja== malvelualuevastaava= hotihoitoI=jäntsälä=
hähäri=oeijo= vksikönjohtaja= malmia==
iaakso=gukka= qoimitusjohtaja= clexim=
iaakso=llli= iiiketoimintayksikön=johtaja= qurvatiimi=
iaas=hristel= lpetusJ=ja=tutkimusjaoston=jäsen= cinnsecurity=
iahnalampiJiahtinen=
jinna==

malvelupäällikkö= eoivaJasumisen=palvelutI=santaa=

iampi=mirkko= malveluesimies== qurun=haupunki=vanhuspalvelut==
iehto=bija= brityisasiantuntija= qyöterveyslaitos=
ieikkola=mäivi= = bmpemLbnsihoito=
iemio=pari= = =
ieppänen=halle= = =
iind=haija= houlutusjohtaja== qurun=Ajh==
iohiranta=jirva= = iänsiJ=ja=pisäJpuomen=

aluehallintovirasto=
ioitomaa=qarja= = =
jannila=bliisa= = =
justalahti=hai= = oespecta=
jäenpää=gussi= malvelupäällikkö== d4p==
jäkelä=hati= = hotihoito=ja=asumispalveluyksikkö=

siishovi=
jäkinen=frmeli=== gohtaja= malvelutalo=mihapihlajaI=jpJiiitto==
jäkinen=jarko= puunnittelupäällikkö= mirkanmaan=liitto=
jäkinen=pinikka= = puupohjan=

peruspalveluliikelaitosyhtymä=



=
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kimi Titteli lrganisaatio 
jäkiJoajala=guha= = bmpemLbnsihoito=
jäkäräinen=eanna= juutosjohtaja== qvhp==
korokallio=eelena= mrojektikoordinaattori== qurun=iähimmäispalveluyhdistys==
kummila=qanja== Avosairaanhoidon=ylilääkäri= AvosairaanhoitoI=iohja=
kyman=hatja= = =
kyström=qommi= qurvallisuusasiantuntija= eeforus=ly==
ljalainen=eannaJieena= = =
lksanen=bsa= saratoimitusjohtaja= pecuritas=ly==
lrajärvi=panna= = =
majuluoma=hari= = bteläJmohjanmaan=pelastuslaitos=–

liikelaitos=
majunen=pirpa= vaK=hotihoitopäällikkö= mirkkalan=kunta=
malokoski=jarita= mrojektipäällikkö= iempäälän=kunta=
mekkala=peppo= qyösuojeluvastaava== iounaisJpuomen=Aluehallintovirasto==
merttula=gouni= homisario= mliAjh=
mutkinen=jarjut= houlutusjohtaja== qurun=Ajh==
oantala=jarita= = =
oasku=quija= qoimitusjohtaja= cinmo=ly=
ooininen=frma= = =
oouvali=masi= Aluepäällikkö== qurvatiimi==
ouusunen=gohanna= = =
palminen=qiina= hehittämispäällikkö= qampereen=aluepelastuslaitos=
pavolainen=qarja== Aluejohtaja= jainio=sire=
peppälä=eeli= = vlistaron=päivätoiminta=
pivula=jerja== malveluesimies= blä=ja=asu=seniorikeskus=
pundström=Anne== qoimitusjohtaja= eoivapalvelu=Anne=oy=
qanhua=eeidi= eankepäällikkö= sirtain=kaupunki=
qauriainen=oitva== qerveyspalvelupäällikkö= santaa=
qervasmäki=oiitta== houlutussuunnittelija== lpintotoiminnan=keskusliitto=ry=
qoivonen=qeemuJqaavetti= hehitysinsinööri= qampereen=aluepelastuslaitos=
quominen=hatariina== malvelupäällikkö= qerveyskeskusI=harjaa=
rusiniity=Aila= = =
sainio=silja== jielenterveys=palvelujen=

osastonjohtaja=
jielenterveyspalvelutI=harviainen=

saitiniemi=gussi= henttäjohtaja== sppem==
sesterinen=jaija= malveluesimies== qurun=haupunki=vanhuspalvelut==
sirkki=frmeli== qoiminnanjohtaja= häkikello=
suoti=eans= = =
vlänpää=jarco= = =
= = sartioimisliike=sakipa=ly=
= = sartiointipalvelu=AK=meltoniemi=

=
 =
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iffTE O: eaastateltavien tavoiteprofiili turvallisuusJ ja hyvinvointialan osalta 
=

lrganisaation tyyppi eaastateltavan asemaLtitteli iukumäärä 
Turvallisuusala   
sartioimisliikeI=alueellinen=mhJyritys qoimitusjohtaja=tai=palvelupäällikkö= P 
sartioimisliike=isoI=valtakunnallinen=
toimija 

Alueellinen=päällikkö=tai=malvelupäällikkö= P 

qurvasuojaus=teknoloÄian=yritys=mh qurvallisuus=teknoloÄiaa=myyvä=yritys N 
qurvasuojaus=teknoloÄian=yritys=iso qurvallisuus=teknoloÄiaa=myyvä=yritys N 
pairaankuljetusI=alueellinen=mhJ
yritys 

pairaankuljetus=vksityinen=toimija N 

gärjestö cinnsecurity=aluejärjestön=vastaava N 
gulkinenJmoliisi moliisi=Ejärjestyspuolen=L=kenttäpällikköF N 
gulkinenJmelastuslaitos melastuslaitos=Eriskienhallinta=päällikkö=L=

palotarkastajajien=päällikköF 
N 

gulkinenJmelastuslaitos pairaankuljetus=EesimK=sairaankuljetuksen=esimiesF N 
gulkinenJAluehallintoviranomainen qyösuojeluvalvonta=vastuuhenkilö N 
vhteensä  N4 
   
eyvinvointala = =

hotihoidon=mhJyritys qoimitusjohtaja=tai=palvelupäällikkö= O 
malvelutalo=mhJyritys qoimitusjohtaja=tai=palvelupäällikkö= O 
saltakunnallinen=iso=toimija Alueellinen=päällikkö=tai=malvelupäällikkö= O 
gärjestöGF gärjestö=N N 
gärjestö gärjestö=O N 
gulkinenJfpl=kunta sanhuspalvelutJhotihoidon=palvelut= O 
gulkinenJmfbkf=kuntaGGF sanhuspalvelutJhotihoidon=palvelut= O 
gulkinenJfpl=kunta mäiväkeskusLpalvelutaloLpäivätoiminta N 
gulkinenJ=mfbkf=kunta mäiväkeskusLpalvelutaloLpäivätoiminta N 
gulkinenJfpl=kunta jielenterveys N 
gulkinenJ=mfbkf=kunta jielenterveys N 
gulkinenJfpl=kunta AikuisneuvolaLvanhusneuvola=tai=

terveyskeskusLakuuttihoito 
O 

gulkinenJ=mfbkf=kunta AikuisneuvolaLvanhusneuvola=tai=
terveyskeskusLakuuttihoito 

O 

gulkinen Apuväline=keskus N 
vhteensä  ON 

GF= gärjestöihin= liittyen= haastatteluja= pyritään= hajauttamaan= maakuntien= osaltaI= jotta= saataisiin=
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