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POHJOIS-KARJALAN
MAAKUNTAKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN OSAAMISTA
JA PALVELUJA MAAKUNTAAN

Maakuntakorkeakoulun toiminta perustuu verkostomaiseen yhteistyöhön. Vuosi 2016 oli yhdestoista PohjoisKarjalan maakuntakorkeakulun toimintavuosi. Verkostossa olevien korkeakoulutoimijoiden tavoitteena
on alueellinen vaikuttavuus maakuntakorkeakoulun
päätehtävien mukaisesti: koulutus, kehittäminen ja aikuisten koulutusvalintoihin liittyvä ohjaus- ja neuvonta.
Koulutustoiminnan osalta vuonna 2016 toteutettiin monimuoto- ja verkko-opintoja eri aloilla, lähinnä avoimen
ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoina.
Avoimen ammattikorkeakoulun toimintana aloitettiin
sosionomipolkuopinnot Keski-Karjalassa.
Kehittämispuolen toimintana hyödynnettiin erityisesti
Kompetenssiperustainen Yrittäjyys KYKY, Work Smart
– Älykkäästi töihin ja Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus AVOT -hankkeita.
Maakuntakorkeakoulun toimijat osallistuivat aktiivisesti
maakunnassa järjestettäviin tapahtumiin ja olivat mukana kertomassa opiskelumahdollisuuksista. Paitsi varsinaista koulutusohjausta niin tapahtumissa kuullaan paljon koulutus- ja kehittämistarpeita ja näkemyksiä puolin
ja toisin. Näiden viestien perusteella tulevaa koulutus- ja
kehittämistarjontaa voidaan ohjata oikeisiin tarpeisiin.
Vuoden kehittämisteemana maakuntakorkeakoulussa
oli yrittäjyys. Koko maakunnan palvelutarpeisiin vastatakseen maakunta tarvitsee yrittäjiä ja yrittäjähenkistä
toimintaa. Yrittäjyyteen liittyviin tarpeisiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin liittyviä asioita käsiteltiin myös
vuosittain järjestettävässä kehittämisseminaarissa.

Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoululla oli oma
osasto Pielisen Messuilla. Kuva: Mervi Leminen.

Mervi Leminen
maakuntakorkeakoulukoordinaattori
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» Koulutus
Avoimet korkeakouluopinnot toimivat keskeisenä kanavana toteuttaa koulutustoimintaa maakunnassa. Erityisesti
monimuoto- ja verkko-opinnot ovat mahdollisia suorittaa sijainnista riippumattomasti.
Tällä hetkellä on käynnissä avoimen amk:n sosionomipolkuopinnot. Lisäksi maakunnassa toteutettiin sosiaalialan
ja informaatiotutkimuksen avoimia yliopisto-opintoja. Sosiaalialan opinnot järjestettiin Itä-Suomen yliopiston tutkinnon mukaisesti. Järjestäjinä toimivat Pohjois-Karjalan kesäyliopisto ja Nurmeksen lukio. Lisäksi Pohjois-Karjalan
Kesäyliopistolla toteutettiin Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopintoja (Oulun yliopiston tutkinnon mukaisesti).

Avoimet korkeakouluopinnot tarjoavat mahdollisuuden joustavaan ja paikkariippumattomaan opiskeluun.
Kuva on koulutustori-tapahtumassa Ilomantsista. Kuva: Mervi Leminen.
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» Kehittäminen
Vuodelle 2016 oli toiminnan keskiöön nostettu yrittäjyys maakunnassa. Vuoden aikana käynnistettiin maakuntakorkeakoulutoiminnan teemaa tukevaa Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY-hanke. Vuonna 2016 jatkettiin lisäksi
Work Smart – Älykkäästi töihin ja Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus – AVOT-hankkeita, jotka myös tukevat
maakuntakorkeakoulun toimintaa.

KOMPETENSSIPERUSTAINEN
YRITTÄJYYS KYKY (KARELIA
JA PKKY)
Vuoden 2016 alusta käynnistyi Karelia-amk:n ja PKKY:n
yhteinen yrittäjyyttä edistävä Kompetenssiperustainen
yrittäjyys KYKY-hanke, jonka toiminta on maakunnallista. Hanke edistää yrittäjyyskompenssien kasvua
käytännön tekemisen kautta (yrittäjyyskurssit, harjoittelut, opinnäytetyöt, mikrorahoitus ja yritysten toimeksiannot). Kohderyhminä eri toimenpiteiden kautta ovat
opiskelijat, korkeakoulutetut työttömät ja maakunnan
yritykset.

Maakuntakorkeakoulukoordinaattori ja Kyky-hankkeen
yrittäjyysasiantuntija Mervi Leminen Yrittäjyyden
mahdollisuudet maakunnassa seminaarissa.
Kuva: Minna Nirkko.

Toimintakertomus 2016

7

WORKSMART – ÄLYKKÄÄSTI
TÖIHIN (KARELIA JA PKKY)

KEHITTÄMISSEMINAARI

Work Smart -hankkeessa päivitetään Karelia-amk:n ja
PKKY:n uraohjaus sekä kehitetään elinkeinoelämän rekrytointikäytänteitä vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden työelämän tarpeita. Toiminnalla helpotetaan opiskelijoiden siirtymistä työelämään ja edistetään heidän
työelämäverkostojensa syntymistä. Samalla uudistetaan
oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä.

Maakuntakorkeakoulun kehittämisseminaari järjestettiin lokakuussa yhteistyössä kompetenssiperustainen
yrittäjyys KYKY-hankkeen kanssa. Seminaarissä käsiteltiin maakunnan tarjoamia yrittäjyyden mahdollisuuksia.
Seminaarissa kuultiin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien tarinoita omasta polustaan yrittäjiksi ja
lisäksi paikalla oli maakunnassa toimivista kehittämisyhtiöistä yritysneuvojia, jotka olivat osallistujien käytettävissä seudullisten mahdollisuuksien tarkempaan analyysiin ja mahodllisuuksien avaamiseen. Seminaarissa
myös Karelia-amk:n vararehtori Pekka Auvinen kertoi
omia näkemyksiään ja kokemuksiaan yrittäjyydestä.
Seminaari järjestettiin samaan aikaan Karelia-amk:n ja
Itä-Suomen yliopiston yrittäjyysviikon kanssa ja se toimi
siten osana yrittäjyysviikon tapahtumia. Paikalla seminaarissa oli noin 80 henkilöä. Keskustelu oli vilkasta ja
palaute seminaarista osallistuvilta opiskelijoilta oli erittäin positiivista.muu yleisö kyselivät hyvin aktiivisesti
mukana olevilta luennoitsijoilta heidän kokemuksiaan
ja näkemyksiään. Seminaarissa oli paikalla yleisöä noin
60 henkilöä sekä lisäksi joitakin etäosallistujia.

Work Smart -hankkeessa järjestetään rekrytointitapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia, joissa yritykset ja
organisaatiot voivat kohdata eri alojen opiskelijoita ja
rekrytoida heitä kesätöihin, harjoitteluun tai työsuhteeseen ja lisäksi esitellä opiskelijoille projekti- tai opinnäytetyöaiheita todellisiin työelämän tarpeisiin. Opiskelijat
valmistautuvat tapahtumiin huolella ja tapahtumat ovat
ohjattuja.
Hanke on tuonut aktiivisesti opiskelijoita ja työnantajia
yhteen. Verkostoitumistyöpajoja on järjestetty ympäri
maakuntaa ja toisaalta maakunnan työantajia on osallistunut alakohtaisiin verkostoitumistyöpajoihin myös
Joensuussa.

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN
AVOIN KORKEAKOULUOPETUS (AVOT)
Turun yliopiston Brahea-keskuksen vetämä valtakunnallinen Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus -projekti käynnistyi syksyllä 2015. Sekä Karelia-ammattikorkeakoulu että Itä-Suomen koulutus- ja kehittämispalvelu
Aducate ovat mukana projektissa. Lisäksi mukana on
useita yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Projektin
tavoitteena on rakentaa kasvu- ja rakennemuutosalojen osaamistarpeisiin avoimen korkeakouluopetuksen
kestävä toimintamalli. Projekti edistää avoimen korkeakouluopetuksen työelämälähtöisyyttä ja kehittää tähän
sopivan ketterän toimintamallin. Toimintamallia kehitetään iteratiivisesti kolmen alakohtaisen pilotin sekä
näiden arvioinnin avulla. Pohjois-Karjalassa toteutetaan
kahta pilottia: Sote ja biotalous -aloilla.
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Majatalo Puukarin Pysäkin Anni Korhonen ja Pikesin Aki Nevalainen
Yrittäjyyden mahdollisuuden maakunnassa -seminaarissa. Kuva: Minna Nirkko.
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» Neuvonta
ja ohjaus
AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN MAAKUNNASSA
JÄRJESTETTÄVIIN TAPAHTUMIIN
Vuoden aikana on pidetty koulutus- ja ajankohtaisinfoja laajasti maakuntakorkeakoulun toiminta-alueella
joko omina tilaisuuksinaan tai jonkun muun tapahtuman yhteydessä. Paikkakuntia, joissa infoja on pidetty:
Outokumpu, Ilomantsi, Polvijärvi, Juuka, Lieksa, Nurmes, Lieksa ja Kitee. Yhteistyötä Aikuiskoulutuksen
Voima (AiVo) -verkoston kanssa on tehty aktiivisesti
koulutusinfojen toteutuksessa ja yhteisen avoimen korkeakouluopetuksen esitteen laadinnassa. Maakuntakorkeakoulutoimijat olivat kertomassa opiskelumahdollisuuksista maakunnassa järjestetyissä tapahtumissa
sekä erillisissä koulutustoritapahtumissa seuraavasti:

Opiskeluista kiinnostuneita henkilöitä on jokaisessa tilaisuudessa ollut paljon ja erityisesti yleisötapahtumien
yhteydessä opintoneuvontaa annettu useille kymmenille
henkilöille.
Seudulliset maakuntakorkeakoulun koulutuskoordinaattorit jatkoivat toimintaansa vuonna 2016 Lieksassa
ja Nurmeksessa. Lieksassa tehtävä kuuluu kansalaisopiston suunnittelijan toimenkuvaan. Nurmeksessa koulutuskoordinaattorin tehtävät kuuluvat lukion opintoohjaajan toimenkuvaan.

» 28.1.2016 Juuan Opiskelija-yrittäjä-kunta tapaaminen yhteistyössä Work Smart -hankkeen kanssa (Juuka)
» 11.4.2016 Koulutustori, Kitee (K-surpermarket Kupiaisen kauppakäytävä)
» 11-12.6.2016 Pielisen Messut, Lieksa
» 22.6.2016 Koulutustori, Kesän avaus Polvijärven tori
» 19.8.2016 Karhufestivaalin koulutustori, Piirolanpiha, Ilomantsi
» 6.9.2016 Koulutustori, Juuka (kirjasto)
» 30.9.2016 Hämärän kaupan ilta, Lieksa (kirjasto)
» 10.10.2016 Koulutustori, TE-toimisto, Nurmes
» 10.10.2016 Koulutustori, TE-toimisto, Lieksa
» 9.11.2016 Koulutustori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Kitee
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Koulutusohjaus jalkautui kauppakeskukseen Kiteellä. Kuva: Mervi Leminen.
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YHTEINEN ESITE
Maakuntakorkeakoulutoimijat kokosivat perinteiseen tapaan yhteisen esitteen avoimista korkeakouluopinnoista lukuvuodelle 2016 – 2017. Esite tuo näkyviin monipuolisen opintotarjonnan ja opiskelumahdollisuudet Pohjois-Karjalassa
Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan kesäyliopiston tarjoamina. Esitettä jaettiin
maakunnan toimijoille ja kirjastoille sekä eri tapahtumissa opinnoista kiinnostuneille.

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU MAAKUNTA-KIERTUEELLA
Karelia-ammattikorkeakoulu kävi maakuntakiertueella teemalla Osaava maailma ja tulevaisuus hyvinvointialalla.
Mukana kiertueella oli sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta hanketoimijoita, oppimis- ja palveluympäristöjen opettajia
ja opiskelijoita, täydennyskoulutus sekä maakuntakorkeakoulu.
Tavoitteena oli tavata erilaisia sidosryhmiä, kuten hyvinvointialan ammattilaisia, työnantajia, yrittäjiä, järjestötoimijoita ja asiakkaita. Kiertueella oli tarkoitus kuulla yhteistyö- ja osaamistarpeita ja keskustella tulevaisuuden näkymistä.
Samalla visioitiin yhdessä tulevaisuuden hyvinvointialan kehityskohteita. Keskustelua käytiin opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksista, opinnäytetöistä, täydennyskoulutuksen teemoista, opiskelijoiden tuottamista palveluista sekä
tarjonnassa olevista koulutuksista.
Kiertuepäivät ja -paikkakunnat:
» 29.3.2016 Liperin terveyskeskus ja Outokummun terveyskeskus
» 4.4.2016 Tohmajärven terveyskeskus ja Kiteen terveyskeskus
» 18.4.2016 Juuan terveyskeskus ja Nurmeksen terveyskeskus
» 2.5.2016 Ilomantsin terveyskeskus ja Lieksan terveyskeskus
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Karelia-amk:n terveysalan opettaja keskustelemassa Lieksan terveysalan henkilöstön
kanssa ikäihmisille saatavilla olevista arjen apuvälineistä. Kuva: Mervi Leminen.
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» Toimijat
ja yhteistyöverkosto
Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun toiminta perustuu yhteistyöhön ja vahvaan verkostoon. Projektina
vuonna 2006 alkanut toiminta on vakiintunut osaksi
Karelia-ammattikorkeakoulua. Toimintaa koordinoi
Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstöön kuuluva
maakuntakorkeakoulukoordinaattori.
Seudulliset ohjausryhmät, paikalliset työryhmät, työvaliokunta ja maakuntakorkeakoulun ohjausryhmä ovat
yhteistyön toiminnallisia foorumeja. Ryhmät kokoontuivat useita kertoja vuoden 2016 aikana. Lisätietoja
ryhmien kokoonpanosta sekä vuosittain päivitettävistä koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunnitelmista
www.pohjois-karjalanmaakuntakorkeakoulu.fi
Maakuntakorkeakouluverkostoon kuuluvat Kareliaammattikorkeakoulun lisäksi Itä-Suomen yliopisto
ja Pohjois-Karjalan kesäyliopisto. Yhteistyötahoina ja
verkoston jäseninä ovat maakunnan muut koulutustoimijat, kehittämisyhtiöt (JOSEK, KETI ja PIKES), kaupungit (Lieksa, Nurmes, Outokumpu ja Kitee), kunnat
(Ilomantsi, Juuka, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja
Valtimo), yrittäjäjärjestöt ja muut sidosryhmät.
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Valtimo

Nurmes
Lieksa
Juuka

Ilomantsi

Polvijärvi

Outokumpu
Joensuu

Rääkkylä

Tohmajärvi

Kitee

Maakuntakorkeakoulun Keski-Karjalan ohjausryhmän jäseniä koolla Kiteellä BioCone Oy:n
toimitusjohtaja Mika Kärnän vieraana. Kuva: Mervi Leminen.

www.karelia.fi
www.pohjois-karjalanmaakuntakorkeakoulu.fi
www.uef.fi/aducate
www.pkky.fi/kesayliopisto
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