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1  TAUSTAA

Tässä artikkelissa esitellään SeAMK Maakuntakorkeakoulun sekä SeAMK Tekniikan 
Digivaattori-hankkeen luoma uusi toimintamalli, joka perustuu digitalisaation 
hyödyntämiseen yritysten kehittämisessä sekä ajasta ja paikasta riippumatto-
maan kouluttautumiseen. Artikkelissa kuvataan toimintamallin kehityspolkua ja 
SeAMKin sisäistä yhteistyötä toimintamallin pilotoinnissa, mutta ennen kaikkea 
tuodaan esiin SeAMKin moninaisuutta maakunnan elinkeinoelämän kehittämi-
sessä. Lisäksi artikkelissa esitellään uuden toimintamallin mukaisiin koulutuksiin 
osallistuneiden kokemuksia.

Digivaattori-hanke oli ESR-rahoitteinen SeAMK Tekniikan ja SeAMK Liiketoiminta 
ja kulttuurin toteuttama hanke, jonka tavoitteena oli nostaa Etelä-Pohjanmaan 
valmistavan teollisuuden pk-yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäämällä 
pk-yritysten henkilöstön ymmärrystä digitalisaation ja teollisen internetin mah-
dollisuuksista tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisessä. Hankkeen toteutusaika 
oli 1.1.2016 - 31.12.2018.
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2 TOIMINTAMALLIN KEHITYSPOLKU

2.1 Digivaattori-hankkeen alkuvaiheen 
 koulutusten toteutusmalli

Digivaattori-hankkeen tarkoituksena oli toteuttaa kohdeyrityksille 2 - 3 -päiväisiä 
digitalisaatiota edistäviä koulutuksia. Yrityksille suunnattujen koulutusten aihe-
piirejä selvitettiin Digivaattori- ja Pk-Digi -hankkeisiin liittyvässä Etelä-Pohjanmaan 
yrityksiä koskevassa laajassa digitalisaatiokartoituksessa, joka julkaistiin keväällä 
2017. Kartoituksessa nousivat tarpeellisiksi koulutusteemoiksi etenkin digitaalinen 
markkinointi, sosiaalinen media, hakukoneoptimointi ja nettisivujen rakentaminen. 
(Joensuu-Salo ym. 2017, 59; Seinäjoen ammattikorkeakoulu, [viitattu 15.8.2019].)

Digitalisaatiokartoituksen pohjalta suunniteltujen koulutusten toteutus aloitettiin 
kesällä 2017. Koulutukset aloitettiin Digitaalinen markkinointi -koulutuksella, jossa 
kokeiltiin Google Classroom -oppimisympäristöä, ja lisäksi testattiin koulutusti-
lanteen nauhoittamista Adobe Connect -verkkokokoustyökalulla. Koulutukseen 
kuuluivat myös sparraukset, jotka toteutettiin vuorovaikutteisina Hangouts-
sessioina. (Råtts 2018.)

Koulutukset koettiin hyvinä, ja esimerkiksi Google Classroomin käyttö nähtiin posi-
tiivisena. Silti ongelmana oli koulutusten vähäinen osallistujamäärä. Vahvallakaan 
markkinointipanostuksella ei saatu yhden iltapäivän pituisiin koulutuksiin kuin 
muutamia yritysosallistujia. Keväällä 2018 yritettiin järjestää kolme eri koulutusta, 
mutta kaksi niistä jouduttiin peruuttamaan ilmoittautuneiden vähäisen määrän 
vuoksi. Ainoastaan Avoin toiminnanohjausjärjestelmä Case Odoo -koulutukseen 
tuli muutamia ilmoittautumisia ja koulutus toteutettiin keväällä 2018. 

Hankkeen alkuvaiheen kokemusten perusteella oli siis selvää, että tämän tyyppi-
sellä koulutusten toteutusmallilla ei voitu enää jatkaa. Osallistujia koulutuksiin ei 
saatu markkinoinnista huolimatta, joten nähtiin aiheelliseksi kehittää koulutusten 
toimintamallia toimivammaksi. 

2.2 Yhteistyön tiivistyminen Maakuntakorkeakoulun 
 kanssa

Yksi SeAMK Maakuntakorkeakoulun tehtävistä on jalkauttaa SeAMKin hallinnoi-
mia hankkeita maakuntaan (Ojaniemi & Sandvik 2018). Digivaattori-hanke sekä 
Maakuntakorkeakoulu olivat jo hankkeen alkuvaiheessa tehneet yhteistyötä 
muun muassa hankkeesta tiedottamisen muodossa. Alkuvaiheen kokemusten 
ja yhteisten keskustelujen myötä syntyi idea laajemmasta yhteistyöstä: hyödyn-
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nettäisiin Maakuntakorkeakoulun verkostot, alueen yritysten tuntemus sekä 
toimipisteiden tilat ja fasiliteetit yhdistäen ne Digivaattori-hankkeessa saatuihin 
aiempiin kokemuksiin verkkokoulutusympäristöistä. Syksyn 2018 koulutuksia 
lähdettiinkin suunnittelemaan tältä pohjalta. 

2.2.1 Koulutuskokonaisuus koko maakunnan yrityskentän 
  saataville

Digivaattori-hankkeen ja Maakuntakorkeakoulun tiiviimmän yhteistyön päällim-
mäisenä tavoitteena oli saada koulutukset koko maakunnan yritysten hyödyn-
nettäväksi helposti sekä ajasta ja paikasta riippumattomasti. Uutta toimintamallia 
suunniteltaessa tehtiin päätös, että tulevat koulutukset järjestetään fyysisesti 
Maakuntakorkeakoulun toimipisteissä ja ne välitetään webinaareina, mikä mah-
dollistaa myös etäosallistumisen mistä tahansa maakunnan alueelta. Lisäksi 
päätettiin mahdollistaa koulutuksiin osallistuminen jälkikäteen tallentamalla 
webinaarit myöhempää katselua varten.

Koulutusteemoja suunniteltaessa otettiin huomioon Maakuntakorkeakoulun 
toimialueiden erityispiirteet ja toiveet. Koulutuskokonaisuuden läpileikkaavana 
teemana oli digitalisaatio, mutta yksittäisten koulutustilaisuuksien sisältö muo-
toutui paikallisten tarpeiden mukaan. 

Koulutuskokonaisuus aloitettiin lokakuussa 2018 järjestetyllä digi-infotilaisuudella, 
joka välitettiin Seinäjoen Framilta Google Hangouts -verkkokokousvälineellä Maa-
kuntakorkeakoulun toimipisteisiin (Arola & Rauhala 2018). Digi-infotilaisuuden 
sekä koko koulutuskokonaisuuden markkinointia varten laadittiin verkkoanimaa-
tio, joka julkaistiin SeAMKin Youtube -kanavalla (Arola & Råtts 2018a). Animaatiota 
levitettiin muun muassa sähköpostitse, Maakuntakorkeakoulun verkostojen 
välityksellä sekä eri organisaatioiden websivustoilla. Animaatio pyrki herättämään 
alueen teollisten pk-yritysten kiinnostuksen digikoulutusta kohtaan. Samalla siinä 
pyrittiin innostamaan yrityksiä keskinäiseen yhteistyöhön Maakuntakorkeakou-
lun toimipisteiden toiminta-alueilla ja maakunnallisesti koko Etelä-Pohjanmaan 
alueella. 

Infotilaisuuden tarkoituksena oli herättää yritysten mielenkiinto ja samalla innos-
taa yrityksiä osallistumaan myöhemmin syksyllä järjestettäviin ilmaisiin koulutuk-
siin. Infotilaisuuteen oli kutsuttu eteläpohjalaisia edelläkävijäyrityksiä esittämään 
omia kokemuksiaan liittyen koulutuskokonaisuudessa käsiteltäviin aiheisiin. Tilai-
suudessa oli mukana kolme case-esitystä: Hakola Huonekalu Oy kertoi sosiaalisen 
median käytöstä yritystoiminnassa ja sen vaikutuksista yrityksen kannattavuuteen, 
PiriSteel Oy esitteli videoiden hyödyntämistä tuotteidensa markkinoinnissa ja 
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Jarte Steel Oy kertoi verkkosivujen uudistamisesta ja sen vaikutuksesta myyntiin. 
Yritykset oli rekrytoitu mukaan Maakuntakorkeakoulun avustuksella. 

2.2.2 Teemakoulutukset maakuntakorkeakoulusta 
  maakuntaan

Koulutuskokonaisuuden yksittäiset koulutustilaisuudet järjestettiin Alajärvellä, 
Alavudella, Kauhajoella ja Kauhavalla. Lisäksi toteutettiin yhteisseminaari Elin-
voimaa kuntiin -hankkeen kanssa Lappajärvellä. Kaikkien koulutusten teemat 
olivat valikoituneet paikallisten tarpeiden pohjalta, mutta kuitenkin siten, että 
ne soveltuivat koko maakunnan yrityskentän käyttöön. Jokaiseen koulutukseen 
pystyi osallistumaan sekä paikan päällä maakuntakorkeakoulun toimipisteessä 
että etänä; osallistujia saatiin näin koko maakunnasta.

Alajärvellä järjestettiin Sosiaalinen media -koulutus, jossa oli runsaasti osallistujia 
sekä paikan päällä että etänä.  Koulutuksen aikana sovittiin sparraussessioajan-
kohdat, jotka järjestettiin yrityskohtaisesti etänä joko käyttäen Google Hangouts- 
tai Skype-työkalua tai puhelimitse. Pk-yritysten etätyön työkalut -koulutukseen 
Kauhavalla paikan päällä osallistui vain muutama henkilö, mutta etäkokoustyö-
kalun kautta koulutukseen osallistui noin 10 henkilöä. Ilman etäyhteyttä kyseinen 
koulutustilaisuus olisi luultavasti jouduttu peruuttamaan, mutta tällä koulutus-
mallilla toteutettuna koulutusta tarvitsevat yritykset saivat tarvitsemansa tiedon 
maantieteellisestä sijainnista huolimatta. Koulutusta markkinoitiin verkkoanimaati-
oilla, joilla yritettiin herättää osallistujien mielenkiinto etäkokouksen merkitykseen 
läpimenoajan lyhenemisen, kustannusten säästämisen ja ekologisten arvojen 
suhteen (Arola 2018a; 2018b).

Pk-yritysten websivujen uudistaminen -koulutuksessa Kauhajoella onnistuttiin 
myös hyvin. Koulutukseen osallistuminen oli mahdollista joko paikan päällä tai 
etänä. Kouluttaja koki uuden toimintamallin sujuvana; koulutukseen liittyvä spar-
raus toteutettiin puolelle osallistujista käyttäen etäkokoustyökalua (Mäntysaari 
2018). Alavudella järjestetty Office365 -ohjelmistokoulutus toteutettiin ulkopuo-
lisen yhteistyökumppanin toimesta, ja osallistujia oli paljon sekä paikan päällä 
että etänä. Tämäkin koulutus nauhoitettiin; etenkin ohjelmistokoulutuksessa 
nauhoitteet toimivat oivana kokousmuistiinpanojen tukena. 

Näiden teemakoulutusten lisäksi toteutettiin yhdessä Elinvoimaa kuntiin -hank-
keen kanssa Digitaalisuudesta elinvoimaa -seminaari Lappajärvellä. Tämä se-
minaari välitettiin Google Hangouts -verkkokokoustyökalulla Vimpelin ja Soinin 
kunnantaloille kokoontuneille osallistujaryhmille.
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3 UUDEN TOIMINTAMALLIN 
 ERITYISPIIRTEET

3.1 Toimintamallin vaiheet ja toimijoiden roolit

Uudessa toimintamallissa jokaisella toimijalla on oman roolin mukaiset tehtävät 
eri vaiheissa. Toimintamallin onnistuminen edellyttää jokaisen toimijan panosta, 
ja se vaatii myös kiinteää yhteistyötä. Maakuntakorkeakoulun sekä yksiköiden 
asiantuntijoiden yhdessä tekemät yritysvierailut, joihin sisällytetään SeAMKin 
koulutusten ja palveluiden markkinointi, on erinomainen esimerkki tällaisesta 
yhteistyöstä. Toimintamallin vaiheet sekä SeAMK Maakuntakorkeakoulun, SeAMK 
Tekniikan sekä SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurin roolit esitetään taulukossa 1. 

Taulukko 1. SeAMK Maakuntakorkeakoulun, SeAMK Tekniikan sekä 
    SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurin roolit koulutuksen 
    uudessa toimintamallissa.

Rooli
Prosessivaihe

SeAMK 
Maakuntakorkeakoulu

SeAMK Tekniikka sekä 
SeAMK Liiketoiminta ja 
kulttuuri 

Suunnittelu • Käynnissä olevat alueelliset 
ja maakunnalliset TKI- 
hankkeet ja niiden   
hyödyntäminen

• Suunnittelu ja ideointi mm. 
paikallisten elinkeino- 
toimien kanssa

• Alueen yritysten ja  
organisaatioiden tarpeiden 
kartoitus ja tiedon eteen-
päin välittäminen

• Käynnissä olevat TKI-
hankkeet ja niiden 
hyödyntäminen

• Koulutuksen aihepiirin 
osaaminen ja  
asiantuntemus

• Pedagogiikka
• Koulutusteknologiset 

ratkaisut

Markkinointi • Yrittäjä- ja yhteistyö- 
verkostojen hyödyntäminen

• Suoramarkkinointi
• Omien ja paikallisten  

markkinointikanavien  
hyödyntäminen

• Paikallinen markkinointi-
materiaali

• Markkinointimateriaali
• Suoramarkkinointi (säh-

köposti, web-sivut yms.)
• SeAMKin markkinointi-

kanavien hyödyntämi-
nen

• TKI-hankeverkostojen 
hyödyntäminen

Toteutus • Koulutuksen käytännön 
organisointi

• Palautteen kerääminen  
ja kokonaisarviointi  
toteutuksesta

• Julkaisut ml. paikalliset 
mediat

• Koulutuksen  
toteuttaminen

• Koulutusmateriaalit
• Koulutettavien ohjaus 

ja sparraus
• Arkistointi ja julkaisut
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3.2 Asiakaslähtöinen toimintamalli

Uudessa toimintamallissa hankkeen yrityksille suunnatut koulutustilaisuudet ja 
seminaarit välitetään reaaliaikaisesti sähköisten kanavien kautta etänä osallistu-
ville, jonka jälkeen ne ovat myös saatavina tallenteina. Koulutus on siten jousta-
vaa, ajasta ja paikasta riippumatonta. Koulutustilaisuudet järjestetään fyysisesti 
SeAMK Maakuntakorkeakoulun toimipaikoissa, jolloin paikan päällä osallistuneet 
edustavat paikallista yrityskenttää, kun taas etänä osallistuneet edustavat maa-
kunnan eri osien yrityksiä. Näin koulutuksiin saadaan näkemyksiä eri alueilta, ja 
se osaltaan rikastuttaa koulutusten antia.

Digikoulutuskokonaisuuden toimintamalli koostui fyysisten ja digitaalisten tilai-
suuksien rytmittelystä. Kuviossa 1 esitetään yritysten osallistumismahdollisuudet 
asiakaslähtöisessä uudessa toimintamallissa.

Kuvio 1. Asiakaslähtöinen toimintamalli.

4 KOKEMUKSIA UUDESTA 
 TOIMINTAMALLISTA

Konepalvelu Hölrin Oy:n Riitta Hölsömäki osallistui Digivaattori-hankkeen Etätyö-
kalut käyttöön -koulutukseen Kauhavalla syksyllä 2018. Tavoitteena oli tarkastella 
etätyökalujen hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen toiminnassa, johon liittyi 
myös konkreettista sparrausta yrityksessä esimerkiksi liittyen verkkokokoustyö-
välineen valintaan. Sparrauksen yhteydessä mietittiin laaja-alaisesti alueellisia ja 
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maakunnallisia kehittämismahdollisuuksia, hankkeita ja koulutuksia, joita yritys 
voisi hyödyntää. (Nieminen 2018.)

Konepalvelu Hölrin Oy:n Tapani Hölsömäki ja Riitta Hölsömäki Kauhavan Kortes-
järveltä näkevät uudelle koulutusmallille selkeää tarvetta. Heidän mukaansa ei 
voida olettaa, että kiireinen pk-yrittäjä pystyisi osallistumaan koulutukseen, joka 
järjestetään SeAMKin kampuksella Seinäjoella. He toivoivat, että koulutukseen 
pitäisi olla mahdollisuus osallistua etänä ja että koulutusta pitäisi sparrata pai-
kallisessa yrityksessä etänä tai paikan päällä. Riitta Hölsömäen mukaan koulu-
tuksen oppimisalustan tulee olla helppokäyttöinen ilman turhia tunnuslukuja tai 
-sanoja. Esimerkiksi Moodle-alustan käyttö voi olla yrittäjälle vaikeaa, kun käyttö 
ei ole päivittäistä. Hölsönmäet uskovat, että luokkahuonekoulutuksessa pitää 
olla keskusteluita, ideointia ja ryhmäytymistä. Myös verkkokoulutuksen pitäisi 
heidän mielestään olla interaktiivista hyödyntäen kyselyitä, ideoita ja keskinäistä 
oppimista. Oikeaan aikaan ja paikkaan ajoitettu koulutus on erityisen tärkeää 
pienyrittäjälle, he toteavat. Järjestetyn SoMe-koulutuksen kannustamana yritys 
on ottanut käyttöönsä Facebook-sivut, joita heidän jälkikasvunsa päivittävät. 
Pienikin apu yrityksen ulkopuolelta voi poistaa kehittämisen esteen tai lisätä 
tietoisuutta, jolloin yrittäjä ottaa tämän uuden asian käyttöön. (Hölsömäki, R. 
2019; Hölsömäki, T. 2019.)

Maakuntakorkeakoulun Järviseudun toimipisteen korkeakouluasiamiehen Marjo 
Vistiahon mukaan koulutuskokonaisuus onnistui hyvin. Alajärven alueen yrittäjät 
olivat myös omissa kyselyissään havainneet tarpeita juuri tällaiselle koulutukselle, 
ja näin he saivat tarpeeseen vastaavaa koulutusta helposti Digivaattori-hankkeen 
rahoituksella. Alajärven Yrittäjät osallistuivat markkinointiin muun muassa lehti-
mainoksin ja sähköisiä markkinointikanaviaan käyttäen. (Vistiaho 2019.)

Vistiahon mukaan tärkeää oli koulutuksen joustavuus. Osallistujia ei rajattu 
ainoastaan hankkeen kohderyhmään, vaan esimerkiksi palvelu- ja kaupan alan 
toimijat pääsivät osallistumaan koulutukseen, vaikka heitä ei raportoitukaan 
hankkeeseen varsinaisina osallistujina. Hänen mukaansa uusi toimintamalli oli 
erityisen asiakaslähtöinen, koska koulutukseen pystyi osallistumaan etänä ja 
koulutuksesta luotiin nauhoite, jonka pystyivät katsomaan ne osallistujat, jotka 
eivät päässeet paikalle. Tämän lisäksi osallistujia sparrattiin aihepiiristä 1-2 tun-
nin ajan koulutuksen jälkeen järjestetyssä erillisissä etäpalavereissa. Esimerkiksi 
Alajärven kaupungissa oli juuri ennen sosiaalisen median koulutusta tehty pää-
tökset sosiaalisen median käyttöönotosta ja hyödyntämisestä. Päällekkäisyyksien 
vuoksi Alajärven kaupungin edustajat olivat kuitenkin estyneet osallistumasta 
koulutukseen, joten he saivat katsottavaksi koulutuksesta tehdyn nauhoituksen. 
Osaltaan koulutuksen perusteella Alajärven kaupunki on keväällä ja kesällä 2019 
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ottanut Instagram-, Facebook- ja Youtube-työkalut käyttöönsä. Tämä osoittaa 
uuden toimintamallin toimivuuden ja hyödynnettävyyden myös julkisissa orga-
nisaatioissa. (Vistiaho 2019.)

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurin lehtori Saija Råtts toimi kouluttajana SoMe-kou-
lutuksessa. Kouluttajan näkökulmasta uusi toimintamalli oli positiivinen kokemus, 
ja myös osallistujien palaute oli hyvää. Erityisesti henkilökohtaiset sparraukset 
antoivat mahdollisuuden palvella koulutukseen osallistuneita yrityksiä entistäkin 
syvällisemmin. Råtts kokee, että jatkossa vastaaviin koulutuksiin olisi hyvä saada 
myös ryhmäsparrauksia; tämä antaisi yrityksille vielä laajemmin erilaisia näkökul-
mia omaan toimintaan peilaamalla. (Råtts 2019.)

Råttsin mukaan se, että osallistuminen tehtiin mahdollisimman joustavaksi ja 
helpoksi etäyhteyden avulla, oli hyvä asia. Esimerkkinä hän kertoo kaupan alan 
yrityksen, josta pystyttiin osallistumaan sparraukseen etänä myyntipäivän aika-
na; kun asiakas saapui liikkeeseen, tämä palveltiin, ja sen jälkeen jatkettiin taas 
sparrausta. Uuden toimintamallin haasteeksi Råtts mainitsee osallistujien hyvin-
kin erilaiset lähtötasot. Jatkossa olisikin hyvä muodostaa koulutettavat ryhmät 
lähtötasoittain. (Råtts 2019.)

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n Elinvoimaa kuntiin -hankkeen projektipääl-
likön Viivi Korkiatuvan mukaan Lappajärvellä järjestetyn Digitaalisuudesta elin-
voimaa -seminaarin taustalla oli huoli siitä, miten asukkaat saadaan pysymään 
maaseudulla ja samalla tunnistamaan etätyön tuomat mahdollisuudet. Työn 
tekeminen on murroksessa ja digitalisaation kehittymisen myötä työn tekeminen 
ei monissakaan toimenkuvissa ole enää paikkaan sidottua. (Korkiatupa 2019.)

Vimpelin ja Soinin kunnat lähtivät seminaarin suunnitteluun mukaan ja näihin 
kuntiin seminaari välitettiin reaaliaikaisesti. Korkiatuvan mukaan seminaarin to-
teutus onnistui hyvin, omalta osaltaan myös siitä syystä, että yhteydet Vimpeliin 
ja Soiniin oli ennalta testattu toimiviksi. Seminaariin osallistuttiin Suomen lisäksi 
myös Espanjasta ja lisäksi yksi case-esitys esitettiin Unkarista Balaton-järven 
rannalta. Case-esityksessä korostettiin sitä, että etätyötä voi tehdä omista lähtö-
kohdistaan vaikka Espanjan auringosta. (Korkiatupa 2019.)

Soinissa Digitaalisuudesta elinvoimaa -seminaarin osallistujat kokoontuivat 
kunnantalon valtuustosaliin seuraamaan seminaaria etäyhteyden avulla. Soinin 
kunnanjohtaja Juha Viitasaaren mukaan tällainen toimintamalli on hyvä; etäyhteys 
muun muassa mahdollistaa muualla järjestettyihin seminaareihin ja vastaaviin 
osallistumisen ilman matkustamisen vaivaa, ja toisaalta se luo myös puitteita 
paikallisen ja maakunnallisen yhteistyön kehittämiseen. (Viitasaari 2019.)
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Viitasaaren mukaan Soinissa osallistujien kesken syntyi välillä aktiivistakin keskus-
telua aiheesta. Todellinen interaktiivisuus seminaarissa fyysisesti läsnä olleiden 
sekä etänä seuraavien kesken jäi kuitenkin vaillinaiseksi. Esimerkiksi Soinissa 
osallistujille heränneet kysymykset jouduttiin esittämään chatin kautta, ja niihin 
reagoitiin viiveellä, jolloin esitettyjen kysymysten ajankohtaisuus kärsi. Viitasaari 
mainitseekin yhdeksi tärkeäksi seikaksi sen, että vastaavissa reaaliaikaisissa lähe-
tyksissä olisi oltava fasilitaattori, joka välittömästi tarttuisi etäseuraajien esittämiin 
kysymyksiin ja kommentteihin. Samaten Viitasaari peräänkuuluttaa luennoitsijoilta 
kaikkien yleisöryhmien huomioimista; esimerkiksi syntyneeseen keskusteluun 
pitäisi ottaa kaikki yleisöryhmät mukaan. (Viitasaari 2019.)  

Yleisesti ottaen uuden toimintamallin haasteeksi Viitasaari mainitsee sen, kuinka 
potentiaaliset osallistujat saadaan ymmärtämään interaktiivisen etäosallistumisen 
hyödyt. Toisaalta myös vastaavien etänä lähetettävien tilaisuuksien järjestäjien on 
huolehdittava, että interaktiiviselle osallistumiselle on todelliset mahdollisuudet. 
(Viitasaari 2019.)

5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Uuden toimintamallin mukaisella koulutuskokonaisuudella saavutettiin kuudessa 
eri koulutustilaisuudessa 135 osallistujaa 66 yrityksestä. Koulutusten nauhoitteita 
katsottiin yhteensä 296 kertaa ja 2927 minuuttia vastaten seitsemää koulutus-
päivää. Nämä runsaat luvut osoittavat selvästi toimintamallin toimivuuden sekä 
laajan tarpeen ajasta ja paikasta riippumattomaan koulutukseen, joka perustuu 
digitaaliseen oppimiseen.

Digitaalinen oppiminen on erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa aktiivista 
oppimistoimintaa, joka välittyy, dokumentoituu ja jalostuu digitaalisen ympäristön 
avulla. (Aksovaara 2019). Nykyajan opettaja ei ole puhuva pää luokan edessä 
vaan (etä)valmentaja, ja opiskelijasta tulee oman oppimisensa omistaja. JAMKin 
Aksovaara uskoo, että laadukkaan oppimisen lähtökohtia ovat opiskelijan mah-
dollisuus rakentaa aktiivisesti omaa tietämystään. Hänen mukaansa oppiminen 
perustuu yksilön toimintaan ja siitä kertyviin kokemuksiin, mutta samanaikaisesti 
oppiminen organisoituu sosiaalisena vuorovaikutuksena. Myös Opetushallituksen 
Osaaminen 2035 -ennakointiraportin (2019, 5) mukaan tulevaisuudessa meta-
taidot, kuten ongelmanratkaisutaidot ja oppimiskyky, kuten myös digitaalisten 
ratkaisujen ja alustojen hyödyntämisosaaminen kasvattavat merkitystään. Työelä-
män kannalta henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen nähdään 
tärkeänä. Nopea teknologinen muutos edellyttää raportin mukaan uudentyyppisiä 
osaamisen kehittämistapoja jatkuvan oppimisen kentälle.
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Tulevaisuuden työelämä on ajasta ja paikasta riippumatonta työskentelyä, joko 
yksin kotona tai hubeissa verkostomaisesti, pilvipalveluiden avulla. Myös ruuhka-
Suomen ja kaupunkikeskusten ulkopuolella tarvitaan osaajia ja kehittäjiä. Osaami-
sen ennakointifoorumin raportissa (Opetushallitus 2019, 5) mainitaan erityisesti 
asiakaslähtöinen palveluiden kehittämisosaaminen tulevaisuuden tärkeimpien 
osaamisten listauksessa. Raportin mukaan uudenlaiset asiakaspalvelun ratkaisut, 
palvelumuotoilun ja automaation avulla, korostuvat tulevaisuudessa. Tämä koskee 
myös oppilaitoksia, joiden on kasvavassa määrin hyödynnettävä digitalisaatio 
ja annettava asiakkaan päättää miten, missä ja milloin hän haluaa oppia. Myös 
taloudellisesti ja ekologisesti ajatellen tämä toimii tulevaisuuden pienenevien 
resurssien maailmassa; verkko-opetus nostaa koulutuksen käyttöastetta ja täten 
pienentää resurssien tuhlausta.

Uuden toimintamallin mukaisesta koulutuksesta saadut kokemukset kannusta-
vat vahvasti mallin monistamiseen. Maakuntakorkeakoulun verkostojen ja sen 
laajan toiminnan avulla muun muassa erilaiset hankkeet pystyvät laajentamaan 
toimintaansa koko maakuntaan. Uusi toimintamalli on maakunnan yrityksille hieno 
osoitus SeAMKin ketteryydestä ja moninaisuudesta, ja luo kuvaa nykyaikaisesta, 
digitaalista oppimista hyödyntävästä korkeakoulusta.
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