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 Tiivistelmä

Tämän julkaisun sisältö on tuotettu Työelämäläheinen koulutus-, tutkimus- ja inno-
vaatioympäristö -hankkeen aikana. Hankkeen tavoitteena oli ja tuloksena on Lapin 
ammattikorkeakoulun työelämäläheistä oppimiskäsitystä tukevan monialaisen, ver-
kostoyhteistyöhön perustuvan, innovaatiotoimintaa edistävän ja toteuttavan Living 
Lab -tyyppisen ekosysteemin eli kehittämisympäristön ja työelämäyhteistyön toi-
minnan mallinnus. 

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä ovat koulutus, soveltava tutkimus ja aluekehitys-
työ, pelkkä osaavan työvoiman kouluttaminen ei riitä. Työelämäyhteistyö on luon-
nollinen osa ammattikorkeakoulujen jokapäiväistä toimintaa. Suuri osa osaamisesta 
pyritään hankkimaan todellisissa työelämän ympäristöissä. Onnistuessaan tämä 
palvelee kaikkia osapuolia ja koko ympäröivää aluetta. 

Lapin ammattikorkeakoulun työelämälähtöisessä ja -läheisessä toimintamallissa 
on kaksi päälinjaa: kumppanuuteen perustuva linja ja tilauslinja. Kumppanuustoimin-
ta on sopimukseen perustuvaa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa. Tilauslinjan 
kautta tulevat yksittäiset toimeksiannot ja tilaukset. 

Kumppanuudessa tarvitaan johtamista, ennakointikykyä, organisaation omaa 
joustoa, vuoropuhelua, yhdessä tekemistä ja yhdessä sovittuja menettelytapoja. Joh-
tamista tarvitaan kaikilla rajapinnoilla, sekä sisäisillä että ulkoisilla. Nopeisiin työ-
elämän tarpeisiin vastaaminen edellyttää ammattikorkeakoululta palvelujen tai pal-
velukonseptien kehittämistä. Keskeistä molemmissa tavoissa on se, että osapuolet 
tavoittavat toisensa eli viestinnällä on tärkeä rooli. 

Julkaisun ensimmäinen osa kertoo laajasti työelämäläheisen toiminnan tarpeista 
ja taustoista sekä kehittämistyön aikana toteutetuista piloteista. Toisessa osassa ker-
rotaan toimintamallin kehittämiseen liittyvistä keskeisistä prosesseista ja pohdin-
noista, joiden pohjalta on päädytty esittämään Lapin ammattikorkeakoulun työelä-
mäläheistä toimintamallia. Tätä mallia myös testattiin Rovaniemen kaupungin toi-
meksiannossa, Case Rautiosaari, jonka teemana oli arjen turvallisuus. Kolmannen 
osan artikkelit valottavat työelämäläheisen toimintatavan toteuttamiseen liittyviä 
mahdollisuuksia. 

Avainsanat   aluekehitystyö, oppiminen, soveltava tutkimus,  
työelämäläheisyys, työelämälähtöisyys, työelämäyhteistyö 
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Esipuhe 

Moninaiset muutokset globaalissa maailmassa haastavat valtioita ja niiden koulutus-
järjestelmiä. Myös Suomessa korkeakoulujen rakenteita ja rahoitusta on uudistettu. 
Koulutusta pidetään investointina, jolle kohdennetaan myös yhteiskunnallisen tuot-
tavuuden ja vaikuttavuuden odotuksia. Pelkkä osaavan työvoiman kouluttaminen ei 
enää riitä. Tarvitaan innovaatioita kestävän kasvun edistämiseksi, kansainvälisyyden 
lisäämistä aluevaikuttavuuden aikaansaamiseksi ja opetuksen, tutkimuksen, kehi-
tyksen ja innovaatiotoiminnan yhdistämistä, jolla kytketään opiskelijat tiiviimmin 
innovaatiotoimintaan. 

Lain mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehit-
tämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta sekä harjoittaa ammattikor-
keakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elin-
keinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. 

Ammattikorkeakoulussa työelämäyhteistyö on luonnollinen osa jokapäiväistä toi-
mintaa. Osaamisen, oppimisen, tutkimisen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan 
tarpeiden tulee olla työelämälähtöisiä ja toteuttamisen mahdollisimman työelämälä-
heistä. Suuri osa osaamisesta pyritäänkin hankkimaan todellisissa työelämään sijoit-
tuvissa oppimisympäristöissä. Tällaisen toimintamallin onnistuminen vaatii hyvää 
yhteistyötä paikallisen työelämän ja oppilaitosten kesken. Onnistuessaan hyvin tämä 
malli palvelee kaikkia osapuolia. 

Lapin ammattikorkeakoulun strategian painopistealueet on johdettu toiminta-
alueen kehittämisohjelmista. Pedagogisessa kehittämistyössä strategian toteuttaminen 
edellyttää kiinteää yhteistyötä TKI-toiminnan ja opetuksen välillä tehtävien integroi-
miseksi. Myös opetussuunnitelmien kehittämistyössä integroinnin mahdollistumi-
nen on huomioitu uudistamalla opetussuunnitelman rakenteita ja oppimisnäkemystä. 
Osaamis- ja ongelmaperustaisen oppimisnäkemyksen lähtökohtana ovat oppimiskes-
keinen ajattelu ja aktiivinen työelämäyhteistyö kaikissa pedagogisissa ratkaisuissa ja 
käytännöissä. 

Aktiivinen työelämäyhteistyö voi toteutua eri tavoilla ja erilaisilla toimintamalleilla. 
Ammattikorkeakoulun toiminnassa tarvitaan jatkuvaa ja systemaattista yhteistyötä 
kumppanien kanssa. Lisäksi tarvitaan myös ketterää ja nopeaa toimintaa työelämän 
ajankohtaisten tarpeiden ja toimeksiantojen toteuttamisessa. TKTI:ssa eli Työelämä-
läheisen koulutus-, tutkimus- ja innovaatioympäristön kehittämishankkeessa 
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(1.9.2011–31.12.2014) rakennettiin ammattikorkeakouluun elinkeinoelämän, opetuksen 
sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistä työskentelyä tukeva toimintamalli. 
Työelämälähtöisyys ja -läheisyys Lapin ammattikorkeakoulussa -kirja kuvaa työelämä-
yhteistyön lähtökohtia ja toimintamallia taustoineen ja tulevaisuuden haasteineen. 

Veli Juola ja Helena Kangastie
Opetuksen kehittämisen hallinto 
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Seija Niemi 

Saatteeksi 

Työelämäläheinen koulutus-, tutkimus- ja innovaatioympäristö -hanke (TKTI) alkoi 
vuoden 2011 syksyllä Rovaniemen ammattikorkeakoulun (RAMK) aikana ja päättyi 
vuoden 2014 lopussa. Sen rahoittivat Lapin ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto, 
RAMK ja Lapin ammattikorkeakoulu.

RAMK ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu yhdistyivät 1.1.2014, jolloin hanke 
jatkoi toimintaa Lapin ammattikorkeakoulussa yhtenä monista opetuksen kehittämis-
hankkeista. Hankkeen tavoitteena ja tuloksena on Lapin ammattikorkeakoulun työelä-
mäläheistä oppimiskäsitystä tukeva monialainen, verkostoyhteistyöhön perustuva, in-
novaatiotoimintaa edistävä ja toteuttava Living Lab -tyyppinen ekosysteemi eli kehit-
tämisympäristö. 

Kehittämistyön tavoitteena oli pohjustaa työelämäläheisen toimintamallin luo-
mista. Kehittämistyön perustaksi kartoitettiin olemassa oleva tilanne resurssien, toi-
mintatapojen ja käytänteiden kartoittamisella. Samoin kartoitettiin yhteistyöyrityk-
siä ja mahdollisia kumppaneita niiden yritysten joukosta, joiden kanssa oli jo tehty 
yhteistyötä. Kumppanuussopimuksia on hankkeen aikana solmittu kymmenen ja li-
säksi kumppanuudesta on neuvoteltu neljän yrityksen kanssa.

Tehdyt selvitykset huomioitiin työelämäläheisiä toimintatapoja testanneissa pilo-
teissa. Pilotteja tekivät pääasiassa sellaiset koulutusalat, jotka hyödyntävät opintojak-
sojen toteutuksessa oppimis- ja kehittämisympäristöjä ja ovat monialaisia. Kolme 
pilottia toteutettiin hyvinvointialoilla liikunta- ja vapaa-ajan, fysioterapian ja hoito-
työn koulutusohjelmissa. Piloteissa hyödynnettiin muun muassa harjoittelua sekä 
ENVI-oppimisympäristöä. Tekniikan pilotti toteutettiin virtuaalilaboratorio pLABis-
sa opiskelijatiimimallina. Siihen kuului kaksi vaihtoehtoa, joista toinen tarjoaa ”no-
pean iskun joukkoja”. Tällainen olisi tarpeen ad hoc -toimeksiannoissa eli satunnais-
ten ja yhtäkkisten toimeksiantojen toteuttamisessa, jotka ovat melko hankalia orga-
nisoitavia. Ad hoc -toimeksiantojen toteuttamisen haasteellisuus huomioitiin työelä-
mäyhteistyön toimintamallin kehittämisessä. Työelämäyhteistyökokeilu suunnitel-
tiin myös luonnonvara-alalle. Se ei toteutunut hankkeen aikana, mutta yhteistyöneu-
vottelu osapuolten kesken jatkuu. 

Työelämäyhteistyön toimintamallia varten kartoitettiin hyviä toimintatapoja, käy-
tänteitä sekä toimintamalleja ja tutustuttiin valtakunnalliseen Living Lab -toimin-
taan. Keväällä 2013 toimintamallia ryhtyi valmistelemaan työryhmä. Yliopettaja Lah-
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ja Karjalaisen valmistelun pohjalta päädyttiin työelämäyhteistyötä tarkastelemaan 
kahtena linjana eli kumppanuuteen perustuvana ja ad hoc/tilaus -toimintana. Mallia 
työstettiin vuosien 2013 ja 2014 aikana, jolloin sitä myös pilotoitiin. Toimeksianto 
saatiin Rovaniemen kaupungilta. ”Arjen turvallisuus” -pilotti toteutettiin Ala-Kemi-
joen palvelukyläalueella Rautiosaaressa. 

Nyt hankkeen päättyessä on aika esittää kysymys: Olemmeko saavuttaneet tuloksen? 
Olemmeko luoneet Lapin AMKin työelämäläheistä oppimiskäsitystä tukevan, moni-
alaisen verkostoyhteistyöhön perustuvan, innovaatiotoimintaa edistävän ja toteuttavan 
Living Lab -tyyppisen ekosysteemin eli kehittämisympäristön ja mallintaneet sen 
toimintatavan? 

Lapin AMKissa oppimis- ja kehittämisympäristöön kuuluvat omat laboratoriot, 
alue ja työelämä, kuten yritykset, julkinen ja kolmas sektori, eri organisaatioiden ke-
hittämisympäristöt sekä EU- ja kansallisella rahoituksella toteutettava hanketoimin-
ta ja kaikki kumppanuustoimijat. Oppiminen näissä ympäristöissä, näiden toimijoi-
den kanssa on verkostoyhteistyöhön perustuvaa. Kun kyseessä ovat työelämästä 
kumpuavat toimeksiannot, on monialainen toiminta myös innovaatioita edistävää. 
Living Lab -tyyppinen toiminta toteutuu monessa toimeksiannossa ja esimerkiksi 
yhteistyössä Rovaniemen aluelautakuntien kanssa. Kehitetyn työelämäyhteistyön toi-
mintamallin perusteella toimeksiannot organisoidaan Lapin AMKiin joko pitkäjän-
nitteisen ja suunnitelmallisen kumppanuustoiminnan tai tilausmallin kautta. 

Vastuu toiminnan vakiintumisesta siirtyy Lapin AMKin opetuksen kehittämis-
ryhmälle. TKTI-hankkeessa kehitetty toimintamalli, työelämäläheisyyden kehittämis-
tavoitteet, TKI-toiminnan ja oppimisen integrointi ja hyvät käytänteet on otettu mu-
kaan opetuksen kehittämisohjelmaan keväällä 2014. Ne huomioidaan myös OPS 2017 

-valmistelutyössä. 
Kumppanuusmallia viedään eteenpäin. Tilausmalli edellyttää vielä kehittämistä, 

kuten opintojen tuotteistamista tai palvelullistamista sekä tarjonnan vuosikelloa. 
Kiinnostus tuotteistukseen on vaihdellut, mutta hankkeen loppuvaiheessa järjestetyn 
tuotteistamiskoulutuksen jälkeen on huomattu tuotteistuksen tarpeellisuus. Tuotteis-
tuksesta onkin tulossa Lapin AMKin järjestämää koulutusta kevään 2015 aikana.

Hankkeen lopuksi on tuotettu Lapin AMKin työelämäyhteistyötä avaava, konk-
retisoiva ja ohjaava käsikirja. Siinä kerrotaan, miten työelämältä tulevia toimeksian-
toja organisoidaan ja toteutetaan. Työelämäyhteistyön käsikirja julkaistaan omana 
julkaisuna.

Työ TKTI-hankkeen aikana on ollut haastavaa, ja siinä on opittu paljon. Tämä 
julkaisu kertoo laajasti hankkeen taustoista ja siinä avataan hankkeen toimintaan 
liittyviä keskeisiä prosesseja, tekijöitä, kehittämistyön tuloksia ja tehdään avauksia 
tulevaankin kehittämistyöhön. Luonnonvara-alan, erityisesti maaseutuelinkeinojen 
koulutusohjelman syvennetyn työelämäläheisen toiminnan kehittämispilottiin hae-
taan omaa kehittämisrahaa. 

Lämmin kiitos kaikille hankkeen toimintaan osallistuneille ja  
tavoitteiden toteutumista tukeneille!
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OSA 1
Työelämäyhteistyön 

lähtökohtia
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Lahja Karjalainen 

Johdanto

Jotta ammattikorkeakoulun oppimis- ja kehittämisympäristöt saataisiin vastaamaan 
tulevaisuuden haasteita, niitä tulee jatkuvasti kehittää. Lapin ammattikorkeakoulun 
tavoitteena on kehittää oppimis- ja kehittämisympäristöään yhä työelämäläheisem-
mäksi ja tehokkaammin opetusta, tutkimusta, kehitystä ja innovaatiotoimintaa pal-
velevaksi. Näillä toimenpiteillä on tarkoitus vahvistaa monialaisuutta ja osaamisen 
kehittämistä alueen tarpeisiin. 

Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat perustuvat työelämälähtöisiin osaa-
mismäärittelyihin ja kansainvälistymishaasteisiin. Työelämäyhteyksien, tutkimus- ja 
kehittämistyön ja opetuksen integrointi edellyttää eri osa-alueiden yhteistoimintaa, 
jolla tuetaan integraatiota. Osa-alueita ovat oppimisympäristöt, oppimisnäkemys, 
opetussuunnitelmat, opettajan osaaminen ja johtaminen. Koko tämän toiminnan 
kehittäminen on prosessi, jossa kehittämisen lähtökohtana ovat olemassa olevat in-
novaatio- ja kehittämisympäristöt sekä muut osa-alueet. 

Ensimmäisessä osassa kuvataan niitä tuloksia, joita saatiin työelämäyhteistyön 
lähtökohdiksi. Aluksi arvioitiin oman toiminnan nykytila, jonka jälkeen haettiin uu-
sia työelämäläheisiä toiminnan ja oppimisen malleja sekä oman organisaation sisältä 
että ulkopuolelta. Parhaita toimintamalleja testattiin useissa pilotoinneissa. Työelä-
mäyhteyksien pitkäjänteisen yhteistyön varmistamiseksi Lapin ammattikorkeakou-
lussa aloitettiin avainkumppanuussopimuksien tekeminen vuoden 2012 aikana. Tun-
nistamalla, kokeilemalla ja rakenteita vahvistamalla saatiin vahva pohja työelämä-
yhteistyön toimintamallin kehittämiseen.
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Helena Kangastie 

Lapin ammattikorkeakoulu  
oppivaa, osaavaa ja luovaa aluetta 
kehittämässä 
JOHDANTO
Ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaavat tulevaisuus ja sieltä nousevat muutosvaati-
mukset. Tuoreessa tulevaisuuskatsauksessa todetaan luovuuden ja osaamisen merki-
tyksen olevan tärkeitä kestävän kasvun tekijöitä. Ihmisten osaamisella on aiempaa 
merkittävämpi osuus kansainvälisten arvoketjujen ja verkostojen lisäarvosta ja talou-
dellisesta kasvusta sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden rakentamisessa. (OKM 2014,18.)

Koulutusjärjestelmän kehittämisessä korostetaan nykyistä tiiviimpää työelämään 
integroituvaa kokonaisuutta, joka tukee elinikäisen osaamisen kehittymistä. Tähän 
vaikuttavat työelämän nopeat muutokset, jotka haastavat työntekijöiden osaamisen, 
jatkuvan kehittymisen ja uudistumisen. Ammattikorkeakouluilla todetaan olevan kes-
keinen rooli toimintaympäristön ja työelämän, erityisesti pk-yritysten kehittämisessä. 
Myös tutkimustiedon ja korkeakoulujen osaamisen hyödyntäminen yrityksissä ja yhteis-
kunnan kehittämisessä nähdään tulevaisuudessa tärkeäksi asiaksi. (OKM 2014, 19.) 

Lapin ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa 1.1.2014. Tavoitteena on olla am-
mattikorkeakoulu, joka on kansainvälisesti arvostettu, itsenäinen ja vastuullinen 
osaajien kouluttaja, alueellisen kilpailukyvyn rakentaja, työelämän uudistaja ja inno-
vaatioiden kehittäjä. Monialaisena ja alueellisena korkeakouluna toiminnassa koros-
tuu yhteys työelämään ja alueelliseen kehittämiseen. Tulevaisuuden haasteisiin vas-
taaminen edellyttää myös ammattikorkeakoululta entistä vahvempaa lakiin kirjattu-
jen tehtäviensä integroimista. Lapin ammattikorkeakoulussa tämä haaste on otettu 
vastaan ja tavoitteet on kuvattu uunituoreessa strategiassa. Käytännön toiminnassa 
on lähdetty tutkimaan olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja kehittämään uusia toimin-
tamalleja tehtävien integroimiseksi. 

Tässä artikkelissa kuvaan Lapin ammattikorkeakoulun lakisääteisten tehtävien 
integroimisen mahdollisuuksia ja haasteita oppivan, osaavan ja luovan alueen kehit-
tämisessä. 
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TUTKIMUKSEN, KEHITYKSEN, INNOVAATIOTOIMINNAN JA  
OPETUKSEN INTEGROINNIN KEHITTÄMISEN TAUSTAA 

Korkeakoulujen yhteiskunnallisen tehtävän määrittelyn lähtökohtina ovat lakiin kir-
jatut tehtävät. Ammattikorkeakoululaissa kuvataan keskeiset tehtävät ja yhteistyö 
toimintaympäristön kanssa (Ammattikorkeakoululaki 2009/564). Kuviossa 1. tehtä-
viä on aukaistu opetuksen, soveltavan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 
sekä elinikäisen oppimisen edistämisen ja aikuiskoulutuksen näkökulmasta. 

Kuvio 1. Ammattikorkeakoulun tehtävät (Kangastie 2013) 

Ammattikorkeakoulun tehtäviin on kirjattu työelämäyhteistyö, alueen kehittäminen 
ja aluevaikuttavuuden aikaansaaminen. Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kohdis-
tuu kasvavia odotuksia, koska korkeakoulun asema on merkittävä osaamisen ja inno-
vaatioiden tuottajana ja kestävän kasvun edistäjänä. 

Ilmavirran ym. (2013, 48) raportissa esitellään ammattikorkeakoulujen strategioissa 
kuvattua yhteiskunnallista ja alueellista vaikuttavuutta muun muassa seuraavasti: 

”Yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus ovat osaamisen siirtämistä 
työelämä lähtöisen koulutuksen, toimin ta-alueelle sijoittuvien ammattitaitoisten 
valmistuneiden opis kelijoiden sekä aktiivisen, erityisesti yritysten kilpailukykyä 
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kehittävän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintojen yh teisvaikutusta. Koulutus-
ohjelmien sisällöt suunnitellaan ja to teutetaan vastaamaan alueen elinkeino- ja 
työelämärakennetta ja osaamistarpeita. TKI- toiminta kohdennetaan alueen 
elinkei no- ja työelämän kilpailukyvyn kasvattamiseen sekä ammatti korkeakoulun 
kehittämiseen. Tavoitteena on toiminta-alueen menestymisen ja hyvinvoinnin vah-
vistaminen. Alueellinen vaikuttavuus perustuu siihen, että korkeakoulu tuottaa 
osaavia yksilöitä, innovaatioita ja yrittäjyyttä, jotka yhdessä edistävät korkeakulu-
jen toiminta-alueiden menestystä ja kansainvälisty mistä.”

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on arvioinut suomalaisten ammattikor-
keakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, ja arvioinnin mukaan TKI-
toiminnan osaamisen kehittämisen suurin tarve on opetuksen ja TKI-toiminnan 
integroiminen. Myös opetusministeriö on linjannut, että ammattikorkeakoulujen 
tulee kehittää TKI-toimintaa nimenomaan opetuksen kanssa tiiviissä yhteistyössä. 
Opetusministeriö korostaa rakenteellisessa kehittämisessä tehtävien integrointia ja 
tulevien vuosien haasteena TKI-työn niveltämistä opetukseen. Kohtamäen (2012) tut-
kimuksen mukaan opetuksen ja TKI-toiminnan integroiminen on osoittautunut yh-
deksi suurimmaksi haasteeksi ammattikorkeakoulujen strategisessa johtamisessa. 

Ilmavirta ym. (2013) kuvaavat raportissaan useita kehittämissuosituksia yhteis-
kunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden edistämiseksi. Tehtävien integroimisen 
näkökulmasta tärkeimpinä esille tulevat suositukset asiakkuuksien ja kumppanuuk-
sien hallinnasta ja innovaatiotoiminnan tehostamisesta alueen kanssa. Lisäksi suosi-
tellaan henkilökunnan motivoimista yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden 
tehostamiseen. Tätä voidaan toteuttaa lisäämällä työelämäjaksoja ja vuorovaikutusta 
työ- ja elinkeinoelämän kanssa. 

Lapin ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksessa sitoudutaan edistämään 
opetuksen ja TKI-toiminnan integroimista. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 men-
nessä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä opetus ovat integroituneet. Op-
pimiseen ja opetukseen integroitu TKI-toiminta perustuu osaamis- ja ongelmaperus-
taiseen oppimiseen. Aidot työelämän kanssa tehtävät projektit/hankkeet toimivat 
oppimiskeskeisen toimintatavan ympäristönä. Lapin ammattikorkeakoulun omat 
laboratoriot ja simulaatio- ja virtuaalikeskukset ovat tärkeä osa koulutuksen ja TKI-
toiminnan toteuttamisen oppimis- ja kehittämisympäristöjä. 

OPPIVAN, OSAAVAN JA LUOVAN ALUEEN  
KEHITTÄMINEN TEHTÄVIÄ INTEGROIMALLA 

Aluekehitys on tavoitteellista toimintaa, jonka avulla parannetaan alueen asukkaiden 
elämisen ja hyvinvoinnin mahdollisuuksia sekä yritysten ja muiden organisaatioiden 
toimintamahdollisuuksia. Aluekehityksellä tavoitellaan kestävää kasvua ja kehitystä, 
joiden tavoittelussa oppimisella, osaamisella ja luovuudella on tärkeä merkitys. Ståhle 
ja Sotarauta (2003) ovat kuvanneet useita erilaisia näkökulmia ja tavoitteita korkea-
koulujen aluekehitystoimintaan. Esimerkiksi korkeakoulun on välttämätöntä toimia 
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alueen kehittämistoiminnan tukena tukemalla yritysmaailman ongelmanratkaisuja 
teknologian ja palveluinnovaatioiden siirroissa ja konsultoinneissa. Korkeakoulu on 
osaavien ihmisten ja tiedon keskittymä, joka kouluttaa uusia osaajia ja vetää puoleensa 
osaavia ihmisiä kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuuden voidaan katsoa tarkoittavan niitä 
muutoksia ja kehitystä, joita on saatu aikaan alueella erilaisten kehittämisohjelmien, 
toimenpiteiden ja yhteistyön avulla eli toteuttamalla ammattikorkeakoulun tehtäviä, 
koulutusta ja TKI-toimintaa. Ilmavirta ym. (2013) toteavat yhteiskunnallisen ja alu-
eellisen vaikuttavuuden olevan arvioinnin näkökulmasta kompleksinen kokonaisuus. 
Ammattikorkeakoulun toimintaympäristöstä tulee aluekehitystoimintaan erilaisia 
odotuksia ja näkökulmia. Haasteena on eri intressiryhmien odotuksiin vastaaminen 
siten, että tämä tuottaa toivottuja vaikutuksia. 

Ammattikorkeakoululla on oma sisäinen maailmansa opetus- ja hankesuunnitelmi-
neen sekä ulkoinen maailmansa erilaisine kumppaneineen, sidosryhmineen ja verkos-
toineen. Strategian laatiminen ja sen toteuttaminen ovat toimimista yhteiskunnan ja 
alueen rajapinnoilla. Strategiassa ilmaistaan tavoitteita ja tahtotilaa niistä asioista, 
joihin ammattikorkeakoulu haluaa vahvasti olla vaikuttamassa toteuttaakseen alue-
kehitystä tehtäviensä kautta. Näiden maailmojen välistä vuoropuhelua voidaan tarkas-
tella prosessimallin avulla. Kuviossa 3 on kuvattu TKIO-prosessimalli ammattikorkea-
koulun toiminnassa. TKIO tarkoittaa tutkimuksen, kehityksen, innovaatiotoiminnan 
ja opetuksen integrointia entistä vaikuttavamman aluekehitystyön aikaansaamiseksi. 

Kuvio 3. TKIO-prosessimalli (Kangastie 2014)
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Aluekehitystä toteutetaan ammattikorkeakoulussa sekä koulutustehtävän että tut-
kimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan avulla. Suunnitelmien (opetus ja TKI-suun-
nitelmat) laatimisessa huomioidaan alueen ennakointitieto. Työelämä- ja käytäntö-
lähtöisyys merkitsee aktiivista vuorovaikutusta ammattikorkeakoulun ja työelämän/
käytännön välillä, jotta suunnitelmien pohjana olevat tarpeet saadaan esille ja koh-
dennettua aluekehitystyön tärkeimmiksi tavoitteiksi. 

Työelämä- ja käytäntöläheisyys tarkoittaa ammattikorkeakoulun näkökulmasta 
kaikkien siellä toimivien aktiivista ja suunnitelmallista yhteistyötä tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Oppimis- ja kehittämiskeskeinen toiminta korostaa autenttisia oppimis- 
ja kehittämisympäristöjä eli työelämää. Toiminnassa hyödynnetään myös ammatti-
korkeakoulun omia mallintavia ympäristöjä sekä fyysisiä ja virtuaalisia tiloja. Opetus- 
ja TKI-henkilöstöltä ja opiskelijoilta odotetaan jatkuvaa ja aktiivista vuorovaikutusta 
työelämän kanssa. 

Toiminnan arviointi kohdistuu aluevaikuttavuuden näkökulmasta siihen, onko 
saatu koulutettua työelämän tarvitsemia osaajia (välillinen aluevaikuttavuus) ja tut-
kittua, kehitettyä ja innovoitua aluetta palvelevia tuloksia (välitön aluevaikuttavuus). 
Välittömiä tuloksia voivat olla esimerkiksi heti hyödynnettävissä oleva uusi tieto, yri-
tysten kestävää kasvua lisäävät, heti käyttöön otetut uudet toimintatavat, tuotteet ja 
palvelut. Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään monipuolista palaute- ja arviointi-
tietoa. 

Välillinen toiminta (Opetus = O)

Lähtökohtana on osaamisperustainen opetussuunnitelma, joka on laadittu työelämä-
lähtöisesti, työelämän osaamisvaatimukset huomioiden. Oppiminen on opetuksen 
keskiössä, ja sitä edistetään tiiviillä ohjauksella ja yhteisopettajuudella. Opiskelijat 
ovat osana omaa oppimisprosessiaan autenttisessa ympäristössä eli työelämässä 
hankkimassa opetussuunnitelmiin kuvattua osaamista. Siellä he saavat ohjausta sekä 
työelämän edustajalta että opettajalta. Osaamistaan he kehittävät myös ammattikor-
keakoulun omissa työelämäläheisissä pragmaattisissa ympäristöissä eli laboratorioissa 
ja luokkahuoneissa. Oppimisen ja osaamisen arviointia tehdään kehittävän arvioinnin 
menetelmillä niin sanotulla kolmikantaperiaatteella. 

Välitön toiminta (Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta = TKI)

Lähtökohtana on työelämän tarpeista suunniteltu hanketoiminta: käyttäjälähtöinen 
toiminta (esim. Living Lab) ja TKI-hanke- sekä projektitoiminta (EU ym. rahoitus-
mekanismit), joissa perustana ovat opettajien, opiskelijoiden ja työelämän aktiivinen 
ja välitön vuorovaikutus sekä kohtaamisareenat. Työelämäympäristö on paikka to-
teuttaa välitöntä TKI-työtä erilaisin menetelmin. Arviointia suoritetaan kehittävän 
arvioinnin menetelmillä monesta eri näkökulmasta.Toimintaa kehitetään saatujen 
palautteiden ja arviointitiedon perusteella. 
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Välillistä ja välitöntä integroiva toiminta  
(Opetus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta yhdessä = TKIO)
Opetuksen ja TKI-toiminnan integrointia ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) linjaukset, ammattikorkeakoulun strategiset valinnat sekä alueen työelämän 
tarpeet. Keskeisiä kysymyksiä ovat mitä integroinnilla tavoitellaan, mitä siinä integ-
roidaan ja millä menetelmillä sitä tehdään. Olennaista ammattikorkeakoulun omassa 
toiminnassa niin sanotussa sisäisessä maailmassa on esittää kysymyksiä, miten ope-
tus- ja TKI-suunnitelmat (toimeksiannot, projektit, hankkeet jne.) mahdollistavat jo 
suunnitteluvaiheessa integroinnin, miten sitä toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään 
yhdessä työelämän kanssa. 

Tarpeiden perusteella laaditut tavoitteet, osaamistavoitteet, tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoiminnan tavoitteet ja niiden toteuttaminen integroidusti palvelevat alue-
kehitystä monella eri tasolla. Perustason TKIO on toimintaa, johon osallistuvat opet-
tajat, opiskelijat ja työelämä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi työelämän toimeksian-
non toteutus tai alkavan, tulevaisuudessa kärkiosaamiseksi muodostuvan idean ke-
hittäminen yksi- tai monialaisesti yhdessä työelämän kanssa. Keskitason TKIO on 
pitkäjänteistä ja systemaattista toimintaa, jossa jonkin perustasolta nousseen idean 
kehittelyä viedään eteenpäin kohti mahdollista ja tulevaa kärkiosaamista. Esimerkki-
nä tästä ovat hyvinvointiteknologiaan osallistuvat monialaiset koulutukset, joissa 
opettajat, TKI-henkilöstö, opiskelijat ja työelämä yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat 
TKIO:ta. Huippu/kärkitason TKIO on toimintaa, jossa integrointia toteutetaan jon-
kin kärkiosaamiseksi edenneen teeman tai aiheen kohdalla, esimerkiksi matkailun 
turvallisuus, simulaatio- ja virtuaalipedagogiikka. 

Suunnitteluvaihe

Opetuksen kannalta integraation suunnittelu tarkoittaa pedagogisessa kehittämises-
sä ja opetussuunnitelmatyössä sitä, että koulutuksen rakenteita, opetussuunnitelmia 
ja toteutustapoja kehitetään joustaviksi, jotta työelämän, kumppaneiden ja hankkei-
den/projektien toimeksiantoja voidaan toteuttaa ketterästi opintojen yhteydessä. Sa-
malla tavalla TKI-toiminnassa hankkeiden suunnittelua tarkastellaan suhteessa kou-
lutukseen, osaamisen kehittämiseen ja aluekehitystyöhön. Opetussuunnitelmatyössä 
opintoja kootaan laajemmiksi kokonaisuuksiksi, jotka täten tukevat opetuksen ja 
TKI-toiminnan yhteensovittamista. TKI-toiminnassa on jo hanke/projekti/toimeksi-
antojen suunnittelun alkuvaiheessa huomioitava toiminnan integroituminen ope-
tukseen ja osaamisen kehittämiseen. Opettajat ohjataan aktiivisesti ideoimaan hank-
keita ja esisuunnittelemaan niitä. 

TKI-toiminnan ja opetuksen integraation suunnittelu, toteutus ja kehittäminen 
toteutetaan yhteistyössä alueen elinkeinoelämän, yritysten ja muiden organisaatioiden 
kanssa. Ammattikorkeakoulun opetuksen kehittämistyöryhmä ja TKI-ryhmä teke-
vät yhteistyötä koko ammattikorkeakoulua koskevassa integroinnin suunnittelussa. 
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Toteutusvaihe
Integrointi toteutetaan opetuksen ja TKI-toiminnan laatuprosessien mukaisilla ku-
vauksilla ja ohjeistuksilla. Toteutuksessa hyödynnetään kehitettyjä ja integroinnin 
hyviä käytänteitä. Opetussuunnitelmien rakennetta ja osaamistavoitteita on kehitet-
ty siten, että ne mahdollistavat integroinnin kaikissa opinnoissa koko ammatillisen 
kehittymisen ja opintojen ajan. 

Oppimisen toteutustapoja kehitetään mahdollistamaan tulevaisuudessa tarvitta-
van osaamisen hankkiminen erilaisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä ja mo-
nialaisesti toteuttaen. Luovuuden, innovatiivisuuden, yrittävyyden ja yrittäjyyden 
edistämiseksi monialaiset osaamisen kehittämisen integroidut kokonaisuudet palve-
levat aluekehitystyön tavoitteita ja verkostoitumista jo koulutuksen aikana. 

Arviointi

Seurataan, arvioidaan ja annetaan palautetta osaamisen kehittymisestä ja tavoiteltu-
jen muutosten ja kehityksen aikaansaamisesta. Arvokasta ja integroinnin tulokselli-
suutta osoittavaa ja tukevaa palautetta ammattikorkeakoulu saa palautekyselyjen 
(opiskelijat, työelämänedustajat) ja ulkoisten ja sisäisten arviointien perusteella. Ar-
vioinnissa voidaan hyödyntää kehitteillä olevaa korkeakoulujen yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden arviointimallia. 

Kehittäminen 

Integroinnin kehittämistyötä tehdään kaikissa koulutuksissa ja osaamisaloilla. Kehit-
tämistyötä koordinoivat opetuksen ja TKI-toiminnan kehittämisryhmät. Integroin-
nin toteuttamisen kehittäminen toteutuu osaamisaloilla ja koulutuksissa yhteisten 
linjausten mukaisesti. Kehittämistyötä ohjaavat laadunhallinta ja toiminnanohjaus. 

TKIO-prosessimallissa keskeistä on nivoa ammattikorkeakoulun tehtävät yhteen 
jo suunnitteluvaiheessa, mikäli tavoitellaan strategiaan kirjattujen aluekehitystyön 
tavoitteiden vaikuttavuutta. Oppiva, osaava ja luova alue toteutuu parhaimmillaan 
osaavien ihmisten ja verkostojen toiminnassa. Toiminnan tuloksena syntyy esimer-
kiksi palvelu- ja tuoteinnovaatioita, sivistystä ja monipuolista kulttuurista rikkautta. 

POHDINTA 

Lapin ammattikorkeakoulun opetuksen ja TKI-toiminnan kehittämisen keskeinen 
linjaus toimilupahakemuksessa ja koulutuksen kehittämisohjelmassa on tehtävien 
integrointi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistyötä niin ammattikorkeakou-
lun sisällä kuin sen ulkopuolella. Haasteena on, miten suunnitella, toteuttaa, arvioida 
ja kehittää omaa toimintaa siten, että aluekehitystyö mahdollistuu mahdollisimman 
vaikuttavasti. Opetus- ja TKI-työssä katse kohdistuu niitä tekeviin asiantuntijoihin, 
työelämän edustajiin ja opiskelijoihin, joilla kullakin on asiaan omia odotuksia ja 
tavoitteita.

Tasapainon löytäminen soveltavan tutkimustyön, kehittämistyön, innovaatio-
toiminnan ja oppimisen välille on mahdollista samoin kuin luontevan asiantuntija-
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kulttuurin rakentaminen. Haasteita kuitenkin on esimerkiksi se, että ammattikor-
keakoulu ei tunnista kaikkia tehtäviään tai eri yksilöiden, kuten opiskelijoiden, opet-
tajien, kehittäjien ja työelämän edustajien osaamista ei kyetä hyödyntämään. (Rissa-
nen 2013, 246.) Tästä seuraa, että aluevaikuttavuutta ei välttämättä synny, vaan toi-
minta jää yksittäisten hankkeiden ja projektien tasolle, yksittäisten opettajien ja ke-
hittäjien toiminnaksi. 

Innovaatiotoiminnan edistämiseksi tarvitaan uudenlaista, jatkuvaa oppimista tu-
kevaa kulttuuria. Ammattikorkeakoulun henkilöstöllä on merkittävä rooli, kun uu-
distetaan oppimista, kehittämistä ja tutkimista. Opettajilta ja TKI-henkilöstöltä vaa-
ditaan systemaattista ja jatkuvaa yhteistyötä, jossa jaetaan osaamista ja asiantunti-
juutta. Olennaista on tehdä tätä omien rakennusten ulkopuolella yhdessä alueen yri-
tysten, yhteisöjen, elinkeinoelämän ja opiskelijoiden kanssa. 

Opiskelijan osaamisen edistäminen kohdentuu siihen, että hänestä kehittyy am-
matillinen osaaja ja työelämän kehittäjä ja uudistaja. Monipuolisen tiedon avulla syn-
tyy osaamista, kun teoreettisesti saatu tieto yhdistyy käytännön tietoon ja käytännöstä 
saatuihin kokemuksiin. Opettajan tehtävänä on ohjata oppimisprosessia, ja tämä 
haastaa myös opettajan roolin muutokseen. Perinteiseen ainoastaan luokkahuoneessa 
tapahtuvaan opetukseen ei enää ole paluuta. Työelämäyhteistyö ja kumppanuudessa 
toimiminen synnyttävät uusia luovia ideoita ja kehittämistarpeita. Tällöin tarvitaan 
uudenlaista pedagogista ajattelua. (Kolkka – Karvinen 2012, 133 – 134; Rissanen 2013, 
248.) Uudessa kulttuurissa opettajat tarvitsevat tukea kyetäkseen toimimaan uudella 
tavalla. Yksi ratkaisu tähän on yhteisopettajuus ja yhteisöllisen, oppimiskeskeisen 
kulttuurin rakentaminen. 
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Lahja Karjalainen 

 Työelämäläheiset oppimis- ja  
kehittämisympäristöt

Ammattikorkeakoulujärjestelmän luomisen tavoitteena on ollut kehittää perinteisten 
yliopistotutkintojen rinnalle käytännöllisemmin ja ammatillisemmin suuntautunut 
korkeakoulututkinto, jolla kyettäisiin parantamaan koulutuksen laatua ja vastaa-
maan paremmin yhteiskunnan ja työelämän nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Am-
mattikorkeakoulu-uudistuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa alueellista kehi-
tystä sekä lisätä korkeakoulujen yhteistyötä pienten ja keskisuurten yritysten ja hyvin-
vointipalvelujen tuottajien kanssa. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2009.)

Ammattikorkeakoulutuksen työelämäläheisyys on määritelty ammattikorkeakou-
lulaissa. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen 
vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, 
tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palve-
levaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon 
ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. (Ammattikorkeakoululaki 2003.) 

Oppimisympäristö käsitteenä puolestaan otettiin käyttöön, kun haluttiin osoittaa 
opettajan roolin muutos tiedon jakajasta oppimisen ohjaajaksi. Oppimisympäristön 
käsitteellä korostetaan erityisesti oppilaan aktiivista roolia tiedon rakentajana, taito-
jensa ja persoonallisuutensa kehittäjänä sekä opettajan roolia oppimismahdollisuuk-
sien luojana, oppimishalun virittäjänä ja säilyttäjänä pedagogiikan keinoin. Oppi-
misympäristöt voidaan jaotella esimerkiksi fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 
ympäristöön. Fyysiseen ympäristöön kuuluvat muun muassa tilojen rakenteelliset 
ratkaisut ja laitteet sekä psyykkiseen ympäristöön oppilaan tavat oppia asioita sekä 
opettajan ja oppilastovereiden tavat tukea ja ohjata oppimisprosessia. 

Työelämäläheisyydellä oppimis- ja kehittämisympäristössä tarkoitetaan sitä, millä 
tavoin työelämäyhteydet on huomioitu opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ja 
millaisia käytännön yhteistyömuotoja oppilaitoksilla ja työ- ja elinkeinoelämällä on. 
Lapin ammattikorkeakoulun Työelämäyhteistyön käsikirja määrittelee työelämälä-
heisyyden seuraavasti:

”Työelämäläheisyys tarkoittaa työelämästä kumpuavien haasteiden, ilmiöiden ja 
ongelmien ratkaisemista työelämän ja opiskelijoiden yhteistyönä. Se on monipuolista 
osaamisen ja tiedon siirtoa, jossa keskeiseksi nousee Lapin AMKin sekä opettajien 
että opiskelijoiden ja työelämän vuorovaikutus sekä vuoropuhelu.” (Lapin ammatti-
korkeakoulu 2014.)
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Oppimisympäristöjen kehittämisen taustalla ovat oppimiseen, koulutusrakentei-
siin ja tietoon liittyvät muutokset ihmisten käsityksissä sekä tieto- ja viestintäteknii-
kan voimakas kehittyminen. Opiskelua pyritään muuttamaan ulkoapäin ohjatusta 
itseohjautuvaksi, ja oppiminen nähdään ensisijaisesti oppilaan prosessina. Koulutus-
rakenteet ovat muuttuneet pysyvistä muuttuviksi, joustaviksi ja esimerkiksi etä- ja 
monimuoto-opetusta suosiviksi. Käsitys tiedosta on muuttunut valmiiksi jäsennetys-
tä joustavaksi, holistiseksi ja dynaamiseksi. 

Virolainen ja Valkonen (2007) kuvaavat työelämäläheisyyttä seuraavilla indikaat-
toreilla: 

1. Henkilökunnan työelämäkontaktit: työkokemus ennen rekrytointia ja 
erityyppiset työelämäkontaktit työsuhteen aikana (hankkeet, vierailut, 
työelämäjaksot, kyselyt ym. kontaktit eri tehtäviin liittyen) 

2. Opetussuunnitelmien laadinta ja toimeenpano: opetussuunnitelmien 
kehittäminen vastaamaan paremmin muuttuvan työelämän tarpeita, 
neuvottelukuntatyöskentely työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa (määrä 
ja laatu) sekä se, miten hankkeita, projekteja, harjoitteluja, vierailuja yms. on 
liitetty osaksi opetussuunnitelmia 

3. Opiskelijoiden työelämäyhteydet: opiskelijarekrytointi ja se, miten runsaasti 
opetussuunnitelmissa on erilaisia työelämälähtöisiä osia, kuten vierailuja, 
soveltavia tehtäviä, lähiopetusjaksoja, harjoitteluja, projekteja, päättötöihin 
liittyvää ohjausta sekä ura- ja rekrytointipalveluista, työllistymisestä ja 
jatkokoulutusvalmiuksista huolehtimista jne. 

4. Ammattikorkeakoulun toiminnan suunnittelu ja organisointi: miten edellä 
mainitut asiat ovat esillä ammattikorkeakoulun strategiassa ja missä määrin 
hallinnossa on sellaisia rakenteita (lähinnä henkilöstöresursseja ja 
toimintatapoja), jotka mahdollistavat työelämäyhteistyön (neuvottelukunnat, 
hankkeet, projektit, harjoittelut, opettajavaihto, kumppanuustoiminta jne.).

Yhteistyön lisääminen etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kanssa on edellytys 
sille, että ammattikorkeakoulut saavuttavat niille asetetut tavoitteet maakuntien stra-
tegisina kehittäjinä. Yhteistyömuodot tulisi määritellä sekä oppilaitosta että työelä-
mää hyödyttävällä tavalla. 

Työelämätaitojen kehittämisen malleina Nykänen ja Tynjälä (2012) tunnistivat 
suomalaisista korkeakouluista käytössä olevina spesialistikulttuurin, integratiivisen 
ja verkostoituneen kulttuurin mallit:

1. Spesialistimallissa työelämäsuhteiden hoitaminen delegoituu erityisille 
työntekijöille ja työelämäkurssit ovat opetussuunnitelmissa muusta 
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opetuksesta ja teoreettisesta tiedosta erillisiä hyödyntäen autenttisia 
oppimisympäristöjä. 

2. Integratiivisessa mallissa teoriaa ja käytäntöä pyritään yhdistämään joko 
autenttisissa työympäristöissä tai korkeakoulun sisällä erilaisten 
simulaatioiden ja harjoitusten avulla. Opetussuunnitelman lähtökohta on, että 
opetus rakennetaan ainakin osittain yhteistyössä työelämän kanssa ja se 
pohjautuu kokeilemiseen ja oppimiseen työelämässä tai työelämää 
simuloivissa tilanteissa ja harjoituksissa. Malli perustuu 
vuorovaikutteisuuteen, käytännön tilanteiden käsitteellistämiseen ja opitun 
reflektointiin. Opettajien yhteissuunnittelu on tiivistä. Opintokokonaisuuksien 
välisiä yhteyksiä syntyy silloin, kun opettajille on tietoa toistensa toiminnasta. 
Integratiivisen mallin haittana on nimenomaan se, että monialaisuutta ja 
opintokokonaisuuksien välistä yhteistyötä on vaikea toteuttaa.

3. Verkostoituneen kulttuurin mallissa työelämätaitojen kehittäminen on 
fuusioituneena kaikkialle toimintaan. Opetus järjestetään pääasiassa 
monialaisissa hankkeissa työelämässä. Opetussuunnitelmatyössä on otettu 
huomioon korkeakoulualojen tiedon tuottamisen rajapinnat ja tiedon 
soveltaminen käytäntöön. Osaamista jaetaan monialaisesti henkilöstön, 
opiskelijoiden ja työelämän edustajien kesken korkeakoulun ja työelämän 
verkostoissa.

Oppimisen työelämäläheisyyden kehittämisessä pyritään tuomaan mukaan todelli-
sia työelämään liittyviä kehittämistehtäviä monipuolisesti. Oppimiskulttuurissa 
opiskelijoiden, opettajien ja elinkeinoelämän toimijoiden henkilökohtaisella ja yhtei-
sellä osaamisella tuotetaan sekä osaamista että konkreettisia tuloksia ja tuotoksia 
edelleen kehitettäväksi ja yritysten käyttöön. Toimintatapa edellyttää ammattikor-
keakoulun toimintaympäristön tarkastelemista innovaatioiden ekosysteemiksi kut-
suttuna kokonaisuutena. Oppimisen ekosysteemi puolestaan voidaan ymmärtää toi-
mintaympäristöksi ja toimintatavaksi, jossa oppijan osallistuminen työelämän kehit-
tämishankkeisiin on oppimisprosessin lähtökohta ja kokoava tekijä.

Ammattikorkeakoulun oppimisympäristöt heijastavat oman aikakauden käsityk-
siä oppimisympäristöistä. Samalla voidaan kuitenkin tunnistaa tietoinen pyrkimys 
kehittää niitä tulevaisuuden osaamisen tarpeita vastaaviksi. Erityisesti tutkivat ja ke-
hittävät oppimis- ja kehittämisympäristöt syntyvät eri organisaatioiden rajapinnoille 
yhteisten kehittämiskohteiden äärelle. Uusia oppimisympäristöjä kuvaa erityisesti 
monialaisuus, joka Auvisen (2004) mukaan voidaan jakaa 

1) monialaisuuden toteutumiseen opetuksessa 
2) monialaisten oppimisympäristöjen tai oppivien yhteisöjen muodostumiseen 
3) monialaisten koulutusohjelmien rakentamiseen sekä 
4) eri alojen koulutuksen toteuttamiseen yhteisessä toimipaikassa. 
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Elinikäistä oppimista vahvistavat oppimisympäristöt, joissa kaikki toimijat (niin 
opiskelijat, opettajat kuin työelämän edustajatkin) harjaantuvat siirtymään laajem-
piin työrooleihin ja entistä laajempaan monitaitoisuuteen. Lisäksi tarvitaan ympäris-
töjä, joissa opitaan pois sääntösidonnaisuudesta ja kehitytään kohti joustavuutta ja 
dynaamisuutta sekä kehitytään yksilösidonnaisista työrooleista kohti yhteisöllistä, 
tiimimäistä, itsenäistä ja vastuullista toimintatapaa. Toimiminen tällaisissa oppimis-
ympäristöissä vaatii oman alan syvällistä osaamista, joka edellyttää entistä parempaa 
ymmärrystä kokonaisuuksista. 

Monialaisten oppimis- ja kehittämisympäristön luomista ja rakentamista edesaut-
tavat muun muassa koulutusta kokoavat tilaratkaisut (esim. monialaiset kampukset), 
yhteiset strategiset tavoitteet, koulutusrakenteen kehittäminen (mm. koulutusohjel-
mien yhdistäminen, monialainen yhteistyö opetussuunnitelmatyössä, eri koulutus-
ohjelmille yhteiset toteutustavat tai opintojaksot), koulutusohjelmien välinen ja mo-
nialainen yhteistyö sekä siitä haettu synergiahyöty, yhteiset verkko-oppimisalustat, 
taloudellinen tehokkuus (oppimisympäristöjen yhteiskäyttö) ja yhteinen pedagogi-
nen oppimiskäsitys. Ehkä realistinen kuva ammattikorkeakoulun tulevaisuuden op-
pimisympäristöstä voisi olla useasta elementistä koostuva mosaiikki. Mosaiikin pa-
lasia ovat ainakin verkko-oppimisympäristöt, perinteiset luentosalit, erilaiset hank-
keet ja verkostot, simulaatioympäristöt, monialaiset kehittämisympäristöt sekä mo-
ninaiset työelämän oppimisympäristöt. Näiden kaikkien pitää integroitua keskenään 
opiskelijan, työelämän ja korkeakoulun parhaaksi. Halu alojen rajat ylittävään yhteis-
toimintaan on periaatteellisella tasolla hyväksytty, mutta käytännön tasolla siinä 
esiintyy runsaasti ongelmia. Ongelmia aiheuttavat esimerkiksi aikatauluihin liittyvät 
ongelmat sekä opintojaksojen, opiskelijoiden ja ohjaajien löytäminen juuri oikea-ai-
kaisesti monialaiseen toteutukseen. Lisäksi on otettava huomioon, että opintojen vai-
heet saattavat asettaa omia haasteitaan kussakin vaiheessa opiskelijaa hyödyttäville 
oppimisympäristöille. Ilman selkeää yhteistä toimintatapaa ja sitoutumista moni-
alainen yhteistyö koetaan aikaa vieväksi ja hankalaksi.

Konstruktivistinen oppimiskäsitys on tuottanut useita erilaisia opetuksen malleja, 
kuten ongelmalähtöinen oppiminen, projektioppinen, tutkiva oppiminen, kokemus-
oppiminen ja käytännössä oppiminen, joiden avulla voidaan monipuolistaa opetusta 
ja ratkaista joitakin opetuksen ja oppimisen ongelmia. Konstruktivistisen oppimis-
näkemyksen mukaisesti suunniteltu oppimisympäristö on avoin ja joustava. Siinä 
korostuu opiskelijakeskeisyys, ja se tarjoaa mahdollisimman autenttisen oppimisym-
päristön, jossa elämän ja ammatissa toimimisen monimuotoiset haasteet ilmenevät 
aidosti. Siinä voidaan monipuolisesti vaihdella opetussuunnitelmien toteutuksia ajan, 
paikan ja opetusmenetelmien suhteen. Tähän liittyvät uudenlaiset, aidot oppimisteh-
tävät, autenttiset oppimisympäristöt, yhteistoiminnallinen työskentely, yhteisöllisyys 
sekä sosiaalisten verkostojen luominen ja ylläpito. Hyvässä oppimisympäristössä kye-
tään integroimaan näiden erilaisten oppimisteorioiden vahvuudet kulloistenkin 
osaamistavoitteiden mukaan sekä koordinoimaan eri oppimisympäristöissä tapahtu-
vaa oppimista siten, että oppiminen tehostuu. Opiskelijoiden mahdollisuus yhdessä 
prosessoida harjoittelu- ja työkokemuksiaan ja jakaa kokemuksiaan vertaisryhmissä 
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kartuttaa ja laajentaa mielekkäitä oppimiskokemuksia. Asiantuntijuuden kehittymi-
sessä on olennaista, että opiskelijoilla on mahdollisuus yhdistää teoreettinen tietämys, 
käytännön osaaminen ja itsesäätelytaito. (Tynjälä ym. 2005.) Oppimisympäristöjä 
kehitettäessä on huomioitava oppimisen kontekstuaalisuus ja opiskeltavan ilmiön 
ominaispiirteet (Auvinen 2004). Asiaa kuvaa hyvin Auvisen (2004) väitöskirjassaan 
siteeraama savolainen sananlasku: ’’Lukemalla ei uimaan opi, vetteen on mäntävä’’. 

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN  
OPPIMIS- JA KEHITTÄMISYMPÄRISTÖT

Oppimisen, tutkimisen ja kehittämisen sitomisella työelämään on tulevaisuudessa 
yhä suurempi rooli Lapin ammattikorkeakoulussa. Tutkimus- ja kehittämistyötä teh-
dään yhdessä alueen yritysten, julkisen sektorin ja muiden työelämän toimijoiden 
kanssa kehittäen, arvioiden ja uudistaen toimintatapoja. Oppiminen Lapin ammatti-
korkeakoulussa pohjautuu työelämätarpeita vastaavaan osaamisperustaiseen opetus-
suunnitelmaan sekä työelämästä nouseviin haasteisiin, ilmiöihin ja ongelmiin. Nämä 
toimivat opetustoiminnan lähtökohtana edistäen uudenlaista osaamista sekä sub-
stanssin oppimista lisäten myös opiskelijoiden yleisiä työelämätaitoja. 

Ammattikorkeakoulussa on lukuisia kehittämisympäristöjä, joissa käytännössä 
toteutetaan elinkeinoelämälle tarkoitettuja mittaus-, analysointi-, tutkimus-, tuote-
kehitys- ja muita kehitystehtäviä. Kehittämisympäristö voi olla fyysinen tila, esimer-
kiksi erikoislaboratorio, tai paikasta riippumaton asiantuntijoiden verkosto, jolla on 
oma erityisala ja toimintamalli. Opiskelijoille kehittämisympäristöt ovat käytännön-
läheisiä oppimisympäristöjä, joissa he pääsevät tekemään opintoihinsa liittyviä käy-
tännön harjoitteita sekä projekti- ja lopputöitä. Tutkimustarkoituksiin suunniteltu 
oppimisympäristö mahdollistaa myös ulkoisille asiakkaille tehtävät tutkimus- ja ke-
hittämisprojektit. Nämä projektit ovat parhaimmillaan aitoja työelämän kehittämis-
projekteja. Näissä projekteissa kehittyvät paitsi opiskelijoiden, myös henkilöstön tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan valmiudet ja toimialan substanssiosaaminen. Nämä 
tehtävät sitovat yksikön osaksi ammattialaa ja seutukunnan kehittämistä ja osaksi 
osaamisverkostoja. Toiminta mahdollistaa takaisinkytkennän työelämästä oppimis-
ympäristön kautta opintojaksojen toteutusten sisältöihin. 

Toimeksiannot elinkeinoelämältä voivat tulla Lapin ammattikorkeakouluun kahta 
eri tietä: kumppanuuksien kautta tulevat toimeksiannot sekä organisaatioilta että 
hankkeilta tulevat yksittäiset tilaukseen perustuvat toimeksiannot. Hankkeista tulevat 
toimeksiannot voivat sisältyä kumppanuuden kautta tuleviin toimeksiantoihin, mut-
ta pääasiassa ne ovat kuitenkin tilausluonteisia toimeksiantoja. Yksittäisiin tilauksiin 
perustuvia toimeksiantoja ovat lisäksi palvelutoiminnan maksulliset tuotteet.

Toimeksiantojen varaan rakentuvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan ongelmana 
on toiminnan jatkuvuuden ja pysyvyyden turvaaminen. Toimeksiantojen ympärille 
rakentuva toimintamalli edellyttää jatkuvuuden ja suunnitelmallisuuden turvaami-
seksi erityisten korkeakoulun yhteydessä toimivien oppimis- ja innovaatioympäris-
töjen olemassaoloa. Nämä ovat toimijoita, jotka yritysten näkökulmasta näyttävät 
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kehittämistoiminnan yrityksiltä ja korkeakoulun näkökulmasta opiskelijoiden ja 
opettajien oppimisympäristöiltä. Tämä toimintatapa edellyttää yritystoimintaan 
orientoituneen ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön kiinnittämistä toimin-
taan. Näiden ihmisten osaamisessa keskeistä ovat vahva ja luottamuksellinen suhde 
toimialueen yrityksiin sekä korkeakoulun opetustoiminnan perinpohjainen tunte-
mus. Nämä ihmiset toimivat eräänlaisina katalysaattoreina korkeakoulun yritysyh-
teistoiminnan synnyttämisessä, ja opiskelijoille he ovat tuki kehittämishankkeiden 
käytännön toteuttamisessa.

Lapin ammattikorkeakoulun kehittämisympäristöt ovat erikoistuneita oman alan-
sa toimijoita. Jatkossa on syytä pohtia paitsi niiden toimintatapoja myös niiden orga-
nisoitumista; vastaavatko ne parhaalla mahdollisella tavalla toisaalta työelämän ja 
toisaalta korkeakoulutuksen asettamiin haasteisiin. Lapin ammattikorkeakoulun 
Koulutuksen kehittämisohjelmassa tavoitteeksi on asetettu tki-toiminnan ja opetuk-
sen integroituminen. 

”Kehittämistoimintaa toteutetaan yhteistyössä TKI-yksikön kanssa tavoitteena työ-
elämälähtöinen ja -läheinen toimintatapa. Tämä tarkoittaa työelämän osaamistar-
peiden ennakointia ja työelämän tutkimista ja kehittämistä erilaisissa oppimis- ja 
kehittämisympäristöissä (autenttiset ja sitä mallintavat pragmaattiset ympäristöt). 
Onnistunut työelämäläheisyys edellyttää myös moniammatillista ja monialaista 
yhteistyötä.” (Lapin ammattikorkeakoulu 2013.)

Huomiota tulisi kiinnittää kehittämisympäristöjen toiminnan suunnitelmallisuuden 
lisäämiseen, monialaisen oppimisen lisäämiseen kehittämisympäristöissä ja toimin-
nan tahdittamiseen yhteen opetussuunnitelman kanssa. Sirpaleisesta ja hajanaisesta 
toiminnasta pitäisi päästä eroon järjestelmällisyyden suuntaan. Tämä osiltaan on si-
doksissa laboratorioiden hanketoiminnan suuntaamiseen, joka on tärkeä alue ope-
tuksen niveltämisessä työelämään. Laboratoriot ja niiden hankkeet tarjoavat opiske-
lijoille monipuolisia kehittämistehtäviä, jotka usein on linkitetty yritysten ja laitosten 
kehittämistoimintaan. (Karjalainen 2014.)

Opiskelijoita osallistuu opetukseen ja projekteihin eri kehittämisympäristöissä 
hyvinkin eri tavalla. Yksi Lapin ammattikorkeakoulun näkyvimmistä oppimisym-
päristöistä on virtuaalinen hoito- ja palveluprosessien ja yksittäisten hoitotilanteiden 
harjoitteluun tarkoitettu ENVI-ympäristö, jossa on vuosittain mukana noin 250 opis-
kelijaa. Isoista laboratorioista Talo- ja energiatekniikan laboratoriossa työskentelee 
vuosittain 60 – 70 opiskelijaa, liiketalouden Napalaakso-virtuaalisessa oppimis-
ympäristössä 60 opiskelijaa ja virtuaalitodellisuuden ohjelmointilaboratoriossa 40 
opiskelijaa. (Karjalainen 2014.)

Työpaikat ja kolmannen sektorin toimintaympäristöt ovat ammattikorkeakoulu-
opiskelijoille keskeisiä oppimisympäristöjä. Perinteisesti harjoittelut ja usein myös 
projektimuotoiset opinnot tehdään toimeksiantajan omassa työyhteisössä. Kehittä-
mistehtävät omalle työpaikalle ovat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiske-
lijoille tuttu tapa suorittaa opintoja. Uutena tapana suorittaa ainakin osa opinnoista on 
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työssä hankitun osaamisen opinnollistaminen. Se tarkoittaa opintojen aikaisen työssä-
käynnin tuottaman osaamisen tunnistamista, arvioimista ja tunnustamista opinto-
pisteinä. Opinnollistamisen tavoitteena on koulutuksen ja työn tekemisen ketterä 
yhdistäminen eli työnteon tuominen kouluoppimiseen ja kouluoppimisen siirtämi-
nen työpaikoille. Opinnollistamisessa opiskelija tutustuu opetussuunnitelmassa ole-
viin osaamistavoitteisiin ja -kriteereihin sekä muodostaa käsityksen siitä, millaiseen 
osaamiseen opinnot tähtäävät. Tämän perusteella hän etsii työstään kokonaisuuksia, 
joita voi ehdottaa opinnollistettavaksi joko osa- tai kokonaissuorituksina. Hän myös 
määrittää työpaikkansa kokonaiskuvan, oman toimenkuvansa ja työtehtävänsä. 
Olennaista on se, että opiskelija osaa kertoa omin sanoin työtehtäviensä taitovaati-
mukset osaamisina. Opiskelija dokumentoi sovitun rungon mukaisesti työssä kertynei-
tä kokemuksia ja taitoja. Hän arvioi omaa panostaan, taitotasoaan ja saatua palautet-
ta suhteessa tekemäänsä työhön. Osaamisen osoittaminen tarkoittaa työssä hankitun 
osaamisen näkyväksi tekemistä suhteessa koulutuksen osaamistavoitteisiin ja arvi-
ointikriteereihin. Opiskelija osoittaa, että hän on hankkinut työtä tekemällä opinto-
kokonaisuudessa vaaditun osaamisen. Opintojakson arviointiin voidaan liittää oppi-
laitoksessa annettavia lisänäyttöjä, kuten teoreettisen osaamisen osoittamista alku-
testeillä, kirjatenteillä, raporteilla tai seminaariesityksillä. (Osataan!-hanke 2014.)

Työelämäläheiset oppimisympäristöt ovat oppivia ja kehittäviä yhteisöjä korkea-
koulun sisällä ja työelämässä sekä niiden välimaastossa. Niiden voimavaroina ovat 
ajantasainen tieto, toiminnallisuus ja luovuus, jotka tulee saada uudistamisen ja uusiu-
tumisen käyttövoimaksi. Tämä edellyttää perinteisten yksilökeskeisten työroolien 
rikkomista ja siirtymistä yhteisösidonnaisiin työrooleihin sekä yli koulutusrajojen 
tapahtuvaa liikkumista. Tarvitaan keinoja ja välineitä, joilla voidaan tunnistaa inno-
vatiivisuutta tukevat kytänteet, rakenteet, ympäristöt ja tavat toimia.
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Lahja Karjalainen 

 Työelämäkumppanuuksista 
kumppanuustoimintaan 

Eurooppalaisissa korkeakouluissa rakennetaan aktiivisesti korkeakoulujen ja yritysten 
välisiä kumppanuuksia, mutta vain harvoilla korkeakouluilla on koko oppilaitoksen 
kattava strategia yhteistyölle yritysten kanssa (EU-komissio 2009). Kumppanuuksia 
kehittämällä pyritään parantamaan yhteistyötä elinkeino- ja muun työelämän sekä 
suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin muiden oppilaitosten 
kanssa. 

Ammattikorkeakoulujen alueellisen kehitystyön perustekijöitä ovat opiskelijoiden 
vahvat työelämäyhteydet, työ- ja elinkeinoelämää palveleva tutkimus- ja kehitystyö 
sekä palvelutoiminta. Työelämän ja korkeakoulun kumppanuustoiminnan kautta 
voidaan varmistaa pitkäjänteinen yhteistyö ja se, että on käytössä jatkuvasti konkreet-
tisia, työelämää palvelevia kehittämiskohteita ja opiskelijoille mielekkäitä oppimis- ja 
kehittämistehtäviä. Sekä työelämän että korkeakoulun kannalta hedelmällisen yh-
teistoiminnan onnistuminen edellyttää kiinteää ja avointa keskusteluyhteyttä työelä-
män ja opiskelijoiden kanssa, tutkivaa ja kehittävää työotetta sekä yhteistoiminta-
osaamista. Työelämän ja korkeakoulun yhteistoiminnan avulla muutostarpeita voi-
daan tunnistaa ja ennakoida sekä toteuttaa muutoksia suunnitellusti ja tarkoituksen-
mukaisesti.

AMMATTIKORKEAKOULUN TYÖELÄMÄKUMPPANUUDET

Nykyään yhteistyö työelämän kanssa näyttää käynnistyvän ammattikorkeakoulujen 
aloitteesta ja näin ollen kumppanuuksien hyödyt tunnistettaneen paremmin oppilai-
toksissa kuin yrityksissä (Laitinen-Väänänen – Vanhanen-Nuutinen – Ahmaniemi – 
Lamppu 2013). Kumppanuuden tavoitteiksi korkeakoulut määrittelevät koulutuksen 
kehittämisen ja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämisen, tutkimusmahdollisuu-
det sekä opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien parantamisen. Toisaalta myös 
yhteistyö tunnistetaan keinona korkeakoulun maineen ja aseman parantamiseen 
sekä mahdollisuutena ainakin jossain vaiheessa tuottaa tuloa tai muuta rahoitusta. 
Yrityksien tavoitteina kumppanuussopimuksissa on puolestaan saada hyvin koulutet-
tua osaamista, kehittää oman henkilöstön osaamista, yhteisöllistä osallistumista ja 
mainetta, tutkimus- ja kehittämistukea ja kehittämishankeaihioita. Onnistunut 
kumppanuus perustuu aina yrityksen innovaatiokykyyn jollain alalla tai alueella. 
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Myös kumppanuuskorkeakoulun tulee olla vahva jollain osa-alueella. (Mora – Det-
mer – Vieira 2010.) 

Taulukko 1. Kumppanuuden tavoitteet

Tutkiessaan eurooppalaisten korkeakoulujen kumppanuussopimusten hyviä käytän-
teitä Mora, Detmer ja Vieira (2010) totesivat, että yleisesti taloudellisen kehityksen 
tukeminen alueella oli tärkeämpi motiivi kumppanuussopimuksille, kuin saada yli-
määräistä tuloa partnerikorkeakoululle. Korkeakoulut eivät odota tuloja korkea-
koulujen ja yritysten kumppanuussopimuksista, ja sen vuoksi sopimusten rahavirto-
ja oli vaikea selvittää. Kumppanuussopimukset ovat tulevaisuuteen suuntaavia, ja 
mikäli toiminnasta syntyy tuloa, se investoidaan takaisin toimintaan. 

Kumppanuustoiminnan muodot

Vuonna 2013 yrittäjille tehdyn kyselyn (Laitinen-Väänänen ym. 2013) mukaan suurin 
osa työelämän ja oppilaitosten yhteistyöstä kytkeytyy opiskelijan oppimisprosessei-
hin ja vähiten yhteistyötä mainittiin liittyvän kumppanuustoimintaan. Yrityksen 
koko näyttäisi korreloivan yhteistyön muotoja. Tulokset osoittavat, että ammattikor-
keakoulut ovat saavuttaneet yhteistyössään paremmin keskisuuret yritykset ja niille 
olivat tutumpia useammat yhteistyön muodot. Yksinyrittäjät tunsivat ammattikor-
keakouluyhteistyötä vähiten.

Lapin ammattikorkeakoulussa kumppanuusasia on yksi työelämälähtöisen oppi-
misen kehittämiskohteista. Kumppanuussopimuksia alettiin tehdä vuoden 2012 aikana. 
Kumppanuussopimuksia on tehty tähän mennessä yhteensä 11 kappaletta eri koulu-
tusaloilla. Keskeisinä yhteistyön muotoina sopimuksissa nousevat esille perinteiset 
opinnäytetyöt ja harjoittelut. Kahdessa sopimuksessa sovitaan laboratoriotilojen yh-
teiskäytöstä, ja muutamassa sopimuksessa tavoitellaan myös hankeyhteistyötä.

Korkeakoulun tavoitteet Yrityksen tavoitteet

Koulutusohjelmien ja opiskelijoiden  
työelämätaitojen kehittäminen Yrityksen tavoitteet

Tutkimusmahdollisuudet Yrityksen henkilöstön kehittäminen

Opiskelijoiden työllistymisen parantaminen Osallistuminen yhteiskunnan  
kehitykseen ja maine

Lisää tunnettavuutta/uskottavuutta alueella T&K toiminnan tuki 

Tuottaa tuloa tai muuta  hyötyä Osallistuminen projektiyhteistyöhön
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Häggman-Laitila ja Rekola (2011) määrittelivät työelämän ja oppilaitoksen yhteis-
työn laadun tasoja seuraavasti:

1. Koordinaatio. Yhteinen ongelma ratkaistaan valmiiden vaihtoehtojen avulla –
yksinkertainen vuorovaikutus.

2. Yhteistyö (cooperation). Ongelma monimutkaisempi, ei selkeitä 
ratkaisumalleja - rajoja kunnioittava neuvottelu.

3. Kumppanuus (partnership, collaboration). Uudenlaiset yhteistyön käytännöt 
ja ratkaisut – rajanylitykset.

Laitinen-Väänänen ym. (2013) luokittelivat ammattikorkeakoulujen ja yritysten 
yhteistyön muodot ja selvittivät, kuinka paljon yrityksillä oli kokemuksia eri yhteis-
työmuodoista:

Taulukko 2. Yhteistyön muodot ja yrittäjien kokemukset yhteistyön muodoista  
(Laitinen-Väänänen ym. 2013)

1. Tutkimus- ja kehittämistoiminta, palvelutoiminta On kokemusta

a.  Ammattikorkeakoulu on osallistunut yritysten (liiketoiminnan) 
kehittämiseen 7 %

a.  Yrityksellä ja ammattikorkeakoululla on ollut yhteisiä tutkimus- ja 
kehittämishankkeita 14%

2. Koulutusyhteistyö

a.  Yrittäjä tai yrityksen työntekijöitä on osallistunut ammattikorkeakoulun 
järjestämään koulutukseen 22%

a.  Yrittäjä tai yrityksen työntekijöitä on osallistunut ammattikorkeakoulun 
järjestämiin seminaari tms. tilaisuuksiin 18%

3. Kumppanuusyhteistyö

a. Opiskelijoita on ollut työharjoittelussa yrityksessä 34%

a. Opiskelijat ovat tehneet opinnäytetöitä yritykselle 22%

a. Opiskelijat ovat tehneet projektitöitä yritykselle 15%

4. Muu yhteistyömuoto  4%
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Yleisimmät yhteistyömuodot ammattikorkeakouluissa ovat edelleen opiskelijoiden 
harjoittelu (34 %), opinnäytetyö (22 %) sekä yritysten osallistuminen oppilaitoksen 
järjestämään koulutukseen (22 %). Ammattikorkeakoulu oli osallistunut jonkin ver-
ran myös yritysten kehittämiseen (7 %) ja yritysten kanssa yhteisiin hankkeisiin 
(14 %). (Laitinen-Väänänen ym. 2013.)

Lapin ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan kumppanuudet näyttäisivät 
toimivan monipuolisimmin eri yhteistyön tasoilla. Koulutusyhteistyö on luontevaa ja 
pitkäaikaista esimerkiksi Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tai Lapin 
sairaanhoitopiirin kanssa, samoin yhteistyö harjoittelu- ja opinnäytetyökäytännöissä. 
Muilla aloilla alueen yritysten koko koetaan monesti rajoittavana tekijänä koulutus- 
ja hankeyhteistyössä.

Kumppaneiden valitseminen

Kumppaneiden valinnassa vaikuttaa mahdollisuus löytää yhteisiä tavoitteita ja kokea 
toistensa olevan tärkeitä tavoitteiden edistämisessä (voimavarojen täydentävyys ja 
vahvuuksille rakentaminen) sekä se, että luottamus on mahdollista.

Lapin ammattikorkeakoulun kumppanuussopimuksissa useimpien sopimusten 
pohjalla on jo aiempi hyväksi koettu yhteistyö. Jotkut kumppaneista ovat mukana 
alansa neuvottelukunnassa, ja useimmilla kumppaneilla on jo olemassa olevaa kou-
lutus-, harjoittelu- ja opinnäytetyöyhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa. 

Korkeakoulujen kumppanuussopimusten osapuolten valintakriteereinä ovat 
yleensä olemassa olevat suhteet, yrityksen maine ja sijainti sekä sen olemassa olevat 
fasiliteetit. Kumppanuussopimuksilla pyritään löytämään synergiaetua tekemällä yh-
teistyötä yritysten kanssa, jotka toimivat suoraan opetukseen kytkeytyvillä aloilla. 
Onnistuneen kumppanuuden edellytyksiksi tunnistetaan myös sitoutunut johto ja 
rahoitusresurssit.

Taulukko 3. Kumppanin valintakriteerit 

Korkeakoulun valintakriteerit Yrityksen valintakriteerit

Olemassa olevat suhteet Olemassa oleva yhteistyö

Yrityksen maine Korkeakoulun  maine

Sijainti Sijainti

Fasiliteetit Osaajien tarjonta

Synergiahyöty- mitä yritys tekee - mitä 
korkeakoulu opettaa

Synergiahyöty- yrityksen tarve vs. 
korkeakoulun tarjonta

Sitoutunut johto Sitoutunut johto ja koulutusohjelma

Taloudelliset resurssit Sopimuksen tavoite
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Yrityksillä valintaan vaikuttavat olemassa olevien suhteiden ja korkeakoulun maineen 
lisäksi opetusohjelman joustavuus ja focus, korkeakoulun maine, synergiahyöty ja se, 
kuinka sitoutuneita korkeakoulun johto ja koulutusohjelma ovat kumppanuuteen.

AMMATTIKORKEAKOULUN KUMPPANIT OVAT  
TYYTYVÄISIÄ KUMPPANUUSYHTEISTYÖHÖN

Toukokuussa 2014 selvitettiin ammattikorkeakoulun kumppanien kokemuksia haas-
tattelemalla avainkumppanuussopimuksia tehneiden organisaatioiden edustajia. 
Haastateltavat olivat avainkumppanuussopimuksissa yhteyshenkilöiksi nimettyjä. 
Haastatteluja tehtiin yhteensä kuusi kappaletta.

Avainkumppanuussopimukset oli tehty vuosina 2012 – 2013 Rovaniemen ammat-
tikorkeakoulun nimissä, ja toiminta oli tapahtunut aluksi yhteistyössä Rovaniemen 
ammattikorkeakoulun kanssa ja vuoden 2014 alusta Lapin ammattikorkeakoulun 
kanssa. Kumppanuussopimusten valmistelu ja toteutus ovat edenneet ammattikor-
keakoulussa yhteisesti sovitun prosessin mukaisesti. Valmistelu on alkanut ammatti-
korkeakoulun ja kumppanin sisältöneuvotteluilla, joissa sopimukseen on yhdessä 
muotoiltu yhteistyön tavoitteet. Sopimuksessa on myös määritelty molemmille osa-
puolille kumppanuudesta vastaavat avainhenkilöt. Seuraavaksi sopimukset on alle-
kirjoitettu ja allekirjoituksen jälkeen on laadittu konkreettinen toimintasuunnitelma 
ja on lähdetty toteuttamaan toimintaa.

Avainkumppanuussopimukset ovat saaneet hyväksyvän vastaanoton. Kumppanit 
ovat joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ammattikorkeakoulun 
kanssa. Varsinaisia toimintasuunnitelmia oli tehty vain kahden sopimuskumppanin 
kanssa, mutta sopimusten koetaan lisäävään yhteistyötä ja avointa keskustelua am-
mattikorkeakoulun ja työelämän välillä. Lisäksi niiden koetaan helpottavan yhteis-
työtä, koska tapaamisia organisaation ja oppilaitoksen välillä on säännöllisesti ja so-
pimuksessa on yhteyshenkilöt, jotka voivat viedä asiaa eteenpäin omissa organisaati-
oissaan. Toisaalta useammassa haastattelussa tuli esille, että myös laajempaa yhteis-
työtä kaivataan. Tarvitaan tietoa ammattikorkeakoulun tarjoamista yhteistyömah-
dollisuuksista ja koulutuksista. Osa avainkumppaneista kokee, että puuttuu yhteys-
henkilö, joka pitäisi avainkumppanuutta elinvoimaisena, ja että yhteydenpito am-
mattikorkeakoulun taholta on liian vähäistä. 

Avainkumppanuuksien kehittämiseksi työelämän edustajat nostivat esille muun 
muassa tarkemman analysoinnin ja keskustelun siitä, miten avainkumppanuutta voi-
taisiin kehittää. Lisäksi nostettiin esille tarve yhteiselle koordinaattorille, johon ottaa 
yhteyttä tarvittaessa, mikäli tarvetta tekijöille löytyy. Puutteeksi koettiin se, että 
kumppaneilla ei ole tietoa siitä, mitä kaikkea kuuluu opiskelijoiden opinto-ohjelmaan, 
jotta voitaisiin paremmin huomata ja ideoida yhteistyötä. 

Kumppanuudesta koetaan olevan hyötyä molemmin puolin; opiskelija saa konk-
reettisen toimeksiannon työelämältä, yritys saa opiskelijan tuotoksen yrityksen käyt-
töön. Avainkumppanuudet on laadittu yhteisen tarpeen perustalle; halutaan tukea 
sitä, että koulutusohjelma vastaa alan vaatimuksia ja on enemmän työelämälähtöistä. 
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Yritykset haluavat myös päästä vaikuttamaan siihen, minkälaisia ammattilaisia kou-
lutetaan ja miten opiskelijat voisivat jo opiskeluaikana kouluttautua vastaamaan 
enemmän työelämän tarpeita.

Palvelujohtaja Päivi Frantti Accountor Oy:stä kokee, että avainkumppanuudesta 
hyödytään molemmin puolin. Hän arvelee opiskelijaharjoittelun olevan luonnollisin 
asia, josta on molemmille osapuolille hyötyä. Opiskelijat saavat harjoittelupaikan ja 
näkevät, onko heistä alalle. Accountor Oy saa vastaavasti osaavaa ja motivoitunutta 
työvoimaa ja aikaa jää muulle. Se saa myös mahdollisia hyviä työntekijöitä tulevai-
suudessa, mikäli opiskelijat hakevat yritykseen töihin valmistuttuaan. Frantti kokee, 
että avainkumppanuuden aikana heillä on ollut tarve työntekijöille ja työvoiman 
saanti on helpottunut yhteistyön myötä. Accountor Oy:lle on tärkeää saada ammat-
titaitoista, kehittyvää ja osaavaa henkilökuntaa, ja se organisaationa haluaa olla mu-
kana varmistamassa, että opiskelijoista koulutetaan sellaisia. Accountor Oy pystyy 
tarjoamaan opiskelijoille ja koulumaailmaan käytännön esimerkkejä työelämästä ja 
näin ollen opiskelua pysytään suuntaamaan enemmän työelämälähtöisesti. Frantti 
kokee, että avainkumppanuus on ollut positiivinen asia; enemmänkin voitaisiin teh-
dä yhteistyötä, mutta aika on rajallinen. Tahti on kuitenkin ollut riittävä, sillä aikaa 
on jäänyt hyvin kommunikointiin. (Frantti 2014.)

KUMPPANUUKSISTA KUMPPANUUSTOIMINNAKSI

Kumppanuustoiminta vaatii toimijoita kehittämään pitkäjänteisesti uudenlaisia val-
miuksia ja omaa osaamistaan. Se edellyttää joustavuutta tarkastella asioita uusista 
näkökulmista sekä kykyä sietää epävarmuutta ja alati muuttuvia olosuhteita. Vastineek-
si kumppanuus luo vahvasti kehittämiseen suuntautuneen lähestymistavan, jossa 
ongelmien tilalla on ratkottavana käytännöllisiä haasteita. Tällaisessa lähestymista-
vassa opiskelijat ovat opetusta kehittävä voimavara ja työelämä puolestaan rikas toi-
mintaympäristö, joka mahdollistaa toimijoille mielekkään oppimisen. (Mäkinen – 
Harra 2012.)

Kumppanuustoiminta on Lapin ammattikorkeakoulussa alkuvaiheessa. Sopimuk-
sia on solmittu, ja niitä toteutetaan. Jatkohaasteet liittyvät kumppanuustoiminnan 
johtamisen ja kumppanuutta tukevien rakenteiden ja prosessien kehittämiseen. Eu-
rooppalaisista korkeakouluista ei vielä löydy yhtä yhteistä rakennetta korkeakoulujen 
ja yritysten väliselle kumppanuustoiminnalle. Tämä selittyy sillä, että tämänkaltai-
sesta toiminnasta on korkeakouluissa vasta lyhytaikaisia kokemuksia.

Kumppanuuksien ympärille rakentuva toimintatapa edellyttää ammattikorkea-
koululta määrätietoista toimintaa ja pysyvien, hetkellistä yhteistoimintaa syvempien 
työelämäkumppanuuksien rakentamista. Tähän suuntaan onkin toiminnassa edetty, 
joskin Lapin ammattikorkeakoulun toiminta-alueen erikoisolosuhteet asettavat sille 
omat rajoitteensa. Yrityksen ja korkeakoulun kumppanuus edellyttää kumppanuus-
sopimuksia, joiden pohjalta rakennetaan yhteistoiminnan vuosisuunnitelmat ja meka-
nismi suunnitelmien toteumien tarkistukseen. Korkeakoulun näkökulmasta olennai-
sia asioita ovat toiminnan niveltäminen opetussuunnitelmaan ja vastuuhenkilöiden 
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määritteleminen sopimuksen toteuttamisen eri vaiheissa. Toimintatapa edellyttää 
korkeakoululta paitsi suunnitelmallisuutta myös joustavuutta niin aikatauluissa kuin 
oppimisympäristöjen määrittelyssäkin. Tämä korostaa ohjaustoiminnan merkitystä; 
tietyllä tavalla kyse on siitä, että perinteinen lukujärjestysajattelu korvaantuu opiske-
lijaa laajempiin opintokokonaisuuksiin ohjaavalla toimintatavalla. Tämä myös nostaa 
refleksiivisyyden aivan uudella tavalla esille; opiskelijalle on jatkuvasti kyettävä mää-
rittelemään, mitä missäkin toiminnossa on opittu ja mihin tämä opittu liittyy ammatin 
kokonaisosaamisessa. (Tulkki 2013.)

Myös Ilmavirta ym. (2013) korostavat korkeakoulujen systemaattista kumppa-
nuuksien hallintaa. Tämä edellyttää organi sointia ja vastuiden määrittelyä, seurantaa, 
ylläpitoa ja kump panuuksien arviointia. Lapin ammattikorkeakoulun kumppanuus-
toiminnan osalta on huomattava, että myös sopimusten tekemiseen, arkistointiin, 
seurantaan ja valvontaan prosesseina on syytä luoda selkeät, yhtenevät käytänteet. 
Kun toimintaa kehitetään, on syytä asettaa selkeät ja mitattavissa olevat laadulliset ja 
määrälliset tavoitteet, jotka kytketään ammattikorkeakoulun tulostavoitteisiin.

Kumppanuus tarvitsee myös johtamista. Tarvitaan ennakointikykyä ja organisaa-
tion omaa joustoa, vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä. Kumppanuusjohtamista tar-
vitaan kaikilla rajapinnoilla, sekä sisäisillä että ulkoisilla. Kumppanuustoimintaan 
tarvitaan veturi, joka kokoaa kiinnostuneet tahot yhteen. Kumppanuusjohtaminen 
on kumppanuuden rakentamista ja kumppaneina toteutettavan toiminnan johtamista 
yhdessä sovittuja menettelytapoja käyttäen. Kumppanuusjohtamisessa on erilaisia 
tarpeita ja ratkaisumahdollisuuksia riippuen kumppanusorganisaatioiden ja kump-
panuudessa harjoitettavan toiminnan luonteesta. 

Vaikka kumppanuusjohtamisen toteutustavat muodostuvat erilaisiksi eri toiminta-
konteksteissa, jotkut asiat näyttävät olevan välttämättömiä näissä kaikissa:

•	 omien strategioiden ja tavoitteiden selkeytys myös kumppanuuksien osalta 
•	 kumppanien valinta suhteessa omiin ja yhdessä asetettuihin tavoitteisiin 
•	 sopimukset (yleiset kumppanuussopimukset ja tarkentavat sopimukset) 
•	 sovittu johtamisrakenne tarpeen mukaan (johtoelimet ja -roolit) 
•	 yhteisesti hyväksytyt menettelytavat ja käytännöt yhteisjohtamiselle. 

Olennaisia ovat myös kumppaneiden kanssa yhdessä laaditut pitkäjänteiset yh teiset 
kehittämissuunnitelmat sekä niiden pohjalta laaditut vuosittaiset toteuttamissuunni-
telmat, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Palautteen kerääminen kump-
paneilta sekä kor keakoulun henkilöstöltä ja opiskelijoilta yhteistyön toimivuu desta 
on tärkeää. Säännöllisesti toimivat verkostot ja sosiaa liset tapaamiset korkeakoulujen 
ja sidosryhmien välillä ovat oleellisia. Pel kästään johtotason verkostot eivät riitä, vaan 
keskijohdon, opettajien, tutkijoiden ja muun tki-henkilöstön operatiivisia verkostoja 
tarvitaan. (Ilmavirta ym. 2013, 54 – 55.)

Kumppanuuden ympärille rakentuva toiminta on pääsääntöisesti luonteeltaan 
monialaista. Tämä johtuu jo pelkästään siitä, että työelämän käytäntö edellyttää monen-
laista osaamista. Monialaisuuden etuja opiskelijan kannalta on se, että opiskelija 
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oppii toimimaan eri alojen edustajien kanssa ja asemoimaan itsensä ja osaamisensa 
laajempaan kokonaisuuteen. Lisäksi toimintatavan odotetaan nopeuttavan opiskeli-
joiden valmistumista. Kumppanuksien ympärille rakentuva toiminta haastaakin 
vahvasti perinteisen yksialaisen koulutuksen. Ainakin vahvasti kehittämistoimin-
taan suuntaavien ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalla on syytä miettiä 
ratkaisuja, jotka pysyvästi ja koko koulutuksen ajan kokoavat opiskelijat monialaisik-
si ryhmiksi oman oppimisensa ja työelämän kehittämishankkeiden toteuttamisessa. 
Tämä puolestaan edellyttää vähintäänkin opetussuunnitelmien yhteisten tavoitteiden 
kokoamista. (Tulkki 2013.)

Kumppanuuden menestystekijöitä ovat sitoutuminen suhteeseen ja sen laadun ke-
hittämiseen sekä luottamus siihen, että toimitaan, kuten on sovittu. Lisäksi tarvitaan 
osapuolten panostusten hyvää koordinointia ja toimintaan sitoutuneita henkilöitä. 
Kommunikaation on oltava avointa ja vaihdetun tiedon laadun (mm. tarkkuus, oikea-
aikaisuus, merkittävyys, kattavuus) hyvä. Molemmat osapuolet osallistuvat yhteisten 
tavoitteiden asettamiseen ja toiminnan suunnitteluun ja paneutuvat yhteiseen ongel-
manratkaisuun eteen tulevissa kysymyksissä kumppanuuksia tyydyttävien ratkaisu-
jen löytämiseksi. 

Jotta toiminta laajenee ja uudistuu, on ammattikorkeakoulun ja yritysten välillä 
oltava avoin vuorovaikutus, jonka kautta tunnistetaan olemassa olevien ja uusien 
kumppanien tarpeet ja yhteistyömahdollisuudet. Jaetun johtamisen ja kontrollin alai-
sena tehdään yhdessä sovittuja panostuksia tai hoidetaan sovittuja osuuksia yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi. Kumppanuuteen liittyy tällöin myös jaettuja riskejä, sikäli 
että panostukset voivat osoittautua turhiksi, kun tavoitellut hyödyt eivät toteudukaan.

Kumppanuuden rakentaminen vie aikaa ja voimavaroja. Samoin kumppanuus 
koordinaatiotapana tuottaa lisäkustannuksia vuorovaikutussuhteiden hoitamisen ja 
toisinaan mutkikkaiden yhteisten johtamisjärjestelyjen takia. Kumppanuuden syn-
nyttämät lisäkustannukset on aina suhteutettava toiminnan laajuuteen ja merkityk-
seen. Jo syntyneen hyvän kumppanuussuhteen varassa voidaan kyllä toteuttaa lyhyt-
aikaisia ja kertaluonteisia asioita. Tällöin vahva luottamus ja rutinoituneet yhteistyön 
tavat vähentävät tarvetta varmentavien ohjauskeinojen rakentamiseen, joten kump-
panuuden kustannustehokkuus on hyvä.
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Helena Kangastie 

Kumppanuus  
työelämäyhteistyössä
1 JOHDANTO
Kumppanuuden kehittämistä on esitetty yhtenä korkeakoulujen yhteistyön ja tehtä-
vien toteutumisen edellytyksenä nimenomaan yhteiskunta- ja aluevaikuttavuuden 
aikaansaamiseksi. Ammattikorkeakoulujen vaikuttavuus toteutuu osana aluekehitys-
työtä ja myös osaavien ihmisten kouluttamisena alueen yrityksille ja julkisille orga-
nisaatioille. Haasteena ovat henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja motivointi 
vaikuttavuuden tehostamiseksi. Haasteena on lisäksi se, miten voidaan lisätä ja tiivis-
tää työelämäyhteistyötä ja vuorovaikutusta työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Eräänä 
mahdollisuutena on esitetty asiakkuuksien ja kumppanuuksien kehittämistä ja hal-
lintaa. (Ilmavirta ym. 2013, 37, 111 – 112.)

Työelämäyhteistyön tärkeys on sisäänkirjoitettu kaikkiin ammattikorkeakoulun 
tehtäviin. Miten toimia siten, että koulutuksessa huomioidaan työelämän osaamis-
tarpeet ja miten toimia niin, että tutkitaan, kehitetään ja innovoidaan työelämälähei-
sesti? Suurimpana haasteena on kaikkien tehtävien mahdollisimman tehokas integ-
rointi. Kumppanuudessa toimiminen on tärkeä työelämäyhteistyön toteutumisen 
paikka. Tässä artikkelissa kuvaan kumppanuustoiminnan kehittämistä Lapin am-
mattikorkeakoulun TKTI-hankkeessa (työelämäläheisen koulutus-, tutkimus- ja in-
novaatioympäristön -kehittämishanke 1.9.2011 - 31.12.2014) osana työelämäyhteistyön 
toimintamallin kehittämistä. 

KUMPPANUUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN MUOTONA 

Kumppanuus-käsitettä (partnership) on kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämiskir-
jallisuudessa määritelty eri tavoilla. Määrittelyn lähtökohtana on käytetty kumppa-
nuutta edeltävää ongelmaa, kumppanuuden tunnuspiirteitä, käyttäytymismuotoja ja 
toteutustapoja. (Häggman-Laitila – Rekola 2011, 263 – 278.) Korkeakoulut ovat luoki-
telleet kumppanuuksia seuraavasti: sopimuksiin perustuvat strategiset kumppanit ja 
avainkumppanit, toiminnalliset ja satunnaiset kumppanit ja muut sidosryhmät, kuten 
rahoittajat (Ilmavirta ym. 2013, 56). Kumppanuudella tavoitellaan ammattikorkea-
koulun toimintojen tasoilla sellaista työelämäyhteistyötä, joka mahdollistaa jatkuvan, 
suunnitelmallisen ja tiiviin vuorovaikutuksen ja sitä kautta aluevaikuttavuuden 
lisääntymisen. 
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Ammattikorkeakoulun ja työelämän kumppanuuden hyötyjä voidaan tarkastella 
useasta eri näkökulmasta ja useasta eri tasosta. Kumppanuuksia voidaan hyödyntää 
innovaatiotoiminnassa, tutkimuksessa ja kehitystoiminnassa, koulutuksessa sekä 
opetuksen sisältöjä uudistettaessa (Ilmavirta ym. 2013, 55). Häggman-Laitilan ja Re-
kolan (2011) tutkimustulosten mukaan kumppanuuteen sitoutuneet osapuolet hyöty-
vät toiminnasta tasapuolisesti. Kehittämistoiminnan tuloksena aikaansaatiin rajoja 
ylittävä ja yhteinen oppimis- ja kehittämisfoorumi. Tätä voidaan käyttää toiminnan 
kehittämiseen ymmärtämällä entistä paremmin yhteisiä kehittämistarpeita. 

Kumppanuustoiminta työelämäyhteistyön muotona haastaa ammattikorkeakou-
lujen johtamista, opetus- ja TKI-henkilöstön yhteistyötä sekä opiskelijoiden koko-
naisvaltaista ammatillisen osaamisen kehittämistä. Rissanen (2013, 251) toteaa kump-
panuuksien johtamisen olevan oleellinen osa ammattikorkeakoulun työelämälähei-
syyttä ja kumppanien kanssa on rakennettava yhteisiä tavoitteita oppimisen, tutkimi-
sen ja kehittämisen osalta. Korkeakoulujen on kehitettävä systemaattista kumppa-
nuuksien hallintaa, joka tarkoittaa organisointia, vastuiden määrittelyä, seurantaa, 
ylläpitoa ja arviointia (Ilmavirta ym. 2013, 54 – 55). 

Yhteistyö ja kumppanuus perustuvat ammattikorkeakoulun ja sen kumppanien 
sitoutumiseen. Parhaimmillaan toiminta onnistuu, kun sitä tekevät työelämän 
kumppani, opettajat, TKI-henkilöstö ja opiskelijat yhdessä. Tällöin kehittämistoi-
minta palvelee kaikkia ja on kaikille osapuolille myös oppimistilanne. 

OPPIMISTA, TUTKIMISTA JA KEHITTÄMISTÄ  
LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN KUMPPANUUDESSA

Rovaniemen ammattikorkeakoulussa ja 1.1.2014 toteutuneen yhdistymisen jälkeen 
Lapin ammattikorkeakoulussa kumppanuusasia on ollut keskeinen kehittämiskohde. 
Lapin ammattikorkeakoulun työelämäkumppanit ovat pääosin lappilaisia yrityksiä 
ja organisaatioita. Ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyön muotoja ovat opinnäy-
tetyöt, harjoittelujaksot, opiskelijoiden osana opintojaan toteuttamat toimeksiannot 
ja oppimistehtävät, koulutus‐ ja asiantuntijapalvelut sekä erilaiset tutkimus‐ ja kehitys-
hankkeet. Lähtökohtana ovat alueen yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden 
todelliset kehittämistarpeet. Oppimista, tutkimista ja kehittämistä sekä innovointia 
on tehty kumppanuudessa. 

Rovaniemen ammattikorkeakoulussa (RAMK) kumppanuustoiminnan kehittämi-
seksi perustettiin työryhmä, jonka toimeksiantona oli tehdä esitys, jossa määritellään 
kumppanuuskäsitteet, luodaan yhteiset kriteerit kumppanuuksille ja yhtenäistetään 
kumppanuuksiin liittyviä menettelytapoja. Esityksen perusteella tehtiin päätös kump-
panuuksien yleisistä suuntaviivoista, kumppanuuskäsitteistä, kumppanuuskriteereistä 
ja kumppanuuksiin liittyvistä menettelytavoista. Tuloksia on hyödynnetty Lapin 
AMKin kumppanuustoiminnassa. 

Hyvinvointialalla lähdettiin vuonna 2010 systemaattisesti kehittämään tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotoiminnan integroimista oppimiseen. Aluekehitystyötä toteut-
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tavat tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat olleet opiskelijoille tavoitteellisia oppimis- 
ja kehittämisympäristöjä autenttisessa ammatillisessa työympäristössä. Toimintaa on 
kuitenkin haluttu ohjata tästä vielä enemmän työelämäläheiseen suuntaan siten, että 
työelämä on luontainen oppimis- ja kehittämisympäristö niin opiskelijoille, opetta-
jille kuin työntekijöille. 

Avainkumppanuus toimintaprosessina

Hyvinvointipalveluiden osaamisalalla on kehitetty ja mallinnettu avainkumppanuus-
toimintaa prosessina ja hyvänä käytäntönä. Avainkumppanuustoiminnassa tarve 
molemminpuoliselle yhteistyölle on tunnistettu, toimintatapaa on mallinnettu ja ar-
vioitu sekä levitetty muihin vastaavanlaisiin avainkumppanuuksiin. Juurtumista on 
edistetty tiedon välityksellä ja pilotoinneilla sekä jatkuvalla vuorovaikutuksella. 

TKTI-hankkeen kehittämisen tuloksena syntyi kuvaus avainkumppanuudesta 
toimintaprosessina ja työelämäyhteistyön hyvänä käytäntönä. Hyvän käytännön ku-
vaus yhdistettiin Lapin ammattikorkeakoulun pedagogiseen kehittämistyöhön ja tie-
toa levitettiin 7.4.2014 pidetyssä opetuksen ja TKI-työryhmän yhteisessä työpajassa. 
Kuviossa 1 kuvataan toimintaprosessia yhden avainkumppanin kanssa toteutettuna 
toimintana. 

Kuvio 1. Avainkumppanuus toimintaprosessina (Kangastie 2013)
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Kaikissa kumppanuussopimuksen laatimisprosesseissa on noudatettu samaa toi-
mintamallia. Aluksi strateginen johto molemmista organisaatioista on käynyt sopi-
muksen sisältöneuvotteluja ja sopimukseen on yhdessä muotoiltu sisältötekstit. Sopi-
mukset on allekirjoitettu, ja allekirjoituksen jälkeen on laadittu konkreettinen toi-
mintasuunnitelma. Sopimuksessa on myös määritelty molempien kumppanien 
kumppanuudesta vastaavat avainhenkilöt.

Alla on kuvattuna ammattikorkeakoulun vastuuhenkilön toimenkuva: 

•	 toimii avainkumppaneiden solmiman sopimuksen ja  
siitä laaditun vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti

•	 laatii asialistan puolivuosittain pidettäville kumppanuuskokouksille
•	 huolehtii kokouskutsun asianosaisille
•	 neuvottelee ja sopii pyydettyjen ja sovittujen toimeksiantojen  

toteuttamisesta ja sisällöistä yliopettajien kanssa
•	 neuvottelee ja sopii toteutettavien toimeksiantojen vastuuhenkilöt ja  

resurssit yhdessä koulutuspäälliköiden kanssa 
•	 seuraa ja arvioi yhdessä yliopettajien ja koulutuspäälliköiden kanssa 

toimeksiantoihin tehdyt toimenpiteet (ennen puolivuosikokousta)
•	 laatii yhdessä yliopettajien kanssa vuosiraportin  

avainkumppanin kanssa toteutuneesta toiminnasta 
•	 toimii yhdyshenkilönä ja pitää yhteyttä avainkumppanin  

vastuuhenkilöön/yhteyshenkilöön tai alumniin
•	 huolehtii yhteydenpidosta muihin osaamisaloihin  

avainkumppanin tarpeisiin vastaamiseksi 
•	 laatii yhdessä osaamisalajohtajan/koulutuspäällikön ja  

avainkumppanin kanssa seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa. 

Toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan puolivuosittain pidettävissä työkokouksissa. 
Toimeksiantopyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian. Koordinaattori 
välittää kumppanin tarpeet eri koulutusohjelmien opetus- ja TKI-päälliköille.

Avainkumppanuustoiminta hyvänä käytäntönä

Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointipalveluiden osaamisala on solminut vuoden 
2012 – 2013 aikana neljä keskeistä kumppanuussopimusta. Avainkumppaneita ovat 
Lapin Kuntoutus Oy, Urheiluakatemia, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / La-
pin keskussairaala ja Rovaniemen kaupunki / perusterveydenhuolto. Kuhunkin 
avainkumppanuuteen on nimetty molemmista organisaatioista vastuuhenkilöt ja 
toimintaa koordinoiva henkilö. 

Tarve ja kysyntä 

Avainkumppanuustoiminnalle on ollut ”arjen tilaus”. Molemmilla osapuolilla, sekä 
ammattikorkeakoululla että avainkumppanilla, on ollut tarve tehostaa ja systema-
tisoida yhteistyötä hyvien tulosten aikaansaamiseksi (opiskelijoiden ammatillinen 
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kasvu ja osaamisen kehittyminen, työkäytännöissä oppiminen ja niiden kehittämi-
nen, esim. asiakaspalvelut sekä asiantuntijuuden ja osaamisen siirtäminen, esim. 
koulutuspalvelut). 

Työelämälähtöisyys ja työelämäläheisyys

Avainkumppanuustoiminta mahdollistaa molemmat toimintatavat ja tekee niistä sys-
temaattisempaa. Työelämäyhteistyön toteuttamisessa oppiminen, tutkiminen ja ke-
hittäminen ovat vahvasti sidoksissa työelämän ympäristöön. Oppiminen pohjautuu 
työelämätarpeisiin vastaavaan, osaamisperustaiseen opetussuunnitelmaan. Tutkimi-
sessa ja kehittämisessä toimitaan yhdessä työelämän kanssa arvioiden ja uudistaen 
toimintatapoja. Opettajalta edellytetään aktiivista vuorovaikutusta, pedagogisia rat-
kaisuja ja toimivia työelämäsuhteita. Opiskelijat saavat työelämästä kokemuksia ja 
kehittävät sekä ammatillista osaamistaan että työkäytäntöjä. Yhdistävänä tekijänä on 
ongelmaperustainen oppiminen (PBL), jolloin oppimisen perustana ovat työelämän 
ilmiöt ja ongelmat. Työelämä on myös keskeinen oppimisympäristö tiedon hankin-
nassa, sen käsittelyssä ja konstruoinnissa. 

Toimivuus ja tuloksellisuus 

Avainkumppanuustoiminta on ollut toimivaa, mutta se on edellyttänyt tehtävien vas-
tuuttamista molemmissa kumppanuuteen osallistuvissa yksiköissä. Tuloksia on saatu 
aikaan myös vuosien 2012 – 2013 aikana esimerkiksi seuraavasti: avainkumppanin 
henkilöstön osaamista kehitettiin hyödyntämällä hyvinvointialojen ENVI-simulaatio- 
ja virtuaaliympäristöä, toteutettiin kumppanuustoiminnan näkyvyyden lisäämistä 
yhteisellä posterilla ”Tehemä pois” Osaaminen ja asiantuntijuus hoitotyössä. IV Pohjois-
Suomen Hoitotiedepäivät 26. - 27.9.2013 ja käynnistettiin työelämäyhteistyön pilotit, 
joissa ohjattu harjoittelu toimii sekä oppimis- että kehittämisympäristönä. 

Dokumentointi ja siirrettävyys 

Avainkumppanuustoimintaa on dokumentoitu ja mallinnettu muun muassa proses-
sin kuvaamisella. Dokumentointia on tehty, jotta voitaisiin poimia ne piirteet, jotka 
ovat siirrettävissä vastaaviin avainkumppanuuksiin ja niiden kanssa toimimiseen. 
Toimintaa on vastaavalla prosessilla ja toiminnalla levitetty myös kolmeen muuhun 
avainkumppanuuteen. 

Avainkumppanuus – osaamis- ja ongelmaperustaisen  
oppimisen ja kehittämisen ympäristönä 

Avainkumppanuudessa yhtenä kehittämiskohteena oli opiskelijoiden työharjoittelu ja 
siinä ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksen ja tehtävien integrointi. Tätä varten 
rakensin uuden mallin, jonka nimeksi muodostui ongelmaperustainen, aitoihin työ-
elämäkäytänteisiin yhdistetty oppimisprosessi ohjatussa työharjoittelun oppimisym-
päristössä. Käytin mallin rakentamisessa teoreettisina lähtökohtina ongelmaperus-
taisen oppimisen pedagogiikkaa (Poikela 2003) sekä integratiivisen pedagogiikan 
mallin lähtökohtia (Tynjälä 2010) sekä projektia oppimis- ja kehittämistyössä. 
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Mallia pilotoitiin TKTI-hankkeessa terveys- ja liikunta-alan piloteissa ja tavoitteena 
oli saavuttaa muun muassa seuraavia tuloksia: 

1) amkin työelämäläheistä oppimiskäsitystä tukeva monialainen 
verkostoyhteistyöhön perustuva innovaatiotoimintaa edistävä ja toteuttava 
Living Lab -tyyppinen ekosysteemi eli kehittämisympäristö, joka mahdollistaa 
opiskelijoiden ja elinkeinoelämän yhteistyön innovaatioiden kehittämisessä 

2) opiskelijoiden, työelämän ja opettajien osaamisen hyödyntäminen 
kehittämistyössä

3) kaikkien kehittämistyössä mukana olevien asiantuntijuuden yksilöllinen ja 
kollektiivinen kehittäminen.

Mallin rakentamista on ohjannut tavoite suunnitella oppimiskeskeistä kulttuuria ra-
kentava työelämäläheinen, opiskelijoiden oppimista, ammattikorkeakoulun TKIO-
toimintaa ja työelämän kehittämistä ohjaava viitekehys / oppimisen malli, joka toteu-
tuu ohjatussa työharjoitteluoppimisympäristössä. Kuviossa 2 on avattu ongelma-
perustainen, aitoihin työelämäkäytänteisiin osallistumisen oppimisprosessi ohjatussa 
työharjoittelun oppimisympäristössä.

Kuvio 2. Ongelmaperustainen, aitoihin työelämäkäytänteisiin osallistumisen  
oppimisprosessi ohjatussa työharjoittelu oppimisympäristössä (Kangastie 2012)
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Mallin kuvaus

AMKin osaamisperustaisissa opetussuunnitelmissa kuvataan amk-tutkintojen NQF 
tason 6 mukainen noviisiosaaminen. Osaamisperustaisia opetussuunnitelmia toteute-
taan ongelmaperustaisella oppimisella, jossa oppimisen dynamona toimivat tutoriaalit 
syklin mukaisesti. Opetussuunnitelmien toteuttaminen etenee kokonaisuuksista 
osiin, ja osat rakennetaan työelämälähtöisiksi ongelmiksi. Ongelmaperustaisen mallin 
ja integratiivisen mallin välittävänä prosessina on ongelmanratkaisu eli vastauksen 
löytäminen oppimistehtävään. Tutoriaaleissa ongelmia työstetään oppimistehtäviksi, 
joihin lähdetään hakemaan tietoa. Ohjattu työharjoittelu on opiskelijalle tiedonhaun 
ympäristönä oppimistehtäviin vastauksen etsimisen paikka, mutta myös uuden tiedon 
ja käytänteiden luomisen paikka yhdessä työpaikan työntekijöiden ja ohjaavan opet-
tajan kanssa. Työharjoittelu ei täten ole muista opinnoista erillinen opintojakso, vaan 
liittyy olennaisesti ammatilliseen kasvuun ja oppimisprosessiin. Näin opiskelija 
voi kehittää omaa osaamistaan. Työntekijöiden osaamista voidaan kehittää tarjo-
amalla heille teoreettisia käsitteitä ja malleja, joilla he voivat reflektoida omaa toimin-
taansa ja työyhteisön toimintaa. Tästä voi syntyä kehittämisen pohjaksi toimeksi-
antoja. Tässä mallissa myös opettaja oppii kollektiivista asiantuntijuutta ja luotta-
muksellista kumppanuutta. 

Uuden tiedon ja käytänteiden luominen voi lähteä useita eri reittejä:

1) Opiskelijalle työharjoittelu on oppimisympäristö ja tiedon haun paikka, 
hänellä on oppimistehtävä, johon hän hakee vastausta. Opiskelija reflektoi 
työharjoitteluaan, analysoi, kyseenalaistaa, kritisoi, mutta kehittää (eli miten 
ja mitä muuttaa toimintakäytännöissä). Apuna tässä ovat teoreettiset ja 
käsitteelliset välineet ja työelämän ja opettajan ohjaus ja RAMKn monialainen 
osaaminen (koulutusohjelmat ylittävä osaaminen).

2) Työelämää kehitetään opiskelijan, työntekijän ja opettajan yhteistyönä. 
Toimeksianto / käynnistävä tekijä kehittämiselle suunnitellaan systeemisen 
prosessin, esimerkiksi tuotekehitysprosessin mukaisesti (laaditaan 
tuotekehitysprojekti-suunnitelma). Välineitä tiedon muotojen yhdistämiseksi 
ja kehittämistulosten aikaansaamiseksi ovat viikkotehtävät, analyyttiset 
kirjoitustehtävät, reflektiivinen oppimispäiväkirja, pienryhmäkeskustelut sekä 
keskustelut mentorin tai tutorin kanssa. Arviointi toteutuu ja toteutetaan 
useasta eri näkökulmasta kehittävänä arviointina ja kolmikantaperiaatteella: 
itsearviointi, prosessiarviointi ja tuotosarviointi. 

Mallissa yhdistyvät ongelmaperustaisen oppimisen näkökulmasta oppimisen ja osaa-
misen kontekstuaalisuus ja ajallinen siirtymä. Koulutuksessa alkanut oppimisprosessi 
jatkuu työssä. Täten myös oppimisen organisointi koskettaa työpaikkoja eli millaisen 
tieto- ja oppimisympäristön työpaikka muodostaa. Opettajien on myös hyvä kehittää 
ammattitaitoaan ja työelämäyhteistyötä. Tavoitteena on ammatillisen identiteetin 



52  •  Hilkka Jankkila & Helena Kangastie (toim.)

muutos tiedon jakajasta oppimisen ohjaajaksi. Integratiivinen pedagogiikka tuo mal-
liin mukanaan ammatillisen asiantuntijuuden ja työyhteisöjen kehittämisen yhdistä-
misen. Sekä yksilötasolla että yhteisötasolla syntyy luovuutta ja tuotetaan uutta tietoa. 

POHDINTA

Monialaisen kumppanuustoiminnan ja jatkuvaan oppimiseen perustuvan kulttuurin 
rakentamisessa vaaditaan uusien toimintatapojen ja -mallien kehittämistä. Oman 
työn tutkiminen ja kehittäminen avaavat aina uusia mahdollisuuksia oppimiselle ja 
innovaatioille. 

Kumppanuuden kehittäminen on minulle ollut oppimisen matka, jonka tuloksia 
olen dokumentoinut usealla eri tavalla. Kumppanuustoiminnan kehittämisen sidoin 
oman osaamiseni kehittämiseen laatimalla Työelämän ja alueen kehittäjänä, 30 opin-
topisteen henkilöstökoulutukseen liittyvän kehittämistehtävän (Kangastie 2013). Pe-
rehdyin myös työelämäyhteistyön taustoihin ja laadin siitä artikkelin kumppanuu-
teen liittyen (Kangastie 2013). Kehittämistyö on ollut antoisaa, rajojen ylittämistä ja 
uusien mahdollisuuksien huomaamista. Siihen liittyvät olennaisesti myös arviointi ja 
siitä saadun tiedon hyödyntäminen. 

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelija laati osana projektiopintoja kumppanuus-
toiminnan arvioinnin vuonna 2014. Kumppanien haastattelujen tuloksissa korostuu 
toimintasuunnitelman toteuttamisen tärkeys. Kumppanit toteavat, että vuorovaikutus 
on lisääntynyt ja yhteistyö tiivistynyt toiminnan myötä. Yhteistyö on parhaimmil-
laan opiskelijoiden mukanaoloa ja hyödyntämistä erilaisissa kehittämistöissä. Avain-
kumppanuudesta koetaan olevan hyötyä molemmille osapuolille; Lapin ammattikor-
keakoulu saa tietoa käytännön työskentelystä ja kumppani vastaavasti viimeistä tie-
toa teoriasta. Tiedon ja kokemusten jakaminen on tärkeää molemmin puolin. Avain-
kumppanuuden aikana on koettu myös heräämistä; on ollut mielenkiintoista nähdä, 
miten myös muissa avainkumppanuusyrityksissä toimitaan ja saada vinkkejä siitä, 
miten asioita voidaan hoitaa toisella tavalla. 
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 TKTI-pilotit ja kokemuksia  
työelämäyhteistyöstä
Toimitusjohtaja Eija Räihä

LAPIN KUNTOUTUS OY LAPIN  
AMMATTIKORKEAKOULUN KUMPPANINA

Johdanto

Lapin Kuntoutuksella on vuosikymmenten perinne kuntoutuksen ja hoidon saralla. 
Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus (ILKK) aloitti toimintansa 1983 ja Rovaniemen 
Veljes-sairaskotisäätiön Veljeskoti (RVSK) 1991. Palvelukoti Veljestuvan toiminta 
käynnistyi 1999. Invalidiliitto ry ja Rovaniemen Veljes-sairaskotisäätiö perustivat 
19.1.2012 Lapin Kuntoutus Oy:n. ILKK:n ja RVSK:n henkilökunta ja toiminnat siirtyi-
vät osakeyhtiöön toukokuun alussa 2012. Lapin Kuntoutus toimii Rovaniemellä. Sen 
liikevaihto vuonna 2013 oli 8,1 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 130. 

Palveluvalikoimaamme kuuluvat gerontologinen kuntoutus ja laitoshoito, vaativa 
laitos- (Kela 10§) ja avokuntoutus (fysio, lymfa, puheterapia, psykoterapia, toiminta-
terapia, allasterapia) sekä Kelan harkinnanvarainen kuntoutus (12§), Aslak, TYK ja 
tuleskurssit sekä työkokeilut.

Visiomme on olla kuntoutus- ja hoitolaitos, jonka palvelut ovat sellaiset, että tänne 
halutaan tulla uudelleen kuntoutukseen ja hoitoon, johon yhteistyökumppanit luot-
tavat ja, jonka henkilökunnan ammattitaito tunnustetaan ympäri maan. Arvomme 
ovat alueellisuus, asiantuntijuus, ihmisarvo ja luotettavuus. 

Taustaa kumppanuudelle

Yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa on tehty jo pitkään, mutta varsinaista 
kumppanuustoimintaa käynnistettiin vuonna 2012. Molemmin puolin koettiin tär-
keäksi selkeyttää yhteistyötä ja saada siitä mahdollisimman hyvä hyöty kaikille kolmel-
le taholle eli opiskelijalle, oppilaitokselle ja työyhteisölle. Kumppanuuden myötä tavoit-
teeksi tuli toimia opiskelijoiden oppimisympäristönä, jolloin muun muassa eri opiske-
lijat tulisivat työyhteisöön työssäoppimisjaksoille ikäänkuin toistensa työn jatkajina. 

Toiminnan kokemuksia ja tuloksia

Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistettiin yliopettajien toimesta Lapin Kuntoutus 
Oy:n johdolle ja henkilöstölle suunnattu koulutus Rovaniemen ammattikorkeakoulun 
(RAMK, nykyisin Lapin AMK) osaamis- ja ongelmaperustaisesta oppimisesta. Toisena 
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toimenpiteenä käynnistettiin RAMKn TKTI-hankkeen pilotti, jossa Lapin Kuntoutuksessa 
ohjattu harjoittelu toimii opiskelijoiden sekä oppimis- että kehittämisympäristönä. 

Henkilöstön koulutuksen suunnittelun pohjaksi teimme yhteistyössä CQ-osaamis-
kartoituksen, jonka pohjalta suunnittelemme koulutuksia työntekijöillemme. Koulu-
tusten järjestämistä helpottaa huomattavasti, kun ison osan tarvittavista koulutuksista 
voimme räätälöidä yhdessä kumppanimme, Lapin AMKn kanssa. 

Kumppanuustoiminta on tiivistänyt yhteistyötämme, helpottanut yhteydenottoja 
ja ennen kaikkea antanut luottamusta siihen, että meillä on aidosti myös Lapin Kun-
toutuksen hyvinvoinnista kiinnostunut kumppani, jonka kanssa voimme yhdessä 
suunnitella tulevia työssä oppimisjaksoja, koulutuksia ja projekteja. 

Yhteisiä hankkeita ovat olleet Hyvinvointi teknologia- ja Terveys ja Työhyvinvointi-
hanke.

Haasteita työhyvinvoinnin kehittämiselle ovat osakeyhtiön mukanaan tuomat 
muutokset, henkilöstön ikääntyminen sekä raskas fyysinen työ. Tämän vuoksi syk-
syllä 2013 Lapin Kuntoutus Oy:ssä päätettiin panostaa työhyvinvointiin ja sen kehit-
tämiseen ja se otettiin yhdeksi pääkehityskohteeksi vuosille 2014 – 2015.

Haasteena kumppanuudelle koemme rajallisten resurssien jakamisen kumppa-
nuuteen, mutta olemme ylpeitä ja kiitollisia, siitä että olemme saaneet tällaisen mah-
dollisuuden toimia yhdessä.
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Kuvio 1. Terveys- ja työhyvinvointi hankkeen posteri ”Yhdessä tehden – sujuvasti tuottaen” 
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Helena Kangastie ja Susanna Kantola 

KUMPPANUUSTOIMINTA LAPIN KUNTOUTUS OY:N JA  
LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLILLÄ
Kumppanuustoiminnan osapuolet laativat kumppanuustapaamisessa toiminnalle 
ensimmäisiä tavoitteita syksyllä 2012. Yhtenä aihekokonaisuutena ja kehittämiskoh-
teena oli hoitotyön ja fysioterapian opiskelijoiden ammattitaitoa edistävä ohjattu har-
joittelu, joka toimii oppimis- ja kehittämisympäristönä. Tavoitteena oli, että ammatti-
taitoa edistävä ohjattu harjoittelu on työelämäläheistä, jolloin opiskelijan on mahdol-
lista ohjatusti yhdistää eri tiedon elementtejä, teoria-, käytäntö- ja kokemustietoa. 
Läheisen yhteistyön pohjalta opiskelijat analysoivat, kyseenalaistavat ja kritisoivat 
työpaikan käytänteitä käyttäen apuvälineinä teoriaa ja käsitteitä. Lisäksi opiskelijat ja 
työpaikan työntekijät (opettajat) yhdessä kehittävät uusia toimintatapoja, toiminta-
malleja, työkäytänteitä, palveluja ja tuotteita. 

Pilottiin osallistuivat hyvinvointipalveluiden osaamisalalta sairaanhoitaja- ja ter-
veydenhoitajakoulutus. Pilotti liitettiin seuraaviin opintojaksoihin: Ammattitaitoa 
edistävä ohjattu harjoittelu / Kliinisten taitojen harjoittelu (5 op) sekä Kotisairaanhoi-
don ja gerontologisen hoitotyön harjoittelu (10 op).

Hoitotyön koulutusohjelmassa on edetty keväällä 2013 tehdyn suunnitelman mu-
kaisesti Lapin Kuntoutuksen pilotissa. Toimeenpanossa on edetty pääpiirteissään 
seuraavasti. Yhteistyöpalaveriin osallistuivat hoitotyön koulutusohjelman opettajat ja 
Lapin Kuntoutuksesta hoitotyöntekijöiden ja fysioterapeuttien vastuuhenkilöt. Kes-
kusteltiin yhteistyön mahdollisista muodoista ja konkreettisista mahdollisuuksista 
ottaen huomioon muun muassa Lapin Kuntoutus Oy:ssä harjoittelevien opiskelijoiden 
oppimistavoitteet.

Yhdessä on laadittu suunnitelma, miten työelämän kehittämistä voidaan edistää 
hoitotyön opiskelijoiden ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Lapin Kuntoutuk-
sen työntekijöiden ja harjoittelua ohjaavien opettajien yhteistyönä. Ensisijaiseksi ke-
hittämiskohteeksi määriteltiin laitoshoidossa olevien ikäihmisten kuntouttavan hoi-
totyön vaikuttavuuteen kohdistuvan tutkimustiedon kokoaminen. Opiskelijat ovat 
koonneet opettajien ohjauksessa tietoa kansainvälisistä ja kansallisista hoitotyön 
lähteistä. Tietoa on välitetty Lapin Kuntoutuksen käyttöön kansiomuodossa. 

Toiseksi kehittämiskohteeksi määriteltiin laitoskuntoutuksessa olevien asiakkai-
den kokemukset kuntouttavasta hoitotyöstä. Asiakkaiden mielipiteistä koottua tietoa 
ei ollut aikaisemmin kartoitettu. Opiskelijat laativat opettajien ohjauksessa kyselylo-
makkeen, jonka avulla voidaan kartoittaa asiakkaiden mielipiteitä kuntoutuksen vai-
kuttavuudesta. Hoitotyön opiskelijoiden on tarkoitus jatkossa kehittää mittaria. Mit-
taria on tarkoitus testata käytännössä asiakkailla Lapin Kuntoutuksen oman hoitajan 
työvälineenä. Tavoitteena on hyödyntää koottua tietoa Lapin Kuntoutuksen markki-
noinnissa asiakkaille, päätöksentekijöille ja muille keskeisille yhteistyötahoille.
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Kumppanuuden myötä yhteistyön suunnitelmallisuus on lisääntynyt. Lapin Kun-
toutusta on harjoitteluympäristönä hyödynnetty ja otettu käyttöön enemmän kump-
panuuden myötä. Opiskelijoiden oppimistehtäviä on voitu ohjata siten, että oppimis-
tehtävien tulokset hyödyttävät asiakkaita ja työelämän ohjaajia. Lapin Kuntoutus voi 
hyödyntää opiskelijoiden kokoamia tutkimustuloksia kuntouttavan hoitotyön vai-
kuttavuudesta muun muassa markkinoitaessa toimintaa tai kehitettäessä uusia toi-
mintatapoja.
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Jouko Lukkarila 

LAPIN URHEILUAKATEMIAN VALMENNUSOSAAMISEN JA  
AKATEMIA-VALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN 
Lapin urheiluakatemia on Lapin ammattikorkeakoulun kolmannen lukuvuoden lii-
kunnanohjaajaopiskelijoiden ensisijainen oppimisympäristö. Lapin AMK:n ja Lapin 
urheiluakatemian yhteistyö on myös yksi käytännön esimerkki uudenlaisesta yhteis-
työstä suomalaisessa kilpa- ja huippu-urheiluvalmennuksessa Urheilijan polun ehkä 
kriittisimmässä vaiheessa. Akatemiayhteistyötä ja sen kehittämistä koordinoivat Lapin 
Urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattori ja liikunnan ja vapaa-ajan koulutus-
ohjelman opettajat. 

Yhteistyötä ja sen suunnittelua leimaavat yhteistoiminnalliset työskentelymuodot 
ja niiden kehittäminen. Mukana prosesseissa ovat opiskelijavalmentajat asiantuntija-
ryhmissä, urheiluakatemian laji- ja ominaisuusvalmentajat, urheiluakatemian huippu-
urheilukoordinaattori ja koulutusohjelman koulutuksesta vastaavat opettajat sekä 
keskeisinä toimijoina urheiluakatemian urheilijat. Arvioinnissa painotetaan osaa-
mista ja sen kehittävä arviointia. Arviointiin osallistuvat kaikki mukana olleet toimi-
jat. Arvioinnissa käytetään vaihtelevia ja monipuolisia kehittävän arvioinnin mene-
telmiä, joiden tavoitteena palautteen saamisen lisäksi on kaikkien toimijoiden reflek-
tiivisen osaamisen kehittyminen. 

Opiskelijavalmentaja toimii Lapin urheiluakatemian urheilijoiden aamuvalmen-
nuksessa (ti – ke – to) koko lukuvuoden ajan. Akatemiatoiminnan kehittämiskohteet 
määritellään yhteistoiminnallisesti pääosin kolmella foorumilla. Säännöllinen kehit-
tämisympäristö on Ounasvaaran urheilulukion koeviikoilla toteutettavat akatemian 
kehittämisen työpajat. Urheiluakatemian laji- ja ominaisuusvalmentajat ideoivat ja 
kehittävät yhdessä opiskelijavalmentajien kanssa ratkaisuja aamuvalmennuksen ar-
jessa esille nousseisiin teemoihin. Aihealueiden työstämisen valmistelussa ja teema-
alueisiin perehdyttämisessä hyödynnetään opiskelijavalmentajien muodostamien 
asiantuntijaryhmien (Psyykkiset taidot, Pedagoginen osaaminen, Taito/Voima, 
SOME, Testaus, Yläkouluakatemia) kehittyvää osaamista.

Toinen keskeinen osaamisen kehittämisen foorumi ovat opiskelijavalmentajien 
järjestämät näyttöseminaarit ja -työpajat. Seminaarit ja työpajat on kohdennettu aka-
temiaurheilijoiden ja valmentajien lisäksi seuravalmentajille sekä ulkopuolisille valmen-
nusosaamisen kehittäjille (SUPY, Lapin Liikunta, Valmennuskeskus/VAT, ROIHU-
verkosto). 

Kolmantena merkittävänä akatemiayhteistyön kehittämisen resurssina ovat opis-
kelijavalmentajien asiantuntijaryhmät. Asiantuntijaryhmät muodostetaan akatemia-
toiminnan kehittämisen lähtökohdista ja painotukset muuttuvat lukuvuosittain. Asian-
tuntijaryhmien sisältöosaamisen aiemmissa valinnoissa on huomioitu Lapin urheilu-
opiston Valmennuskeskuksen saama valtakunnallinen erityistehtävä (ravintovalmen-
nus, taitovalmennus, psyykkinen valmennus, valmennusosaamisen kehittäminen). 
Toimeksiantoina asiantuntijaryhmät suunnittelevat ja/tai toteuttavat teemakoulutuk-



Työelämälähtöisyys ja -läheisyys Lapin ammattikorkeakoulussa  •  61 

sia sekä valmennusinterventiota urheilijoiden yleiseen valmennusosaamiseen, ravit-
semusvalmennukseen ja psyykkiseen valmentautumiseen liittyen.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman ja Lapin urheiluakatemian yhteistyö 
on ollut kustannustehokasta osaamisen kehittämistä aidossa työelämäympäristössä. 
Uusi osaamisperustainen opetussuunnitelma mahdollistaa entistä laajemmin työelä-
mälähtöisen osaamisen kehittämisen. Olemme jo nyt onnistuneet kehittämään yh-
teistyömallin, joka on saanut kansallista huomiota. Tulevassa yhteistyössä kannattaa 
tehostaa opiskelijoiden monialaisten opinnäyteprosessien hyödyntämistä osana Lapin 
urheiluopiston Valmennuskeskuksen ja Lapin urheiluakatemian kehitystyötä. 
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Anne Rautio 

AVAINKUMPPANUUTTA LAPPSET GROUP OY:N KANSSA

Rovaniemeläisen, pääasiassa leikki- ja liikuntapaikkavälineitä valmistavan Lappset 
Group Oy:n kanssa on ollut kumppanuussopimus vuodesta 2013. Tavoitteena on ollut 
tiivistää yrityksen ja oppilaitoksen yhteistyötä ”molemminpuolisen hyödyn” -periaat-
teella ja löytää sille uusia toteutusmuotoja.

Yhteistyöhön ovat osallistuneet hyvinvointipalveluiden osaamisalalta fysioterapian 
koulutusohjelma sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta (nyk. 
kaupan ja kulttuurin osaamisala) liiketalouden koulutusohjelma. Toiminta on liitetty 
seuraaviin opintojaksoihin: ammattitaitoa edistävät harjoittelut, opinnäytetyö ja 
projektiopinnot.

Yhteistyö vuonna 2013 käynnistyi yritysesittelytilaisuudella, jossa yritys esitteli 
maailmanlaajuista toimintaansa ja harjoittelu- sekä työllistymismahdollisuuksia yri-
tyksessä. Yrityksen erityisenä kiinnostuksen kohteena on ollut ikääntyneiden toiminta-
kyvyn tukeminen, ja sen myötä yritys on tuonut markkinoille yli 60-vuotiaille suun-
natun Senior Sport -tuoteryhmän. Fysioterapiaopiskelijat ovat osallistuneet tämän 
tuoteryhmän esittelyyn kansainvälisille yritysvierailijoille järjestetyissä tilaisuuksissa 
kertoen laitteiston erilaisista käyttömahdollisuuksista, esitellen konkreettisia harjoi-
tuksia ja ohjaten vieraita heidän kokeillessa laitteita.

Fysioterapian koulutusohjelma on opinnäytetöiden kautta ollut mukana myös lait-
teiston tuotekehittelyssä ja myynninedistämistyössä. Laitteistoa on esimerkiksi tut-
kittu opinnäytetyössä käyttäen apuna lihasaktivaatiota mittaavaa EMG-laitetta sekä 
liikettä analysoivaa Dartfish-laitteistoa, joilla pyrittiin todentamaan laitteiston tuki- 
ja liikuntaelimistön rakenteita aktivoivaa vaikutusta. Juuri valmistuneessa opinnäyte-
työssä tuotteistettiin Senior Sport -laitteistolle harjoitusohjelma, joka pohjautuu iäk-
käiden kaatumisten ennaltaehkäisyyn tähtäävään fysioterapiasuositukseen sekä tut-
kimusnäyttöön tasapainon hallinnan harjoittamisesta. Vastaavanlaista harjoitusoh-
jelmaa yläraajojen toimintakyvyn ylläpitämiseksi tuotteistetaan parhaillaan toisessa 
opinnäytetyössä.

Ideoitavana on yrityksen ja koulun yhteinen ikääntyneille suunnattu toimintapäivä, 
jossa on tarkoitus tarjota ikääntyneille tietoa toimintakyvyn tukemisen ja kaatumis-
ten ennaltaehkäisyn mahdollisuuksista. Päivän suunnittelu ja toteutus tapahtuu opis-
kelijajohtoisesti, ja ajatuksena on Senior Sport -laitteiston pystyttäminen koulun ti-
loihin kokeiltavaksi. Päivään on tarkoitus yhdistää myös hyvinvointialojen muiden 
koulutusohjelmien osaamista.

Lappset Group Oy on tarjonnut harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksia myös 
liiketalouden koulutusohjelmalle.

Yhteistyö Lappset Group Oy;n kanssa on vasta alkuvaiheessa, ja ilmassa on mo-
nenlaisia ideoita yhteistyöstä. Yritys mahdollistaa fysioterapian koulutusohjelman 
opiskelijoille aivan uudenlaisen oppimisympäristön, jossa opiskelijoiden on mahdol-
lisuus kurkistaa yritysmaailmaan, verkottua uusien toimijoiden kanssa ja tuoda esille 
omaa osaamistaan. 
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Outi Törmänen 

KUMPPANUUSTOIMINTA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN JA  
LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLILLÄ – OPINNÄYTETYÖT 
TYÖELÄMÄN TOIMEKSIANTOINA

Kumppanuustoiminnan osapuolet laativat kumppanuustapaamisessa toiminnalle 
ensimmäisiä tavoitteita marraskuussa 2013. Kumppanuuden myötä voidaan vahvistaa 
ja selkeyttää muun muassa ammattikorkeakouluopiskelijoiden opetussuunnitelmaan 
sisältyviä opinnäytetyöprosesseja. Tavoitteena on, että työelämälähtöisyys ja -lähei-
syys intergroituvat sekä AMK- että YAMK-opinnäytetöissä mahdollisimman syste-
maattisesti ja kolmikantaisesti (opiskelija, AMK, LSP) yhteen. Keskeistä ovat tarkoi-
tuksenmukaisuus, sisältö, toteutus sekä vuosikellon mukaiset oikea-aikaiset toimek-
siannot opinnäytetöille työelämästä.

Yhteistyöhön ovat osallistuneet hyvinvointipalveluiden osaamisalalta sairaanhoitaja- 
ja terveydenhoitajakoulutus, AMK ja terveyden edistämisen koulutus, ylempi AMK. 
Pilotti liitettiin opinnäytetöihin. 

Toteutuksen ja arvioinnin suunnittelussa esiin nousseita teemoja ovat olleet seu-
raavat:

•	 tarkoituksenmukaiset aiheet työelämästä oikea-aikaisesti 
•	 aiheita teema-alueittain: useita töitä samaan teemaan
•	 helppo tapa ja matala kynnys kenen tahansa työelämästä esittää aiheita - 

mihin konkreettisesti kirjataan, kun idea työelämässä viriää
•	 opiskelijan ei tarvitse ”kerjätä” aiheita 
•	 konkreettiset yhteistyön muodot ja välineet
•	 työelämän edustajien sitoutuminen – mitä se tarkoittaa konkreettisesti
•	 valmiiden töiden esitystilaisuudet – paikka, osallistujat, esitysmuoto 
•	 valmiiden töiden tunnettavuus ja hyödynnettävyys – miten toteutetaan
•	 töiden jatkumo.

Maaliskuussa 2014 Outi Törmänen kumppanuusyhdyshenkilönä keskusteli Lapin 
sairaanhoitopiirin Lapin keskussairaalan esimiesinfossa Lapin AMKn hoitotyön 
AMK-koulutuksen ja terveyden edistämisen YAMK -koulutuksen opinnäytetyöpro-
sesseista. Kuviossa 1 on yhteistyöhön liittyvä esimerkki vuosikellosta, jossa on yhdis-
tetty AMK-koulutuksen opinnäytetyöprosessiin työelämäyhteys.

Opinnäytetöiden työelämälähtöisyys varmistetaan prosessin alkuvaiheessa opis-
kelijan valitessa aihetta työlleen. Tässä vaiheessa on eduksi, mikäli Lapin sairaanhoito-
piirillä on aiheideoita tarjolla opiskelijoiden hyödynnettäviksi. Ammattikorkeakou-
lun opinnäytetyöprosessista vastaava opettaja hyväksyy aiheen varmistaen sen sovel-
tuvuuden kyseisen koulutuksen tavoitteiden ja sisällön mukaiseksi. Opinnäytetyöstä 
laaditaan toimeksiantositoumus osapuolten kesken. Aiheen hyväksynnän jälkeen 
opiskelija laatii opinnäytetyöstä tarkemman suunnitelman, jonka laatimisvaiheessa 
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opiskelija keskustelee työelämän yhteyshenkilön kanssa. Parhaimmillaan opiskelijalla 
on työelämästä mentori työlleen. Näin varmistuu, että käytäntö ja opinnäytetyön 
tietoperusta sitoutuvat tarkoituksenmukaisesti toisiinsa. 

Opinnäytetyö on opiskelijan opintoihin sisältyvä laaja yksittäinen opintojakso, 
joka etenee prosessimaisesti eri vaiheiden kautta. On tärkeää, että opiskelija keskus-
telee sekä työelämän henkilöiden että ohjaavan opettajan kanssa prosessin eri vai-
heissa. Työn valmistumisvaiheeseen sisältyvät olennaisena osana palaute ja arviointi 
työstä. Toimeksiantajan kirjallinen ja suullinen palaute palvelevat opiskelijan amma-
tillista kasvua ja niiden myötä välittyy myös ammattikorkeakoululle arvokasta palaute-
tietoa opinnäytetyön työelämää hyödyntävästä näkökulmasta. Opinnäytetyö huolel-
lisesti laadittuna kokonaisuutena on parhaimmillaan merkittävä työelämän kehittä-
misen kannalta. Opiskelijalla on ammattiin valmistuessaan valmiuksia tarkastella 
työtään kehittäjän näkökulmasta.

Kuvio 1. Vuosikello työelämäyhteydestä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksen 
opinnäytetyöprosessiin
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Lokakuussa 2014 kumppanuustapaamisessa arvioitiin opinnäytetyöprosessia. Osa-
puolten roolit ja vastuut ovat selkeät prosessissa. Todettiin, että kehittämistyö on seu-
raavaksi kohdistettava opinnäytetöiden sisällöllisiin aiheisiin. Kehittämiskohteena 
on pyrkiä muodostamaan laajempia teemakokonaisuuksia, joihin yksittäiset AMK ja 
YAMK-opinnäytetyöt kiinnittyvät. Hyvinvointipalveluiden osaamisalan teemat ovat 
muodostettavissa kumppanuusosapuolten organisaatioiden strategioita ja toimintaa 
tukien. Esimerkiksi Lapin alueellinen erityisyys, etäisyyksien hallinta ja turvallisuus 
teemoina voisivat toimia runkoina. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan 
liittäminen teemakokonaisuuksiin ja aiheiden nivoutuminen nykyistä selkeämmin 
toisiinsa voisivat tuoda uudenlaista syvyyttä opinnäytetöihin ja opiskelijoiden työelä-
mään kohdistuvaa osaamista esille. Opinnäytetyö on resurssi työelämän kehittämi-
seen eri osapuolten asiantuntijuutta hyödyntäen.
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Maria Kiistala 

STRATEGINEN KUMPPANUUS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN 
JA ROVANIEMEN KAUPUNGIN VÄLILLÄ
Sopimuksessa kumppanit sitoutuivat kehittämään yhteistyötään. Virallisen sopi-
muksen allekirjoitti Rovaniemen kaupungista apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala 
viranhaltijapäätöksenä ja Rovaniemen ammattikorkeakoulusta toimialajohtaja Kerttu 
Oikarinen. Sopijaosapuolet hyväksyivät sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvol-
lisuuksien siirtymisen Lapin ammattikorkeakoululle 1.1.2014 alkaen.

Kumppanuuden taso käytännössä on avainkumppanuus, mutta yhteistyötä kehi-
tetään kohti strategista kumppanuutta. Painopisteeksi määritettiin työelämälähtöi-
nen oppiminen. Yhteistyötä haluttiin laajentaa harjoitteluun liittyvästä yhteistyöstä 
laajempaan yhteistyöhön koskien sosiaali- ja terveystoimen lisäksi liikunta-, nuoriso-, 
varhaiskasvatus- ja koulutointa sekä ammattikorkeakoulun useampia aloja. Kump-
panuuden kautta on mahdollisuus laajempiin yhteistyöverkostoihin ja systemaatti-
seen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Työelämäyhteys toteutuu Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen, liikunta- ja 
nuorisotoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä koulutoimen kanssa. Rovaniemen 
kaupungin yhdyshenkilöksi nimettiin ylilääkäri Miia Palo ja Lapin AMKin yhdys-
henkilöksi lehtori, palvelutoiminnan koordinaattori Maria Kiistala. Miia Palo edusti 
kaupunkia alkuvaiheessa, mutta kesäkuussa 2014 yhdyshenkilöksi nimettiin palvelu-
esimies Kaisa Kuusela. Osallistuneita aloja ja koulutusohjelmia ovat kaikki sosiaali-, 
terveys- ja liikunta-alan ohjelmat.

Rovaniemen kaupunki on ollut Lapin keskussairaalan ohella keskeisin harjoittelun 
tarjoaja sosiaali- ja terveysalalla. Myös liikunta-ala toimii tiiviisti kumppanina kau-
pungin kanssa. Opintopisteitä kaupungin eri sektoreilla suoritetaan vuodessa tuhansia. 
Opintojaksot sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa voivat käytännössä olla lähes 
kaikki opetussuunnitelman harjoittelujaksot, mutta eniten opintoja suoritetaan äitiys- 
ja lastenhoitotyön, terveydenhoitotyön, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, vanhus-
työn/kotisairaanhoidon, kuntoutuksen sekä vastaanottotyön sektoreilla. Sosiaali- ja 
liikunta-alan opiskelijoiden opiskelu tapahtuu myös varhaiskasvatuksen sekä koulu-
toimen sektorilla. Vuosittain opettajia osallistuu yhteistyöhön noin kymmenen. Rautio-
saari-case oli syksyllä 2014 toteutunut monialainen työskentelypilotti.

Kumppanuuden toteutumista ja kehittymistä seurataan yhteistyökokouksessa vä-
hintään kaksi kertaa vuodessa. Käytännössä alakohtaisia kokouksia, esimerkiksi har-
joitteluun ja arviointiin liittyviä tapahtumia on usein. Yhteistyökokouksia on vuonna 
2013 – 2014 pidetty viisi. Kokouksissa on avattu sopimuksen mukaisesti molempien 
osapuolten strategiset painoalueet, ajankohtaiset haasteet, keskusteltu käytännön toi-
minnasta (harjoittelu, opinnäytetyöt, täydennyskoulutus, hankeyhteistyö) sekä arvioi-
tu toimintaa.

Toiminta on pääasiassa jaoteltu strategiatason, asiantuntijatason ja opiskelijatason 
mukaisesti. Opiskelijoiden harjoittelua on pyritty kehittämään ja laajentamaan erilai-
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siin oppimisympäristöihin useiden opettajien ohjaamana. Opinnäytetöiden toimeksi-
antoja on toteutettu ja täydennyskoulutusta on järjestetty.

Rovaniemen kaupungin ja Lapin ammattikorkeakoulun kumppanuuden historia 
on pitkä. Kumppanuussopimus on kuitenkin laajentanut ja systematisoinut toimintaa 
strategisten tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyö sujuu hyvin, ja osapuolet ovat aktiivi-
sia kumppaneita muutoinkin kuin vastuuhenkilöiden kautta.

Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointialojen haasteena on Hyvinvointikeskus-
toimintamallin rakentaminen opetuksen, oppimisympäristöjen, tutkimuksen ja täy-
dennyskoulutuksen integroimiseksi toimivaksi, kaikkia koulutusaloja koskevaksi 
kokonaisuudeksi. Kehittämistarpeena on yhteistyön laajentaminen muuallekin kuin 
terveysalalle. 
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Maria Kiistala 

ROVALAN SETLEMENTTI RY:N JA  
LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISTYÖ 
Yhteistyösopimuksen kohteena on sopijapuolten välinen yhteistyö. Yhteistyötä teh-
dään opiskelijatasolla, kouluttaja/hallinnon tasolla ja strategisella tasolla (mm. tutki-
mus, kehitys). Keskeiset toimenpiteet sovitaan vuosittain erillisen suunnitelman mu-
kaisesti. Sopimuksen osapuolet ovat Rovalan Setlementti ry / Opetus- ja sosiaaliala, 
Lapin ammattikorkeakoulu Hyvinvointipalveluiden osaamisala (vuoden 2011 sopi-
muksessa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu / Sosiaali- ja terveysala, Rovaniemen 
ammattikorkeakoulu / Terveys- ja liikunta-ala) sekä Lapin yliopiston sosiaalityön 
oppiainepooli. Sopimuksen tarkoituksena on Rovalan Setlementti ry:n ja Lapin kor-
keakoulukonsernin oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen vastavuoroiseksi, 
tavoitteelliseksi ja sopimuspohjaiseksi toiminnaksi. 

Strateginen tavoite yhteistyölle on sopimusosapuolten verkostoituminen koulu-
tuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi. Osapuolilla on strateginen velvoite 
kehittää yhteistyötä koulutuksen, tutkimuksen ja aluekehityksen osalta. Operatiivi-
nen suunnittelu toteutetaan säännöllisesti vähintään kerran vuodessa yhteyshenki-
löiden organisoimana. Käytännössä on kokoonnuttu virallisesti kaksi kertaa vuodessa. 

Keskeiset Rovalan yhteistyöalueet ovat vanhustyö, maahanmuuttajatyö, päihde- ja 
mielenterveystyö, kansalaisopiston liikuntakurssit, Rovala-Opiston linjat ja koulu-
tukset. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan useat opintojaksot ovat toteutuneet erityi-
sesti harjoitteluna pääasiassa Rovaniemen, mutta myös osin Kemin (sosionomi, gero-
nomi) kampuksen opiskelijoiden osalta. Kumppanuuden toteutumista ja kehittymis-
tä seurataan yhteistyökokouksessa kaksi kertaa vuodessa. Koollekutsujana on jokai-
nen osapuoli vuorollaan. Käytännössä alakohtaisia kokouksia, esimerkiksi harjoitte-
luun ja arviointiin liittyviä tapahtumia on usein ja useiden osallisten toimesta.

Opiskelijoita on ollut harjoittelemassa, opinnäytetöitä on tehty, ja opiskelijat ovat 
toteuttaneet opetustuokioita ja erilaisia aktiviteettejä. Koulutusorganisaatiot ovat to-
teuttaneet asiantuntijavaihtoa esimerkiksi viittomakielen ja liikunnan opetuksen 
osalta. Lapin AMK on tuottanut Rovalan Setlementti ry:lle useita maksullisia työn-
ohjauspalveluita.

Strategiaan liittyviä keskusteluja ja hankeyhteistyötä on tehty. Lapin AMK on 
edustettuna Rovalan Setlementti ry:n ohjausryhmissä (esim. ROMPPU) sekä järjestö-
yhteistyöhankkeessa. 

Rovalan Setlementti ry:n ja Lapin ammattikorkeakoulun virallinen ensimmäinen 
kumppanuussopimus tehtiin vuonna 2011, mutta yhteistyön historia on pitkä. Kump-
panuussopimus on laajentanut ja systematisoinut toimintaa strategisten tavoitteiden 
mukaisesti. Yhteistyö sujuu hyvin, ja osapuolet ovat aktiivisia kumppaneita muutoin-
kin kuin vastuuhenkilöiden kautta. Yhteistyötä pitäisi tulevaisuudessa tehdä enem-
mänkin ja systemaattisemmin Rovala Setlementti ry:n ja muun järjestökentän kanssa.
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Arttu Salonen 

OPISKELIJATIIMI-TOIMINTAMALLIN PILOTTI

Opiskelijatiimi-toimintamallilla tarkoitetaan RAMK:n (nykyisin Lapin AMK) erikois-
laboratorioihin liittyvää opiskelijoiden työskentelymallia, jossa opiskelijat tekevät 
opintoja työelämälähtöisiä toimeksiantoja suorittamalla. Mukana pilotissa olivat 
opiskelijat, opettajat ja erikoislaboratorioiden (oppimisympäristöjen) henkilöstö, joiden 
vastuut määriteltiin erikseen.

Pilotti toteutettiin tietotekniikan koulutusohjelman, ohjelmistotekniikan labora-
torio pLABin ja ArcticChildren InNet (AC) -hankkeen yhteistyönä. Mukana oli myös 
liiketalouden koulutus-ohjelma, jonka opiskelijat aloittivat työnsä teknisen toteutuk-
sen valmistuttua. Asiakkaana oli AC-hanke, jolle tuotettiin chat-sovellus. Erikoisla-
boratorion vastuulla oli pilotin koordinointi omasta näkökulmastaan sekä pääasial-
linen vastuu toteutuksen teknisestä onnistumisesta. Opetushenkilöstön puolelta 
koordinaattorina oli lehtori Maisa Mielikäinen. 

Pilottiin kuuluivat toimeksiannon toteutus, toimintamallin vastuiden ja prosessien 
suunnittelu ja arviointi, osallistujien haastattelut ja dokumentointi, opiskelijatiimiin 
liittyvät taustadokumentit sekä raportointi. Toteutus oli Projektitoiminta-opintojak-
son osa. Pilottiin sai ilmoittautua vapaa-ehtoisesti, ja mukana oli kolme opiskelijaa. 
Opiskelijoita kiinnostivat toimeksiannon tekninen sisältö ja mahdollisuus osallistua 
opiskelijatiimimallin mukaiseen toimintaan pLABissa. Opiskelijat hoitivat toteutuk-
sen suhteellisen itsenäisesti. Laboratoriohenkilöstö avusti teknisessä toteutuksessa ja 
oli mukana asiakastapaamisissa. Lopputuloksena syntyi asiakkaan tarpeisiin sopiva 
chat-sovellus, joka otettiin käyttöön AC-hankkeessa.

Teknisen toteutuksen jälkeen pilotin osapuolet eli opiskelijat, opettajat, erikoisla-
boratorion henkilöstö ja asiakkaan edustajat haastateltiin pilotin kokemuksista ja 
heiltä pyydettiin kehitysideoita. Teemoina olivat yleiset järjestelyt, toimeksianto, 
opiskelijoiden ohjaus, HOPS sekä pilotin onnistuminen. Teknisen toteutuksen lisäksi 
pilotin aikana arvioitiin myös opetus- ja laboratoriohenkilöstön resurssitarvetta opis-
kelijatiimimallin mukaisessa toiminnassa.

Kaikki osapuolet kokivat pilotin järjestelyt pääosin onnistuneiksi. Opiskelijat, asia-
kas ja opetushenkilöstö saivat riittävästi tietoa pilotin tavoitteista, toimeksiannon 
sisällöstä ja osapuolten vastuista. Opiskelijoille laboratorio oli tuttu, ja sinne oli help-
po mennä työskentelemään, mutta perehdytyksen tärkeyttä korostettiin, jos työhön 
tulee henkilöitä, jotka eivät tunne laboratoriota. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille 
tiimimallin ei katsottu vielä sopivan. Myös toimeksiannon tekeminen muiden opin-
tojen ohessa koettiin haasteellisena. Toimeksiannon määrittely ja asiakkaan toiveiden 
selvittäminen koettiin vaikeimpana. Haaste oli myös aikataulutuksen ja työmäärän 
hallinta ja sen suhteuttaminen asiakkaan määrityksiin sekä työmäärän suhteuttami-
nen opintojakson pistemäärään. Laboratorio- ja opetushenkilöstö kaipasi prosessiin 
enemmän selkeää rakennetta erityisesti määrittelyvaiheessa. Opiskelijoiden ohjaus 
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oli vastuutettu selkeästi, ja opiskelijat olivatkin tyytyväisiä siihen. Arvioinnissa he 
pitivät hyvänä sitä, että siinä huomioitiin sekä lopputulos että työprosessi.

Kokonaisuudessaan opiskelijat pitivät toimeksiannon suorittamista hyvänä opis-
kelutapana. Toimeksianto antoi paljon kattavamman ja kokonaisvaltaisemman ku-
van sovelluskehityksestä kuin luokkaopetus. Asiakkaan kanssa työskentely, aidot 
työn määräajat ja työn määrittely koettiin erinomaisina tapoina oppia työelämässä 
tarvittavia taitoja. Toive on, että toimeksiannoilla voisi tulevaisuudessa korvata myös 
yleisaineita. Opetushenkilöstön mukaan toimeksiannossa voitiin yhdistää erilaisia 
osaamista yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja saada työelämätaitoja, sellaisiakin, joita ei 
välttämättä luokkaympäristössä pystytä harjoittelemaan.

Myös asiakas oli tyytyväinen opiskelijatyöhön sekä tuotetun sovelluksen sisältöön. 
Palautteessa opiskelijatiimimallin ja sen tavoitteiden esittelyn katsottiin onnistuneen 
suhteellisen hyvin ja antaneen kuvan pilotista ja sen toimintaperiaatteista. Asiakas 
tunnisti myös sen, että kyseessä on opiskelijatyö, johon liittyy tiettyjä reunaehtoja. 
Opiskelijaryhmä toimi kuitenkin hyvin ammattimaisesti, eivätkä asiakkaat kokeneet 
ryhmän toimintaa opiskelijamaisena. Myös asiakkaat korostivat toimeksiannon mää-
rittelyn haasteellisuutta ja tärkeyttä.
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OSA 2
Työelämäyhteistyön 

toimintamalli
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Helena Kangastie 

Johdanto 

Ensimmäisessä osassa kuvatut työelämäyhteistyön lähtökohdat ovat vaikuttaneet 
työelämäyhteistyön toimintamallin kehittämiseen. Ammattikorkeakoulun tehtävät 
sisältävät työelämäyhteistyön toteuttamisen vaatimukset aluevaikuttavuuden aikaan-
saamiseksi.

Työelämäyhteistyö on opiskelijoiden oppimisprosessin toteutumista työelämässä. 
Oppimisen lähtökohtana ovat työelämän ilmiöt ja ongelmat, ja oppiminen tapahtuu 
koulutuksen ja työn rajapinnassa erilaista tietoa hyödyntäen. Tämä ei kuitenkaan 
vielä riitä, vaan entistä enemmän korostetaan tutkimisen ja kehittämisen osaamista 
ammattiosaamisen rinnalla. Tarvitaan osaamista työyöelämän toimintamallien ja 
käytänteiden arvioimiseen ja kyseenalaistamiseen. Mutta erityisesti tarvitaan aktii-
vista kehittämis- ja uudistamisosaamista. Uudenlaiset innovointiosaamisen kehitty-
mistä ja oppimista tukevat toimintamallit yhdistävät mahdollisimman joustavasti ja 
ketterästi opiskelijat, opettajat, tutkijat, kehittäjät ja työelämän edustajat. 

Seuraavat kolme artikkelia kuvaavat toimintamallin kehittämistä ja mallin testausta. 
Helena Kangastien artikkeli ”Työelämäyhteistyön toimintamallin kehittäminen” 
avaa toimintamallin kehittämisen taustalla vaikuttavia asioita. Näistä keskeisimpiä 
ovat ammattikorkeakoulun tehtävät ja niiden integroinnin vaateet, työelämäyhteis-
työlähtöisyytenä ja -läheisyytenä ja käyttäjälähtöinen toiminta. Toimintamallin perus-
pilarit muodostuvat kumppanuusmallista sekä toimeksiantojen ympärille rakentu-
vasta tilausmallista, joissa molemmissa hyödynnetään ammattikorkeakoulun omia 
oppimis- ja kehittämisympäristöjä.

Helena Kangastien, Lahja Karjalaisen ja Seija Niemen artikkeli ”Työelämäyhteis-
työn toimintamalli” kuvaa hankkeessa kehitettyä ja testattua työelämäläheistä toi-
mintaa. Päivi Mastosaaren artikkeli ”Työelämäyhteistyön toimintamallin testausta – 
Case Rautiosaari” kuvaa kehitetyn toimintamallin testausta. Rovaniemen kaupungin 
aluelautakuntien ja osallisuushankkeen toimeksianto ”Case Rautiosaari – Ikäänty-
vän ihmisen kodin turvallisuuden selvittäminen” toimi työelämäyhteistyön toiminta-
mallin pilottina. Pilotti toteutettiin syys – lokakuussa 2014 ja siitä saatuja tuloksia 
hyödynnetään kehittämistyössä. 
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Helena Kangastie 

 Työelämäyhteistyön  
toimintamallin kehittäminen
JOHDANTO
Ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittämiseen vaikuttavat työelämän muutokset 
ja niiden ennakointi. Muutokset voivat edellyttää uusia toimintatapoja ja uudenlaisia 
ratkaisuja, joita voidaan rakentaa ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyönä. 
Kehittämisen lähtökohtana voivat olla työelämän tarpeet, joihin haetaan ratkaisuja 
ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyössä. Saatujen kehittämistulosten hyöty 
voi olla molemminpuolinen, koska työelämän kehittämisessä myös korkeakoulu voi 
kehittyä. Muutosprosessin tuloksena koulutuksen rooli laajenee. Ammattikorkea-
koulu tuottaa koulutuksella uusia ammatillisia osaajia työelämän tarpeisiin ja tutkii, 
kehittää ja innovoi uudenlaisia työ- ja toimintaympäristöjä, työ- ja toimintatapoja 
sekä -malleja.

Tulevaisuuden osaamisen muutokset ovat jo nyt ammattikorkeakoulun toiminnan 
keskiössä niin opetussuunnitelmissa kuin opetuksen toteuttamisen tavoissa. Osaa-
misessa korostetaan työelämätaitoja, itseohjautuvuutta, metakognitiivisia taitoja sekä 
kykyä siirtää opittua erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin. Perinteisestä opetuksesta 
on siirrytty puhumaan oppimiskeskeisen kulttuurin rakentamisesta, koska oppimi-
nen tapahtuu yhä enemmän luokkahuoneiden ulkopuolella, avoimissa oppimisyhtei-
söissä ja -ympäristöissä. Uudenlaiset innovointiosaamisen kehittymistä ja oppimista 
tukevat toimintamallit yhdistävät mahdollisimman joustavasti ja ketterästi opiskeli-
jat, opettajat, tutkijat, kehittäjät ja työelämän edustajat. Parhaimmillaan innovaatioita 
syntyy monitieteisissä ja monipuolisissa yhteistyön muodoissa ja tavoissa. 

Tässä raportissa kuvataan Lapin ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyön toi-
mintamallin kehittämistä. Kehittämistyö aloitettiin Rovaniemen ammattikorkea-
koulussa käynnistyneessä TKTI-hankkeessa. TKTI:n eli Työelämäläheisen koulutus-, 
tutkimus- ja innovaatioympäristön kehittämishankkeen (1.9.2011 - 31.12.2014) tarkoi-
tuksena on rakentaa ammattikorkeakouluun elinkeinoelämän, opetuksen sekä tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan yhteistä työskentelyä tukeva toimintamalli, jonka avul-
la luodaan uusia innovaatioverkostoja ja kehitetään ammattikorkeakoulun tehtävien 
mukaista toimintaa. Lisäksi tarkoituksena on kehittää ammattikorkeakoulun olemas-
sa olevia oppimisympäristöjä ja levittää toimintamallia verkostoihin. Toimintamallin 
kehittämistä jatkettiin Lapin ammattikorkeakoulun pedagogisena kehittämistoimin-
tana sitoen jo aikaansaatuja kehittämistuloksia pedagogiseen kehittämis työhön. 
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TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA

Ammattikorkeakoulun tehtävät toimintamallin kehittämisen ytimessä 

Yhteiskunnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös am-
mattikorkeakoulutuksen lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen. Suurimpia muutok-
sia ovat viime vuosina olleet rakenteelliset muutokset, lainsäädännön uusiminen ja 
ammattikorkeakoulujen toimilupien haku- ja päätösprosessit. Muutoksien taustalla 
vaikuttavat erilaiset ammattikorkeakoulun toiminnan arvioinnit, joiden tavoitteena 
on tuotetun tiedon pohjalta kehittää ammattikorkeakoulun toimintaa.

Keskeisenä kehittämiskohteena on opetuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja inno-
vaatiotoiminnan integrointi. Opetusministeriön linjausten mukaan tutkimus-, kehitys- 
ja innovaatiotoimintaa (TKI ) ja opetusta tulee kehittää tiiviissä yhteistyössä. Kaikkien 
näiden tehtävien tavoitteena on aluekehitystyö ja aluevaikuttavuuden aikaansaami-
nen. Ammattikorkeakoulun tehtäviä on avattu ammattikorkeakoulun kumppanuustoi-
minnan lähtökohdista artikkelissa ”Aikuiskoulutus henkilökohtaisen kehittymisen ja 
oman työyhteisön kehittämisen tukena” (Kangastie 2013). 

Työelämäyhteistyölähtöisyyttä ja -läheisyyttä

Työelämäyhteistyön kehittäminen systemaattisesti, pitkäkestoisesti ja tavoitteellisesti 
on ammattikorkeakoulujen kehittämisen kärkialueena. Perinteiset tulkinnat työelä-
mäyhteistyöstä (esim. harjoittelu, hankkeeseen integroitu opinnäytetyö) eivät nyky-
päivänä enää riitä. Ammatillisen osaamisen ja pätevyyksien tuottamisen lisäksi teh-
tävissä painottuvat työelämän ja sen käytäntöjen tutkiminen ja kehittäminen. 

Työelämäyhteistyön toteutuminen haastaa myös pedagogiikan ja perinteisen luokka-
huoneopetuksen. Pedagogisessa uudistamisessa on kehitettävä uusia työelämälähei-
siä toimintatapoja ja autenttisia tai mahdollisimman paljon niitä jäljitteleviä tutki-
mus-, kehitys- innovaatio- ja oppimisympäristöjä. Työelämäläheiset ammattikorkea-
koulun tehtäviä integroivat fyysiset ympäristöt voivat olla joko autenttisia ympäristöjä 
(esimerkiksi sairaala) tai sitä jäljitteleviä tiloja (esimerkiksi simulaatio- ja virtuaaliset 
ympäristöt). 

Työelämäläheistä toimintamallia on avattu ammattikorkeakoulun kumppanuus-
toiminnan lähtökohdista artikkelissa ”Työelämäyhteistyön areenat oppimis- ja kehit-
tämisympäristöinä – esimerkkinä avainkumppanuus” (Kangastie 2013) ja artikkelissa 

”Aikuiskoulutus henkilökohtaisen kehittymisen ja oman työyhteisön kehittämisen 
tukena” (Kangastie 2013) sekä artikkelissa ”Työelämäyhteistyö PBL-pilotissa – insi-
nöörit tulevaisuuden avaimia etsimässä” (Kangastie – Kärnä 2013). 

Käyttäjälähtöisyys

Käyttäjälähtöisyydestä on puhuttu innovaatiotoiminnan yhteydessä jo noin kymme-
nen vuoden ajan. Tuote- ja palvelukehitystä tulisi tehdä yhdessä käyttäjien kanssa. 
Living Lab -toimintamalli voidaan määritellä tosielämän kehittämisympäristöksi, 
jonka toiminnassa yhdistyvät käyttäjät, soveltajat, kehittäjät ja mahdollistajat. Kaikki 
toimintaan osallistuvat ideoivat, tutkivat, kehittävät ja oppivat yhdessä. Tällaisen toi-
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minnan katsotaan sopivan hyvin ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja in-
novaatiotoimintaan ja opetukseen, koska sen kautta voidaan tiivistää työelämäyhteis-
työtä ja integroida ammattikorkeakoulun kaikkia tehtäviä toisiinsa. (Heikkinen – 
Tuomi 2012.)

Ammattikorkeakoulun pedagogiikankin tulee olla lähellä käyttäjäänsä. Käyttäjiä 
ovat esimerkiksi opetushenkilöstö, opiskelijat sekä elinkeino- ja julkisen sektorin työ-
elämän edustajat. Käyttäjälähtöinen ammattikorkeakoulutoiminta rakentaa parhaim-
millaan tekijöidensä kautta oppivaa aluetta. Kaikkien toimintaan osallistuvien suora 
ja jatkuva vuorovaikutus edistää yhteisöllistä oppimista, asiantuntijuuden kehitty-
mistä ja uusien innovaatioiden syntymistä. (Kotila 2012a, 30; Kotila 2012b, 133 – 134.)

TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISPROSESSI

Työelämäläheisen koulutus-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen kehittäminen eli 
TKTI-hanke järjesti 6. toukokuuta 2013 Ounasvaaran pirtillä työpajan, jossa työstet-
tiin työelämäläheisen toiminnan mallia. Työpajassa hahmoteltiin asiantuntija Lahja 
Karjalaisen valmisteleman esityksen pohjalta kaksi keskeistä lähestymistapaa: kump-
panuuksien ympärille rakentuva monialainen toimintatapa ja toimeksiantojen ympä-
rille rakentuva avoin toimintatapa. Työpajassa sovittiin molempien keskeisten toi-
mintatapojen näkyväksi tekemisestä, prosessien kuvauksesta ja dokumentoinnista. 
Lisäksi kehittämisessä päätettiin huomioida molemmissa toimintatavoissa toteutet-
tavat pilotit.

Lisäksi työpajassa nostettiin esille kolmas käsiteltävä kokonaisuus, ammattikorkea-
koulun erilaiset oppimis- ja kehittämisympäristöt (esim. laboratoriot), niiden toimin-
taprosessit ja kehittämiskohteet. Toimintamallin kehittämisessä kokonaisvaltaisena 
ja johtavana ajatuksena oli nivoa kehittämistoimintaa valmisteilla olevaan ammatti-
korkeakoulujen yhdistymiseen. Osana yhdistymisen valmistelutyötä laadittiin Lapin 
ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksen liitteeksi kattava kuvaus oppimis- ja 
kehittämisympäristöistä. Kuvauksessa tulee esille se, miten näitä käytetään ja hyö-
dynnetään työelämäyhteistyössä.

Kumppanuustoiminta toimintamallin kehittämisen perustana 

Kumppanuuksien ympärille rakentuva toimintatapa edellyttää ammattikorkeakou-
lulta määrätietoista toimintaa pysyvien ja syvempien työelämäkumppanuuksien ra-
kentamiseksi. Työelämäyhteistyön kehittäminen kumppanuudella mahdollistaa pitkä-
kestoisen ja tavoitteellisen toiminnan. Kumppanuus lisää yhteistyömahdollisuuksien 
tunnistamista ja molemminpuolisten hyötyjen näkemistä. 

Kumppanuustoiminnan kehittämistyötä on toteutettu TKTI-hankkeessa monella 
eri osaamisalalla, mutta pisimmälle kehittämistyössä on päästy hyvinvointialalla. 
Siellä toteutettua monipuolista kehittämistyötä on hyödynnetty toimintamallin ra-
kentamisessa. Hyvinvointialat ovat olleet mukana kehittämässä yhteistä toiminta-
mallia, pilotoimassa kumppanuustoimintaa ja kehittämässä RAMK:n omia oppimis-
ympäristöjä. Saavutettuja kehittämistuloksia on hyödynnetty Lapin ammattikorkea-
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koulun TKI-toiminnan valmistelutyössä esimerkiksi tutkimuksen, kehityksen, inno-
vaatiotoiminnan ja opetuksen (TKIO) tavoitteiden ja toiminnan kuvauksissa, kump-
panuustoiminnan kuvaamisessa, oppimisympäristöjen yhteen kokoamisessa ja tule-
van toiminnan suuntaamisessa vielä paremmin TKIO-toimintaan eli tutkimuksen, 
kehityksen, innovaatiotoiminnan ja opetuksen integroimiseksi ja toteuttamiseksi 
työelämäläheisesti.

Toimeksiantojen ympärille rakentuva tilausmalli 

Työelämän toimeksiantoihin vastaaminen tarkoittaa käytännössä ammattikorkea-
koulun opetuksen ja maksullisen palvelutoiminnan integroimista toisiinsa. Myös 
hanketoiminnasta on löydettävissä työelämän kehittämistoimintoja, joita voidaan 
toteuttaa opintojen yhteydessä. Tilausmalli toimintatapana edellyttää luottamusta ja 
toistensa tuntemusta sekä jatkuvaa vuorovaikutusta. Keskiössä ovat aina asiakkaiden 
tarpeet, ja menestyksekäs toteuttaminen edellyttää opintokokonaisuuksiin ja opinto-
jaksoihin sijoittuvien kehittämistehtävien tuotteistamista.

Toimintatapa on joustava, ja opiskelijoille avautuu tässä toiminnassa mahdollisuus 
oma-aloitteiseen yritysyhteistoimintaan. Aktiiviset opiskelijat voivat itse hankkia toi-
meksiantoja ja yhteistyöyrityksiä. Tämä osaltaan voi sitouttaa opiskelijoita paremmin 
omaan opiskeluunsa. Kehittämiskohteena tässä toimintatavassa ovat toiminnan jat-
kuvuuden ja pysyvyyden turvaaminen, henkilöstön roolin selkiyttäminen sekä laa-
dun turvaamiseen liittyvät näkökulmat. 

Tällä toimintatavalla on kiinteä yhteys ammattikorkeakoulun omiin työelämää 
mallintaviin oppimis- ja kehittämisympäristöihin, niiden rakentamiseen ja toimin-
taan. Näissä ympäristöissä on suositeltavaa sitouttaa toimintaan halukkaat osaajat. 
Heidän osaamisessaan on keskeistä vahva ja luottamuksellinen suhde alueen yrityk-
siin ja elinkeinoelämään. He myös tuntevat opetustoiminnan ja sitä ohjaavan opetus-
suunnitelman. Heillä on niin sanottu katalysaattorin rooli ammattikorkeakoulun ja 
työelämän välillä. Haasteena tässä toiminnassa on koordinointi ammattikorkeakou-
lun omassa toiminnassa. 

Oppimis- ja kehittämisympäristöt 

Rovaniemen ammattikorkeakoulun laboratoriot ovat toimineet monialaisina oppi-
mis- ja kehittämisympäristöinä. Haasteena niiden toiminnassa ovat olleet toiminnan 
suunnitelmallisuuden lisääminen ja sen yhteen sovittaminen opetussuunnitelman 
toteutumisen kanssa. RAMK:n OPS 2013 -hankkeeseen liittyi Lapin yliopiston opis-
kelijan pro gradu -tutkielma RAMK:n tulevaisuuden oppimistiloista ”Oppimisympä-
ristöjen soveltuvuus ongelmaperustaiseen oppimismalliin” (Lääkkö 2014). Oppimis- 
ja kehittämisympäristöjen kehittämisessä ja toiminnassa keskeistä ovat avautuminen 
ja vuorovaikutus alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa. Perinteinen luokkahuo-
neisiin keskittynyt opetuskeskeinen kulttuuri ei enää vastaa nykyajan haasteisiin. 
Siirtyminen oppimiskeskeiseen ajatteluun tuo haasteita myös oppimis- ja kehittämis-
ympäristöille. Tavoitteena kehittämistyössä on saada aikaan mahdollisimman au-
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tenttinen tai sitä lähellä oleva, työelämää jäljittelevä käyttäjälähtöinen oppimis- ja 
kehittämisympäristö. 

Lapin ammattikorkeakoulun toimiluvan hakemiseen liittyen tehtiin kaikista oppi-
mis- ja kehittämisympäristöistä kattava kuvaus niiden opetuskäytöstä sekä yhteis-
työstä muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä työelämän kanssa. TKTI-
hankkeen toimintamallin kehittämiseen liittyi myös yhden hyvinvointialan oppimis- 
ja kehittämisympäristön Envin toiminnan näkyväksi tekeminen. Envi on hyvä esi-
merkki työelämää mallintavasta, työelämäläheisestä pragmaattisesta oppimisen ti-
lasta, jossa opitaan aktiivisesti kokien, arvioiden ja työelämäläheisiä toimintamalleja 
ja käytänteitä kehittäen. (Oikarinen ym. 2013.) 

TKTI-hankkeessa on kartoitettu innovaatioympäristöjen nykytilaa. Tuloksena to-
detaan muun muassa, että osa laboratorioiden henkilökunnasta kokee, että tarjotta-
via palveluita voitaisiin laajentaa nykyisestään, yhteistyötä työelämän ja muiden op-
pilaitosten kanssa lisätä ja siirtyä jopa kansainvälisimmille markkinoille. Kehittämis-
ehdotuksena todetaan, että palveluiden kehittämisessä tulee olla selkeä tavoite ja 
suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi. Palveluiden kohderyhmät tulee määritellä, 
ja mielellään erikoistua johonkin ottaen huomioon laboratorioiden resurssit; kaikkea 
ei voi tarjota kaikille kattavasti. Markkinatutkimus antaa suuntaa siitä, mitä palveluita 
halutaan. Markkinatutkimuksen perusteella voidaan tehdä asiakassegmentointia. 
Palveluiden tuotteistamisessa voidaan käyttää apuna asiantuntijapalveluita. Henkilö-
kuntaa tulee tiedottaa hankkeista ja asiakasyrityksistä mahdollisuuksien mukaan.

LOPUKSI 

Työelämäläheistä toimintamallia on rakennettu koko hankkeen toiminnan ajan. 
Hankkeen työryhmä on työstänyt työkokouksissa eri tavoilla koottua tietoa ja kehit-
tämisprosessin aikana saatuja kokemuksia rakentamisen taustalla olevista lähtökoh-
dista. Keväällä 2014 toimintamalli kuvattiin lopulliseen muotoonsa työryhmän työs-
kentelyn tuloksena. Seuraavassa artikkelissa toimintamalli on kuvattu ja avattu ko-
konaisuutena. 
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Helena Kangastie, Lahja Karjalainen & Seija Niemi 

 Työelämäyhteistyön toimintamalli
 TOIMINTAMALLIN KUVAUS 

Työelämäyhteistyön toimintamallin tavoitteena on Lapin AMK:n tutkimuksen, kou-
lutuksen ja innovaatiotoiminnan integroituminen siten, että toimintamallin avulla 
toiminnasta tulee pysyviä ja sujuvia käytänteitä. Mallin avulla tavoitellaan verkostoi-
tunutta toimintamallia, jossa koulutuksen ja työelämän yhteydet ovat upotettuina 
rakenteisiin, perustehtävään ja opetussuunnitelmiin. 

Malli kuvaa sekä ulkoista että sisäistä toimintaa. Ulkoisessa kuvauksessa kuvataan 
tavat, miten yhteistyökumppanit lähestyvät Lapin AMK:a, mutta myös se, miten Lapin 
AMK:n toiminta näkyy ulospäin. Sisäisesti malli kuvaa tavan, miten Lapin AMK:ssa 
organisoidaan työelämäyhteistyön toimeksiannot. Työelämäyhteistyön toimintatavat, 
työelämäyhteistyömalli, antaa lisäarvoa niin strategiselle, operatiiviselle kuin käytän-
nön toteuttajatasollekin.

Strategiatasolla työelämän toimintamalli edistää yhteistyötä alueen eri organisaa-
tioiden kanssa ja tukee Lapin AMK:n strategiaa, koska mallin yksi keskeisistä asioista 
on muun muassa suunnitelmallisen kumppanuustoiminnan kehittäminen. Toiminta 
tukee osaamisen kehittymistä ja uuden oppimista strategian painopistealueilla, jol-
loin näitä painoaloja saadaan paremmin näkyviksi Lapin AMK:n toiminnassa.

Organisoitu toimintatapa antaa lisäarvoa myös operatiiviselle tasolle, koska mal-
lissa kuvataan selkeä vastuunjako, toiminnan suunnittelu ja arviointi eli verkostoitu-
neen toiminnan malli, joka liitetään olemassa oleviin prosesseihin. Työelämäyhteis-
työn toimintatavat koordinoivat ja mahdollistavat työelämäläheisen ja monialaisen 
oppimisen eri aloilla. Malli tuo osaamista ja uusia näkökulmia myös opetussuunni-
telmatyöhön.

Toteutustasolla työelämäyhteistyön tiivistyminen tukee yhteistyön kehittymistä ja 
aloille saadaan joustavasti työelämän toimeksiantoja. Toimintatapojen avulla voi-
daan kehittää integratiivista pedagogiikkaa, jossa opetukseen kytketään asiantunti-
juuden keskeisiä elementtejä. Henkilöstön ja opiskelijoiden osaaminen kehittyy mo-
nialaisuuden ja tiimityöskentelyn lisääntyessä, ja eri toimijoiden oppiminen on toisiaan 
ruokkivaa, ja mahdollisuudet innovaatiotoiminnan lisääntymiseen ovat rajattomat. 
Opettajat tekevät yhteissuunnittelua ja jakavat osaamistaan. 

Toimintamallin rakentaminen aloitettiin vuoden 2013 alussa, jolloin mallin perus-
taksi koottiin hyvät käytänteet ja jo saatuja hankkeen tuloksia sekä hahmoteltiin ensim-
mäinen malli. Hankkeen etenemisen mukaan tuloksia on koottu myös vielä vuoden 
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2014 aikana mallin työstämiseen ja prosessoimiseen. Malli työstettiinkin nykyiseen 
muotoonsa kevään 2014 aikana. Toimintamallia on kevään 2014 kuluessa esitelty use-
ammassa tilaisuudessa Lapin AMK:n henkilöstölle. Kuviossa 1 toimintamalli on ku-
vattu prosesseineen, tehtävineen ja vastuineen. 

Kuvio 1. Työelämäyhteistyön toimintamalli

Työelämäyhteistyön toimintamallin tavoitteena on toteuttaa alueen elinkeinoa, yri-
tyksiä ja julkisia yhteisöjä palvelevaa ammattikorkeakoulun tehtävien integrointia. 
Innovaatiotoiminnan kannalta toteutusta suunnataan yhä enemmän monialaiseksi 
toiminnaksi. Malli mahdollistaa entistä paremmin opiskelijoiden oppimisen työelämän 
tutkimisessa ja kehittämisessä ja jo opiskelun aikana työelämään verkostoitumisen. 

Toimintamalli edesauttaa työelämästä tulevien toimeksiantojen toteuttamista or-
ganisoimalla Lapin ammattikorkeakoulun sisäisen yhteistyön ja toiminnan. Opiske-
lijoiden näkökulmasta toiminnalla tavoitellaan työelämäläheistä oppimista monia-
laisesti toteutuvana toimintana. Työelämän ja ammattikorkeakoulun välisen kump-
panuuden kautta varmistetaan suunnitelmallinen, pitkäjänteinen yhteistyö. Konk-
reettinen yhdessä laadittu toimintasuunnitelma mahdollistaa sen, että käytössä on 
jatkuvasti konkreettisia, työelämää palvelevia kehittämiskohteita ja opiskelijoille 
mielekkäitä oppimis- ja kehittämistehtäviä. Kumppanuuden tavoitteet määrittelee 
korkeakoulun strateginen johto ja toimeenpanosta vastaa operatiivinen johto. Avain-
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kumppanuussopimus tehdään yleensä sellaisten organisaatioiden kanssa, joiden kanssa 
on jo tehty yhteistyötä ja halutaan edelleen kehittää, syventää sekä laajentaa yhteis-
työtä. Kumppanuusorganisaatio ja Lapin AMK valitsevat kumpikin yhteyshenkilöt, 
kumppanuusvastaavat, jotka koordinoivat kumppanuustoiminnan suunnittelua, 
toteutusta ja arviointia. Kumppanuusvastaavat vastaavat toiminnan suunnittelusta, 
toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Kumppanuusvastaava on opettaja, 
joka tekee käytännön yhteistyötä kumppanuusorganisaation kanssa. Kumppanuus-
vastaava vastaa nimensä mukaisesti kumppanuusorganisaation kanssa tehtävästä 
suunnitelmallisesta yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. 

Tilausmallissa toimeksiannot tulevat elinkeinoelämältä, yrityksiltä, julkisilta yh-
teisöiltä, hankkeilta tai muilta vastaavilta. Toimintaa kuvaa satunnaisuus, lyhytaikai-
suus sekä yleensä toivomus nopeasta toteuttamisesta. Onnistuneen tilaustoiminnan 
mahdollistaminen edellyttää opintojaksojen tuotteistamista tai palvelullistamista 
sellaisten opintojaksojen osalta, jotka voidaan kytkeä työelämään. Tuotteistamista 
varten alojen pedagogisesta kehittämisestä vastaavat henkilöt kartoittavat ja tunnis-
tavat opintojaksot, jotka on mahdollista tuotteistaa. Tuotteet tai palvelut tarjotaan 
organisaatioille opetussuunnitelman mukaisesti eikä niitä ole tarjolla jatkuvasti. Tar-
jontaa varten tehdään niin sanottu vuosikello, jossa tarjonta vaihtelee ajankohdasta 
riippuen. Välittäjä on henkilö, joka toimii Lapin AMK:n yhteyshenkilönä ulkomaa-
ilmaan. Eri organisaatiot ottavat yhteyttä tarvittaessa välittäjään tarvitessaan palve-
luita, kehittämistehtäviä ja niin edelleen. Välittäjä tuntee Lapin AMK:n tarjonnan 
laajasti (hankkeet, opsit, labrat, maksulliset palvelutuotteet jne.). Välittäjä toimii Lapin 
AMK:n palvelutoiminnan tuotteiden myyjänä ja markkinoijana.

Lapin ammattikorkeakoulussa toimii monialainen työelämätiimi. Työelämätiimin 
jäsenet ovat henkilöitä, jotka ovat innostuneita kehittämään eri osaamisalojen yhteis-
työtä, tuntevat hyvin opetussuunnitelmat ja tuntevat tarjonnan. Työelämätiimi toi-
mii erityisesti monialaisten toimeksiantojen mahdollistajana. Tehtävänä on vastaan-
ottaa kumppanuusvastaavalta ja välittäjältä tulevat toimeksiannot, tunnistaa monia-
laiset tilaisuudet, etsiä integroitavat opintokokonaisuudet ja varmistaa toimeksianto-
jen monialaisuuden toteutuminen. Työelämätiimi valitsee toimeksiannolle vastuu-
henkilön eli projektipäällikön, jolle työelämätiimi välittää toimeksiannon. Työelämä-
tiimin tehtäviin kuuluu myös osaamisalojen yhteistyön koordinointi. 

Toteuttajatiimi on tiimi, jonka jäsenet ovat toimeksiantoon integroitujen opintojen 
opettajia, opiskelijoita, tarvittaessa myös TKIn ja oppimisympäristön edustajia. En-
nen toimeksiannon toteuttamista osa toteuttajatiimiä eli kehittäjätiimi suunnittelee 
toimeksiannon kokonaissuunnittelun. Kehittäjätiimin kuuluvat projektipäällikkö, 
opintojen vastuuopettajat ja muita suunnittelussa tarvittavia henkilöitä esimerkiksi 
toimeksiantajan edustaja. Kokonaissuunnitteluun kuuluu myös resurssisuunnittelu 
sekä roolien vastuuttaminen. 

Kokonaissuunnittelun jälkeen toteuttajatiimi suunnittelee toimeksiannon konk-
reettisen toteuttamisen ja se toteutetaan yhteisopettajuudessa ohjaten opiskelijoita 
työelämäläheisessä oppimisessa. Toteutuksen yhtenä tärkeänä osana on toteutuksen 
ja sen tulosten arviointi yhdessä toimeksiantajan ja opiskelijoiden kanssa.
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Mallissa molempien toimintojen kohdalla hyödynnetään laajasti ammattikorkeakou-
lun omia, erilaisia oppimis- ja kehittämisympäristöjä. 

YHTEENVETO 

Työelämäyhteistyön toimintamallin rakentaminen alkoi Rovaniemen ammattikorkea-
koulussa ja sen kehittäminen ja pilotointi jatkuivat Lapin ammattikorkeakoulussa. 
Työelämäyhteistyön toimintamallin monialaista testausta kuvataan Päivi Masto-
saaren artikkelissa ”Työelämäyhteistyön toimintamallin testausta – Case Rautiosaari”. 

Sekä opetuksen että TKI-toiminnan yhteisessä ja yhtenäisessä kehittämistyössä on 
tärkeää kaikkien toimintoihin osallistuvien tietää, miten kehitetty ja pilotoitu toiminta-
malli saadaan osaksi normaalia toimintaa. Toimintamallin käsikirjassa toiminta malli 
avataan konkreettisesti tavoitteineen, toimenpiteineen ja vastuineen. 
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Päivi Mastosaari 

 Työelämäyhteistyön  
toimintamallin testausta –  
case Rautiosaari 

Neuvottelimme elokuussa 2014 Rovaniemen kaupungin aluelautakuntien ja osallisuus-
hankkeen kanssa yhteistyömahdollisuuksista. Yhteistyön katsottiin hyödyntävän 
molempia osapuolia, joten tavoitteeksi asetettiin pitkäjänteinen, tavoitteellinen yhteis-
työ ja kumppanuussuhteen luominen. Yhteistyömallia päätettiin testata syys – loka-
kuussa arjen turvallisuuden teemaan liittyvällä toimeksiannolla. Toimeksianto toi-
mii myös TKTI-hankkeessa kehitetyn työelämäläheisen toimintamallin pilotointina.

Toimeksiannon tavoitteena oli suunnitella tiedonkeruumenetelmä, jolla saadaan 
tietoa ikääntyneiden ihmisten kotona löytyvistä turvallisuusriskeistä. Tiedonkeruu-
menetelmä tuli testata ja testauksen avulla saatu tieto tuli esitellä Kylien Kirnu -ta-
pahtumassa marraskuun loppupuolella. Sekä tiedonkeruumenetelmän että tulosten 
esittämistavan tuli olla monistettavissa. Annoimme toimeksiannolle nimeksi ”Case 
Rautiosaari – Ikääntyvän ihmisen kodin turvallisuuden selvittäminen”. Tämän ar-
tikkelin tavoitteena on kuvata toimeksiannon moniammatillista toteutusta.

Hahmottelimme jo touko – kesäkuussa aiempien aluelautakuntatyöhön liittyvien 
tapaamisten pohjalta arjen turvallisuuteen liittyvää toteutuskokonaisuutta. Tämä esi-
tys vietiin työelämätiimiin roolia vastaavaan opetuspäällikkötiimiin. Opetuspäälli-
köt nimesivät opintojaksoja ja opettajia, jotka osallistuvat toteutukseen. Elokuussa 
pidettyyn suunnittelun aloituspalaveriin kutsuttiin kaikki nimetyt opettajat, joista 
suurin osa saapui paikalle. Palaverin jälkeen vielä tarkistettiin toteutukseen osallis-
tuvat opintojaksot ja opettajat niin, että ne istuvat ajateltuun toteutukseen. Koulutus-
vastaavien rooli opintojaksojen ja opettajien tunnistamisessa oli merkittävä.

ASIAKASTARPEEN SELVITTÄMINEN

Toimeksiantajien kanssa käydyn keskustelun yhteydessä kirjasin listan keskustelussa 
esitetyistä vaatimustekijöitä:

•	 Arjen turvallisuuden teeman toteutuksen kaksi kärkeä ovat  
1) turvallinen koti ja 2) turvallinen liikenne.  
Tässä casessa keskitytään vain kärkeen yksi eli turvalliseen kotiin. 

•	 Turvallinen koti = Sosiaalinen turvallisuus +  
Kotitapaturmien ehkäisy + Ikäihmisten turvallisuus.



86  •  Hilkka Jankkila & Helena Kangastie (toim.)

•	 Tarkastelun kohteena on kotona asuva vanhus.

•	 Tiedonkeruuprosessi ja tulosten esittämistapa tulee olla monistettavissa = 
toteutettavissa samalla tavalla muissa kylissä.

•	 Tulokset esitellään Kylien Kirnu -tapahtumassa Taipaleen koululla  
lauantaina 29.11. 
 –  Kylien Kirnu -tapahtuman teemoja on kolme: Uusi kylätoiminta ja 

aktiivinen kyläläisyys, Kylämatkailun uudet tuulet ja Green Care 
-uusyrittäjyys. Case Rautiosaaren tulosten esittely kuuluu teemaan  
Uusi kylätoiminta ja aktiivinen kyläläisyys.

•	 Toteutuksessa ja erityisesti tulosten esittelyssä on otettava huomioon Kylien 
Kirnun periaatteet: ”kokeilevaa toimintaa” ja ”uusilla tavoilla”.

•	 Toteutus (prosessi, lopputulos, esittely) on hoidettava tyylikkäästi.

•	 Kaikki toteutuksessa mukana olevat opiskelijat osallistuvat yhteiseen 
koulutukseen, jossa käydään läpi toteutuksen tavoitteet, reunaehdot ja 
yhteinen teoreettinen käsitteistö. Käsite ”Inhimillinen turvallisuus” tulee 
avata teoreettisesti ja sen jälkeen tehdään rajaus.

•	 Tavoitellaan konkretiaa. Kodin vaaran paikat kartoitetaan.

•	 Tarkasteltavana ovat sekä fyysinen turvallisuus että sosiaalinen turvallisuus ja 
näiden kytkentä toisiinsa.

•	 Sosiaalista turvallisuutta kartoitettaessa keskitytään yhteisöllisyyden 
näkökulmaan. Tarkastelun kohteena ei ole palvelutilanne tai muut vastaavat 
tekijät, vaan vanhus osana kyläyhteisöä.

•	 Sosiaalisen turvallisuuden toteutus tulee toteuttaa mummo/pappa-lähtöisesti. 
Ihminen on subjekti ja aktiivinen toimija.

•	 Tiedonkeruu ja tulosten koonti tapahtuu 15.10. mennessä. 

Hyväksytin vaatimustekijälistan toimeksiantajilla. Vaatimusmäärittelyn tarkoituksena 
on dokumentoida asiakkaan tarpeet. Kirjallisten vaatimusmäärittelyjen avulla toteut-
tajat voivat varmistaa, että lopputulos vastaa asiakkaan todellista tarvetta. Sen avulla 
toteuttajat pystyvät myös arvioimaan toteutusprosessin laajuuden ja aikataulutuksen.

Koska kyseessä oli TKTI-hankkeelle toteutettava pilottitoimeksianto, kirjasin vaa-
timustekijöihin hankkeen puolesta myös seuraavat asiat:

•	 Toteutus on monialainen: suunnittelu, toteutus, tulosten käsittely ja 
esittäminen tehdään yhteistyössä ja yhdessä eri alojen toimijoiden kanssa

•	 Toteutuksessa ovat mukana terveydenhoito, tietotekniikka, 
rakennustekniikka, mahdollisesti sosiaaliala.
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KEHITTÄJÄTIIMI

Toimeksiantoa toteuttamassa oli opettajia viidestä eri koulutusohjelmasta (kehittäjä-
tiimi): terveydenhoitotyö, tieto- ja viestintätekniikka, rakennustekniikka, fysiotera-
pia sekä liikunta. Opettajaryhmä kokoontui yhteen keskustelemaan toimeksiannon 
sisällöstä ja tavoitteista sekä pohtimaan mukaan tulevien opintojaksojen tavoitteiden 
yhteensovittamista. Opettajat sopivat keskenään, että terveydenhoitotyön sekä tieto- 
ja viestintätekniikan ryhmien opettajat toimivat yhdessä kehittäjätiimin vetäjinä (toi-
meksiannon vastuuhenkilöt). Kukin opettaja laati käsikirjoituksen toteutuksen 
etenemisestä omassa opintojaksossaan ja toimitti sen kehittäjätiimin vetäjille.

 TOIMEKSIANNON TOTEUTUS

Toimeksiannon toteutumisessa on havaittavissa kahdeksan vaihetta:

•	 aloituskokous
•	 suunnittelu
•	 kuohunta
•	 kotikäynnit
•	 havaintojen raportointi
•	 porinapiiri
•	 yhteinen raportointi
•	 esitys.

Toteutus käynnistyi opiskelijoiden ja opettajien yhteisellä kokouksella, jossa kerrottiin 
Case Rautiosaaren tavoitteet ja toteutukselle asetetut vaatimustekijät. Vaatimustekijät 
annettiin opiskelijoille myös kirjallisessa muodossa. Jokaisen opiskelijaryhmän osalta 
käytiin läpi, mitkä ovat toteutuksessa mukana olevan opintojakson tavoitteet ja miten 
ne liittyvät toteuttavaan toimeksiantoon. Opiskelijat esittäytyivät toisilleen, ja opet-
tajien johdolla toteutettiin pienimuotoista ryhmäytymistä. Opiskelijat vastuutettiin 
toimeksiannon toteuttamiseen. Opettajat olivat sopineet etukäteen, että toimeksi-
annon toteutusta ei viedä läpi opettajavetoisesti, vaan opiskelijoiden tulee ottaa vastuu 
tavoitteiden toteutumisesta. Opiskelijat valitsivat jokaisesta mukana olevasta opiske-
lijaryhmästä vastuuopiskelijat, jotka muodostivat niin sanotun toimeksiannon toteu-
tuksen ydinryhmän. Ydinryhmän tehtävänä oli huolehtia prosessin etenemisestä, 
yhteisten kokousten järjestämisestä, yhteydenpidosta eri opiskelijaryhmien välillä ja 
yleensäkin toimeksiannon toteutumisesta. Lisäksi opiskelijat valitsivat keskuudes-
taan henkilön, joka toimi yhteyshenkilönä projektiryhmän ja opettajien välillä.

Opiskelijat etsivät tietoa, tunnistivat tiedontarpeita ja suunnittelivat tiedonkeruu-
menetelmiä. Toimeksianto edellytti suoraa havainnointia kotikäyntien yhteydessä. 
Kotikäynnit tehtiin kahdessa vaiheessa. Ensin kotikäynneillä kävi ryhmä, jossa oli 
mukana terveydenhoidon ja fysioterapian opiskelijoita. He tekivät havaintoja ja haas-
tattelut yhdessä sovitun toteutustavan mukaisesti. Tieto- ja viestintätekniikan opis-
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kelijat havaitsivat tulokset saatuaan, että he tarvitsevat omaa oppimistehtäväänsä 
varten lisää tietoa. Tästä syystä he tekivät opettajansa kanssa kotikäynnit, jossa esit-
tivät täydentäviä kysymyksiä ja ottivat valokuvia.

Havainnot ja niistä tehdyt päätelmät raportoitiin kotikäyntien jälkeen asiantuntija-
raportteina, joissa kunkin alan opiskelijat tarkastelivat havaintoja omista lähtökoh-
distaan. Lopullinen yhteisraportti ja esitys koostetaan näiden asiantuntijaraporttien 
pohjalta.

Kotikäyntien jälkeen liikunta-alan opiskelijat järjestivät Rautiosaaressa porina-
piirin ikäihmisille ja samassa tilaisuudessa terveydenhoitajaopiskelijat pääsivät ker-
tomaan havaintojaan kotien turvallisuusriskeistä. 

Tätä kirjoitettaessa opiskelijat työstävät yhteistä raporttia toimeksiantajalle ja 
suunnittelevat esitystään Kylien Kirnu -tapahtumaan.

TOTEUTUKSEN VÄLIARVIOINTI

Toimeksiannon toteutus on vielä kesken tätä artikkelia kirjoitettaessa, joten toteutuk-
sen kokonaisarviointi ei ole mahdollista. Sen sijaan voimme tehdä väliarvioinnin. 
Väliarviointiin tarvittavia tietoja olemme keränneet keskustelemalla toimeksiannon 
vastuuhenkilöiden kanssa.

Vaatimusmäärittely on toiminut sekä opettajien että opiskelijoiden ohjenuorana. 
Se kertoo tavoitteen ja antaa toiminnalle rajat. Vaatimusmäärittelyn tulee olla mah-
dollisimman konkreettinen, mutta kuitenkin antaa tilaa innovatiivisuudelle. Sen tu-
lee vastata kysymykseen mitä ja antaa toteuttajille valtuudet annetuissa rajoissa päät-
tää vastaus kysymykseen miten. Väliarviointivaiheessa todettiin, että vaatimusmää-
rittelyissä mainittu yhteinen koulutus kaikille toteuttajille ei ole toteutunut.

Suurin haaste toteutuksessa on ollut yhteisen ajan löytyminen. Toteutus käynnis-
tettiin hyvin lyhyellä aikataululla. Jokaisella ryhmällä ja opettajalla olivat omat luku-
järjestyksensä, joten yhteisten aikojen löytyminen oli todella työlästä. Opiskelijat 
kokivat kyllä saaneensa ohjausta, kun sitä tarvitsivat ja pyysivät, mutta opettajat ko-
kivat lievää ahdistusta siitä, etteivät voineet olla käytettävissä niin paljon, kuin olisi-
vat halunneet. Jotta monialaisesti toteutettavan toimeksiannon toteuttajatiimi saisi 
mahdollisimman hyvät toimintaolosuhteet, tulisi lukujärjestyksissä tehdä yhteiset 
aika- ja tilavaraukset sekä opiskelijoille että opettajille.

Toinen iso haaste oli kotikäyntien järjestäminen. Käyntikohteiden selvittäminen 
jäi toteuttajien tehtäväksi, ja työ osoittautui oletettua huomattavasti vaikeammaksi. 
Jatkossa tämäntyyppiset hankaluudet vältetään sillä, että edellytetään toimeksianta-
jan etsivän ja nimeävän tutkimuskohteet ja sopivan heidän kanssaan etukäteen käy-
tännön järjestelyistä.

Case Rautiosaaren toimeksiantajana oli Rovaniemen kaupunki, mutta jostakin 
syystä sen omistajaksi ymmärrettiin TKTI-hanke. Tästä johtuen hankkeesta toimeksi-
antoon nimetyn vastuuhenkilön tai projektipäällikön ymmärrettiin edustavan suo-
raa linkkiä toimeksiantajaan. Palautteen mukaan hankkeen edustajan olisi pitänyt 
olla mukana yhteisissä kokouksissa tuomassa lisäinformaatiota toimeksiantajan ta-
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voitteista, antaa palautetta tavoitteiden toteutumisesta sekä ohjata toimeksiannon 
lopputuotoksen muotoutumista. Jatkossa on varmistettava, että toimeksiantaja sitou-
tuu osallistumaan tiettyihin etukäteen sovittuihin kokouksiin, kuten alku- ja loppu-
kokoukset sekä mahdollisesti myös toteutuksen kuluessa. Toimeksiantaja osallistuu 
lopputuotoksen arviointiin, mutta toteutusprosessin ohjaus ja arviointi ovat opetta-
jan vastuualuetta.

Toteutus vaatii johtamista. Opiskelijat valitsivat itselleen vetovastuisen ryhmän, 
mutta se tuntui myöhemmin unohtuneen. Kokouksista ei tehty muistioita, joten 
päätetyt asiat jäivät muistin varaan. Tulisiko jatkossa jämäköittää toteuttajaryhmän 
organisoitumista selkeästi projektiksi, jolla on projektipäällikkö? Jäikö toteuttajatii-
min (opettajat, opiskelijat, toimeksiannon edustus) yhteistyöskentely puutteelliseksi? 
Toteuttajatiimin organisoitumiseen ja työskentelyyn kannattaa jatkossa kiinnittää 
huomiota.

Kuohunta tulee jatkossakin olemaan osa tämäntyyppistä toteutusta. Tilanne saa-
tiin rauhoittumaan keskustellen. Tulevaisuudessa osaamme varautua kuohuntaan, 
mutta onko meillä tarjota monialaisen toteutuksen toteuttajatiimille valmiita työka-
luja kuohuntatilanteen varalle.

Kahden opettajan vetovastuu koettiin toimivaksi. Ainakin toinen vetäjistä pääsi 
mukaan opiskelijaryhmän kokouksiin. Kahden ammattitaustaltaan erilaisen vetäjän 
koettiin myös antavan uskottavuutta toteutukselle. Onhan tämä myös selkeä osoitus 
siitä, että ammattialat ylittävä yhteistyö on tarpeen ja onnistuu myös kouluympäris-
tössä. Vetäjät kokivat myös oppineensa paljon toisiltaan. He eivät tunteneet toisiaan 
entuudestaan, joten tilanne oli heille uusi. Jo tässä väliarviointivaiheessa he totesivat, 
että kokemus on lisännyt heidän osaamistaan toisen ammattialalta ja opettanut luot-
tamusta. Erilainen tarkastelunäkökulma asioihin tuottaa uusia ratkaisuja. Todennä-
köisyys vastaavanlaiselle yhteistyölle tulevaisuudessa on suuri. 

Opiskelijoiden palautetta ei ole vielä kerätty, mutta vastuuopettajien mukaan opis-
kelijat ovat oppineet asioita, joita luokkatilassa ei pysty oppimaan. He ovat päässeet 
tekemään havaintoja aitoihin ympäristöihin ja aitoihin tilanteisiin. Heillä on ollut 
aito kohderyhmä, jonka tarpeita kartoitettiin ja jolle sen jälkeen kehitettiin sopivia 
ratkaisuja. Kohderyhmän fyysinen kohtaaminen on konkretisoinut, miten erilaisia 
ihmiset ja heidän tarpeensa ja tavoitteensa ovat. Juuri tällä hetkellä opiskelijoilla on 
meneillään yhteisen työstämisen osio, kun he laativat yhteistä raporttia ja suunnitte-
levat esitystään. Nähtäväksi jää, kuinka paljon opiskelijat oppivat toinen toisiltaan.

LOPPUARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN

Toimeksianto valmistuu marraskuun lopussa, kun opiskelijat esittelevät ratkaisueh-
dotuksensa ja tämän pilottitoteutuksen tulokset Kylien Kirnu -tapahtumassa. Pilotin 
loppuarviointi tehdään mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Arviointi voi-
daan toteuttaa kahdessa vaiheessa siten, että ensin arvioidaan toimeksiannon loppu-
tulosta ja sen jälkeen toteutusprosessia. 
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Toimeksiannon lopputuloksen arvioinnissa arvioinnin kohteena on lopputuotos 
suhteessa vaatimusmäärittelyihin. Toimeksiantajan arvio lopputuloksesta on erittäin 
merkityksellinen. 

Toimeksiannon toteutuksen arvioinnissa noudatetaan laatujärjestelmästä tuttua 
suunnittelu – toteuta – arvioi – kehitä -sykliä. Arviointi kohdistetaan alkuperäisiin 
suunnitelmiin, joita on tässä tapauksessa kolme: 

1) työelämäyhteistyön toimintamalli
2) opettajien muodostaman kehittämistiimin suunnitelma 
3) opiskelijoiden toteutussuunnitelma.

Arvioinnin toteuttaminen ja dokumentointi ovat toimeksiannon vastuuhenkilöiden 
tehtäviä.

YHTEENVETO 

Case Rautiosaari edustaa toimeksiantona työelämäyhteistyön toimintamallissa 
kumppanuuteen perustuvaa lähestymistapaa, mutta on toteutustavaltaan hyvin lä-
hellä avoimen mallin toimintaa. Kumppanuuteen perustuvassa toiminnassa tavoit-
teena on toiminnan pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus, joten toimeksiantojen to-
teuttaminen on hyvissä ajoin toteuttajatiimin tiedossa ja aikaa suunnitteluun ja en-
nakkovalmisteluihin on riittävästi. Case Rautiosaaren toteutus rakennettiin todella 
lyhyellä aikataululla, mikä on tyypillistä avoimen väylän toimeksiannoissa. Nopea 
tarttuminen kumppanin toimeksiantoon osoittaa, että Lapin ammattikorkeakoulusta 
löytyy tarvittaessa nopealiikkeisyyttä. Kiitos kuuluu opettajille, jotka tarttuivat no-
peasti toimeen ja uskoivat itseensä ja opiskelijoihin. 

Toimintamallin testauksena Case Rautiosaari on tähän mennessä osoittanut, että 
tarve ja mahdollisuus monialaisille toimeksiannoille ovat olemassa. Tällaisten toi-
meksiantojen toteuttaminen on haastavaa ja vaatii hyvää suunnittelua. Tässä vaiheessa 
tuntuu realistiselta asettaa tavoitteeksi yksi hallittu monialaisesti toteutettu toimek-
sianto lukuvuodessa opiskelijaryhmää kohti. Tämä voitaisiin mahdollistaa esimer-
kiksi niin, että eri koulutusohjelmille varataan syksylle ja keväälle yhteinen aikaikkuna 
toimeksiantoa varten. 

Jotta työelämäyhteistyön toimintamalli toimisi sujuvasti, tulee työelämätiimin jä-
senten olla henkilöitä, jotka tuntevat hyvin koulutusten sisällöt ja toteutusaikataulut. 
Tämä nopeuttaa huomattavasti prosessin etenemistä, kuten tässä pilotissa huomattiin. 
Lisäksi vastuiden määrittelyyn, ohjeistukseen sekä toiminnan arvioinnin ja kehittä-
misen systematiikkaan tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. 
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OSA 3
Työelämäyhteistyön 
kehittäminen jatkuu
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Päivi Mastosaari

Johdanto 

Julkaisen toisessa osassa esitelty ja avattu Lapin ammattikorkeakoulun työelämä-
läheisen toimintatavan kuvaus on mallinnus systemaattisesta toimintatavasta, jonka 
avulla opetus, tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoiminta sekä oppiminen saadaan 
kohtaamaan samalla maaperällä. Seuraavat kolme artikkelia valottavat toimintata-
van toteuttamiseen liittyviä mahdollisuuksia. 

Merja Mattilan artikkeli ”Opetuksen tuotteistaminen mallinnuksen kautta” hah-
mottelee esimerkin avulla opintojakson tuotteistuksen lähtökohtia ja mahdollisuuk-
sia. Parhaimmillaan opintojaksototeutus luo yhteisen toimintaympäristön opiskeli-
joiden ja työelämän luonnolliselle kohtaamiselle oppimisen äärellä. 

Hilkka Jankkilan artikkeli ”Rovaniemen kaupungin asukasyhteisöt käyttäjälähtöi-
sen kehittämisen kenttänä” kuvaa laajaa opetuksen, tutkimus- ja kehittämistoimin-
nan ja oppimisen yhteistä maaperää, joka tarjoaa opiskelijoille, tutkijoille, kehittäjille 
ja asukkaille luonnollisen yhteisen toimintaympäristön. Julkaisun edellisessä osassa 
kuvattu Case Rautiosaari toteutettiin nimenomaan tässä ympäristössä. Ammatti-
korkeakoulun luonnollinen lähiympäristö voi olla Living Lab.

Hilkka Jankkilan artikkeli ”Lapin ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan koulu-
tuksen työelämäläheisen toiminnan kehittäminen” kuvaa, miten tiiviisti ammatti-
korkeakoulutus voidaan linkittää alueen toimintaan ja miten opetussuunnitelmatyön 
avulla voidaan edistää työelämäyhteistyön kehittymistä ja syventymistä. 
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Merja Mattila

Opetuksen tuotteistaminen  
mallinnuksen kautta
OPETUKSEN JA TYÖELÄMÄSUHTEEN KEHITTÄMINEN
Lapin ammattikorkeakoulu on monialainen yhteisöjen ja yhteiskunnan kehittäjä ja 
vaikuttaja, jonka työn tuloksilla on merkitystä yhteiskunnan kokonaisosaamisen laa-
dussa sekä uusien innovaatioiden kehittämisessä ja soveltamisessa työelämään. Lapin 
AMK:n opetussuunnitelmissa tulevat esille pohjoinen sijainti, arktisuus ja sen haasteet 
ja mahdollisuudet. Etäisyyksien hallintaan on löydettävä taloudellisia vaihtoehtoja. 

Opetuksen kehittäminen tarkoittaa tässä työssä oppimistuloksen parantamista, 
opetuksen hyötyasteen parempaa käyttämistä ja siirtämistä uudelle alueelle, suoraan 
työelämän käyttöön taloudellisesti ja tehokkaasti. Kehittäminen tarkoittaa asian tai 
asiantilan eteenpäin viemistä, kohti paremmin toimivaa laadukkaaseen mallin tai 
komponenttiin pohjautuvaa suunnittelua. 

Tämän työn haasteena on kehittää opintojakson toteutustapa, joka mahdollistaa 
opiskelijoiden ja työelämätoimijoiden yhtä aikaa tapahtuvan oppimisen ja jota voi-
daan soveltaa opetukseen mahdollisimman monella Lapin AMK:n toimialalla. Orga-
nisaation tavoitteiden täyttäminen luo tarpeita tehtävien suunnittelulle. Modulaari-
sen rakenteen käytön myötä voidaan hyödyntää Lapin AMK:n yhteisiä perusluentoja 
täydentäen niitä alan erityisosaamisella. 

Työelämälähtöisen ajatusmallin mukaan koulutuksen tulee olla edelläkävijä. Sen 
tulee tuottaa osaajia työelämässä nykypäivänä ja lähitulevaisuudessa oleviin tarpei-
siin. Sen tulisi haistella yhteiskunnan kehityksen suuntia, uusia innovaatioita, lain-
säädännön muutostarpeita ja muuttumista, heikkojen signaalien muuttumista toden-
näköisiksi vaihtoehdoiksi ja toteutumiksi. Jotta koulutus pystyy nopeasti reagoimaan 
muutokseen ja tarpeeseen, sen on kehitettävä omia toimintatapojaan, malleja, joilla 
se vastaa työelämän kysyntään. 

Kolmen kohtaamisen visio

Tavoitteenani on kehittää oppilaitoksesta soveltavan osaamisen kohtauspaikka. Oh-
jaaja, oppijat ja työelämä toimivat tarvittaessa, itse asiassa usein, kiinteässä vuorovai-
kutuksessa keskenään. Tähän yhteisöön olisi hyvä saada tutkimuksen edustajia mu-
kaan tuomaan viimeisintä tietoa viimeisistä alan trendeistä maailmalla. Tutkimuk-
sen soveltaminen käytäntöön tarvitsee areenan, ja Lapin AMK voisi toimia linkkinä 
tutkimuksen ja käytännön välillä. Lapin AMK:n ohjaajat/asiantuntijat päivittävät 
omaa ammattitaitoaan, ja näin oppijat ja alueen yritykset saavat alan viimeisimmän 
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tiedon käyttöönsä. Tämän toimintatavan myötä Lapin AMK:ssa toimivat opettajat, 
oppijat ja yritykset tekevät tutkimusta soveltavan tieteen alueella. 

Tulevaisuudessa osaajan omien tietojen ja taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen 
nousevat tärkeäksi laadun takeeksi. Yksittäiset osaajat muodostavat löyhärakenteisia 
ammatillisia valmennustiimejä, joilla on mahdollisuus muotoutua ja joustaa koulu-
tustarpeen mukaan. Jatkuvuus, alan monimuotoistuminen, tekniikan ja muun osaa-
misen kehittyminen sekä hyödyntäminen asettavat valmentajalle kuin myös työelä-
mälle haasteen oman osaamisensa ajan tasalla pitämisestä. Valmentajalta vaaditaan 
omien erityispiirteiden ja vahvuuksien tunnistamista sekä hyödyntämistä. Hän voi 
paneutua oman osaamisen kehittämiseen, heikkouksiensa vahvistamiseen, opetta-
misen laatua uhkaavien asioiden tunnistamiseen ja pienentämiseen. Tulevaisuuden 
valmentajan on tunnettava valmennettavansa ja työelämän tarpeet. 

Koulutuksen tavoitteena on työelämäyhteistyön syventäminen: elävä, vuorovaikut-
teinen ammattiosaajan ja edistyneen opiskelijan kohtaaminen työelämän ongelman 
äärellä. Kohtaamisessa ammatissa toimivat ja opiskelijat hakevat yhdessä ratkaisuja 
ajankohtaisiin ongelmiin, ohjaaja tuo tilanteeseen päivitetyn asiantuntijuutensa ja 
tiedon ajankohtaisista uusista innovaatioista. Parhaimmillaan kohtaaminen voisi olla 
oppilaitoksen saamaa käytännön työelämätaitoa alan osaajalta, jolloin päivittyy 
myös ohjaajan oma ammattitaito. Työelämästä tuleville oppijoille ja oppilaitoksessa 
opiskeleville sekä ohjaajille muodostuu vahva työelämäverkosto. 

Työelämän ja koulutuksen raja on häivytettävä. Meillä on ollut kokeiluja opettajien 
viemisestä työelämäjaksoille. Kieltämättä se on palvellut ohjaajan, opettajan valmiuk-
sia paneutua keskeisiin ajankohtaisiin työelämää askarruttaviin kysymyksiin, mutta 
se ei ole tuottanut syvempää yhteistyötä pidemmälle aikavälille. Kokeilemisen arvoista 
olisi tuoda työelämän edustajat oppilaitoksiin, tarjota heille konkreettisesti jotakin, 
joka vastaa heidän tarpeisiinsa. Koulutus ja työelämä on saatava kohtaamaan ja 
havaitsemaan yhteisten etujen mukaisen toiminnan mahdollisuuksia. 

Samalla kun häivytetään opiskelijan ja työelämän välistä rajaa, asennoidutaan on-
gelmakeskeiseen ajattelutapaan, opetuksen ja yrityksen toimintojen tukemiseen. Työ-
elämästä tuleville oppijoille ja oppilaitoksessa opiskeleville muodostuu vahva työelä-
mäverkosto, ja kaikki osapuolet hyödyntävät oppilaitoksien osaamista, uusien inno-
vaatioiden kehittämistä ja käytäntöön soveltamista työelämässä. Liiketaloudessa 
tunnettu win – win -periaatteen mukaisesti pyritään löytämään keinoja kehittää jo-
kaisen osapuolen osaamista ja mahdollisuutta elää todeksi oppimista, koulutusta ja 
työelämää uudistavia ratkaisuja.

KEHITTÄMISEN MALLINTAMINEN

Moduuli apuna opetuksen monistamisessa

Tämä työ pyrkii löytämään opintojaksolle toteutustavan, jota voidaan käyttää sekä 
varsinaisessa opetuksessa että työelämälle tarkoitetussa täydennyskoulutuksessa. 
Opetusta pyritään tuotteistamaan konkreettisiksi kokonaisuuksiksi, moduuleiksi, 
joita voidaan tarjota työelämälle ja opiskelijoille sellaisenaan. Koulutussisältö voidaan 
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jakaa kolmeen osaan: perusteet, syventävää ja soveltavaa osaamista tuottava oppi-
minen. Perinteisesti opetus on käsittänyt perustietokokonaisuuksia ja sen jälkeen 
edellä mainitun tiedon syventäviä opintoja ja harjoitteluja. Opiskelijoille tulee tarjota 
edelleenkin perustietämys opittavasta asiasta kokonaisuutena. Uusi ajatus on tuoda 
tähän viimeisin tietämys ja osaaminen sekä näiden soveltaminen käytäntöön otta-
malla työelämä täydennyskoulutuksen kautta mukaan. Jokaisella toimialalla alan 
uudistumisen moduuli voi toimia palvelutuotannon tuotteena. 

Yhteiskunnan kehittyessä tarvitaan lisäkouluttautumista ja perehtymistä esimer-
kiksi alan uuteen lainsäädäntöön tai uusiin innovaatioihin. Nämä tiedot, taidot ja 
osaaminen tulee antaa valmistuville alan osaajille, mutta niistä ovat kiinnostuneita 
myös työelämässä toimijat. Opetustarjonnan rakenteet tulisi saattaa sellaisiksi, että 
sieltä voidaan poimia tarjontaa, koulutuspalvelutuotantoa työelämälle.

Kohteen valinta ja mallintaminen

Tässä työssä analysoin luonnonvara-alan porotalouden yritystoiminta ja taloushal-
linto -nimistä kymmenen opintopisteen jaksoa. Tämän opintojakson valikoituminen 
mallintamisen kohteeksi ei ole sattumaa. Yleisellä tasolla tarkasteltuna se on periaat-
teiltaan puhdasta yrittäjyyden ja taloushallinnon opettamista porotalouden ympäris-
tössä. Mallinnuksen kohde on samaistettavissa muiden alojen yrittäjyyden koulutuk-
seen. Tämä tarkoittaa myös, että opetuksessa voidaan hyödyntää yleisiä teemaluento-
ja tietoiskuja ja paneutua sen jälkeen alan omaan substanssiin. 

Aluksi porotalouden yritystoiminta ja taloushallinto -opintokokonaisuus mallinne-
taan perusteemoihin ja sen jälkeen pienimmiksi osa-alueiksi. Opintojen näkeminen 
osina, moduuleina antaa paremmat lähtökohdat integroida opetusta palvelutuotan-
toon, kuin myös päinvastoin saada osia työelämästä osaksi meneillään olevaa jaksoa. 

Ensimmäisenä tehtävänä on tarkoitus tehdä näkyväksi kohde, sen rakenne ja ele-
mentit, joista se muodostuu. OPS määrittelee opetuksen sisältöä. Jotta opetuksen si-
sältöä voitaisiin vertailla ja löytää niistä yhteisiä elementtejä, niitä tulisi kuvata kaavi-
oina tarkemmalla tasolla. Sanallisina versioina OPS:t ovat laajoja sanallisia kuvauksia, 
joihin perehtyminen vie aikaa ja resursseja. Tarkemmalla tasolla olevat käsitekartat, 
mallinnukset tekevät näkyväksi eri toimialoilla olevan yrittäjyyden ja taloushallinnon 
sisällön. Käsitekartta on ensimmäinen askel kohteen kokonaisvaltaiseen hallintaan. 

Käsitekartta on kokonaisuuksien hallintaa ja hahmottamista näkyviksi käsitteiksi. 
Käsitekartassa havainnollistetaan kuvan tai käsitteen ja kirjoitetun asiasisällön, lä-
hinnä asiasanojen kautta näihin liittyviä merkityksiä. Ongelma tai opittava asia saa-
daan esitettyä selkeästi, ja avata riippuvuussuhteita nuolin viivoin ja erilaisten kaavi-
on muotojen kautta. Verkkomaiset kuviot avaavat lukijalleen laajoja kokonaisuuksia. 
Hyvä jäsentely on avainsana osakokonaisuuksien avaamisessa, jotta se palvelee jat-
kossa parhaiten moduulien rakentamista. Useat toimialat voivat hyödyntää käsite-
karttaa muun muassa yhteisten osioiden moduulien rakentamiseen.

Kehittämisen kohde hajotetaan mahdollisimman pieniin osasiin, jotta nähtäisiin 
niiden todellinen rakenne ja opetuksen ydinsisältö. Kohteen prosesseja kuvataan sys-
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temaattisesti huomioiden toimintojen tekemisen tarkoituksia yritystoiminnan todel-
lisen luonteen havaitsemiseksi.

Opiskelijat mukaan mallintamiseen 

Mallintaminen on aikaa vaativa toimenpide. Se vaatii onnistuakseen mallintamisen 
työkaluja ja erikoisosaamista sekä työn ohjaajan. Tavoitteena oli mallintamisen avul-
la avata ilmiötä niin, että siitä voidaan rakentaa moduuleja. 

Sivutuotteena syntyi idea ottaa mallinnus osaksi opetusta. Työvaiheiden mallinta-
minen avaa oppijoille aivan uudenlaisen näkymän kohteeseen, tässä tapauksessa yrit-
täjyyden maailman monialaisuuteen liittyviin ilmiöihin. Ideaalitilanne olisi, että 
oppijat itse lähtisivät mallintamaan prosesseja. Tämä sinänsä tekee käsitteistä ja yri-
tyksen eri toimintojen hallitsemisesta näkyviä prosesseja. Käsitekarttojen ja mallin-
nettujen prosessien lukijan on helppo omaksua lähtökohdat ja rakentaa niille oival-
lukseen pohjautuvia, oppimisen kautta syntyviä ratkaisuja. Onnistunut mallintami-
nen auttaa oppijaa kasvamaan kokonaisuuksien hallintaan ja ratkaisemaan monisyi-
siä ongelmia huomioimalla ratkaisussa kohteeseen sisältyviä sidoksia ja keskinäisiä 
vaikutuksia. 

Opiskelijat saivat tehtäväksi tuottaa visuaalisen porotaloutta käsittelevän kuvauk-
sen, porotalousesittelyn todellisessa oppimisympäristössä Pyhätunturille kokoontu-
valle sosiaali- ja terveyspäivien kokousväelle. Tilaisuudessa esiteltiin porotalousyrit-
tämistä kokonaisvaltaisesti, teemana porotalousyrityksen imagomarkkinointi. Oh-
jattuna syntyi elinkeinon esittely, tuote, joka testattiin oikeassa ympäristössä. Siinä 
porotalous koostettiin prosessien mukaisiin kokonaisuuksiin, joita esiteltiin tapahtumaa 
varten luoduilla postereilla ja toiminnalla. Esittely sai erittäin hyvän vastaanoton ja 
arvioinnin kokousväeltä. Esitys perustui tätä työtä varten kehitettyyn mallintamiseen. 

Moduuli

Moduuli on itsenäinen osa opintoja, joka sinällään jo voi muodostaa opintojakson 
osan. Moduuleista voi koostaa opintokokonaisuuksia, luoda jaksolle painopistealueita 
kysynnän ja tarpeen mukaan. Moduuleista on mahdollista koostaa palvelutuotantoa 
varten osia ja täydentää niitä tilaajan toivomalla tavalla. 

Kun kohde on ensin avattu ja mallinnettu, sitä voidaan käsitellä hyvinkin pieninä 
osina. Näistä osasista koostetaan isompi kokonaisuus, ilmiöön, esiintymään liittyvä 
moduuli, joka tallennetaan tiedon tallennuspaikkaan. Moduuli nimetään, ja sitä voi-
daan kuvata moninaisilla sanoilla, termeillä, käsitteillä tai käsitepareilla, jotta mo-
duuli on helposti löydettävissä. Moduuleja voidaan koostaa käyttäjän tahdon mukai-
sesti, ja niitä voidaan yhdistää omaan materiaaliin soveltuvin osin, kun moduulit 
perustuvat avoimeen sisällön tuotantoon. Tiedosta, jopa osaamisesta voisi muodos-
tua perusmateriaalia useille opintojaksoille, ja ne olisivat käytettävissä aina uudelleen 
ja uudelleen. Edellä esitetty perustuu avoimeen oppimateriaaliin, jota itse kukin voi 
hyödyntää. Toisena vaihtoehtona, kehityslinjana voisi olla ohjaajakeskeinen vaihto-
ehto. Siinä moduulin tekijä tai sähköisen luennon tuottaja itse hallinnoi omaa osa-
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aluettaan ja tuottaa tilauksesta luennon tai oppitunnin oppijoille. Tämä viimeksi 
esitetty toimintatapa turvaa tekijänoikeutta paremmin. 

Moduuleista voidaan rakentaa palvelutuotantona tarjottava kokonaisuus. Tunnis-
tamalla ja analysoimalla markkinoilla olevaa tarvetta voidaan vastata siihen täsmäl-
lisesti kokonaisuuksia, moduuleja keräten. Tapa muistuttaa hyvin paljon henkilökoh-
taisen opetussuunnitelman laatimista. Se vaatii opetuksen tarjoajaa moduloimaan, 
ryhmittelemään opintokokonaisuudet erilaisista moduuleista, jotka tulisivat muo-
dostamaan tarjonnan. Moduuleista voidaan kerätä juuri kohderyhmälle sopiva koko-
naisuus. 

Porotaloudessa tämä tarkoittaisi, että voitaisiin tarjota taloushallinnon koulutusta, 
joka voisi koostua esimerkiksi porotalouden yritystoiminta ja taloushallinto -osiosta 
täydennettynä poronhoitolaki-moduulilla. Yleistettynä tämä tarkoittaisi myös sitä, 
että koulutuksen tarjoajina tuotamme paketteja uudistuvasta lainsäädännöstä, vero-
tuksesta, uusista menetelmistä tai alan innovaatioista. 

Käsitekartta on hyvä työkalu kokonaisuuksien purkamiseen ja perusta uusien mo-
dulaaristen kokonaisuuksien muotoilemiseen. Vei yllättävän paljon aikaa löytää mo-
duulin peruskombinaatio opintojaksoon sisältyvistä osista. Yksinomaan kohteen 
mallintaminen oli työläs prosessi. Tähän tulee kehittää sopiva ja helppokäyttöinen 
työkalu. Mallintamisen myötä löysin toimivan ja havainnollistavan tavan esittää osin 
ei-näkyviä sidoksia ja vaikutuksia asioiden/optioiden välillä. Pitkälle kehitettynä 
malli tukee integraation lisäämistä koulutusalojen välillä. PBL:ään siirtymisen myötä 
tulee mietittäväksi, miten opetus tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Moduulien 
muotoileminen ja tilaaja-tuottaja-mallin kehittäminen voisi olla yksi merkittävä edis-
tysaskel integraation lisäämiseen.

TUOTTEISTAMINEN

Tässä esimerkissä tuotteistamisella tarkoitetaan tuotteen tai palvelun eli koulutuspa-
ketin kehittämistä, tuottamista ja markkinoille saattamista. Tuotteen kehittelyvai-
heeseen on kuulunut olemassa olevan opintojakson analyysia, muutoksia, testauksia 
ja muotouttamista. Opetuksen tuotteistaminen ja tuotekehittely palvelutuotteeksi 
ovat vasta aluillaan. Opetuksen tuotteistamisessa moduulirakenne mahdollistaa no-
pean ja joustavan suunnittelun kulloiseenkin tarkoitukseen. Yhteensovittamista hel-
pottamaan tarvitaan moduulirakenne, josta tarvittavat osiot tarjotaan osina varsinai-
sesta opetuksesta myös työelämässä toimiville. Tuotteistamisen haasteena on varsi-
naisen opetuksen, opiskelijoiden ja uuden asiakasryhmän, porotalouden hallinnon 
väen yhteisen opetuksen toteutuksen aikataulu. Tiedon logistiikkaa, etäopetusta, 
voidaan käyttää etäisyyksien hallintaan. 

Koulutuspaketeista on kehitettävä laadukkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita, jotka 
vastaavat markkinoiden tarpeeseen. Yhteiskunnan tukea saavan koulutuksen tuotta-
jan tuleminen markkinoille on haastavaa. Se asettaa paineita tuotteen hinnoittelulle. 
Tuottavilla markkinoilla toimivat yksityiset kilpailijat voivat katsoa julkisen rahoi-
tuksen vääristävän markkinoita. 
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Oppilaitokset joutuvat hakemaan osan rahoituksestaan vapailta markkinoilta. 
Loogista olisi, että löydettäisiin yhteistyökumppaneita ja taloudellisia tukijoita kun-
nista ja työelämästä, joita varten koulutetaan osaajia. Hyödyn näkyväksi tekeminen 
vaatii markkinointia. Tähän saakka koulutus on tuotettu pääosin julkisin varoin, ja 
kynnys uudenlaiseen kulttuuriin ja ajattelutapaan voi olla haasteellista. Koulutuksen 
tuotteistaminen on keskeinen tulevaisuuden haaste opetuksen kehittämisessä.

Asiakaslähtöisessä tuotteistamisessa kuvataan asiakassegmentti, jolle palvelua tar-
jotaan sille laaditun markkinointiviestin mukaisesti. Myyntikanavana nykyaikaisten 
medioiden lisäksi voisivat toimia asiakaskumppanit ja opiskelijat. 

Tuotteen ainutlaatuisuus on porotalouden kilpailuetu. Lapin ammattikorkeakoulu 
on ainut porotalouden korkeakouluopetusta antava oppilaitos. Sillä on oma erityis-
asemansa. Tässä työelämä tulee fyysisesti oppilaitokseen win – win -periaatteella. 
Tarjoamme uusinta tietoa porotalouden hallintoon. Samalla voimme yhdessä kentän 
kanssa hakea aktiivisesti ratkaisuja elinkeinon hallinnon käyttöön. Tässä olisi oppi-
laitokselle työelämäyhteistyön paikka; tarjotaan uusinta tietoa, uusien teorioiden käy-
täntöön soveltamista, jalostetaan innovaatioita, tietotekniikkaa, lainsäädäntöä, toisin 
sanoen organisaatiolle räätälöityjä ratkaisuja täydentää organisaation osaamista. 

Asiakassegmentti on koulutettavan alan työelämätoimijat. Mallia kehitetään ensin 
porotalouden yritystoiminnan ja hallinnon opintojakson kautta talouden ja hallin-
non koulutuksena alan opiskelijoille ja paliskuntien hallinnon henkilöille. Sen jäl-
keen mallia voitaisiin yleistää koskemaan monia muita organisaatioita.

Myyntikanavan valinnalla on keskeinen merkitys markkinoinnin onnistumiseen. 
Markkinointi jakautuu kahteen osaan: markkinointi viranomaisten kautta ja suora-
markkinointi kohderyhmille. Potentiaalisia talouden hallinnan koulutukseen osallis-
tujia ovat paliskuntien rahastonhoitajat, hallinto ja tilintarkastajat sekä porotalouden 
rahoitusehtojen mukaan täydennyskoulutusta tarvitsevat porotalousyrittäjät. Mark-
kinointikanavana voisivat toimia yhteistyökumppanit, Poromies-lehti, omat opiske-
lijat ja 54 paliskuntaa. Porotalouden neuvontajärjestön, Paliskuntain yhdistyksen tuki 
tarvitaan asian viemiseksi elinkeinolle. Sen kanssa tarvitaan yhteistyösopimus.

Porotalouden rahoitusehtojen mukaisesti rahoituksen saajalta vaaditaan riittävää 
alaan liittyvää koulutusta. Poronhoitajat täydentävät omaa ammattitaitoaan rahoit-
tajan määräämien ehtojen mukaisesti noin 10 – 30 opintopisteen lisäkoulutuksen 
kautta. Porotalousyrittäjällä on mahdollista hakea taloudellista tukea koulutukseen 
Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta.

Tilanteet ovat molempien osapuolten vuorovaikutuksen tulosta. Kumpikin ohjaa 
tilannetta omilla keinoillaan. Tämän toteutustavan etuna on, että asiantuntija eli 
opettaja on läsnä opetuksessa ja työelämäyhteyksissä. Osaamisen johtaminen tarvitsee 
logistista älyä. Opettajan ammattitaidon ylläpitäminen tarvitsee oman organisaation 
tuen. Oppimisen johtamisella, tiedon johtamisella haetaan oikeita kokonaisuuksia, 
moduuleja tarjottavaksi oikeaan aikaan oikeassa ympäristössä. Samalla se tarkoittaa 
opetettavien asioiden tavoitteellista suunnittelua, toteuttamista tai toteutumiseen 
saattamista, dokumentointia sekä tulosten seurantaa. 
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YHTEENVETO

Moduulit pilkkovat asiakokonaisuuksia sopiviksi myytäviksi palvelutuotteiksi. Ke-
hittämisen työ on hyvä aloittaa pienillä kokonaisuuksilla. Ehdottamani opintojakson 
toteutustapa vie oppimisen työelämätiedon lähteelle. Valmentaja tarvitsee erityis-
osaamista ja jatkuvaa omien taitojen arviointia ja kehittämistä. Hän tarvitsee työs-
sään yhteyksiä työelämään, jotta hän pystyy tunnistamaan sen tarpeet ja vaatimukset. 
Valmentajan on pystyttävä ennakoimaan ainakin lähitulevaisuuden tarpeita. Hänen 
on löydettävä sektorin, toimialansa heikot signaalit ja osattava tulkita niitä. Toisaalta 
hänen on seurattava muidenkin toimialojen innovaatioita ja toimintatapoja ja oltava 
itse innovatiivinen soveltaja ja alansa kehittäjä. 

Palvelutuotannon kehittäminen on yksi taloudellisen selviytymisen keino. On löy-
dettävä tarvitsijat, tarpeet ja vastattava nopeasti kysyntään. Valmiit moduulit täyden-
nettynä ajankohtaisella ja kysynnän kohteena olevalla sisällöllä tuottavat vastauksen 
kysyntään.
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Hilkka Jankkila 

Rovaniemen kaupungin  
asukasyhteisöt käyttäjälähtöisen 
kehittämisen kenttänä
JOHDANTO
Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelu ja oppiminen liitetään entistä tiiviimmin työ-
elämästä ja alueelta nousevien käytännön kehittämistehtävien ja ongelmien ratkai-
suun. Työelämäympäristössä toimien opiskelijat liittävät teoreettisen osaamisensa 
suoraan työelämän käytänteisiin ja saavat yleisiä työelämävalmiuksia. Alueet ovat 
oivallisia oppimisen ja kehittämisen kenttiä ja asukasyhteisöt toimivat parhaimmil-
laan käyttäjä- ja asukaslähtöisen kehittämisen elävinä laboratorioina.

Alueen toimijoiden, asukkaiden ja kehittäjien välisen yhteistyön tarvetta ovat lisän-
neet yhteiskunnassa, ihmisten arjessa, palvelujen tuottamisessa, osallistumistarpeissa, 
sähköisissä mahdollisuuksissa, monikulttuurisuudessa sekä kansain välistymisessä 
tapahtuneet muutokset (mm. Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämis-
ohjelma 2013 – 2016, 7 – 8). Kehitys on johtanut myös siihen, että hyvinvointikunnassa 
palvelut tuotetaan entistä enemmän yhteistyössä toisten kuntien, yritysten ja järjes-
töjen kanssa. Kunnasta on kehittymässä yhteisö, jonka päätöksenteko hajautuu usei-
siin vallan keskittymiin (Jäppinen 2011, 80, 162). 

Kehittäessään asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia Rova-
niemen kaupunki korostaa yhteisten asioiden valmistelun ja päätöksenteon uudista-
mista, sähköistä asiointia, demokratiaa ja vuorovaikutusta sekä asuinalueiden kehit-
tämistä ja yhteisöllisyyttä. Asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamista, vapaaehtoistoi-
mintaa sekä asukasverkostojen ja aluelautakuntien toimintaa halutaan kehittää yh-
teistyössä myös alueen oppilaitosten kanssa. (Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttami-
sen kehittämisohjelma 2013 – 2016, 7 – 8, 34.)

Kaupunki ja Lapin ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala ovat 
tehneet kumppanuussopimuksen vuonna 2013. Vuosien 2013 – 2014 aikana on valmis-
teltu laajempaa yhteistyötä erityisesti aluelautakuntien ja palvelukyläalueiden kanssa. 
Myös sopimuksen laajentamista valmistellaan. Kaupungin organisaatioista ja asukas-
yhteisöistä nousevat kehittämistehtävät ja ongelmat sopivat eri osaamis- ja koulutus-
alojen monialaisiksi oppimistehtäviksi sekä yhteisen hanketoiminnan kohteiksi.
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KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KEHITTÄMISTOIMINTA

Käyttäjälähtöisyys ja Living Lab

Kansallisen innovaatiostrategian 2011 – 2015 mukaan tutkimus- ja kehitystoiminnan 
keskeisiä tavoitteita ovat edellytysten luominen avoimille innovaatioympäristöille 
sekä käyttäjien ja kehittäjien välinen yhteistyön tiivistäminen (Living Lab ammatti-
korkeakouluissa 2012, 6; Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011–2015). Tästä 
tarpeesta puhutaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Julkisen sektorin uudis-
tuksia ei vain yleensä kutsuta innovaatioiksi (Jäppinen 2011, 16).

Keskeisiä käsitteitä ovat Living Lab ja käyttäjälähtöisyys. Tarkkaa, yhtä määrittelyä 
niille ei ole, vaan ne tarkentuvat käyttöyhteydessään. Living Lab -käsitteen nimissä 
toimii hyvin erilaisia toimijoita ja toteutetaan hyvin erilaisia toimintamalleja (Orava 
2009, 11).

Living Lab on käyttäjälähtöinen, avoimeen innovaatioon pohjaava tosielämän ke-
hitysympäristö. Se on myös ekosysteemi eli mukana olevien toimijoiden muodostama 
yhteistyöverkosto, jonka tutkimus- ja innovaatioprosesseissa ovat yhdessä ja rinnak-
kain julkinen ja yksityinen sektori sekä kansalaiset. Siinä innovoidaan, tutkitaan ja 
kehitetään yhdessä tuotteita tai palveluita aidoissa, arkisissa käyttötilanteissa, joissa 
myös piilevät kehitystarpeet tai ongelmat tulevat esiin. Mukana ovat loppukäyttäjät, 
asiantuntijat ja hyödyntäjät, joita ovat muun muassa yritykset ja julkinen sektori. Se 
ei ole steriili laboratorioympäristö, eikä testitila tai ympäristö, vaan käyttäjän nor-
maali ympäristö, jossa yhdistyvät luovuus, tutkiminen, kokeilu, innovatiiviset ideat, 
skenaariot ja tekniset ratkaisut. Käyttäjät ovat arjen innovaattoreina. (Living Lab am-
mattikorkeakouluissa 2012, 6, 9, 11, 16; Orava 11 – 12, 50.) 

Kehitysympäristö voidaan kyllä rakentaa osaksi käyttäjän arkea (Living Lab am-
mattikorkeakouluissa 2012, 16; Orava 2009, 12). Living Lab voi tarjota omaa rajapinta- 
ja ekosysteemiosaamistaan kokoamalla oikeat kehittäjät, hyödyntäjät ja käyttäjät ke-
hittämisprosesseihin (Orava 2009, 50). Verkostomaisessa, avoimessa innovaatioym-
päristössä ja -toiminnassa mahdollistuvat spontaanit prosessit, kokeilut, kilpailu ja 
tiedon ja oivallusten avoin vaihtaminen (Jäppinen 2011, 66).

Kehittämistyö voi olla käyttäjälähtöistä, jolloin yhteisöllisessä ja käyttäjää osallis-
tavassa toiminnassa testikäyttäjä on vuorovaikutteisen prosessin ja verkoston aktii-
vinen, tasa-veroinen toimija tai jäsen, joka tuo esille käytön aikana todettuja ongelmia 
tai idoita ja voi olla koko kehitystoiominnan moottori. Käyttäjäkeskeisyydessä käyt-
täjä on passiivinen huomion kohde ja hänen toimintansa on pääosin reaktiivista. 
(Living Lab ammattikorkeakouluissa 2012, 12; Orava 2009, 1.) Living Lab -ekossystee-
missä eli toimijaverkossa olevien osapuolten roolia voi kuvata seuraavasti:

Mahdollistajia voivat olla julkiset toimijat, jotka tukevat muiden toimijoiden toi-
mintaedellytyksiä luomalla infrastruktuuria ja käytänteitä, mutta eivät itse toimi ak-
tiivisesti. Etenkin alkuvaiheessa rooli on vahva. (Living Lab ammattikorkeakouluissa 
2012, 15.)
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Käyttäjät/testikäyttäjät käyttävät kehitettäviä, testattavia tuotteita ja palveluja arki-
päivän toiminnassaan normaaleissa käyttöympäristöissä ja -tilanteissa tuoden avoi-
mesti esiin ideoita ja palautetta. Käyttäjiä ovat esimerkiksi asukkaat, kansalaiset, 
työntekijät, opiskelijat, vierailijat ja matkailijat. (Living Lab ammattikorkeakouluissa 
2012, 15.) 

Kehittäjät ovat usein oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä, jotka tarjoavat 
menetelmiään, työkalujaan tai resurssejaan, joita käytetään tuote- ja palvelupalaut-
teen, kommenttien, parannusehdotusten ja muun tiedon keräämiseen ja analysointiin 
(Living Lab ammattikorkea-kouluissa 2012, 15).

Hyödyntäjät/hyödynsaajat/soveltajat, kuten yritykset ja julkiset toimijat haluavat 
kehittää tuotteitaan ja palvelujaan käyttäjälähtöisesti hyödyntäen Living Lab -toimin-
taa tutkimuksessa, kehittämisessä tai innovoinnissa. Ne voivat antaa toimeksianton-
sa tai osallistua aktiivisesti käytännön toteutukseen ja tuomalla mukaan omat loppu-
käyttäjänsä. (Living Lab ammattikorkeakouluissa 2012, 15.)

Toimijaverkkoa (ekosysteemiä) hallitsee monialainen toimintatiimi, joka luo peli-
säännöt ja yhteydet eri toimijoihin. Se myy osaamista hyödyntäjille, hankkii toimek-
siantoja ja tehtäviä, koordinoi toimeksiantoja, kerää tarvittavat kehittäjät, vastaa ope-
tuksen integroinnista, hallinnoi käyttäjäkuntaa ja niiden kanssa tehtävää kehitystyötä 
sekä ylläpitää suhteita mahdollistajiin. (Living Lab ammattikorkeakouluissa 2012, 15.) 

Kuvio 1. Living Lab -toimijaverkon osapuolet  
(mukaillen www.http://akilivinglab.wordpress.com/mika-living-lab/)

http://www.http://akilivinglab.wordpress.com/mika-living-lab/


106  •  Hilkka Jankkila & Helena Kangastie (toim.)

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunnissa
Käyttäjälähtöisyys ja Living Lab ovat käyttökelpoisia myös politiikan toimijoiden 
sekä käyttäjien ja asukkaiden suunnitellessa, kokeillessa ja uudistaessa politiikkaa ja 
säädöksiä tosielämän tilanteissa ja arvioidessaan uusien asioiden vaikutuksia ennen nii-
den käyttöönottoa. Palvelujen käyttäjät voivat olla muutosagentteina poliitikkojen, 
viranhaltijoiden ja median rinnalla. (Jäppinen, 2011, 161 – 162.)

Suomeen Living Lab -ajattelu tuli 2000-luvun alkupuolella. Se määriteltiin tarkoit-
tamaan kaikkea käyttäjälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ai-
doissa käyttötilanteissa. Haluttiin kehittää käyttäjäkeskeisempiä julkisen sektorin 
palveluita ja tunnistaa paremmin käyttäjätarpeitä palveluhankinnassa. (Orava 2009, 10; 
ks. Evaluation of the Finnish National Innovation System 2009.) 

Käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa kuntaympäristössä tutkinut Tuula Jäppinen 
(Jäppinen 2011, 16, 19; ks. Sotarauta 2009, 18) huomauttaa, että alueiden kehittämis- ja 
innovaatiotoiminnassa tavoitteet ovat elinkeinotoimintaa laajempia yhteiskunnallisia 
tavoitteita, kuten asukkaiden elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantaminen. Nopeat 
yhteiskuntamuutokset ja innovaatiokäsitteen laajeneminen teknologisista innovaatioista 
sosiaalisiin innovaatioihin ovatkin laajentaneet innovaatiokäsitteen käyttöalaa.

Käyttäjälähtöisyys ja poikkialaiset prosessit uudistavat palvelutuotantoa parantaen 
kuntien kilpailukykyä ja nopeampaa reagointia kuntalaisten tarpeisiin ja parantavat 
tuottavuutta ja laatua. Kansalaiskeskeisyys voi muuttaa paikallishallintoa ja sen pal-
veluprosesseja käyttäjälähtöisiksi, missä korostuvat kansalaisvastuu ja vapaaehtoistyö 
ja palvelujen yhteistuottajuus. (Jäppinen 2011, 161 – 162.) Kehittämisen monitoimijai-
sesta Triple Helix -mallista ollaankin siirtymässä neloiskierteeseen, jossa neljäntenä 
osapuolena ovat palvelujen käyttäjät (Jäppinen 2011, 71). 

YHTEISTOIMINTA PAIKALLISESSA  
PALVELU- JA TUOTEKEHITTÄMISESSÄ

Living Lab -tyyppinen toiminta sekä käyttäjälähtöisyys sopivat ammattikorkeakou-
lujen käytännönläheiseen toimintaan, joka yhdistää oppimisen, opetuksen, sovelta-
van tutkimuksen, palvelutoiminnan ja aluekehittämisen. Innovaatioympäristössä 
korostuvat yhteinen kehittäminen ja oppiminen, osaamispainotteisuus, palvelukes-
keisyys, paikallisuus ja alueellisuus globaalisine liitoksineen kulttuurin ollessa inno-
vaatioympäristön olennainen osa (vrt. Jäppinen 2011, 71).

Seuraavassa (Kuvio 2) kuvataan käytännön tasolla alueen eri toimijoiden yhteis-
työtä paikallisessa palvelu- ja tuotekehittämisessä. Tämä voi toimia yhtenä tarkaste-
lukulmana Rovaniemen kaupungin ja sen asukasyhteisöjen sekä Lapin ammattikor-
keakoulun kumppanuustoiminnassa. Se huomioi myös muut alueen toimijat ja kuvaa 
laajemminkin Lapin aluekehittämisen käyttäjä- ja toimijalähtöistä neloiskierre-
toimintatapaa.
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Lapin ammattikorkeakoulu voi toimia myös mahdollistajana tukien osaltaan yhteis-
toimijoiden toimintaedellytyksiä ja luomalla alueellisen kehittämistyön infrastruk-
tuuria ja käytänteitä. Menetelmiä, työkaluja ja resursseja voidaan käyttää toiminta-, 
tuote- ja palvelusuunnittelussa, palautteen, kommenttien, parannusehdotusten ja 
muun tiedon keräämisessä ja analysoinnissa (vrt. Living Lab ammattikorkeakouluissa 
2012, 15). 

Kehittäjinä toimivat eri alojen ja koulutusohjelmien opetus-, tutkimus-, kehit-
tämis-, innovaatiotoiminnan ja palvelutoiminnan henkilöstö, opiskelijat sekä 
työelämän yhteistyökumppanit. Yritykset, yksityiset ja julkiset toimijat (= hyödyntä-
jät) voivat kumppanuus- tai tilaustoiminnan kautta hyödyntää ammattikorkeakou-
luyhteistyötä tuotteidensa ja palvelujensa tutkimuksessa, kehittämisessä tai inno-
voinnissa määrittämällä tai antamalla toimeksiantoja tai osallistumalla käytännön 
toteutukseen ja tuomalla mukaan omia loppukäyttäjiä. Koulutus, oppiminen ja sovel-
tava tutkimus ovat parhaimmillaan osa työelämää ja työelämä osa näitä.

Ammattikorkeakoulujen tehtävät ovat opetus, soveltava tutkimus ja aluekehittä-
minen. Sen toimintaa säätelevät ja ohjaavat ammattikorkeakoululaki ja -asetus sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä tulossopimus. Maakunnan kehittämis-
tavoitteet ja -painotukset heijastuvat opetussuunnitelmaan ja ammattikorkeakoulun 

Kuvio 2. Yhteistoiminta paikallisessa palvelu- ja tuotekehittämisessä
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tekemään tutkimus- kehittämis-, innovaatio- ja palvelutoimintaan. Lapin korkea-
koulukonsernilla on yhteinen innovaatio-ohjelma. 

Opintojen laajuus on 210 – 240 opintopistettä ja tutkintoaika 3,5 - 4 vuotta. Opetus-
suunnitelma sisältää ammatillisia perusopintoja, pakollisia ammattiopintoja, vaihto-
ehtoisia ammattiopintoja, pakollista perus- ja erikoistumisharjoittelua, vapaavalin-
taisia opintoja sekä opinnäytetyön. Koulutusohjelmien oppimistavoitteet johdetaan 
yleisistä ja ammatillisista työelämän osaamisvaatimuksista. 

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KEHITTÄMISEN SUUNNAT

Rovaniemen kaupunkistrategian 2013 – 2016 mukaan kehittämisen päämäärät ovat 
Asukkaiden Rovaniemi, Yritysten Rovaniemi, Kylien Rovaniemi ja Maakunnan Ro-
vaniemi. Kriittiset tekijät ovat onnistuminen asukkaiden hyvinvoinnin edistämises-
sä, yritysten ja Rovaniemen alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamisessa ja 
kaupunkikonsernin talouden tasapainoisuudessa. Alueiden käytön strategian 2012 
painopisteet ovat asuminen, elinkeinojen kehittäminen, virkistyspalvelut ja matkailu, 
palveluiden kehittäminen, liikenne sekä kunta- ja aluetalous. (Asukkaiden osallisuu-
den ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2013 – 2016.)

Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelmaan 2013 – 2020 kehittämistavoitteet on 
koottu kaupungin strategioista, avoimissa kuulemisissa ja nelikenttäanalyysiä hyö-
dyntäen kahdeksi kehittämiskokonaisuudeksi: asukkaiden hyvä arki ja menestyvä ja 
monipuolinen yritystoiminta. Kriittiset kärjet ovat tietoliikenneyhteyksien saaminen 
kaikkien ulottuville sekä palvelukyläalueiden väestöpohjan kasvu. (Rovaniemen 
maaseudun kehittämisohjelma 2013 – 2020, 29 – 35.)

Hyvän arjen tekijöiksi määritellään saavutettavuus eli tietoliikenneyhteydet sekä 
joukko- ja asiointiliikenne, maankäyttö, palvelut, turvallinen arki, vapaa-aika ja vir-
kistys, ympäristö, asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen, koulutus ja kehittäminen 
sekä viestintä- ja sidosryhmäyhteistyö. Menestyvä monipuolinen elinkeinotoiminta 
tuo työtä ja toimeentuloa. Toteutuksessa halutaan kehittää ja ottaa käyttöön uusia 
innovatiivisia menetelmiä ja toteutustapoja ja korostetaan moniammatillista osaa-
mista. (Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013 – 2020, 29 – 35.)

Rovaniemi on lähidemokratian edelläkävijä. Asukas- ja kylätoimintaperinteet ovat 
pitkät. Ensimmäinen kylätoimikunta perustettiin Auttiin vuonna 1974. Nykyään toi-
mii yli 40 kyläyhdistystä sekä keskusalueella 11 rekisteröityä asukasyhdistystä tai vas-
taavaa. Myös kolmannen sektorin erityyppisiä yhdistyksiä toimii hyvin runsaasti. 
Yhdistykset ovat aloittaneet uuden yhteistyön kaupungin kehittämiseksi. (Asukkai-
den osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2013 – 2016, 4.) Rovaniemen 
kylät on jaettu kuuteen Palvelukyläalueeseen, joissa toimivat lähidemokratiaa edus-
tavat aluelautakunnat (Kuvio 3). 

Ylä-Kemijoen aluelautakunta on toiminut jo 20 vuotta. Muut viisi palvelukyläalu-
etta saivat aluelautakuntansa vuoden 2013 alussa. Toiminta on kokeiluna vuosina 
2013 – 2016, jolloin lautakunnat mallintavat toimintansa. 
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Kukin aluelautakunta on tehnyt asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja kaupunkiorga-
nisaation kanssa yhteistyössä toiminta- ja kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu 
Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelmaan, jolla taas on laaja yhteys maakunta- ja 
kaupunkitason kehittämiseen. Kehittämissuunnitelmat toteuttavat osaltaan Rova-
niemen asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelmaa 2013 – 2016. 
Suunnitelmat sisältävät alueittaiset lähtötiedot, asukkaiden kehittämisehdotukset 
sekä yhteissuunnittelun pohjalta asetetut kehittämistoiminnan painopisteet. (Asuk-
kaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2013 – 2016.)

Kaupungin talousarviossa on varattu aluelautakunnille toiminta- ja kehittämisraha. 
Aluelautakunnat ja asukkaat kehittävät aluettaan ja järjestävät vuodesta 2014 alkaen 
määritellyt lähipalvelut käytettävissä olevien resurssien puitteissa ja linjassa kaupun-
gin muiden strategioiden ja ohjelmien kanssa. Ne myös päättävät alueensa asiakas-

Kuvio 3. Rovaniemen palvelukylä- ja aluelautakunta-alueet (Rovaniemen kaupunki 2014)
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palvelun toimitilaverkosta kaupunginvaltuuston päättämien periaatteiden ja linjaus-
ten mukaisesti sekä antavat lausuntoja toimialueensa yleis- ja asemakaavasta sekä 
niiden muutoksista. (Rovaniemen kaupunginhallitus 7.10.2013 § 367; Rovaniemen 
kaupunginvaltuusto 21.10.2013 § 132.)

Kylissä koetaan ongelmiksi tietoliikenteen, puhelimen kuuluvuuden ja julkisen 
liikenteen puutteet, myös kylien keskinäisen yhteistyön puute. Palvelujen säilymisen 
turvaamisessa ratkaisuna pidetään muun muassa liikkuvia ja sähköisiä palveluja. 
Tärkeäksi koetaan ikäihmisten avun tarve, yksinäisyys ja yleinen arjen turvallisuus. 
Haasteena on se, että maaseudun tarjoamia elinkeinomahdollisuuksia ei osata vielä 
riittävästi hyödyntää. (Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013 – 2020, 26 – 
27.) Mahdollisuuksia nähdään sähköisessä liiketoiminnassa, kaivannaisteollisuudes-
sa, bioenergiassa, palveluyrittäjyydessä, luontoympäristössä ja -yrittäjyydessä, Green 
Caressa, maaseutumatkailussa, lähi- ja luomuruoassa, verkostoitumisessa ja aluelau-
takuntatoiminnassa sekä maallemuutossa ja työperäisessä maahanmuutossa. 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Lapin ammattikorkeakoulun työelämäläheisen ja -lähtöisen toiminnan tavoitteet ja 
Rovaniemen kaupungin tavoitteet kehittää asukkaiden osallisuutta, vaikuttamista, 
vapaaehtois- sekä asukasverkostojen ja aluelautakuntien toimintaa yhteistyössä alueen 
oppilaitosten kanssa antavat hyvän pohjan yhteistyön laajentamiselle. Alueet, toimi-
jat ja ihmiset ovat hyviä monialaisen oppimisen ja kehittämisen kenttiä ja asukasyh-
teisöt ovat parhaimmillaan käyttäjä- ja asukaslähtöisen kehittämisen eläviä laborato-
rioita. Yhteistyöverkoston osallistava toimintatapa, monitoimijuus ja kaikkien osa-
puolten oma toimintakulttuuri tekevät laajan verkoston toiminnan koordinoinnista 
ja hallinnoinnista haastavan (vrt. Orava 2009, 12). Kaikkien osapuolten sitoutuminen, 
suunnitelmallisuus ja yhteistyön kanavien selkeys ja toimivuus ovat avainasioita.

Yhteistyön jatkuvuus luo perustan organisoidulle, tulokselliselle yhteistyölle. 
Suunnittelussa tarvitaan pidemmän aikavälin raameja sekä tarkempaa lyhyen aika-
välin työsuunnittelua. Vuosisuunnittelun yksi haaste on eri osapuolten toiminta- ja 
taloussuunnittelun sekä päätösten ajoitusten mahdollinen eriaikaisuus. Kaupungin 
organisaatioiden ja asukasyhteisöjen läpivuotinen toiminta poikkeaa oppilaitoksen 
vuosisyklistä, joskin ammattikorkeakoulujen vuositoimintojen ajoitus on muuttu-
massa ja toimintaa on läpi vuoden. 

Tutkimusten mukaan korkeakoulun ja työelämän yleisiä yhteistyön kehittämis-
haasteita ovat viestintä, saavutettavuus, resurssikysymykset ja yhteistyön rajautumi-
nen muutamiin, vakiintuneisiin toimintoihin, kuten työharjoitteluun tai opinnäyte-
töihin. Korkeakouluilta toivotaan selkeää yhden luukun mallia yhteydenottoja varten. 
Www-sivut ovat keskeinen linkki korkeakoulujen ja työelämän välillä. (Hohenthal 
2012, 52 – 53.) Myös korkeakoulupalvelujen, kuten opetus-, asiantuntija- ja kehittämis-
palvelujen sekä palvelukonseptien tuotteistamista tarvitaan. Se on haasteellista ja 
edellyttää monien perinteisten ajatus- ja toimintamallien uudistamista.
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Hilkka Jankkila

Lapin ammattikorkeakoulun  
luonnonvara-alan koulutuksen 
työelämäläheisen toiminnan  
kehittäminen
Luonnonvarojen merkitys ja niiden kestävän, älykkään käytön kehittäminen ovat 
keskeisellä sijalla niin Euroopan Unionin, Suomen kansallisissa kuin Lapin maakun-
tastrategioissa. Koulutuksella ja soveltavalla tutkimuksella on oma, tärkeä roolinsa 
strategioiden toteutuksessa. Lapissa luonnonvara-alan korkeakoulutusta annetaan 
Lapin ammattikorkeakoulussa. Tässä artikkelissa hahmotellaan luonnonvara-alan, 
erityisesti maaseutuelinkeinojen koulutuksen työelämäläheisen toiminnan taustaa, 
tarpeita sekä entistä syvemmän ja laaja-alaisemman kehittämisen mahdollisuuksia 
huomioiden Lapin ammattikorkeakoulun työelämälähtöinen toimintamalli. 

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINNAN OHJAUS

Ammattikorkeakoulun tehtävät, tavoitteet ja toimintaehdot perustuvat kansalliseen 
ja EU-politiikkaan ja maakunnan kehittämisstrategioihin ja toimintaa ohjaa lainsää-
däntö. Ammattikorkeakoulujen (9.5.2003/351, 4 §) tehtäviä ovat seuraavat:

•	 antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, 
taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta 
ammatillisiin asiantuntijatehtäviin

•	 tukea yksilön ammatillista kasvua 
•	 tehdä opetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen 

elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä 
sekä taiteellista toimintaa

•	 edistää elinikäistä oppimista sekä antaa ja kehittää aikuiskoulutusta 
työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Ammattikorkeakouluilta edellytetään tekevän (9.5.2003, 5 §) yhteistyötä erityisesti 
omalla alueella toimivan elinkeinoelämän ja muun työelämän kanssa. 

Säädökset ja maakunnalliset strategiat ovat avainasemassa määriteltäessä Lapin 
ammattikorkeakoulun ja sen eri osaamisalojen tutkimus-, kehittämis-, innovaatio-, 
opetus- ja palvelutoimintaa. Lapin ammattikorkeakoulun strategiassa määritellyt 
profiilit ja painoalat ovat seuraavat: 
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Profiilit ja painoalat näkyvät vähintään läpileikkaavina teemoina eri osaamisalojen 
koulutuksen opetussuunnitelmissa sekä ammattikorkeakoulun koko toiminnassa. 
Erityisesti näitä painotetaan uuden opetussuunnitelman OPS 2017 valmistelussa. Yh-
teiskunnallinen ja alueellinen rooli ja tehtävät heijastuvat myös ammattikorkeakou-
lun pedagogisiin ratkaisuihin.

Lapin ammattikorkeakoulussa kehitetään opetuksen ja oppimisen työelämälähei-
syyttä eli oppimisen ja opetuksen integrointia työelämän tehtävien ja ongelmien rat-
kaisuun. Tämä palvelee ja kehittää työelämää ja aluetta, mutta se on myös tärkeää 
opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun henkilökunnan ammatillisen ja muun työ-
elämäosaamisen lisäämisessä.

Työelämäyhteistyön tuloksellisuutta odottavat ammattikorkeakoulu itse, ympäröivä 
alue ja sen toimijat sekä rahoittajat. Tulokset suhteutetaan tavoitteisiin niin strategi-
sella kuin operatiivisella tasolla ja analysoidaan jatkuvan kehittämisen pohjaksi. 
Hyötyjä ja tuloksia voidaan tarkastella ja mitata eri tavoin riippuen näkökulmasta 
sekä arvioijan asemasta suhteessa yhteistyöhön. Kuviossa 2 näitä tarkastellaan ensi-
sijaisesti ammattikorkeakoulun näkökulmasta.

Kuvio 1. Lapin ammattikorkeakoulun profiilit ja painoalat

PALVELULIIKETOIMINTA  
JA YRITTÄJYYS

ETÄISYYKSIEN 
HALLINTA

LUONNONVAROJEN 
ÄLYKKÄÄN 

KÄYTÖN 
EDISTÄMINEN

TURVALLISUUS- 
OSAAMINEN

ARKTINEN 
YHTEISTYÖ JA 

POHJOINEN 
RAJAOSAAMINEN
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Työelämäyhteistyö on vuorovaikutteista ja monisuuntaista, laajassa sisäisessä ja ul-
koisessa kumppanuus- ja yhteistyöverkostossa tapahtuvaa. Opetuksen ja oppimisen 
suoran työelämäintegraation hyötyjä ovat osaamisen pitkävaikutteinen leviäminen 
alueelle, mutta samalla työelämän arkitiedon ja tarpeiden välittyminen ammattikor-
keakoululle. Hankekumppanuudessa yhdistetään osaamista, rajallisia resursseja ja 
kehittämisympäristöjä alueen ja elinkeinojen kehittämiseksi, mutta tämä on myös 
yksi ammattikorkeakoulun tulos- ja vaikuttavuusmittari. Myös asiantuntija- ja kou-
lutuspalveluja voidaan tarkastella työelämän kehittämisen sekä ammattikorkeakou-
lun tuloksellisuuden kannalta. Toiminnan onnistumisessa olennaisia ovat ammatti-
korkeakoulun oman sisäisen toiminnan ja prosessien selkeys ja toimivuus. Nämä ovat 
myös jatkuvan arvioinnin kohteena. 

Kuvio 2. Ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyön arviointia
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STRATEGIAT JA ALUEKEHITYSOHJELMAT  
TOIMINNAN TAUSTALLA

Luonnonvara-alan toimintaan heijastuvat yhteiskuntapolitiikan eri osa-alueet. Kes-
keisiä ovat alue-, maatalous-, maaseutu- ja metsäpolitiikka, mutta taustalla ovat 
muun muassa koulutus-, teollisuus- ja hyvinvointipolitiikka. Nämä liittyvät toisiinsa 
toiminnan ja hallinnon eri tasoilla. Yhteys näkyy maakunnan, valtakunnan ja 
Euroopan tason politiikkapäätöksissä ja toimintaohjelmissa. 

Lapin ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan toiminnan kannalta keskeisiä strate-
gioita ja ohjelmia ovat Lapin maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma eli Lappi-
sopimus sekä sen toteutusohjelma (Lappi-sopimus 2014). Myös rakennerahasto-oh-
jelmat EAKR ja ESR sekä Manner-Suomen ja Lapin maaseutuohjelmat ja rajaohjelmat 
linjaavat toimintaa. 

Lapin kannalta myönteisiä trendejä ovat energian ja raaka-aineiden kysynnän kasvu, 
elämysyhteiskunnan ja luovan talouden vahvistuminen sekä turvallisuuden ja elin-
ympäristön laadun korostuminen. Haastetta tuovat osaamisen ja innovaatiokyvyn 

Kuvio 3. Maaseutu-, maa- ja metsätaloustalous- sekä aluepolitiikan liitokset
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tarpeen lisääntyminen, kiristyvä kilpailu työvoimasta ja huippuosaajista sekä tieto-
verkkojen merkityksen kasvu. (Lappi – Pohjoisen luova menestyjä 2009.) 

Lapin maakuntastrategian 2040 (Lappi-sopimus 2014, 10 – 14) mukaan ilmiöt, joihin 
kehittämisessä tulee reagoida ketterästi, löytää suunta vuoteen 2040 sekä korjata 
suuntaa kokeilujen avulla, ovat uusi pohjoinen politiikka, ilmastonmuutos, biotalous, 
rakennemuutos sekä virtuaalinen elämäntapa. Kaikissa näissä korostuvat liiketoiminta-
mahdollisuudet ja panostus arktiseen liiketoimintaan eli luonnonvarojen sekä olo-
suhdeosaamisen kestävään hyödyntämiseen tuotteissa ja palveluissa. 

Luonnonvarojen (luonnontuotteet, metsä, vesi ja mineraalit) kestävä, liiketoimin-
nallinen käyttö ja ekosysteemien palvelut ovat nousemassa kansainvälisiksi kilpailu-
valteiksi. Luonnon varojen hyödyntämisessä ja jalostamisessa ja ekosysteemipalvelu-
jen tuottamisessa korostetaan paikallisuutta ja monimuotoisuutta sekä eri elinkeino-
jen sopusointua. Tavoitteena on myös edelläkävijyys lähienergiatuotannossa. (Lapin 
maakuntastrategia 2040.)

Koko maakuntaa kehittäviä päästrategioita on neljä. Avoin arktinen Lappi – kil-
pailukykyä ja työtä -strategiassa nostetaan esiin kehittyvä yrittäjyystoiminta työlli-
syyden perustana sekä teollisuus, matkailu, metsä ja kaivokset ja Lapin perinteiset 
elinkeinot kasvualoina ja toimeentulon lähteinä. Biotalous ja cleantech ja arktiset 
luonnontuotteet nähdään uusina kasvualoina. Alueen erityisyyttä tukevina innovaa-
tioina pidetään pien- ja lähienergiaratkaisuja. Lapin kehittämisen perustana pidetään 
luontoa, sen kestävää, yhteen sovittavaa käyttöä. Toinen päästrategia korostaa Lapin 
valmiutta vastaanottaa muutoksia ja kolmas yhteyksien kuntoon saamista. Arvosta-
tegiassa tärkeimmäksi hyötyjäksi nostetaan Lapin ihminen.

Myös Suomen kansallisessa innovaatiopolitiikassa keskeisiksi nousevat cleantech, 
biotalous, digitalisoituminen sekä terveysala. Suomen hallitus painottaa teollisuuden 
ohella entistä enemmän aineettoman arvonluonnin merkitystä kasvun tekijänä. Jul-
kista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta suunnataan tämän mu-
kaisesti. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014.) 

Pohjoisen maaseudun kehittämisen, myös ammattikorkeakoulun luonnonvara-
alan kannalta, keskeisiä ohjelmia ovat Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 – 2020 
ja Kymmenen virran maa - Lapin maaseutuohjelma 2020. Näille samoin kuin rakenne-
rahastojen eli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) 

”Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020” -ohjelmalle suunnan antajana on Eurooppa 
2020 -strategia, joka edellyttää älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua koko Euroo-
passa. Kuvio 4 avaa näkökulmaa maaseudun kehittämiselle Eurooppa 2020 -strategian 
pohjalta.
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Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014 – 2020 kolme strategista 
painopistettä ovat 

1. biotalouden edistäminen ja sen osana maatalouden harjoittaminen 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti 
hyväksyttävällä tavalla 

2. maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja työllisyyden parantaminen 
kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten 
verkostoitumista

3. maaseudun elinvoiman ja elämänlaadun lisääminen vahvistamalla paikallista 
omaehtoista toimintaa sisältäen Leader-toiminnan. 

Kehittämisvaroja ohjataan seuraaviin teemoihin: tietämyksen siirto ja tiedotus, neu-
vontapalvelut, tilanhoito ja lomituspalvelu, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
laatujärjestelmät, aineellisia varoja koskevat investoinnit, maatalouden tuotantoky-
vyn palauttaminen ja luonnonkatastrofeja ennalta ehkäisevät toimet, maatilojen ja 
yritystoiminnan kehittäminen, peruspalvelut ja kylien uudistaminen, metsäinves-
toinnit, tuottajaryhmien perustaminen, maatalousympäristö ja ilmasto, luomu-

Kuvio 4. Eurooppa 2020 -strategia ja maaseutu (Ristioja, ELY-keskus)
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tuotanto, Natura 2000 ja VPD (vesipuitedirektiivi), luonnonhaittakorvaukset, eläin-
ten hyvinvointi, metsäympäristö ja ilmasto, yhteistyö sekä riskienhallinta.

Lapin maaseutuohjelmassa 2020 kaksi keskeistä toimenpidekokonaisuutta ovat 
hyvän maaseutuasumisen mahdollistaminen ja monipuolisen maaseutuyrittäjyyden 
edistäminen. Toimenpiteitä on useita: rakennuspaikkojen, tonttien ja kiinteistöjen 
tarjonnan lisääminen ja markkinointi sekä vesihuoltojärjestelmien rakentaminen, 
saavutettavuuden edistäminen, puhelinkuuluvuuden parantaminen sekä kattavan 
valokuituverkon rakentaminen, arjen turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantaminen 
ja uusien palvelumallien rakentaminen, yhteisöllisyyden ja kotiseutuidentiteetin vah-
vistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, kulttuuriympäristön, kylämaiseman ja 
vesistöjen hoitaminen, kylien ja kuntien yhteistyön lisääminen ja Lapin sijainnin hyö-
dyntäminen, koulutuksen, neuvonnan ja elinkeinoelämän yhteistyön lisääminen, 
maatalouden ja maaseudun pienyritysten sekä porotalouden toiminta- edellytysten 
turvaaminen, yrittäjyyden ja yrittäjien välisen yhteistyön edistäminen, uusien elin-
keinomahdollisuuksien, maaseutumatkailun ja elintarvikealan kehittäminen sekä 
luonnontuotealan pohjoisen osaamisen vahvistaminen, kehittäminen sekä hajaute-
tun, uusiutuviin energialähteisiin perustuvan tuotannon lisääminen.

LUONNONVARA-ALAN KOULUTUKSEN  
TYÖELÄMÄLÄHEISEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Luonnonvara-alan koulutuksella ovat perinteisesti vahvat työelämäyhteydet muun 
muassa työharjoittelujen, opinnäytteiden, hanketoiminnan ja OPS-suunnittelun 
kautta. Opetuksen ja oppimisen entistä laajempi ja syvempi integrointi työelämän 
kanssa sekä molempia osapuolia hyödyttävän hanke- ja palvelutoiminnan kehittämi-
nen on edelleen tarpeen. 

Kuviossa 5 kuvataan, miten opetussuunnitelman mukainen opetus ja oppiminen 
voidaan yhdistää työelämään, siten ettei se ole yksittäisiä toimintoja, vaan toiminta-
tapa.

Kanavina ja välineinä ovat kumppanuus työelämän kanssa, yhteiset hankkeet, 
avoimen ammatti-korkeakoulun palvelut, asiantuntija- ja muu palvelumyynti sekä 
laboratoriot ja kehittämis-ympäristöt. Yhteistyö lähtee opetussuunnitelmatyöstä, 
joka luo pohjaa pitkäjänteiselle toiminnalle. Koulutusta voidaan kohdentaa nykyistä 
joustavammin työelämän kehittämistarpeisiin. Toisaalta opetussuunnitelma selkeyt-
tää työelämälle oppimis- ja opetusprosessien luonnetta ja sisältöä. Luonnonvara-alan 
koulutukselle pohjoinen luonto, maakunta ja sen elinkeinot ovat todellisia kehittämi-
sen ja toiminnan laboratorioita (living lab), joita tukevat koulun omat ja yhteistyöver-
koston kehittämisympäristöt. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat luonnonvara-alan 
tutkimus- ja neuvontaorganisaatiot laboratorioineen ja kehittämisympäristöineen. 

Monitoimijaisten ja -portaisten verkostojen johtaminen ja koordinointi on haasta-
vaa. Verkoston toimijoiden välillä ei ole rakenteiden määrittämää valtasuhdetta. 
Kumppanuusperusteisessa yhteistyössä verkostoa ja organisaatiota johdetaan jaettu-
jen visioiden ja strategioiden pohjalta (Sotarauta 2002, 185) tunnistaen eri osapuolten 
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tarpeet, tavoitteet, resurssit ja mahdollisuudet. Onnistuneen yhteistyön edellytys ja 
seuraus on luottamus, joka syntyy toiminnan kautta. Yhteistyössä tärkeitä ovat sopi-
mukset, viestintä, markkinointi, palvelujen ja toiminnan saavutettavuus, toiminnan 
ajoituksen suunnittelu, käytettävissä olevat resurssit sekä yhteistyön jatkuva arviointi 
ja parantaminen.

Jotta ammattikorkeakoulun operatiivisen tason tutkimus-, kehitys, innovaatio-, 
opetus- ja palveluhenkilöstön arkiset toimintaprosessit oppilaitoksen sisällä sekä työ-
elämän ja alueen rajapinnassa onnistuvat ja ovat tuloksellisia, tarvitaan organisaation 
sisällä selkeitä johtamislinjoja ja eri toimijoiden roolin ja toimintaprosessien määrit-
telyä. Työelämäyhteistyön organisoinnin suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys ovat 
keskeisiä sekä ammattikorkeakoulun sisällä että suhteessa työelämään huomioiden 
kuitenkin yhteiskuntakehityksen ja muutosten nopeus. 

Luonnonvara-alan tekemä yhteistyö eri kumppaneiden kanssa ei ole vielä tavoitel-
tavaa, systemaattista, sopimuksiin perustuvaa kumppanuutta. Kumppanuussopimus 
ja vuosittaiset sopimukset tukevat laaja-alaista, pitkäjänteistä yhteistyötä ja paranta-
vat tuloksellisuutta. Työelämäläheisen toiminnan käytännön toteutusta ja prosesseja 
hahmotetaan kuviossa 6. 

Kuvio 5. Opetuksen ja oppimisen yhdistäminen työelämään



Työelämälähtöisyys ja -läheisyys Lapin ammattikorkeakoulussa  •  121 

Yhteistyön rakentuminen alkaa OPS-prosessissa. Systemaattisen yhteistyön pohjaksi 
voidaan laatia kumppanuuteen perustuva työelämäyhteistyön PTS-työohjelma, jossa 
osapuolten tavoitteet ja painotukset huomioidaan. Ajoitus voi olla esimerkiksi EU-
ohjelmakausi. Keskustelussa on hyvä olla mukana myös muita avainasiantuntijataho-
jen ja verkoston edustajia. Tällöin voidaan yhdessä raamitella myös koko verkoston 
hanketoimintaa. Työohjelmaa tarkennetaan vuosisuunnitelmalla, jolloin voidaan 
huomioida koulutuksen vuositeemat ja opintojen ajoitus. Suunnittelu tarkentuu opin-
tojaksosuunnittelulla. Opintojaksojen ja asiantuntijapalvelujen ja palvelukonseptien 
tuotteistus avaa opetuksen ja palvelutuotannon sisältöjä ja ajoituksia työelämälle ja 
helpottaa palvelujen tarjoamista ja hankkimista. Toteutus ja toiminnan testaus on 
kriittinen vaihe, jossa eri osapuolten välisellä viestinnällä on keskeinen rooli. Arvioin-
ti on tärkeä toiminnan kehittämisen ja yhteistyön jatkuvuuden kannalta. Toiminnan 
ulkoisella näkyvyydellä varmistetaan tiedon ja tulosten leviäminen alueelle. Tällainen 
yhteistyö edellyttää toimintaprosessien tarkentamista, osin uusien toimintatapojen 
luomista. 

Työelämäyhteistyössä olennaisia ovat myös ammattikorkeakoulun sisäiset yhteis-
työverkostot ja toimintaprosessit. Työelämän ongelmat ja tehtävät edellyttävät usein 
monialaista tarkastelua ja monien eri ammattialojen asiantuntijuutta. Myös alan 

Kuvio 6. Lapin ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan  
työelämäläheisen toiminnan prosessien kuvaus
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sisällä toimivan opetus-, tutkimus-, innovaatio- ja palveluhenkilöstön keskinäinen 
yhteistyö on tärkeä työelämän näkökulmasta, mutta myös oman organisaation toimin-
tavarmuuden kannalta. Rekrytoinnissa on hyvä huomioida toimivien asiantuntija-
tiimien muodostaminen, mikä lisää koko yksikön toimintavarmuutta ja tietovarantoa. 

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN  
MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUKSESSA

Lapin ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutuksessa (agrologi AMK) 
valmennetaan maaseutuelinkeinojen asiantuntijaksi, kehittäjäksi ja yrittäjäksi. Kou-
lutus on rakentanut työelämä-yhteyksiä sekä koulutuksen, tutkimuksen ja neuvon-
nan verkostoyhteistyötä systemaattisesti vuosien ajan. Myös pohjoismaista yhteistyö-
tä on alettu kehittämään etenkin porotalouden kysymyksissä. Työelämäyhteistyön 
rakentaminen alkaa opetussuunnitelmatyössä, jossa keskeiset yhteistyötahot ovat 
mukana.

Koulutuksessa painotetaan monialaista maaseutuyrittäjyyttä ja liiketoimintaosaa-
mista, kykyä toimia pohjoisissa, vaativissa luonnonoloissa ja kansainvälisessä toimin-
taympäristössä. Opinnoissa korostuvat maa-, poro- ja metsätalouden ja luonnontuo-
tealan tuotannollinen ja taloudellinen osaaminen, asiantuntija-, kehittäjä- ja yrittäjä-
taidot ja ylpeys omista lähtökohdista. Perustana ovat pohjoisen ekosysteemin osaami-
nen, luonnon monialainen kestävä käyttö, käytön ohjaaminen ja eri alojen yhteistyö 
ja pohjoiselle keskeisten eläintuotannon sekä viljellyn ja luonnonvaraisen kasvituo-
tannon osaaminen.

Perusopinnoissa ja pakollisissa ammattiopinnoissa  korostuvat agrologin perus-
osaaminen ja identiteetti sekä yleiset työelämä- ja kansainvälistymisvalmiudet. Va-
linnaisilla ammattiopinnoilla, erikoistumisharjoittelulla, opinnäytetyöllä ja vapaava-
lintaisilla opinnoilla opiskelija rakentaa omaa erityisosaamista.  Opiskelijalle voidaan 
tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Tällöin hän voi syventää erityis-
osaamistaan, vaikkapa valmistella omaa yritystoimintaa liittäen siihen ohjatusti teo-
reettisia opintoja tai valita opintoja muilta koulutusaloilta ja muista korkeakouluista 
Suomesta ja ulkomailta.

Opintojen teemoissa ja ammattiopintojen tarjonnassa on huomioitu maakunnal-
liset painotukset: poro-, lammas- ja nautatalous ja niihin liittyvä kasvituotanto, luon-
toperustainen yritystoiminta, kuten luonnontuoteala, Green Care ja matkailu, ekosys-
teemit sekä luonnonvarojen ja alueiden käytön johtaminen, liiketoimintaosaaminen 
ja pohjoisten alueiden mahdollisuudet. 

Maaseutuelinkeinojen koulutuksen hanketoiminta on keskittynyt samoihin tee-
moihin huomioiden yhteistyön ja työnjaon maakunnallisen verkoston sisällä. Koulu-
tuksen sekä hanke- ja palvelutoiminnan integrointia vahvistetaan laadittavilla työoh-
jelmilla, kuten kestävän pohjoisen eläintuotannon työohjelma, kestävän pohjoisen 
kasvituotannon / luonnon-tuotealan työohjelma ja Green Care -työohjelma.
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Maaseutuelinkeinojen koulutus noudattaa hyvin Lapin ammattikorkeakoulun stra-
tegisia linjauksia. Monialainen maaseudun yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen ovat 
läpileikkaavia teemoja. Myös muut strategiset painopisteet, kuten etäyhteyksien ja 
etäisyyksien hallinta ja virtuaalitodellisuuden käytön lisääminen sekä arktisen yh-
teistyön kehittäminen ovat alkaneet. Turvallisuusteemat sisältyvät nykyiseen toimin-
taan, mutta niitä tulee vahvistaa.

Maaseutuelinkeinojen koulutuksen työelämälähtöistä toimintaa laaja-alaistetaan 
ja syvennetään kehittämishankkeella, joka tukee OPS 2017 valmistelua ja käyttöönot-
toa. Hankkeeseen haetaan erillisrahoitusta.

Kuvio 7. Maaseutuelinkeinojen koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja 
palvelutoiminnan painopisteet 2014 – 2020 



124  •  Hilkka Jankkila & Helena Kangastie (toim.)

LÄHTEET

Esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 – 2020. Maa- ja met-
sätalousministeriö. Osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/maaseutu/mZu-
0GyoRB/Luonnos4_Manner-Suomen_maaseudun_kehittamisohjelmak-
si_2014-2020_15.4.2014.pdf.

Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020. SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA. 
Osoitteessa www.lappi.fi.

Lapin liitto 2014. Kymmenen virran maa. Lapin maaseutuohjelma 2020. Osoitteessa 
www.lappi.fi.

Lapin liitto 2014. Lappi-sopimus. Maakuntaohjelma 2014 – 2017. Osoitteessa http://
www.lappi.fi/lapinliitto/c/document_library/get_file?folderId=26465&name=DL
FE-24375.pdf.

Lapin liitto 2009. Lappi - Pohjoisen luova menestyjä. Lapin maakuntasuunnitelma 
2030. Osoitteessa http://www.lappi.fi/lapinliitto/c/document_library/get_file?folde
rId=26224&name=DLFE-3056.pdf.

Sotarauta, M. 2002. Leadership, Power and Influence in Regional Development. A 
Tentative Typology of Leaders and their ways of Influencing. – Teoksessa Nordic 
Perspectives of Process-Based Regional Development Policy (toim. M. Sotarauta – 
H. Bruun Henrik). Nordregio R 2002:3. Stockholm.

http://www.mmm.fi/attachments/maaseutu/mZu0GyoRB/Luonnos4_Manner-Suomen_maaseudun_kehittamisohjelmaksi_2014-2020_15.4.2014.pdf
http://www.mmm.fi/attachments/maaseutu/mZu0GyoRB/Luonnos4_Manner-Suomen_maaseudun_kehittamisohjelmaksi_2014-2020_15.4.2014.pdf
http://www.mmm.fi/attachments/maaseutu/mZu0GyoRB/Luonnos4_Manner-Suomen_maaseudun_kehittamisohjelmaksi_2014-2020_15.4.2014.pdf
http://www.lappi.fi
http://www.lappi.fi/lapinliitto/c/document_library/get_file?folderId=26465&name=DLFE-24375.pdf
http://www.lappi.fi/lapinliitto/c/document_library/get_file?folderId=26465&name=DLFE-24375.pdf
http://www.lappi.fi/lapinliitto/c/document_library/get_file?folderId=26465&name=DLFE-24375.pdf
http://www.lappi.fi/lapinliitto/c/document_library/get_file?folderId=26224&name=DLFE-3056.pdf
http://www.lappi.fi/lapinliitto/c/document_library/get_file?folderId=26224&name=DLFE-3056.pdf


Työelämälähtöisyys ja -läheisyys Lapin ammattikorkeakoulussa  •  125 

Helena Kangastie 

 Tulevaisuuden haasteet

Globaalit haasteet vaikuttavat myös kansallisella tasolla ja siellä erityisesti koulutus-
järjestelmiin. Osaamisesta on tullut kilpailutekijä, luovuuden ja innovatiivisuuden 
lähde. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi tarvitaan vahvaa perustutkimusta, mutta hy-
vinvoinnin edistäminen edellyttää myös monialaista, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia 
innovaatioita tuottavaa osaamista. Tämä ammatillinen osaaminen perustuu käytän-
tölähtöiseen toimintaan. 

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on valmistaa osaajia nykypäivän ja tulevaisuu-
den työelämään. Osaamiseen ja sen uudistamiseen kohdistuu jatkuvasti haasteita 
niin työelämässä kuin ammattikorkeakoulussa. Tulevaisuuden osaamisessa painot-
tuvat verkottuneet osaamisympäristöt, hybridiosaaminen ja osallistuminen hierark-
kiset rajat ylittäviin yhteisöihin, organisaatioihin ja innovaatioprosesseihin. (Vanha-
nen-Nuutinen ym. 2012, 271.) Ammattikorkeakoulun aluekehitystehtävän toteutta-
miseen kohdistuu vaatimuksia tehtävien integroimisesta aluevaikuttavuuden aikaan-
saamiseksi. Pedagogiikkaa tulee kehittää ja muuttaa enemmän oppimiskeskeisyyttä, 
monialaisuutta ja yhteisöllisyyttä korostavaksi monipuolisen tiedon haun ja käsitte-
lyn toiminnaksi.

Työn muutokset koskettavat myös Lapin ammattikorkeakoulun henkilöstöä. Työn 
tekemisen tavat muuttuvat ja se, mikä oli ennen perinteistä ja turvallista tulee uudes-
sa tilanteessa haastetuksi. Ammattikorkeakoulun on toiminnassaan ja tehtävissään 
yhdistettävä tiedon tuottaminen ja soveltaminen toisiinsa. Tulevaisuuden ammatti-
korkeakouluista löytyy neljänlaisiin tehtäviin erikoistuneita opettajia: tiedon tuotta-
jat, työelämän muutosagentit, ammatillisen osaamisen vahvistajat ja oppimisen pro-
sessista huolehtivat (Kainulainen 2012, 16 – 17). Enää ei riitä puhuminen uudesta opet-
tajuudesta, vaan tarvitaan integroivaa näkemystä sekä opettajuuteen että työelämä 
tutkivaan ja kehittävään toimintaan. 

Mäki ym. (2013) ovat löytäneet kaksi heimoa: TKI-orientoituneet opettajat ja opetus-
keskeiset opettajat. TKI-orientoituneet opettajat katsoivat ammattikorkeakoulun 
työn muodostuvan kollektiivisesta tiedon ja taidon syntymisestä, opettajan työn moni-
muotoisuudesta ja kehittämisorientoituneisuudesta. Heidän kertomansa työ rakentui 
opetus-, kehitys- ja tutkimustoiminnan tasapainoon. Opetuskeskeiset opettajat näki-
vät työn substanssitiedon välittämisenä ja opetuksen tarjoamisena. Muu toiminta 
koettiin työnkuvaa pirstovaksi. On huomioitava myös niin sanottu kolmas heimo, 
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palkattu projektihenkilöstö, joka ei välttämättä työskentele opettaja-nimikkeellä. He 
kuitenkin tekevät ammattikorkeakoulupedagogista, opetusta ja TKI:tä yhdistävää 
työtä. (Mäki ym. 2013, 98 – 99.)

Lapin ammattikorkeakoulusta voi löytyä myös eri heimoihin kuuluvia työntekijöitä, 
jotka ovat eri nimikkeillä. Työn tulkinnoista tulee keskustella kaikkien yhdessä. Joh-
tamisen tehtävänä ja haasteena on se, miten mahdollistaa osallistava ja erilaisia työn 
tulkintoja avaava keskustelu ja miten mahdollistetaan osaamisen kehittyminen, kun 
tulee tilanteita, joissa aikaisemmat tulkinnat työstä eivät enää ole nykypäivää. 

Työelämäyhteistyön toimintamallin konkreettiseen toimintaan liittyy useita haas-
teita. Haasteet tulivat esille jo toimintamallin kehittämisen vaiheissa, mutta todentui-
vat erityisesti pilotin toteuttamisessa. Ammattikorkeakoulun sisäisessä maailmassa 
haasteena ovat yhteisen ajan löytyminen ja riittävän pitkä suunnitteluväli. Toteutuk-
sessa haasteeksi tulevat yhteistyö työelämän kanssa ja toiminnan johtaminen. 

Toimintamallin elävyys ja pysyvyys toimintana haastavat meitä kaikkia mietti-
mään omaa työtä, sen merkitystä ja toteuttamisen tapoja. Yhteiskunnassa tapahtuvat 
osaamisen ja työn muutokset koskettavat myös meitä, ammattikorkeakoulun henki-
löstöä. Mikäli opetamme oppimis- ja kehittämiskeskeisen, tehtäviä integroivan ja 
yhteisöllisen kulttuurin rakentamista, on myös meidän itse sitä yhdessä rakennettava. 
Toimimme kuten opetamme. 
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