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TIIVISTELMÄ 
 
Laurea oli mukana ”YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi”-hankkeen työ-paketissa 1: Työelämää 
uudistavat ja TKI-toimintaa edistävät oppimisympäristöt. Kehittämistyöhön osallistettiin laajasti YAMK-
opiskelijoita, -opettajia ja -alumneja sekä muita työelämän ja TKI-toiminnan edustajia. Kaksivuotisen 
palvelu-muotoiluprosessin tuloksena syntyi useita konsepteja uusiksi oppimis-, kehittämis- ja 
kohtaamisympäristöiksi, joista tässä artikkelissa kuvataan lyhyesti kolmea: TKI-hanke, Jam-tapahtuma ja 
Laurea Signals – työelämän tulevaisuuksien ennakointiprosessi.  
 
Hankkeen aikana kokeiltiin useita malleja hyödyntää erilaisia TKI-hankkeita YAMK-opiskelun 
oppimisympäristöinä. Yksi esimerkki on tänä vuonna käynnistynyt monivuotinen kehittämistyö erittäin ison 
julkisen sektorin toimijan koko toiminta-mallin täysuudistukseen liittyen. Toimeksiantajan vaativaa ja laajaa 
uudistustyötä tuetaan integroimalla erilaiset käytännön kehittämistehtävät eri alojen opintojaksoihin ja 
opinnäytetöihin. Kaikille opiskelijoille yhteiset kehittämis- ja johtamisopinnot mahdollistavat 
kehittämistyössä tarvittavan monialaisen osaamisen hyödyntämisen.  
 
Jam-tapahtumaan YAMK-opiskelijat voivat tuoda omat työyhteisönsä mukaan kehittämistyön 
oppimisprosessin. Hankkeen aikana järjestettiin Laureassa puolen vuoden välein kaksi Jam-tapahtumaa: 
Service Jam ja Game Jam. Kumpikin Jam-tapahtuma noudatti samaa rakennetta: monialaiset tiimit loivat 
viikonlopun aikana uuden palvelun/pelin jonkin ajankohtaisen haasteen ratkaisemiseen (esim. terveellisiin 
elintapoihin sitoutuminen). Muutaman inspiraatioluennon ja kevyen sparrauksen avulla monialaiset tiimit 
menivät 48 tunnin aikana läpi koko kehitysprosessin käyttäjäymmärryksestä ja ideoinnista valmiiseen 
palvelukonseptiin/peliin asti.  
 
Laurea Signals on eri alojen tulevaisuuden trendejä identifioiva ennakointiprosessi. Monialaisen 
tulevaisuuksien ennakoinnin opintojakson aikana opiskelijat keräävät hiljaisia signaaleja ja tulevaisuuden 
trendejä omalta alaltaan. Yhdessä ne työstetään monivaiheisen prosessin kautta trendikorteiksi, julkaisuksi ja 
esitykseksi, joiden avulla käytännönläheistä ennakointitietoa voidaan helposti jakaa työelämälle ja myös 
TKI-hanketoimijoiden ja koulutusten suunnittelijoiden käyttöön.  
  
Kaikki nämä oppimisympäristöt auttavat työelämää uudistumaan ja luovat uudenlaista, monialaista TKI-
osaamista kaikille osapuolille.  
 
 

Johdanto 

Tässä artikkelissa kuvataan, miten ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (myöhemmin YAMK) suorittavat 

opiskelijat ovat olleet mukana kehittämässä Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-koulutusta OKM:n 

rahoittamassa ”YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi” -hankkeessa (myöhemmin YAMK-hanke) ja 

mitä hankkeen tuloksena syntyi. Kehittämistyön tarkoituksena on ollut rakentaa työelämän ja koulutuksen 

välille sellaisia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (myöhemmin TKI) edistäviä 

kohtaamisympäristöjä, jotka aidosti edistävät monialaista tiedon tuottamista, verkostoitumista ja yhteisöllistä 



oppimista sekä lisäävät koulutuksen ja TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Kehittämistyön taustalla on haaste 

liittyen YAMK-koulutuksen yhä tiiviimpään integrointiin ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan, jotta sekä 

YAMK-koulutuksen että TKI-toiminnan vaikuttavuus vahvistuisivat. OKM:n rahoittamaan ”YAMK-

koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi” -hankkeeseen osallistuivat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut 

vuosina 2014–2015. Hanke jakaantui neljään työpakettiin: 1) Työelämää uudistavat ja TKI-toimintaa 

edistävät oppimisympäristöt, 2) Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella, 3) 

Moninaisuusosaaminen tulevaisuuden työyhteisöjen johtamisen työkaluna ja 4) YAMK-opettajuus 

sillanrakentajana. 

Tässä artikkelissa kuvataan tarkemmin Laureassa toteutettua osahanketta työpaketissa 1, joka liittyi TKI-

toimintaa edistäviin uuden aikakauden oppimis-, kehittämis- ja kohtaamisympäristöihin. Laureassa 

kehittämisen lähestymistavaksi valittiin palvelumuotoilu ja ketterän kehittämisen ajattelu, jossa nopeiden 

kokeilujen kautta pyritään löytämään uusia ratkaisuja. Palvelumuotoilun prosessin avulla opiskelijat ja muut 

sidosryhmät pyrittiin sitomaan tiiviisti mukaan kehitystyön kaikkiin vaiheisiin.  

Opiskelijat tutkijoina ja kehittäjinä palvelumuotoiluprosessissa 

Palvelumuotoilun keskeisin ominaispiirre on käyttäjäkeskeisyys: kaikki kehittäminen perustuu palvelun 

käyttäjien ja muiden osapuolten toiminnan, tilanteiden, tarpeiden, toiveiden ja muiden palvelun taustalla 

olevien tekijöiden syvälliseen ja empaattisen ymmärtämiseen. Ymmärtämisen hankkimiseen käytetään 

monipuolisesti erilaisia menetelmiä: ihmiset pyritään saamaan kertomaan asioista, heidän toimintaansa 

tarkkaillaan havainnoimalla ja muilla menetelmillä ja heidät osallistetaan uusien ideoiden luomiseen 

erilaisilla yhteiskehittämisen menetelmillä. Palvelun käyttäjät ovat kehittämistyön keskiössä, ja tärkeänä 

lähtökohtana on saada heidät ja muut palvelun osapuolet osallistumaan aktiivisesti kehittämisprosessin eri 

vaiheisiin. Laurean osahankkeessa palvelun käyttäjät eli opiskelijat integroitiin hankkeen toteutukseen sen 

alusta lähtien. Osahankkeeseen osallistui noin 150 opiskelijaa kaikista Laurean eri koulutusalojen YAMK-

koulutuksista eri rooleissa: tutkijoina, kehittäjinä tai osallistujina haastatteluissa, luotaintutkimuksissa ja 

ideointityöpajoissa. Myös muita työelämän edustajia ja noin 50 YAMK-opettajaa osallistui työpajoihin. 

Seuraavaksi kuvataan palvelumuotoiluprosessin neljä vaihetta, jotka käytännössä eivät olleet täysin erillisiä 

vaiheita vaan niitä toteutettiin joustavasti rinnakkain. Hankkeen aikana tehtiin myös useita nopeita kokeiluja 

erilaisiksi oppimisympäristöiksi. 

Prosessin ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu syvällisen asiakasymmärryksen hankkiminen ja tässä vaiheessa 

korostuvat empaattiset menetelmät, joiden avulla pyritään syvällisesti ymmärtämään ihmisten arkea, 

käyttäytymistä, arvoja ja piileviä tarpeita. Menetelmät ovat tyypillisesti kontekstuaalisia eli aikaan, paikkaan 

ja tilanteeseen sidoksissa olevia, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi haastatteluja tehdään aidoissa 

palveluympäristöissä. Arjen havainnointiin toimiva väline on luotain eli itsedokumentointimenetelmä, jossa 

tutkimuksen kohde täyttää annettujen tehtävien mukaan hänelle annettuja materiaaleja, tyypillisesti erilaisia 



päiväkirjoja. Luotaimia käytetään, kun tutkijoilla ei ole mahdollista havainnoida kohderyhmää sen omassa 

ympäristössä tai kun tarvitaan havainnointidataa koko vuorokauden ajalta.  

Tässä osahankkeessa opiskelijan syvällinen ymmärrys perustuu mm. 19 luotaimeen, eli tähän tutkimukseen 

suunniteltuun päiväkirjaan, jolla eri alojen YAMK-opiskelijat dokumentoivat arkeaan, sekä 35 YAMK-

opiskelijan haastatteluun, joissa keskusteluapuna käytettiin opiskelijoiden täyttämiä luotaimia ja heidän 

ottamiaan arjen valokuvia. Lisäksi haastateltiin kuusi YAMK-opettajaa, joilla oli tutoroinnin kautta 

näkemystä opiskelijoiden arjesta, haasteista ja heidän tavoitteistaan sekä ennen kaikkea siitä, miten YAMK-

opintoja on toteutettu erilaisissa TKI-hankkeissa. Tiedon kerääjinä ja analysoijina toimi hankkeeseen 

palkattu YAMK-alumni ja viisi YAMK-opiskelijaa, joista kolme teki hankkeessa 10 opintopisteen 

palvelumuotoiluopintojakson oppimistehtävää ja kaksi opinnäytetyötään. Kerätty tieto analysoitiin ja koottiin 

mm. kahdeksaksi eri koulutusaloja edustavaksi opiskelijaprofiiliksi, jotka kuvaavat tyyppiopiskelijan arkea 

kotona, työssä ja opinnoissa sekä heidän tottumuksiaan, asenteita, tarpeita ja oppimista. Palvelumuotoilussa 

asiakasprofiilit ovat arvokas työkalu, jonka avulla kehitteillä olevaa palvelua on helpompi ideoita aidosti 

asiakkaan näkökulmasta. Ne ovat tyypillisesti kerättyyn tietoon pohjautuvia fiktiivisiä henkilökuvia, jotka 

konkreettisella tasolla kuvaavat asiakkaiden käyttäytymismallia, motiiveja, tarpeita ja elämäntilanteita. 

Kuvitteellisesta asiakkaasta tehdään yleensä visuaalinen kuvaus: hänelle annetaan nimi, ikä, kasvot (piirros 

tai valokuva), taustatiedot, käyttäytymismalli, toiminnan motiivit ja muut asiat, jotka auttavat ymmärtämään 

asiakkaan arkea ja arvonmuodostusta. Konkreettiset asiakasprofiilit auttavat myös viestinnässä, koska niiden 

avulla kaikki palvelun kehittämiseen osallistuvat saavat yhteisen näkemyksen siitä, minkälaisille 

asiakasryhmille palvelua ollaan suuntaamassa. Laurean osahankkeessa luotuja opiskelijaprofiileja on 

käytetty mm. virikkeenä palvelumuotoiluprosessin toisessa vaiheessa, joka on koostunut pääasiassa 

erilaisista ideointityöpajoista. Myös useat YAMK-opettajista otti profiilit heti käyttöön koulutustensa 

suunnittelun apuvälineiksi. 

Toisessa vaiheessa syvällinen asiakas- ja tilanneymmärryksen hankkimisen jälkeen palvelumuotoilussa 

korostuvat tyypillisesti luovuus ja yhteisöllisyys. Hankitun tiedon ja ymmärryksen pohjalta ideoidaan 

mahdollisimman avoimesti uusia ratkaisuja. Tässä vaiheessa hyödynnetään erilaisia ideointityöpajoja, 

muotoilupelejä ja muita menetelmiä, joihin tyypillisesti osallistetaan hyvin monenlaisia sidosryhmiä. 

Laurean osahankkeessa mm. kaksi YAMK-opiskelijaa suunnitteli ja veti kaksi ideointityöpajaa, joihin 

osallistui kahdeksan eri alojen yamk-opiskelijaa. Näissä käytettiin Laureassa kehitettyä CoCo Cosmos -

palvelumuotoilupeliä ja lähtökohtana edellisessä vaiheessa kehitettyjä opiskelijaprofiileja. Turvallisuusalan 

opiskelijan profiili on käytössä tulevaisuuteen fokusoituneessa ideointityöpajassa, johon osallistui 

turvallisuusalan YAMK-opiskelijoita ja muita tuon alan työelämän edustajia sekä Laurean TKI- ja YAMK-

henkilöstöä.  Ideointityöpajoja järjestettiin YAMK-opiskelijan johdolla myös kaikille Laurean YAMK-

opettajille. Lisäksi toimintatutkimuksen opintojaksolla 14 tietojärjestelmäosaamisen opiskelijaa osallistui 



päivän mittaiseen tulevaisuusverstastyöpajaan, jota varten he olivat valokuvanneet arkeaan ja jossa he 

ideoivat uusia malleja YAMK-koulutuksen, työelämän ja TKI-hankkeiden integrointiin.  

Ideointityöpajoja toteutettiin myös hankkeen työpaketti 1:seen osallistuneiden kolmen ammattikorkeakoulun 

yhteistyönä.  Tuossa kolmen työpajan sarjassa hyödynnettiin tulevaisuuden tutkimuksen lähestymistapaa ja 

menetelmiä: megatrendianalyysiä, tulevaisuuspyörää ja backcasting-menetelmää Tarkoituksena oli tuottaa 

ideoita siihen, mitkä asiat korostuvat tulevaisuudessa YAMK-koulutuksen, työelämän ja TKI-toiminnan 

yhteistyössä.  Työpajat muodostivat jatkumon niin, että edellisen työpajan tuloksia työstettiin eteenpäin 

uudella menetelmällä uusien toimijoiden kanssa seuraavassa työpajassa. Työpajat järjestettiin eri puolella 

Suomea ja osallistujat olivat paikallisia toimijoita: ensimmäinen työpaja oli Centria-ammattikorkeakoulussa 

Kokkolassa, toinen Lapin ammattikorkeakoulussa Rovaniemellä ja kolmas Laureassa Espoossa. Kuhunkin 

työpajaan kutsuttiin 15 henkilöä kunkin alueen eri toimijaryhmistä: eri alojen YAMK-opiskelijoita ja -

opettajia, ammattikorkeakoulun TKI-toimijoita ja työelämäkumppaneita sekä muita eri toimialojen yritysten, 

julkisten organisaatioiden ja yhteisöjen edustajia. Kussakin työpajassa osallistujat oli jaettu ennakkoon 

kolmeen viiden hengen pienryhmään niin, että ryhmistä muodostui osallistujien taustojen perusteella 

mahdollisimman heterogeenisiä. Tulkintavaiheessa ensimmäisen työpajan tulokset tiivistyivät kolmeen 

tutkimuksen aiheeseen liittyvään tulevaisuuden ilmiöön ja toisen työpajan tulokset kolmeen 

tulevaisuuskuvaan, jotka viimeisen työpajan tuloksena täsmentyivät kolmeksi skenaarioksi kuvaten 

yhteistyömalleja vuonna 2025.  

Ideointivaiheen jälkeen prosessin kolmannessa vaiheessa palvelumuotoilussa korostuvat kehitettävän 

palvelun nopea mallinnus ja testaus: ideoista valitaan kiinnostavimmat ja toteuttamiskelpoisimmat 

jatkokehittelyyn. Palvelua konkretisoidaan visualisoimalla sitä erilaisin keinoin, rakentamalla palvelusta 

prototyyppejä ja simuloimalla eli luomalla kokeellisia tilanteita. Aineettoman palvelun konkretisointi 

erilaisiksi kokeellisiksi malleiksi mahdollistaa eri osapuolten, esimerkiksi asiakkaiden ja työntekijöiden, 

mukaanoton testaukseen. Näin saadaan nopeasti selville, ollaanko kehittämässä toimivaa ja haluttavaa 

palvelua, ja voidaan tarvittaessa suunnata kehitystyötä uudelleen ilman, että käytetään turhaa aikaa ja muita 

resursseja liian tarkkaan suunnitteluun liian varhain. Laurean osahankkeessa on alusta lähtien tehty erilaisia 

nopeita kokeiluja, joissa on testattu uudenlaisia oppimis-, kehittämis- ja kohtaamisympäristöjä. Monessa 

kokeilussa on ollut TKI-hanke oppimisympäristönä. Esimerkiksi uusille monialaisille opintojaksoille on 

otettu mukaan erilaisia yhteistyö- ja hankekokeiluja. Hankkeen aikana pilotoiduissa Service Jam- ja Game 

Jam-tapahtumissa eri alojen opiskelijat ja muut työelämän edustajat ovat yhdessä ideoineet uusia palveluja ja 

terveyttä edistäviä pelejä kokonaisen viikonlopun. Osa kokeiluista lähti täysin puhtaasti opiskelijoiden arjen 

osaamistarpeista; esimerkiksi opiskelijat ja alumnit identifioivat itseohjautuvasti yhteisessä Facebook-

ryhmässä monelle yhteisiä osaamisen kehittämisen tarpeita (joihin opinnoissa ei ole tarjontaa) ja tunnistivat 

toisilla olevaa osaamista tähän tarpeeseen ja tämän pohjalta järjestivät vertaisoppimistyöpajoja toisilleen. 

Laurean tehtävänä oli vain tarjota tilat näille työpajoille. 



Neljännessä vaiheessa palvelumuotoilun prosessi päättyy palvelun konseptointiin ja sen saattamiseen 

käytäntöön. Konseptoinnin välineisiin kuulu muun muassa liiketoimintamallityökalu Service Logic Business 

Model Canvas, joka on kehitetty tukemaan asiakaslogiikan mukaisen liiketoimintamallin kehittämistä ja 

kuvaamista. Tuon mallin avulla osahankkeessa mukana olevat opiskelijat ovat visuaalisesti kuvanneet 

kehittämiään uusia konsepteja YAMK-koulutukseen. Lisäksi yhteensä toistakymmentä konsepti-ideaa syntyi 

Design Thinking-opintojakson tuloksena. Kahtena syksynä kahden päivän intensiivisessä opintojaksossa 

yhteensä lähes 100 kahden eri alan opintonsa juuri aloittanutta YAMK-opiskelijaa meni läpi koko 

palvelumuotoiluprosessin: opintojakso toteutettiin yhtä aikaa sekä suomenkielisen Restonomi (YAMK)-

tutkinnon opiskelijoille että englanninkielisen liiketalouden Master’s-koulutuksen opiskelijoille. 

Opintojakson vetäjinä toimivat kansainväliset asiantuntijat. Ohjeet annettiin yhdessä englanniksi, jonka 

jälkeen jakaannuttiin oman ryhmän kanssa käytännön työhön. Opiskelijat oli jaettu pienryhmiin, joista 

jokainen loi kahden päivän aikana yhden uuden palvelukonseptin YAMK-koulutukselle. Prosessi alkoi 

innovaatiotehtävästä, joka oli kaikille yhteinen: “Create a new servise for better learning”.  Opiskelijoille 

asetettiin tiettyjä ehtoja, jotka piti tehtävässä ottaa huomioon. Heidän tuli huomioida opiskelijat, 

henkilökunta, opiskelijoiden organisaatiot sekä Laurean projektit ja yhteistyökumppanit. Tehtävänä oli luoda 

mahdollinen palvelukonsepti, joka voitiin toteuttaa 2016. Budjetiksi opiskelijoille annettiin 50 000€ ja 

sijoituksen tuli maksaa itsensä takaisin kolmessa vuodessa. Havainnointivaiheessa opiskelijat tekivät 

valokuvasafarin, jonka tarkoituksena etsiä mahdollisuuksia innovaatiotehtävään havainnoimalla ja 

dokumentoimalla opiskeluympäristöä. Tulevaisuuden ennakointi liitettiin vaiheeseen niin, että opiskelijat 

etsivät internetistä, lehdistä ja muista julkaisuista inspiraatiota ja informaatiota trendeistä. Tässä vaiheessa 

opiskelijat myös tekivät haastatteluita korkeakoulun käytävillä, jossa he käyttivät ottamiaan tai etsimiään 

kuvia tukena. Kaiken kerätyn datan pohjalta opiskelijat tekivät moodboardit, missä näkyvät arvot, 

käyttäytyminen, tavat, eleet ja tunnelma. Moodboard toimi ideoinnin aloituspisteenä, jossa käytettiin mm. 

brainwriting-menetelmää. Mallinnus- ja testausvaiheessa opiskelijat käyttivät menetelmää ”Desktop 

Walkthrough”, jossa yhdistyivät nopea prototyypin tekeminen ja tarinankerronta. Opiskelijoiden tuli 

rakentaa erilaisia tarvikkeita apuna käyttäen prototyyppi kuvaamaan palveluaan. Käytössä oli legoja ja muita 

rakennustarvikkeita. Opiskelijoiden tuli myös luoda tarina kuvaamaan, mitä mallissa tapahtuu. Konseptin 

kuvaamiseen käytettiin Business Model Canvas-pohjia.  

Kolme uudenlaista TKI-toimintaa edistäviä oppimis-, kehittämis- ja kohtaamisympäristöä  

Kaiken tässä kuvatun kehittämisen tuloksena syntyi useita konsepteja TKI-toimintaa edistäviksi oppimis-, 

kehittämis- ja kohtaamisympäristöiksi. Ammattikorkeakoulun työelämäläheisen toimintamallin mukaisesti 

monialaisuuden hyödyntäminen nousee kaikissa konsepteissa vahvasti esille. Seuraavaksi kuvataan lyhyesti 

kolmea erilaista käytäntöön vietyä oppimis-, kehittämis- ja kohtaamisympäristöä: TKI-hanke, Jam-

tapahtuma ja Laurea Signals – työelämän tulevaisuuksien ennakointiprosessi.   



Hankkeen aikana kokeiltiin useita erilaisia malleja hyödyntää erilaisia, pääasiassa ulkoisesti rahoitettuja 

TKI-hankkeita YAMK-opiskelun oppimisympäristönä. Esimerkiksi iso Horizon2020-rahoitteinen hanke 

integroitiin monialaiseen, 10 opintopisteen ”Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu”-

opintojaksoon, jonka oppimistehtävänä opiskelijat kehittävät yhdessä avointa dataa hyödyntäviä digitaalisia 

palveluja hankkeen käyttöön. Näin hanke pystyi hyödyntämään monen alan ammattilaisen osaamista, ja 

opiskelijat saivat erittäin mielenkiintoisen kehittämishaasteen oppimistehtäväkseen. YAMK-hankkeen 

aikana kehitettiin myös uusi kaikille YAMK-opiskelijoille avoin ”T&K-hanketoiminta työelämää 

tukemassa”-opintojakso, jossa opiskelijat tutustuvat erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin 

rahoitusinstrumentteihin ja osallistuvat tiimeinä hankehakemusten ja -konsortioiden rakentamiseen. Näin 

opiskelijoiden omat organisaatiot saadaan kytkettyä eri rooleihin ammattikorkeakoulun ulkoisesti 

rahoitettuun TKI-hanketoimintaan. 

Yksi merkittävimmistä uusista TKI-hankeoppimisympäristöistä on erittäin ison julkisen sektorin toimijan 

koko toimintamallin täysuudistukseen tähtäävä kehittämistyö. Kyseessä on YAMK-hankkeen aikana 

käynnistetty monivuotinen kehittämistyö, jossa systemaattisesti tuetaan toimeksiantajan vaativaa ja laajaa 

uudistustyötä integroimalla erilaiset käytännön kehittämistehtävät Laurean YAMK-opintojaksoihin ja 

opinnäytetöihin. YAMK-hankkeen puitteissa kehittämistyö käynnistyi toimeksiantajaorganisaation johtajien 

(10 henkeä) ja Laurean YAMK-koulutusten vastuuyliopettajien (10 henkeä) yhteisillä työpajoilla, joissa 

yhteistyömallia kehiteltiin kummankin osapuolen tavoitteisiin sopivaksi. Tämän seurauksena syntyi 

konkreettisia kehittämistoimeksiantoja, joista YAMK-opettajien työpajassa yhdessä muokattiin 

oppimistehtäviä eri opintojaksoille ja aihe-ideoita opinnäytetöihin. Erityisesti uusiin, kaikille YAMK-

opiskelijoille yhteisiin täydentäviin opintoihin löytyi useita aidosti monialaista osaamista vaativia 

tehtäväksiantoja. Täydentävien opintojen (esim. muutosjohtaminen) monialaiset toteutukset mahdollistavat 

esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, ICT- ja turvallisuusalan osaajien ja liiketoimintaosaamisen 

hyödyntämisen. Tämä laaja yhteistyömalli tuo oppimiseen erittäin haastavia ja sitä kautta mielekkäitä 

ongelmia ratkottavaksi. Kun niitä tutkitaan ja kehitettään yhteisöllisesti eri alojen YAMK-opiskelijoiden 

kesken, opitaan paljon sellaista, joita vain oman työpaikan haasteita ratkottaessa ei oppisi. Tämä 

yhteistyömalli ja sen taustalla oleva hyvin vaativa, ajankohtainen käytännön ongelma on haastanut myös 

opettajat oppimaan uutta – sekä sisällöllisesti, menetelmällisesti että myös yhteistyömallin ja verkostojen 

rakentamisen suhteen.  

Täysin toisenlainen YAMK-hankkeen aikana syntynyt TKI-toimintaa edistävä oppimis-, kehittämis- ja 

kohtaamisympäristö on intensiivisinen Jam-tapahtuma. YAMK-hankkeen aikana järjestettiin Laureassa 

puolen vuoden välein kaksi Jam-tapahtumaa: Service Jam maaliskuussa ja Game Jam syyskuussa. Alun perin 

idea Jam-tapahtumien tuomisesta YAMK-koulutukseen tuli opiskelijoilta, jotka kertoivat halustaan saada 

myös omat työyhteisönsä mukaan konkreettiseen kehittämistyön oppimisprosessin. Näin he toivoivat, että 

heidän olisi helpompi viedä työpaikoilleen heidän opintojen aikana oppimia uusia kehittämismenetelmiä. 



Kumpikin näistä Jam-tapahtumista noudatti samaa perusperiaatetta ja rakennetta: monialaiset tiimit luovat 48 

tunnin aikana (perjantai-illasta suunnuntai-iltaan) uuden palvelun (Service Jam) tai pelin (Game Jam) jonkin 

ajankohtaisen haasteen (esim. terveellisiin elintapoihin sitoutuminen) ratkaisemiseen. Noin 5 hengen tiimit 

jaetaan etukäteisilmoittautumisen perusteella mahdollisimman heterogeenisiksi: niihin osallistuu eri alojen 

YAMK-opiskelijoita Laureasta ja opiskelijoita muista korkeakouluista, opiskelijoiden kollegoita ja esimiehiä 

ja muiden organisaatioiden edustajia, YAMK-alumneja ja Laurean opettajia. Muutaman inspiraatioluennon 

ja kevyen sparrauksen avulla tiimit menevät 48 tunnin aikana läpi koko kehitysprosessin ideoinnista 

valmiiseen konseptiin/peliin asti. Tapahtuman lopuksi tiimit esittelevät nämä mahdollisimman valmiit 

palvelut/pelit tuomaristolle, joka valitsee voittajatiimin tietyn kriteeristön perusteella. Service Jam:ssa syntyi 

10 uutta palvelukonseptia ja Game Jam:ssa viisi mielenkiintoista peliä. Nämä kaksi Jam-kokeilua on 

osoittanut, että tällainen energisoiva ympäristö on oppimisen kannalta erittäin hedelmällinen. Paitsi että 

intensiivisen toteutuksen aikana opitaan uusi, luova tapa nopeasti ratkaista käytännön ongelmia, päästään 

työskentelemään aivan uudenlaisen osaajien kanssa (esim. terveysalalla työskentelevät YAMK-opiskelijat 

samassa tiimissä muiden korkeakoulujen ja yritysten pelinkehittäjien kanssa). Kumpikin tapahtumista veti 

paikalle kansainvälisen osallistujajoukon, joten ne toteutettiin pääosin englanniksi – mikä YAMK-

opiskelijoiden mukaan toi vielä yhden ekstrahyödyn: kielitaidon virkistämisen. Monet tapahtuman aikana 

syntyneet verkostot jäivät elämään tapahtuman jälkeenkin.  

Kolmas erilainen TKI-toimintaa edistävä ja uudistava oppimis-, kehittämis- ja kohtaamisympäristö on eri 

toimialojen tulevaisuuden trendejä identifioiva ennakointiprosessi – Laurea Signals. Kaikille YAMK-

opiskelijoille yhteisen tulevaisuuksien ennakoinnin opintojakson aikana opiskelijat monitoroivat oman 

organisaationsa toimintaympäristöä ja keräävät hiljaisia signaaleja ja tulevaisuuden trendejä monipuolisesti 

eri lähteistä. Tieto kerätään tiimien pinterest-alustalle. Opiskelijatiimeissä ne analysoidaan ja työstetään 

monivaiheisen prosessin kautta trendikorteiksi, julkaisuksi ja esitykseksi, joiden avulla käytännönläheistä 

ennakointitietoa voidaan helposti jakaa opiskelijoille, työelämälle ja myös TKI-hanketoimijoiden ja 

koulutusten suunnittelijoiden käyttöön. Systemaattisen prosessin tuloksena näillä kaikilla toimijoilla on 

käytössään jatkuvasti päivittyvä ennakointitieto eri alojen tulevaisuuksien mahdollisista kehityskuluista. 

Lopuksi 

Oppiminen, kehittäminen ja innovointi nopeasti muuttuvassa työelämässä edellyttävät uudenlaisia ihmisten 

kohtaamisympäristöjä. Tässä kuvatun hankkeen tavoitteena oli rakentaa työelämän ja koulutuksen välille 

sellaisia TKI-toimintaa edistäviä kohtaamisympäristöjä, jotka aidosti edistävät monialaista tiedon 

tuottamista, verkostoitumista ja yhteisöllistä oppimista sekä lisäävät koulutuksen ja TKI-toiminnan 

vaikuttavuutta. Kun löydetään keinoja opiskelijoiden laaja-alaisen asiantuntemuksen verkottamiseen ja 

monialaisuuden parempaan hyödyntämiseen, voidaan päästä aivan uudelle tasolle käytännön haasteiden ja 

ongelmien ratkaisemisessa yhdessä työelämän kanssa.  



Uuden aikakauden oppimis-, kehittämis- ja kohtaamisympäristöt ovat usein aikaan ja paikkaan sitomattomia 

dynaamisia verkostoja, jotka syntyvät erilaista osaamista törmäyttämällä. Niiden avulla voidaan viedä 

oppiminen sinne, missä opiskelijan arki on: työpaikoille, sosiaalisiin yhteisöihin jne. Oppimisen ratkaisujen 

kehittäjien on ymmärrettävä todellisuus, jossa opiskelijat elävät ja toimivat. On tärkeää tuntea opiskelijoiden 

todelliset motiivit, mihin arvoihin heidän valintansa perustuvat, mitä tarpeita ja odotuksia heillä on ja miten 

he hyödyntävät oppimaansa ja muita koulutuksen mukana tuomia hyötyjä arjessaan. Näiden tarpeiden 

selvittämisen kautta sekä integroimalla opiskelijat tiiviisti mukaan kehittämistyöhön on mahdollista luoda 

ihan uusia ratkaisuja tulevaisuuden koulutukselle ja oppimisympäristöiksi. Koulutuksen jatkuva ketterä 

kehittäminen vaatii systemaattista mallia siihen, miten hankitaan ja hyödynnetään tietoa opiskelijan 

maailmasta ja tarpeista ja miten heidät otetaan systemaattisesti mukaan koulutuksen suunnitteluun ja 

toteutukseen. Rohkeiden nopeiden kokeilujen kautta tähänkin voidaan löytää aivan uudenlaisia malleja. 
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