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Terveisiä JATKOilta!
Muotoilukoulutuksen ja työelämän 

jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen 
-hankkeen uutiskirje nro 3
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JATKO-HANKKEEN UUTISKIRJE TAMMIKUU 2022

MIKSI UUTISKIRJE?

JATKO-uutiskirjeessä kerrotaan hankkeen kuulumisia – 
mitä hankkeessa ollaan tehty ja mitä tullaan seuraavaksi 
tekemään. Uutiskirjeeseen listataan myös tulevia tapah-
tumia ja pilottikoulutuksia, joihin teillä on mahdollisuus 
osallistua. 

Uutiskirje tullaan julkaisemaan parin kuukauden vä-
lein. Se lähetetään haastatteluihin ja tiedonkeruuseen 
osallistuneille, hankkeen ohjausryhmälle, sidoryhmille 
sekä tuleviin koulutuspilotteihin osallistuville. Uutis-
kirjettä saa myös jakaa eteenpäin. 

Uutiskirjeen avulla haluamme rohkaista teitä, arvoisat 
lukijat, kertomaan meille millaisille täydennyskoulutuk-
sille tai muille koulutuksiin liittyville palveluille teillä olisi 
tarvetta. 

Osoitetiedot on kerätty hankkeen toimenpiteisiin (ku-
ten haastatteluihin ja tiedonkeruuseen) osallistuneilta 
henkilöiltä itseltään sekä yleisistä tietolähteistä, kuten 
yleisiltä www-sivustoilta.

Mikäli et halua jatkossa uutiskirjettä, 
niin olethan yhteydessä hankkeen 
projektipäällikköön.

Hankkeen tietosuojaselosteen löydät TÄÄLTÄ

UUTISKIRJEIDEN ARKISTO

• Syyskuu 2021
• Marraskuu 2021

MUOTOILUKOULUTUKSEN JA 
TYÖELÄMÄN JATKUVA VUORO-
VAIKUTUS JA OPPIMINEN (JATKO)

Projektissa kehitetään tarvelähtöistä täy-
dennyskoulutusta LAB-ammattikorkeakouluun. 
Tavoitteena on muodostaa laaja osaamista uu-
distava kokonaisuus, jossa ennakoinnin, tule-
vaisuusajattelun, tuotekehityksen, digitaalisen 
osaamisen ja muotoiluajattelun keinoin aute-
taan työelämässä tai sen ulkopuolella olevien 
henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä ja päivit-
tää osaamistaan.

Projektissa testataan nopeiden kokeilujen 
avulla joustavia koulutuskokonaisuuksia tuote- 
ja palvelukehityksen eri osa-alueille. Tavoitteena 
on kehittää yhdessä yrityskentän kanssa aidosti 
tulevaisuusorientoitunut koulutuskokonaisuus, 
joka ennakoi niitä taitoja, joita tarvitaan työelä-
mässä esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Kou-
lutusmallit koostuvat ketterästi muokattavista 
ja räätälöitävistä osista, jotka sopivat erilaisille 
toimialoille ja eri ammatissa toimiville työnte-
kijöille. Koulutussisältöjä uudistetaan yritysten 
ja yksilöiden tarpeiden mukaan.

Projekti koostuu yhdeksästä työpaketista, 
joissa tutustutaan kansallisesti ja kansainvälisesti 
tarjottaviin täydennyskoulutuskokonaisuuksiin, 
kartoitetaan ja tarkastellaan työelämätarpeita 
sekä suunnitellaan, pilotoidaan ja kehitetään uu-
sia koulutusmalleja ja koulutusteemoja. 

Lue lisää projektista  TÄÄLTÄ

JATKO-hanke pähkinän kuoressa

Katariina Pakarinen
projektipäällikkö
katariina.pakarinen(at)lab.fi
+358 50 430 5877

Paula Nurminen
projektisuunnittelija
paula.nurminen(at)lab.fi
+358 44 708 5248

Marjut Suokas
palvelumuotoilija 
marjut.suokas(at)lab.fi
+358 50 471 1291

https://lab.fi/sites/default/files/2021-04/JATKO_Tietosuojailmoitus_21_4_21.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2021-09/JATKO_uutiskirje_syyskuu_2021.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2021-11/JATKO_uutiskirje_marraskuu_2021.pdf
https://lab.fi/fi/projekti/muotoilukoulutuksen-ja-tyoelaman-jatkuva-vuorovaikutus-ja-oppiminen
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JATKO-tiimin esittely

Katariina Pakarinen

Toimin hankkeessa projektipääl-
likkönä ja vastaan hankkeen ko-
konaiskoordinaatiosta, taloudesta, 
raportoinnista ja viestinnästä sekä 
koulutustarjooman kehittämisestä. 
Pyrin ohjaamaan yhteistä tekemis-
tämme niin, että tuloksena on ai-
dosti asiakaslähtöinen, laadukas ja 
kiinnostava koulutustarjonta, joka on askeleen edellä muuttuvan 
maailman vaatimuksia. Minua kiinnostaa tulevaisuusajattelun 
hyödyntäminen tuotteiden ja palveluiden sekä oman osaamisen 
kehittämisessä. Graafinen suunnittelu ja tiedon visualisointi ovat 
intohimojani.  Toteemieläimeni on pökkelökehrääjä.

Marjut Suokas

Toimin hankkeessa palvelumuotoi-
lun asiantuntijana. Tuon hankkee-
seen vahvan yritysymmärryksen 
ja toimin viestinviejänä ja -tuojana 
hankkeen ja asiakkaiden välillä. 
Minua kiinnostaa innostuksen 
oivalluttaminen kehittämiseen, 
palvelumuotoilun tarjoamat konk-
reettiset hyödyt liiketoimintaan ja aito asiakas- ja tarvelähtöinen, 
tavoitteellinen palveluiden uudistaminen. Toteemieläimeni on 
glitter yksisarvinen, sillä mottoni on: ”Aina on keino”.

Susanna Björklund

Olen utelias muutosasiantija 
ja trendianalyytikko, joka tutkii 
monialaisesti maailman ilmiöitä 
muotoilijan silmin. Lisäksi autan 
yrityksiä huomaamaan muutosta. 
LABissa olen sekä lehtori että 
ennakointiasiantuntija Jatko- sekä 
EKY-hankkeissa. Toimin myös 
puhujana ympäri maailmaa, olen toimittaja ja kuratoin Habita-
re-messujen virallisen Signals-trendinäyttelyn vuosittain. Meri on 
elävä ja yllättävä, olkoon se toteemieläimeni vastine.

Paula Nurminen

Toimin hankkeessa projektisuun-
nittelijana. Olen teollinen muotoilija, 
jolla on osaamista myös immate-
riaalisen muotoilun alueilla. Pyrki-
mykseni on katsoa maailmaa aistit 
avoimina, huomioiden niin pienet 
yksityiskohdat kuin suuremmat 
kokonaisuudet. Moniulotteinen 
ja luova ajattelu sekä asioiden yhdisteleminen on vahvuuksiani. 
Olen suuri yhteissuunnittelufani. Muotoiluajattelu ja systeemiajat-
telu ovat intohimojani.  Toteemieläimeni tänään on karhukainen.

Kati Kumpulainen

Olen kiinnostunut palvelumuo-
toilusta ja muotoiluajattelusta ja 
haluan auttaa yrityksiä hyödyn-
tämään niitä toiminnassaan. 
Jatkuva oppiminen ja tulevaisuu-
teen katsova ajattelu innostavat.  
Tulevaisuuteen suuntaavat, 
käyttäjälähtöiset sujuvat tuotteet 
ja palvelut syntyvät ymmärtämäl-
lä, yhdessä kehittämällä, kokeilemalla ja kokeiluista oppimalla. 
Näillä osaamisilla ja innolla täydennän JATKO-tiimiä. Opiskelen 
YAMK-opintoja ja opinnäytetyössä aiheenani oli yrityksille suun-
natun palvelumuotoilun täydennyskoulutuksen kehittäminen. 
Toteemieläimeni on hevonen.

Sabine Nieminen

Opiskelen graafista suunnittelua 
LAB:in Muotoiluintituutissa ja JAT-
KO-hankkeen viestintä ja mark-
kinointi on osa työharjoitteluani.  
Visuaalinen viestintä kiinnostaa 
minua hyvin laaja-alaisesti, koska 
toimiva ja selkeä viestintä kaipaa 
tuekseen kaikkia viestinnän 
osa-alueita.  Toteemieläimeni on 
manuli. 
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Marras-joulukuun toimenpiteitä

Loppuvuoden aikana jatkoimme taustoitusta, keskuste-
luja, suunnittelua ja ideointia uusiutuvan täydennyskou-
lutuksen ympärillä. 

JATKOT TEAMSISSA

Esittelimme 9.12. ja 4.12. teamsissa hankkeen suun-
nitelmia ja keräsimme osallistujilta kommentteja, ke-
hitysehdotuksia ja toiveita ennen pilotointia. Lämmin 
kiitos kaikille osallistujille! Tilaisuudet toimivat hienosti 
yhteiskehittämisen ja välittömän tiedon jakamisen alus-
toina.

KOULUTUSKYSELY OPETTAJILLE

Kartoitimme joulukuun aikana Muotoiluinstituutin 
opettajien täydennyskoulu tustarpeita webropol-kyse-
lyn avulla. Kyselyyn vastasi 12 henkilöä, kymmeneltä eri 
muotoilun osaalueelta. Vastaajia pyydettiin kertomaan 
koulutustarpeistaan sekä toiveistaan koulutusjärjeste-
lyille. Kaikki vastaajat kokivat tarvitsevansa lisäkoulutus-
ta. Tarpeista suurimmaksi nousivat uudet pedagogiset 
menetelmät, oman substanssiosaamisen kehittäminen, 
sekä digi- ja teknologia osaamisen lisääminen. Neljän-
neksi teemaksi nousi hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin 
ja empatiaan liittyvä osaaminen.

VIESTINTÄ & MARKKINOINTI

Avasimme tammikuussa JATKO-hankkeelle ja Muotoi-
luinstituutin täydennyskoulutukselle omat sosiaalisen 
median kanavat, joiden avulla voimme entistä käteväm-
min kertoa mitä kaikkea täydennyskoulutuksen ympä-
rillä tapahtuu. 

Löydät meidät Instagramista nimellä 
uudistava_muotsikka ja Facebookista 
nimellä Uudistava Muotsikka.

Koostimme kyselystä, haastatteluista ja benchmarkis-
ta artikkelin LABProhon, otsikolla ”Kohti uudis-
tuvaa ja uudistavaa täydennyskoulutusta”.  Artikkelin 
voit lukea TÄÄLTÄ. 

HANKEYHTEISTYÖ

Loppuvuoden aikana olemme keskustelleet mahdolli-
sesta yhteistyöstä seuraavien hankkeiden kanssa: 

• Kaakon Kokka – Kansainväliset työyhteisöt ja 
osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

• EKY – Ennakointiosaamisen kehittäminen PK-yri-
tyksissä

• Yhdistämö – Yhteiskehittämisellä kasvua liiketoi-
mintaan

• LAB Growth – Yrittäjien ja yritysten henkilöstön 
nopean muutoskyvykkyyden edistäminen uudella 
osaamisella

Yhteistyö voi olla yhteisiä työpajoja, valmennuksia, tie-
don vaihtoa ja asiakasymmärryksen lisäämistä. Tarkem-
mat sisällöt ja aikataulu varmistuvat alku vuoden aikana. 

MUUTOKSIA AIKATAULUUN

Vallitsevan koronatilanteen, voimassa olevien rajoitus-
toimien ja yleisen terveysturvallisuuden vuoksi päätim-
me siirtää tammikuun Business Design Bootcam-
pin huhtikuuhun. Toivomme, että kaikki kiinnostuneet 
pääsevät mukaan huhtikuun tilaisuuteen. Aiemmat il-
moittautumiset siirtyvät automaattisesti tähän uuteen 
ajankohtaan ja lisää osallistujia mahtuu vielä mukaan. 

Myös Business Design PT -ohjelman aloitus siir-
tyy huhtikuun loppuun ja aikataulutus tiivistyy. 

Lisätietoja sivulla 6. 

https://www.instagram.com/uudistava_muotsikka/
https://www.facebook.com/Uudistava-Muotsikka-100852985841157
https://www.labopen.fi/lab-pro/kohti-uudistuvaa-ja-uudistavaa-taydennyskoulutusta/
https://lab.fi/fi/projekti/KaakonKokka
https://lab.fi/fi/EKY
https://www.labwelltech.fi/yhdistamo/
https://lab.fi/fi/projekti/lab-growth


JATKO-HANKKEEN UUTISKIRJE TAMMIKUU 2022

5

MuotoiluMaanantaissa pääset kuulemaan 
Muotoiluinstituutin toiminnasta, palveluista ja 
täydennyskoulutusmahdollisuuksista. 

Tilaisuuden tavoitteena on herättää yritysten 
kiinnostus oppilaitos- ja opiskelijayhteistyö-
hön.  MuotoiluMaanantai kertoo käytän-
nönläheisesti LAB-ammattikorkeakoulun ja 
Muotoiluinstituutin täydennyskoulutuksesta 
ja yrityspalveluista sekä nostaa esiin tekijöitä 
ja asiantuntijoita, jotta yhteydenotto – yhtey-
denpito on sujuvaa ja jatkuvaa. 

Tilaisuuteen ei tarvitse erikeen ilmoittautua. 
Liity mukaan tästä: teams-linkki

Ma 14.2. klo 8.30-10.00

Lisätietoja ja yhteydenotot: 
marjut.suokas(at)lab.fi

Muotoilu
Maanantai

14.2.2022 

Tulossa keväällä 2022
Ilmoittaudu mukaan

Ennakointityöpajassa pohdimme yhdes-
sä opettajien, asiakkaiden, ohjausryhmän 
jäsenten ja asiantuntijoiden kanssa millainen 
yhteiskuntamme on viiden - kymmenen 
vuoden päästä ja millaisia tarpeita työmark-
kinoilla silloin on.  

Työpajan tavoitteena on löytää niitä vielä 
piilossa olevia tarpeita, joihin voisimme 
uudistuvalla täydennyskoulutuksella vastata.  
Menetelminä käytetään esimerkiksi tulevai-
suusajattelua, tulevaisuuspyörää, skenaario-
työskentelyä ja trendianalyysimenetelmiä. 

Lopputuloksena syntyy perusteltu kuvaus 
ammattien vaatimuksista, jota hyödynnetään 
kurssitarjoaman suunnittelussa ja toteutuk-
sessa.

Asiantuntijana työpajassa Susanna Björklund.

Tarkempi aikataulu ja lisätietoja 
tulossa piakkoin. 

Ennakointi-
työpaja

9.3.2022

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZWI5NTc3MjEtMTc0Ny00ZGQyLWE0NWMtOTI0YTljYmI1YzFm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229d97530e-8f27-4137-a2a9-5cb4dcf26f2e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252258066c93-2425-46d1-9cf9-5f66e739a0bc%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8954395a-1bcf-4853-b4b5-9c20183cc40e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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Tulossa keväällä 2022

Business Design Bootcamp tarjoaa 
yrityksille tehokkaan ja sisällöllisesti kattavan 
annoksen evästä ja ideoita liiketoiminnan 
kehittämiseen. Bootcampillä keskitytään 
kahden päivän ajan intensiivisesti ratkomaan 
yrityksen mukanaan tuomaa kehityshaastetta 
asiantuntijoiden johdolla ja yhdessä opiskeli-
jatiimin kanssa. 

Tarjoamme Bootcampin aikana koulutus-
ta, asiantuntijaosaamista ja työkaluja 
kehittämishaasteeseen muun muas-
sa seuraavista näkökulmista - viestintä ja 
digimarkkinointi, asiakaskeskeisyys ja asia-
kasymmärrys, digitalisaatio ja tulevaisuuden 
ennakointi. 

Tapahtuma antaa maistiaisia Muotoiluinsti-
tuutin kehitteillä olevasta täydennyskoulu-
tustarjonnasta. Samalla yritykset pääsevät 
verkostoitumaan ja tutustumaan LAB-am-
mattikorkeakouluun yhteistyökumppanina.

Bootcamp järjestetään Lahdessa, Opiston 
Kunkussa. 

Varaa paikkasi 1.4.2022 mennessä!

Lue lisää  TÄÄLTÄ

Business Design PT -ohjelma auttaa sinua 
ja yritystäsi kehittämään liiketoimintaa.  
Kokoonnumme kerran kuukaudessa yhteen 
keskeisten asioiden äärelle, yhdessä ajatellen 
ja ajatuksia vaihtaen. 

Tapaamisissa on aina asiantuntijaosuus 
uuden tiedon opetteluun ja työpajallinen 
osuus aiheen työstämiseen yhdessä työryh-
mäläisten kanssa. Jokaiseen valmennusker-
taan liittyy ennakkotehtävä ja kotitehtävä, 
joiden avulla voit treenata teemoja ja niihin 
liittyviä työkaluja itsenäisesti.  

Business Design valmennuksissa pääset 
myös verkostoitumaan ja jakamaan 
kokemuksia muiden osallistujien kanssa. 
Panostamme vertaisoppimiseen ja luomme 
osallistujille muun muassa yhteisen keskus-
telukanavan, jossa toivomme keskustelun 
jatkuvan valmennuksen jälkeenkin. 

Valmennukset järjestetään kevään aika-
na Lahdessa tai etänä koronatilanteesta 
riippuen. 

Varaa paikkasi 25.3.2022 mennessä! 

Lue lisää TÄÄLTÄ

Ilmoittaudu mukaan

Business 
Design 
Bootcamp

Business 
Design PT
-ohjelma

12-13.4.2022 Huhti-Toukokuu 2022

https://lab.fi/sites/default/files/2022-01/BusinessDesignBootcamp_paivitetty.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2022-01/BusinessDesignPT_2022_paivitetty.pdf
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Työn alla

HANKENÄYTTELY

JATKO-hanke on esillä 10.3. alkaen Muotoiluinstituu-
tin hankkeita esittelevässä näyttelyssä LAB am-
mattikorkeakoulun M19 kampuksella, TILA-galleriassa 
ravintolan yhteydessä. Näyttelyn tavoitteena on ker-
toa laajemmin Muotoiluinstituutin hanketoiminnasta 
ja kuvata millaisia mahdollisuuksia hankkeet tarjoavat 
yrityksille, verkostolle, opiskelijoille ja oppilaitoksen 
omille työntekijöille. 

DUUNIEXPO 

Maaliskuussa 23.3. osallistumme DuuniExpoon, joka 
on LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden järjes-
tämä rekrytointi- ja verkostoitumistapahtuma. Duu-
niExpon teemana on ura ja teemaan liittyy vahvasti 
jatkuva oppiminen, erilaiset urapolut ja koulutuksen 
kehittäminen.  Alustavana ajatuksena on tuottaa ta-
pahtumaan työpaja / pieni kävijöitä osallistava mes-
suständi. Suunnitelmat ovat vasta hyvin alustavia, joten 
katsotaan mitä kaikkea vielä keksimme. 

ENNAKOINTI

Keväällä 2022 panostamme entistä enemmän myös 
ennakointiin ja tulevaisuuden tarpeiden, trendien ja 
tulevien muutosten tarkkailuun. Keräämme tietoa eri 
lähteistä ja osallistumme joukkoon webinaareja / tapah-
tumia, jotka käsittelevät tulevaisuuden näkymiä. 

Yrityksille
räätälöidyt
valmennuspilotit

Keväällä panostamme yhteiskehittämiseen 
asiakkaiden kanssa yrityskohtaisten teemaval-
mennusten muodossa. Räätälöityjen valmen-
nusten avulla testaamme uusia toimintatapoja, 
etsimme tulevaisuuden teemoja ja kartoitam-
me edelleen koulutustarpeita. 

Jos sinulla on mielessä jokin yritystäsi kosket-
tava koulutusteema / koulutustarve, niin ole 
rohkeasti yhteydessä! 

Räätälöidään teille sopiva koulutuspilotti. 

Seuraava uutiskirje julkaistaan 
maaliskuussa ja silloin kerromme 
lisää koulutusmalleista ja -teemoista 
sekä tulevista koulutuspiloteista. 


