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Terveisiä JATKOilta!
Muotoilukoulutuksen ja työelämän 

jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen 
-hankkeen uutiskirje nro 4
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Alkuvuoden toimenpiteitä

Keväinen tervehdys JATKO-tiimiltä. Olemme helmi-
maaliskuussa ahkeroineet kiivaasti koulutuspilottien, ver-
kostoyhteistyön sekä viestinnän ja markkinoinnin parissa. 
Paljon on ennättänyt tapahtua ja paljon mielenkiintoista 
on tulossa. Tässä alla ensin katsaus tehtyihin toimenpitei-
siin ja sivulta 3 eteenpäin kurkistus tulevaan. 

TULEVAISUUSAJATTELUN JA 
ENNAKOINNIN AAMUPÄIVÄ 9.3.22

Tulevaisuusajattelun -koulutuspilotti järjestettiin 9.3.  
zoomin välityksellä.  Aamupäivässä oli mukana 37 osal-
listujaa JATKO-tiimin lisäksi. Susanna Björklund, muo-
toilija, trendianalyytikko ja LAB-ammattikorkeakoulun 
lehtori kävi läpi ensin ennakoinnin käsitteitä ja mene-
telmiä ja kertoi miksi ennakointi kannattaa. Lisäksi hän 
esitteli esimerkkejä nousevista trendeistä ja signaaleis-
ta, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Osallistujat 
pääsivät myös koulutuspilotissa kokeilemaan ohjatusti 
ennakoinnin työkaluja. Palaute pilotista oli kiitettävää. 
Osallistujat kokivat tilaisuuden oivaltavana ja positiivi-
sena kokemuksena, joka antoi lisää inspiraatiota ja avar-
si ajattelua.

”MUOTOILE MAAILMAA” -NÄYTTELY

LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin tutki-
mus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden järjestämä 
yhteisnäyttely Muotoile Maailmaa avautui keskiviikkona 
9.3.2022 Lahden kampukselle. Näyttelyssä esitellään 
Muotoiluinstituutin  tarjoamia yhteistyömahdollisuuk-
sia, hankkeita ja yrityksille suunnattua täydennyskoulu-
tustarjontaa. 

Näyttely on esillä Lahden kampuksen Tila-gallerias-
sa huhtikuun loppuun saakka (ma-pe klo: 8:00-16:00). 
Näyttelyyn tutustumisen yhteydessä voit tietenkin 
hyödyntää Niemen Kampuksen herkullisen lounaan.  
Tervetuloa! Lisätietoja TÄÄLTÄ. 

Tunnelmia Muotoile Maailmaa -näyttelyn avajaisista 9.3.

https://lab.fi/fi/tapahtumat/muotoile-maailmaa
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HANKEYHTEISTYÖN KUULUMISIA

JATKOlaiset Katariina ja Maiju ahersivat viikolla 
11 Kaakkois-Suomessa yhdessä Kaakon Kokka 
-hankkeen kanssa. Kolmen työpajan kokonaisuudes-
sa (Lappeeranta, Kouvola ja Kotka) pohdittiin kuinka 
kansainvälisen osaajan / opiskelijan työllistyminen ja 
työllistäminen olisi mahdollisimman helppoa, sujuvaa 
ja tuloksellista. Työpajoissa oli mukana kv-opiskelijoita, 
yrityksiä sekä edustajia kehitysyhtiöistä, TE-palveluis-
ta ja Ely-keskuksesta. JATKO oli mukana fasilitoimassa 
työpajoja täydennyskoulutuksen silmälaseilla - millaisia 
tulevaisuuden lisäkoulutustarpeita kullakin ryhmällä 
on? Saimme kerättyä kattavasti kv-osaajien, työnhaki-
joiden, työantajien ja verkostoedustajien tarpeita, joi-
den pohjalta pääsemme suunnittelemaan syksylle uusia 
täydennyskoulutuspilotteja.

Hankeyhteistyötä on suunnitteilla HIUKKA 2.0 - Hius- 
ja muu orgaaninen kuitu muovin korvaajana -hankkeen 
kanssa. Täydennyskoulutusta suunnitellaan kestävän ke-
hityksen, ennakoinnin, kiertotalouden ja tuotekehityksen 
näkökulmasta.  

Syksyllä yhteistyötä pilotoidaan myös Yhdistämö-hank-
keen kanssa Sote-yhteiskehittäjä valmennuksen aikana. 
Tästä lisätietoja sivulla 3. 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

JATKO-hankkeen ja Muotoiluinstituutin täydennyskou-
lutuksen yhteiset sosiaalisen median kanavat, ovat saa-
neet jo mukavasti seuraajia. Tule sinäkin kurkistamaan 
mitä täydennyskoulutuksen ympärillä tapahtuu. 

Löydät meidät Instagramista nimellä 
uudistava_muotsikka ja Facebookista 
nimellä Uudistava Muotsikka.

Alkuvuoden toimenpiteitä

Kaakon Kokan työpajoissa kartoitettiin kv-opiskelijoiden, 
yrittäjien ja kv-työllistymistä tukevan verkoston täydennys-
koulutustarpeita. Yläkuvassa työskentelyä Kouvolan työpa-
jasta, keskellä Lappeenrannasta ja alhaalla Kotkasta.

https://lab.fi/fi/projekti/KaakonKokka
https://lab.fi/fi/projekti/hiukka2
https://lab.fi/fi/projekti/yhdistamo-yhteiskehittamisella-kasvua-liiketoimintaan
https://www.instagram.com/uudistava_muotsikka/
https://www.facebook.com/Uudistava-Muotsikka-100852985841157
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Ilmoittaudu mukaan

Business Design PT -pilottivalmennuksessa 
on vielä muutama paikka vapaana!

PT-ohjelma auttaa sinua ja yritystäsi kehittämään 
liiketoimintaa seuraavista näkökulmista: projekti-
hallinta ja tulostavoitteellinen työ, asiakaslähtöinen 
palveluiden kehittäminen, viestintä ja markkinointi 
ja tiedon visualisointi, yhteiskehittäminen ja verkos-
toituminen sekä muotoiluajattelu ja muutoskyvyk-
kyys.

Tapaamisissa on aina asiantuntijaosuus ja työpa-
jallinen osuus aiheen työstämiseen yhdessä työ-
ryhmäläisten kanssa. Jokaiseen valmennuskertaan 
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 vertaisop-
pimiseen ja luomme osallistujille yhteisen keskus-
telukanavan, jossa toivomme keskustelun jatkuvan 
valmennuksen jälkeenkin. 

Varaa paikkasi 1.4.2022 mennessä! Valmennukset 
järjestetään Lahdessa Niemen Ranchilla.

Lue lisää TÄÄLTÄ

Business 
Design PT
-pilotti
Huhti-Toukokuu 2022

Yhdistämö-hanke järjestää syksyllä 2022 
Sote-yhteiskehittäjä valmennuksen, joka kokoaa 
kokoaa yhteen startupit, uudistuvat yritykset 
sekä muut kumppanit luomaan Sote-yhteiske-
hittäjien verkostoa.

JATKOn asiantuntijat toimivat koulutusmoduu-
lien välissä personal trainereinä, jotka sparraa-
vat yrityksiä edelleen valmennusten teemoissa 
ja auttavat oivaltamaan ja jalkauttamaan uutta 
tietoa ja toimintamalleja. 

Sote-yhteiskehittäjä valmennus koostuu neljäs-
tä moduulista - ennakointi ja muutoskyvykäs 
organisaatio, asiakas ja työntekijälähtöinen tuo-
tekehitys, co-design osana tuotekehitystä sekä 
liiketoimintamallin ja konseptin kehittäminen. 

Kohtaamiset toteutetaan koko valmennuksen 
ajan sekä verkossa, Howspace -alustalla, että 
fyysisesti Lahden yliopistokampuksella Niemen-
kadulla.  Valmennuskokonaisuuteen osallistumi-
nen on maksutonta.

Lisätietoja valmennuksesta Yhdistämö-
hankkeen projektipäälliköltä:

sami.makkula(at)lab.fi

Digi- tai teknologiayritys, 
haluatko Sote-yhteiskehittäjäksi? 

Hae mukaan 
Sote-yhteiskehittäjä 
valmennukseeen

https://lab.fi/sites/default/files/2022-01/BusinessDesignPT_2022_paivitetty.pdf
https://lab.fi/fi/projekti/yhdistamo-yhteiskehittamisella-kasvua-liiketoimintaan
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Työn alla

BUSINESS DESIGN BOOTCAMP

Valmistautuminen huhtikuun Business Design Boot-
campiin (12-13.4.) on vinhassa vauhdissa. Samalla kun 
JATKO-tiimi hoitaa käytännön järjestelyjä ja asiantun-
tijat valmistelevat esityksiään, niin palvelumuotoilun 
studion opiskelijat pureutuvat Bootcampille osallistu-
vien yritysten toimintaan ja kehityshaasteisiin. Kulu-
neilla viikoilla opiskelijat ovat tehneet taustatyötä ja 
tavanneet yritysten edustajia, joiden kanssa on avattu 
kehityshaastetta sekä kartoitettu toiveita. 

Bootcampillä kehityshaasteita lähestytään neljästä 
näkökulmasta. Vastuullisuuden asiantuntijana toimii 
LAB-ammattikorkeakoulun lehtori Tarja Isola. Digi-
markkinoinnin teemaan johdattaa lehtori Lotta Toi-
vonen. Asiakaslähtöisyyden ja asiakaskokemuksen 
merkityksestä kertovat TKI-asiantuntijat Kati Kumpu-
lainen ja Anna Palokangas. Tulevaisuusajattelun asian-
tuntijana Bootcampillä on Krista Mäkelä. 

Bootcampille osallistuu 20 LAB-ammattikorkeakoulun 
opiskelijaa ja kuusi päijäthämäläistä yritystä usealta eri 
toimialalta. 

SYKSYN PILOTTIEN SUUNNITTELU

Keväällä katsomme hieman jo syksyyn ja jatkamme 
täydennyskoulutuspilottien suunnittelua työnhaki-
joille / kansainvälisille osaajille. Lisäksi toteutamme 
syksyllä oman organisaatiomme lehtoreille / asiantun-
tijoille täydennyskoulutuspilotin, jolla vastataan täy-
dennyskoulutuskyselyssä esiin nousseisiin tarpeisiin. 

Seuraavilla sivuilla (6 ja 7) on esitelty kokonaisuudes-
saan JATKOssa kehitteillä / testauksessa olevia täy-
dennyskoulutusmalleja. 

Seuraava uutiskirje julkaistaan 
toukokuussa ja silloin kerromme 
kuulumisia koulutuspiloteista sekä 
syksyn suunnitelmista. 

Meillä on kasassa ihan mahtava aktiivinen opiskelija-
ryhmä, joka haastaa yrityksiä pohtimaan toimintaansa 
uudesta näkökulmasta ja tuottaa jo konkreettisia 
tulevaisuuden ideoita.
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Teemakohtainen kurssivalikoima
Theme-specific course selection

Valmennuskokonaisus yritysryhmille 
Coaching package for company groups

Koulutustapahtuma yritysryhmälle
Educational event for company groups

Strateginen koulutuskumppanuus
Strategic educational partnership

Opettajien osaamisen lisääminen ennakoinnin avulla
Increasing teachers' skills through futures foresight

Rohkeasti uusille kansainvälisille alustoille
Act bold and global

Mitä muuta voisimme kokeilla?
What else could we try?

Räätälöidyt kokonaisuudet
Tailored combinations

Uudistuvan täydennyskoulutuksen malleja
Models for renewable continuing education

Yksittäiset koulutukset
Individual courses 

Koulutusyhdistelmät
Course combinations
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Voit valita tarjonnasta juuri 
sinua kiinnostavia teemoja.

You can choose the themes 
that interest you from the offer.

Olemme valinneet puolestasi 
teemaan sopivia kursseja. 

We have chosen suitable 
course combinations for you.

Tulevaisuuden osaamistarpeiden perustella suunniteltu 
valmennuskokonaisuus, joka tarjoaa osallistujille ajan-
kohtaista tietoa, asiakaskeskeisiä näkökulmia ja uusia 
kehittämisen työkaluja. Yritysryhmä tapaa säännöllisesti 
asiantuntijoiden kanssa. Malli mahdollistaa vertaisoppi-
misen, ajatusten vaihtamisen ja verkostoitumisen.

A coaching package is designed based on future skills 
needs, and it provides participants up-to-date informa-
tion, customer-focused perspectives and new deve-
lopment tools. Participants meet regularly with experts. 
The model enables peer learning, exchange of ideas 
and networking.

Yritystapahtuma, joka tarjoaa osallistujille tietoa ajan-
kohtaisista teemoista ja antaa maistiaisia Muotoiluinsti-
tuutin täydennyskoulutustarjonnasta. Yritys voi tuoda 
tapahtumaan mukanaan kehityshaasteen, jota ratko-
taan teemakohtaisesti asiantuntijoiden johdolla yhdes-
sä opiskelijatiimin kanssa. 

A corporate event that provides participants with infor-
mation on current topics and gives a taste of the Insti-
tute of Design’s continuing education offerings. The 
company can bring a development challenge to the 
event, which will be solved thematically under the guid-
ance of experts and together with a student team.

Muotoiluinstituutin asiantuntijat toimivat yrityksen 
mentoreina. He valmentavat yritystä ajankohtaisista 
teemoista tarpeen mukaan. Asiantuntijat ylläpitävät 
yrityksen ja oppilaitoksen välistä vuorovaikutusta ja 
auttavat tuote- ja palvelukehitysprosessien suunnitte-
lussa ja opiskelijayhteistyössä. 

The experts of the Design institute act as mentors for 
the company. They coach the company on current 
themes as needed. Experts maintain the interaction be-
tween the company and the educational institution and 
assist in the design of product and service develop-
ment processes and student collaboration.

Jotta täydennyskoulutus on laadukasta ja aina ajanta-
salla, on tärkeää kiinnittää huomiota myös organisaa-
tion sisäisten asiantuntijoiden osaamisen lisäämiseen. 
Tulevaisuuden ennakoinnin ja skenaariotyöskentelyn 
avulla voidaan löytää nousevia teemoja, joihin tarvitaan 
lisää osaamista esimerkiksi viiden vuoden päästä.

In order for continuoues education to be of high quali-
ty and always up-to-date, it is important to pay atten-
tion to increasing the competence of the organisa-
tion's internal experts. With the help of foresight and 
scenario work, emerging themes can be found that re-
quire more expertise in five years, for example.

Täydennyskoulutuskursseja uusilla alustoilla, jotka mah-
dollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. 
Tarjolla tulevaisuuden teemoja ja opettajina karismaat-
tisia ammattilaisia. Opetuskielenä englanti. Mahdolli-
suus ostaa yksittäisiä kursseja, erilaisia jäsenyyksiä tai 
kuukausitilauksia. 

Continuing education courses with new platforms that 
enable time- and place-independent learning. Avail-
able with future themes and presented by charismatic 
professionals as teachers. The language of instruction is 
English. Possibility to buy individual courses, different 
memberships or monthly subscriptions.

Millainen täydennyskoulutusmalli joukosta puuttuu? 
Millaista erilaista mallia voisimme projektissa kehittää ja 
testata? Mikä olisi juuri sinulle paras tapa kehittää 
osaamistasi?

What kind of continuing education model is missing 
from the set? What kind of model could we develop 
and test in the project? What would be the best way for 
you to develop your skills?

Kokonaisuus suunnitellaan 
yrityksellesi tarpeen mukaan.

The combination is planned
based on the needs of your 
company.

?

Kehitteillä olevia uudistuvan täydennyskoulutuksen malleja
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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
• Tammikuu 2022

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/sites/default/files/2022-03/JATKO_uutiskirje_tammikuu_2022.pdf
https://lab.fi/fi/projekti/muotoilukoulutuksen-ja-tyoelaman-jatkuva-vuorovaikutus-ja-oppiminen

