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Terveisiä JATKOilta!
Muotoilukoulutuksen ja työelämän 

jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen 
-hankkeen uutiskirje nro 6
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Kuulumisia ja syksyn suunnitelmia
Kesäkuussa JATKO-tiimi vietti yhteisen reflektointi- 
ja ideointipäivän Ristiinassa. Päivän aikana katsottiin 
taaksepäin ja analysoitiin menneitä kokeiluja - mitä 
niistä opittiin, missä kompasteltiin ja mitä voitaisiin 
parantaa tai jalostaa eteenpäin. Sitten keskityttiin tu-
levaan ja etsittiin uusia signaaleja sekä asiakkaiden toi-
veita. Hyvä ruuan ja saunan lomassa ideat kiteytyivät 
myös kohti loppujulkaisua.

Heinäkuussa osa tiimistä lomaili ja osa ahkeroi muun 
muassa koulutuspilottien konseptikuvausten ja esit-
teiden parissa sekä kirjoitti artikkeleita. Viimeisimmät 
julkaisut löydät alta:

• Tavoitteena asiakaslähtöisempi täydennyskoulutus 
• Tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin aamupäivä
• Business Design Bootcampiltä uutta oppia  

kehittämiseen
• Business Design PT -koulutus pilottivaiheessa
• Jatkuva oppiminen auttaa pärjäämään   

muuttuvassa maailmassa

KOHTI SYKSYÄ

Syksyllä JATKO järjestää kolme ajankohtaista, asiakas-
lähtöistä ja innostavaa koulutuspilottia. 

• Työelämä muuttuu - oletko valmis? (14.9.)
• Strateginen ja systeeminen muotoilu (6.10.)
• MuotoiluProjekti 2 (31.10. - 9.12.)

Ilmoittaudu pian mukaan. Tarkemmat kuvaukset ja 
ilmoittautumislinkit löydät seuraavilta sivuilta. Koulu-
tuspilotteihin / valmennuksiin osallistuminen on mak-
sutonta. 

Lisäksi toteutamme syksyllä myös räätälöidyn kahden 
päivän valmennuskokonaisuuden ”Aidosti asiakkaan 
asialla” hoivapalveluyritysten muodostamalle yritys-
ryhmälle. Koulutuksen teemana on asiakaskohtaami-
nen, asiakaspalvelu ja palveluasenne.

PILOTTEJA HANKEYHTEISTYÖSSÄ

JATKOn asiantuntija osallistuu myös Hiukka-hankkeen 
”Roskasta rahaksi” -kiertotalouskoulutukseen 29.9.  
teemalla markkinointi. Koulutus on suunnattu hius- ja 
trimmausalan yrityksille. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
https://www.lyyti.fi/reg/roskastarahaksi

Yhdistämö-hanke järjestää syksyllä ”Sote-yhteiske-
hittäjävalmennuksen”, joka kokoaa yhteen digi- / tek-
nologialan startupit, uudistuvat yritykset sekä muut 
kumppanit luomaan Sote-yhteiskehittäjien verkostoa. 
Sote-yhteiskehittäjävalmennus koostuu neljästä mo-
duulista - ennakointi ja muutoskyvykäs organisaatio, 
asiakas ja työntekijälähtöinen tuotekehitys, co-design 
osana tuotekehitystä sekä liiketoimintamallin ja kon-
septin kehittäminen. JATKOn asiantuntijat toimivat 
koulutusmoduulien välissä personal trainereinä, jotka 
sparraavat yrityksiä edelleen valmennusten teemoissa 
ja auttavat oivaltamaan ja jalkauttamaan uutta tietoa ja 
toimintamalleja. Lisätietoja valmennuksesta LAB Wel-
ltechin sivuilta tai Yhdistämö-hankkeen projektipäälli-
költä: pirjo.tuusjarvi(at)lab.fi

HUOM. Aiemmassa uutiskirjeessä esitelty 
Total Experince -koulutuskokonaisuus valitettavasti 
peruuntuu tältä syksyltä. 

SEURAA MEITÄ SOMESSA

Instagram: uudistava_muotsikka 

Facebook: Uudistava Muotsikka

https://www.labopen.fi/lab-pro/tavoitteena-asiakaslahtoisempi-taydennyskoulutus/
https://blogit.lab.fi/labfocus/tulevaisuusajattelun-ja-ennakoinnin-aamupaiva/
https://blogit.lab.fi/labfocus/business-design-bootcampilta-uutta-oppia-kehittamiseen/
https://blogit.lab.fi/labfocus/business-design-bootcampilta-uutta-oppia-kehittamiseen/
https://www.labopen.fi/lab-pro/business-design-pt-koulutus-pilottivaiheessa/
https://www.labopen.fi/lab-pro/jatkuva-oppiminen-auttaa-parjaamaan-muuttuvassa-maailmassa/
https://www.labopen.fi/lab-pro/jatkuva-oppiminen-auttaa-parjaamaan-muuttuvassa-maailmassa/
https://www.lyyti.fi/reg/roskastarahaksi
https://www.labwelltech.fi/yhdistamo/yhdistomo-sote-yhteiskehittaja-valmennus/ 
https://www.labwelltech.fi/yhdistamo/yhdistomo-sote-yhteiskehittaja-valmennus/ 
https://lab.fi/fi/projekti/yhdistamo-yhteiskehittamisella-kasvua-liiketoimintaan
https://www.instagram.com/uudistava_muotsikka/
https://www.facebook.com/Uudistava-Muotsikka-100852985841157
https://www.instagram.com/uudistava_muotsikka/
https://www.facebook.com/Uudistava-Muotsikka-100852985841157
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Työelämä muuttuu 
– oletko valmis? 
Tervetuloa mukaan tulevaisuuden 
työelämään sukeltavaan 
täydennyskoulutuspäivään!

Koulutuksen aikana katsomme tulevaisuuteen, nouseviin 
ilmiöihin, aloihin ja osaamistarpeisiin. Pohdimme miten 
työelämä muuttuu ja kuinka muutoksiin olisi helpompaa 
valmistautua. Samalla etsimme keinoja miten omaa 
osaamista voisi kehittää ja sanoittaa entistä paremmin.

Koulutus koostuu asiantuntijapuheenvuoroista ja 
aktivoivista tehtävistä, joiden avulla osallistujat pääsevät 
pohtimaan ja työstämään teemaa itseään palvelevaan 
muotoon.  

Koulutuksesta saat infoa ja apua, vinkkejä ja voimaa 
työnhakuun. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan. 

Osallistuminen on maksutonta. 

ke 14.9.2022

9.00 – 14.30

Lahden Seurahuoneella
Aleksanterinkatu 14, 

15110 Lahti

MERKKAA KALENTERIIN

Osallistuminen on maksutonta. 

Ilmoittaudu mukaan pe 2.9.
mennessä osoitteessa: 

https://www.lyyti.fi/reg/tulevaisuudentyoelama

Koulutuksen teemat
Tulevaisuuden työelämä

Maailmamme on tänään hyvin erilainen kuin muutama vuosikymmen sitten. 
Uutta tietoa syntyy jatkuvasti, prosessit ja ympäristöt monimutkaistuvat ja 
ratkaistavat ongelmat ovat yhä isompia ja monitahoisempia kokonaisuuksia. 
Miltä tulevaisuus näyttää ennakoijan silmin? Millaisia ilmiöitä, trendejä ja 
muutoksia on tulossa? Millaiset alat ja osaamistarpeet ovat nousussa? Miten 
tulevaisuuteen voisi valmistautua? Millaisia taitoja tulevaisuuden työntekijällä 
tulisi olla? 

Oma muutoskyky työelämässä
Työmarkkinat ovat muutoksessa ja tapa, jolla suhtaudumme ja teemme työtä 
muuttuu. Miten muutokset olisi helpompi kohdata? Miten muutoksia voisi 
helpottaa omalla toiminnalla? Itsensä viisas johtaminen ja hyvinvoinnista 
huolehtiminen antaa eväitä myös muutoksista selviämiseen. Siirretään 
ajatuksia oman hyvinvoinnin huomiointiin ja hyvän elämänhallinnan suuntaan. 

Osaamisen sanoittaminen ja sen markkinointi
Vastuu omasta työstä ja oman osaamisen kehittämisestä kasvaa entisestään 
tulevaisuudessa.  Työnhalussa ja tulevaisuuden haltuunotossa itsetuntemus ja 
markkinointitaidot ovat merkityksellisiä.  Tunnetko jo vahvuutesi, osaatko 
sanoittaa osaamisesi? Entä mitä juuri sinä tarjoat yrityksille? Koulutuspäivän 
tässä osuudessa pääset kuulemaan, oppimaan ja oivaltamaan.  
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Susanna Björklund on trendianalyytikko, 
tulevaisuusajattelija, strategi ja toimittaja. Hän toimii 
LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina. Susanna etsii 
muutosta ja kiinnostavia innovaatioita ja ilmiöitä 
kaikessa ympärillämme. Susanna toimii puhujana 
ympäri maailmaa ja luennoi megatrendeistä ja 
kulutuskäyttäytymisen sekä arvojen, vastuullisuuden, 
asumisen, työn, terveyden, muodin, sisustuksen ja 
muotoilun tulevaisuuksista ja ilmiöistä niiden ympärillä. 
Hän myös kuratoi vuosittain Habitare-messujen 
virallisen Signals-trendinäyttelyn. 

Paula Nurminen on teollinen muotoilija ja 
kuvanveistäjä. Hän toimii LAB-ammattikorkeakoulussa 
projektisuunnittelijana koulutuksen ja materiaalien 
kehittämisen parissa. Hiukka 2.0 hankkeessa hän toimii 
projektipäällikkönä kehittämässä hius- ja muusta 
orgaanisesta kuidusta muovia korvaavia 
tuoteratkaisuja. Paula on kiinnostunut 
systeemiajattelusta ja kehollisesta tiedosta sekä 
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, myös luonnon 
hyvinvointi on tärkeää hänelle. Paula on 
moniulotteinen ajattelija, joka osaa luovasti yhdistellä 
asioita ja systeemejä uusilla tavoilla.  

Marjut Suokas on palvelumuotoilun ammattilainen 
ja valmentaja. Marjutilla on usean vuoden kokemus 
valmentamisesta & kouluttamisesta sekä kattavasti 
kehittämisen kentältä. Hän haluaa aidosti auttaa ihmisiä 
onnistumaan, kehittymään ja löytämään oman 
vahvuuspotentiaalin, eli osaamisen tunnistaminen, 
sanoittaminen, kehittäminen ja haltuunotto ovat 
keskiössä. Bisnespuolella Marjut on kokenut 
palveluliiketoiminnan kehittäjä, markkinoinnin, ja 
brändin uudistaja sekä asiakaskokemuksen vahvistaja. 
Hän työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa 
asiantuntijana ja myös opettajana.   

“Työelämä muuttuu - oletko valmis?” - koulutuksen järjestää 
LAB-ammattikorkeakoulun projekti Muotoilukoulutuksen ja 
työelämän jatkuva oppiminen ja vuorovaikutus (JATKO), jota 
rahoittaa Euroopan Unionin Sosiaalirahasto. 

JATKO-projektin sivut löydät osoitteesta:
https://lab.fi/fi/projekti/jatko-muotoilukoulutuksen-ja-
tyoelaman-jatkuva-vuorovaikutus-ja-oppiminen

LISÄTIEDOT

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

Koulutuksen aikataulu & asiantuntijat

JATKO-hanke tarjoaa osallistujille 
aamu- ja iltapäiväkahvit. 

Lounas on omakustanteinen. 

Aikataulu

9.00-9.15 Aamupala
9.15-9.30 Tervetuloa  
9.30-9.45 Inspiraatio keynote 
9.45-10.00 Tauko  
10.00-11.00 Tulevaisuuden työelämä,
  Susanna Björklund
11.00-12.00 Oma muutoskyky työelämässä,
  Paula Nurminen
12.00-12.45  Lounastauko 
12.45-13.45 Osaamisen sanoittaminen ja 
  sen markkinointi, Marjut Suokas
13.45-14.30 Kiitos ja päätöskeskustelu 
  iltapäiväkahvien lomassa
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MuotoiluProjekti 2 on yrityslähtöinen 
opintojakso, jossa oppiminen tapahtuu 
tarvelähtöisten kehityshaasteiden kautta. 
Opintojaksolle osallistuu Muotoiluinstituutin 
opiskelijoita sekä Päijät-Hämäläisiä yrityksiä. 
Koulutuspäiviä on yhteensä kuusi ja ne pide-
tään LAB-ammattikorkeakoulun kampuksella 
31.10., 10.11., 14.11., 26.11., 28.11., ja 9.12.  

Aamupäivät otetaan haltuun uutta tietoa. 
Teemoina ovat mm. projektinhallinta, asia-
kasymmärrys, tuotteistaminen sekä myynti 
ja markkinointi. Iltapäivisin työskennellään 
yrityskohtaisten kehityshaasteiden äärellä 
pienryhmissä. Lähipäivien lisäksi on itsenäistä 
työskentelyä ja vuorovaikutusta opiskelijoi-
den ja yritysten kanssa.

Koulutus huipentuu 9.12. tulikokeeseen / 
päättäjäisiin.  Tällöin opiskelijaryhmät pääse-
vät esittelemään ja “myymään” kehitysidean-
sa yritysedustajista koostuvalle asiantuntija-
raadille. Luvassa on pientä painetta ja omien 
asiantuntijatyön myyntitaitojen testaamista.  

Kurssille on vielä pari vapaata yrityspaikkaa. 
Ilmoitathan yrityksesi mukaan mahdollisim-
man pian, kuitenkin viimeistään 30.9.2022. 

marjut.suokas(at)lab.fi tai p. 0504711291 

Strateginen ja systeeminen muotoilu 
-koulutuksessa perehdytään strategisen 
muotoiluajattelun ja systeemisen 
innovoinnin toimintatapoihin. Näistä 
tärkeimpinä käsitellään kokonaisvaltaisuutta, 
yhteissuunnittelua ja ihmislähtöisyyttä.

Koulutus koostuu itseopiskeluaineistosta, 
johon on tarkoitus tutustua ennen koulutus-
iltapäivää, yhteissuunnittelun menetelmin 
toteutuvasta koulutusiltapäivästä ja lopuksi 
soveltavasta, itsenäisestä tehtävästä, johon 
saa palautetta.

Koulutus järjestetään lähiopetuksena 6.10. 
klo 14-17.00 LAB-ammattikorkeakoulun 
kampuksella. Koulutuksen jälkeen voit jäädä 
vielä ”jälkilöylyille” saunailtaan klo 20 asti.

Ilmoittaudu mukaan ja varaa paikkasi 
torstaihin 22.9. 22 mennessä. 

Lisätietoja ja ilmoittautumislomakkeen 
löydät TÄÄLTÄ.

 

Muotoilu-
Projekti2

Strateginen 
ja systeeminen 
muotoilu

31.10.-9.12.226.10.22

Ilmoittaudu mukaan!

https://www.lyyti.fi/reg/strateginen_ja_systeeminen_muotoilu
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22.9. 
Hiukan tarina & 
ympäristöystävällisen 
liiketoiminnan kulmakivet

Tutustutaan hiukkamateriaalin 
tarinaan, ympäristöystävällisen 
liiketoiminnan kulmakiviin sekä 
pohditaan, miten nämä voivat
näkyä omassa liiketoiminnassa.

Kiertotalous
Minkälaisia mahdollisuuksia kierto-
talous ja kiertotalouden mukainen 
suunnittelu (circular design) tarjoaa 
yrityksille. Kestävän liiketoiminnan 
ajurit ja tulevaisuuden asiakkaiden 
tarpeisiin ja muuttuviin vaatimuksiin 
vastaaminen. Kiertotalouden muka-
inen suunnittelu ja muotoilun 
menetelmät ja mahdollisuudet sekä 
kestävän ja vastuullisen brändin 
rakentaminen.

Kestävä logistiikka
Logistiikan rooli kiertotaloudessa, 
toimitusketjujen hallinta,
kuljetuskustannusten pienentäminen 
ja vastuulliset kuljetukset. Materiaa-
livirrat ja toimivan logistiikka- 
verkoston rakentaminen, hyödyt 
ympäristölle ja yritykselle.

29.9. 
Myynti ja markkinointi
& korutyöpaja

Pohditaan hiukkamateriaalia myyn-
nin ja markkinoinnin näkökulmasta. 
Korutyöpajassa pääset kokeilemaan 
korujen tekoa hiuksista. Työpajan 
lomassa mahdollisuus saada
sparrausta markkinointi-klinikalta.

Myynti ja markkinointi
(Jatko-hanke)
Miksi markkinoida? Milloin 
markkinoida? Miten markkinoida? 
Missä markkinoida? Erityisesti: 
Kenelle markkinoida? Kuinka 
saadaan myynti ja markkinointi 
kirittämään toisiaan.

Tule mukaan uutta liiketoimintaa synnyttävään Hiukka kiertotalous 
-koulutukseen! Koulutuksessa opit hiuksen ja karvan matkasta
tuotteeksi sekä miten roska voidaan muuttaa rahaksi.

Koulutuspäivät ovat 22.9. & 29.9. klo 9-12. Koulutus järjestetään 
M19 -kampuksella Lahdessa (Mukkulankatu 19) ja 22.9. on
mahdollista osallistua myös etänä.

Kiertotalouskoulutusta kampaamo- 
ja trimmaamoalan ammattilaisille

https://www.lyyti.fi/reg/roskastarahaksi
Ilmoittaudu mukaan!

lyyti.in/roskastarahaksi

https://lab.fi/fi/projekti/hiukka2

 

Tiesitkö?
Hius ja karva ovat tällä 
hetkellä sekajätettä,
mutta ne voidaan 
kierrättää. 

Hiukka 2.0-hankkeessa 
kehitetään uudenlaisen 
hiukkamateriaalin 
käyttömahdollisuuksia
mm. öljyntorjunnassa. 

Lisätietoa: 
lab.fi/projekti/hiukka2
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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 täydennyskoulutuksille tai muille kou-
lutuksiin 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

• Toukokuu 2022
• Maaliskuu 2022 
• Tammikuu 2022 
• Marraskuu 2021 
• Syyskuu 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/2022-05/JATKO_uutiskirje_toukokuu_2022_0.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2022-03/JATKO_uutiskirje_maaliskuu_2022.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2022-03/JATKO_uutiskirje_tammikuu_2022.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2021-11/JATKO_uutiskirje_marraskuu_2021.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2021-09/JATKO_uutiskirje_syyskuu_2021.pdf
https://lab.fi/fi/projekti/muotoilukoulutuksen-ja-tyoelaman-jatkuva-vuorovaikutus-ja-oppiminen

