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Terveisiä JATKOilta!
Muotoilukoulutuksen ja työelämän 

jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen 
-hankkeen uutiskirje nro 8
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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 julkaistaan parin kuukauden välein. Se lä-
hetetään haastatteluihin ja tiedonkeruuseen osallis-
tuneille, hankkeen ohjausryhmälle, sidoryhmille sekä 
tuleviin koulutuspilotteihin osallistuville. Uutiskirjettä 
saa myös jakaa eteenpäin. Uutiskirjeen avulla haluam-
me rohkaista teitä, arvoisat lukijat, kertomaan meille 
millaisille täydennyskoulutuksille 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

• Lokakuu 2022 
• Elokuu 2022
• Toukokuu 2022
• Maaliskuu 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

Marjo Luhtanen
projektisuunnittelija
marjo.luhtanen(at)lab.fi
+358 44 708 520

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

• Tammikuu 2022 
• Marraskuu 2021 
• Syyskuu 2021
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Kuulumisia

JATKOLLE JATKOAIKAA

Meillä on ilo ilmoittaa, että rahoittajamme Hämeen 
ELY-keskus on myöntänyt hankkeellemme kolme kuu-
kautta jatkoaikaa aina 30.6.2022 saakka. Hankeajan 
pidentäminen antaa lisää aikaa koulutuspilottien läpi-
vientiin, tulosten analysointiin ja koulutusmallin kehit-
tämiseen. Lisäksi ennätämme nyt suunnitella rauhassa, 
kuinka hankkeessa tuotetut toimintamallit jalkaute-
taan käytäntöön ja kuinka niistä viestitään eteenpäin. 
Suunnitelmissa on ainakin lopputapahtuma huhtikuu-
hun sekä koulutusmallien esittelytilaisuuksia LAB-am-
mattikorkeakoulun henkilöstölle. 

ENNAKOINTI LIIKETOIMINNASSA

Marraskuussa pilotoitiin ”Ennakointi liiketoiminnassa 
- Vahvista yrityksesi tulevaisuuskyvykkyyttä” -täyden-
nyskoulutusta.  Virpi Vaittinen, tulevaisuuden tutkija ja 
strategisti, johdatti osallistujat kolmena aamupäivänä 
tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin termistöön, lähes-
tymistapoihin sekä tyypillisimpiin menetelmiin. 

Koulutuksessa käytiin läpi, mitä ennakointi oikeastaan 
on (ja mitä se ei ole), miten ennakointia tehdään ja 
kuinka sitä voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämi-
sessä. Koulutuskokonaisuus sisälsi teoreettista taus-
tatietoa, käytännön esimerkkejä, sekä konkreettista 
ennakointityöskentelyä yksin ja ryhmissä. Lisäksi osal-
listujat saivat varata vielä neljännelle kerralle henki-
lökohtaisen tapaamisen Virpin kanssa, jossa he saivat 
täsmävinkkejä ja työkaluja ennakoinnin soveltamisessa 
omaan työhön / kehityshaasteeseen. 

DESIGN ANNUAL REVIEW

LAB-ammattikorkeakoulun vuosijulkaisusta voit käy-
dä lukemassa sivulta 25 alkaen artikkelin ”Designing 
new models for lifelong education” jossa esitel-
lään kuinka JATKOssa kerättiin tietoa työelämätar-
peista koulutuspilottien pohjaksi ja miten opittua on 
sovellettu koulutuskokeiluissa. 

Ennakointi liiketoiminnassa -koulutuksessa oli mukana 
20 henkilöä ympäri Suomen. Etäyhteydestä huolimatta 
keskustelu oli vilkasta ja antoisaa. Esiin nousi paljon 
kysymyksiä, yhteisiä oivalluksia ja tarpeita liittyen juuri 
ennakointitiedon soveltamiseen käytännössä.
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MUOTOILUPROJEKTI 2

Muotoiluinstituutin kokemus- ja palvelumuotoilun 
opiskelijat sekä edustajat kuudesta Päijät-Hämäläisestä 
yrityksestä opiskelivat yhdessä projektinhallintaa, asia-
kasymmärrystä, tuotteistamista sekä myyntiä ja mark-
kinointia MuotoiluProjekti2 -opintojaksolla. Kurssin 
aikana opiskelijat ratkoivat yritysten kurssille tuomia 
kehityshaasteita. Kurssi huipentui 9.12. Leijonan luola 
-tulikokeeseen, jossa yritykset pääsivät pisteyttämään 
opiskelijoiden kehityssuunnitelmat. 

Opiskeltavien teemojen lisäksi opintojaksolla oli vahvas-
ti mukana osaamisen ja oppimisen reflektointi.  Kurssi 
vahvisti geneerisiä työelämätaitoja, syvensi substanssi-
osaamista sekä antoi konkretiaa businessmuotoilusta. 
Lisäksi kurssilla panostettiin työyhteisötaitojen hyö-
dyntämiseen tulostavoitteellisessa tiimityöskentelyssä.  
Palautteiden perusteella MP2 oli onnistunut, käytän-
nönläheinen, konkreettinen ja antoisa kokonaisuus. 
Eräs kurssipalaute kiteyttää annin oivallisesti ”Kiitos! 
Näitä todellakin lisää, enemmän ja aiemmin!” MP2 
toimi pilottina täydennyskoulutuksesta, tarjosi vahvaa 
ja vakuuttavaa sekä konkreettisen esimerkin kuinka 
TKI+O toiminta toimii parhaiten yhdessä ja arjessa. 
Opiskelijoiden kokemuksia opintojaksolta voit käydä 
kurkkaamassa instasta: uudistava_muotsikka

SISSARI 2.0

Marraskuun lopussa käynnistyi sisustussuunnitteli-
joille ja –arkkitehdeille räätälöity koulutuspilotti ”Sis-
sari 2.0”. Kokonaisuuteen kuuluu 9 opetuskertaa ja 
seitsemän toimialalle tärkeää teemaa: ennakointi ja 
tulevaisuusajattelu, kestävä kehitys, hyvinvointi, va-
laistussuunnittelu, perspektiivipiirtäminen, projektin-
hallinta sekä archicad 3D-ohjelmisto.  Asiantuntijoina 
koulutuksessa ovat muun muassa Kimmo Liimatainen 
(LAB), Susanna Björklund (LAB), Sisko Anttalainen 
(Suunnittelutoimisto FYRA), Reija Könönen (Relatio 
Oy) ja Timo Mikkonen (Poiat Oy). Koulutusta on ta-
kana ensimmäiset kolme kertaa (teemoina archicad 
ja ennakointi), joista kaksi on ollut lähiopetuksena 
LAB-ammattikorkeakoulun kampuksella ja yksi etänä 
teamsin yli. 

Sissari 2.0 -koulutuspilotissa on mukana mahtava, utelias, 
tiedonjanoinen ja aktiivinen porukka, jonka kanssa jatke-
taan heti tammikuun alussa kestävän kehityksen teemaan. 

Marjut Suokas perehdyttää opiskelijoita projektinhallintaan.

SEURAA MEITÄ SOMESSA

Instagram: uudistava_muotsikka 

Facebook: Uudistava Muotsikka
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Save-the-date

JATKO on mukana valtakunnallisessa hanketulosten 
ja hankkeiden esittely- ja verkostoitumistapahtumassa 
MIDAS-EXPOssa ke 15.2.2023. Tapahtumassa esi-
tellään teemoittain, tiiviisti ja kootusti viimeisimpiä  TKI 
(tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio) hankkeita ja nii-
den tuloksia. Messualueella LAB-ammattikorkeakoulun 
kampuksella pääset tutustumaan päättyvien ja käyn-
nissä olevien hankkeiden, TKI-toimijoiden, yritysten, 
oppilaitosten, opiskelijoiden ja rahoittajien toimintaan. 
Rinnalla toteutetaan perinteinen Duuniexpo.

15.2.2023

Merkitse kalenteriisi varaus JATKOn lopputapah-
tuma Learning Forumille torstaille 20.4.2023 klo 
9 alkaen. Learning Forum rakentuu asiantuntija-
puheenvuorojen, yhteisten keskustelujen ja oman 
osaamisen kehittämisen ympärille. Teemoina ovat 
esimerkiksi tulevaisuuden työelämä, jatkuva op-
piminen sekä omien vahvuuksien tunnistaminen ja 
sanoittaminen.

Lisäksi tapahtumassa esitellään mitä JATKO-hank-
keessa tehtiin ja millaiseksi koulutusohjelmak-
si hankkeen pilotit jalostuivat. Millaista on tästä 
eteenpäin Muotoiluinstituutin uudistuva ja uudis-
tava täydennyskoulutus ja millaisia mahdollisuuk-
sia se tarjoaa työntekijöille, työnhakijoille, yrityk-
sille ja organisaatioille?

Tarkempi aikataulu ja ohjelma julkaistaan 
tammi-helmikuussa 2023. 

Tilaisuus on maksuton. 

Learning 
Forum
 by JATKO

 Save the date 
 20.4.2023

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Katariina Pakarinen
Katariina.pakarinen(at)lab.fi
+358 50 430 5877
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Erotu 
tarinallistamalla! 

Luo asiakkaillesi elämyksellinen tarinakokemus

Samistelu ei kannata. Tarina on erottumisen, markkinoinnin 
ja myynnin työväline numero yksi. Yritykset tarvitsevat 
nyt tarinallistamista vaikuttamiseen ja erottumiseen sekä 
kokonaisvaltaisen innostavan ja sitouttavan asiakaskokemuksen 
luomiseen. Tarinallistaminen on tämän päivän parasta viestintää, 
markkinointia ja myyntiä. Tarinallistamisen avulla yritykset voivat 
tuottaa asiakaskohtaamisia, jotka ovat vaikuttavia ja erottuvia.

Tavoite? 

• Opit mitä on tarinallistaminen ja miten 
voit hyödyntää sitä oman liiketoimintasi 
kehittämisessä. 

• Tunnistat oman yrityksesi tarina-
elementit liiketoiminta-, asiakas- ja 
arvolähtöisesti. 

• Stooripuu-menetelmän avulla luot 
omalle yritystoiminnalle elämyksellisen 
tarinan ensimmäisen version. 

To 9.2.23 klo 9-12.30

Ensimmäisessä osassa käydään läpi 
tarinallistamisen perusteet ja aloitetaan 
oman yrityksen tarinaelementtien 
tunnistaminen. Esimerkit tarinallistamisesta, 
räätälöidään osallistujien mukaan.

Kenelle? 
 
Koulutus on suunnattu yrittäjille sekä 
yrityksissä tuotekehityksestä tai 
markkinoinnista vastaaville. Erityisen 
hyvin se sopii yrityksille, joissa 
palveluliiketoiminnan elämyksellisyys on 
tavalla tai toisella korostunut. Tänä päivänä 
palvelun elämyksellisyydestä on toki 
hyötyä kaikilla liiketoiminnan aloilla.

Ti 14.2.23 klo 9-12.30

Toisessa osassa esitellään syntyneet 
ydintarinan versiot ja ensimmäiset ajatukset 
tarinan osalta. Lisäksi pohditaan millainen 
tarina kiinnostaa asiakkaita ja kuinka 
tarinaelementit muutetaan ydintarinaksi. 

Koulutus jakautuu kahteen verkkokoulutukseen
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Ajankohta

9.2. klo 9.00–12.30
14.2. klo 9.00–12.30 

Asiantuntija 

Kouluttajana on Anne Kalliomäki 
Tarinakone Oy:sta. Hän on tarinallistamisen 
eli tarinalähtöisen palvelumuotoilun 
paras asiantuntija Suomessa. Annen 
kehittämät tarinallistamisen menetelmät 
ovat innovatiivisia ja käytännönläheisiä ja 
ratkaisevat erinomaisesti niitä haasteita, 
joita yrityksillä tänä päivänä on. Anne 
on kirjoittanut kirjan ”Tarinallistaminen 
– palvelukokemuksen punainen lanka”. 
(Talentum 2014). 

Koulutus järjestetään verkossa ja 
siihen osallistuminen on maksutonta. 

Ilmoittautuminen 26.1.23 mennessä: 

https://www.lyyti.in/erotu_tarinallistamalla

Ryhmäkoko on 20 henkilöä. Opiskelupaikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään 
tarkemmat lisätiedot, ennakkotehtävä 
ja etälinkki verkkokoulutukseen 
sähköpostilla.  

Lisätietoja koulutuksesta 
Katariina Pakarinen, projektipäällikkö 
katariina.pakarinen@lab.fi 
050 430 5877 

Anne Kalliomäki 
040 537 1939
www.tarinakone.fi

Koulutuksen järjestää LAB-
ammattikorkeakoulun projekti 
Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva 
oppiminen ja vuorovaikutus (JATKO), jota 
rahoittaa Euroopan Unionin Sosiaalirahasto. 
Projektin sivut löydät osoitteesta: 

https://lab.fi/fi/projekti/jatko-
muotoilukoulutuksen-ja-tyoelaman-jatkuva-
vuorovaikutus-ja-oppiminen 
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JATKO-tiimi toivottaa 
sinulle rauhallista
joulua ja hyvää 
uutta vuotta 2023!

Midjourney Bot 2022


