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23. Opettaja monialaisen 
tiedonrakentelun fasilitaattorina
 Sanna Juvonen & Päivi Pöyry-Lassila

JOHDANTO

Tässä artikkelissa kuvataan SotePeda24/7 -hankkeessa toteutettua opintotehtävää, jonka järjestivät kaksi 

ammattikorkeakoulua kolmelle eri koulutusalan opiskelijaryhmälle. Kaksi eri koulutusohjelmista koottua 

opiskelijaryhmää kehittivät innovatiivisia digitaalisia palveluita tai palvelupolkuja tulevaisuuden monialaiselle 

sosiaali- ja terveysalalle. Opintotehtävässä hyödynnettiin trialogista oppimismallia ja innovatiivisten tieto-

yhteisöjen periaatteita (Hakkarainen 2009). Samalla toteutettiin case-tutkimus, jossa kerättiin opiskelijoiden 

kokemuksia projektiopinnon toteuttamisesta. Tutkimuskysymyksinä olivat: Miten monialaisia kehittämis-

projekteja fasilitoidaan, ja miten opettaja voi hyödyntää fasilitointiosaamista? 

Artikkelissa esitettyjä tutkimustuloksia voidaan hyödyntää ammatillisen korkeakoulutuksen moni-

alaisten oppimistehtävien ja oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa. Tuloksista ilmeni kehityskohteeseen 

liittyvän yhteisen ymmärryksen syntymisen tärkeys sekä yhteisen kielen luominen. Molemmat edellyttävät 

yhteistä koulutusalojen rajat ylittävää vuoropuhelua ja tiedonluomista. Opettajan merkitys tiedonrakentelun 

fasilitaattorina korostui, sillä se mahdollistaa osaamis- ja koulutusalojen rajojen ylittävän yhteistyön.

Sosiaali- ja terveysalalla (jatkossa sote-alalla) tapahtuneet muutokset vaikuttavat ammatillisen koulutuk-

sen osaamisvaatimuksiin, sillä suurin osa sote-alan ammattilaista suorittaa ammatillisen koulutuksen. Merkit-

tävimpinä sote-alan muutoksen aiheuttajina voidaan mainita teknologisoituvat työvälineet ja niiden käyttöön 

liittyvä digitaalinen osaaminen sekä monialaisen yhteistyön tarve. Näitä aiheita tutkitaan ja kehitetään Ope-

tus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa SotePeda24/7 -hankkeessa (2018-2020) yhdessä 23 suomalaisen 

korkeakoulun ja laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Tämän päivän yhteiskunnalliset sote-alan ilmiöt harvoin ratkeavat yhden alan toimilla, vaan ratkaisuihin 

tarvitaan monialaista ja monitoimijaista yhteistyötä. Monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan julkisten toimijoi-

den lisäksi yksityisten palveluntuottajien, yritysten ja työnantajien sekä eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä 

(kts. esim. Ahonen 2020, Nykänen 2010).  Tässä artikkelissa tarkoitamme monialaisuudella eri alojen, kuten 
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sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijoiden ja opettajien yhteistyötä yhteiseen 

kohteeseen eli opintotehtävään liittyen.  Sote-alan toimintoja on integroitu asiakaslähtöisempään suun-

taan ja eri alojen yhteistyö sekä erilaiset verkostot ovat palvelujen tuottamisen edellytys. Tämä luo paineita 

ammatilliselle koulutukselle, sillä monialainen osaaminen edellyttää taitoa toimia monialaisessa ryhmässä. 

Monialaisen osaamisen opiskelu tulisikin liittää osaksi ammattiin opiskelua. (esim. Mönkkönen yms. 2019). 

Monialainen opintokokonaisuus tarjoaa opettajalle mahdollisuuden järjestää opintotehtävä toisella 

tavoin. Fasilitoinnin keinoja hyödyntämällä opettaja voi tukea ryhmän ja sen jäsenten tiedonrakentelua sekä 

keskinäistä vuorovaikusta. Fasilitoinnilla tarkoitetaan ryhmän työskentelyn helpottamista erilaisten työsken-

telymenetelmien ja rakenteiden avulla.  Fasilitointi toimii ryhmäprosessien tukena ja helpottajana auttaen 

mm. yhteisen ymmärryksen ja tavoitteiden muodostamista. Fasilitaattori ei anna valmiita ratkaisuja, vaan 

luo puitteet yhteisten ratkaisujen rakentamiselle toimijoiden välisenä yhteistyönä tarjoten mm. rakenteen ja 

työkaluja yhteistyön tueksi. Fasilitaattori on ”neutraali ulkopuolinen”, joka ei suoraan osallistu ryhmän työs-

kentelyyn, vaan ainoastaan tukee sen etenemistä kohti tavoitetta. (Schwarz, 2017)

Monialaisessa ryhmässä fasilitaattorin tehtävänä on usein auttaa ryhmän jäseniä muodostamaan ensin 

yhteinen kieli ja ymmärrys yhteistyön mahdollistamiseksi sekä tämän jälkeen auttaa ryhmää määrittelemään 

yhteinen tavoite ja sen saavuttamiseen tarvittava työskentelysuunnitelma. Fasilitaattorin tärkeimpiin työka-

luihin kuuluu erilaisten kysymysten tekeminen ryhmälle, jolloin ryhmä itse työstää vastaukset kysymyksiin ja 

ratkaisut asetettuihin tavoitteisiin. Fasilitoinnin avulla ryhmää myös ohjataan pitämään työskentely yhteistä 

tavoitetta kohti kulkevana. (Schwarz, 2017.) Artikkelissa kuvataan yhtä tapaa organisoida korkeakoulutukseen 

monialainen opintokokonaisuus fasilitoinnin keinoin ja antaa suosituksia monialaista opintotehtävää suunnit-

televalle opettajalle.

TRIALOGISEN OPPIMISEN MALLI PEDAGOGISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA

Artikkelissa kuvataan trialogisen oppimisen mallin mukaan toteutettua opintotehtävää. Hankkeen peda-

gogiseksi viitekehykseksi on valittu trialogisen oppimisen malli, jonka avulla hahmotamme monialaista oppi-

misprojektia. Trialoginen oppiminen on luonteeltaan yhteisöllistä uuden tiedon, osaamisen ja ymmärryksen 

kehittämistä. Oppimista voidaan lähestyä kolmen metaforan kautta: monologinen, dialoginen ja trialoginen 

(Sfard, 1998; Paavola & Hakkarainen, 2005). 

Monologinen oppiminen nähdään yksilökeskeisenä tiedon hankintana, jossa oppija prosessoi usein fakta-

pitoista, käsitteellistä tietoa esim. osallistumalla luennolle tai lukemalla oppikirjaa. Dialoginen oppiminen 

taas tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja osallistumalla jonkin ryhmän toimintaan, oppien koke-

musperäistä tietoa konkareilta ja omaksuen samalla kyseisen yhteisön kulttuuriset käytännöt. Trialoginen 

oppiminen taas kohdistuu osallistujien aiemman osaamisen ylittävän uuden tiedon tavoitteelliseen yhteis-

kehittämiseen yhteisiä kehittämisen kohteita työstämällä. (Hakkarainen & Paavola, 2009.) 

Nämä kolme oppimisen metaforaa tai tapaa nähdään SotePeda24/7 -hankkeessa toisiaan täydentävinä 

esim. siten, että monologisen oppimisen keinoin hankittua tietoperustaa tarvitaan, jotta osallistuminen sekä 

dialogisen että trialogisen oppimisen prosesseihin olisi mahdollista. Projektiopinnossa keskitymme trialogi-

sen oppimismallin tukemiseen siten, että opiskelijoiden oppiminen tapahtui opintojen eri vaiheissa olevien ja 

eri koulutusohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden kanssa samassa pienryhmässä yhteiskehittäen ja yhteisiä 

kehittämisen kohteita opiskelemalla. Trialoginen oppiminen organisoidaan yhteisesti luotavien ja kehitettä-

vien jaettujen kohteiden ympärille. Tällainen kehittämisen kohde voi olla esim. prototyyppi tai toimintamalli. 



246

(Hakkarainen & Paavola 2009; Paavola 2012). Tässä opintotehtävässä opiskelijat toteuttivat pienryhmissä 

prototyypin: digitaalisen palvelupolun.   

Lisäksi trialogista oppimista tukee osallistujien organisoiminen innovatiiviseksi tietoyhteisöksi, joiden 

jäsenet edustavat erilaista toisiaan täydentävää tietoa, työhistoriaa ja osaamisia (Hakkarainen ym. 2004). 

Innovatiivisessa tietoyhteisössä näkyväksi tulee toimijoiden monialaisuus, jolloin päästään “ristiinpölyttä-

mään” eri alojen ymmärrystä ja tapoja luoda uutta tietoa ja osaamista. Innovatiiviset tietoyhteisöt pyrkivät 

reflektoimaan sekä kehitettyä uutta tietoa, että toimintatapojaan, ja vastuu tiedonluomisen prosessista 

nähdään kollektiivisena. (Hakkarainen ym. 2004; Hakkarainen 2009.) Opintotehtävällä tavoiteltiin yhteisöl-

listä oppimista ja sitä tuettiin tavoitteiden sekä arvioinnin avulla sekä siten, että opiskelijajäsenet edustivat 

toisiaan täydentäviä osaamisia. 

PROJEKTIOPINNON KUVAUS

Monialainen opintotehtävä on pyrkinyt toteuttamaan käytännössä sekä trialogisen oppimisen, että inno-

vatiivisten tietoyhteisöjen periaatteita. Opiskelijaryhmät on rakennettu siten, että niiden jäsenet edustavat 

eri aloja (IT, liiketalous, sosiaali- ja terveysala), eri organisaatioita ja eri koulutustasoja (AMK-taso/EQF6 ja 

YAMK-taso/EQF7). Myös opettajat ovat edustaneet eri aloja, jolloin opintotehtävän suunnittelussa ja toteu-

tuksessa on tavoiteltu alat ylittävää vuorovaikutusta ja uuden ymmärryksen luomista. Lisäksi opintotehtävä 

on organisoitu yhteisen kehittämisen kohteen ympärille eli sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palvelupolku-

jen kehittämiseen yhteisöllisen tiedonrakentelun keinoin. 

Opintotehtävä toteutettiin syyslukukaudella 2018 ja siihen integroitiin sekä AMK että YAMK -opiskelijoita 

trialogisen oppimismallin lähtökohtien mukaisesti. Kahden hankkeessa mukana olevan ammattikorkea-

koulun järjestämän yhteisen opintotehtävän laajuus oli YAMK-opiskelijoille 5 opintopistettä ja AMK-opiskeli-

joille 10 opintopistettä. Opintokokonaisuuden tavoitteena oli vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon, tieto- ja 

viestintäteknologian (IT) sekä liiketalouden opiskelijoiden tietoja, taitoja ja osaamista sekä kuvailla sosiaali- ja 

terveydenhuollon sähköisten palvelujen edellyttämää osaamista. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa yhteisölliseen 

oppimiseen perustuvia pedagogisia ratkaisuja digitaaliseen toimintaympäristöön. 

Opiskelijat kehittivät innovatiivisia digitaalisia palveluita tai palvelupolkuja monialaiselle sosiaali- ja 

terveysalalle. Opintotehtävän toteutuksen yhteydessä selvitettiin, miten monialaisia kehittämisprojekteja 

fasilitoidaan ja miten opettaja voi hyödyntää fasilitointiosaamistaan.  Eri alojen opiskelijat muodostivat kaksi 

ryhmää. Ryhmätöiden aiheet ideoitiin omissa pienryhmissä ja aiheet pohjautuivat Sosiaali- ja terveysalan 

opiskelijoiden työkokemuksiin. Molemmissa pienryhmissä oli 7 osallistujaa kaikista koulutusohjelmista.

Case-tutkimusta ohjasi kaksi tutkimuskysymystä: 1. Miten monialaisia kehittämisprojekteja fasilitoi-

daan? ja 2. Miten opettaja voi hyödyntää fasilitointiosaamista?  

Opiskelijoille kerrottiin tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja, ettei tutkimuksesta poisjää-

minen vaikuttaisi opintojen arviointiin. Lisäksi korostettiin, että opiskelijoilla olisi mahdollisuus keskeyttää 

tutkimukseen osallistuminen milloin tahansa. Opiskelijoita informoitiin tutkimuksesta sekä suullisesti että 

kirjallisesti ja heiltä kerättiin kirjalliset suostumukset tutkimukseen osallistumiseen.

Tutkimusaineisto koostuu projektiopinnon aikana tapahtuneesta osallistavasta havainnoinnista yhden 

opintojakson vastuuopettajan toimesta, opiskelijoiden haastatteluista, heidän kirjoittamistaan raporteista, 

tunnin pituisesta audio-nauhoituksesta, joka äänitettiin Skype Business-työtilassa tapahtuneesta opinto-

jakson arviointitilaisuudesta sekä palautekyselystä, joka lähetettiin opiskelijoille sähköpostitse opintojakson 
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päätyttyä. Kerätty aineisto analysoitiin laadullisella sisällön analyysillä. Tuloksena saatiin opiskelijoiden näke-

myksiä ja kokemuksia monialaisesta projektiopinnosta, jossa hyödynnettiin trialogisen oppimisen mallia ja fasili-

toivaa opetusta. Case-tutkimuksen tulokset esitellään artikkelin luvussa 4. Kokemuksia projektiopinnosta.

Trialogisen oppimisen mallin soveltamisessa huomioitiin kuusi suunnitteluperiaatetta (Lakkala et al. 

2015; Paavola et al. 2011), jotka ohjasivat opiskelijoiden monialaista opiskelua. Suunnitteluperiaatteet ja nii-

den soveltaminen on kuvattu taulukossa 1. 

Suunnitteluperiaate

1. Toiminnan organisointi yhteisesti 
kehitettävien kohteiden ympärille:

2. Henkilökohtaisen ja sosiaalisen tason 
yhdistäminen sekä aktiivinen toimijuus:

3. Pitkäjänteiset työskentelyprosessit: 

4. Eri tiedon muotojen yhdistäminen ja 
reflektointi asioiden kehittämisessä: 

5. Tietokäytäntöjen ”ristipölytys” eri 
kontekstien ja yhteisöjen välillä: 

6. Joustavien digitaalisten työvälineiden 
käyttö: 

Käytännön toteutus

Opiskelijoilla oli yhteinen opintotehtävä, jossa tarkas-
teltiin ja kehitettiin digitaalisia ratkaisuja työterveys-
huoltoon sekä potilaan kotiuttamisprosessiin. 

Eri taustaiset opiskelijat toivat mukaan oman henkilö-
kohtaisen osaamisensa, mutta ryhmätyö edellytti 
yhteistä tiedon rakentelua ja kehittämistä. 

Oppimiskokonaisuus oli suunniteltu koko lukukauden 
mittaiseksi, jolloin oppimisprosesseista muodostui 
pitkäjänteisiä.

Opintotehtävässä tarvittiin sekä faktapohjaista että 
kokemuspohjaista tietoa, ja tiedonluomisen ja oppi-
misen prosessia reflektoitiin opettajien kanssa mm. 
ohjaustapaamisissa.

Opintotehtävässä pyrittiin ylittämään osaamisalojen 
ja koulutustasojen rajoja sekä oppimaan kehittämisen 
ja tiedonluomisen käytänteistä mukana olleiden eri 
alojen ja koulutustasojen edustajilta.

Oppimiskokonaisuus toteutettiin osin lähiopetuksena 
mutta osin verkossa, hyödyntäen erilaisia digitaalisia 
alustoja, kuten Skype Business, Zoom ja Google Drive 
-alustoja yhteistyön ja oppimisen tukena. Lisäksi 
opintojaksolla oli käytössään kahden korkeakoulun 
verkko-oppimisympäristöt: Optima ja Moodle.

Taulukko 1.  Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteiden soveltaminen monialaisessa projektiopinnossa.
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KOKEMUKSIA PROJEKTIOPINNOSTA 

Projektiopinnon toteuttamisen haasteena oli korkeakoulujen erilaiset aikataulut, sillä korkeakoulujen 

opiskelijoiden opintojen aloitus syyslukukaudella tapahtui eriaikaisesti.  Tästä johtuen opintojakson aloitus 

jouduttiin toteuttamaan kaksi kertaa ja osa opiskelijoista aloitti yhteisen projektiopinnon suunnittelun ennen 

muita.  Opintotehtävän alkuun sovittiin yksi kaikille yhteinen virtuaalinen tapaaminen, missä jaettiin opiske-

lijat kahteen monialaiseen pienryhmään. Ohjelmaan aikataulutettiin yhteinen työpajapäivä, jossa opiskelijat 

tapasivat toisensa kasvokkain. Arviointi ja opintotehtävän reflektointi toteutettiin virtuaalisesti Skype Busi-

ness -työtilassa. 

Opiskelijoiden tehtävänä oli asettaa omat aikataulut kehittämisprojektilleen ja sopia ryhmän yhteistyö-

tavat, kuten tapaamisajankohdat ja tapaamisympäristöt. Opettajat fasilitoivat opiskelijaryhmien toimintaa 

säännöllisissä ohjaustapaamisissa, virtuaalisesti tai fyysisissä tapaamisissa. Lisäksi ohjausta annettiin sähkö-

postitse silloin kun opiskelijat tarvitsivat tukea ja neuvoja.

Opintotehtävän suunnittelussa eriaikaisuutta ei pidetty ongelmallisena, mutta opintojen edetessä kävi 

ilmi, että yhteisen ymmärryksen syntymisen kannalta yhteinen aloitus olisi ollut tärkeää. Monialainen kehit-

tämisprojekti edellyttää yhteistä aikaa ja paikkaa yhteisen ymmärryksen luomiselle. Tämän lisäksi opettajan 

täytyy fasilitoida yhteisen ymmärryksen syntymistä, jotta erilaisten opiskelu – ja työtaustaisten opiskelijoiden 

yhteinen tiedonluonti onnistuu. Kun kyseessä on eri aloilta ja koulutusohjelmista tulevat opiskelijat, on myös 

tuettava yhteisten opiskelu- ja toimintatapojen luomista. Opiskelijoiden erilaiset koulutus- ja ammatilliset 

taustat haastoivat yhteisen ymmärryksen ja kielen syntymistä ja opiskelijat olisivat tarvinneet opettajilta eri-

tyisesti alkuvaiheessa enemmän tukea ja ohjausta esimerkiksi yhteisten tapaamisten avulla.  

   Opintotehtävän opettajat olivat motivoituneita yhteistyöhön ja inspiroivia keskusteluja käytiin niin 

projektiopinnon sisällöstä kuin pedagogisista ratkaisuista. Myös opiskelijat kokivat mielekkäänä opiskelun 

monialaisen kehittämisprojektin parissa. Opintotehtävän edetessä haasteita toivat opiskelijoiden kohtaa-

mat huolet ja haasteet, jotka usein liittyivät eri koulutusohjelmien yhteisen kielen löytämiseen; kun toiselle 

oppijalle merkittävintä on sujuva tietotekninen käyttöliittymä, toinen oppija haluaa keskittyä vain sisältöön. 

Heräsi kysymys, miten muodostaa oppijoiden yhteinen kieli ja yhteinen ymmärrys digitaalisia välineitä hyö-

dyntäen? Oppijoilla oli erilaiset elämäntilanteet ja aikataulut – yhteistä aikaa ei ollut helposti löydettävissä. 

Intoa ja motivaatiota uuden oppimiseen yhteiskehittämiseen oli, mutta sen toteuttaminen käytännössä oli 

haasteellista, kuten seuraavassa opintotehtävään osallistuneen opiskelijan kommentissa käy ilmi.  

 ”Yhteistä tekemistä ja ymmärrystä oli melko hankala saada edistettyä. Myös näin pienellä porukalla 

 on vaikea työskennellä yhdessä moniammatillisesti, jos ei ole selkeästi sovittu yhteisistä tavoitteista 

 ja aikatauluista.” 

Ongelmanratkaisu yhdessä opiskelijoiden kanssa oli aikaa vievää, sillä ongelman ratkaiseminen edel-

lytti pitkällisiä keskusteluja, jotka usein päätyivät eri alojen tehtävien määrittelyyn ja eettisiin pohdintoihin 

ammatti-identiteetistä. Opiskelijoiden puheista välittyi yhteisen ymmärryksen puute, kuten opintotehtävän 

opiskelija toteaa:   

 “Työstäminen alatiimeissä sujui varsin irrallaan toisistaan; alussa yhteistyötä tiimien välillä oli paljon, 

 mutta loppua kohti alkoi käydä selväksi, että alustatiimi rakentaa alustaa melko irrallaan sisällöstä. 

 Saimme kuitenkin nivottua sisällön ja alustan melko hyvin yhteen”.
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Haasteista huolimatta opiskelijoiden oppimisprosessi eteni ja projekti inspiroi jatkamaan, vaikka opiskelijat 

kokivat saaneensa ristiriitaista ohjausta eri vastuuopettajilta, kuten seuraavassa opiskelijan kommentissa käy ilmi.  

 

 ”Opiskelijat saivat erilaisia ohjeita ja neuvoja omilta opettajiltaan ja ohjeet saattoivat olla keskenään 

 ristiriidassa, mikä aiheutti huomattavasti pohdintaa ja työstämistä tiimillä; mitä nyt onkaan tarkoitus 

 tehdä? Koska esitykset esitetäänkään? Mikä on sisällön ja alustan suhde? Mitkä ovat aikataulut? Millä 

 alustalla työstämme yhteisiä töitä?” 

Monialaisuus vaatii toimijoita paljon yhteistä aikaa yhteisen kehittämiskohteen ymmärtämiseen. Myös 

projektiopinnon vastuuopettajat edustivat monialaista ryhmää. He olivat juuri aloittaneet yhteistyön ja hank-

keen yhteinen kehittämistehtävä oli alkuvaiheessa. 

LOPUKSI

Artikkelissa esitettyjä havaintoja voidaan hyödyntää korkeakoulutuksen monialaisten oppimistehtävien 

ja oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa. Niistä ilmeni kehityskohteeseen liittyvän yhteisen ymmärryksen 

syntymisen tärkeys sekä yhteisen kielen luominen. Molemmat edellyttävät yhteistä koulutusalojen rajat ylit-

tävää vuoropuhelua ja tiedonluomista. Opettajan merkitys tiedonrakentelun fasilitaattorina korostui, sillä se 

mahdollistaa osaamis- ja koulutusalojen rajojen ylittävän yhteistyön.

Luottamus, avoimuus ja jaetut arvot ovat onnistuneen moniammatillisen työskentelyn perusta. Se vä-

hentää toimijoiden rooleihin liittyviä epäselvyyksiä ja lisää avointa yhteistyötä (mm. Hesjedal, Hetland & 

Iversen 2015, Isoherranen 2012, Blakey 2014).  Toisaalta ristiriitoja syntyy mm. monialaisen ryhmän erilaisista 

tavoitteista ja rajoitetusta tiedon jakamisesta (Blakey 2014). Tämä ilmeni myös opiskelijoiden palautteesta. 

Opiskelijat olivat itsenäisesti rakentaneet ryhmiinsä kaksi alatiimiä, joita toinen opiskelijaryhmä kutsui 

“alusta- ja sisältötiimiksi”. Tämä tarkoitti sitä, että alustatiimi kehitti opintotehtävässä digitaalista alustarat-

kaisua ja sisältötiimin vastuulla oli asiakaspolun rakentaminen. Pienryhmien jäsenten yhteistä vuoropuhelua 

olisi edistänyt se, jos kaikki ryhmän jäsenet olivat järjestäneet yhteisiä tapaamisia ja keskustelet tehtävästä 

yhdessä.  

Digitaalisen sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämiseen liittyvän oppimisprosessin lisäksi opiskelijat 

oppivat aikataulujen ja kuuntelemisen merkityksestä ja projektinhallinnasta sekä vahvistivat oman asian-

tuntijuuden kehittymistä monialaisessa ryhmässä. Yhteisen ymmärryksen kehittyminen on lähtökohta, joka 

SotePeda24/7 -hankkeen muissa pedagogisissa kokeiluissa huomioitiin.  Opettajan roolin merkitys erityisesti 

eri alaisten opiskelijoiden yhteistyön ja tiedonrakentelun fasilitaattorina (Schwarz, 2017) nousi selkeästi esille. 

Opiskelijoiden kokemukset oppimiskokonaisuudesta olivat pääosin positiivisia, mutta palautteesta kävi 

selkeästi ilmi, että monialaisen oppimiskokonaisuuden yhteistyön organisointi ja fasilitointi vaativat huomat-

tavasti panostamista opettajilta. Yhteisen kehittämisen kohteen ymmärtäminen on edellytys opiskelijoiden 

yhteisen oppimisen ja tiedonluomisen prosessin onnistumiselle. Opettajan näkökulmasta tämä tarkoittaa, 

että opintokokonaisuuden alussa kannattaa käyttää riittävästi aikaa yhteisen, opiskelijoiden osaamisalat 

ylittävän ymmärryksen muodostamiseen, ja opettajan rooli tässä on toimia fasilitaattorina (Schwarz, 2017), 

joka auttaa tiedollisten rajojen ylittämistä (ns. boundary spanning, ks. esim. Levina & Vaast, 2005). Muuten 

vaarana on oppimisen jääminen yhteistoiminnalliselle tasolle (co-operative), jolloin muodostuu eri alojen 

omia alaryhmiä, jotka toimivat erillisinä eikä aidosti monialaista oppimista pääse tapahtumaan. 
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Tavoitteena on päästä oppimisessa yhteisölliselle (collaborative) tiedonrakentamisen tasolle, jolloin 

oppimisen prosessi on kaikille yhteinen taustasta riippumatta. (esim. Repo, 2010) Lisäksi opettajaa tarvitaan 

fasilitoimaan eri alojen välistä “ristiinpölyttämistä” (Lakkala et al. 2015) koskien niin eri alojen osaamisten että 

erilaisten käytänteiden välistä rajojen ylittämistä. Käytännössä esimerkiksi sote-alojen opiskelijan ja it-alan 

opiskelijan on helpompi tehdä yhteistyötä ja muodostaa yhteinen ymmärrys kehittämistehtävästä, kun jo 

opintotehtävän alussa opettajan johdolla muodostetaan tietoisesti yhteinen, jaettu ymmärrys sekä opitta-

vasta ja kehitettävästä asiasta että yhteisen kehittämisen ja tiedonluomisen toimintatavoista ja käytänteistä. 

Monialaisen oppimisprosessin fasilitointi vaatii opettajilta myös oman työn hahmottamista monialaisena 

siten, että eri alojen opettajat joutuvat ylittämään alojensa välisiä rajoja ja muodostamaan oppimiskokonai-

suudesta aidosti monialaisen. Tämä korostuu erityisesti oppimiskokonaisuuden suunnitteluvaiheessa. 

Paavolan ym. (2011) sekä Lakkalan ym. (2015) määrittelemien trialogisen oppimisen suunnitteluperiaat-

teiden huomioimisen lisäksi ehdotamme kokemustemme pohjalta seuraavaa:

 Suunnittele opintokokonaisuuden ja opiskelijoiden tehtävän aikataulu huolellisesti, ja varaa aika

 tauluun riittävästi yhteisiä tapaamisia joiden aikataulut tulee tiedottaa jo ennen opintotehtävän 

 alkua. Käytä aikaa myös ryhmätyötaitojen opettamiseen; ryhmätyön etenemiseen, erilaisten 

 roolien kuvaamiseen, tavoitteisiin ja erilaisiin vaiheisiin, mikä auttaa ryhmätyöhön sitoutumista ja  

 yhteisen ymmärryksen syntymistä (Ilomäki, Kosonen 2019).     

 Keskustele opintotehtävän oppimistavoitteista ja arvioinnista muiden opettajien kanssa ennen  

 opintotehtävän alkua. Tämä on erityisen tärkeää, kun opintokokonaisuus on monialainen ja opet- 

 tajat edustavat eri osaamisalueita. 

 Yhteisen lähdekirjallisuuden valinta kannattaa tehdä huolellisesti ja yhteiseen keskusteluun 

 pohjautuen.

 Yhteisten digitaalisten oppimisympäristöjen ja yhteydenpitokanavien valinta pitää myös tehdä  

 huolellisesti, jotta ympäristö tukee monialaista ja oppilaitosten rajat ylittävää yhteistyötä. 

 Sovi muiden opettajien kanssa, kuinka usein annetaan ohjausta, miten monialaista oppimista 

 ohjataan ja voivatko eri opettajat antaa ohjausta enemmän kuin toiset. 

 Tutustu digitaalisiin välineisiin ennakkoon, jotta voit suunnitella opiskelijan toiminnan verkossa  

 monialaisuus huomioiden. 

 Panosta yhteisen ymmärryksen luomiseen ennen yhteistä kehittämistä. Yhteinen ymmärrys ei  

 synny ilman riittävää yhteistyötä ja avointa, moninaisuutta arvostavaa keskustelua.  

  

Case-tutkimuksen aineisto on suppea eikä tutkimustuloksista voida tehdä yleistyksiä ilman laajempia 

jatkotutkimuksia. Opintotehtävä on kuitenkin tarjonnut jatkokehitysideoita, joiden avulla opintoa kehitetään 

edelleen ja sen tutkimista jatketaan. Opetuskokeilu kannustaa jatkamaan monialaisten opintojen kehittä-

mistä ja tutkimusta. Kirjoittajat jatkavat kehitystyötä trialogisen mallin soveltamisesta digitaalisesti toteu-

tettavaan monialaiseen opintotehtävään. SotePeda24/7 -hankkeen monialaisten opintotehtävien kehitystyö 

jatkuu ja tiedonluontia tuetaan opettajan fasilitointiosaamisen avulla yhteisen ymmärryksen luomisessa. 

•

•

•

•

•

•

•
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24. Co-creating value: Multi-stakeholder 
co-creation of lifelong education
Laura Erkkilä & Marilla Kortesalmi

INTRODUCTION

Co-creation is an established method for creating value in co-operation between customers and compa-

nies (Prahalad & Ramaswamy, 2004b). Co-creation has been a widely accepted value-creation tool in various 

contexts. In the educational context, co-creation enables different stakeholders to take part in and bring new 

perspectives to education design. This is seen to add value in the quality and impact of education. Studies 

have been conducted on the impact that increased cooperation between education institutions and students 

has on education design and improves the institutions’ service processes (Chemi & Krogh, 2017; Wardley 

et al., 2017). The benefit of co-creation is anticipated to influence successful service experiences, increased 

personalisation of study paths and students’ positive relationship with their institution (Dollinger et al., 2018). 

In lifelong learning (also continuous learning), personalisation and tailored courses are typical expecta-

tions. The focus of education is on skills, expertise and adequate knowledge of working life. Its provision is 

increasingly towards non-degree education. Effective lifelong education (also adult education or working-

life-oriented education) must be directly linked to competence needs, and education must be accessible along-

side work. In lifelong learning, close interaction between education institutions, employers and employees is 

necessary. However, co-creation has not been widely studied in the lifelong learning context. 

In this paper, we lay the foundation for an examination of the benefits of multi-stakeholder co-creation in 

lifelong education. It can be used to inform and guide best practices for designers of lifelong learning within 

higher education. We suggest that through co-creation methods, both the needs of those in working life and 

the conditions for education provision can be taken into account when designing education. Co-creation can 

thus help increase the personalisation of education and the utilisation of user experiences. In addition, parti-

cipation in education design can strengthen learners’ positive attitudes towards the phenomena of learning. 
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BACKGROUND

Continual economic globalisation, technological development and diverse occupational requirements 

emphasise the need to develop skills vital to working life. That requires educational institutions to design 

new learning models. In Finland, education has traditionally focused on formal and diploma-oriented learning 

(OECD, February 2020). To serve the growing need for education that updates hands-on skills and professional 

expertise, diverse forms of training and coaching programs have been designed expressly for working-life pur-

poses. Adequate forms, methods and pedagogical interventions have been studied in the context of lifelong 

learning. However, more in-depth analysis of how education design can strengthen employees’ learning motiva-

tion, as well as how to combine companies’ education needs and education institutions’ supply of education, 

is still required. 

The concept of lifelong learning shifts the focus of education and the setting and methods increasingly 

towards a working-life context and non-degree education. Effective lifelong education must be directly linked 

to the competence needs of working life, and education must be accessible alongside work. Consequently, 

this phenomenon challenges the traditional means of education design. 

In Finland, diploma-oriented higher education is funded by the Ministry of Education and Culture, and the 

terms of funding influence the forms and content of education. Through stakeholder surveys, higher-education 

institutions frequently evaluate the adequacy and accuracy of their performance (see, e.g., Laurea 2019). In 

addition, various predictions and research enlighten the future needs for skills and knowledge (Leveälahti et 

al., 2015). However, education design in higher education is a multifaceted process, and agile changes are 

often challenging. On the other hand, companies and stakeholders find it difficult to utilise diploma-oriented 

education selection to satisfy the demand for updating working-life skills. Various attempts and technological 

solutions are designed to tackle challenges. Companies as well as governments have their arguments for the 

forms and content of adult education (see Desjardins, 2017). Besides the macro-level discussions of financing 

lifelong education actions, it is important to underline the role of the participant. Learning is, ultimately, an 

individual cognitive process, even though it takes place under socio-cultural terms (Boeren, 2017). 

The co-creation process considers the interests of diverse stakeholders. Because we approach the theme 

through the process of value creation in lifelong education context, which offers a valuable approach for edu-

cation design, our aim is to contribute to the literature on lifelong learning. In practice, our paper can be used 

to inform and guide best practices for designers of higher education and other educational institutions. This 

paper presents a model that outlines the benefits a co-creation orientation offers on one hand to lifelong lear-

ners and on the other hand education institutions. The model also discusses the indicators of value co-creation, 

to which practitioners can pay attention in attempts to orientate their actions.

In contrast to the conceptual model of co-creation in higher education (Dollinger, Lodge & Coates, 2018), 

our discussion assumes that co-creation involves not only the student (here: lifelong learner) and the education 

institution but also working life in determining relevant feedback, opinions and other resources, thus offering 

value to all co-creation participants. In other words, in our co-creation setting, institutions, students and 

working-life (company) representatives work together to co-create value. However, the anticipated benefits 

are outlined from the viewpoints of the learner and the educational institution. 
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LITERATURE REVIEW

In order to present a model for closer investigation of value co-creation in lifelong education, we first 

briefly discuss the concept of value co-creation, its two main dimensions and their sub-constructs. This lays 

the foundation for the inspection and reformulation of the Dollinger et al. (2018) model for the context of 

lifelong education.

In this paper, we use the term ‘lifelong learner’, referring to an adult person who actively pursues 

knowledge and skills throughout his or her life, often to progress his or her working life. At the same time, 

‘lifelong education’ refers to education designed specifically to respond to the needs of working life. Lifelong 

education can include educational elements of general personal and professional growth.

VALUE CO-CREATION 

The topic of value co-creation has gained the attention of marketing academics and practitioners since the 

early 2000s. The concept describes collaboration between multiple stakeholders as a more customer-oriented 

response to the company-centric value creation of the past (Prahalad & Ramaswamy, 2004a). Interest in value 

co-creation was fuelled by a Vargo & Lusch (2004) study on co-creative service-dominant logic in marketing, 

suggesting a shift away from the exchange of tangible goods towards the exchange of intangibles, specialised 

skills and knowledge and processes. It became acknowledged that companies could not assume acting 

autonomously, e.g., in designing products and services with little or no interaction with customers (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004b). The main idea is the changing role of the customer and the recognition of the 

customer’s active, informed and connected role in the industrial system.

Conventionally, companies and customers have had distinct roles of production and consumption in the 

value-creation process. Prahalad and Ramaswamy (2004a) introduced the notion of customers engaging in 

the processes of both defining and creating value. Through continuous, in-depth dialogue, companies can 

learn more about customers’ aspirations, desires and behaviours and get ideas, e.g., for design and manu-

facturing. Engagement, interaction, self-service and experience are important elements of joint value creation 

(Bendapudi & Leone, 2003).

In a rigorous review of scholarly value co-creation literature, Ranjan and Read (2016) distinguish between 

two core conceptual dimensions of value co-creation: co-production and value-in-use. Whereas co-production 

encompasses the aspect of (mutual) exchange or where the value proposition is created alongside the custo-

mer (Dollinger et al., 2018), the concept of value-in-use is aligned with the view that the value is created in use 

or consumption (Ranjan & Read, 2016) beyond production. 

The process of co-production rests on the assumptions of active participation and continuous dialogue, 

which facilitate collaboration (Prahalad & Ramaswamy, 2004b). The customer can even be considered a part 

of the organisation’s team (Mark, 2003). Whereas co-production is predominantly controlled by the organisa-

tion, the customer is more in charge of the value-in-use, because the customer decides what happens to the 

products and services, and how they are used, after they are produced (Dollinger et al., 2018).

Through their analysis, Ranjan and Read (2016) also identified sub-constructs for an additional definition 

of the dimensions co-production and value-in-use. Based on the review, three categories of elements further 

defining co-production are knowledge-sharing, equity and interaction. First, knowledge-sharing refers to the 

sharing of customers’ knowledge, ideas and creativity to build understanding of current and future needs 

(Ranjan & Read, 2016). Second, equity manifests as mutualism, openness and non-command relations of 
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co-production (Arvidsson, 2011), and as a sense of ownership in the process. Third, dialog in the activity of 

co-production indicates interaction, engagement and willingness to act on both sides (Prahalad & Ramaswa-

my, 2004b).

Whereas co-production suggests that value can be derived through interaction with the company and 

its offerings, value-in-use is captured only through customers’ consumption of the product or use of the 

service (Vargo & Lusch, 2004; Lusch & Vargo, 2006). The term value-in-use originates from service-dominant 

logic (see Vargo & Lusch, 2004). The three sub-constructs of the dimension of value-in-use are experience, 

personalisation and relationship. First, experience refers to the customer’s experiential evaluation of the 

product or service proposition beyond its functional attributes and in accordance with the customer’s own 

actions, processes, competences and motivation (Edvardsson et al., 2005). Second, personalisation de-

notes uniqueness of the use process, where the value is contingent on individual characteristics (Etgar, 2008). 

Finally, relationship and collaboration are suggested to result in customer empowerment to develop better 

solutions (Bonsu & Dermody, 2008), thereby creating value.

CO-CREATION IN HIGHER EDUCATION 

Co-creation in the higher-education context has been studied from the viewpoints of learning mana-

gement (Wardley, Belanger & Nadeau, 2016) and teaching quality (Axelsson et al., 2019; Diaz-Mendez & 

Gummeson, 2012). It is suggested that encouraging interaction between students and institutions can lead 

to better practices and innovation in education supply. Dolliger et al. (2018) define value co-creation in higher 

education as ‘the process of students’ feedback, opinions and other resources such as their intellectual capabilities 

and personalities, integrated alongside institutional resources, which can offer mutual value to both students and 

institutions’.

In preliminary grades of elementary schools, student participation is formal and formulated. It takes 

place ‘in the curriculum’. That is, the students discuss the material at hand and provide feedback during the 

lessons, but the content and timetable of the lessons is primarily created elsewhere. In higher education, 

students’ backgrounds, interests and demands differ, and the study paths are more individual. Lifelong 

learning emphasises the agentic role of the learner, both ‘of the curriculum’, i.e., selecting adequate courses, 

and ‘in the curriculum’, i.e., utilizing the adequate course content. 

Bovill and Woolmer (2019) explain the difference between co-creation of the curriculum and co-creation 

in the curriculum within the higher education context. The first conceptualisation refers to the co-design of 

a course before it takes place, whereas the second refers to the co-design of teaching and learning during 

a course. As an example of co-creation of the curriculum, Bovill and Woolmer (2019) take up a collaboration 

between future and retrospective students and the faculty to form a curriculum-planning team for designing 

course content.

Higher education has understood the power of student engagement (e.g., Wardley et al., 2017). As a 

response to facilitate students’ engagement, co-creation methods have been brought up as an approach 

to ensure a better educational experience and to meet students’ personal growth needs, as well as deepening 

commitment to their study path. Based on Ranjan & Read (2006) analysis of two main dimensions (co-

production and value-in-use), Dollinger et al. (2018) present the model of value co-creation in higher education 

including a discussion of sub-constructs (see Table 1 and Table 2). 

Dollinger et al. (2018) modify the constructs of Ranjan and Read (2016) to address them in a higher-

education context (see Tables 1 and 2) and present a model of assessing and orienting institutions’ value 
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co-creation in higher education (degree education). A key element of co-production, knowledge sharing, is 

achieved through various mechanisms, allowing the organisation to collect and analyse customer opinions and 

knowledge about the value proposition and, importantly, helping to identify current and future needs (Gib-

bert et al., 2002). Dollinger et al. (2018) designate students as experts when it comes to studying and being 

students, able to resolve issues relating to higher education system as well as provide insights into its im-

provement.

Equity in higher education co-creation refers to equal access to knowledge and resources and to partici-

pation in the co-creation process, balanced among student groups and not limited to a few lead users (Dol-

linger et al., 2018). What is needed is deep and ongoing interaction between customers and the organisation 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004b). Finally, interaction between the students and the higher education provider 

in an ideal situation resembles alliance building and rests on continuous dialogue (Prahalad & Ramaswamy, 

2004b). In practice, co-production in higher education requires a platform for providing feedback at any point 

in the value chain. 

As suggested earlier, value-in-use is indicated through experience, personalisation and relationship 

constructs (see Table 2). In the context of higher education, the co-produced service, e.g., the degree, offers 

known value to the student only after graduation. Positive experiences with value propositions enable the 

forming of a positive relationship between student and institution and influence future behaviour, such as re-

turning for further education and promoting the institution to others. Dollinger et al. (2018) suggest also that 

co-creation in higher education enables value creation through the personalisation of education to meet per-

sonal needs. Finally, value co-creation is suggested to improve students’ relationships with their institutions.

Knowledge-sharing

Equity

Interaction

How does the student integrate their knowledge, experiences and/or 
other resources into the value proposition of higher education?

Does the student have equal access to the development and design 
of the higher-education value proposition?

How to promote the quality of interaction between the student and 
higher education institution in order to integrate resources and to 
co-create the value proposition?

Table 1. Constructs of co-production in higher education context. (Table adapted from Dolliger et al., 2018)
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In higher education, knowledge-sharing typically leans toward the lecturers’ knowledge, expertise and 

experiences or to the knowledge gathered from other outside sources, which is then shared and reflected 

on. Therefore, close interaction between educators and students is characteristic of lecturing. Ill-performed 

interaction can reflect on the equity of students. That is, open and voluntary discussions can benefit co-pro-

duction and enable equal participation. Authoritarian interaction can easily close the door to participation and 

co-production. In higher and lifelong education, learners are not tabula rasas: their backgrounds and expe-

riences influence learning and are reflected on new experiences. The agentic role of participants leads to the 

personalisation of education. Ideally, in higher education the relationship forms between learners and their 

study paths or the phenomenon of learning, not the institution. 

CO-CREATION IN LIFELONG EDUCATION

In the context of lifelong education, Dollinger et al. (2018) introduce sub-constructs of co-creation (co-

production and value-in-use) which emphasize the role of learners. Knowledge-sharing and interaction take 

place primarily among working colleagues and peers. Equal access to the learning infrastructure and sources is 

the responsibility of educational institutions. However, companies differ on policies for enabling participation 

in lifelong education. The requirements of learning are closely linked to the skills and knowledge requirements 

of working life. The education is fragmented among diverse learners, diverse content and diverse forms of 

education. Hence, personalisation of education is fundamental in lifelong education. The participants’ expe-

riences are an important source of knowledge and vital to the knowledge-building process. Therefore, the 

relationship is no more built between the learner and the lecturer or the education institution but between the 

learner and his or her own study path or learning as a phenomenon. This requires that education implementa-

tion be compatible, courses easy to access and proceedings flexible. 

In lifelong education, learners’ motivation requires special attention. The learners’ agentic role through 

the learning process is emphasised. Learners can be required to attend courses yet not compelled to complete 

assignments or even learn. The learners aim is to utilise their gained knowledge and skills in their working life. 

This anticipated benefit drives learning; if the education does not meet their expectations, the learner often 

disappears. Communication, feedback and different forms of social support are important sources of motiva-

tion, even though learning is an individual cognitive process.

In addition to social support, the learning infrastructure should enable, as well as empower, learners’ study 

path. Employers and education institutions can enable access to education. The existence of a wide variety of 

courses may not meet the participants’ needs if the selection is not communicated to them or if learning is not 

Experience

Personalisation

Relationship

How does value co-creation affect student experience within higher 
education?

To what extent can students personalise their higher-education value 
propositions?

How does value co-creation affect student relationships with their 
higher-education institution?

Table 2. Constructs of value-in-use in higher-education context (Dolliger et al., 2018)
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supported in the workplace. However, the creation of a wide variety of courses cannot be the sole responsibi-

lity of employers; society has an important role to play in enabling education.  

Table 3 below compiles our suggestions for addressing value co-creation in lifelong education. The ques-

tions are aimed at directing the education designers towards key issues in the value co-creation process.

Table 3. Comparison of constructs in higher education and lifelong education. (Table adapted from Dollinger et al., 2018)

Second-order 
construct

Co-production

Value-in-use

Knowledge-sharing

Equity

Interaction

Experience

Personalisation

Relationship

Underlying 
elements  
(first-order 
construct)

Modification 
for higher education 
(Dollinger et al., 2018)

Modification 
for lifelong education 

How does the student in-
tegrate their knowledge, 
experiences and/or other 
resources into the value 
proposition of higher 
education’s curriculum?

Does the student have 
equal access to the 
development and design 
of the higher-education 
value proposition?

How to promote the quali-
ty of interaction between 
the student and higher 
education institution in 
order to integrate resour-
ces and to co-create the 
value proposition?

How does value co-
creation affect student 
experience within higher 
education?

To what extent can 
students personalise their 
higher-education value 
propositions? 

How does value co-
creation affect students’ 
relationships with their 
higher education institu-
tions?

How does the learner 
integrate their gained 
knowledge into the value 
proposition of his/her 
workplace?

How does the co-pro-
duction process ensure 
equal access of all learner 
groups and working life 
representatives to the 
development and design 
of lifelong education? 

How do the stakeholders 
communicate their needs 
in order to integrate 
working-life demands and 
learner’s preferences into 
the value proposition of 
lifelong education?

How does value co-
creation impact learner 
experience of lifelong 
learning?

To what extent can the 
learner personalise their 
study-path value propo-
sitions to meet their and 
their employers’ needs 
and the requirements 
of working life?

How does value co-
creation affect learners’ 
relationship with learning 
and their own personal 
development? 
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ANTICIPATED BENEFITS OF VALUE CO-CREATION IN LIFELONG EDUCATION

In the higher-education context, the anticipated benefits of value co-creation orientation relate to inno-

vation, knowledge and relations (Dollinger et al., 2018). Both students and institutions stand to benefit. For 

students, the suggested benefits are quality interactions with faculty and staff, higher satisfaction and trans-

ferrable graduate capabilities. Benefits from value co-creation for institutions are realised as student loyalty, 

university image and student-university identification (see Table 4). 

In the lifelong-education context, we equally suggest a set of three benefits of value co-creation for 

learners (see Table 4 on the right). First, through continuous interaction and dialogue, education designers 

are able to take working-life prerequisites into consideration. Thus, lifelong learning is enabled and positively 

reinforced through flexible learning approaches, such as online learning platforms and suitable timetables 

and methods. By engaging learners and other stakeholders such as employer representatives in defining 

necessary skills and knowledge, learners can enjoy a working-life-relevant update of knowledge and skills. 

Finally, we suggest that value co-creation reinforces the learning capabilities of a lifelong learner, directing 

them along a relevant path of personal development, and supports a lifelong learner’s identification with 

learning.  

Proposing the benefits for institutions, we suggest that multi-stakeholder co-design of courses challenges 

education designers in a potentially fundamental manner. Engagement in quality interactions with relevant 

stakeholders sets education designers in a position to reinvent learning as an insightful and joyous phenome-

non in the eyes of adult learners. This can result in higher return rates and referrals. Second, understanding 

working-life needs also supports the design of not only relevant lifelong education but also relevant degree 

curricula. Finally, we suggest that becoming knowledgeable of learner and working-life demands, and being 

able to respond to them, reinforces higher education institutions’ role in the market for lifelong education by 

making visible the opportunities for specialisation.

Table 4. Comparison of anticipated benefits of value creation in higher education and lifelong education. 
(Table adapted from Dolliger et al., 2018)

Higher education 

increased quality 
of interactions

satisfaction with 
learning experiences

transferrable 
graduate capabilities

Lifelong education

reinforced learning 
(to learn)

relevant update of 
knowledge and skills

identification with 
lifelong learning 

learners’ agency 
to formulate their 
own study paths 

relevant and updated 
curricula

opportunities for 
specialised education 
implementation 

anticipated benefits 
for students

anticipated benefits 
for institutions

anticipated benefits 
for lifelong learners

anticipated benefits 
for institutions

student loyalty

university image

student-university 
identification
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DISCUSSION

This paper contributes to the discussion of value co-creation in higher and lifelong education. Our practi-

cal aim is to expand the understanding of how one can benefit from co-creation in education design. We argue 

that the specific needs and preferences of a lifelong learner should play a key role in education implementa-

tion. In addition, our goal is to deepen the understanding of the preconditions working life sets for lifelong 

education.

On a final note, we suggest that further research investigate lifelong learners’ value-creation process em-

pirically. In lifelong learning, the learner takes on the dominant role in value formation, flexibly acquiring the 

knowledge, skills and education needed for working life. This idea reflects the perspective known as the custo-

mer-dominant marketing logic (Heinonen et al., 2013), in which the customer rather than the service provider, 

is in a position of focal agency. From the viewpoint of the lifelong learner, value is created, as the learner can 

choose from different value propositions within the all-encompassing formal–informal–non-formal learning 

environment, as well as among various forms of education implementation. This perspective justifies the re-

cognition of value as multi-contextual and dynamic, based on learners’ lives and ecosystems (Heinonen et al., 

2013) and provides relevant stakeholders with new insights on value creation in learning-service design and 

learning innovations.
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25. IADT – Design thinking with a twist
Kristina Henriksson, Päivi Mantere, Irma Mänty & Marco Hardiman

Laurea and Kiel Universities of Applied Sciences (UAS) offer the international course Intercultural 

Approach to Design Thinking (IADT). The course provides condensed innovation training, which has been 

run in many European countries and involves students, teachers, businesses and public organizations in the 

co-creation of new services. The course became a finalist in the 2019 Finnish Quality Innovation Award com-

petition in education.

IADT combines studies and activities in cultural theories, Design Thinking methods and intercultural 

teamwork and skills. The course is offered as traditional studies on the home campus or as a version offered 

jointly by Laurea UAS, Finland, and Kiel UAS, Germany, in one or both countries and lasting for one to two 

weeks. University students, businesses and public organizations work together during the course in different 

roles to generate new services with support from the teachers. The course challenges participants to innovate 

creatively in international settings. Businesses are committed to the process and as a result acquire networks 

and prototypes for new service products.

EARLY YEARS

In 2010, the idea to develop IADT was born when a few teachers realized that studies at Finnish uni-

versities of applied sciences were offered separately by subject, and projects were separated from studies. 

IADT was developed in a small team as a result of the joint will to find new creative solutions. The innovation 

training, IADT, was launched in 2011 when the development team of IC-SID (Intercultural Approach to Service 

Innovation & Design Methods) at Laurea UAS ran three funded Erasmus projects in Leicester, England, from 

2011 to 2013. Annually, approximately forty students and fourteen teachers from 5–7 countries participated 

in the training.

The training met the needs of students to learn to work in intercultural settings in all participating count-

ries. Steven Levitt discusses in his article Cultural Factors Affecting International Teamwork Dynamics how the 

trend of hiring multicultural teams at work is continuously increasing. These teams work together online, and 
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they run and manage complex projects and solve issues from distances far away from each other and maybe 

even from the problems themselves. Levitt points out that even though training about cultural differences 

has been provided for a long time, “international work groups continue to be plagued by ethnocentrism, pre-

judices and stereotypes” (2014, 9). Taking this into consideration, it is important that the teamwork in a multi-

cultural environment, with people from different cultural backgrounds together with the innovation process 

challenged the participants in an exceptionally creative way to generate new ideas and service products. 

Businesses and public organizations involved in the co-creation process were committed to the development 

tasks and gained not only new service products at the prototype stage but also networks. Image 1 illustrates 

the IADT process in five steps.

Figure 1. Intercultural Approach to Design Thinking: 5 Steps. (Figure: Kristina Henriksson, Päivi Mantere, Irma 
Mänty & Marco Hardiman)
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DEVELOPMENT OF IADT

After the years in Leicester, the training product has been continuously developed, especially in co-

operation with Kiel UAS, Germany. The experiences of both students and businesses have been exploited in 

the development process. Based on knowledge and experiences, the contents and process have been developed 

and slimmed down so that the creativity of the students will not be stifled. More guidance is included, and 

students participate in the planning of IADT more. The evaluation of the learning has changed from assessing 

the final products to assessing the work process and development of know-how. 

The process has been modernized by, for example, involving the use of gamification and digital tools. 

Final products nowadays include a product portfolio instead of a written report. The process supports the use 

of hands-on skills when generating prototypes. The process length has been shortened in order to force the 

production of results in a more compact timeframe. It has been noted that organizations are more interested 

and open to changes and students’ ideas than before. New teachers have joined the team during the past few 

years. IADT has become a permanent training product in the curriculum at Laurea UAS in 2014 and at Kiel UAS 

in 2018. It is offered annually in both countries, and at least once a year it is run jointly with participants from 

both universities. 

Since 2011, IADT has been held over 30 times in Europe. In collaboration with businesses, these have 

resulted in approximately 200 service ideas. A great number of organizations have participated in the process 

in both countries. Some examples are the Finnish Tax Administration, the City of Vantaa, EMMA art museum, 

Kiel Marketing (Germany), the City of Kiel and the municipality of Laboe (Germany), Clarion Hotel and Sokos 

Hotel. In spring 2019, an international student group solved a long-term problem by developing successful 

service ideas at the seawater swimming hall in Laboe, Germany. The municipality and representatives were 

pleased with the results, which afterwards were presented to various stakeholders in Germany. In addition, 

the Erasmus+ project VISIT includes IADT as a process in the development of services on small European 

islands, involving small and medium-sized enterprises (SMEs) to develop ideas for the SMEs’ future business 

operations.

When the training was being launched, the teacher team was a prime mover. It was understood that 

many things can be learned simultaneously, and, at the same time, training could be interesting, challenging, 

international and creative. Still, the team keeps its finger on the pulse when generating novelty value for the 

service business of organizations by combining cultural competences, internationalization and an orientation 

toward the future in its training process. IADT is fast, efficient and flexible. The training can undertake several 

innovation projects at the same time, or several teams can focus on one project. The training offers both 

students and teachers the opportunity to network internationally with working life. In addition, both uni-

versities welcome exchange students from different fields to participate in the course.

The Finnish implementation integrates language learning in the process, so that separate language 

courses are not needed for the five ECTS of English language that are part of the curriculum of the Hospitality 

Management degree program at Laurea. The training is run by implementing Laurea’s pedagogical approach 

called Learning by Developing, thus generating both new knowledge and regional development. IADT differs 

from other sprints offered in the way that both language and cultural knowledge are embedded in the learning 

process. Furthermore, IADT is a result of long-term international development work. 

The innovation training can easily be utilized in different fields of education as well as in businesses and 

public and other organizations. The training is most successful when participants represent different cultures, 

backgrounds, and fields of education. Co-creation results in prototypes of service ideas, which the clients can 

adopt in their operations. 
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GAMIFICATION BOOSTING CREATIVITY AND TEAMWORK  

Because the intensive studies of one to two weeks are very tight and full of work especially for the 

students, the teacher team wanted to further develop the creative process. The aim was to enhance 

student motivation by introducing gamification so that the students would work hard every day with their 

teams and keep the quality of their work high while enabling them to innovate. Students need to be able to 

work with different kinds of people all the time. Some organizations have applied gamification to education to 

increase motivation. However, Dichev and Dicheva (2017) argue that the educational benefits of gamification 

have not yet been scientifically confirmed and more scientific research is needed. 

IADT tried gamification for the first time in 2016, when the teachers constructed an IADT game on the 

Seppo game platform. The game ran during the intensive studies so that each evening the teams had one 

task to complete. The tasks dealt with improving the team spirit, teamwork and assessing the development of 

know-how and the themes from studies. The feedback from the students (Image 2) has been so positive that 

several IADT implementations have also included games. Results from the games have been published in blog 

texts and on Twitter.
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Figure 2. Feedback from the Seppo games in Intercultural Approach to Design Thinking. (Figure: Irma Mänty)

CO-CREATION WITH STUDENTS AND COMPANIES

For students, the training provides networking opportunities with international peers and organizations. 

They learn how to run a design thinking process with people from different backgrounds, how to work in English 

in a challenging process with strangers in a team setting and how to work for and with an organization. To-

gether with the client organizations, the students form part of the learning environment, including the 

teachers. IADT provides a joint development challenge for these actors in an innovation training that meets 

the needs explained in the training, producing results and answers by implementing different methods and 

know-how. The expectations of the operational environment and society are met by the process and are included 

in the development process. 
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Students develop a prototype for the organization with the guidance of teachers. At best, the innovation 

is an opportunity for the students to see their own potential and develop themselves more than what they 

might have expected; for businesses and organizations, it opens up new opportunities for their own opera-

tions and offers new perspectives and understanding of their operational environments. All actors network 

during the training. Often, the results are direct regional development, which generates benefits for society. 

(Crumpton 2012, 98-101.)

Looking closer at the organizations who choose to take part in the process of IADT, one understands 

that today’s companies need to innovate, not only to be up to date in their market offerings and to meet 

new customer needs and wants but also because innovation has a positive effect on other dimensions such 

as productivity, culture, employees and management. Despite this importance, many businesses and public 

organizations are struggling with real innovations. This applies especially to SMEs. 

In the Design Thinking process, it is understood that “Service design is creative, human-centered, and 

iterative approach to service innovation” (Patrício, Gustafsson and Fisk 2018, 6). Co-creation between multiple 

stakeholders strongly enhances actors’ creativity. Ethnographic service design methods and tools require 

a human-centered approach. Using service design instruments creates in-depth understanding of the user, 

service, context and environment. The service design process is based on an iterative process; testing and 

prototyping force the actors to be creative and increase their capability to tolerate uncertainty. In addition, 

IADT embeds cultural learning in the process. Therefore, Design Thinking requires participants to share cultural 

knowledge, creativity and teamwork skills to work efficiently together.

The typical innovation process in companies is still highly standardized and follows the New Product 

Development Process (NPD). It often starts with the objective of the new product, and based on this, proceeds 

with ideation without any deep understanding of the customer or learning and feedback cycles. (Kotler & Keller 

2016, 171-175.) IADT is completely different. Companies benefit from IADT with better solutions. These solu-

tions are customer-focused and developed with the background of different cultures. Moreover, companies 

can earn deep insight into the real problems of their customers, which they try to address with their offers. 

Companies can change their whole marketing approach regarding the marketing mix (product, promotion, 

price and place) with the results of IADT, which is not possible with the standard NPD. In total, IADT produces 

real innovations with deep insights for companies in short time frames and with fewer resources than other 

approaches.

RESULTS AND BENEFITS

IADT has been implemented approximately thirty times so far. In each implementation, there have been 

1–5 organizations as clients for the student teams. (Image 3 below illustrates the IADT process.) Altogether, 

approximately 200 service ideas have been generated, and each implementation has generated, in addition, 

hundreds of unrefined ideas. Over the years, IADT has bolstered cooperative skills for hundreds of people. 

Teacher exchange has grown. Students have become more international both at their home university and on 

short-term exchanges.

IADT also benefits organizations who participate in the projects. Service design is a human-centered and 

iterative approach, which can include user experience and a creative attitude to service development. The 

service design process follows the process model, starting with the generation of concepts and co-creation 

and ending with increased organizational capabilities. (Yu & Sangiorgi 2017, 53.) The impact of IADT can be 

considered from several perspectives. Social impact refers to both improving the capabilities of students as 
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well as enterprises. Economic effectiveness is verifiable by numerous ideas and the implemented service con-

cepts. Changes and improvements in curricula at the universities demonstrate the educational significance of 

this multi-stakeholder co-creation. 

The feedback received from students is encouraging. One student mentioned that the 2019 IADT was the 

highlight of the year for him. Other feedback from students includes the great team spirit they experience, the 

challenges they face being inspiring and the learning opportunities as motivating. The international context 

stimulates each participant, resulting in an energetic working environment and cultural experiences.

IADT has provided impressive results. Nowadays, IADT increasingly employs digital working methods. 

The future-oriented ideas have offered information on technological changes and their impact on future 

consumers and services. Cooperation has generated competitive advantage for organizations in the training 

process. International student groups have produced customer understanding and international comparative 

data and information in a cost-efficient manner. Future plans include studies of how development ideas that 

have been produced are being implemented in clients’ operations. These indicators are being developed in the 

Eramus+ project VISIT; for more information please see www.visit-islands.eu (Erasmus+ KA2). 
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Figure 3. Intercultural Approach to Design Thinking: Process. (Figure: Kristina Henriksson, Päivi Mantere, 
Irma Mänty & Marco Hardiman)
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26. Portfoliotyöskentelystä työtapa 
avoimeen TKI-työhön
Saara Gröhn & Anna Nykänen 

Sometaduuniin-hankkeessa työstettiin ja kokeiltiin uudenlaisia toimintamalleja hyödyntäen portfoliota 

eri tavoin hanketyössä. Kokeiluihin perustuen näyttää siltä, että portfoliokäytänteiden kehittäminen voi 

olla yksi avaintekijä ammattikorkeakoulujen tekemän kehittämistyön näkyväksi tekemiseen sekä avoimeen 

TKI-työskentelyyn. Artikkelissa pohdimme kaikille toimijoille yhteisen hankeportfolion etuja projektijohtami-

sen ja yhteistyöstämisen näkökulmasta. Lisäksi pohdimme millainen rooli portfoliolla voisi olla hanketulosten 

levittämisessä, hankkeen aikana syntyvän osaamisen näkyväksi tekemisessä ja projektissa mukana olevien 

opiskelijoiden ohjaamisessa sekä hanketoimijoiden verkostoitumisessa.  

Portfolion pedagogisen käytön kehittäminen oli yksi Sometaduuniin – sosiaalinen media rekrytoinnin ja 

työllistymisen apuna -hankkeen keskeisistä tavoitteista. Kolmivuotisessa hankkeessa tehtiin runsaasti yh-

teistyötä opiskelijoiden kanssa eri kehittämistehtävien muodossa (ks. toinen artikkelimme tässä julkaisussa), 

minkä takia sujuvien työmuotojen kehittäminen oli onnistumisen varmistamiseksi hankkeen alusta alkaen 

avainasemassa. Hankkeen aikana työstimme ymmärrystä portfolion käytön mahdollisuuksista ja kokeilimme 

pienimuotoisesti uudenlaisia toimintamalleja hanketyössä portfoliota eri tavoin hyödyntäen.

Portfoliolla tarkoitamme mitä tahansa sivua tai sivustoa, johon kootaan multimodaalista sisältöä tarkoi-

tustaan palvelemaan (ks. Lehtilinna 2019, 70). Tyypillisiä portfoliotyyppejä ovat prosessiportfoliot, arviointi-

portfoliot, oppimisportfoliot ja näyteportfoliot. Multimodaalisella sisällöllä tarkoitetaan sitä, että portfolio 

koostuu monenlaisesta erityyppisestä sisällöstä kuten tekstistä, videoista, ääniraidoista, kuvista, linkeistä 

tai tiedostoista. Tässä artikkelissa kuvaamme näitä toimintamalleja sekä pohdimme mahdollisuuksia, miten 

portfoliot voivat tukea avointa ja osallistavaa kehittämistyötä. Toivomme artikkelin antavan uudenlaisia aja-

tuksia niin hanketyöskentelyyn kuin myös muuhun yhteiskehittämiseen sekä innostavan tuottamaan sisältöä 

monimuotoisesti portfolioalustoilla, sillä ne mahdollistavat virallisia kotisivuja vapaamuotoisemman sisällön 

ylläpidon ja julkaisemisen.

Lyhyesti hankkeesta
Sometaduuniin – sosiaalinen media rekrytoinnin ja työllistymisen apuna -hanke toteutui 12/2016 – 12/2019 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän ESR-rahoituksen tukemana. Hanketta koordinoi Tampereen 
ammattikorkeakoulu ja mukana olivat Laurean lisäksi Lapin ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. 
Laurean koordinoimalla osahankkeeella oli kaksi tavoitetta: kehittää virtuaalisia kohtaamisia opiskelijoille ja 
työnantajille sekä kehittää portfoliokäytänteitä.
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PROSESSIPORTFOLIO HANKETYÖSKENTELYN TYÖKALUNA

Hankkeen alussa perustimme Laurean käyttämälle Kyvyt.fi-portfolioalustalle ryhmän virtuaalisten koh-

taamisten kehittämiseksi. Kyvyt.fi on Discendumin tarjoama alusta, jota eri oppilaitokset varsin laajasti käyt-

tävät. Kyvyt.fi mahdollistaa paitsi henkilökohtaisten portfoliosivujen tekemisen ja niiden koonnin sivustoiksi, 

myös ryhmien perustamisen.

Sinänsä Kyvyt.fi:n ryhmätoiminto ei ole mitenkään erityinen. Samaa tarkoitusta voisi palvella myös esi-

merkiksi Microsoft Teamsin työtila. Uutta oli ryhmätilan valjastaminen prosessiportfolioksi sen sijaan, että 

ryhmää käytettiin ainoastaan tiedostojen jakoon ja keskusteluun. Lisäksi poikkeavaa on varmastikin se, että 

työtila on ollut täysin julkinen ja siten kiinnostuneiden löydettävissä, vaikka sitä ei erityisesti olekaan pyritty 

levittämään.

Ryhmän sivulle kirjoitimme hankkeen kehittämistehtävän tavoitteen, kuvauksen sen tarjoamista mah-

dollisuuksista opiskelijoille osaamisen kehittämiseksi, portfoliosivun tarkoituksen sekä hankehenkilöstön 

yhteystiedot. Ryhmän tarkoitukseksi kirjasimme sen olevan ”Yhteinen prosessiportfolio on koetun ja opitun 

sekä tulosten jakamisen paikka. Se on myös paikka, jossa jaamme materiaalia ja syntyneitä tuotoksia hank-

keessa mukana olevien kesken.”

Näiden perustietojen lisäksi lisäsimme ryhmän sivulle tiedostokirjaston keskeisille dokumenteille, joita 

hankkeen eri vaiheessa mukaan tulevat opiskelijat tarvitsivat (Kuva 1.). Näitä olivat mm. viestintäohjeet, 

diapohjat, hankelogot sekä tarkempi projektisuunnitelma ja etenemissuunnitelmat. Näin materiaaleja ei 

tarvinnut yksittäin toimittaa opiskelijoille, vaan riitti, että heidät kutsuttiin ryhmän jäseniksi. Toimintatapana 

tämä helpotti projektipäällikön ja –assistentin työkuormaa.

Prosessiportfolioksi ryhmää voi kutsua siksi, että näiden lisäksi kirjoitimme sivulle jatkuvasti tarinaa kehit-

tämistehtävän etenemisestä. Erityisesti aina ennen uusien toimijoiden aloittamista oli tarpeen tarkistaa, että 

olimme kuvanneet riittävällä tasolla hankkeen siihenastiset tulokset. Hankkeen kulusta kertovan kuvauksen 

alle sijoitimme oman kirjastonsa kokousmuistioille.

Kuvio 1. Dokumentteja ja kuvausta hankkeen etenemisestä prosessiportfoliossa.



275

Prosessiportfolion ryhmämuotoisen hyödyntämisen osalta tunnistamme myös käyttämättömiä mahdol-

lisuuksia: Ryhmässä olisi ollut mahdollisuus työstää myös rinnakkaisia sivuja asiasta, mutta tätä mahdollisuut-

ta ei hyödynnetty. Jos olisimme toimineet näin, olisimme yhdessä voineet dokumentoida etenemistä vieläkin 

paremmin portfoliosivuina. Jos olisimme sallineet ryhmän sivujen kopioinnin, jokaisella hankkeeseen osallis-

tuneella olisi ollut mahdollisuus tallentaa sivut myös itselleen, ja hyödyntää niitä omassa näyteportfoliossaan 

kertomalla osallisuudestaan hanketulosten tuottamisessa.

Prosessiportfoliosta koimme olevan apua hankkeen aikana, jotta hankkeen tavoitteita saatiin joustavasti 

edistettyä. Nyt hankkeen päätyttyä työtilan voisi hyvin sulkea tai sen sisältöä karsia.

HANKETULOKSIA VOI VIESTIÄ PORTFOLIONA

Portfoliosta tulee usein mieleen henkilökohtaiset portfoliot, kuten työnhaussa käytettävät näyteport-

foliot. Kuten alussa totesimme, portfolio sanana viittaa kuitenkin yksinkertaisesti kollaasiin tarkoitustaan palve-

levista sisällöistä. Näin ollen voimme puhua myös portfoliosta silloin, kun haluamme tuoda hanketuloksia 

monimuotoisesti esille.

Portfoliokäytänteiden kehittämiseen liittyvien hanketulosten osalta päädyimme kokoamaan portfolion, 

jossa portfolio kertoo itsestään. Herätimme siis portfolion henkiin kehittämällä sille persoonan, jonka kasvoi-

na toimii Unelma-Pulina Portfolio, joka jatkuvasti kehittää omaa portfoliotaan. Hanketulokset eivät ole synty-

neet hetkessä, eikä ole näin ollen myöskään Unelma-Pulinan sivusto. Portfoliossa on hyödynnetty staattisten 

sivujen lisäksi myös blogikirjoituksia. Etusivulle laitoimme lokin, josta näkee nopeasti, onko portfolioon lisätty 

jotain uutta. Nimensä mukaisesti portfolio on paikka, jossa pulista hanketuloksista. Aivan kaikki sisältö ei ole 

aina viimeisteltyä ja aivan valmista, vaan mukana voi olla myös muistiinpanoja, jotka ovat saaneet myöhem-

min toisenlaisen muodon esimerkiksi blogikirjotuksena. Portfoliosivut ovat kuitenkin jatkuvasti olleet auki ja 

siten hanketulokset avoimesti saatavilla.

Unelma-Pulinan portfolio oli hankkeen näkökulmasta monella tapaa toimiva ratkaisu: sivuston kautta 

saatiin etäännytettyä asiaa siten, että asia ei personoidu tekijöihinsä, vaan portfolion pedagogisista mahdolli-

suuksista voitiin keskustella neutraalisti Unelma-Pulinan ajatuksiin viitaten. Materiaalia saa vapaasti linkittää, 

hyödyntää ja jatkokehittää (Kuva 2.).

Kuvio 2. Tutustu QR-koodin kautta Unelma-Pulinan portfolioon ts. Mistä portfoliossa on pedagogisesti kyse 
(https://kyvyt.fi/user/sometaduuniin/portfolio).
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PORTFOLIO MAHDOLLISTAA OSAAMISEN JA OPPIMISEN NÄKYVÄKSI TEKEMISEN

Korkeakouluissa yhteiskehittämiseen osallistuvien opiskelijoiden oppimista on tarpeen ohjata sekä 

arvioida syntyvää osaamista. Tähän tarvitaan työvälineitä, joissa portfolio voi tulla avuksi. Tätä testasimme 

hankkeessa osana virtuaalisten kohtaamisten kehittämistehtävää työstämällä Kyvyt.fi-palveluun kopioitavan 

mallipohjan projektin suunnittelun ja toteutumisen raportoimiseksi. Mallipohja antaa portfoliotaan kokoaval-

le vinkkejä siihen, mitä ja miten portfolioon voi dokumentoida jo projektin suunnitteluvaiheessa ja mitä sivus-

tolle voi lisätä projektin tuloksista itsearviointia unohtamatta. Pohja on avoimesti saatavilla Unelma-Pulinan 

portfoliossa.

Hankkeessamme pohja oli käytössä yhdellä YAMK-opiskelijalla sekä virikkeenä yhdellä opiskelijaryhmällä 

oman projektityöskentelyn aikana. Kokemuksemme mukaan opiskelijoilta olisi tullut pyytää portfoliotyös-

kentelyn aloittamista heti, kun he aloittivat projektityöskentelynsä.  Portfoliotyöskentely kun jää helposti 

jo tehdyn raportoimiseksi. Toisaalta huomasimme, että selkeät ohjeet siitä, mitä projektista voi raportoida 

portfolioon, auttavat sen tekemisessä. Kaikkinensa YAMK-opiskelijan projektiportfolio koettiin onnistuneeksi 

ja sen pohjalta pystyttiin käymään keskusteluja projektin vaikutuksista kehittämistehtävään sekä myös oppi-

miseen ja opiskelijan arviointiin liittyvät keskustelut. Kun tavoitteet on dokumentoitu hyvin ja niitä voidaan 

verrata lopputulemaan, voidaan pohtia myös kriittisesti, mitä osaamista projektissa lopulta syntyi ja minkä 

verran opintopisteitä opiskelijalle on työstä mahdollista antaa.

UUSIA RATKAISUJA TKI-TOIMINTAAN PORTFOLIOTA HYÖDYNTÄEN

Kokemuksiimme perustuen olemme pohtineet, miten portfoliotyöskentely voi hyödyttää yleisesti hanke-

toimijoita ja edistää avoimuutta TKI-työssä. Edellä mainitun projektityöskentelyn mallipohjan lisäksi haluam-

me tuoda esille seuraavia ajatuksia:

Portfoliot auttamaan hanketyöskentelyn käynnistymistä

Hankkeessa teimme myös toisen mallipohjan projektiportfoliopohjan lisäksi: korkeakoulutoimijan 

portfolion mallin. Tämäkin löytyy Unelma-Pulinan sivustolta. Malli antaa vinkkejä siitä, mitä omaan näyteport-

folioon voisi työntekijänä laittaa oman osaamisen ja työn tulosten esittelemiseksi. Mallin laatimisen taustalla 

oli ajatus, että portfolion tekemistä on helpompi ohjeistaa, kun sen on tehnyt kerran itse.

Henkilöstön jäsenten omilla portfolioilla voisi kuitenkin olla myös itseisarvoa. Niiden kautta olisi help-

po tutustua uusiin kollegoihin yhteistyötä käynnistäessä. On varsin aikaa vievää selvittää eri henkilöiden 

osaamista aina konkreettisiin taitoihin asti. Portfolioihin tutustumalla pääsisi nopeammin vauhtiin ja töiden 

jakaminen henkilöstön osaamisen mukaan helpottuisi. Eri henkilöiden vahvuudet tulisivat siis portfolioita 

hyödyntämällä paremmin hyödynnetyksi.

Kansainvälistä yhteistyötä ajatellen julkiset portfoliot voisivat tehdä myös organisaatiosta houkuttelevan 

yhteistyökumppanin. Portfolioiden kautta välittyy kuva osaavasta henkilöstöstä, joka saa tuloksia aikaan.

Portfolio hanke- ja projektityön kokoajana ja näyttämönä

Miltä tulevaisuus voisi siis näyttää, jos valjastaisimme portfoliot yhteiskehittämisen työkaluksi? Edellä 

kuvattujen toimintamallien mukaisesti syntyisi monenlaista materiaalia portfolioiden muodossa: hankkeilla 
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voisi olla omia portfolioita työn etenemisen ja tulosten esittelemiseen, mukana olevilla opiskelijoilla omista 

projekteistaan, ja lisäksi henkilöstöllä ja opiskelijoilla omaa osaamistaan kuvaavia portfolioita.

Mitä jos näiden lisäksi olisi vielä hanketoiminnan portfolioita esimerkiksi siten, että samaan teemaan 

liittyvät portfoliot linkitettäisiin yhteen tai kopioitaisiin samaan paikkaan? Esimerkiksi organisaatioiden tut-

kimusohjelmilla voisi olla omia portfoliokollaasejaan, jotka kertoisivat konkreettisesti kehittämistyöstä. Näin 

olisi mahdollisuus tuottaa uudella tavalla avointa dataa ja materiaalia yhteiseen käyttöön ja jatkojalostetta-

vaksi. Tätä ideaa on kuvattu kuvassa 3.

Kuvio 3. Oppimisportfoliota voi hyödyntää hankkeen portfoliossa ja hankkeen portfoliota edelleenkehitystyö-
tä kokoavassa portfoliossa. (Kuvio: Anna Nykänen)

Käytännössä useat olemassa olevat portfolioalustat mahdollistavat tämän. Toimintatapana tämä tarkoit-

taisi sitä, että portfolioiden rooli avoimen materiaalin kokoamisen toimintatapana kuvattaisiin, ja tekijät mää-

rittäisivät portfoliolleen haluamansalaiset käyttöehdot, jotta sisällön jatkohyödyntäminen olisi mahdollista. 

Portfolioiden keruu voisi tapahtua siten, että tekijä määrittäisi portfolion kopioitavaksi ja kokoelman ylläpitäjä 

huolehtisi ilmoitukseen perustuen kopion ottamisesta. Vaihtoehtoisesti portfolion tekijä voisi palauttaa port-

foliosivunsa yhteiseen palautuskansioon.

Näin syntyvä materiaali vaatinee hallinnointia. Ajallinen säästö syntyisi kuitenkin siitä, että jo tehtyä 

työtä olisi avoimesti jaettuna helpompi hyödyntää tehokkaasti. Aiempia tuloksia voisi jatkojalostaa, käyttää 

erilaisten selvitysten pohjana tai tiivistää tietoa esimerkiksi hyvistä käytänteistä, joita hanketyössä on koottu. 

Parhaimmillaan korkeakoulun näkökulmasta voisi syntyä uusia oppimateriaaleja koulutuskäyttöön.

Hankkeen portfolio

- multimodaalinen 
hankehenkilöstön työstämä 
prosessiportfolio
- tulosten syntyminen ja esittely
- opiskelijaprojektissa tarvittava 
hanketieto saatavissa
- kopioidaan tutkimusohjelman 
portfolioon

Opiskelijan oppimisportfolio

- hanketehtävän 
multimodaalinen 
prosessiportfolio, jota 
hyödynnetään ohjauksessa ja 
arvioinnissa
- jää opiskelijan 
oppimisportfolioon
- kopioidaan osaksi hankkeen 
portfoliota

Tutkimusohjelman portfolio

- Kokoelma hankkeiden 
portfolioista tai niiden osista
- Sisältöä voitaisiin kuratoida
opiskelijaprojekteina 
analysoiden ja edelleen 
kehittäen sisältöä annettuja 
lisenssejä kunnioittaen
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Sometaduuniin-hankkeessa Laurean osahankkeen projektipäällikkönä 2016-2019
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Lähteet
Lehtilinna, M-K. 2019. Portfoliotyöskentely osana oppimisprosessia. Teoksessa Rantanen, O., 
Isosuo, T. &  Merivirta, M. (toim.) Someta Duuniin. Digitaaliset urataidot korkeakoulujen uraohjauksessa. 
Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset 25/2019, 70-75. 
Viitattu 24.3.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-330-0  

LOPUKSI

Yhteiskehittäminen tuottaa sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä tuloksia. Prosessin ja tulosten esilletuomi-

nen ja hallinnointi on mahdollista verkossa portfolioajattelua kehittäen kaikenlaisessa yhteiskehittämisessä 

riippumatta siitä millainen organisaatio toiminnasta vastaa.

Korkeakouluissa ollaan pitkällä, kun hanketoiminnassa tekijät saavat niin oman osaamisensa kuin hank-

keensa tulokset näkyviksi omina portfolioinaan. Haasteeksi esitämme koko korkeakoulun hanketulosten 

koontia omiksi portfoliokollaaseikseen. Samalla ratkeaa välillä haasteita aiheuttanut ongelma siitä, että 

portfoliolla on terminä kaksi merkitystä: portfolio tarkoituksen mukaisena esittävänä kollaasina ja portfolio 

hankesalkkuna. Artikkelissa hahmotellussa toimintamallissa merkitykset yhdistyvät.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-330-0


279

27. Osallistavasta yhteiskehittämisestä 
lisäarvoa Sometaduuniin-hankkeen 
virtuaalisiin kohtaamisiin
Saara Gröhn & Anna Nykänen 

Sometaduuniin-hankkeen yksi tavoite oli kehittää virtuaalisen kohtaamisen toimintamalli työnantajille 

ja opiskelijoille. Tähän liittyen tarjosimme hankkeen aikana opiskelijoille monialaisia kehittämistehtäviä. 

Yhteensä 50 opiskelijaa tarttui näin ollen kuuteentoista eri tehtävään. 

Tässä artikkelissa kuvaamme, miten toimimme virtuaalisten kohtaamisten kehittämiseksi työnantajille ja 

opiskelijoille hyödyntäen yhteiskehittämisen mahdollisuuksia, sekä millaista lisäarvoa työskentely erityisesti 

opiskelijoiden kanssa hankkeelle tuotti. Lisäksi pohdimme hanketta oppimisympäristönä. Toivomme artikke-

lin rohkaisevan korkeakoulujen hanketoimijoita ottamaan opiskelijat ennakkoluulottomasti mukaan erilaisiin 

ja eri kokoisiin kehittämistehtäviin osana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI).

TAVOITTEENA TYÖNANTAJIEN JA KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN

KOHTAAMISEN HELPOTTAMINEN DIGIAIKANA

Kehittämistyölle asetettiin tavoitteeksi pilotoida erilaisia toimintamalleja ura- ja rekrytointitapahtuman 

toteuttamiseksi verkossa. Tarve kehittämiselle tunnistettiin, kun totesimme, että perinteiset ura- ja rekry-

tapahtumat palvelevat Uudellamaalla toimivaa korkeakouluamme huonosti. Yksi yhteinen Laurean tapah-

tuma ei palvele kuuden kampuksemme opiskelijoita ja alueen toimijoita parhaalla tavalla, puhumattakaan 

verkko-opiskelijoista. Toisaalta resurssit ovat rajalliset, jotta tapahtumia voitaisiin järjestää alueellisesti. 

Suurin haaste on kuitenkin ennen kaikkea siinä, että kohtaaminen ei ole oikea-aikaista opiskelijoiden ja 

työnantajien näkökulmista. Ura-ja rekrytapahtuman aikaan työnhaussa on vain pieni joukko kohderyhmästä, 

ja toisaalta rekrytointitarpeet eri aloilla vaihtelevat nopeasti. Kokemustemme mukaan oppilaitosten järjes-

tämät ura- ja rekrytointitapahtumat vaativat lisäksi paljon järjestämisresursseja, sekä usein myös osallistu-

mismaksua yritykseltä. Yritysten edustajien voi olla hankalaa irrottautua tapahtumaan muilta töiltä etenkin, 

jos tapahtumapaikka ei ole sijainniltaan sopivan matkan päässä. Osallistumismaksu, ständin pystyttämisen 

Lyhyesti hankkeesta
Sometaduuniin – sosiaalinen media rekrytoinnin ja työllistymisen apuna -hanke toteutui 12/2016 – 12/2019 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän ESR-rahoituksen tukemana. Hanketta koordinoi Tampereen 
ammattikorkeakoulu ja mukana olivat Laurean lisäksi Lapin ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. 
Laurean koordinoimalla osahankkeeella oli kaksi tavoitetta: kehittää virtuaalisia kohtaamisia opiskelijoille ja 
työnantajille sekä kehittää portfoliokäytänteitä.
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tarve sekä työmahdollisuuksien pienimuotoisuus ovat syitä, jotka johtavat pk-yrittäjien ja järjestötoimijoiden 

poisjääntiin uratapahtumista. (Sometaduuniin 2017, 9) 

Näin ollen haastoimme itseämme kehittääksenne digitaalisia alustoja hyödyntävän toimintamallin, 

joka voitaisiin vakiinnuttaa osaksi korkeakoulujen toimintaa valtakunnallisesti. Erilaisia pilotteja toteutet-

tiin hyödyntäen jo olemassa olevia digitaalisia alustoja. Toimintamalleja työstettiin Laurean opiskelijoiden, 

korkeakoulutoimijoiden ja työelämäkumppanien kanssa yhteiskehittäen ja palvelumuotoilun menetelmiä 

hyödyntäen.

Tuloksina syntyi opiskelijoiden ja työnantajien uudenlaiseen kohtauttamiseen toimintamalleja, joiden 

käyttöönotto vahvistaisi opiskelijoiden työllistymistä ja digitaalisia urataitoja. Tätä kehitystyötä ja tuloksia on 

kuvattu tarkemmin Sometaduuniin – Digitaaliset urataidot korkeakoulujen uraohjauksessa -hankejulkaisussa 

(Someta Duuniin 2019).

OPISKELIJAT JA TYÖNANTAJAT MUKANA VIRTUAALISTEN KOHTAAMISTEN 

YHTEISKEHITTÄMISESSÄ 

Virtuaalisten kohtaamisten osalta olemme olleet kehittämässä jotain aivan uutta. Lähtökohtana virtu-

aalisten kohtaamisten suunnittelulle oli tarjota paikkaan sitomaton virtuaalinen foorumi, jossa työnantajat 

voisivat kertoa tulevaisuuden osaajatarpeistaan sekä avoimista työ- ja harjoittelupaikoista ja opinnäytetyö-

aiheista. Edellä mainittuihin tilaisuuksiin tarttumiseksi opiskelijoille puolestaan haluttiin tarjota mahdollisuus 

esittäytyä työnantajille ja luoda suoria kontakteja kiinnostavien yritysten edustajiin.  

Jo alusta saakka oli selvää, ettei kohtaamisten pilotteja voitaisi rakentaa ainoastaan hankehenkilöstön ja 

korkeakoulutoimijoiden tiedon ja olettamusten varaan, vaan mukaan kehittämiseen olisi osallistettava joukko 

työnantajia ja opiskelijoita. Yhteiskehittämisellä pyrittiin varmistamaan se, että toteutettavat pilotit vastai-

sivat mahdollisimman hyvin työnantajien ja opiskelijoiden tarpeita. Tuleva palvelun käyttäjä on aina oman 

kokemuksensa ja mielipiteidensä paras asiantuntija. 

Yhteiskehittäminen mahdollistui eri toimintamuotoja yhdistäen

Hankkeessa pilotoitujen virtuaalisten kohtaamisten kohderyhmien ääntä pyrittiin tuomaan esille opiske-

lijaprojektien ja yhteiskehittämisen työpajojen kautta (ks. Gröhn 2019). Laurean toimintamallit mahdollista-

vat opiskelijoiden mukaan ottamisen hanketyöhön monin tavoin heti hankkeen alusta asti. Tässä hankkeessa 

kehittämistehtäviä tarjottiin opintojaksoille, projektiopintoina toteutettaviin liiketalouden opintoihin, erillis-

projekteina sekä opinnäytetyön aiheena.

Kaikki edellä mainitut tavat ovat itsessään tuoneet mukaan opiskelijan näkökulman. Myös osassa tehtä-

vänantoja opiskelijoita on ohjeistettu hyödyntämään esimerkiksi palvelumuotoilun menetelmiä, joiden avulla 

eri osapuolten näkemykset saadaan tuotua näkyviksi. Lisäksi hankkeessa järjestettiin avoimia työpajoja, joi-

hin osallistui niin kehittämistehtävissä mukana olevia opiskelijoita, kuin myös muita opiskelijoita, henkilöstöä 

sekä työnantajia. Tärkeä toimintatapa osana yhteiskehittämistä olivat myös säännölliset hankekokoukset, 

joihin kehittämistyötä tekevät opiskelijat osallistuivat yhdessä hankeväen kanssa.
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Kehittämistehtävät vaativat monialaista osaamista

Opiskelijat osallistuivat kehittämiseen monipuolisesti erilaisissa tehtävissä, kuten työpajojen suunnit-

telijoina ja osallistujina, pilottikonseptien kehittäjinä sekä tapahtumasuunnittelussa ja -markkinoinnissa. 

Työnantajat taas osallistuivat palvelumuotoilun työpajoihin, joissa toimintakonsepteja ideoitiin yhdessä, sekä 

vastaajina opinnäytetyönä toteutetussa kyselyssä (Ritmala ym. 2019). Näiden pääkohderyhmien edustajien 

lisäksi myös korkeakouluhenkilöstön panos kehittämistyölle on tärkeä ja henkilöstöä onkin ollut mukana 

useissa työpajoissa tuomassa mukaan omaa asiantuntijuuttaan eri aloilta. 

Hankkeen alussa oli vaikea tunnistaa, mitä kaikkea osaamista Sometaduuniin-hankkeen virtuaalisten 

kohtaamisten kehittämistehtävässä tarvitaan, ja millaisilla toimintamuodoilla työtä voidaan edistää. Kun 

hankkeen lopulla pohdimme mahdollisuuksia jatkaa virtuaalisia kohtaamisia siten, että niitä toteutettaisiin 

opiskelijaprojekteina toimintamallia jatkuvasti kehittäen, saatoimme tunnistaa, että tarjolla olisi jatkossakin 

monia oppimismahdollisuuksia. Kehitystyössä ja toteutuksessa tarvitaan markkinoinnin, tapahtumajärjes-

tämisen, liiketoiminnan, asiakkuuksien hoitamisen, palvelumuotoilun, digivälineiden käytön hallinnan, 

tietoturvan ja HR-osaamista, sekä ymmärrystä ura- ja työllistymistaidoista (kuva 1). Näitä kaikkia osaamisia 

on harvalla yksilöllä – siksi hankkeessakin tarvittiin monialaista yhteistyötä.

 
Kuvio 1. Virtuaalisten kohtaamisten kehittäminen vaatii monialaista osaamista. (Kuva: Anna Nykänen)

SOMETADUUNIIN-HANKE OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ OPISKELIJOILLE 

Lisäarvo, jonka tapahtumien kohderyhmien edustajien mukanaolo hankkeeseen toi, oli mittava. Tehty 

työmäärä oli suuri ja sisällöllinen anti kehittämistyölle korvaamaton. Virtuaalisten kohtaamisten kehittä-

miseksi tarvittiin niin asiakasymmärrystä, jossa palvelumuotoilu nousee keskiöön, kuin tietoa soveltuvista 

alustoista ja niiden tietoturvallisesta käytöstä. Tarvittiin myös osaamista tapahtumien suunnitteluun ja mark-

kinointiin. Niinpä opinnäytteitä sekä yksilö- ja ryhmäprojekteja tehtiin hankkeessa virtuaalisten kohtaamisten 

osalta hyvin eri näkökulmista. Eri alojen opiskelijoiden osallistaminen toi hanketyöhön tietoa ja osaamista, 

jota hankehenkilöstöllä ei itsellään ollut. Lisäksi hanketuloksia on saatu aikaan enemmän ja korkealaatuisem-

min, kun mukana on ollut laaja joukko niitä tuottamassa.

Hanke tarjosi opiskelijoille hyvät puitteet oppia ja kehittää kokeilemalla aidossa työelämäyhteydessä. 

Hyöty oli ehdottomasti molemminpuolinen, sillä konkreettisten tulosten lisäksi opiskelijoiden kanssa yhdessä 

toimiminen avasi aina uudenlaisia näkökulmia arkeen ja opetti myös meitä heitä ohjaavana henkilöstönä.  

Seuraavassa kuvataan, miten opiskelijat olivat osallisena hankkeen kehittämistehtävissä.
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Opiskelijat tekivät kehittämistyötä monista eri näkökulmista 

Kehitettäviä virtuaalisia tapahtumakonsepteja ja sosiaalisen median hyödyntämistä rekrytoinnissa 

käsiteltiin muun muassa tietoturvan (Savolainen 2017), käytettävien digitaalisten alustojen (Prohorov 2018) 

ja työoikeudellisista (Jutila 2018) näkökulmista. Lisäksi Soininen koosti kattavan oppaan virtuaalisten koh-

taamisten järjestäjälle kokousmuistoihin ja kirjallisuuteen perustuen (Soininen & Sometaduuniin 2018) ja 

Riihonen (2019) osallistui syksyn 2018 virtuaalisten kohtaamisten arviointiin ja sisällöntuotantoon tuottaen 

työskentelystään prosessiportfolion. 

Vehmanen (2018) puolestaan syventyi omassa tutkimuksessaan kohtaamisten työantajanäkökulmaan. 

Työnantajien panosta ja palvelumuotoilun menetelmiä konseptien kehittämisessä hyödynsivät erityisesti 

Korhonen (Sometaduuniin 2018) ja Barck (2019).  

Virtuaalisten kohtaamisten tapahtumamarkkinointia ja liiketoimintamalleja pohti useampi projekti-

ryhmä Laureasta. Keväällä 2018 markkinoinnin ja toiminnan jatkuvuuden sekä tapahtumien toteuttamisen 

projektia työsti kaksi eri tiimiä. Yksi projektitiimi pohti syksyllä 2018 markkinoinnin lisäksi yrityskumppanien 

hankintaa sekä liiketoimintasuunnitelmaa, jos toimintamallia jatkettaisiin hankkeen jälkeen. Myös keväällä 

2019 tapahtuman viestintään ja markkinoinnin toimenpiteisiin saatiin tukea liiketalouden opiskelijoilta. Tiimin 

tekemät mediatiedotteet tuottivat tuloksena kaksi uutista Aamupostiin, jotka ovat esimerkki opiskelija-

projektien korvaamattomasta lisäarvosta. Lisäksi yksi opiskelijatiimi hyödynsi blogia mediana markkinoin-

nissa ja opinnäytetyön verran aiheeseen paneutuivat Hurskainen ja Sairanen (2019).  

Opiskelijoiden mukaanotto hanketyöhön huomioitava työtavoissa 

Opintojaksoille integroituvaa hanketyötä ja projektiopintojen tarjoamista opiskelijoille pidetään korkea-

kouluissa tavoiteltavana. Yhteiskehittämistä yhdessä opiskelijoiden, työelämäkumppanien ja oppilaitosten 

henkilöstön kanssa saatetaan pitää jopa itsestään selvänä, vaikka se ei sitä aina ole. Jos osallistaminen toteu-

tetaan vain näennäisesti ja esimerkiksi työpajoja järjestetään vain niiden järjestämisen ilosta, ei tilaa yhteisille 

keskusteluille ja oivalluksille pääse syntymään. Joskus omien näkemysten tai ratkaisujen kyseenalaistaminen 

on epämiellyttävää ja eriäviltä mielipiteiltä halutaan sulkea korvat. Ajatusten tuulettaminen ja ratkaisujen 

tarkastelu eri näkökulmista yhteisesti on kuitenkin tärkeää.  

Vaikka Sometaduuniin-hankkeen kohdalla opiskelijaintegraation ja osallistamisen tavoitteiden toteutu-

mista voidaan pitää hyvin toteutuneina, mielestämme resepti onnistuneeseen yhteistyöhön ja tuloksiin on 

pohdinnan arvoinen asia. Huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti työtapoihin.

Ensinnäkin pidämme tärkeänä sitä, että halu tehdä yhteistyötä on molemminpuolista ja motivaatio sekä 

uskallus hypätä kehittämistehtävän kimppuun kohdillaan. Tämä toteutuu toki useimmiten itsestään, sillä 

projektit tuodaan tarjolle usein vapaasti valittavina opintoina. Aina yhteistyö ei kuitenkaan sujukaan niin kuin 

osapuolet odottavat tai tehtävä ei vastaakaan omia odotuksia. On hyvä muistaa ja ymmärtää, että sekin on 

täysin hyväksyttävää ja niistäkin tilaisuuksista voi oppia aina jotakin. 

Toiseksi hankkeen johtamisen näkökulmasta on tärkeää, että opiskelijoilla on helposti saatavilla tieto 

hankkeen tavoitteista, etenemisestä sekä keskeisistä dokumenteista, kuten esimerkiksi viestintäohjeista, 

joita virtuaalisten kohtaamisten markkinoinnissa tarvittiin. Tässä hyödynsimme prosessiportfoliota, josta 

kerromme toisessa artikkelissamme tässä julkaisussa tarkemmin (ks. Gröhn & Nykänen). 

Kolmanneksi ajattelemme, että projektin tavoitteiden ja molempien osapuolten odotusten tulisi olla 

alusta saakka ja läpi projektin selviä. Punainen lanka tekemisestä voi kadota joskus matkan varrella. Yhteis-
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ymmärrys ja sitoutuminen yhteiseen toimintaan ja tavoitteisiin saavutetaan meidän kokemustemme mukaan 

parhaiten tasavertaisuuden kautta. On tärkeää ottaa opiskelijat aidosti mukaan osaksi hankkeen toimintaa. 

Meillä tätä on toteutettu paitsi kutsumalla opiskelijat mukaan prosessiportfolioon, myös siten että opiskelijat 

ovat olleet projektinsa aikana mukana hankkeen tiimikokouksissa, kun se on tarkoituksenmukaista. Opiske-

lijat eivät ole olleet mukana pelkästään raportoimassa etenemistään, vaan myös keskustelulle ja yhteiselle 

ongelmanratkaisulle on haluttu tarjota säännöllinen foorumi. Säännöllisesti opiskelijoiden tehtäviä seuraa-

malla ja niistä keskustelemalla olemme hyötyneet myös niistä kehittämistehtävistä, jotka eivät valmistuneet 

tarpeidemme näkökulmasta aikataulussaan.

LOPUKSI

Oman kokemuksemme mukaan yhteiskehittäminen Laurean TKI-toiminnassa toteutuu luontevasti ja 

tarkoituksenmukaisesti, kun työelämän edustajien ja oman henkilöstön lisäksi hanketoimijat uskaltavat avata 

hankkeen oppimis- ja kehittämisympäristöksi myös opiskelijoille.

Kun opiskelijoille antaa rohkeasti vastuuta projektin toteuttamisessa ja osoittaa heille luottamusta ja tukea, 

on tulos usein paras. Kun on into tehdä, se usein innostaa muitakin. Opiskelijat ovat rohkeita kokeilemaan 

uusia asioita ja tekemään niitä eri tavalla. Myös epäonnistumisista tulisi tehdä luonnollinen osa oppimiskoke-

musta ja rohkaista opiskelijoita iloitsemaan ja oppimaan niistä.

Toteuttamalla projekteja yhdessä korkeakoulun ja työelämän kanssa opiskelijat pääsevät opettelemaan 

työelämätaitoja yksin ja yhdessä. Joskus oppimiskokemusten tuottamat hedelmät korjataan saman tien, 

toisinaan ne tulevat todellisiksi myöhemmin oivalluksina työelämässä. 

Saara Gröhn työskentelee Laurea-ammattikorkeakoulussa palvelumuotoilijana TKI-hankkeiden ja
 liiketoiminnan parissa

Anna Nykänen työskentelee suunnittelijana Laurea-ammattikorkeakoulussa ja toimi 
Sometaduuniin-hankkeessa Laurean osahankkeen projektipäällikkönä 2016-2019

Avainsanat: 
• Yhteiskehittäminen
• Oppimisympäristöt
• Portfolio
• Avoin tiede
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28. Innostavaa yhteiskehittämistä elämysalan 
restonomien ja elinkeinoelämän kesken
Pia Kiviharju,  Anikó Lehtinen, Henry Lybäck & Petri Miinalainen

ELÄMYSALAN NOPEA MUUTOS JA SIIHEN VASTAAMINEN                   KIRJOITETTU 2.6.2020

Suomalainen elämystalous on kovassa murroksessa. Yli kolme kuukautta jatkunut koronaepidemia ja 

sen torjumiseen käytetyt keinot ovat koskettaneet alan yrittäjien taloudellista tilannetta huomattavasti. 

Voidaankin elämysalan puolella puhua ajasta ennen ja jälkeen koronaepidemiaa, koska tällä hetkellä alaa 

koskevat säännökset ovat linjaavat liiketaloudellisen toiminnan toteutumista monin rajoituksin myös vuoden 

2020 loppupuolelle. 

Matkailu- ja ravitsemisala on kärsinyt vallitsevan kriisitilanteen ja siitä johtuvan ravintoloiden, tapahtu-

mien ja matkailun väliaikaisen toiminnan rajoittamisen takia alan vahinkoja ja myynnin menetyksiä niin, että 

arvioidaan alan liikevaihdon tippuvan 30 prosenttia tämän vuoden loppuun mennessä. Tilanteesta kärsivät 

kaikki alan toimijat sekä raaka-aineita että muita tuotteita toimittavat. Vaikeimmin tilanne vaikuttaa paikal-

lisiin, pieniin toimijoihin sekä alan työntekijöihin, joista moni tekee työtä niin kutsutulla tuntisopimuksella eli 

ilman vakituista työsuhdetta. Voidaankin odottaa elämysalan suurta rakennemurrosta tämän vuoden aikana. 

Tähän murrokseen myös alan oppilaitosten täytyy osallistua, tarkastelemalla omaa toimintaa ja miettiä 

niitä keinoja, joilla voidaan mahdollisimman hyvin edistää elämysalan nostamista positiivisempiin kehitys-

lukuihin. Suomessa elämysalaan kannattaa panostaa voimakkaasti koulutuksen ja yritysten välisen yhteis-

työn kautta, koska toimialalla on paljon hyödynnettäviä mahdollisuuksia, jota voidaan yhdessä elinkeino-

elämän ja alan koulujen kanssa edistää.  

Kun tarkastelemme alan kehitystä, täytyy nähdä kehitysero ennen ja jälkeen koronaepidemian. Ennen 

koronaepidemiaa kotimaan matkailu ja Suomeen suuntautuva matkailu oli kasvussa. Nyt koronatilanne tulee 

kasvattamaan kotimaanmatkailua entisestään sekä lisäämään turvalliseksi miellettyjen matkailukohtaiden 

vetovoimaa kansainvälisessä matkailussa, kun rajoitustoimia puretaan.

Ravintola-ala on elänyt murrosta jo viimeisen viiden vuoden aikana, ja nyt vallitsevan tilanteen takia, 

murros kiihtyy. Ravintoloilta haetaan ensijaisesti elämyksiä, ja se tulee linkittymään voimakkaasti myös ko-
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timaanmatkailuun. On tärkeää panostaa opetuksen elämyspainotteisuuteen yhdessä työelämän kanssa, sillä 

näin turvataan ravintoloiden selviäminen myös tulevaisuudessa. 

Elämysalojen painoarvo työllistäjänä on juuri nyt vähentynyt, mutta se nähdään pitkällä tähtäimellä edel-

leen kasvavana alana. Työmarkkinat ovat olleet rakennemuutoksen kourissa koko 2000-luvun ja sama kehitys 

jatkuu edelleen. Samaan aikaan kun työpaikkoja on vähentynyt muilta aloilta, palveluihin on tullut niitä lisää. 

Varsinkin elämystalous on kasvanut viimeisinä vuosina merkittävästi, ja voidaan olettaa kasvun jatkuvan taas 

vuodesta 2021. Tähän Laurea-ammattikorkeakoulu vastaa edelleen useilla erilaisilla koulutus- ja työelämän 

yhteisillä projekteilla, jotka edistävät opiskelijoiden käytännön oppimista ja osaamisen kehittymistä.

ELÄMYSALAN HAASTEET JA NIIHIN VAIKUTTAMINEN

Suurimmat alan haasteet liittyvät tällä hetkellä koronaepidemian ja sen torjumiseen käytettyjen tapojen 

liiketaloudellisten vahinkojen korjaamiseen. Suurin osa henkilökunnasta on lomautettu ja osa vaihtamassa 

alaa. Useat alan yritykset kamppailevat olemassaolonsa puolesta tai ovat jo lopettaneet toimintansa.  

Tässä tilanteessa Laurealla on tärkeä rooli olla mukana luomassa alalle motivoituneita, ammattitaitoisia 

työntekijöitä yhdessä yhteistyökumppaneiden erilaisissa työelämäprojekteissa. Näin lisätään alan kiinnosta-

vuutta ja pidetään ammattilaiset toimialalla. Laurea ja sen kehittämis- ja oppimisympäristö BarLaurea pitävät 

tärkeänä mahdollisimman laajaa yhteistyötä alan yritysten ja vaikuttajien kanssa, jotta valmistuvat opiskelijat 

saadaan pysymään elämysalalla.

 Vallitsevan tilanteen ja elämysalan murroksen haasteiden ratkomiseen sekä alan kehittämiseen tarvitaan 

uusia näkökulmia ja ideoita. Näitä syntyy yhteisissä kehittämisprojekteissa, joihin osallistuvat kumppanei-

demme kanssa Laurean ammattitaitoiset lehtorit ja tuoreita ajatuksia omaavat opiskelijat. Pitkäjänteisellä 

yhteistyöllä pystytään kääntämään alan haasteet myös vahvuuksiksi ja uusien innovaatioiden avulla saadaan 

taas ala nousuun. 

LAUREAN RESTONOMIKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN KEINOT 

YHTEISTYÖSSÄ TYÖELÄMÄN KANSSA 

Laurea-ammattikorkeakoulun strateginen tavoite on olla aluetta palveleva, uudistava työelämäläh-

töinen korkeakoulu. Aktiivinen partneritoiminta on Laurean menestystekijä ja keskeinen toiminnan koh-

de. Kumppaniyhteistyöllä halutaan varmistaa kumppaneiden kanssa monipuolinen, laaja-alainen ja pitkä-

aikainen yhteistyö, josta hyötyvät kaikki. Tyypillisiä yhteistyömuotoja ovat työharjoittelut, yritysvierailut, 

asiantuntijaluennot, tutkimus- ja kehittämistoiminta (TKI), opinnäytetyöt ja projektiyhteistyö, joka voi olla 

joko kehittämisyhteistyötä tai toteuttamista. Lähtökohtana kumppanitoiminnassa on kumppanin tarpeet ja 

Laurean mahdollisuus löytää ratkaisuja heidän tarpeisiinsa. Parhaimmillaan aktiivinen kumppanitoiminta on 

suunnitelmallista ja systemaattista yhteiskehittämistä, joka perustuu molemminpuoliseen luottamukseen.  

Restonomikouluttajien ja majoitus- ja ravitsemisalan toimijoiden yhteiskehitys on tärkeää koulutuksen 

kehittämisessä ja elinkeinon elinvoimaisuuden varmistamisessa samalla kun ala painii haasteiden edessä. 

Ammattikorkeakouluilla on kolme tehtävää: tuottaa koulutusta, tehdä tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä 

osallistua aluekehitystoimintaan. Alalla toimivat organisaatiot tarvitsevat nyt enemmän kuin koskaan uutta 

tietoa ja uudenlaisia ratkaisuja tuottavuuteen, toimintaan sekä muuttuviin työelämän tarpeisiin. Restono-

mien odotetaankin olevan palvelu- ja asiakasosaamisen, esimiestyön ja liiketoiminnan moniosaajia. Digita-
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lisaatio ja robotiikka tuovat jatkuvasti lisäosaamistarpeita alalle, joten opetussuunnitelmien on pystyttävä 

vastamaan näihin osaamistarpeisiin. 

Opetussuunnitelmatyöskentelyssä huomioidaan kyllä alan tarpeet, mutta on tarpeen luoda systemaat-

tinen, ketterä toimintamalli, joka mahdollistaa koulutuksen ja elinkeinon välisen jatkuvan vuorovaikutuksen, 

yhteiskehittämisen ja osaamisen jakamisen. Tämä on mahdollista työelämän kanssa yhteistyössä tehtävien 

oppimiskokonaisuuksien ja case-tapauksien avulla. Laurean oma oppimisympäristö BarLaurea voi osallistua 

työelämän kanssa innovointiin käyttäen omaa toimintaympäristöään nimenomaan pilottipaikkana uusien 

erilaisten, alaa auttavien keksintöjen, tuotteiden ja konseptien testauksessa. 

Opiskelijoille yhteistyö alan parhaiden osaajien kanssa tuo aitoa työelämäosaamista, tietoa ja taitoja jo 

opiskelujen aikana. Laurean kumppaneille yhteistyö mahdollistaa uusien ideoiden saamista, toiminnan kehit-

tämistä ja osaavan työvoiman rekrytointia. Halutessaan organisaatiot voivat myös osallistua opetussuunni-

telmatyöhön, jolloin he voivat olla vaikuttamassa millaista osaamista restonomit tarvitsevat tulevaisuudessa. 

TKI-yhteistyön kautta organisaatiot saavat uusinta tietoa ja pääsevät verkostoitumaan sekä kehittämään 

uusia toimintamalleja alan elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Ammattikorkeakoulun henkilöstöä yhteistyö 

auttaa pysymään alan kehityksessä mukana ja näin kehittämään myös omaa osaamistaan. 

UUDENLAINEN RESTONOMIKOULUTUKSEN YHTEISTOIMINTAMALLI – REKEY-HANKE 

Elämysalan elinvoimaisuuden lisäämiseksi ja restonomikoulutuksen kehittämiseksi opetusministeriö 

rahoitti Rekey-hankkeen, jossa olivat mukana kaikki restonomeja kouluttavat ammattikorkeakoulut Suomes-

sa. ReKey-hankkeessa kehitettiin uudenlaista yhteistoimintamallia, jolla vahvistettiin ammattikorkeakoulujen 

tehtäviä kansallisessa innovaatioekosysteemissä. Ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yhteistoimin-

tamallilla pyrittiin vahvistamaan suomalaisen majoitus -ja ravitsemisalan palvelukehittämis- ja palveluliike-

toimintaosaamista ja siten kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tavoitteena oli kehittää 

ammattikorkeakoulujen välistä sekä koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta yhteistoimintamallin 

avulla. (Mäntysaari, Siltanen, Laapio 2019. Mantere 2019)

ReKey-hankkeen työpaketeissa on kehitetty yhteistoimintaa muun muassa seuraavista näkökulmista: 

opinnollistaminen, Living Lab -toiminta, ketterä kehittäminen sekä projektiyhteistyö yritysten kanssa. 

Yhteistoimintamallia ovat olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa opiskelijat, henkilöstö ja työelämä. 

Hankkeessa syntyneitä uusia yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi hackathon ja restojamit, jota tässä artikkelis-

sa esitellään. Molemmat tapahtumat olivat valtakunnallisia restonomiopiskelijoiden kisoja, joissa eri ammat-

tikorkeakoulujen opiskelijat kisailevat joukkueina joko fyysisesti tapahtumapaikalla tai digitaalisesti omalta 

paikkakunnaltaan. Kilpailuissa olennaista oli yritysyhteistyö. 

Restojamit on valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen välinen, 48 tunnin kilpailu, jossa kehitetään 

ideasta konsepteja toimeksiantajien esittämään haasteeseen. Restojameissa verkon välityksellä toteutetaan 

virtuaalinen innovointikilpailu, jossa eri restonomitiimit pääsevät ideoimaan ja kehittämään konsepteja alan 

toimijoiden kanssa. Restojamit-tapahtumakonseptilla haetaan valtakunnallista näkyvyyttä työelämäläheisel-

le toiminnalle sekä restonomikoulutukselle. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat uutta kehittämisestä ja 

palvelumuotoilusta sekä heidän tuottamillaan konsepteilla on hyötyä toimeksiantajille. 

Restojameja on toteutettu ReKey-hankkeen aikana kaksi kertaa: Restojamit by Kajaani AMK 8.–10.11.2018 

ja Restojamit by Lapin AMK 14.–16.3.2019. Hankkeen päättymisen jälkeen restojameja on jatkettu ja  Resto-

jamit 2020 järjesti Lapin ammattikorkeakoulu 19.3.–21.3.2020. 
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Yhteiskehittämisen tuloksia 
yhdessä opiskelijoiden ja kumppaneiden kanssa

     CASE 1. UUDENLAISIA PALVELUKONSEPTEJA – CASE ANTELL-RAVINTOLAT

Laurea aloitti maaliskuussa 2019  suunnittelemaan Antell-ravintoloiden kanssa yhteiskehittämispro-

jektia. Tavoitteena oli kehittää palvelukonsepteja Antellin henkilöstöravintoloiden käyttöön liiketoiminnan 

edistämiseksi ja uudistamiseksi. Aikataulu yhteiskehittämisprojektille määritettiin syyslukukaudelle 2019.

Laurea-ammattikorkeakoulussa palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen koulutuksessa on palve-

luinnovaatiot- opintojakso, jonka osaamistavoitteet yhdistyivät yhteiskehittämisprojektiin Antellin kanssa. 

Opintojakson toteutussuunnitelma tehtiin tarkasti lehtoreiden toimesta toimeksiantajan aikatauluun sopi-

vaksi. Opintojakson tuloksena toimeksiantajalle kehitettiin palvelumuotoilumenetelmien avulla palvelukon-

septeja, joista tuotoksena syntyi toimeksiantajalle Service Design-manuaali ja mahdollinen toteutettava 

palvelu.

Palveluinnovaatiot opintojaksolle osallistui yhteensä 42 opiskelijaa ja heidät jaettiin seitsemään tiimiin, 

jotka lähtivät kehittämään toimeksiantajan tehtävänannosta palvelukonsepteja. Opintojakson palvelumuo-

toiluprosessi on selkeästi määritetty ja mahdollistaa eri menetelmien avulla kehittämistä sekä innovointia 

toimeksiantajan antaman tehtävän ratkaisuksi. 

Kehittäessään palvelukonseptejaan opiskelijatiimit käyttivät monia eri menetelmiä palvelumuotoilu-

prosessin vaiheiden edetessä. Haastattelut, kyselytutkimukset, vertailuanalyysit, trendianalyysit, aivoriihet, 

ideoiden testaukset ja todennukset esimerkiksi testimainosten avulla tulevat opiskelijoille tutuiksi ennen 

kuin siirrytään konseptin lanseeraamiseen. Tällöin palvelukonseptin liiketoimintamallin selkeyttäminen, pro-

sessikuvaus ja myyntipuheen harjoittelu ovat tärkeässä roolissa, jotta toimeksiantaja ”ostaa” opiskelijoiden 

konseptin.

Opiskelijoiden palvelukonsepti esitykset olivat 4.12.2019 ja toimeksiantaja oli erittäin tyytyväinen tiimien 

toimintaan ja esitettyihin palvelukonsepteihin. Jokaisesta palvelukonseptista annettiin selkeä palaute opis-

kelijoille. Seitsemästä palvelukonseptista toimeksiantaja valitsi kaksi esitettäväksi Antellin esimiespäiville 

11.1.2020. Ensimmäinen valituista palvelukonsepteista PAJA oli helposti monistettavissa Antellin toimipistei-

siin vähin resurssein. Toinen palvelukonsepti oli ”FODMAP-ruokavalio osaksi arkea”.

Toimeksianto tarjosi opiskelijoille aidon mahdollisuuden tutustua lounasruokailuun ja liiketoimintaan 

sen ympärillä pääkaupunkiseudulla. Opiskelijoiden palautteiden kautta opintojaksoa pidettiin opettavaisena. 

Opettajan näkökulmasta opintojakso tarjosi pedagogisesti uuden oppimista ja vahvisti omaa osaamista yri-

tysyhteistyössä ja palvelumuotoilussa.
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     CASE 2. RAVINTOLAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 

     VIINI JA RUOKA 2020 TAPAHTUMASSA – CASE ELO-SÄÄTIÖ

Toukokuussa 2019 yhdessä yhteistyökumppani ELO-Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiön 

kanssa sovittiin ravintolapalveluiden kehitys yhdessä alan sidosryhmien sekä  restonomiopiskelijoiden kanssa 

Suomen Bocuse d’Or kilpailu-alueella Suomen suurimmassa viiniin ja ruokaan keskittyvä tapahtumassa Hel-

singin Messukeskuksessa 24.–27.10.2019.

Laurea-ammattikorkeakoulussa palveluelämysten tuottamisen ja kehittämisen koulutuksessa foodser-

vice-opinnoissa on valittavana ruoka- ja juomakulttuuri -opintojakso, jonka osaamistavoitteet yhdistyivät 

erinomaisesti yhteistyöprojektiin. Opintojakso organisoitiin toteutussuunnitelman avulla yhteiskumppanin 

aikatauluihin jo hyvissä ajoin, jotta prosessista saatiin mahdollisimman selkeä kaikille osapuolille. Opinto-

jaksolla yhteistyökumppaneina toteutuksessa olivat Messukeskus, Metos Finland Oy, HKScan Finland Oy, 

Viinilehti Oy, E.Ahlström Oy, Metos, Arvo Kokkonen Oy ja BarLaurea.

 Ruoka- ja juomakulttuuri opintojakson vastuulla oli järjestää kolmeksi päiväksi kolme pop up-ravintolaa 

messujen asiakkaille Bocuse d’Or kilpailu-alueella. Pop up -ravintoloiden tavoitteena oli valmistaa messu-

vieraille myytäväksi pieniä annoksia, joissa käytettiin Bocuse d’Or kilpailun pääraaka-aineita siikaa, possun 

kylkeä ja merirapua. Toisena vastuualueena oli järjestää kilpailupäivänä Vip-alueen tapahtumakonseptointi 

tarjoiluineen. Tavoitteena oli tarjota kilpailun pääraaka-aineista tehtyjä annoksia juomasuosituksen kanssa 

kutsuvieraille.

Kuva 1. Bocuse d´Or -kilpailu, lehtorit Anikó Lehtinen ja Henry Lybäck. (Kuva: Anikó Lehtinen)
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 Opiskelijoita osallistui opintojaksolle yhteensä 36 viidessä tiimissä ja heistä kolme toimi projektipäällik-

köinä. Kolme tiimiä alkoi kehittää pop up-ravintoloita messualueelle. Yksi tiimi otti vastuun vip-alueen tapah-

tumakonseptoinnista ja yksi tiimi toimi logistiikkatiiminä. 

 Opintojakson teoriaosuudessa keskityttiin asiantuntijaluentoihin, ruokakulttuurin tutkimiseen, tuote-

kehittämiseen sekä ruoan ja juoman yhdistämiseen. Opiskelijoiden käytännön osaamisen kehittämisessä 

suunniteltiin tuotteita ja testattiin niiden toimivuutta BarLaurean keittiössä. Tämä osuus oli tärkeässä osassa, 

jotta opiskelijat oppivat tuntemaan raaka-aineet, esivalmistuksen ja annoksen tekemisen parhaalla mahdol-

lisella tavalla. 

Opiskelijat kirjoittivat oppimispäiväkirjan oman osaamisen kehittymisen näkökulmasta sekä vertaisar-

vioivat tiiminsä jäsenensä viiden eri kriteerin mukaan. ELO-Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiön 

kanssa tapahtuman jälkeen pidettiin palauteiltapäivä, jossa käytiin läpi toimeksiantajan, ohjaavien lehtorien 

ja opiskelijoiden kanssa opintojakson ja tapahtuman tavoitteiden toteutuminen eri näkökulmista. Palauteilta-

päivä yhdessä toimeksianatajan eli ELO-säätiön oli antoisa ja selkeennytti monesta eri näkökulmista opinto-

jakson osaamistavoitteiden toteutumista sekä toimeksiantajan saamaa hyötyä yhteiskehittämisprojektissa.   

 ”Yhdessä onnistuimme luomaan monipuolisemn ja haastavan palvelukokonaisuuden hienolla loppu- 

 tuloksella saaden kiitosta asiakkkailta, kumppaneilta ja opiskelijoilta. Näistä kokemuksista ponnis- 

 tamme seuraavaan yhteistyöhön Laurean kanssa palvelumuotoiluhankkeen muodossa.”

  Bettina Lindfors, johtaja, ELO-säätiö

     CASE 3. VILLIYRTTIOLUTTA RAVINTOLAAN – CASE BAR LAUREA 

BarLaurea ja Laurea-ammattikorkeakoulun villiruokaa koskeva, Suomen 4H ry:n kanssa yhteistyössä 

tekemä Ruokaa Luonnosta-hanke pyrkii kehittämään villiyrttiliiketoimintaa ja rakentaa ammattimaista toimi-

tusketjua luonnosta lautaselle opiskelijoiden kanssa. Laurea onkin mukana kehittämässä villiyrttejä kaupalli-

seen tarkoitukseen: Ammattikeittiöihin, juomateollisuuteen ja elintarvikejalostajille. 

Osana tätä toteutettiin villiyrteillä maustettu, amerikkalaistyylinen pale ale -olut opetusympäristö Bar-

Laureaan. Tämä vuohenputkella, maitohorsmalla ja siankärsämöllä maustettu olut toteutettiin yhteistyönä 

Perhon panimon kanssa osana Villiyrteillä elämystä -opintojakson kanssa. Olut on myynnissä talon oluena 

BarLaurean Flow-ravintolassa ja sitä varten on tehty tuotekehitysversioita yhdessä Laurean restonomiopiske-

lijoiden kanssa hankkeeseen räätälöidyllä villiyrttikurssilla.

Kuva 2. Villiyrttiolut. (Kuva: Anikó Lehtinen)
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     CASE 4. MATKA HUIPULLE – CASE KOKOUSKONSEPTOINTI 

 Kaikki vihaavat kokouskuolemaa. Sen haitat on tunnettu, mutta uudenlaisia ratkaisuja 

 kokouspalvelujen tuotteistamiseksi on hotellialalla toistaiseksi vähän.

Pääkaupunkiseudun on vallannut hotellibuumi. Alueelle on valmistunut tai suunnitteilla useita hotelleja. 

Kun määrään lasketaan hotellien laajennukset ja peruskorjaukset, ovat investoinnit ja työllisyysvaikutukset 

mittavia.

Trendi kertoo kahdesta asiasta. Suomen vetovoimaan turvallisena matkailukohteena ja matkailun kas-

vuun uskotaan. Vaikka alueelliset erot ovat suuria, pääkaupunkiseudun merkitys yhtenä matkailun veturina 

on kiistaton. Toisin kuin Lapissa, ulkomaalaisten matkailijoiden kysyntä jakautuu pääkaupunkiseudulla lähes 

puoliksi vapaa-ajan ja työhön liittyvästä matkustuksesta.

Pääkaupunkiseudun hotellien täytyy siis uudistua. Pelkkä majoituskapasiteetin nostaminen ei riitä palve-

lemaan vapaa-ajan matkustusta vaan tarvitaan uusia kokouskonsepteja, jotka palvelevat kasvavaa kysyntää 

työhön liittyvään matkustamiseen. Kilpailuedun luominen kokouskonseptoinnissa on kuitenkin kaikkea muu-

ta kuin itsestään selvyys.

Mistä kokouskonseptoinnissa on kysymys? Lähtökohtana on ihmeellinen idea. Vaikka elämme muuttu-

vassa maailmassa, on olemassa asioita, jotka ovat pysyviä. Ideointi edellyttää rohkeutta nähdä ohi muuttuvan 

maailman. Yksi pysyvä asia on kuolema. Kokouskuolema tulee lähes aina yllättäen, ja kaikki vihaavat puudut-

tavia kokouksia. Ensi askel ideoinnissa on kokouskuoleman yleisyyden myöntäminen.

Kokouskonseptointi edellyttää teemoitusta. Mielen rajat ovat ajattelun rajat ja teemoituksen mahdol-

lisuudet rajattomat. Fyysiset puitteet eivät ole koskaan teemoituksen este vaan mahdollisuus. Erityisen 

tärkeää on kokonaisvaltainen toiminta mielikuvituksen ja aistimusten sekä odotusten ja todellisuuden välillä. 

Teeman omaperäisyys, tunnistettavuus ja esteettinen harmonia ovat ratkaisevassa asemassa, kun luodaan 

kilpailukentässä erottuva kokouskonsepti.

Kokouskonseptointi vaatii yllätyksellisyyttä. Yllätyksellisyydessä on kaksi ulottuvuutta. Spontaani yllä-

tyksellisyys on kaikista tärkein. Se tarkoittaa ylisuunnittelun välttämistä ja pelisilmää asiakaspalvelussa. Sitä 

ei tarvitse kontrolloida, koska kontrolli tappaa spontaaniuden. Vastaavasti suunniteltuun yllätykseen liittyy 

usein pieni, mutta asiakaskokemuksen kannalta merkittävä tapahtuma asiakkaan aistimaailmassa. Molem-

mat yllätyksen ulottuvuudet ovat tärkeitä arvaamattomassa asiakaskokemuksessa. 

Hotellin kokouskonsepti ei synny koskaan yksin. Asiakkaan osallistaminen on selviö, mutta sen merkitystä 

ei voi vähätellä. Kuinka pystymme osallistamaan asiakkaan ja hyödyntämään teknologian tuotteistuksessa, 

ratkaisee asiakaskokemuksen syvyyden. Olisi sääli, jos ottaisimme vain pieniä askelia yhtenä Euroopan jätti-

maana digitalisaaton hyödyntämisessä. 

Yritysasiakkaan kannalta tuotto-odotukset hotellin kokouspalveluita kohtaan ovat suuret. Hankinta 

tarkoittaa usein siirtymistä pois omista kokoustiloista, eikä päätös synny sattumalta. Vaikka hankinta ei 

välttämättä tarkoita hotellin majoituspalvelujen käyttöä, kokouksissa hyödynnetään monia muita hotellin 

palveluita – ruuasta ja juomasta puhumattakaan.

Palataan vielä kuolemaan. Kokouskuolema on monelle vaikea paikka. Kuinka moni kokouskuoleman 

saanut uskaltaa kävellä pois palaverista. On selvää, että hotellit ovat avainasemassa, kun suunnitellaan palve-

luita, joissa kokouskuolema loistaa poissaolollaan.  
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Kestävä kilpailuetu vaatii rohkeutta ja uudistumista. Kokouskonseptin valinta ja muokkaus todellisiksi 

muutosprojekteiksi ovat usein haasteellisimpia asioita. Kilpailuedun kannalta tarvitaan tiivistä yhteistyötä, 

paikallisia päätöksiä ja vertailukelpoista tutkimustietoa asiakaskokemuksesta. Sen jälkeen on tehtävä oikeita 

asioita ja asiat oikein.

On ollut ilo huomata, että hotellit ovat tunnistaneet yhteistyön merkityksen palvelujen tuotteistuksessa. 

Paras esimerkki kokouskonseptoinnista on yhteistyö Helsingin ydinkeskustaan rakennetun Hotel U14 kanssa. 

Hotel U14 on ensimmäinen Marriott Autograph Collection -ketjuun kuuluva hotelli Pohjoismaissa. Se on oman 

brändin hotelli, kuten muutkin ketjuun kuuluvat hotellit. Yhteistyön tavoitteena on ollut suunnitella kilpailu-

kentässä erottuva kokouskonsepti. Suunnittelutyön keskiössä olivat tarkoin valitut brändin ominaisuudet ja 

innovatiivisuus, joihin opiskelijat kiinnittivät erityistä huomiota. 

Yhteistyöstä hyötyvät kaikki. Voiko opiskelija saavuttaa mitään sen tärkeämpää, kun on eturivissä luo-

massa uudenlaista kokouskonseptia arvostetulle yritykselle. Se voi parhaimmillaan tarkoittaa harjoittelu-

paikkaa ja mahdollisuutta ammatillisen unelman toteuttamiseen. Hotellin kannalta yhteistyö ammatti-

korkeakoulun kanssa sisältää aina kansainvälisen opiskelijatiimin, useita vaihtoehtoisia konseptiehdotuksia ja 

mahdollisuuden pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Matka huipulle onnistuu yhdessä. Yksin emme ole mitään. Yhdessä olemme enemmän.

Henry Lybäck toimii lehtorina ja kehittää elämysalaa yhdessä opiskelijoiden, kollegoiden ja 
sidosryhmien kanssa Laurea-ammattikorkeakoulussa

Anikó Lehtinen toimii lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa

Pia Kiviharju  toimii aluepalvelupäällikkönä Laurea-ammattikorkeakoulussa

Petri Miinalainen toimii matkailu- ja palveluliiketoiminnan lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa

Avainsanat: 
• BarLaurea
• ReKey-project
• Co-operation in hospitality management
• Co-creation with working life in hospitality

Lähteet
Mantere, P.  (toim.). 2018. Tekemisen meininki- näkökulmia restonomikoulutuksen työelämäyhteistyöhön. 
Laurean julkaisu. Laurea Julkaisut 102., Laurea-ammattikorkeakoulu.

Mäntysaari, A., Siltanen H., Törn-Laapio, A. 2019 Yhteiskehittämisestä kilpailuetua matkailu- ja 
ravitsemisalalle. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 270.
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29. Yhteistyöllä Espoo turvallisemmaksi 
– Turvallisuuden tunteen kehittäminen 
espoolaisissa lähiöissä
Minna Fred, Seija Tiainen & Satu Laukkanen

Espoon parhaat voimavarat ovat sen asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Espoon kaupungin strategia on 

kirjoitettu Espoo-tarinaksi, jonka mukaan asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja 

yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut. (Espoo-

tarina) Espoossa on tärkeää, että arki sujuu turvallisesti. Espoon kaupungin turvallisuusohjelmassa esitetään 

Espoossa tehtävän turvallisuusyhteistyön päätoimintalinjat ja keskeiset valtuustokauden tavoitteet, mittarit, 

keinot ja seuranta. Tässä artikkelissa kuvataan onnistunutta, Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa toteu-

tettua yhteiskehittämisprojektia, jonka avulla Espoo jalkautti Espoo-tarinaa ja turvallisuusohjelmaa yhteis-

työkumppaneille ja asukkaille. Projektissa yhteiskehittäjinä toimivat niin Espoon kaupungin eri toimijat, sen 

asukkaat ja palvelujen käyttäjät kuin Laurean opiskelijat ja lehtoritkin. 

Laurean kumppanina kehittämisprojektissa toimi Espoon kaupungin kaksi yksikköä: konsernihallinto ja 

ympäristötoimi. Espoon kaupungin konsernihallinnon turvallisuus ja valmius -vastuualue ohjaa paikallisen 

turvallisuussuunnittelun, tieto- ja kyberturvallisuuden, tietosuojan ja varautumisen kaupunkitasoista valmis-

telua, kehittämistä sekä toimeenpanoa ja valvoo niiden toteutumista. Kaupunkiympäristön turvallisuuskäve-

lyt tukevat turvallisuussuunnittelua osallistamalla yhteistyöhön sekä kuntalaiset että muut sidosryhmät, jotka 

käyvät ryhmittäin läpi asuinalueensa riskit ja vaaranpaikat. Kaupungilta turvallisuuskävelyiden suunnitteluun 

osallistuu kaikkien toimialojen edustajia. Mukana on lisäksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen edustaja.

”Turvallisuuden tunteen kehittäminen espoolaisissa lähiöissä” -kehittämisprojekti päätettiin toteuttaa 

Laurea-ammattikorkeakoulussa kehitetyn innovatiivisen kehittämispohjaisen oppimisen Learning by Developing 

(LbD) –toimintamallin mukaisesti integroiden se opintojaksoon. LbD:n kautta oppiminen on mahdollista 

nivoa yhteen koulutuksen, aluekehityksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio -toiminnan kanssa, koska 

siinä kehitetään aitoa kohdetta. Seuraavaksi kuvataan sitä, miten yhteiskehittäminen toteutui suunnittelusta 

toteutukseen niin Laurean kuin Espoon kaupunginkin näkökulmasta. 
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AITO YHTEISTYÖ MAHDOLLISTI KEHITTÄMISPROJEKTIN 

FOKUKSEN UUDELLEENMUOTOILUN 

Yhteistyö turvallisuuteen liittyvän projektin osalta alkoi jo keväällä 2018. Yhdellä opintojaksolla opiskelijat 

olivat jo tehneet muutaman projektiraportin Espoolle aihepiiriä sivuten, mutta toiveena oli saada enemmän 

tuloksia ja laajempaa vaikuttavuutta. Espoon kaupungin alkuperäisenä odotuksena oli kehittää kaupunkilaisil-

le järjestettyjä turvallisuuskävelyitä ja saada asukkaita osallistumaan enemmän niihin. Teemaa pohdittaessa 

kävi ilmi, että turvallisuuskävelyille osallistuu yleensä keskenään hyvin samanlaisia, muutenkin aktiivisia 

kaupunkilaisia. Ongelmana oli tavoittaa ne, jotka eivät osallistu. Syitä osallistumattomuuteen saattoi olla 

monenlaisia: ehkeivät kaupunkilaiset tiedä, tai heitä ei kiinnosta koko aihe, tai jospa perinteinen tapa ei jaksa 

innostaa osallistumaan.

Syksyn projektin suunnittelu käynnistyi monialaisessa tiimissä, johon kuuluivat Espoon kaupungin tur-

vallisuuskoordinaattori, Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen projektipäällikkö, Laurean turvalli-

suuden ja riskienhallinnan lehtori ja palveluliiketoiminnan lehtori. Espoo toimitti taustamateriaaliksi tietoja 

aiemmista turvallisuuskävelyistä sekä aihetta sivuavista tutkimuksista. Keskustelujen pohjalta kehittämisen 

kohde muutettiin näkökulman laajentamiseksi turvallisuuskävelyistä turvallisuudentunteeseen ja menetel-

miä päätettiin hakea yhdeltä Laurealle tärkeältä alueelta, palvelumuotoilusta. Yhdessä muotoillun fokuksen 

taustalla oli myös opintojakson Service Design osaamistavoitteiden saavuttaminen projektin kautta. Osaa-

mistavoitteissa korostetaan sitä, että opiskelijan tulee osata suunnitella, toteuttaa ja arvioida palvelumuotoi-

luprojekti käyttäen palvelumuotoilun menetelmiä. Palvelumuotoilu perustuu asiakkaiden ja toimintaympä-

ristön syvälliseen, empaattiseen ymmärrykseen, jota kautta vasta nk. suunnitteluajuri eli kehittämisen kohde 

valitaan. Tulevassa projektissa päätettiin keskittyä Länsimetron asemien, jo olemassa olevien sekä tulevien, 

ympäristöön. Ajatuksena oli, että muutokset lisäävät alueella liikkumista ja uusia asukkaita. Tämä saattaa 

aiheuttaa pelkoa ja heikentää turvallisuudentunnetta näillä alueilla.

Syksyllä 2018 toteutettavista Service Design opintojaksoista yksi oli suunnattu turvallisuuden ja riskien-

hallinnan monimuoto-opiskelijoille. Oli luontevaa, että suunniteltu projekti otettiin tälle opintojakson toteu-

tukselle. Uusi, laajempi näkökulma “Turvallisuuden tunteen kehittäminen espoolaisissa lähiöissä” sallisi opis-

kelijoiden luovuuden prosessin aikana ja heidän asiantuntijuutensa hyödyntämisen ratkaisuja kehitettäessä. 

Opiskelijat toimivat jo nyt turvallisuusalan eri tehtävissä ja suuri ammattiryhmä turvallisuus ja riskienhallinta 

-koulutuksessa ovat ammatissaan toimivat poliisit.

Projektin aiheena turvallisuudentunteen kehittäminen Espoossa sopi toteutukselle hyvin. Turvallisuus-

alan opiskelijoilla on välillä vaikeuksia motivoitua palvelumuotoiluun, mutta tuomalla projektiksi selvästi 

turvallisuusalaa kehittävä aihe, pyrittiin lisäämään kiinnostusta myös palvelumuotoiluun. Syksyn alkaessa 

opintojaksolle oli ilmoittautunut 38 turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelijaa ja yksi vahvistus tietojen-

käsittelyn puolelta. 

YHTEISKEHITTÄMINEN VAATII YMMÄRRYSTÄ KEHITETTÄVÄSTÄ KOHTEESTA

Opintojakso toteutettiin tutkintokoulutuksen näkökulmasta yhteisopettajuutena, jossa molemmilla 

opettajilla on saman tasoinen palvelumuotoilun asiantuntijarooli. Yhteisopettajuus tarkoitti sitä, että suun-

nittelu, opetusmateriaalien tuotanto, ohjaus ja tuotosten arviointi tehtiin dialogisessa vuorovaikutuksessa. 

Yhteistoimijuus jatkui ohjauksellisesti koko prosessin ajan: kaksi lehtoria ohjasivat ensisijaisesti opiskeli-

joiden palvelumuotoiluprosessia, kun taas sisällöllinen ohjaus tuli Espoon kaupungilta. Espoon kaupunki tuki 
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opiskelijoita varsinaisen palautteen ja ohjauksen lisäksi jakamalla avoimesti aikaisempia tutkimuksia, kehit-

tämisraportteja ja tulevaisuuden visioitaan. Espoon edustajat kehottivat opiskelijoita hyödyntämään avointa 

dataa tutkimustensa pohjalle. Lehtorien palvelumuotoiluprosessiin liittyvä ohjaus toteutettiin lähinnä lähi-

päivinä, joita oli joka toinen viikko prosessin vaiheesta riippuen joko puoli päivää tai koko päivä. Lähipäivien 

välisenä aikana annettiin palautetta raportin osista ja vastattiin esille nousseisiin kysymyksiin.

Projektien varsinainen kick-off pidettiin ensimmäisenä lähipäivänä Leppävaaran kampuksella. Lehtorit 

kertoivat ensin palvelumuotoiluprosessista yleisellä tasolla, jonka jälkeen Espoon kaupungin edustajat kävi-

vät läpi projektin taustoittaen sitä turvallisuuskävelyjen kokemuksilla ja Espoon turvallisuuskatselmuksella. 

Näiden taustatietojen jälkeen esiteltiin varsinainen projektien varsinainen tavoite: Kehittää Espoon kaupunki-

ympäristön”turvallisuuskävelyiden” konseptia digitalisaatiota hyödyntämällä ja uusia toimintamalleja luomalla. 

Toteutuksen tuli tukea kuntalaisten osallistamista ja kuulemista sekä Espoon tavoitetta olla Suomen turval-

lisin kaupunki. Tueksi Espoo oli koonnut runsaan materiaalipankin OneDriveen, jota tuli hyödyntää kehitet-

tävän kohteen ymmärtämiseksi. Hyödynnettävää materiaalia olivat niin dokumentit turvallisuuskävelyistä, 

Espoon turvallisuussivusto, tietoa Espoosta ja sen kaupunginosista sekä tietoa niiden asukastoiminnasta. 

Espoon kaupungin edustajat antoivat myös yhteystietonsa, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen kysy-

myksiä ja ohjausta varten. Sovittiin myös, että opintojaksolla käytetyssä oppimisympäristössä Optimassa voi 

myös kysyä kysymyksiä, koska Espoolla oli pääsy Optimaan ja koko opintojakson materiaaleihin. Kysymyksiä 

tuli muutamia sekä Optiman että sähköpostin kautta. Ne olivat lähinnä tarkentavia kysymyksiä kaupungin 

toiminnoista. Lisäksi muutamat opiskelijat kysyivät harjoittelumahdollisuuksista Espoon kaupungilla projek-

tin jälkeen. 

Tehtävänannon avoimuus merkitsi sitä, että opiskelijat kohdealueen ja kohderyhmän valittuaan havain-

noivat aluetta, haastattelivat erilaisia asukasryhmiä omissa konteksteissaan ja sitä kautta löysivät varsinaisen 

ongelman, jota lähtivät ratkaisemaan tutkimustietoon perustuen ja omaa osaamistaan hyödyntäen. 

PALVELUMUOTOILUPROSESSI MAHDOLLISTAA YHTEISKEHITTÄMISEN

Opintojakson opiskelijat jakautuivat kymmeneen nelihenkiseen tiimiin ja valitsivat tutkittavan alueensa 

Länsimetron asemien joukosta (Aalto/Otaniemi, Tapiola, Matinkylä, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti). Eväs-

tyksenä tiimeille oli tutkia alueita avoimin mielin, etsiä käyttäjäryhmiä, joita perinteiset turvallisuuskävelyt 

eivät yleensä tavoita sekä miettiä uudenlaisia, innovatiivisia tapoja näiden tavoittamiseksi. Koska neljään 

alueeseen tuli kaksi tiimiä kuhunkin, neuvoteltiin tiimien kanssa kohderyhmistä, jotteivat ne olisi samoja. 

Kohderyhmät saatiin sovittua opiskelijoiden kanssa hyvässä yhteishengessä.

Projektien vaiheistus ja työskentelymenetelmät haettiin Stickdorn & Schneiderin (2011) palvelumuotoi-

luprosessista, joka vaiheistaa prosessin tutkimukseen, ideointiin, prototypointiin ja konseptointiin (kuvio 1). 

Opintojakson orientaatiovaiheen osana, kuukauden sisällä kick-off -tilaisuudesta, opiskelijat tenttivät kirjan, 

millä haluttiin varmistaa yleinen ymmärrys palvelumuotoilusta ja siihen liittyvästä prosessista.
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Kuvio 1. Opintojakso toteutuminen palvelumuotoiluprosessin (Stickdorn & Schneider 2011) mukaisesti.

Jokainen tiimi aloitti tutkimuksensa tutustumalla kohdealueeseen paikan päällä ja tilastojen kautta. Mo-

net tiimeistä ottivat toiveen luovuudesta ja innovatiivisuudesta hyvin vastaan. Esimerkiksi Soukkaa tutkinut 

tiimi käänsi idean turvallisuudentunteen tutkimisesta turvattomuutta aiheuttavien ilmiöiden tutkimiseen – ja 

jalkautui lähipubeihin siellä aikaansa viettäviä ihmisiä haastattelemaan ja havainnoimaan. Tiimi haki ratkaisu-

ja turvallisuudentunteen kehittämiseen siitä, miten saisi näissä pubissa aikaansa viettäviä ihmisiä osallistettua 

paremmin yhteiskuntaan ja siten vähemmän pelottaviksi muille alueen asukkaille.

Toisen Soukkaan keskittyvän tiimin kohteena olivat koululaiset, joiden turvallisuudentunnetta huomat-

tiin heikentävän erilaiset asiat kuin aikuisten ihmisten. Koululaiset osoittivat haastattelututkimuksen osana 

paikkoja, jotka aiheuttivat heille pelkoa ympäristössään. Tiimi päätyi suunnittelemaan konseptia, jolla turval-

lisuuskävelyt voitaisi liittää osaksi koulun opetusohjelmaa Laurean opiskelijoiden tukemana.

Toinen Kivenlahden tiimeistä otti tutkittavakseen seniorikansalaiset. Tiimi kävi useaan otteeseen alueen 

palvelutaloissa tekemässä kontekstuaalisia haastatteluja ja pohtimassa asukkaiden kanssa turvallisuudentun-

netta ja siihen vaikuttavia asioita. Yhdessä tarkasteltiin myös keinoja saada mukaan myös ihmisiä, jotka eivät 

esimerkiksi fyysisten rajoitteiden takia pysty perinteisiin turvakävelyihin osallistumaan.

Opintojakson palvelumuotoiluprosessissa tärkeää oli asukkaiden empaattinen ymmärtäminen tutki-

musmenetelmien avulla. Aineiston analyysiin perustuen kukin tiimi muodosti kaksi ideaa, jotka he esittivät 

Espoon kaupungille pitchaamalla. Tässä vaiheessa opiskelijat saivat palautetta ideoistaan, joista he Espoon 

kaupungin avustuksella valitsivat yhden, jota lähtivät työstämään eteenpäin. Idean testaamiseen rakennettiin 

visuaalinen prototyyppi, jota testattiin kohderyhmällä. Testausvaihe osoitti, että prototyypit oli tehty ymmär-

täen asukkaiden todellisia tarpeita. Prototyypistä saatujen palautteiden jälkeen ryhmät muodostivat palve-

lukonseptit asiakas- ja palvelulogiikkaan perustuvan liiketoimintamallin kautta. Kehitetyt konseptit liittyivät 

turvallisuuskävelyiden kehittämisen lisäksi mm. kaupungin ilmoituskanavien käytettävyyden parantamiseen 

ilmoitusten helpottamiseksi, Pop-up –pisteiden perustamiseen kauppakeskuksiin turvallisuusasioiden käsitte-

lemiseksi ja valaistuksen parantamiseen.

Projektin päätöstilaisuuden Espoo oli järjestänyt Entressen kirjastoon ja paikalle oli kutsuttu osallistujia 

Espoon eri toiminnoista, pelastuslaitokselta sekä myös Oikeusministeriön rikostorjuntaneuvostosta. Tilaisuu-

dessa opiskelijat esittelivät havaintojaan ja ehdotuksiaan yleisölle ja saivat aikaan paljon hyvää keskustelua. 

Opiskelijat löysivät monta kehityskohdetta. Tärkeimmät havainnot olivat, että tarvitaan entistä enemmän 

kohdennettuja turvallisuuskävelyitä. Käytössä tulee olla toimintamalleja ja työkaluja eri ryhmille. Nykyisen 

Kuvio 1. Opintojakso toteutuminen palvelumuotoiluprosessin (Stickdorn & Schneider 2011) mukaisesti 
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turvallisuuskävelyn toimintamalleja voidaan hyödyntää soveltuvissa osin uusiin toimintamalleihin. Yhteistyö-

tä oppilaitosten, kuten Laurean kanssa, tulisi vahvistaa edelleen tekemällä siitä suunnitelmallista ja jatkuvaa. 

YHTEISTYÖN ARVIOINTI JA TULEVAISUUS

Laurealle tiivis yhteistyö Espoon kanssa tuotti aivan uudenlaista osaamista niin opiskelijoille kuin lehto-

reillekin. Opintojaksolla käytetty monitoimijainen yhteistoimintamalli hyödytti sen kaikkia osapuolia. Espoon 

edustajien osallistuminen jaksolle oli aktiivista alkaen kehittämiskohteen esittelystä ja taustamateriaalien 

tarjoamisesta, jatkuen opiskelijoiden ohjaamisena ja päättyen näyttävään loppuesitystilaisuuteen Entressen 

kirjastossa. LbD-toimintamallin ja palvelumuotoiluprosessin kautta opiskelijoiden innovaatiokompetenssit 

kehittyivät kehittämällä palveluja Espoossa, Uudellamaalla. Työskentelemällä yhdessä opiskelijoiden ja leh-

toreiden kanssa Espoon kaupunki jalkautti strategiaansa, Espoo-tarinaa, jonka mukaan Espoo on asukas- ja 

asiakaslähtöinen vastuullinen edelläkävijä. Palveluja kehitettiin aidosti yhdessä espoolaisten asukkaiden 

kanssa avoimessa ilmapiirissä avoimia materiaaleja hyödyntäen. Tuloksena projektista Espoo sai konkreetti-

sia ehdotuksia turvallisuuskävelyiden toteutustavoista, joista esimerkkeinä mm. turvallisuuskävely-konseptin 

nivominen peruskoulujen opetussuunnitelmiin, turvallisuuskävelyiden vieminen palvelutaloihin sekä uuden-

laisia ideoita kuten pop-up -tyyppisen mallin hyödyntäminen turvallisuussuunnittelussa. 

Projekteissa esiintuodut ideat eivät suinkaan ole unohtuneet. Koululaisten turvallisuudentunne koettiin 

Espoossa tärkeäksi alueeksi. Keväällä 2020 aloitettiin yhteistyöprojekti, jossa kaksi laurealaista turvallisuuden 

ja riskienhallinnan opiskelijaa tekee opinnäytetyön tutkien kahden koulun yläasteikäisiä koululaisia ja kehittää 

sen tuloksena turvallisuuskävelykonseptia, jota voitaisi hyödyntää myös laajemmin Espoon kouluissa. Mu-

kana tässä projektissa on Espoon turvallisuus ja valmius -vastuualueen lisäksi myös opetustoimen edustajia.

Yhteistyöprojektia esiteltiin kaupungilla myös sisäisesti ja erityisesti siitä kiinnostui työsuojeluorganisaa-

tio. Espoon kaupungissa on vuosina 2019 - 2020 teemana ”Turvallisuus työssä”. Lähtökohtana tälle on ollut 

Kunta10-tutkimus, vakuutusyhtiöön tehdyt tapaturmailmoitukset ja työsuojelulle tehdyt väkivalta- ja uhka-

tilanneilmoitukset, joiden kaikkien määrä on lisääntynyt aiempaan verrattuina. Tavoitteena on tehdä Espoon 

kaupungin työpaikoista turvallisia ja väkivallattomia. Yhteistyö kaupungin työsuojelun sekä Laurean kanssa 

käynnistyikin alkuvuodesta 2020. Yhtenä Turvallisuus työssä -teeman toimenpiteenä on etsiä keinoja väki-

valtatilanteiden hallintaan yhteistyössä Lauren opiskelijoiden kanssa palvelumuotoilun keinoin. Tavoitteena 

on löytää ratkaisuja siihen, miten työtä ja arkea tarkastelemalla tunnistetaan väkivallan uhkaa aiheuttavia 

tilanteita ja miten niitä voidaan oppia hallitsemaan.

Hyväksi koettu yhteiskehittämisen malli toteutetaan Service Design -opintojaksolla käytetyn kehittä-

misprosessin mukaisesti. Opiskelijat tavattiin tammikuussa 2020 opintojakson alussa, jolloin heille kerrottiin 

kehittämistyön lähtökohdista ja Espoon kaupungin palvelupisteiden tarpeista turvallisuuden kehittämiseen 

liittyen. Opiskelijoille kerrottiin Espoon kaupungin tapaturma- ja väkivaltatietoja sekä esiteltiin palvelupistei-

den toimintaa. Opiskelijat saivat esittää myös tarkentavia kysymyksiä. Paikalla Espoon kaupungin puolelta 

olivat kaupungin työsuojelupäällikkö ja palveluneuvojia. Tämän jälkeen opiskelijat kävivät tutustumassa 

kohteisiin, haastattelivat palvelupisteiden työntekijöitä ja laativat kehittämisehdotukset. Toiveena on, että 

kehittämisehdotusten pohjalta palvelupisteet pystyvät kehittämään turvallisuuttaan ja että sieltä saadaan 

hyviä käytäntöjä myös laajemmin Espoon kaupungin työpaikoille.

Opintojaksolle integroitu ”Turvallisuuden tunteen kehittäminen espoolaisissa lähiöissä” -kehittämis-

projekti nivoi yhteen koulutuksen, aluekehityksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio -toiminnan. 

Sen alueellinen vaikuttavuus näyttäisi olevan merkittävä Suomen toiseksi suurimman kaupungin jopa 
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opetussuunnitelmatasolle ulottuvana kehittämiskohteena. Yhteistyön tiiviys on nähtävissä pitkään jatku-

neessa aidossa kumppanuudessa, jossa ratkotaan tosielämän aitoja ongelmia luovasti ja tutkimukseen perus-

tuen. Voidaan ajatella, että LbD toteutuu tässä kumppanuudessa syklisenä jatkumona, jossa kunkin yhteis-

kehittämishankkeen tietoa hyödynnetään tulevissa projekteissa niin Laureassa kuin Espoossakin. Hyväksi 

koetut kehittämisprojektit tuovat uusia, sisäisiä, yhteistyökumppaneita verkostoon. Yhteistyöllä Espoo teh-

dään turvallisemmaksi meille kaikille.
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WE ARE LIVING in a world that is changing at a rapid pace. Globalization and technological 

development are bringing about many benefits. However, the challenges we meet are often 

complex, inter-connected and systemic, so-called wicked problems. The challenges are no 

longer local or one-dimensional. 

Addressing wicked problems requires new rules and new ways of thinking that are deter-

mined by collaboration, inclusiveness and openness. These global challenges call for updated 

models that both help to enhance involvement of multiple stakeholders in co-innovation and 

value co-creation, and help stakeholders to benefit from them.

The set of articles within this book demonstrate how such concepts as multi-stakeholder 

partnership, co-production of research and participatory Research, Development and Innovation 

take place in practice. The articles epitomise how new collaborations, dialogues and part-

nerships are being formed among academic, public and private partners, and civic society. 

As the described collaboration is characterised by impactful interdisciplinary and creati-

ve methodological experimentation, this publication seeks to engage a wide audience of 

researchers, educators, policy-makers, practitioners and others with an interest in combi-

ning collaborative academic, business and public expertise.

These articles introduce research results, methodological considerations and practitioners’ 

experiences on multi-stakeholder collaboration allowing for and benefiting from open 

research, innovation and educational processes. They make apparent the wide range of 

practices, tools and benefits of co-creation in the context of Open innovation, Open science 

and higher education. The articles shed light on the prerequisites of purposeful multi-stake-

holder partnership and collaboration in different thematic and regional contexts.




