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• Jarmo Mäkelä: Työelämän ja korkeakoulujen yhteistyö

• Sini Kontkanen: Pedagoginen näkökulma

• Tanja Pentinsaari: Käsikirja opiskelijoille ja mentoreille

• Lisätietoa Itä-Suomen biotalouden erikoistumiskoulutuksesta ja sen
kehittämishankkeesta: https://www.biotalouskoulutusitasuomi.fi/

Webinaarin alustukset

https://youtu.be/HzL5_cWZPk8
https://youtu.be/tUwUFuY4v9E
https://youtu.be/YQykpxe6Srw
https://www.biotalouskoulutusitasuomi.fi/


Alustusten innostamaa keskustelua

• Miten koulutuskokonaisuus kehittyi
matkan varrella? Tuliko paljon muutoksia
työelämän opastamana?

• Kehittämistehtävä oli 1. 
toteutuksessa osa suuntaavaa
opintojaksoa. Totesimme yhdessä
opiskelijoiden ja työelämän
kanssa,että tämä on 
epätarkoituksenmukaista. Nyt se on 
oma kokonaisuutensa. Se on siten
aihevalinnaltaan joustavampi ja 
ohjaus on helpommin
toteutettavissa.

• Maapallon kestävyyskriisi vaatii nopeaa
systeemin muutosta. Mitkä pedagogiset
keinot ja menetelmät ovat kaikista
tehokkaimpia sinun mielestäsi, kun
halutaan tuoda opiskelijoille tietoa uusista
asioista mahdollisimman nopeasti
käytäntöön. Esim. kiertotalous tai 
biotalous?

• Kehittämishanke/tehtävä on oman
kokemukseni mukaan hyvä
esimerkki siitä, miten
työorganisaatiossa voidaan kehittää
toimintoja ja osaamista. 
Ongelmalähtöinen ja tutkiva
oppiminen, ja siihen organisaation
tuki ja kulttuuri, jossa kehittämiselle
ollaan avoimia.

• Miten korkeakoulu voisi parhaiten tukea
opitun jakamista organisaatiossa?

• Voisiko opintojakson tehtäviäkin
suunnata organisaatioon päin eli
tehtävissä olisi systemaattisesti
myös organisaatiota osallistava
elementti esim. selvitä kollegoiltasi, 
jaa tehtävän "lopputulos" 
sähköisenä
posterina/podcastina/videona
postituslistalle...



• Tähän esitykseen on koottu 
asioita, jotka parhaiten vastaavat 
juuri yllä olevaan kysymykseen!

• Kiitos kaikesta muustakin 
arvokkaasta ideoinnista, jota 
tulemme hyödyntämään jatkossa.

TYÖPAJAN TAVOITE: Miten erikoistumiskoulutusta 
pitäisi kehittää, jotta se toimisi paremmin yritysten 
ja korkeakoulujen yhteistyön foorumina?



Miten erikoistumiskoulutusta pitäisi
kehittää, jotta se toimisi paremmin 
yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön 
foorumina?

• Mitä meidän tulisi lisätä?

• Mitä voisimme vähentää?

• Mitä uusia alkuja meidän kannattaisi 
kokeilla?

• Mikä toimii hyvin ja kannattaa säilyttää?

Pienryhmätyöskentely



Mitä voisimme lisätä?

Yrityksen aika on hyvin rajallinen ja se että

saadaan yritys sitoutumaan mentorointiin on 

hyvin tärkeä. Winwin-tilanteen rakentaminen

yrityksen kanssa on hyvin merkityksellinen.



• Aikaa?

• Korkeakoulujen puolelta 
enemmän tukea ajankäytön 
suunnitteluun, esim. paremmin 
esille ”ohjeellisia” aikoja

• Pienempiä 
opintokokonaisuuksia tarjolle

• Säännöllinen ja 
molemminpuolinen yhteydenpito 

Mitä meidän tulisi lisätä?



• Jähmeyttä 

• Yhteydenpidossa yritysten, 
korkeakoulujen ja opiskelijoiden 
välillä

• Tietoteknisissä järjestelmissä

• Hallinnoinnissa

Mitä voisimme vähentää?

Kuva: Brina Blum, Unplash



• Kansainvälisyyden lisääminen

• Erilaisten toteutusten lisääminen

• Välineitä opiskelijoiden 
yhteydenpitoon, uutiskirje tai 
virtuaalikahvit tms. Opiskelijat 
mukaan tuottamaan näitä!

• Kehittämistehtäväaiheita 
tarjolle, tuotoksia ja konkreettisia 
hyötyjä yrityksille esille

Mitä uusia alkuja meidän kannattaisi 
kokeilla?



• Nämä kannattaa säilyttää koulutuksen ja yritysyhteistyön välineenä,
mutta molempien toteutusta on tärkeä kehittää.



Yhteisten arvojen pohjalta 
kehittyvä erikoistumiskoulutus 
toimii korkeakoulujen ja yritysten 
yhteistyön foorumina.



Jatkuvan oppimisen palveluiden ja biotalouden erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Bioneerit-asiantuntijaverkoston kehittäminen: mm. mentorointi ja haastepankki opiskelijoille 

ja koulutuksen ja TKI-toiminnan yhteistyön tiivistäminen

Kansainvälinen vaikuttavuus: koulutusvientipilotoinnit, joiden avulla alueen työelämä ja 

opiskelijat kytketään läheisesti toisiinsa ja siten kaikkien hyödyksi

Tulevia kehittämiskokonaisuuksia



Jarmo Mäkelä
050 5632 183

jarmo.makela@karelia.fi
Karelia-ammattikorkeakoulu

Laura Tomppo
040 3552 541

laura.tomppo@uef.fi
Itä-Suomen yliopisto

Harri Auvinen
044 7856 923

harri.auvinen@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kiitos työpajaan osallistuneille!

https://www.biotalouskoulutusitasuomi.fi/

https://www.biotalouskoulutusitasuomi.fi/

