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luKiJalle

”Kansainvälisyys on meille arkipäivää”, todetaan Turun ammattikorkeakou-
lun internetsivuilla. Väite todella pitää paikkansa – pyydettyämme henkilös-
töltä artikkeliehdotuksia käsillä olevaan julkaisuun niitä tuli niin paljon, ettei-
vät kaikki mahtuneet mukaan. Artikkelit olivat hyvin erilaisista aihepiireistä, 
ja julkaisu antaakin kattavan kuvan tämänhetkisestä kv-toiminnastamme.

Miksi kansainvälisyyttä sitten pidetään niin tärkeänä? Onhan se ollut yksi 
meidänkin strategisista painopisteistämme jo kauan. Syy lienee yksinkertai-
sesti se, että nykymaailmassa on vaikeaa pärjätä yksin. Jos haluaa menestyä, 
kannattaa ensin pyrkiä oppimaan muilta. Kansainvälisen yhteistyön kautta 
saadaan uusia ideoita, osaamista ja näkökulmia itselle tuttuihin asioihin. Ja 
näin puolestaan syntyy uutta tietoa ja innovaatioita. 

Ajatushautomo Demoksen tänä vuonna julkaistussa raportissa Piilotettu osaa-
minen (toim. R. Siivonen) todetaan, että ”Globaalien megatrendien seurauk-
sena yritysten ja kansantalouksien kilpailu kovenee – tarvitaan osaajia, jot-
ka ymmärtävät näitä megatrendejä.” Ammattikorkeakoulun tehtävänä onkin 
varmistaa, että sieltä valmistuvilla opiskelijoilla on riittävät kansainväliset val-
miudet. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää monipuolista kansainvälistä toi-
mintaa sekä henkilöstön jatkuvasti kehittyvää kansainvälisyysosaamista.

Halusimme tuoda Kansainvälinen Turun ammattikorkeakoulu -julkaisul-
la esiin kansainvälisen toimintamme moninaisuutta. Samalla julkaisu toimii 
vastauksena opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälisty-
mistrategiassa 2009–2015 asettamiin tehtäviin. Artikkelit onkin lajiteltu ky-
seisen strategian teemojen mukaisesti viiteen osioon: Aidosti kansainvälinen 
korkeakouluyhteisö, Laadun ja vetovoiman lisääminen, Osaamisen vienti, Moni-
kulttuurisen yhteiskunnan tukeminen sekä Globaali vastuu.

Turussa 20.12.2013

Sanna Merisalo
Kansainvälisten asioiden suunnittelija
Turun ammattikorkeakoulu
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JoHDanto

Kansainvälinen toiminta tukee Turun ammattikorkeakoulun tavoitetta olla 
kansainvälisesti korkeatasoinen, innovaatioita tukeva korkeakoulu, joka lisää 
Varsinais-Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia. Kansainvälisen toiminnan 
avulla monipuolistetaan koulutuksen ja tutkimuksen sisältöjä ja toimintata-
poja, kehitetään opiskelijoiden ja henkilöstön valmiuksia työskennellä kan-
sainvälisessä toimintaympäristössä sekä edistetään alueen kansainvälistymistä. 

Kansainvälistymisen tavoitteet nousevat Turun ammattikorkeakoulun strate-
gisesta suunnitelmasta ja ne ohjaavat kaikkien tulosalueiden, koulutusohjel-
mien sekä eri toimintojen kansainvälistymistä yhdessä mm. kansallisen kor-
keakoulujen kansainvälistymisstrategian 2009–2015 kanssa. Turun ammatti-
korkeakoulun strategisen suunnitelman mukaan kaikkiin koulutusohjelmiin 
sisällytetään kansainvälistymistä tukeva osio, joka voidaan toteuttaa liikku-
vuusjaksoina, projekteina, laadukkaana kansainvälisenä opetustarjontana tai 
tulosalueen yhteisinä opintoina. Lisäksi tavoitteena on ulkomaisten opiskeli-
joiden ja henkilöstön määrän lisääminen ja kansainvälisten neuvonta- ja oh-
jauspalvelujen vahvistaminen. Myös kansainvälinen hanke- ja TKI-toiminta 
sekä kansainväliset osaamisen vientihankkeet parantavat kansainvälistä osaa-
mistamme.

Turun ammattikorkeakoulussa on työskennelty asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti, minkä ansiosta kansainväli-
nen toimintamme on lisääntynyt merkittävästi koko 2000-luvun ajan. Yh-
teistyökorkeakouluverkosto on laajentunut ja tällä hetkellä Turun ammat-
tikorkeakoululla on yli 300 kansainvälistä partneria, joiden kanssa teemme 
monipuolista yhteistyötä paitsi liikkuvuuden, myös erilaisten TKI-projektien 
ja opetuksen kehittämishankkeiden osalta. Painopistealueina kansainvälisessä 
yhteistyössä ovat Eurooppa, BRIC-maat sekä Suomen kannalta tärkeät vien-
timaat. Euroopassa yhteistyötä tehdään erityisesti strategisessa kumppanuus-
verkostossa CARPEssa.
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Uusista yhteistyömuodoista huolimatta liikkuvuuden voidaan katsoa olevan 
edelleenkin kansainvälisen toimintamme perusta ja sen painoarvon voidaan 
katsoa vain lisääntyneen Turun ammattikorkeakoulussa vuosien varrella. Esi-
merkiksi lähtevien opiskelijoiden osalta liikkuvuusluvut ovat nelinkertais-
tuneet sitten vuosituhannen alun, jolloin vuosittain ulkomailla opiskeli tai 
suoritti vähintään kolmen kuukauden harjoittelujakson alle 100 opiskelijaa. 
Vuonna 2012 Turun ammattikorkeakoulusta lähti ulkomaille vaihtoon tai 
harjoitteluun ennätykselliset 422 opiskelijaa. Suomalaisten ammattikorkea-
koulujen joukossa Turun ammattikorkeakoulu lähettikin kolmanneksi eniten 
opiskelijoita ulkomaille vuonna 2012. 

Turun ammattikorkeakoulu on myös onnistunut lisäämään kiitettävästi ul-
komailta saapuvien vaihto-opiskelijoiden ja harjoittelijoiden määrää 2000-lu-
vun alun sadasta vuosittaisesta opiskelijasta reilusti yli 300 opiskelijaan. Vuon-
na 2012 opiskelijoita saapui ulkomailta Turun ammattikorkeakouluun siinä 
määrin, että kaikkien ammattikorkeakoulujen joukossa vastaanotimme heitä 
eniten. Enemmänkin opiskelijoita olisi ulkomailta tulossa, mutta tällä hetkel-
lä saapuvien opiskelijoiden lukumäärän kasvua rajoittaa Turun alueen erityi-
sesti syksyisin vaikea opiskelija-asuntotilanne, johon toivottavasti löydetään 
pian ratkaisu. 

Myös Turun ammattikorkeakoulun opettajia ja muuta henkilökuntaa on kan-
nustettu lähtemään vaihtoon ja liikkuvuusluvut ovatkin olleet tasaisessa kas-
vussa viime vuosina. Vuonna 2012 vähintään viikon pituiseen vaihtojaksoon 
osallistui lähes 300 opettajaa tai muun henkilökunnan jäsentä. Lisäksi Turun 
ammattikorkeakoulusta tehtiin paljon lyhyempiä matkoja mm. kansainvä-
lisiin konferensseihin ja projektikokouksiin ulkomailla. Turun ammattikor-
keakoulun jo perinteeksi muodostuneet kansainväliset viikot ovat puolestaan 
kiinnostaneet yhteistyökorkeakoulujemme opettajia ja asiantuntijoita jo use-
an vuoden ajan. Vuonna 2012 Turun ammattikorkeakouluun saapui vähin-
tään viiden päivän pituiseen vaihtoon kaiken kaikkiaan 200 kansainvälistä 
vierasta. 

Aktiivinen osallistuminen kansainväliseen liikkuvuuteen on usein johtanut 
syvempään yhteistyöhön yhteistyökorkeakoulujemme kanssa. Tämä näkyy 
selvästi myös viime vuosina voimakkaasti kansainvälistyneessä TKI-toimin-
nassamme. Turun ammattikorkeakoulu on onnistunut esimerkiksi Eras-
mus-hankehakemusten osalta erinomaisesti: vuonna 2012 kolme Turun am-
mattikorkeakoulun koordinoimaa Erasmus-projektia sai rahoituksen EU:n 
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Elinikäisen oppimisen ohjelmasta. Muita yhteistyömuotoja ovat mm. yh-
teistyökorkeakoulujen kanssa kehitetyt kaksoistutkinto-ohjelmat ja Erasmus-
intensiivikurssit, joihin Turun ammattikorkeakoulun eri alojen opettajat ja 
opiskelijat ovat osallistuneet aktiivisesti viime vuosina. 

Tähän julkaisuun valituissa artikkeleissa kerrotaan tarkemmin Turun am-
mattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan muodoista eri koulutusohjel-
missamme ja tulosalueillamme. Liikkuvuuden, hankeyhteistyön ja opetus-
suunnitelmayhteistyön lisäksi huomiota on haluttu kiinnittää mm. kotikan-
sainvälistymiseen, jonka merkitystä kansainvälisessä toiminnassamme ei voi 
kyllin korostaa. Kansainvälinen toiminta ei tapahtu vain ulkomailla, vaan Tu-
run ammattikorkeakoulu pyrkii tarjoamaan mahdollisuuksia kansainvälistyä 
myös korkeakouluyhteisömme arjessa Turussa ja Salossa. 

EU:n vuonna 2014 käynnistyvä uusi ohjelmakausi tuo mukanaan Turun am-
mattikorkeakoululle uusia mahdollisuuksia ja haasteita kansainvälisen toi-
minnan osalta. Myös koulutusvienti saattaa avata aivan uusia kansainvälisen 
toiminnan muotoja korkeakoulullemme lähivuosina. Uskon, että olemme vii-
me vuosina luoneet Turun ammattikorkeakoulun kansainväliselle toiminnal-
le vankan ja kestävän pohjan, jonka varassa on hyvä jatkaa korkeakoulumme 
kansainvälistämistä myös tulevaisuudessa. 

Anu Härkönen
vs. kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
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aiDoSti KanSainvälinen 
KorKeaKouluYHteiSÖ

Globaalissa työelämässä taidot sekä kokemukset ja tietoisuus eri kulttuu-
reista ja maista on arvokasta ja elintärkeää. Jokainen meistä kohtaa entis-
tä kansainvälisemmän työympäristön ja tehtävät, ja kansainvälinen osaa-
minen on luonnollinen osa mitä tahansa toimialaa. Niinpä tarve ym-
märtää eri markkina-alueita ja kansainvälistä kaupankäyntiä sekä hallita 
vieraita kieliä lisääntyy. Keskeistä on ylipäätään viestintä- ja vuorovaiku-
tustaitojen hallitseminen sekä monipuolinen kulttuurinen osaaminen. 

Korkeakoulu voi vastata näihin vaatimuksiin opetuksellaan, mutta eri-
tyisesti opiskelijavaihdot ja työskentely ulkomaalaisten opiskelijoiden 
kanssa tukee näitä tarpeita. Opiskelijavaihdot ovatkin ehkä yksi kes-
keisimmistä keinoista kehittää opiskelijoiden kansainvälistä osaamista. 
Opiskelijoiden kielitaito sekä ymmärrys toisesta kulttuurista ja yhteis-
kunnasta kasvaa ulkomailla opiskellessa ja työskennellessä.

Korkeakouluilla on keskeinen rooli kansainvälisten verkostojen ja kump-
panuuksien luomisessa kulttuurisen ja kansainvälisen osaamisen vahvis-
tamiseksi opiskelijoiden ja henkilökunnan parissa. Kansainvälisen toi-
minnan edistyksestä huolimatta kansainvälistyminen on edelleen yksi 
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keskeisiä suomalaisen korkeakoulutuksen haasteista. Kansainvälinen yh-
teistyö on ollut hajaantunutta, vaikuttavuus vähäistä ja resurssien käyttö 
tehotonta – ainakin jos asiaa tarkastellaan Opetus- ja kulttuuriministe-
riön vuonna 2011 valmistuneesta koulutuksen ja tutkimuksen suunni-
telmasta vuosille 2011–2016. Onnistuneella kansainvälisellä toiminnalla 
voidaan parantaa koulutuksen laatua ja aidosti tukea ja valmentaa opis-
kelijoita tulevaan työelämään. 

Juha Kontio
koulutusjohtaja 
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PalveluKSeSSanne: turun 
aMMattiKorKeaKoulun  
Kv-tiiMi

Anu Härkönen 

Turun ammattikorkeakoulun kansainvälisten palvelujen historia ulottuu 
1990-luvulle, jolloin suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistyminen 
vauhdittui EU-jäsenyyden ja erityisesti Erasmus-ohjelman tuomien mahdolli-
suuksien myötä. Ensimmäinen kansainvälisten asioiden koordinaattori aloitti 
työssään vuonna 1994 Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa, joka vuon-
na 1997 muuttui Taideakatemiaksi. Tällöin myös saatiin vakinaistetun am-
mattikorkeakoulun keskushallintoon kansainvälisten asioiden päällikkö. Hä-
nen johdollaan alkoi kokoontua kerran kuukaudessa eri tulosalueiden edus-
tajista koostuva kv-tiimi. Kaiken kaikkiaan kv-tiimin jäseniä on ollut vuosien 
varrella yli 40. Osa heistä on ollut opettajia tai muuta henkilöstöä, jotka oman 
työnsä ohessa ovat koordinoineet tulosalueensa tai koulutusohjelmansa kan-
sainvälistä toimintaa. 

Kansainvälisen yhteistyön lisääntyessä alun perin opettajaresursseilla koordi-
noitua työtä on muutettu 2000-luvun alusta lähtien päätoimiseksi asiantunti-
jatyöksi. Myös alalla yleistyneet suomen- ja englanninkieliset ammattinimik-
keet on otettu Turun ammattikorkeakoulussa vähitellen käyttöön. Nykyään 
Turun ammattikorkeakoulun kansainväliset palvelut kattavat sekä kehittä-
misen tulosalueen kv-yksikön että opetuksen tulosalueiden kansainväliset tu-
kipalvelut, joissa tällä hetkellä työskentelee päätoimisesti kv-päällikön lisäk-
si neljä kv-suunnittelijaa, viisi kv-koordinaattoria ja viisi kv-assistenttia. He 
muodostavat yhdessä kv-tiimin, Turun ammattikorkeakoulun kansainvälisiin 
asioihin erikoistuneen asiantuntijajoukon, jota täydentävät vielä TKI-yksikön 
sekä opiskelijakunta TUO:n edustajat.

Tässä artikkelissa kerrotaan kv-tiimiläisistä ja heidän työstään. Artikkeli poh-
jautuu kesällä ja syksyllä 2013 tehtyihin haastatteluihin. 
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KanSainväliSten PalveluJen tYÖnteKiJät eli   
Kv-tiiMiläiSet 

Olemme mahtavia!

Kovaäänisiä, siitähän meidän porukka tunnetaan. 

Mutta ei me oikeasti koskaan tapella. 

Iloisia kv-ihmisiä!

Kansainvälisissä palveluissa on aina ajateltu, että erilaisuus on rikkautta. Tämä 
ei koske vain kansainvälisyyteen liittyvää monimuotoisuutta, vaan myös omia 
kv-kollegoja Turun ammattikorkeakoulussa. Kv-tiimi koostuu hyvin erilai-
sista työntekijöistä. Jo tiimiläisten koulutustausta on laaja: joukossa on niin 
yliopistotutkinnon kuin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita ja osal-
la on alempi, osalla ylempi korkeakoulututkinto. Myös työntekijöiden kou-
lutusalojen kirjo on laaja: liiketalous, tietojenkäsittely, matkailu- ja ravitse-
musala, muotoilu, tietotekniikka, kansatiede, yleinen historia, ranskan kielen 
kääntäminen ja tulkkaus, taidehistoria, kasvatustiede, espanjan kieli, ympä-
ristöala ja ekologia. Lisäksi kansainvälisissä palveluissa työskentelee eri-ikäisiä 
kollegoja, jotka ovat kotoisin eri puolilta Suomea ja jopa eri puolilta maail-
maa. Perinteisesti naisvaltaisessa työyhteisössä työskentelee tällä hetkellä myös 
kaksi miespuolista kv-suunnittelijaa. 

Erilaisuus koetaan virkistävänä synergiana:

Meillä on hyvä henki. Jokainen on omassa tehtävässä paikallaan. Se on 
ollut hauska huomata. Sieltä nousevat persoonallisuudet hyvin esiin. Mo-
nipuolisia ihmisiä. Asioita voidaan puntaroida eri näkökulmista. Ja saa 
hyviä vinkkejä. Jokainen osaa ajatella asioita eri puolelta. 

Hienointa tässä meidän kv-tiimissä työskentelyssä on se, että kaikki ovat 
tosi rehellisesti omia itsejään. Se on tärkeää. 

On luonnollista, että kukin on kulkenut oman polkunsa kansainvälisiin pal-
veluihin, sillä kyseessä on ala, johon ei ole varsinaisesti koulutusta. Tästä huo-
limatta näkemykset omasta itsestä ja kollegoista korostavat enemmän yhtä-
läisyyksiä kuin eroja. Sen lisäksi, että kaikilla on kokemusta kansainvälisestä 
yhteistyöstä, kv-tiimiläinen vaikuttaisi olevan todellinen monitaituri.
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Kv-tiimiläisen luonteenpiirteitä
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Kv-tiimiläisen ammattitaito
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Kuten muissakin asiantuntijatehtävissä, kv-tiimissäkin vaadittava ammatti-
taito kertyy ja hioutuu vuosien varrella työ- ja elämänkokemuksen myötä. 
Nuoremmat työntekijät kokevat usein valtavan tietomäärän haasteena, mutta 
toisaalta kv-tiimin jäsenillä on matala keskinäinen hierarkia ja yhteistyötä teh-
dään läheisesti niin konkareiden kuin tulokkaidenkin kesken. 

Tulosalueilla ollaan yksin, kv-tiimi on tukirengas ja henkireikä.

Tärkeänä ja toivottavanakin luonteenpiirteenä pidetään kykyä nauraa itsel-
leen, jotta asioita ei tulisi otettua liian vakavasti. Tällöin on helpompi nauttia 
omasta työstään ja pitää vaatimustaso sekä oman työn että muiden tekemän 
työn osalta realistisena. Kansainvälisessä toiminnassa kun aina sattuu ja tapah-
tuu, eikä kaikki mene sovitulla tavalla. 

Aina kun on kv-tiimin kokouksia, tulee sellainen hyvä fiilis, koska siellä on 
paljon tosi ammattitaitoisia ja mukavia ihmisiä. Nimenomaan se on tosi 
hieno ja tärkeä juttu, että pystyy nauramaan työkavereiden kanssa, vaikka 
ei välttämättä ole ihan samanlaiset taustat ja ihan samanlaiset persoonat. 
Tullaan kaikki toimeen ja tuetaan toisiamme. 

Jää Turun ammattikorkeakoulun muiden kollegojen arvioitavaksi, tulevatko 
nämä piirteet ja taidot esille myös kansainvälisten palvelujen työntekijöiden 
arjen vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Kv-tiimiläiset ovat itse sitä mieltä, että kokouksissa on aikaisempiin vuosiin 
verrattuna selkeästi säyseämpi tunnelma ja terävimmät särmät ovat hioutu-
neet pois. Jotakin poikkeuksellisesta avoimuudesta ja luottamuksesta kertonee 
kuitenkin se, että kv-tiimin kokoukset herättävät usein ensikertalaisten jou-
kossa hämmennystä. Eriävien mielipiteiden ilmaiseminen ja epämuodollisuus 
– ja joskus jopa alalla toimivien keskuudessa diagnosoitu kuuluisa kv-tempe-
ramentus – ovat olleet alusta lähtien olennainen osa kv-tiimin kokouskulttuu-
ria, johon uudet tulokkaat ovat toisaalta tottuneet nopeasti. 

Meillä kaikilla on vahva oma näkemys.  

Kv-tiimissä on yhteisöllinen henki. Ei jätetä ketään yksin. Uskaltaa olla 
eri mieltä. Se on paikka, jossa uskaltaa olla eri mieltä ilman että heti te-
loitetaan. 
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Kv-tiimiläisen työtehtävät

He ajattelevat, että olen cocktail-kutsuilla ulkomailla koko ajan. 

Sain vaihto-opiskelijalta lempinimen MC. Mattress Carrier. 

Se on raakaa työtä, ei ulkomailla liihottamista.

Kv-palvelujen perustehtävänä on tukea koulutusohjelmia ja tulosalueita saa-
vuttamaan Turun ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan päätavoi-
te, eli monipuolistaa koulutuksen ja tutkimuksen sisältöjä ja toimintatapo-
ja, kehittää opiskelijoiden ja henkilöstön valmiuksia työskennellä kansainvä-
lisessä toimintaympäristössä sekä edistää alueen kansainvälistymistä. Toisin 
sanoen kv-palvelut luovat kansainvälistymismahdollisuuksia opiskelijoille, 
opettajille ja muulle henkilöstölle sekä ulkomailla että kotimaassa.

Mitä kansainvälisten palvelujen työ sitten käytännössä on? Työnkuvat eri tu-
losalueilla ovat varsin laajoja ja vaihtelevia, minkä lisäksi työpäivät ja työteh-
tävät elävät lukuvuoden tahdissa kuten korkeakouluissa yleensäkin. Tämän 
vuoksi on mahdotonta laatia yksityiskohtaista kuvausta työstä, jossa ”ei ole 
ikinä kahta samanlaista työpäivää”. Helpompaa on listata työtehtäviä, joihin 
saattaa törmätä kv-tiimiläisten kalentereissa.
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Kv-tiimiläisen työtehtäviä

 

Opiskelijapalvelut: Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja 
vaihto-opiskelijoiden neuvonta ja ohjaus vastaanottoaikoina ja 
sähköpostitse

Henkilöstöpalvelut: Turun ammattikorkeakoulun opettajien ja 
muun henkilöstön neuvonta sekä vaihto-opettajien ja muiden 
kansainvälisten vieraiden vastaanottaminen ja opastaminen

Kv-tilaisuuksien ja -koulutusten järjestäminen:   
mm. kv-viikkojen, kv-teemapäivien ja muiden kv-tapahtumien 
koordinointi

Kv-hanketoiminta: kansainvälisten hankkeiden rahoituksen 
anominen ja hankkeiden toteuttaminen, osittain yhteistyössä TKI:n 
kanssa

Sidosryhmäyhteistyö: yhteydenpito yhteistyökorkeakouluihin, 
strategisen kumppanuusverkosto  CARPEn jäseniin ja muihin 
kumppaneihin Suomessa ja ulkomailla sekä niihin liittyvät 
työmatkat kotimaassa ja ulkomailla

Koulutus: kv-tuutoreiden kouluttaminen ja neuvonta käytännön 
asioissa

Opetuksen kehittäminen: esim. International Semester 
-kokonaisuuksien suunnitteleminen yhdessä kv-työryhmien kanssa

Kv-viestintä ja tiedottaminen: kv-infojen pitäminen opiskelijoille, 
Turun ammattikorkeakoulun yleinen kv-viestintä (esitteet, 
esitykset, internet- ja intranetsivut jne.)

Kansainvälisyyteen liittyvien prosessien ja toimintasuunnitelmien 
laatiminen ja kehittäminen

Päivittäinen hallintotyö: kokoukset (mm. kv-tiimi, kv-työryhmät, 
johtoryhmät), sopimusten laatiminen, tilastointi, raportointi, 
dokumentointi, apurahojen hallinnointi, tietokantojen ylläpito, 
sähköpostit, puhelut, juoksevien asioiden hoitaminen... 
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Kansainvälisissä asioissa täytyy yrittää saada erilaiset osat organisaatios-
samme toimimaan yhdessä. Yleensä täytyy käydä jokin keskustelu ja kään-
tää se toisen toimijan kielelle, jotta saadaan kaikki kommunikointi toimi-
maan. Se on ehkä se isoin asia. Vaikka puhutaan kansainvälisestä toimin-
nasta, isoimmat työn painotukset ovat oman organisaation palveluissa. Se 
on se haastavampi osa, eri kielilläkään toimiminen ei ole niin iso päivit-
täinen haaste. 

Muuten kv-tiimiläiset kuvaavat työtään haasteelliseksi sekä vaikeaksi mitoit-
taa ja mitata. Kansainvälisten tehtävien monipuolisuuden ja yllätyksellisyyden 
vuoksi työpäivät saattavat venyä, ja työtunteja kertyy usein myös toimistotyö-
ajan ulkopuolella. Kiirettä pidetään suurimpana haasteena. Kaikki kollegat 
eivät myöskään koe kv-toiminnan kehittämistä yhtä tärkeänä, mikä voidaan 
kokea turhauttavana.

On niin hektistä ja monta muuttujaa.  

Aika kova panssari saa olla, vastustajiakin on.

Me tuemme opetusta - emme ole vain lisähauska.

Kaikesta huolimatta tykkään työstäni hirveästi!

Kv-tiiMiläiSen aJatuKSia oMaSta tYÖStään Ja 
tulevaiSuuDeSta 

Tämä on oikeaa hyvän mielen työtä.

Nämähän ovat oikeasti tosi hyviä juttuja.

Me tehdään kuitenkin kaikki iloista työtä. Ja teemme yhteistyötä oikeasti, 
myös toistemme kanssa.

Turun ammattikorkeakoulun kv-palveluiden työntekijät viihtyvät työssään, ja 
moni on työskennellyt alalla jo pitkään. Vaihtuvuutta henkilöstöön on tullut 
lähinnä eläköitymisten, perheenlisäysten ja paikkakunnan vaihdosten kautta. 
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Kv-tiimiläiset pitävät työstään ja ovat myös innostuneita kehittämään sitä. 
Taustalla on tiimiläisten yleisesti jakama tunne siitä, että he tekevät tärkeää 
työtä. Monella on omakohtaisia kokemuksia vaihto- tai harjoittelujaksosta 
ulkomailla, ja he haluavat mahdollistaa samanlaisia kokemuksia myös muille. 
Opiskelijoiden ja henkilökunnan tilaisuutta astua oman tutun maailmansa 
ulkopuolelle, irtautua kotimaan arjesta ja kasvaa ja kehittyä ulkomaan jak-
son aikana pidetään tärkeänä. Kansainvälisen toiminnan uskotaan muuttavan 
asenteita, avartavan maailmankatsomusta ja avaavan silmiä näkemään erilaisia 
mahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Oman työn vaikuttavuus niin Tu-
run ammattikorkeakoulun työyhteisössä kuin yhteiskunnassa laajemminkin 
on monelle kv-tiimiläiselle tärkeä motivaatiotekijä. 

Kv-yhteyshenkilö voi auttaa opiskelijaa toteuttamaan haaveensa. 

Että saa järjestää mahdollisuuksia ja saa näyttää miten erilaisia näkemyk-
siä, maailmankatsomuksia on – se on iso lahja. 

Olemme osa jotakin isompaa positiivista asiaa yhteiskunnassa ja siitä tulee 
hyvä olo joka päivä tulla töihin. 

Lisäksi kv-tiimiläiset nauttivat ihmisläheisestä työstä, jossa voi luoda kon-
takteja ja tavata erilaisia ihmisiä eri puolilta maailmaa. Positiivisena pidetään 
myös sitä, että voi tehdä monipuolista työtä yhdessä koulutusohjelmien kans-
sa, hyödyntää kielitaitoaan ja pystyä itse vaikuttamaan työhönsä. 

Kunpa voisi saada kaiken kerättyä ja säilöttyä, että voisi keinutuolissa aja-
tella keitä kaikkia on tavannut.

Muutoksen tuulet puhaltavat myös kansainvälisissä palveluissa Turun am-
mattikorkeakoulun osakeyhtiöittämisen, opetus- ja kulttuuriministeriön uu-
teen rahoitusmalliin siirtymisen ja korkeakoulumaailman muiden myllerrys-
ten keskellä. Meneillään olevassa siirtymäajassa kv-tiimiläiset näkevät oman 
työnsä merkityksen jopa kasvavan. Vaikka edistystä onkin tapahtunut vuosi-
en mittaan ja kansainvälisyys on arkipäiväistynyt, kansainvälisissä palveluissa 
työskentelevien mielestä Suomi ja Turku eivät ole kaikesta huolimatta vielä 
kovin kansainvälisiä. Englanninkielistä opetusta on toki lisätty paljon Turun 
ammattikorkeakoulussa ja sekä opiskelijoiden että henkilöstön vaihtomäärät 
ovat kasvaneet huimasti vuosituhannen vaihteesta. Vielä tarvitaan kuitenkin 
paljon kehittämistyötä, jotta kansainvälisyys olisi arkipäivää kaikille Turun 
ammattikorkeakoulussa. Esimerkiksi englannin kielen taito ja erityisesti mui-
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den kielten taidot kaipaavat vielä kohennusta, kansainvälisyys tulisi saada jal-
kautumaan kaikkiin koulutusohjelmiin ja opetussuunnitelmiin ja kv-toimin-
nassa tulisi hyödyntää entistä enemmän virtuaalisuutta ja verkostoja. Lisäksi 
yhteistyö Turun alueen korkeakoulujen ja työelämän kesken sekä osaamisen 
vienti vaativat vielä paljon työtä ja ponnisteluja. 

Tulevaisuus ei selvästikään pelota kv-tiimiläisiä, vaan he ovat valmiita tarttu-
maan rohkeasti sen mukanaan tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin omas-
sa työssään. 

Kansainvälistyminen ei vie työpaikkoja vaan luo meille Suomeen työpaik-
koja. 

On resurssien hukkaamista jahkata tarvitaanko kv-toimintaa – se on tätä 
päivää.

Suomi yksinään ei tule menestymään, ja Turun ammattikorkeakoulu pys-
tyy rakentamaan hyvin kansainvälisiä mahdollisuuksia.
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Get Finternational – 
Kulttuurien oPiSKelua 
aiDoSti KanSainväliSeSSä 
YMPäriStÖSSä

Marjo Joshi

Get Finternational KanSainväliStYMiSen tuKena

Get Finternational -opintojakso kehitettiin vuonna 2006 vastaamaan Turun 
ammattikorkeakoulun silloisen kv-strategian haasteeseen ”integroida kan-
sainvälinen näkökulma kaikkiin korkeakoulun toimintoihin”. Opiskelijoiden 
kannalta tämä tarkoittaa, että kaikilla heistä tulisi valmistuttuaan olla valmiu-
det toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kaikki opiskelijat eivät kui-
tenkaan voi tai halua lähteä opintojensa aikana ulkomaille, ja suurelta osal-
ta henkilökohtaiset kontaktit eri kulttuurien edustajiin puuttuvat kokonaan. 
Kansainvälinen verkostoituminen, kontaktien luominen ja käytännön kieli-
taidon vahvistaminen on tärkeää ja myös helpointa toteuttaa opiskeluaika-
na. Get Finternational -opintojakso kehittää kotikansainvälistymistä Turun 
ammattikorkeakoulussa luomalla uusia kansainvälistymisen mahdollisuuksia 
niille opiskelijoille, jotka eivät lähde vaihtoon, ja samalla tukee ulkomaalaisia 
tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita heidän integroitumisessaan suomalaiseen yh-
teiskuntaan.  

Get Finternational -opintojaksolla opiskelijat osallistuvat tapahtumiin ja työ-
pajoihin, joissa käsitellään kulttuurienvälistä viestintää eri näkökulmista ja tu-
tustutaan eri kulttuurien, erityisesti suomalaisen kulttuurin, erityispiirteisiin. 
Opintojaksolle osallistuminen edellyttää aktiivista osanottoa ja avointa vuo-
rovaikutusta muiden kanssa. Opettajat ja tapahtumien järjestäjät mahdollis-
tavat kokemuksellisen oppimisen: jokaisen osallistujan oppimistulos on eri-
lainen, koska sitä heijastetaan aikaisempiin kokemuksiin. Osallistujat voivat 
valita tarjonnasta oman kiinnostuksensa mukaisia tapahtumia ja työpajoja. 
Opintojakso kehittää monin eri tavoin opiskelijoiden kansainvälistymistä. 
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Sitä markkinoidaan kaikille Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille, niin 
suomalaisille kuin kansainvälisille. Opintojakso on vapaavalintainen, ja se on 
mahdollista suorittaa kaikilla tulosalueilla ja kaikissa yksiköissä. 

Get Finternational -KonSePti tarJoaa JoKaiSelle 
Jotain 

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteiden mukaisesti Get 
Finternational -konsepti tarjoaa jokaiselle Turun ammattikorkeakoulun opis-
kelijalle ja henkilökunnan jäsenelle mahdollisuuden aidosti kansainväliseen 
toimintaan. Opintojaksolla opettavat opettajat saavat mahdollisuuden opet-
taa kansainvälisiä ryhmiä, jotka koostuvat useimmiten vähintään 10 eri maan 
edustajasta. He toimivat oikeissa kulttuurienvälisissä viestintätilanteissa, joissa 
teoria linkitetään tiukasti käytännön tilanteisiin sekä opiskelijoiden ja opetta-
jien omiin kokemuksiin. Ulkomaalaiset opiskelijat oppivat Suomen kulttuu-
rista todellisissa tilanteissa ja ympäristöissä, jotka ovat osa suomalaista arkea, 
ja joihin heillä ei ehkä olisi lyhyen vaihtojakson takia muuten mahdollisuutta 
osallistua. Suomalaisopiskelijoiden tavoin he saavat samalla myös mahdolli-
suuden kansainväliseen kanssakäymiseen useiden muiden kulttuurien edus-
tajien kanssa, ja oppivat sitä kautta myös muiden kuin Suomen kulttuureista. 

Opintojakson tavoitteena on, että vaihto-opiskelija saa perusteellisemman 
kuvan suomalaisesta yhteiskunnasta ja pyrkii tietoisesti luomaan kontakteja 
myös muihin kuin toisiin vaihto-opiskelijoihin, eli verkostoituu suomalaisten 
opiskelijoiden kanssa. Päämääränä on myös, että vaihto-opiskelija pystyy ko-
timaahan palattuaan analysoimaan omaa sopeutumistaan vieraaseen kulttuu-
riin sekä välittää oman oppilaitoksensa opiskelijoille Turun ammattikorkea-
koulusta ja Suomesta positiivisen mielikuvan. Ulkomaisten tutkinto-opiskeli-
joiden osalta tavoitteena on lisäksi, että he oppivat toimimaan aktiivisemmin 
suomalaisessa yhteiskunnassa, ja pystyvät vaikuttamaan omaan asemaansa 
esim. opiskelijakunnan toiminnan kautta. Näin myös kynnys jäädä valmistu-
misen jälkeen töihin Suomeen madaltuu.

Opintojakson myötä suomalaiset opiskelijat saavat omalla kulttuurimaaperäl-
lään kosketusta muihin kulttuureihin, ja kansainvälisyysosaamisen lisäänty-
essä heidän kiinnostuksensa vaihtojaksolle lähtemiseen kasvaa. Suomalaisilla 
opiskelijoilla ei välttämättä ole paljon kontakteja muiden kulttuurien edus-
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tajiin osana tutkinto-opintojaan, joten tämä vapaavalintainen opintojakso 
tarjoaa heille tilaisuuden soveltaa tietoja ja taitoja käytännössä. Suomalaisten 
opiskelijoiden osalta opintojakson tavoitteena on, että he tutustuvat vieraisiin 
kulttuureihin ja niiden edustajiin, ovat valmiimpia käyttämään vieraita kieliä 
käytännön tilanteissa, heidän kansainvälisyysosaamisensa lisääntyy, ja he pys-
tyvät analysoimaan kulttuurieroista johtuvia tilanteita ja soveltamaan oppi-
maansa käytännössä.

Kaikille opiskelijoille taustaan katsomatta opintojakso tarjoaa erilaisen, haus-
kan ja joustavan tavan oppia lisää kulttuureista, sillä työpajojen ja raportoin-
nin lisäksi opintojaksoon kuuluu mm. osallistumista opiskelijajärjestöjen ta-
pahtumiin, leipomista ja urheilua!

oPintoJaKSon toteutuS on valiKoiMa taPaHtuMia

Opintojakson tavoitteena on suorittaa 3 opintopisteen laajuinen suoritus eli 
Get Finternational -passi, joka koostuu osallistumisesta kahdeksaan eri tapah-
tumaan. Tapahtumat ovat joko formaaleja oppimistapahtumia, kuten työpa-
joja tai luentoja, tai sitten nonformaaleja tapahtumia, kuten museokäyntejä 
tai opiskelijajärjestön tapahtumia.

Opintojaksoon kuuluvat tilaisuudet määritellään etukäteen. Jokaisessa tilai-
suudessa on vastuuhenkilö, joka myöntää osallistujalle merkinnän hänen Get 
Finternational -passiinsa. Muutamien rajoitusten puitteissa osallistujat saa-
vat itse valita, mihin opintojakson tapahtumista osallistuvat. Aloitustapah-
tuma on kuitenkin kaikille yhteinen ja pakollinen. Sen yhteydessä kerrotaan 
opintojakson kulusta, ja opiskelijat saavat pienen aktiviteetin myötä myös en-
situntumaa toistensa kulttuureihin. Jatkossa opiskelijat valitsevat useista ta-
pahtumavaihtoehdoista itselleen sopivat siten, että kunkin on osallistuttava 
kolmeen työpajaan tai luentoon sekä viiteen muuhun tapahtumaan (kuten 
opiskelijajärjestön tapahtumiin). Toimimalla kv-tuutorina ulkomaalaiselle 
vaihto-opiskelijalle saa korvattua osan tapahtumista. 

Opintojakson lopuksi osallistujat palauttavat täyden Get Finternational -pas-
sinsa sekä kirjoittavat loppuraportin, jossa he analysoivat ja reflektoivat omaa 
oppimistaan sekä oman kulttuurinsa että muiden kulttuurien osalta. Lisäksi 
he kuvailevat osallistumiaan tapahtumia ja kertovat oppimiskokemuksistaan. 
Raportissa on vaadittu sanamäärä, joka tulee täyttää. Raportti on palautetta-
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va määräaikaan mennessä, eikä opintojaksoa voi suorittaa hyväksytysti ilman 
loppuraporttia. Raportin tarkastaa opintojaksolla opettava kulttuurienvälisen 
viestinnän opettaja, joka joko hyväksyy tai hylkää sen. Usein osallistujat jou-
tuvat täydentämään raporttia ennen sen lopullista hyväksymistä. Monet osal-
listujista panostavat loppuraporttiin paljon lisäämällä siihen kuvia ja kirjoitta-
malla kokemuksistaan yksityiskohtaisesti. 

Opintojakson alkaessa vuonna 2006 tavoitteena oli, että sille osallistuisi sekä 
syys- että kevätlukukaudella noin 50 suomalaista ja 50 ulkomaista opiskeli-
jaa. Get Finternational onkin osoittautunut todella suosituksi, sillä osallistu-
jien määrä on lukukausittain ollut 100–160. Kansainvälisten ja suomalaisten 
opiskelijoiden suhde on ollut noin 75 / 25 %. Opettajina toimivat kulttuu-
rienväliseen viestintään erikoistuneet opettajat, jotka järjestävät opintojakson 
työpajat. Työpajoilla ovat aina tietyt kulttuurienväliseen viestintään liittyvät 
teemat, joiden lisäksi tarjotaan vuosittain vaihtuvia aiheita, kuten vaikkapa lii-
kekulttuuri Saksassa. Silloin tällöin mukana on ollut myös Suomen kulttuu-
riin liittyviä erikoisteemoja, esimerkiksi suomalainen muotoilu tai Suomen 
historiaa. Lisäksi opiskelijajärjestöt tarjoavat tapahtumiin omia tilaisuuksiaan, 
ja Get Finternational -tiimi järjestää tapahtumia esimerkiksi suomalaisiin juh-
lapyhiin liittyen. Näin opiskelijoille on aina voitu taata laadukas kokonaisuus, 
joka mahdollistaa kulttuuritietouden ja kokemusten syventämisen niin suo-
malaisesta kuin muistakin kulttuureista.
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oSalliStavaa Ja vuorovaiKutuKSelliSta oPPiMiSta 
aiDoSti KanSainväliSeSSä YMPäriStÖSSä 

Get Finternational -opintojaksoa kuvaa aktiivinen oppiminen erilaisissa oppi-
misympäristöissä, ja se vahvistaa opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia tar-
joamalla laadukasta kansainvälisiä elementtejä sisältävää opetusta. Osallistuja 
oppii aidossa vuorovaikutuksessa kansainvälisessä ryhmässä, jossa on sekä suo-
malaisia että ulkomaalaisia opiskelijoita. Opiskelijalla on opintojakson kautta 
aito mahdollisuus integroitua sekä opiskelijaryhmiin että suomalaiseen yh-
teiskuntaan. Opiskelija oppii jakamalla omia kokemuksiaan sekä ammenta-
malla muiden samanlaisista tai erilaisista kokemuksista. Hän oppii myös an-
tamaan ja vastaanottamaan palautetta omasta toimintamallistaan tai kulttuu-
risesta viitekehyksestään reflektoimalla sitä muiden näkemyksiin, sekä oppi-
malla katsomaan asioita uusista näkökulmista. Prosessi ei pääty opintojakson 
loputtua, vaan päinvastoin: opiskelija on saanut alkusysäyksen kansainvälisty-
miseen, oman kulttuuriminän rakentamiseen ja rakentumiseen sekä kulttuu-
rienvälisen viestinnän hallitsemisen tärkeyteen. 

Opintojakson työpajoissa osallistujat soveltavat opettajan antamaa teoreettis-
ta viitekehystä joko ottamalla osaa roolileikkeihin tai jakamalla kokemuksia 
omasta elämästään. Opettaja antaa osallistujien toiminnasta palautetta ja var-
mistaa aidon tilanteen hyödyntämisen osana oppimisprosessia. Jokaisessa työ-
pajassa osallistujat jaetaan sattumanvaraisesti ryhmiin, joissa on edustajia eri 
kulttuureista. Toisaalta osallistujat ovat luonnollisestikin eri ryhmissä, koska 
työpajat ovat keskenään valinnaisia ja siten niissä on eri osallistujat. Yhdessä 
työpajoista käsitellään kulttuurishokkia. Eräs opiskelijoista kertoi, mikä mer-
kitys työpajaan osallistumisella hänelle oli:

Tämä työpaja oli yksi suosikeistani, koska opettaja selitti kulttuurishokin 
eri vaiheet, ja ymmärsin sen pitävän paikkansa, ja siitä oli tosi paljon apua 
kun saa lisää itsetuntoa siitä kun tajuaa että ei ole ainoa joka tuntee näin.

Työpaja siis todella auttoi häntä omien kokemustensa ja tunteidensa käsitte-
lemisessä ja jakamisessa. 

Tapahtumissa osallistujat ovat osaksi itse tapahtuman tuottajia. Eräs suosi-
tuimmista tapahtumista on kautta vuosien ollut mustikkapiiraan leipominen 
ryhmissä. Osallistujat saavat monikulttuurisissa ryhmissä ja rennossa, epävi-
rallisessa ilmapiirissä tutustua suomalaiseen ruokaperinteeseen, tekemällä ja 
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kokemalla itse sekä prosessin että tuotoksen. Tuottajana opiskelija on myös 
toimiessaan apuopettajana kielten tunnilla tai kertomassa ala-asteen oppilail-
le omasta maastaan. Näissä molemmissa opiskelija toimii aktiivisesti ja vas-
tavuoroisesti suomalaisen kulttuurin kanssa, jakaen omasta kulttuuristaan, 
mutta myös oppien samalla uutta suomalaisesta kulttuurista. Kokemusten 
kautta Suomi ja suomalaisuus aukeavat ulkomaalaiselle opiskelijalle uudella 
tavalla. Kuten eräs osallistuja kuvasi: 

Tämän ohjelman ansiosta oppii lisää suomalaisista, vaikka että he ovat 
tosi hiljaisia koko ajan mutta kun heidöt oppii tuntemaan niin he ovat tosi 
avoimia. Olen myös oppinut heidän tunteistaan, mistä he tykkäävät, miksi 
he tykkäävät olla yksinään... 

Suosittuja tapahtumia ovat olleet myös vierailut paikallisiin museoihin, yri-
tyksiin tai lähialueen nähtävyyksiin, kuten saaristoon tai majakkaan. Näissä 
opiskelija on itse kokemalla voinut saada esimerkiksi historian elämään eri 
tavalla kuin vain kuuntelemalla siitä luennolla. Opiskelijapalautteen mukaan 
juuri aktiivinen osallistuminen on mahdollistanut oppimisen ja ymmärryksen 
kasvattamisen. 

KulttuuriYMMärrYKSen Ja KulttuurienväliSen 
vieStinnän taitoJen KaSvattaMinen 

Osallistuminen kansainväliseen opetustarjontaan sekä sen järjestämiseen edel-
lyttää opiskelijoilta ja koko henkilöstöltä kielitaitoa ja kulttuurien tuntemus-
ta. Get Finternational -opintojaksolle osallistuvan opiskelijan on valittava vä-
hintään kolme viidestä työpajasta, jotka keskittyvät kulttuuriymmärryksen sy-
ventämiseen teorioiden ja taustamateriaalien avulla. Työpajojen aiheita ovat 
mm. kulttuurishokin ymmärtäminen, kulttuurienvälisen viestinnän piirteet, 
liike-elämän kulttuurit ja oman kulttuuri-identiteetin rakentuminen. Opin-
tojakson loppuraportissa osallistujat kertovat, miten työpajat ja opintojakson 
kautta saadut muut kokemukset ovat vaikuttaneet heidän kulttuuriymmär-
rykseensä ja miten he kokevat opintojakson jälkeen hallitsevansa kulttuurien-
väliset vuorovaikutustilanteet. Suurin osa opiskelijoista kokee saaneensa opin-
tojaksolta valtavan määrän kokemuksia eri kulttuureista, mutta myös taitoja 
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ja tietoa siitä, miten toimia eri tilanteissa tai eri kulttuurien edustajien kanssa. 
He myös kokevat ymmärtävänsä paremmin eri ajattelutapoja tai arvomaail-
moja ja osaavat arvostaa niitä enemmän. 

Opiskelija oppii opintojaksolla myös omasta kulttuuristaan peilaamalla omia 
käsityksiään ja toimintatapojaan muiden käsityksiin ja ennakko-odotuksiin. 
Moni opiskelija on hämmästynyt huomatessaan, miten erilaisia mielipiteitä 
ja käsityksiä eri kulttuurien edustajilla on saattanut olla juuri heidän koti-
maastaan. Opintojakson loppuraportissa osallistujat analysoivat sitä, miten 
he opintojakson jälkeen kokevat oman kulttuurinsa ja millaisia tuntemuksia 
muiden mielipiteet heidän kulttuuristaan herättivät. Useimmiten opiskelijat 
huomaavat arvostavansa omaa kulttuuriaan enemmän kuin luulivatkaan ja 
löytävät siitä monia piirteitä, joita eivät olleet ennen edes ajatelleet. Toisaal-
ta usein he myös löytävät omasta kulttuuristaan parantamisen varaa; asioita, 
jotka tuntuvat olevan muissa kulttuureissa paremmin. Eräs opiskelija kuvaili 
kokemuksiaan näin: 

Tämä kurssi oli tosi mielenkiintoinen oman kulttuurin kannalta kun olin 
muiden vaihtareiden kanssa. Tarkoitan siis että kun puhuu jonkun kans-
sa niin huomaa että joka kulttuurin välillä on aikamoinen ero. Kaikki 
käyttäytyvät eri tavoin, mutta kaikki tietävät ettei ole olemassa täydellistä 
kulttuuria ja siksi tämä kurssi on niin hyvä siinä, että saa mahdollisuuden 
integroida eri arvoja ja normeja.

Kaiken kaikkiaan palautteen perusteella opiskelijat kokevat Get Finternational 
-opintojakson tarjonneen heille mahdollisuuden osallistua aidosti kansainvä-
liseen toimintaan. Sen ansiosta he kokevat olevansa jatkossa valmiimpia toi-
mimaan erilaisten kulttuurien kanssa niin ulkomailla kuin kotimaassaankin. 
Vaihto-opiskelijat kokevat myös saaneensa aimo annoksen suomalaista kult-
tuuria, jonka vuoksi heidän vaihtonsa Suomessa on antanut heille enemmän 
kuin mitä he luultavasti olisivat kokeneet ilman opintojaksoa. Osallistujat kir-
joittavatkin usein loppuraportissaan, että he toivoisivat voivansa viedä opinto-
jakson samanlaisena omaan maahansa ja yliopistoonsa. Opintojaksolle on siis 
selvä tilaus yhä kansainvälistyvässä koulutuksessa. 
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Get Finternational -oPintoJaKSon tulevaiSuuS 
KanSainväliSeSSä KorKeaKoulutuKSeSSa

Opintojaksoa kehitetään joka lukukausi vastaamaan paremmin kansainvä-
listymisen kompetenssivaatimuksia ja opiskelijoiden odotuksia. Opiskelijat 
antavat loppuraporteissaan parannusehdotuksia, ja ne yritetään huomioida 
seuraavan lukukauden toteutuksessa mahdollisimman hyvin. Opiskelijat toi-
vovat lisää erityisesti urheiluun ja ruokakulttuuriin liittyviä tapahtumia sekä 
elämyksellisiä tapahtumia kuten avantouintia tai telttailua saaristossa. Järjes-
täjien taholta jokavuotisena haasteena on tarjota näin suurelle joukolle (100–
160 opiskelijaa) riittävästi työpajoja ja tapahtumia, jotta kaikilla on mahdol-
lisuus osallistua vaadittavaan määrään tapahtumia. Myös hallinnointi vaatii 
suuren työpanoksen, sillä mukana on monia eri toimijoita opiskelijajärjestöis-
tä opettajiin. Vierailupaikkojen varaaminen ja opiskelijoiden ilmoittautumi-
set tapahtumiin vaativat nekin paljon ennalta tehtävää järjestelyä. Lisäksi vielä 
on tarkistettava opiskelijoiden loppuraportit, mikä vie aikaa niiden suuren 
määrän takia.  

Haasteista huolimatta Get Finternational on tärkeä osa tulevaisuuden kan-
sainvälistyvää koulutusta, joka limittyy yhä enenevässä määrin myös tutki-
mus- ja kehitystyöhön. Get Finternational -konsepti tarjoaakin monia mah-
dollisuuksia TKI-toimintaan, esimerkiksi lopputyön kautta. Myös yhteistyö 
työelämän kanssa olisi kartoitettava tulevaisuudessa paremmin. Joka tapauk-
sessa on todettava, että nykyiselläänkin Get Finternational täyttää vaatimuk-
set laadukkaasta opetuksesta ja kansainvälisyyden integroinnista korkeakou-
lutoimintaan.
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KanSainvälinen 
ProJeKtiviiKKo oSana 
oPetuSSuunnitelMaa – 
vaStaanota vieraita Ja 
KanSainväliStY Kotona

Pia Lindgren

teKeMällä oPitaan

Jokaiselle ammattikorkeakouluopiskelijalle pitää antaa mahdollisuus kansain-
välistyä opintojensa aikana. Kansainvälistymään pääsee luonnollisesti vieras-
kielisen opetuksen ja vaihtojen kautta. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan voi 
– tai halua – lähteä vähintään kolmen kuukauden pituiseen vaihtoon. Onnek-
si kansainvälistyä voi kotimaassakin!

Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipisteessä liiketalouden opiskelijat 
valitsevat suuntautumisvaihtoehdon ensimmäisen vuoden jälkeen. He, jot-
ka valitsevat Sähköisen kaupan kv-osaaja -suuntautumisvaihtoehdon, tietävät 
jo etukäteen, että tutkinnossa edellytetään olevan vähintään 60 opintopis-
tettä kansainvälisyysopintoja. Ne voivat mainiosti koostua myös projekteista. 
Turun ammattikorkeakoulussa käytössä olevan innovaatiopedagogiikan mu-
kaisesti opiskelijoita rohkaistaan ”oppimaan tekemällä”. Työelämästä tulleen 
palautteen pohjalta erityisesti projekti- ja tiimityötaitoja arvostetaan erittäin 
korkealle. 

Tämä artikkeli kuvaa tammikuussa 2013 toteutettua kansainvälistä projek-
tiviikkoa Co-creation by Finnish-Dutch Co-operation. Artikkelissa kuva-
taan projektin jokainen vaihe (suunnittelu ja valmistelu, toteutus, palaute 
ja seuranta) sekä annetaan kehittämisehdotuksia jatkoa varten. Pääpainona 
on projektin sopivuus kansainvälisyyttä edistävään toimintaan. Näkökulma 
on ohjaajan, mutta mukana on myös opiskelijoiden ja muiden toimijoiden 
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tunnelmia. Projekti perustui siihen osallistuneiden korkeakoulujen väliseen 
Erasmus-sopimukseen, ja sen tarkoituksena oli edistää opiskelijaliikkuvuutta 
puolin ja toisin. Projektiin kuului myös kuuden suomalaisopiskelijan vierailu 
Hollantiin, mutta tässä artikkelissa keskitytään osuuteen, jossa hollantilais-
opiskelijat vierailivat Salossa.

PoHJatYÖ Kuntoon – teHtävät Ja roolit SelviKSi!

Jokainen projekti on yhtä hyvä kuin sen valmistelu. Tämän hankkeen suun-
nittelu aloitettiin jo lokakuussa 2012, jolloin hollantilaisesta yhteistyökorkea-
koulusta (Hogeschool Windesheim / Flevoland) oli yksi henkilö Turun am-
mattikorkeakoulussa opettajavaihdossa viikon ajan. Silloin käydyissä ideoin-
tipalavereissa sovittiin, että 15 hollantilaisopiskelijaa ohjaajansa kanssa tulevat 
yhdeksi viikoksi Saloon tekemään kahden salolaisyrityksen antamaa toimek-
siantoa. Vastassa olisivat 17 suomalaisopiskelijaa. Tässä vaiheessa projektilla ei 
ollut vielä nimeä, mutta ideaa oikeasta toimeksiannosta pidettiin alusta asti 
tärkeänä. Kyseessä olivat liiketalouden opiskelijat, joille haluttiin osoittaa, että 
”kaikki business on nykyään kansainvälistä”.  

Perusajatusta lähti kehittämään ja jatkojalostamaan neljän opiskelija ydinryh-
mä, johon sai vapaaehtoisesti ilmoittautua. Ilman näiden opiskelijoiden pa-
nosta viikon ohjelma ei olisi ollut niin monipuolinen kuin se oli. Mukana oli 
myös kv-koordinaattori, joka huolehti kaikista käytännön asioista, kuten ma-
joituksesta, opiskelijaruokailusta ja kuljetuksista. Projektin ohjausvastuu oli 
kuitenkin Turun ammattikorkeakoulun ja Hogeschool Windesheimin opet-
tajilla. Marras-joulukuussa salolaisohjaajat hyödynsivät yritysverkostoaan ja 
saivat melko vaativat toimeksiannot kahdelta menestyvältä kansainväliseltä 
yritykseltä: Ledil Oy ja NordicID Oy. Hankkeelle tehtiin sähköiseen oppi-
misympäristöön oma työtila, joka toimi kaiken dokumentaation arkistona ja 
viestintävälineenä.

Hiukan yllättäen kaikki ryhmän opiskelijat eivät kuitenkaan olleet kovin in-
nostuneita isäntä/emäntä -roolistaan, koska ajattelivat sen tuovan paljon lisä-
työtä. Kansainvälisyys koettiin lähinnä niin, ”että itse saisi lähteä jonnekin”. 
Motivointiin ja hengennostatukseen tarvittiinkin ohjaajan panosta. Erityisesti 
korostettiin, että olisi hyvä olla hosting-taitoja ennen visiting-taitoja.
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Myös työjärjestys piti tehdä, jotta ryhmälle ei suunniteltaisi varsinaisen pro-
jektin ajalle muita tunteja. Tämä vaati myös koulutuspäällikön ja koko työ-
yhteisön sitoutumista ja yhteistyötä. Projektia oli esitelty koulutusohjelma-
kokouksissa, tilat oli varattu vahtimestarilta ja IT-tuki oli tehnyt väliaikaiset 
käyttäjätunnukset. Salon kampuksella on totuttu tekemään asioita yhdessä ja 
yleinen tahtotila oli erittäin sitoutunut. Juuri ennen joululomille lähtöä ohjel-
marunko oli valmis ja hollantilaisvieraita jäätiin odottamaan innolla.

viiKon KulKu – YHDeSSäoloa Ja verKottuMiSta

Hollantilaisryhmä saapui väsyneenä Saloon aamuyöllä, mutta jo seuraavana 
päivänä oli ohjelmassa vapaamuotoista tutustumista ja hohtokeilausta. Sun-
nuntaista huolimatta myös kaikki suomalaisopiskelijat olivat paikalla! Vapaa 
yhdessäolo koettiinkin erittäin tärkeäksi ennen varsinaista projektitehtävää, 
jonka vuoro oli maanantaina. Opiskelijan sanoin: ”On hyvä vähän tietää min-
kälaisten ihmisten kanssa pitää tehdä töitä!”

Yksi projektityöskentelyn periaatteista on oppia työskentelemään tiimeis-
sä erilaisten ihmisten kanssa. Siksi ohjaajat olivat jakaneet opiskelijat neljän 
hengen ryhmiin, jotka olivat mahdollisimman monimuotoisia. Niissä oli siis 
kaksi hollantilaista ja kaksi suomalaista opiskelijaa, sekä miehiä että naisia. 
Tiimeille oli myös määrätty suomalainen vetäjä. Yhteinen kieli oli luonnolli-
sesti englanti, mutta varsinkin tiedonkeruuvaiheessa kannustettiin monikie-
lisyyteen.

Alkupalaverin ja tiedotusasioiden jälkeen lähdettiin yritysvierailulle, neljä tii-
miä Lediliin ja neljä NordicID:hen. Molemmissa yrityksissä saatiin tietoisku 
toimialaan ja samalla hyviä esimerkkejä siitä, miten yritystä esitellään. Evääksi 
ryhmät saivat selvän toimeksiannon ja NordicID:n tapauksessa jokaiselle tii-
mille oma. Epävirallisena iltaohjelmana oli opiskelijoiden suunnittelema ja 
toteuttama elokuvailta. 

Tiistaina koettiin jo ensimmäinen kriisivaihe, kun muutamat opiskelijat eivät 
tulleet sovitun aikataulun mukaisesti koululle. Kriisivaiheet ovat kuitenkin 
osa ryhmän muodostusta, varsinkin kun kyseessä on monikulttuurinen ryh-
mä. Keskusteluissa kävi ilmi, että hollantilaisryhmää ei oltu tarpeeksi huo-
lellisesti valmisteltu siihen, että kyseessä ei ole pelkkä lomamatka. Tällaisissa 
tilanteissa opiskelijoiden viesteihin tulee reagoida heti ja käsitellä asiat välit-
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tömästi. Se edellyttää, että ohjaajat ovat saatavissa tai ainakin tavoitettavissa 
myös ilta-aikaan. Projektityöskentelyssä ohjaajien täytyy osata antaa vapauk-
sia, mutta puuttua asioihin tarvittaessa heti.

Ongelmakohdista keskusteltiin suoraan ohjaajien kanssa. Keskiviikkoaamuna 
tiimien asenne oli selvästi muuttunut, ja työ oli jo pitkällä. Iltapäivällä pidet-
tiin ns. puolivälin kontrolli, jossa jokainen tiimi piti lyhyen esityksen omasta 
aiheestaan. Palautetta annettiin ja saatiin, sekä muilta opiskelijoilta että oh-
jaajilta. Esitysten jälkeen lähdettiin kimppakyydeillä Turkuun, jossa ilta ku-
lui yhdessä ostoksia tehden ja syöden. Suomalaisopiskelijoiden ydinryhmä oli 
koko ajan mukana menossa. Oli hienoa nähdä, kuinka kommunikaatio opis-
kelijoiden välillä oli tässä vaiheessa paljon vapaampaa ja luontevampaa kuin 
vain muutamaa päivää aikaisemmin. Hiljaisemmatkin suomalaisopiskelijat al-
koivat lämmetä.

Torstaina jatkettiin työntekoa. Joillakin oli jo esitys valmiina, mutta muu-
tamia tiimejä piti ohjata enemmän kuin toisia. Tarvittaessa käytettiin myös 
opiskelijan omaa kieltä, vaikka kaikki yhteiset asiat ja dokumentit olivat koko 
ajan englanniksi. Illalla oli vuorossa erityisesti vieraiden odottama sauna-ilta. 
Avantoa ei ollut, mutta palju houkutteli monia pitkäksikin aikaa. Rohkeim-
mat kävivät myös lumihangessa! Iltaa vietettiin rennosti makkaraa paistaen ja 
jutellen.

Perjantaina tehtiin aamupäivällä vielä viimeisiä silauksia. Lounaan jälkeen oli 
viikon loppuhuipennus, kun tiimit esittivät tuloksensa toisilleen ja yritysten 
edustajille. Loppuesitykset olivat hyvin valmisteltuja ja jotkut niistä erittäin 
ammattimaisia. Yritysedustajien mielestä he eivät olisi itsekään pystyneet pa-
rempaan näin lyhyessä ajassa. Tiimit saivat myös palkintoja yrityksiltä. Kun-
niana voidaan pitää myös sitä, että NordicID julkaisi omilla verkkosivuillaan 
mielestään parhaan tiimin työn tuloksia. Yllätysohjelmana oli salolaistuneen 
belgialaisyrittäjän tarina, joka kuvasi omaa kansainvälistä yrittäjäpolkuaan. 

”olo on väSYnYt Mutta itSevarMeMPi” – Mitä Muuta 
Saatiin aiKaan?

Vieraat lähtivät lauantaina. Heti seuraavalla viikolla pidettiin suomalaisryh-
män kanssa palautepalaveri, jossa tunnelmia ja opittuja asioita käytiin kes-
kustellen läpi. Opiskelijoiden piti viikon aikana pitää myös tuntiseurantaa, 
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koska opintopisteitä oli luvattu tehtyjen tuntien mukaan. Arvosanaa ei annet-
tu, mutta ohjaajien palaverissa keskusteltiin kunkin opiskelijan panoksesta. 
Opiskelijoiden mielestä he oppivat paljon enemmän kuin olivat odottaneet. 
Monen epävarmuus vieraan kielen käyttämiseen hävisi täysin. Ennen kaikkea 
opittiin viestintä- ja sosiaalisia taitoja. Pisteitäkin saatiin, mutta ennen kaik-
kea kokemuksia ja uusia ihmissuhteita. Alla oleva luettelo on kooste opiskeli-
joiden vastauksista kysymykseen: mitä saatiin?

kokemuksia, yhdessäoloa, paljon tekemistä, työtä, verkottumista, työniloa, 
tunnelmia, projektiosaamista, epävarmuuden sietoa, yllätyksiin suhtautu-
mista, inspiraatiota, tuloksia, opintopisteitä, harjoittelupaikkoja, julkai-
suja, näkyvyyttä, rohkeutta, taitoja, tietoja, ideoita, suhteita, ymmärrystä 
toisista, bisnes is people, esiintymisvarmuutta, englantia 24h…

Ohjaajat oppivat, että projektia ei voi koskaan valmistella liikaa. Valmistelu 
pitää aloittaa ajoissa ja oppilaitosten johto on sitoutettava siihen mukaan. Sa-
moin kollegat ja opiskelijat pitää saada innostumaan. Opettajille täytyy varata 
tarpeeksi resurssia kansainvälisiin projekteihin. Ulkopuoliset rahoituslähteet 
on käytettävä paremmin hyväksi, ja erityisesti Erasmuksen uusia ohjelmia pi-
tää tutkia sekä jo olemassa olevaa yhteistyötä syventää. Hankkeen tiedotus ja 
markkinointi eivät kuitenkaan saisi jäädä vain muutamille opettajille, vaan 
mukaan pitää saada tiedottaja ja/tai antaa opiskelijoille suurempi rooli tiedot-
tamisessa. Tässä projektissa mukana oli tulosalueen tiedottaja, ja hänen avul-
laan hanke sai julkisuutta myös internetissä, eikä vain intranetissä. 

Konkreettisina aikaansaannoksina projektista saatiin yritysten toivomia tu-
loksia, kuten tulevaisuuden trendien tarkastelua ja uusien markkinoiden poh-
timista. NordicID:n tapauksessa tuloksena oli myös RFDI-teknologian uusia 
käyttötapoja. Projekti kansainvälisti koko kampusta ja innosti monia siihen 
osallistuneita suunnittelemaan pitempiä vaihtoja. Mukana olleet opiskelijat 
pääsivät myös tekemään työelämäyhteistyötä sekä toteuttamaan pienimuo-
toisen TKI-projektin. Me kaikki osallistujat olemme sitä mieltä, että kansain-
välisyys on ennen kaikkea ihmisiin tutustumista – bisnestä eivät tee yritykset 
vaan ihmiset. Kansainvälisyys kuuluu kaikille, eikä suinkaan vain opintopis-
teiden takia!
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Iloista ja vapautunutta tunnelmaa – projekti tehty!

liSätietoJa tYÖSKentelYStä MoniKulttuuriSiSSa  
tiiMeiSSä

www.windesheimflevoland.nl

www.ledil.fi

www.nordicid.com
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turun 
aMMattiKorKeaKoulun Ja 
SenDai national ColleGe 
oF teCHnoloGYn    
välinen YHteiStYÖ 

Juha Kontio

Yksi mielenkiintoinen avaus Turun ammattikorkeakoulun kansainvälisessä 
toiminnassa on ollut yhteistyö Japaniin. Japani on ollut hedelmällinen kump-
pani eksoottisuutensa ja erilaisuutensa vuoksi, mikä on entisestään kasvat-
tanut kansainvälisen toiminnan vaikuttavuutta Turussa. Japanilaiset kump-
panimme ovat myös sitoutuneet yhteistyöhön vahvasti, sillä heillä korkea-
koulujen kansainvälinen aktiivisuus on vielä alkutekijöissään ja kansainvä-
listen kumppanuuksien ja aktiviteettien luomiseen halutaan panostaa. Tässä 
artikkelissa kuvataan erityisesti Pohjois-Japanissa sijaitsevan Sendain National 
Collegen kautta käynnistynyttä yhteistyötä ja sen vaikuttavuutta. Turun am-
mattikorkeakoululla on myös muuta yhteistyötä Japaniin, kuten yhteisiä bio-
alan seminaareja.

JaPani YHteiStYÖKuMPPanina

Yhteistyö Sendai National College of Technologyn kanssa käynnistyi vuonna 
2008 ja pian ensikontaktien jälkeen solmittiin yhteistyösopimus, joka korosti 
kolmea asiaa:

• henkilökunnan ja opiskelijoiden liikkuvuus

• yhteistyö koulutuksen ja tutkimuksen alueella

• erikseen sovittavat yhteiset kehittämistoimet.
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Pian tämän jälkeen solmittiin myös yhteistyösopimus Tohoku Universityn 
kanssa. Sopimuksen tarkoituksena oli erityisesti mahdollistaa Turun ammat-
tikorkeakoulun opiskelijoiden osallistuminen Tohoku Universityn kansainvä-
liseen vaihto-opiskeluvuoteen. 

Sendain kanssa alkanutta yhteistyötä laajennettiin vuonna 2011 siten, että 
sopimukseen tulivat mukaan Pohjois-Japanin (ns. Tohokun alueen) kaikki 
kuusi College of Technology -oppilaitosta sekä suomalaisista ammattikorkea-
kouluista Turun lisäksi Metropolia. Japanissa College of Technology -oppilai-
tokset antavat tekniikan alan koulutusta, joka on lähellä suomalaista teknii-
kan ammattikorkeakoulutusta. Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja vas-
taa teollisuuden tarpeisiin. College of Technology -järjestelmä luotiin vuonna 
1961 vastaamaan nimenomaan Japanin vahvaan teolliseen kasvuun. Vuonna 
1991 alkuperäiseen järjestelmään lisättiin ns. Advanced Course -taso, jonka 
suoritus vastaa ammattikorkeakoulututkintoa. Kuvassa 1 on esitetty japanilai-
nen korkeakoulutusjärjestelmä kokonaisuutena. 

KUVA 1. Japanin koulutusjärjestelmä (www.mext.co.jp).



39Kansainvälinen Turun ammattikorkeakoulu

Yhteistyössä on keskeistä ymmärtää toiminnan perusraamit, ja yksi olennai-
simmista on opiskeluvuoden ajoitus. Mikään yllätys ei ollut, että lukuvuosi 
ajoittuu Japanissa eri tavalla kuin Suomessa. Kuva 2 antaa käsityksen opiske-
luvuoden eroista. 

KUVA 2. Opiskeluvuoden ajoittuminen.

YHteiStYÖn vaiHeet

Yhteistyö Japanin College of Technology -oppilaitosten kanssa on kehittynyt 
hyvin perinteisellä tavalla (kuva 3). 

KUVA 3. Yhteistyön kehittymisen vaiheet.

Alkuvaiheessa toiminnan painopisteenä oli suhteiden ja luottamuksen ra-
kentaminen toimijoiden kesken aina henkilökohtaiselle tasolle asti. Käyn-
nistysvaihe sisälsikin lukuisia hallinnollisia vierailuja ja kokouksia Suomes-
sa ja Japanissa. Keskeistä oli ymmärtää toistemme organisaatiorakenteet ja 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Japan 
semester 1

Japan
semester 2

Japan
semester 1

Japan
semester 2

Finnish
semester 1

Finnish
semester 2

Finnish
semester 1

Finnish
semester 2

Calendar year n Calendar year n+1

Academic year n Academic year n+1

Academic year n Academic year n+1

 

Vaihe 1: 
Yhteistyön 
käynnistys

Vaihe 2: 
Opettaja-
vaihdot

Vaihe 3: 
Opiskelija-

vaihdot

Vaihe 4: 
T&K-

yhteistyö

Vaihe 5: 
Yhteiset 

koulutus-
ohjelmat



40 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 188

koulutusjärjestelmät sekä luoda suunnitelmia yhteistyön seuraaville vaiheil-
le. Alkuvaiheen jälkeen käynnistyivät opettaja- ja opiskelijavaihdot ja vuosien 
2008–2012 aikana toteutui yhteensä lähes 100 vaihtoa ja vierailua (taulukko 
1). Aluksi vaihdot olivat lyhyitä noin viikon mittaisia vierailuja, joiden aikana 
eri kohderyhmille pidettiin 3–4 esitelmää omasta oppilaitoksesta, maasta ja 
kulttuurista. Huomattava aika varattiin myös tutustumiseen henkilökohtai-
sella tasolla. Vähitellen opettajavaihtojen painotus on kuitenkin keskittynyt 
tiettyihin erityisalueisiin, kuten sulautettuihin ohjelmistoihin ja hyvinvointi-
teknologiaan. Myös pidempiä opettajavaihtoja on pyritty toteuttamaan vuo-
sittain, ja ne ovat osaltaan mahdollistaneet syvemmän ymmärryksen luomisen 
ja vahvemman sitoutumisen kohdeorganisaatioon. 

tAUlUKKO 1. Vaihdot ja vierailut 2008–2012.
Henkilökunta Opiskelijat
Suomesta 
Japaniin

Japanista 
Suomeen

Suomesta 
Japaniin

Japanista 
Suomeen

2008 0 4 0 0
2009 6 4 0 3
2010 7 3 6 8
2011 6 7 0 7
2012 8 7 14 8
Yhteensä 27 25 20 26

Opettajavaihtojen rinnalla käynnistyivät vähitellen myös opiskelijavaihdot, 
joita toteutui vuoden 2012 loppuun mennessä lähes 50. Ilman Sendain alu-
eelle kohdistunutta luonnonkatastrofia määrä olisi vieläkin suurempi. Opis-
kelijavaihdoissa on keskitytty vieraan kulttuurin oppimiseen sekä tutkimus- ja 
kehitystoiminnan aktiviteetteihin. Suomalaisten opiskelijoiden vaihdot rajat-
tiin 90 päivään, jotta selvittiin ilman viisumijärjestelyitä. Muutamaa poikke-
usta lukuun ottamatta tämä onkin vakiintunut vaihtojen kestoksi. Pääosin 
opiskelijamme ovat työskennelleet vaihtonsa aikana jonkin kehityshankkeen 
parissa kohdeorganisaation laboratorioissa, ja se on hyväksytty osaksi heidän 
harjoitteluaan. 

Japanilaisopiskelijoiden vaihtojakso Suomessa taas on ollut kestoltaan kuu-
kaudesta kuuteen kuukauteen. Tyypillisesti loppuvaiheen eli Advanced Cour-
se -tason opiskelijat ovat olleet Suomessa kuukauden ja alemman ns. Associate 



41Kansainvälinen Turun ammattikorkeakoulu

Level -tason opiskelijat koko kuuden kuukauden jakson. Opiskelijat on sijoi-
tettu tekniikan alan laboratorioihin ja kytketty siellä tapahtuvaan toimintaan 
ja suomalaisiin opiskelijoihin. Japanilaiset opiskelijat ovat myös aktiivisesti 
opiskelleet niin suomen kuin englannin kieltä.

Vaihtojen sujuessa jo melko rutiinimaisesti olemme vähitellen päässeet myös 
keskustelemaan yhteisistä tutkimus- ja kehityshankkeista. Tietynlainen läh-
tölaukaus tämän toiminnan aktivoimiseksi oli Tsuruokassa Japanissa pidetty 
T&K-seminaari, jossa yritettiin löytää yhteisiä teemoja hanketoimintaan. Se-
minaarin tuloksena käynnistettiin useita hankekuvioita. Vastaava seminaari 
on tarkoitus järjestää tänä vuonna Turussa. Tsuruokan seminaarissa keskustel-
tiin ensimmäisen kerran myös yhteisen koulutuksen toteuttamisesta, mutta 
tässä ollaan vielä alkuvaiheessa.

HavaintoJa YHteiStYÖStä 

Yleisesti yhteistyön Turun ammattikorkeakoulun ja japanilaisten kumppanei-
den kanssa voidaan todeta onnistuneen hyvin. Kansainvälisiä aktiviteetteja 
on paljon ja toimijat ovat yhteistyöhön tyytyväisiä. Kaikista onnistumisista 
huolimatta aina on myös kehitettävää. Ehkä yksi isoimmista oppimisen koh-
dista molemmissa maissa on ollut kielitaito. Tyypillisesti suomalaisten japa-
nin kielen taito on melko harvinaista, mutta onneksi suomalaiset pärjäävät 
englannilla melko hyvin. Haaste onkin tunnistettu, ja japanin kielen opiskelu 
on edellytys vaihtojaksolle. Vastaavalla tavalla kielitaito on ollut haasteellinen 
japanilaisille opiskelijoille. Heistä yksikään ei ole osannut suomea, mikä toki 
on ymmärrettävää, mutta yllätyksenä on tullut heidän englannin kielen tai-
tonsa vähäisyys. 

Yhteistyön sujuva onnistuminen on vaatinut kalentereiden synkronointia, 
jotta opiskelijavaihtojen ajoitus on saatu mielekkääksi (kuva 2). Suomalaiset 
opiskelijat ovat tyypillisesti menneet Japaniin sikäläisen ensimmäisen luku-
kauden alkaessa. Japanilaiset ovat tulleet Suomeen pitkään vaihtoon syksyn 
alussa ja olleet meillä tammikuulle asti. Lyhyeen noin kuukauden pituiseen 
vaihtoon tulleet ovat sijoittuneet loppukevääseen. 

Vaihtoaktiviteettien lisääntyminen asettaa paineita opiskelija-asumiseen. Tois-
taiseksi opiskelija-asuntoasiat ovat järjestyneet molemmissa maissa hyvin. Ja-
panissa suomalaiset opiskelijat ovat tyypillisesti asuneet oppilaitoksen omas-
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sa asuntolassa ja verkottuneet samalla mukavasti paikallisten opiskelijoiden 
kanssa. Turussa on löytynyt asunto japanilaisille opiskelijoille, mutta tilanne 
opiskelija-asuntojen suhteen on kiristymässä. 

Vaihtoyhteistyö on keskittynyt tekniikan alan opiskelijoihin, vaikka erityisesti 
Suomessa olisi ollut kysyntää myös muiden alojen vaihtopaikoille. Tässä ko-
rostuukin keskinäinen ero – Japanissa koko koulutus on tekniikan alaa, kun 
taas Turun ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu. 

loPuKSi

Näiden kuuden yhteistyövuoden aikana Turun ammattikorkeakoulun ja japa-
nilaisten kumppaneiden välille on syntynyt erittäin vahva luottamus ja ym-
märrys. Tämä näkyy avoimena keskusteluna tarpeista ja vaatimuksista. Yh-
teistyö japanilaisten kanssa on monipuolistanut kansainvälistä ilmapiiriä ja 
tuonut siihen uuden innostavan ulottuvuuden perinteisten eurooppalaisten 
vaihto-opiskelijoiden rinnalle. 

Henkilöstön osalta voidaan todeta vastaavasti. Yhteistyö on lisännyt kulttuu-
rista tietämystä ja ymmärrystä. Lähes 50 vaihtoa on mahdollistanut henkilö-
kunnalle omia kokemuksia vieraasta Japanin kulttuurista ja yhteiskunnasta. 
Tulevaisuudessa aito yhteistyömme tuottaa varmasti tuloksia myös hankeha-
uissa ja kannustaa meitä entistä vahvempaan toimintaan.
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tietoturvaYHteiStYÖ 
oPetuKSeSSa Ja tKi-
toiMinnaSSa 

Jarkko Paavola

Turun ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelma on teh-
nyt tietoturvan alalla läheistä yhteistyötä University of Ontario Institute of 
Technologyn (UOIT) kanssa vuodesta 2011 alkaen. Yhteistyö on kattanut 
opetusta, opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta sekä TKI-toimintaa. Turun am-
mattikorkeakoulu on tarjonnut yhteiseen TKI-toimintaan uusia suuntia tu-
levaisuuden langattomien verkkojen alalla ja voinut samalla itse hyödyntää 
arvokasta tietoturva-alan osaamista. 

Yhteistyö alkoi Euroopan unionin rahoittamaan EU-Kanada -ohjelmaan kuu-
luneesta CAMIM-projektista (Cross Atlantic Partnership in Network Systems 
and Information Management). Hankkeen pääpaino oli opiskelija- ja opet-
tajaliikkuvuudessa, mutta projektisuunnitelmassa oli myös suunniteltu yhtei-
siä oppisisältöjä. Hankkeen partnerit olivat Turun ammattikorkeakoulun ja 
UOIT:n lisäksi: University of Manitoba, Université de Moncton, University 
of Pécs ja Université De Bretagne-Sud. Turun ammattikorkeakoulusta hank-
keeseen osallistui tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. 

Hankkeen koodinaattorina toimi Kanadassa Université de Moncton ja Eu-
roopassa Université De Bretagne-Sud. Molemmat korkeakoulut ovat täy-
sin ranskankielisiä, mikä teki opiskelija- ja opettajavaihtojen toteuttamisesta 
haasteellista. Konkreettiseen yhteistyöhön päästiin University of Manitoban 
sekä University of Pécsin kanssa. Yhteisenä kiinnostuksen kohteena olivat tie-
tojärjestelmät ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa.

Erityisesti UOIT:n kanssa päästiin projektikokouksissa nopeasti selville yh-
teisistä intresseistä. Molempien vahvimpana mielenkiinnon kohteena oli tie-
toturvakoulutuksen kehittäminen, mikä on keskeistä myös tietojenkäsittelyn 
koulutusohjelmassa. Projektissa heiltä on mukana tiedekunta  nimeltään The 
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Faculty of Business and Information Technology (FBIT). Tietoturvan lisäksi 
muita keskeisiä koulutussuuntauksia tiedekunnassa ovat esimerkiksi terveys- 
ja peliteknologia.

uoit YHteiStYÖKuMPPanina

UOIT sijaitsee Oshawassa, noin 60 kilometrin päässä Torontosta. Se on Ka-
nadan nuorimpia yliopistoja (perustettu vuonna 2002) ja ehkäpä siitä johtu-
en dynaaminen ja avoin uusille innovatiivisille kumppanuuksille. Toiminta 
on voimakkaan kasvun vaiheessa kaikilta osin ja joustavampaa kuin vanhoissa 
yliopistoissa. Yritysyhteistyö ja opiskelijoiden työelämäkontaktit ovat keskiös-
sä ja UOIT satsaa paljon ulkoisen rahoituksen hankkeisiin. Yliopisto tuntuu 
olevan erittäin hyvin resursoitu, ja esimerkiksi opiskelulaboratoriot ovat huip-
pumodernisti varusteltuja.

Mielenkiintoista UOIT:n koulutustarjonnassa on esimerkiksi perinteisen lop-
putyön korvaaminen elinkeinoelämälähtöisellä innovaatioprojektilla, jonka 
raportointi on bisnes-tyylinen eikä niinkään akateemisen perinteen mukai-
nen. Tästä huolimatta yliopistolla tehdään myös akateemisia väitöskirjoja.

UOIT:n innovaatioprojekti toteutetaan ryhmätyönä yritykselle, ja sitä valvoo 
yksi henkilö yrityksessä ja yksi yliopistolla. Projektissa on ennen loppurapor-
tointia kaksi tarkastusvaihetta, joilla varmistetaan, että työ edistyy aikataulun 
mukaan. Jos opiskelijaryhmä ei pääse läpi välitarkastuksesta, heidät kutsutaan 
takaisin yliopistolle ja he aloittavat projektin seuraavana vuonna uudestaan. 
Näin varmistetaan, että yrityksen luottamus yliopistoon säilyy siinäkin tapa-
uksessa, että opiskelijat eivät pysty täyttämään sitoumustaan. Epäonnistuneet 
yritysprojektit voisivat viedä pohjan koko toiminnalta, sillä seurauksena saat-
taisi olla, että yrityksiltä ei enää saataisi toimeksiantoja. Kyseinen lähestymis-
tapa soveltuisi hyvin myös suomalaiseen ammattikorkeakouluun opinnäyt-
teen toteutuksessa.

UOIT:ssa kaikki opiskelijat saavat kannettavan tietokoneen käyttöönsä kir-
jautuessaan yliopistoon. Opintojen loputtua kannettavan voi lunastaa itsel-
leen muutaman dollarin hintaan. Tietokone on yliopiston ylläpitämä ja se 
sisältää kaikki ohjelmistot, joita opiskelija opintojensa aikana tarvitsee. Sys-
teemi tuntui erinomaiselta. Se varmistaa, että kaikki opiskelijat ovat samassa 
asemassa, eikä kukaan voi vedota toimimattomiin ohjelmiin tehtävien ollessa 
palauttamatta.
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UOIT mainostaa, että heidän opiskelijansa ovat valmistuessaan suoraan val-
miita työmarkkinoille vastapainoksi perinteiselle akateemiselle yliopistokou-
lutukselle. Asia, jonka UOIT katsoo valmistavan opiskelijat työelämään, on 
käytännön laboratorio-opetuksen suuri määrä. Täten heidän toimintatapansa 
on lähellä suomalaisia ammattikorkeakouluja. UOIT:n on tarkoitus muuttaa 
lähitulevaisuudessa kaikki harjoitukset pilvipalveluiksi. Tämä mahdollistaa 
myös kansainvälisen koulutusyhteistyön aivan uudella tavalla.

MoleMMinPuoliSta oPiSKeliJavaiHtoa

Opiskelijavaihto on ollut aktiivista, mikä olikin CAMIM-hankkeen päätavoi-
te. UOIT:lta on ollut Turun ammattikorkeakoulussa vaihdossa kuusi opiskeli-
jaa ja toiseen suuntaan on hankkeen aikana kulkenut kaksi opiskelijaa. Kana-
dalaisopiskelijat ovat osallistuneet Turussa myös aktiivisesti TKI-projekteihin. 
Tämä on ollut mahdollista, koska opetussuunnitelmassa on TKI-opintojakso, 
jonka sisältö voidaan räätälöidä joustavasti. Vaihto-opiskelijoiden osallistumi-
nen TKI-toimintaan on mahdollistanut säännöllisen henkilökohtaisen kon-
taktin UOIT:n opiskelijoihin, ja he ovat myös päässeet työskentelemään tii-
minä suomalaisten opiskelijoiden kanssa.

Myös opettajavaihtoa on toteutunut molempiin suuntiin vuosina 2011–
2012. Lisäksi kesällä 2013 UOIT:n opettaja piti biometriikka-aiheisen opin-
tojakson Turun ammattikorkeakoulun kesäkoulussa. Biometriikka tarkoittaa 
tunnistamista/tunnistautumista esim. sormenjälkien, puheäänen, kasvojen tai 
silmän iiriksen tai verkkokalvon avulla. Opintojakson täydensi saumattomasti 
tietojenkäsittelyn koulutusohjelman tietoturvaopintojen valikoimaa.

Perinteisten opiskelijavaihtojen lisäksi yhteistyö on avannut mahdollisuuksia 
opiskelijoille myös kansainvälisten työharjoittelujen muodossa. Kaksi Turun 
ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opiskelijaa on päässyt työharjoitte-
luun kanadalaisiin tietoturva-alan yrityksiin. Harjoittelijat vastaanottaneet 
yritykset olivat erittäin tyytyväisiä turkulaisten osaamistasoon. Erityisen vai-
kuttuneita niissä oltiin opiskelijoiden kyvystä hahmottaa asiat myös liiketoi-
minnan kannalta, mikä onkin IT-tradenomin koulutuksessa keskeistä. Tällai-
nen lähestymistapa ei ole Pohjois-Amerikassa tuttu, vaan siellä tekniset osaajat 
ja kaupallisen alan osaajat koulutetaan tiukasti erillään. 
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reaaliaiKaiSta YHDeSSä oPPiMiSta 
tietoturvaKilPailuSSa

Helmikuussa 2013 UOIT järjesti opiskelijoilleen tietoturvataitoja mittaavan 
Capture the Flag -kilpailun, jota sponsoroi kaksi kansainvälisesti merkittävää 
tietoturva-alan yritystä. Tarkoituksena oli antaa opiskelijoille mahdollisuus 
hyödyntää opintojen aikana kerääntynyttä tietoturva- ja verkko-osaamista ko-
konaisvaltaisesti. Kilpailuun oli rakennettu agenttimainen tarina, jossa opis-
kelijaryhmä edusti nimeltä mainitsemattoman valtion tukemaa hakkeriryh-
mää, jonka tavoitteena oli käynnistää kolmas maailmansota tunkeutumalla 
Yhdysvaltalaisen ydinasetukikohdan tietoverkkoon. Päämääränä oli kasvattaa 
opiskelijoiden tietoturvatietoisuutta ja lisätä osaamista tietoverkkojen suoja-
usta ajatellen.

Myös Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmä osallistui kilpailuun 
VPN-yhteyden avulla. Turkulaisopiskelijat kokoontuivat toimipisteensä pro-
jektitilaan sunnuntaina klo 16. Kilpailu kesti kahdeksan tuntia, joten ryhmä 
lopetteli puolen yön jälkeen. Opiskelijaryhmä oli innostunut ja pyrki tiimi-
nä ratkomaan ongelmia myöhäisestä kellonajasta huolimatta. Projektitilaan 
saatiin reaaliaikainen kuvayhteys Kanadasta ja yhteydenpito hoidettiin IRC-
kanavan kautta. 

Tietoturvatestauskoulutuksen lisääminen Turun ammattikorkeakoulun tie-
tojenkäsittelyn koulutusohjelmassa oli jo huomioitu, mutta osallistuneella 
ryhmällä valmiudet eivät olleet aivan samalla tasolla kuin UOIT:ssä. Tästä 
johtuen turkulaisryhmän kohtalona oli sijoittua kymmenen ryhmän joukos-
sa kahdeksanneksi. Opiskelijat eivät sijoitusta murehtineet. Päällimmäiseksi 
heille jäi innostus oppia tietoturva-asioita lisää. Opiskelijat alkoivat esimer-
kiksi suunnitella vertaisoppimisryhmän muodostamista, missä he opiskelisi-
vat asiaa toisiaan tukien ilman opetushenkilökunnan läsnäoloa.

Tälle yhteistyöaktiviteetille on jo suunniteltu jatkoa. Tietoturvatestaus nou-
see myös isoon rooliin Turun ammattikorkeakoulun tietoturvakoulutuksessa. 
Kilpailuun osallistuminen huomioitiin myös suomalaisessa mediassa. (Digi-
Today, 16.4.2013.)1 

1. http://www.digitoday.fi/tietoturva/2013/04/16/suomalaisopiskelijat-hakkeriharjoituksessa-selvitti-
vat-yhdysvaltojen-sotilastukikohdat/20135453/66



48 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 188

KoulutuSYHteiStYÖStä YHteiSiin tKi-HanKKeiSiin

Turun ammattikorkeakoulu on ollut aktiivinen Tekesin Trial-teknologiaoh-
jelmassa. Syksyllä 2011 ohjelmassa aukesi haku, joka oli suunnattu erityisesti 
pohjoisamerikkalaisten korkeakoulujen kanssa tehtäville yhteistyöprojekteille. 
Turun ammattikorkeakoulussa oli valmiiksi käynnissä WISE-hanke, jossa kes-
kityttiin pääosin uudenlaisten joustavaan taajuuksien käyttöön kykenevien lait-
teiden radioteknisiin ominaisuuksiin. Hankkeessa oli kuitenkin noussut esiin 
tarve aiheeseen liittyviin tietoturva-analyyseihin ja -tutkimuksiin. Ensimmäistä 
kertaa langaton verkko on riippuvainen siitä, että sillä on pääsy julkisen interne-
tin kautta tietokantaan, joka kertoo mitkä taajuudet ovat laitteilla käytettävissä. 
Tämä luo uudenlaisia tietoturvauhkia langattomiin verkkoihin. 

Rahoitushaussa nähtiin mahdollisuus yhdistää Turun ammattikorkeakoulun 
ja UOIT:n osaamista näiden haasteiden ratkaisemiseksi. WISE-konsortiosta 
Nokia, Fairspectrum ja Viestintävirasto lähtivät tukemaan rahoitushakemuk-
sen tekemistä. Tekesin myönteisen rahoituspäätöksen myötä yhteinen tutki-
musprojekti ReWISE (Reliability extension to WISE) käynnistyi 1.1.2012. 
Tutkimusyhteistyö mahdollisti ulkoisen rahoituksen myös UOIT:lle Natural 
Sciences and Engineering Research Council of Canadalta (NSERC) Nokian 
suosiollisella avustuksella. Hankkeessa on osallistuttu uuden protokollan ke-
hitys- ja standardointiyöhön IETF-organisaatiossa ja kehitetty uudenlaisia tu-
levaisuuden langattomien verkkojen tietoturva-arkkitehtuureja.

loPuKSi

Perinteinen opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuuteen perustuva projek-
ti on ehkä yllättävänkin laajasti avannut monenlaisia yhteistyökuvioita Tu-
run ammattikorkeakoulun ja UOIT:n välillä. Opiskelija- ja opettajavaihtojen 
lisäksi on toteutunut kv-työharjoittelujaksoja, yhteinen ulkoisesti rahoitettu 
TKI-hanke ja yhteistä koulutusta. 

Työskentely UOIT:n kanssa on osoittanut, kuinka hedelmällistä kansainvä-
linen yhteistyö voikaan olla, kun päästään tekemään päivittäistä yhteistyö-
tä yhteisten intressien eteen. Aidosti kansainvälinen yhteistyö rakentuu ruo-
honjuuritasolla henkilökohtaisten suhteiden kautta. Organisaatioiden väliset 
puitesopimukset ovat lähtökohta yhteistyölle, mutta konkreettisten hyötyjen 
löytäminen edellyttää opetus- ja TKI -henkilöston aktiivista verkottumista.
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ConteMPorarY    
SelF-PortraitS    
– oMaKuvalliSen ilMaiSun 
läHettiläät 

Kaisa Adair

Omakuvallinen ilmaisu ja omaelämäkerrallinen kirjoittaminen sopivat itseil-
maisun välineiksi kaikille ikään ja kokemukseen katsomatta. Tämä tuli todis-
tetuksi Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 Turun ammattikorkeakou-
lun Taideakatemian 2000 & 11 OMAKUVAA -hankkeessa, jossa yli tuhat 
turkulaista sai kokeilla omakuvallisia menetelmiä yhteisötaiteellisissa työpa-
joissa. Palaute hankkeesta oli ylistävää: osallistujat kokivat tulleensa kuulluiksi 
ja nähdyiksi uudella tavalla sekä saaneensa oman äänensä ja tarinansa esille 
itseilmaisua ja itsetuntemusta tukevalla tavalla. Kulttuuripääkaupunkivuo-
den jälkeen samaa omakuvateemaa jatkaa kansainvälinen Contemporary Self-
Portraits (CSP) -hanke, tällä kertaa kansainvälisen yhteistyön kautta. 

Contemporary Self-portraits on EU:n Kulttuuri-ohjelman rahoittama ja Tai-
deakatemian hallinnoima kansainvälinen yhteisötaidehanke, jossa edistetään 
omakuvallista ja omaelämäkerrallista työskentelyä yksilöllisten ja yhteisöllis-
ten identiteettien rakentamisen ja käsittelyn välineenä. Taideakatemia toimii 
hankkeen koordinaattorina. Työryhmällä on jo runsaasti aiemmista hankkeis-
ta saatua kokemusta omakuvallisista menetelmistä ja niiden soveltamisesta 
yhteisötaiteeseen, sillä omakuvahankkeita on Taideakatemiassa tehty vuodesta 
2009, jolloin Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkihankkeen suunnittelu alkoi. 

Contemporary Self-Portraits jatkaa vuosina 2012–2014 omakuvallisten me-
netelmien ja yhteisötaiteen yhteen liittämistä myös kansainvälisesti. Hank-
keen taustalla ovat kulttuuripääkaupunkivuoden hyvät kokemukset sekä Tai-
deakatemian vahva yhteisötaideosaaminen: kansainvälisen hankkeen avulla 
työryhmä halusi levittää omakuvallisia menetelmiä myös muualle Euroop-
paan. Turun ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeessa on kumppaneina kaksi 



50 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 188

taidekorkeakoulua, Tallinnan taideakatemia ja National College of Art and 
Design Dublinista, sekä Uumajan yliopiston Bildmuseet-museo ja itsenäinen 
valokuvakollektiivi ISSP Riiasta, Latviasta. 

Contemporary Self-Portraits -työryhmä omakuvassa valmistelukokouksessa syyskuussa 
2011. Vasemmalta: Anneli Porri, Sofia Johansson, Chris Maguire, Taina Erävaara, 
Vesa Aaltonen, Julija Berkovica ja Ilona Tanskanen. Edessä kirjoittaja Kaisa Adair. 
Kuva: Julija Berkovica. 

oMaKuvalliSten Ja oMaeläMäKerralliSten 
MenetelMien vientiä 

CSP alkoi syyskuussa 2012 ja tätä kirjoitettaessa kesällä 2013 takana on kaksi 
ensimmäistä työpajajaksoa. Jokainen hankekumppani valitsi hankkeen suun-
nitteluvaiheessa itselleen omien intressiensä mukaiset kohderyhmät ja yhteisöt, 
joille tarjosi työpajaperiodien aikana omakuvallisia menetelmiä soveltavia työ-
pajoja. Ensimmäisen työpajajakson aikana hankekumppaneita opastettiin oma-
kuvallisten menetelmien käytössä ja soveltamisessa valitsemiensa kohderyhmien 
kanssa, jotta he voisivat jatkossa kehittää menetelmiä edelleen oman taiteellisen 
ja pedagogisen erikoistumisensa mukaisesti. Turun ammattikorkeakoulun Tai-
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deakatemian hankkeissa kehitetty osaaminen oli avainasemassa hankkeen alku-
vaiheen onnistumisessa ja kumppanien osaamisen kehittämisessä. 

Kolme Taideakatemian omakuvahankkeissa jo pitkään mukana ollutta asian-
tuntijaa on jo ollut CSP:n hankekumppanien kutsumana ulkomailla opetta-
massa ja ohjaamassa omakuvatyöpajoja. Yhteistyö heidän kanssaan on muo-
toutunut pitkällä aikavälillä. Ilona Tanskanen toimii Turun ammattikorkea-
koulussa Suomen kielen ja viestinnän lehtorina, Pia Bartsch ja Vesa Aaltonen 
taas ovat aikoinaan opiskelleet Taideakatemiassa ja ovat sen jälkeen opettaneet 
sivutoimisesti sekä olleet mukana hankkeissa. Kaikki heistä kuuluivat myös 
2000 & 11 OMAKUVAA -kulttuuripääkaupunkihankkeen työryhmään. 

Contemporary Self-Portraits on levittänyt omakuvahankkeiden menetelmiä 
ja viestiä eurooppalaisille yhteistyökumppaneille suunnitteluvaiheestaan syk-
systä 2012 asti. Ilona Tanskasen, Vesa Aaltosen ja Pia Bartschin omakuvatee-
maiset työpajat olivat osa silloista hankeen käynnistyskokousta, mistä kump-
panit saivatkin idean kutsua juuri heidät ensimmäisten omien työpajojensa 
vetäjiksi. Hankkeen ensimmäisten työpajaperiodien aikana Ilona Tanskanen 
on ollut Uumajassa Ruotsissa opettamassa omaelämäkerrallista kirjoittamista 
taidepedagogiikan opiskelijoille ja Vesa Aaltonen on pitänyt valokuvatyöpajo-
ja latvialaisissa lähiöissä ja opastanut hankekumppaniamme menetelmissä. Pia 
Bartsch taas on viettänyt jo kaksi pitkähköä rupeamaa Dublinissa ohjaamassa 
yhteisötaiteen työpajoja yhteisössä, joka on sikäläisten kumppaniemme pitkä-
aikainen yhteistyökohde. Tässä artikkelissa kerrotaan heidän kokemuksistaan 
asiantuntijoina kansainvälisessä hankkeessa. 

oMaeläMäKerralliSta KirJoittaMiSta uuMaJaSSa

Suomen kielen ja viestinnän lehtori Ilona Tanskanen on ollut mukana ke-
hittämässä omakuvallisia menetelmiä jo 2000 & 11 OMAKUVAA -kulttuu-
ripääkaupunkihankkeessa. Contemporary Self-Portraits -hankkeessa hänet 
kutsuttiin helmikuussa 2013 opettamaan omaelämäkerrallista kirjoittamis-
ta Uumajan Bildmuseetin työpajaan. Työpaja suunniteltiin yhdessä muiden 
opettajien ja Bildmuseetin edustajien kanssa: ”Umeåssa toivottiin sanallisen 
ilmaisun tukea kuvien tekemisen prosessiin sekä haluttiin laajentaa kuvallis-
ta ilmaisua siten, että mukana olisi myös sanallista ilmaisua”, kuvailee Ilona 
Tanskanen kokonaisuuden suunnittelua. 
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Bildmuseet otti suurimmaksi kohderyhmäkseen taidepedagogiikan opiskeli-
jat, joista he kouluttivat työpajojen vetäjiä hankkeen jatkototeutusta varten. 
Ryhmän koko oli tavallista pienempi, vain 15 osallistujaa, mutta heidän kaut-
taan omaelämäkerrallisen kirjoittamisen menetelmät kulkeutuvat toivottavas-
ti eteenpäin laajemmillekin yleisöille. 

Vieraalla kielellä ohjaaminen oli uusi kokeilu ja kokemus myös työpajan vetä-
jälle. Ilona Tanskanen kuvailee kokemustaan näin: 

Vieraalla kielellä työpajan ohjaaminen on aina paljon haastavampaa ja 
kuormittavampaa kuin työskentely omalla äidinkielellä – varsinkin, kun 
työpajassa haetaan poeettista ilmaisua, omaa ääntä luovasti kieltä käyttä-
en. Silti oli erittäin kiinnostavaa päästä pitämään työpajaa Ruotsiin, tu-
tustua paikallisiin ihmisiin ja kuulla heidän näkemyksistään. Osallistujat 
olivat kiinnostuneita ja tuntuivat innostuvan työskentelytavoistani, joten 
se vahvisti luottamusta omaan metodiikkaan.

Menetelmäosaamisen ja koulutuksen vienti on kaikille CSP-hankkeessa mu-
kana oleville uutta ja tuo kiinnostavaa lisäpontta hanketyön tekemiseen. Ko-
keneillekin työpajojen vetäjille on antoisaa nähdä, että oma työ ei ole arvo-
kasta ja kiinnostavaa vain kotikulmilla, vaan samat menetelmät toimivat so-
veltaen myös muualla. Ilona Tanskanen kertoo sekä vieneensä että tuoneensa 
asioita:

Vein [omaelämäkerrallisen kirjoittamisen] metodin, toin yhteistyösuhteita, 
kokemuksen kolmella kielellä työskentelemisestä, kielitaitoa ja ymmärrystä 
metodini ylikielisestä luonteesta. Haluaisin edelleen päästä pitämään oma-
elämäkerrallisen kirjoittamisen työpajoja myös ulkomailla, vaikkapa Ruot-
siin tai muihin maihin muuttaneille suomalaistaustaisille osallistujille.

Muitakin jatkosuunnitelmia hänellä on jo kehitteillä: ”Vesan (Aaltonen) ja 
minun sanallista ja valokuvallista ilmaisua yhdistävät metodit ovat sellaisia, 
että niitäkin voisi viedä muihin maihin.” Ilona Tanskanen kertoo. 



53Kansainvälinen Turun ammattikorkeakoulu

liiKKuva valoKuvaStuDio riian läHiÖiSSä

CSP:n hankekumppanit pääsivät kokemaan Vesa Aaltosen valokuvatyöpajan 
jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ja uudelleen sen käynnistyttyä syksyllä 2012. 
Kaikista Taideakatemian omakuvahankkeissa mukana olleista taiteilijoista Vesa 
on selvästi tuotteliain: omakuva syntyy hänen siirrettävässä studiossaan par-
haimmillaan kymmenessä minuutissa ja kuvattuja on ollut vuosien varrella sa-
toja. Lyhyen ohjeistuksen jälkeen kuvattava jää studioon yksin taustan, lamp-
pujen, kameran, itselaukaisimen ja haluamansa rekvisiitan kanssa. Hetken ku-
luttua kasassa saattaa olla kymmeniä studiotasoisia otoksia, jotka kaikki ovat 
kuvattavan itsensä omakuvia. Tehokkuudesta huolimatta kuvat pääsääntöisesti 
onnistuvat ja kertovat paljon kohteistaan. Ei siis ole ihme, että Vesa kutsuttiin 
pitämään työpajaa sekä Latviaan että Ruotsiin.  

“Come as you are”-työpajakokonaisuus järjestettiin Riiassa Latviassa joulukuus-
sa 2012. Liikuteltava valokuvastudio pystytettiin hankkeen kumppaniorgani-
saation ISSP:n etsimiin ja valitsemiin kohteisiin: neljään Riian reuna-alueiden 
lähiöön Bolderajaan, Ķengaragsiin ja Imantaan. Alueet oli valittu sen perus-
teella, ettei niissä ollut ennestään matalan kynnyksen tiloja harrastaa taidetta 
ja kulttuuria. Työpajat järjestettiin taide- ja musiikkiopiston tiloissa, nuorisota-
lossa sekä seniorikeskuksessa, joissa kaikissa oli oma tilan luonteen määrittämä 
kohderyhmänsä. Työpajaan osallistui yhteensä 36 lasta, nuorta ja senioria. 

Vesa Aaltonen nuorten työpajaan osallistujien kanssa Riiassa. 
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Kuvaustilanne valmiina alkamaan.

HenKilÖKoHtaiSia ”MiniMentteJa” DuBliniSSa

CSP:n dublinilainen kumppani National College of Art and Design (NCAD) 
toimii tiiviissä yhteistyössä lähellä sijaitsevien asuinalueiden Fatima Mansion-
sin ja Rialton kanssa. Alueilla on pitkään jatkuneita sosiaalisia ongelmia, joi-
ta asukkaat ovat ryhtyneet ratkomaan muun muassa yhteisötaiteen keinoin. 
CSP:n työpajassa alueen kehitysprojekti Fatima Groups United, yhteisötaitei-
lija Pia Bartsch, irlantilainen taiteilija Ailbhe Murphy sekä NCAD:n opiskeli-
jat yhdistivät voimansa yhteisessä työpajassa. Mukana työpajassa oli yhteensä 
36 opiskelijaa ja alueen asukasta. 

Työpajan teemana oli monumentti, tarkemmin ilmaistuna omakuva monu-
menttina. Tavoitteena oli pohtia monumenttien olemusta: kenelle niitä omis-
tetaan ja miksi? Mistä monumentti muistuttaa? Mistä se ei muistuta? Varsi-
naisena taiteellisena sisältönä oli jokaisen osallistujan oman pienoismonumen-
tin, ”minimentin” suunnittelu ja toteutus. Osallistujia pyydettiin pohtimaan 
oman elämänsä muistamisen arvoisia asioita ja suunnittelemaan itselleen jon-
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kin valitun teeman mukainen monumentti. Teos toteutettiin työpajassa ja vie-
tiin paikoilleen paikkaan, johon se oli suunniteltu. Tavoitteena oli yhdistää 
erilaisia kuvataiteen tekniikoita valokuvaan sekä katutaiteeseen omakuvallisen 
monumentin muodossa. Lopuksi NCAD:n galleriatilassa järjestettiin yhtei-
nen näyttely ja juhlavat avajaiset. 

Pia Bartsch työskentelee tällä hetkellä Koneen Säätiön Saaren kartanon yh-
teisötaiteilijana. Aiemmin hän oli palkattuna yhteisötaiteilijana mukana tai-
deakatemian 2000 & 11 OMAKUVAA -hankkeessa ja on siten ollut kiinteä 
osa Taideakatemian omakuvateemaisten hankkeiden työryhmää niiden lähtö-
pisteestä asti. Pia Bartsch on omistautuva ja loputtoman idearikas yhteisötai-
teilija, jolla on kyky saada ihmiset innostumaan itseilmaisusta ja omakuvien 
tekemisestä, vaikka osallistujat aluksi arkailisivat ja epäröisivät omia kykyjään 
tai itsensä kiinnostavuutta taideteoksen kohteena. Pian työpajoissa tehdään 
paljon esimerkiksi kollaaseja, joissa henkilökohtaiset kuvat, kotoa tuodut ma-
teriaalit kuten tapetin ja kankaan palat sekä muistoesineet yhdistyvät kartoiksi 
omasta lähipiiristä. 

oMaKuva on JoKaiSen Kuva – turuSSa Ja Muualla

Contemporary Self-Portraits on kansainvälisellä yhteistyöllään onnistunut le-
vittämään aiemmissa paikallisissa hankkeissa hankittua kokemusta ja asian-
tuntemusta kansainvälisille kumppaneilleen. Samalla hanke on tarjonnut am-
mattikorkeakoulun omille työntekijöille sekä kanssamme opetus- ja muuta 
hankeyhteistyötä tekeville taiteilijoille mahdollisuuksia työkentän laajentami-
seen. Kansainvälisten kumppaniemme silmissä Turun ammattikorkeakoulun 
Taideakatemia on omakuvallisten menetelmien asiantuntija, jonka opettajia 
kannattaa kutsua myös vierailijoiksi. Taideakatemian kuvataiteen ja valoku-
van opiskelijat puolestaan ovat saaneet projektin kautta monipuolisia mah-
dollisuuksia kehittyä omakuvallisten menetelmien käyttäjinä ja soveltajina. 
Projekti onkin mahdollistanut useiden ulkopuolisten opettajien vierailut ja 
heidän opiskelijoille järjestämänsä työpajat. Contemporary Self-Portraits tar-
josi myös kolmelle valokuvaopiskelijalle kesällä 2013 mahdollisuuden osal-
listua ilman osallistumismaksua Latviassa vuosittain järjestettävään kansain-
väliseen valokuvan kesäkouluun, jota hankkeen latvialainen kumppani ISSP 
järjestää. 
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Seuraavassa omakuvateemaisessa jatkohankkeessa omakuvallisia menetelmiä 
on tarkoitus levittää entistä laajemmalle yleisölle: Digital me, minä & jag 
-hanke on tällä hetkellä valmistelussa ja hakee keväällä 2014 rahoitusta Poh-
joismaiselta kulttuurirahastolta. Kyseessä on digitaalinen työpaja- ja näyttely-
tila, jonka avulla kansainvälisiä työpajoja voidaan pitää ilman matkustamista 
ja kuvia jakaa ilman kuljetuksia ja kalliita näyttelytiloja. Mikäli hanke toteu-
tuu, se tuo Taideakatemian opettajille aiempaa paremmat mahdollisuudet ja-
kaa osaamistaan yhteistyökumppaneillemme ympäri maailmaa. 
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laaDun Ja vetovoiMan 
liSääMinen

Suomen menestymisen kannalta on välttämätöntä lisätä maamme hou-
kuttelevuutta liiketoiminnan ja työnteon ympäristönä ja laajemmin elin-
ympäristönä. Vauraudestaan huolimatta Suomi kärsii aivovuodosta: kor-
keakoulutetun väestön osalta muuttotappio muihin OECD-maihin on 
lähes 6 %. Suomeen muualta muuttavien osuus koko korkeakoulute-
tusta työvoimasta on vain 0.9 %. Korkeakoulujen haasteena on toimia 
väylänä, jonka kautta entistä suurempi osa ulkomaisista lahjakkuuksis-
ta saataisiin jäämään Suomeen opiskelemaan ja työelämän palvelukseen. 
Tämä voi onnistua, jos suomalaisista korkeakouluista tulee kansainväli-
sesti tunnettuja ja vetovoimaisia opiskelu-, tutkimus- ja työympäristöjä.

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia nostaa esiin tutkimusinfra-
struktuurit ja korkeakoulujen verkostot vahvan kansainvälisen tutki-
musyhteistyön edellytyksinä. Ammattikorkeakoulujen kansainvälisis-
sä verkostoissaan toteuttamat TKI-hankkeet palvelevat parhaimmillaan 
toiminta-alueensa elinkeinoelämän kansainvälistymistä. 



58 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 188

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys EQF tuo koulutukseen vertail-
tavuutta ja vahvistaa maamme korkeakoulutuksen vetovoimaa. Ulko-
maisten tutkinto-opiskelijoiden houkutteleminen edellyttää englannin-
kielisen opetuksen osuuden lisäämistä, mikä puolestaan luo edellytyksiä 
kotikansainvälistymiseen. Toisaalta on tärkeää vahvistaa ulkomaalaisten 
integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan lisäämällä koulutukseen 
suomen kielen ja kulttuurin opetusta. Korkeakoulujen kannattaa osallis-
tua toimiin, joilla pyritään kehittämään korkeakoulukaupunkien työ- ja 
elinympäristöä houkuttelevammaksi. 

Koulutukset voivat osallistua laadun kehittämistä ja brändiä vahvistaviin 
verkostoihin. Hyödyllistä on systemaattinen benchmarking kumppanei-
den kanssa tai osana koulutusorganisaatioiden kansainvälisiä verkostoja. 
Esimerkkejä toimivista verkostoista ovat insinöörikoulutuksen CDIO 
sekä akkreditointeja antavat EUR-ACE insinöörikoulutuksessa ja EPAS 
liiketalouden koulutuksessa.

Ismo Kantola
kehitysjohtaja
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CarPe – euroPean 
CollaBoration FroM    
a DutCH PerSPeCtive

Karin Alfenaar

In 2008, Turku University of Applied Sciences (TUAS) and HU University of 
Applied Sciences Utrecht (HU) started to collaborate in joint applied research 
and education programmes. The following years, this collaboration was 
extended to three new partners: Universitat Politècnica de València, Hamburg 
University of Applied Sciences and Manchester Metropolitan University. 
In 2011 the strategic Consortium on Applied Research and Professional 
Education (CARPE) was launched. The five members aim at developing joint 
research and education programmes and strengthening their reputation in 
Brussels. What are the benefits of this collaboration from a Dutch perspective, 
and what is needed to make it work? 

neW BeGinninGS

During the second half of the nineties, like in many other European 
countries, numerous Dutch higher education institutes merged into big 
and ‘broad’ Universities of Applied Sciences (UAS). About five years later, 
Dutch universities of applied sciences started to provide research activities 
and masters programmes. This was also the case in Utrecht. HU realised that 
a connection between education and research would be vital in the rapidly 
changing environment in which it found itself. It recruited professors and other 
researchers, developed broad and industry-oriented research programmes and 
was the first to develop a quality assurance system for its applied research. 
This is probably one of the reasons why HU has been the most successful 
UAS over the last ten years with regard to gaining funds from the Dutch 
funding programme for applied research. All research programmes performed 
by HU are in co-production with the (potential) employers of its students 
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and initiated only after a request from industry or public organisations. The 
masters programmes of HU are closely connected to its research programmes 
in order to make sure that innovations will be circulated among research, 
education and the professional environment in which the students operate. 
Our masters programmes are all part-time and exclusively developed for 
working professionals. 

In spite of all these efforts, HU and Dutch universities of applied sciences 
in general still have room to improve their position. The general public in 
the Netherlands is still rather unacquainted with the fact that universities 
of applied sciences nowadays have research and masters programmes. 
Furthermore, in some academic circles the opinion that fundamental research 
is superior to applied research remains strong. Moreover, access to public 
funds for the latter has improved significantly but could still be better. In 
particular, funding for long-term research programmes is hard to obtain.

After a number of years of settling into the new situation, HU felt the need 
to broaden its scope to Europe. Among others, through the collaboration 
in Eduprof and UAS-net, HU learned that universities of applied sciences 
in other countries encountered similar challenges as mentioned above. 
Meanwhile, the EU made its funds more accessible to universities of applied 
sciences, which opened up opportunities to overcome the financial challenges 
that HU felt. Very soon, the idea grew that HU could strengthen its research 
and education programmes, as well as its reputation, by uniting with a limited 
number of European partners. Professor H.M. (Huib) de Jong, who was a 
member of the Executive Board of HU until 2012, formulated this ambition 
in 2007, and the author of this article had the pleasure of playing a role in 
realising it. We formulated a number of characteristics which we hoped to 
find in our potential partners and the search began. The result: a flourishing 
network of academics, administrators and (vice-)rectors from universities of 
applied sciences in Germany, Spain, Finland, the UK and the Netherlands, all 
connected through CARPE.

Mutual tHeMeS

CARPE is the first strategic European consortium on applied research and 
professional education. Its members have a number of things in common. 
In brief, they all focus on their students’ future professional environment 
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and conduct research that is demand-driven and contributes to innovation. 
Also, all partners have strong links with small and medium sized enterprises 
(SMEs), with local and regional governments, and with the public sector. They 
embrace the themes of entrepreneurship, social responsibility, sustainability 
and internationalisation. Finally, CARPE partners prepare their students for 
the new, rapidly developing world and make the international perspective an 
essential part of all their educational and research programmes. 

Many initiatives were launched since the initial steps were taken to establish the 
consortium. Right from the start an active group of academics initiated joint 
research and education programmes, often funded by the EU. To launch and 
celebrate the formal establishment of the consortium, and to give a boost to 
networking between academics, the partners organised a conference in Utrecht 
in November 2011. The event was a great success. The organisation hoped to 
receive about fifty abstracts, but finally had to make a selection from more than 
hundred abstracts1. In total, 150 academics participated in the conference, one 
of whom said: “Because we know that our executive boards have committed 
themselves to this partnership, it is much easier to approach someone and 
discuss collaboration. It somewhat feels like family.” Another telling comment 
was: “Normally, I only speak of positive things about HU at international 
conferences. This time, I feel comfortable to discuss our vulnerabilities too.” 

WorKSHoPS anD exCHanGeS

Since this initial meeting between many CARPE academics, collaboration 
has deepened and broadened. Six workshops on varying topics and a smaller 
conference on entrepreneurship were organised since the 2011 conference, 
resulting in – at least – 24 research and education projects. We say ‘at least’, 
because this is the number that the universities’ coordinators for CARPE 
have registered2, but, speaking from an Utrecht point of view, it is getting 
increasingly difficult to keep track of all initiatives. CARPE collaboration has 
become a second nature for many research and education programmes and 
colleagues no longer need the coordinators to mediate.

1. A few months after the conference, a collection of the main conference papers was published by 
Turku University of Applied Sciences. http://husite.nl/carpenetwork/about-carpe/publications-2

2. www.carpenetwork.org  
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Meanwhile, non-academic collaboration has also grown. Staff members of the 
universities exchange and collaborate on numerous themes, such as quality 
assurance in higher education, continuous education, sustainable campuses, 
logistics, didactic skills training for staff, etc. Also, the exchange of students and 
teaching staff has increased. One of the professors at the faculty of Science and 
Technology in Utrecht says: “For students it is more accessible to study abroad 
at partner universities. They visit them in growing numbers.” Also students’ 
access to internships and final thesis assignments abroad has improved through 
the collaboration. As a result of the structural character of the partnership, the 
quality of the students’ exchange is also improving. Responsible teaching staff 
and international office staff exchange on a regular basis.

In November 2013, the second big CARPE conference took place in Manchester. 
Nearly one hundred papers were presented to over 150 participants. Since 2012, 
some groups have started programming research and education activities. Their 
plans were further aligned during the conference and are expected to eventually 
lead to a strong reputation in Europe on a number of topics3.

inFraStruCture For tHe Future

Before the European collaboration started, HU lacked the international 
infrastructure that traditional research universities had already had for some 
time. Only a limited number of HU’s staff had international experience, for 
example. By establishing CARPE, the red carpet to Europe has been rolled out 
for our staff. This has resulted in more international orientation in education 
and research programmes. In addition, previously, our international relations 
mainly depended on individual teachers or researchers and often ended when 
someone made a career change or retired. CARPE’s infrastructure with regular 
meetings between the rectors and joint programming on a number of themes 
is more sustainable. With regard to access to European funding: as average 
success rates for some European funds can be low, the desired EU funding for 
CARPE proposals cannot always be obtained. Nevertheless, HU participants 
still appreciate the collaboration. 

3. http://husite.nl/carpenetwork/joint-activities/conferences-and-workshops
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Together with TUAS and other CARPE partners we [Crossmedialab HU] 
signed up for Erasmus research funding. Although we didn’t succeed in the 
first round it was a valuable first international experience.

There are three important success factors to make a consortium like CARPE 
work. First of all, dedication is needed from the top management as well as 
from academic staff. It is important that the management propagates and 
facilitates the collaboration, but at the same time sufficient academic interfaces 
are necessary for making collaboration attractive. Furthermore, creativity is 
needed to incite collaboration. Just as in real life, researchers and teaching 
staff like to choose their own partners. So, CARPE’s academics needed to be 
encouraged to explore the possibilities. Last but not least, it takes time for 
partners to get to know and trust each other. And it also takes time to start 
up joint projects. 
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turun 
aMMattiKorKeaKoulu 
oSana MaailManlaaJuiSta 
CDio-verKoStoa

Juha Kontio

CDIO on kansainvälinen tekniikan korkeakoulutuksen kehittämiseen kes-
kittyvä maailmanlaajuinen korkeakoulujen verkosto. Se käynnistyi alun perin 
projektina, jonka perustanut joukko insinöörikouluttajia heräsi 1990-luvun 
lopulla työelämän odotusten ja insinöörikoulutuksen väliseen kohtaamatto-
muuteen. Verkoston tavoitteena onkin kehittää paitsi koulutuksen sisältöä 
myös opetus- ja oppimismenetelmiä siten, että valmistuneiden insinöörien 
osaaminen vastaa mahdollisimman hyvin työelämän vaatimuksia. Verkosto 
kuvaileekin itseään aloitteena, joka tuottaa seuraavan sukupolven insinöörejä. 
Kirjainyhdistelmä CDIO tulee englanninkielisistä sanoista Conceive-Design-
Implement-Operate, jotka pyrkivät kuvaamaan tekniikan alalla tyypillistä tuo-
tekehitystyön kaarta määrittelystä suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.  

CDIO:n muodostaa toiminnallisesti siis korkeakouluverkosto, mutta olen-
naisempia ovat itse asiassa sen kehittämisaloitteet: CDIO-periaatteet ja CDIO-
Syllabus. Nämä kehittämisaloitteet ovat reilun kymmenen vuoden aikana ke-
hittyneet tekniikan kouluttajien, teollisuuden, insinöörien ja opiskelijoiden 
palautteiden, kommenttien ja tarpeiden perusteella. Kehittämisaloitteet tarjo-
avat tukea koulutuksen kehittämiseksi ja esittävät perusteltuja ajatuksia käy-
tännönläheisyyden lisäämiseksi. Ne nostavat esille kohtia, joihin puuttumalla 
voidaan suhteellisen pienilläkin muutoksilla päästä merkittäviin vaikutuksiin. 
Kehittämisaloitteet on dokumentoitu mahdollisimman selkeästi, ja verkoston 
korostamat kehittämisaloitteet ovatkin sovellettavissa kaikissa tekniikan kor-
keakouluissa. Itse asiassa CDIO:hon on jo sitoutunut yli 100 maailman joh-
tavaa insinöörioppilaitosta. Mukana ovat edelleen myös verkoston käynnis-
täneet Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, USA), Chalmers 
University of Technology (Göteborg) ja Royal Institute of Technology (Tuk-
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holma). Turun ammattikorkeakoulu liittyi verkostoon vuonna 2007 ensim-
mäisenä suomalaisena korkeakouluna. Täydellinen listaus verkoston korkea-
kouluista ja materiaalia CDIO:hon liittyen löytyy osoitteesta www.cdio.org. 
Tiivistetysti voidaan todeta, että verkosto tarjoaa maailmanlaajuisesti testatun 
laadullisen kehyksen ja hedelmällisen vertaisareenan koulutuksen ammatti-
laisten vuoropuhelulle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle globaalilla tasolla.

Alkuvaiheessa erityisesti tietotekniikan ja elektroniikan koulutusohjelmat läh-
tivät mukaan CDIO-pohjaiseen kehittämistyöhön. Sittemmin koko Liiketa-
lous, ICT ja Bioalat -tulosalue on sitoutunut kehittämistyöhön, ja vähitellen 
myös muilla tulosalueilta on lähdetty viemään CDIO:n ajatuksia eteenpäin. 
Käytännössä siis insinöörikoulutuksesta noussutta CDIO:hon perustuvaa ke-
hittämistyötä tehdään myös muiden alojen koulutusohjelmissa, kuten liike-
taloudessa sekä kirjasto- ja tietopalvelussa. Verkoston korostama ajattelumalli 
kytkeytyy hienosti myös Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiik-
kaan, joka korostaa tehokasta oppimista ja yhteyttä alueen työelämään. 

CDio-Periaatteet KeHittäMiStYÖn tuKena

Ehkä keskeisin elementti verkoston kehittämisaloitteessa on CDIO-periaat-
teet tai parhaat käytännöt (CDIO standards). Nämä 12 periaatetta määrit-
tävät koulutuksen kehittämisen painopisteet, keskeiset panostuksen kohteet 
ja antavat suuntaa koulutusohjelmien opetussuunnitelmien kehittämiseen ja 
arviointiin (kuva 1). Periaatteet voidaan ryhmitellä viiteen kokonaisuuteen. 
Ensimmäiset kolme periaatetta määrittävät koulutusohjelman yleisen pai-
nopisteen käsitellen ohjelman toteutuksen ajattelumallia, osaamistavoitteita 
ja opetussuunnitelman rakennetta. Seuraavat kolme periaatetta määrittävät 
CDIO-toteutuksen kannalta keskeiset elementit eli ns. Intro-opintojakson, 
Suunnittele-Toteuta-Testaa-projektikokonaisuudet ja oppimisympäristön 
vaatimukset. Periaatteet 7 ja 8 käsittelevät opettamista ja oppimista. Seuraavat 
kaksi periaatetta paneutuvat henkilökunnan osaamiseen niin substanssialan 
kuin pedagogisten taitojen osalta. Periaatteet 11 ja 12 painottavat arvioinnin 
ja laadunvarmistuksen onnistumista. 
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KUVA 1. CDIO periaatteet (www.cdio.org).

Jokaisesta periaatteesta on ytimekäs yhden sivun mittainen kuvaus, joka mää-
rittää periaatteen merkityksen, perustelee periaatteen tärkeyttä, antaa esimerk-
kejä periaatteen toteutumisesta sekä mahdollistaa oman ohjelman nykytilan 
arvioinnin tämän periaatteen osalta. Kuvaus selittää periaatteen sisällön taus-
toineen ja määrittelee keskeiset käsitteet. Perustelussa esitetään syitä soveltaa 
kutakin periaatetta ja korostetaan CDIO-näkökulmalle tunnusomaisia piir-
teitä. Perustelut pohjautuvat kasvatustieteelliseen tutkimukseen sekä korkea-
koulutasoisen insinöörikoulutuksen parhaisiin käytäntöihin. 

SYllaBuS tarJoaa oSaaMiStavoitteita avuKSi

Verkoston toinen keskeinen elementti on CDIO Syllabus (kuva 2), joka tarjo-
aa perustellut, laajat, universaalit ja yleistettävät tavoitteet insinöörikoulutuk-
selle. Opetussuunnitelman keskeinen arvo on sen yleisessä insinööriohjelmien 
mallissa täsmällisten oppimistavoitteiden määrittämiseksi. Sekin on innovaa-
tiopedagogiikan kanssa samoilla linjoilla – yleisistä osaamistavoitteista löytyy 
myös innovaatiopedagogiikan korostamia elementtejä, kuten monialaisuus, 
yrittäjyys ja kansainvälinen osaaminen.

 

1. CDIO as Context
Adoption of the principle that product and system lifecycle 
development and deployment are the context for 
engineering education 
2. CDIO Syllabus Outcomes
Specific, detailed learning outcomes for personal, 
interpersonal, and product and system building skills, 
consistent with program goals and validated by program 
stakeholders 
3. Integrated Curriculum
A curriculum designed with mutually supporting disciplinary 
subjects, with an explicit plan to integrate personal, 
interpersonal, and product and system building skills
4. Introduction to Engineering
An introductory course that provides the framework for 
engineering practice in product and system building, and 
introduces essential personal and interpersonal skills 
5. Design-Build Experiences
A curriculum that includes two or more design-build 
experiences, including one at a basic level and one at an 
advanced level
6. CDIO Workspaces
Workspaces and laboratories that support and encourage 
hands-on learning of product and system building, 
disciplinary knowledge, and social learning

7. Integrated Learning Experiences
Integrated learning experiences that lead to the acquisition 
of disciplinary knowledge, as well as personal, interpersonal, 
and product and system building skills
8. Active Learning
Teaching and learning based on active experiential learning 
methods
9. Enhancement of Faculty CDIO Skills
Actions that enhance faculty competence in personal, 
interpersonal, and product and system building skills
10. Enhancement of Faculty Teaching Skills
Actions that enhance faculty competence in providing 
integrated learning experiences, in using active experiential 
learning methods, and in assessing student learning
11. CDIO Skills Assessment
Assessment of student learning in personal, interpersonal, 
and product and system building skills, as well as in 
disciplinary knowledge
12. CDIO Program Evaluation
A system that evaluates programs against these 12 
standards, and provides feedback to students, faculty, and 
other stakeholders for the purposes of continuous 
improvement

CDIO standards – best practises
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KUVA 2. CDIO Syllabus, taso 2 (www.cdio.org).

Miten MaailManlaaJuinen verKoSto toiMii?

CDIO-verkosto toimii kolmella tasolla: maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja 
kansallisesti. Maailmanlaajuisesti verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa: 
kesällä kansainväliseen konferenssiin ja syksyllä verkoston syyskokoukseen. 
Konferenssi tarjoaa verkoston jäsenille mahdollisuuden tuoda omia koulu-
tuksen kehittämisen ratkaisuja ja tutkimuksia esille sekä mahdollistaa jäsenten 
aktiivisen verkostoitumisen. Syyskokous keskittyy enemmän CDIO:n sisäl-
töön ja kehittämiseen.

Alueellinen toiminta perustuu maantieteellisesti muodostettuihin alueisiin, 
joihin verkoston korkeakoulut sijaintinsa perusteella automaattisesti kuulu-
vat. Alueista suurin on tällä hetkellä Euroopan alue, joka käsittää Manner-
Euroopan, Brittein saarten muodostaessa oman alueensa. Muita alueita ovat 
mm. Aasia, Australia, Pohjois-Amerikka ja Etelä-Amerikka. Alueen korkea-
koulut kokoontuvat konferenssin ja syyskokouksen yhteydessä sekä järjestä-
vät oman alueellisen tapahtuman tyypillisesti alkuvuodesta. Esimerkiksi Eu-
roopan alueen seuraava alueellinen kokoontuminen on Göteborgissa tam-
mikuussa 2014 (http://www.cdio.org/meetings-events). Koko verkostolla on 
kaksi vetäjää ja näiden tukena toimivat alueiden vetäjät, joita kultakin alueelta 
on valittuna 1–3 henkilöä. 

Kansallisella tasolla saman maan CDIO:ssa mukana olevat korkeakoulut ovat 
edellä mainittujen tapahtumien lisäksi käynnistäneet omia tapahtumiaan ja 
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syventäneet yhteistyötään. Esimerkiksi Suomessa verkostossa jäseninä olevi-
en ammattikorkeakoulujen insinöörikouluttajat ovat kokoontuneet toistensa 
luona ja tutustuneet isännän tapaan toteuttaa CDIO:ta. 

Mitä CDio on MerKinnYt turun 
aMMattiKorKeaKouluSSa?

Turun ammattikorkeakoulussa Liiketalous, ICT ja Bioalat -tulosalueella 
CDIO on ollut keskeinen koulutuksen kehittämisen ja laadunvarmistuksen 
työkalu. Se on tuonut koulutuksen kehittämiseen selkeän toimintakehyk-
sen, joka on yhdistänyt keskeiset koulutuksen kehittämisen elementit yhteen. 
CDIO-periaatteisiin sisältyvä itsearviointityökalu on puolestaan selkeyttänyt 
toiminnan jatkuvan parantamisen mukaista etenemistä. Säännöllisesti toiste-
tut itsearvioinnit ovat näyttäneet tilanteemme suhteessa CDIO-periaatteiden 
ihannetilaan ja ovat osoittaneet meille kehittämisen alueet. CDIO on myös 
tehnyt kehittämistyön näkyväksi ja johdonmukaiseksi. 

Itsearviointityön pohjalta on käynnistetty useita toimia koulutuksen paranta-
miseksi ja työelämävastaavuuden vahvistamiseksi. Esimerkkejä käynnistetyis-
tä aktiviteeteista ovat muun muuassa seuraavat toimenpiteet:

• Koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin on sisällytetty ns. Intro-
duction to -opintojaksot.

• Oppimisympäristöselvitys on tehty.

• Henkilökunnalle on järjestetty aktiivisen oppimisen ja opettami-
nen koulutus.

• Opetussuunnitelmien osaamislauseiden määritystä on tuettu kou-
lutuksella.

• Arviointilauseiden määritykseen on panostettu.

• Opiskelijat on otettu mukaan toimintamme kehittämiseen järjes-
telmällisesti.

• Opetussuunnitelmiin on sisällytetty loppuvaiheen laaja monialai-
nen projektikokonaisuus Innovaatioprojekti.
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Turun ammattikorkeakoulu on saavuttanut CDIO-verkostossa arvostetun ja 
tunnetun aseman. Olemme alusta asti toimineet siinä aktiivisesti osallistu-
en pienellä delegaatiolla verkoston tapaamisiin. Tapaamisissa on luotu pohjaa 
yhteistyölle ja rakennettu kestäviä henkilösuhteita, joita on kyetty hyödyntä-
mään myöhemmin. Esimerkkinä tästä saimme jo syksyksi 2009 vastuullem-
me verkoston syyskokouksen järjestämisen. Tämä CDIO Fall Meeting onnis-
tui erinomaisesti ja saimme osoitettua CDIO-verkostolle osaamistamme ja te-
kemistämme. Pohdittaessa insinöörikoulutuksen kehittämistä ja siinä tehtäviä 
ratkaisuja Turun ammattikorkeakoulu onkin tasavertainen kumppani maa-
ilman huippuyliopistojen kanssa. Aktiivisen toimintamme ansiosta olemme 
myös saaneet kansainvälistä näkyvyyttä, sillä useissa verkoston tapahtumissa 
olemme olleet pyydettyinä puhujina paikalla, viimeksi CDIO-konferenssissa 
MIT:ssä ja Harvardissa kesällä 2013. Tulevana syksynä Turun ammattikorkea-
koulu näkyy verkoston syyskokouksessa Malesiassa yhden keynote-puheen-
vuoron verran. Tuorein osoitus aktiivisuudestamme on saamamme vastuu 
vuoden 2016 konferenssin järjestämisestä Turussa kesäkuussa 2016.

Syntyneiden henkilökohtaisten suhteiden kautta olemme toteuttaneet kaksi 
laadunvarmistukseen keskittynyttä projektia yhdessä verkoston kumppanei-
den kanssa. Projekteissa kiinnitettiin erityistä huomiota itsearvioinnin ja kou-
lutuksen kehittämisen yhteyteen. Projektin tuloksia on raportoitu verkoston 
kokouksissa ja niiden pohjalta on pidetty työpajoja. Tällä hetkellä kahdeksan 
CDIO-kumppanin kanssa rakennettu projektihakemus Lifelong Learning 
-ohjelmaan on Euroopan unionin käsittelyssä. Kaikki nämä projektialoitteet 
ovat Turun ammattikorkeakoulun koordinoimia.

Turun ammattikorkeakoulun rooli CDIO:ssa tunnustettiin myös verkoston 
Euroopan alueen kokouksessa tammikuussa 2013, kun Euroopan CDIO-alu-
eelle valittiin uusia vetäjiä. Allekirjoittanutta käytännössä pyydettiin yhdeksi 
uusista vetäjistä, mikä luonnollisesti vahvistaa Turun roolia ja näkyvyyttä ver-
kostossa entisestään. Toisaalta tämä myös edellyttää haasteeseen vastaamista ja 
vastuunkantoa sekä lisääntyvää aktiivisuutta verkoston toiminnassa.

Yhteenvetona voidaan todeta CDIO:n antaneen Turun ammattikorkeakou-
lulle paljon. Verkosto on yksi selkeä osoitus kansainvälistymisen merkityk-
sestä, voimasta ja mahdollisuuksista, mutta samalla myös osoitus siitä, että 
ilmaiseksi ei saa mitään, vaan jokaisen on itse oltava aktiivinen. Panostamalla 
kansainvälisiin suhteisiin ne tulevat monenkertaisesti takaisin.



70 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 188

DeGree ProGraMMe in 
inForMation teCHnoloGY 
– enGlanninKieliStä 
inSinÖÖriKoulutuSta

Patric Granholm

Suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistyminen nähdään välttämättömä-
nä vetovoiman lisäämiseksi. Turun ammattikorkeakoulussa englanninkielistä 
insinöörikoulutusta on annettu vuodesta 1999. Kansainväliset opiskelijat ja 
opettajat ovat osaltaan osallistuneet ammattikorkeakoulun kansainvälistymi-
seen ja tältä osin vetovoimamme lisäämiseen.  

tauStaa

Kahdeksankymmentäluvun loppupuolella Suomessa perustettiin ensimmäi-
set englanninkieliset koulutusohjelmat tukemaan korkeakoulujen kansainvä-
listymistä. Koulutusohjelmien määrän kasvu oli kiihtyvää 90-luvun puoleen 
väliin asti. Tämän jälkeen koulutusohjelmien määrän kasvu tasaantui noin 
viiteen ohjelmaan per vuosi, kunnes se 2000-luvun alussa kääntyi taas nou-
suun. Bolognan prosessin tuoma kaksiosainen korkeakoulututkinto kiihdyt-
ti kansainvälisten maisteriohjelmien perustamista entisestään. Keväällä 2012 
Suomessa oli yhteensä 399 vieraskielistä koulutusohjelmaa yliopistoissa ja am-
mattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakouluissa oli 142 kansainvälistä koulu-
tusohjelmaa, joista 30% tekniikan ja liikenteen alalla. (Välimaa ym. 2013.)    

Myös Turun ammattikorkeakoulussa perustettiin kansainvälisiä ohjelmia, 
ja Degree Programme in Datacommunications oli yksi niistä. Ensimmäiset 
opiskelijat aloittivat opintonsa koulutusohjelmassa syksyllä 1999. Vuonna 
2001 koulutusohjelman nimeksi muutettiin Degree Programme in Informa-
tion Technology, ja vanhalla nimellä toiminut koulutusohjelma lakkautettiin 
keväällä 2003.
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Ensimmäisissä sisäänotoissa ohjelmaan hyväksyttiin 30 opiskelijaa Turussa ja 
Kiinassa pidettyjen valintakokeiden perusteella. Suuri osa Suomessa pidettä-
viin valintakokeisiin osallistuneista oli suomalaisia ja Suomessa asuvia ulko-
maalaisia, mutta kokeeseen tuli hakijoita myös ulkomailta. Vähitellen ulko-
mailla pidettävien valintakokeiden määrä on kasvanut siten, että 2013 va-
lintakokeita pidettiin FINNIPS-verkoston järjestäminä 15 maassa; Aasiassa, 
Afrikassa ja Euroopassa (FINNIPS). Kuvassa 1 on esitetty ensisijaisten haki-
joiden maajakauma kevään 2013 haussa Degree Programme in Infomation 
Techology -koulutusohjelmaan.

KUVA 1. Ensisijaiset hakijat keväällä 2013 maittain.

KoulutuSoHJeMan oPetuSSuunniteMa

Degree Programme in Information Technologyllä on suuntautumisvaihto-
ehtona Internet-teknologia, jonka tavoitteena on kouluttaa tietoliikenneinsi-
nöörejä, joilla on valmiudet kansainvälisiin tehtäviin, palvelemaan alueen ja 
Suomen elinkeinoelämää. Opetuksen pääpaino on verkkoteknologiassa, joka 
toteutetaan Cisco Systemsin koulutusjärjestelmää, Cisco Networking Acade-
mya hyödyntäen. Täten voimme taata, että saamme uusimman verkkotekno-
logian oppimateriaalit käyttöömme. Koulutusohjelman opetussuunnitelmaan 
kuuluu myös Microsoft-palvelinteknologiaan liittyviä opintoja, joita toteute-
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taan erillisessä työelämälähtöisessä oppimisympäristössä, Microsoft Educati-
on Support Centerissä. Tässä oppimisympäristössä opiskelijat oppivat Micro-
soft-teknologioita työskentelemällä aidoissa asiakasprojekteissa.   

Tietoliikenne ja sähköinen kauppa -tulosalueen koulutuksen kehitystyössä on 
noudatettu CDIO-periaatteita vuodesta 2007. Lyhenne CDIO tulee sanoista 
Conceive, Design, Implement ja Operate. Nämä termit kuvaavat insinöörin 
työtä tuotteen suunnittelusta ylläpitoon. CDIO on insinöörikoulutuksen ke-
hittämiseen luotu yhteisö, jonka tavoitteena on kehittää insinöörikoulutus-
ta työelämälähtöisemmäksi. Periaatteiden mukaan insinöörikoulutuksen tu-
lisi olla vahvasti työelämälähtöistä ja toteuttaa asetettuja oppimistavoitteita. 
(Crawley ym. 2007.)

Tämä toteutetaan esimerkiksi Introduction to Engineering -opintojaksolla, 
jolla ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuvat insinöörimäiseen ajatteluun. 
Degree Programme in Information Technology -ohjelmassa keskityttiin kui-
tenkin enemmän opiskelijoiden tutustuttamiseen suomalaiseen työelämään ja 
työtapoihin. 

Ammattiaineiden lisäksi IT-opiskelijat, kuten muutkin insinööriopiskelijat, 
opiskelevat matemaattisia ja luonnontieteellisiä aineita. Kansainvälisen ohjel-
man erityispiirteisiin kuuluu voimakkaampi panostus kieliopintoihin (eng-
lanti ja suomi) sekä suomalaiseen kulttuuriin sopeutumista edistäviin opin-
tojaksoihin. Esimerkkinä voi mainita Integration and Internationalisation 
-opintojakson, joka toteutetaan yhteistyössä kirjasto- ja tietopalvelun koulu-
tusohjelman kanssa. Opintojakson tavoitteena on tukea ulkomaalaisten opis-
kelijoiden kotiutumista Suomeen ja samalla tuottaa kotikansainvälistymistä 
kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman opiskelijoille. Kuvassa 2 esitetään 
nykyisen opetussuunnitelman ensimmäinen lukuvuosi. Kaikille opiskelijoille 
kuuluu myös pakollinen harjoittelu ja opinnäytetyö. 
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Period S1 Period S2 Period K1 Period K2 Period K3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Optional studies, 

Foundation course, 3 cr

Integration and Internationalisation, 3 cr
Mechanics, 3 cr

Practical training 1, 10 cr

Introduction to project work, 3 cr

Finnish Basic, 3 cr Finnish Advanced, 3 cr

CCNA 1D, 3 cr CCNA 2D, 3 cr

English 1, 6 cr

Computer and networking skills, 3 cr Intro. To Finnish Working life, 3 cr

Basics of Math, 3 cr Trigonometry, 3 cr Matrix, 3 cr Calculus, 3 cr

12.5 12.5 12.5 12.5 10

KUVA 2. Degree Programme in Information Technologyn opetussuunnitelman 
ensimmäinen vuosi. Suomen ja englannin kielen opetusta on 12 op ja integraatiota 
edistäviä opintoja 6 op.

tYÖYMPäriStÖn KanSainväliStYMinen

Kansainvälinen koulutusohjelma tarjoaa aidon mahdollisuuden työympäris-
tön kansainvälistymiseen. Keväällä 2012 Information Technology -ohjelman 
opiskelijat edustivat 26 maata (kuva 3). Koulutusohjelmassa opettaa noin 10 
opettajaa, joista kolmella on ulkomaalaisperäinen tausta. Tätä resurssia olem-
me yrittäneet käyttää kotikansainvälistymisen edistämiseen esimerkiksi kehit-
tämällä aikaisemmin mainittujen Integration and Internationalisation- sekä 
Innovation Project -opintojen avulla yhteisiä opintojaksoja tulosalueen suo-
menkielisten koulutusohjelmien kanssa. Kansainvälisten opiskelijoiden osal-
listuminen muuhun suomenkieliseen opetukseen lisäisi vielä suomalaisten ja 
ulkomaalaisten opiskelijoiden vuorovaikutusta. Ulkomaalaisten opettajien 
käyttö opetuksessa olisi myös tehokas tapa luoda kansainvälinen työyhteisö. 
Tätä varten tulisi hyödyntää opettaja- ja tutkijavaihto-ohjelmia aikaisempaa 
paremmin. 
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KUVA 3. Kuva esittää opiskelijoiden edustamia maita vuonna 2012.

KanSainväliSen oHJelMan alueellinen vaiKutuS

Kansainvälisen ohjelman aluevaikutusta on vaikeaa mitata, mutta valmistu-
neet opiskelijat ovat osittain sijoittuneet alueen yrityksiin tai perustaneet omia 
yrityksiä. Parhaimmissa tapauksissa yksi palkkaamisen syistä on ollut ulko-
maalaistausta. Osa opiskelijoista siirtyy yliopistoihin jatko-opiskeluja varten 
ja osa palaa takaisin kotimaihinsa.

Suomeen jäävät opiskelijat osallistuvat joka tapauksessa ympäristön kansain-
välistämiseen huolimatta siitä tekevätkö he töitä vai opiskelevatko. Parhaim-
massa tapauksessa takaisin kotimaihin palaavat opiskelijat vievät hyvä kuvan 
Suomesta mukanaan.  

tulevaiSuuDen näKYMiä

Ammattikorkeakoulut elävät suurten muutosten aikaa. Vuoden 2014 alus-
sa ammattikorkeakoululaki uudistuu. Tämän yhteydessä koulutusohjelman 
käsite katoaa ja se korvataan koulutusvastuulla. Koulutusvastuut tulevat mo-
nessa tapauksessa olemaan huomattavasti laajempia kuin vanhat koulutusoh-
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jelmat. Turun ammattikorkeakoulussa on vain yksi kansainvälinen insinööri-
koulutusohjelma, joten tässä tapauksessa koulutusvastuu todennäköisesti tu-
lee olemaan Information Technology.

Uusi laki tuo myös muutoksia rahoitukseen, joka muuttuu enemmän tulos-
pohjaiseksi. Tämä asettaa suuremmat vaatimukset tuottaa opintopisteitä ja 
tutkintoja. Uusi laki ei näillä näkymin tuo muutoksia opetuksen maksullisuu-
teen. Lukukausimaksu voisi tuoda lisärahoitusta opetukseen, mutta se toden-
näköisesti kääntäisi hakijamäärät jyrkkään laskuun.

Kiristyvässä taloustilanteessa kansainvälisten ohjelmien tulevaisuutta tulisi 
suunnitella huolellisesti ja niiden kehittämiselle tulisi laatia selkeä strategia. 
Tärkeää olisi, että koulutuksen sisältö on sellainen, että valmistuneet opiske-
lijat työllistyisivät tai löytäisivät sopivan jatkokoulutuspaikan. Koulutuksen 
laatu ja hyvä maine tekevät korkeakoulusta vetovoimaisen sekä opettajille että 
tutkinto- että vaihto-opiskelijoille. 

läHteet 
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turun 
aMMattiKorKeaKoulu 
– PoHJaraKentaMiSen 
KanSainvälinen 
verKoStoituJa

Jouko Lehtonen

Pohjarakentaminen on Turussa erityisen vaativaa: kaupungin keskusta on jopa 
50 metriä paksun, pehmeän saven varassa ja perustustenvahvistuksia tehdään 
vuosittain enemmän kuin missään muualla maailmassa. Pohjarakentamisen 
opetus sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) ovatkin tar-
jonneet monipuolisia mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisen huippu-
osaamisen kanssa. Turun ammattikorkeakoulu on osallistunut aktiivisesti 
alan kansainväliseen järjestötoimintaan ja yhteistyöverkostoja on hyödynnet-
ty opiskelijavaihdossa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kansainväliset verkos-
tot ovat osaltaan auttaneet TKI-rahoituksen hankkimisessa mm. Tekes-pro-
jekteissa. Hanketoiminta on puolestaan mahdollistanut kymmenien opiske-
lijoiden perehtymisen korjausrakentamisen erikoisalaan, jonka opettaminen 
tavanomaisissa opintojaksoissa ei ole mahdollista. Rakennustekniikan koulu-
tusohjelma onkin ollut erittäin suosittu hakukohde, ja se sai Korkeakoulujen 
arviointineuvoston myöntämän ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatu-
palkinnon vuosille 2008–2009.

aKtiiviSta JärJeStÖtoiMintaa

Turun ammattikorkeakoulu oli yksi International Society for Micropiles (ISM) 
-mikropaalujärjestön perustajajäsenistä, kun järjestö aloitti toimintansa vuon-
na 2006. Mikropaalut ovat pieniläpimittaisia teräspaaluja, joita käytetään 
mm. perustustenvahvistuksessa. Mikropaalujen kehittäminen on ollut kan-
sainvälisen yhteistyön kohde vuodesta 1997 alkaen, heti Japanin Koben suu-
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ren maanjäristyksen jälkeen. Aluksi kehittämisen foorumina olivat konferens-
sit, mm. Turussa vuonna 2000 (IWM2000). Viime vuosina mikropaalujen 
kehittäminen ISM-järjestössä on tarjonnut monenlaisia osallistumismahdol-
lisuuksia Turun ammattikorkeakoululle mm. seuraavasti:

• Bond Zone -verkkolehden toimittaminen ja avustaminen

• kansainvälisen Retigulated Micopiles (RGM) -tutkimusohjelman 
kehittäminen

• artikkelit ja posterit IWM-konferensseissa

• hallitustyöskentely 2006 alkaen; puheenjohtajuus 2006–2009.

Bond Zone -verkkolehden yksi numero on toimitettu kokonaan Turun am-
mattikorkeakoulun opiskelijatyönä. Toimitus toteutettiin tutkimuspajana, jo-
hon osallistui suomalaisia rakennustekniikan opiskelijoita ja yksi australialai-
nen myyntityön opiskelija.

RGM-ohjelman puitteissa Turun ammattikorkeakoulu on saanut erityisvas-
tuun järjestää perustustenvahvistuksen teema-alueen kehittämishankkeita. 

Turun ammattikorkeakoulu on ollut mukana yhteensä 19 eri IWM-artikke-
lissa, ja niiden aihepiirit ovat käsitelleet pääasiassa perustustenvahvistusta ja 
uusia paaluinnovaatioita. IWM2012-konferenssissa pidettiin esitelmä artik-
kelista, jonka laatimiseen osallistuivat italialaiset vaihto-opiskelijat lukukau-
della 2011–2012. Nämä opiskelivat arkkitehtuuria kotimaassaan, ja artikkeli 
herättikin suurta kiinnostusta poikkeavalla tulokulmallaan: siinä pohditaan 
perustustenvahvistuksen rakennuskulttuurisia haasteita arkkitehti- ja insinöö-
rinäkökulmista, vertaillen Italian ja Suomen olosuhteita. 

HanKKeiSta uutta oSaaMiSta

Turun ammattikorkeakoulu on saanut kaksi merkittävää Tekes-rahoitusta, jot-
ka ovat vahvistaneet pohjarakentamisen huippuosaamista ja verkostoitumista 
kansainvälisesti. Database on Turku Underpinning Projects (DATU) -projektis-
sa luotiin laaja tietokanta Turun perustustenvahvistuskohteista ja tietokantaan 
alettiin tallettaa tietoja toteutuneista korjausrakennuskohteista. Yhdestä koh-
teesta voidaan tallettaa jopa 200 erilaista parametriä; kun kohteita on jo nyt 
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näköpiirissä yli 140, voi tietokantaa luonnehtia lajissaan maailman suurim-
maksi. DATU toteutettiin vuosina 2004–2006 yhteistyössä Tekesin, Senaat-
ti-kiinteistöjen, Rautaruukin, Lemminkäisen, Skanskan ja Varsinais-Suomen 
Kiinteistöyhdistyksen kanssa. Tämä on osaltaan myötävaikuttanut Fin-C2M 
-projektin syntyyn ja Tekes-rahoitukseen vuosina 2011–2014.

Uudet mikropaaluinnovaatiot perustustenvahvistuksessa (Fin-C2M) -hanke sai 
Tekes-rahoituksen ajalle 2011–2014 DATU-tietokannan edelleen kehittämi-
seen ja kansainvälistämiseen: uudistettuun kantaan voidaan liittää maailman-
laajuisesti mikä hyvänsä perustustenvahvistuskohde. Samalla tässä hankkees-
sa kehitetään Micropile Database (MIDA) -tietokantaa, jota on rakennettu 
yhdessä ISM-järjestön kanssa mikropaalujen koekuormitustietojen tallenta-
miseen ja analysointiin. Fin-C2M-hankkeessa kehitetään lisäksi uutta pora-
paalua, ns. C-paalua, ja maalämmön talteenottoa perustustenvahvistuksessa.

Hanketoiminta on tuottanut paljon uutta osaamista sekä henkilökunnalle 
että opiskelijoille. Uusi osaaminen on koottu kahteen oppikirjaan perustus-
tenvahvistuksesta; englanninkielistä Underpinning – Nordic Practice -oppikir-
jaa on myyty eri puolille maailmaa. Edellinen perustustenvahvistuksen oppi-
kirja on julkaistu Englannissa jo parikymmentä vuotta sitten, mikä on osal-
taan lisännyt kiinnostusta Turun ammattikorkeakoulun uuteen oppikirjaan.

innovaatiot oPPiMiSYMPäriStÖnä –    
MYÖS  vaiHto-oPiSKeliJoille

Perustustenvahvistuksen TKI-toiminta on omalta osaltaan vauhdittanut inno-
vaatiopedagogiikan mukaisten oppimismenetelmien kehittämistä. Innovaa-
tiopedagogiikka on oppimisote, joka määrittelee uudella tavalla kuinka tietoa 
omaksutaan, tuotetaan ja käytetään siten, että saadaan aikaan innovaatioita. 
Tutkimuspaja on yksi innovaatiopedagogiikan opetusmenetelmä, jota kehitet-
tiin etenkin DATU-projektin alkuvaiheessa. Tarve uudelle pajamenetelmälle 
syntyi DATU-hankkeen laajentuessa ja kun havaittiin, että tietokannan to-
teuttaminen olisi ollut mahdotonta ilman opiskelijatyöpanosta. Opiskelijat 
osallistuivat hankkeeseen aluksi erillisillä projektitöillä, mutta varsin pian tuli 
selväksi tarve kehittää tiimityöskentelyä ja siihen liittyviä ohjauskäytäntöjä. 
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Tutkimuspaja on sittemmin osoittautunut tehokkaaksi ja helpoksi menetel-
mäksi ohjata työskentelyä ja oppimista mitä erilaisimmissa hankkeissa. Tut-
kimuspaja eli Research Hatchery on ollut keskeinen pedagoginen näkökulma1, 
kun innovaatiokompetensseja varten on kehitetty uutta mittaristoa, innovaa-
tiokompetenssibarometriä2. Tutkimuspaja on itsessään innovaatio, jota on 
voitu menestyksellisesti hyödyntää erilaisten innovaatioiden kehittämis- ja 
oppimisympäristönä.

Innovaatiot tarjoavat mielenkiintoisen oppimisympäristön niin hankehenki-
löstölle, opettajille kuin opiskelijoillekin. Innovaatiossa työskennellään aina 
olemassa olevan tiedon ja uuden, innovaation kehittämiseen liittyvän tiedon 
rajapinnassa. Oppijalle tilanne on haastava: uutta tietoa voi tuottaa vain, jos 
hallitsee olemassa olevaa tietoa. Innovaatiossa työskennellessään oppija pereh-
tyy samalla innovaatioprosessin eri piirteisiin, mm. immateriaalioikeuksiin.

Innovaatiossa voi toki edetä intuition tuella, mutta uskottavaa aineistoa inno-
vaation hyödyntämiseksi voi tuottaa vain fakta-aineiston pohjalta. Innovaatio 
tekee oppijalle näkyväksi tarpeen osata olemassa olevan tiedon pääpiirteet – ja 
syntyy uudenlainen motivaatio opiskella asiaan syvällisesti. Tämä motivaatio 
on näkynyt myös monen vaihto-opiskelijan työskentelyssä heidän osallistues-
sa lukuisiin tutkimuspajoihin eri TKI-hankkeissa. 

1. Räisänen & Kyllönen (toim.): http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164223.pdf

2. Watts, García-Carbonell & Andreu-Andrés (eds.):     
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164254.pdf
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PoHJoiSMaiSen YHteiStYÖn 
MoninaiSuuS turun 
aMMattiKorKeaKoulun 
terveYSalalla

Taina Nordgren & Raija Sairanen

Islantiin vois lähteä eläkepäiviä viettämään sinne palvelutaloon, homma 
toimii aika loistavasti, aika erilainen ympäristö mitä Suomessa on, kah-
vilasta saa olutta ja drinkkejä, jos halus, ni vieressä on golf-kenttä. (opis-
kelija)

Pohjoismaisella yhteistyöllä on Turun ammattikorkeakoulun terveysalalla pit-
kä historia. Edelleen tänä päivänä pohjoismainen yhteistyö on aktiivista ja 
monimuotoista. Tällä hetkellä terveysala on mukana yhteensä viidessä Nordp-
lus-verkostossa: Nordic-Baltic Oral Health (suuhygienia), Medico (lääkehoi-
to), Geroproff (YAMK), Nordlink (hoitotyö) ja Norlys (hoitotyö). Nordplus-
yhteistyön kautta terveysalalla on toteutettu yhteisiä verkkokursseja ja inten-
siivikursseja, opettaja- ja opiskelijavaihtoja, verkostotapaamisia, opettajasemi-
naareja, yhteinen pohjoismainen kliinisen asiantuntijan master-koulutus ja 
pohjoismainen hoitotyön konferenssi. Verkostojen kautta on myös kehitetty 
opetussuunnitelmia, opetusmateriaaleja, jaettu parhaita käytäntöjä ja opetus-
menetelmiä, tehty konkreettisia selvitystöitä hoitotyön koulutukseen liittyen 
sekä julkaistu artikkeleita. Eri verkostoissa on mukana kuudesta yhteentoista 
partneria pohjoismaista, Latviasta, Liettuasta ja Virosta.

Nordplus-ohjelman rahoittajana toimii Pohjoismainen ministerineuvosto. 
Ohjelman kautta rahoitetaan koulutuksellista yhteistyötä kahdeksan maan 
alueella Pohjoismaissa ja Baltian alueella tukien elinikäisen oppimisen ta-
voitteita. Pohjoismainen ministerineuvosto myöntää vuosittain noin yhdek-
sän miljoonaa euroa Nordplus-ohjelman eri toimintoihin. (Lisätietoa: http://
www.nordplusonline.org/)
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Löytääkseni pohjoismaisen yhteistyön merkityksen terveysalan koulutuksel-
le, henkilökunnalle ja opiskelijoille haastattelin yhteensä 13 henkilöä, jotka 
ovat olleet mukana Nordplus-toiminnassa eri tavoin: yhteyshenkilönä, inten-
siivikurssin osallistujana, opiskelijatuutorina Nordplus-vaihto-opiskelijoille, 
Nordplus-vaihdossa yms. Toiset ovat olleet aktiivisesti mukana useita vuosia 
verkostoyhteistyössä ja yhteistoteutuksissa ja toiset kenties yhdellä intensiivi-
kurssilla tai Nordplus-opiskelijavaihdossa. Kaikkien haastateltavien kohdalla 
käytettiin samaa haastattelurunkoa, joka antoi haastateltaville mahdollisuu-
den kertoa vapaasti omasta kokemuksestaan pohjoismaisen yhteistyön saralla. 
Haastattelujen pohjalta nousi esille yhteisiä teemoja, jotka toistuivat usean 
haastattelun kohdalla.

Kieli Ja Kulttuuri

Kielitaidon kehittyminen on itsestäänselvyys kansainvälisessä yhteistyössä, 
mutta Nordplus-yhteistyössä erityiseen rooliin nousee ruotsin kieli ja yhtei-
nen skandinaavinen kieli. Alussa Nordplus-toiminta rajoittui vain Pohjois-
maihin ja myöhemmin mukaan tulivat myös Baltian maat. Jotkut kokevat 
tämän helpotukseksi, sillä nykyään Nordplus-yhteistyön kommunikaatiokie-
lenä saa käyttää myös englantia. Toisten mielestä tämä on muuttanut merkit-
tävällä tavalla Nordplus-toiminnan syvintä olemusta nimenomaan skandinaa-
visena ja pohjoismaisena yhteistyönä. Skandinaavisesta yhteisestä kielestä ja 
kielitaidosta oltiin ylpeitä ja siitä haluttiin pitää kiinni.

Se ei oo enää tällanen skandinaavinen, me pidettiin aluksi tosi tiukka-
na, et puhuttiin vaan skandinaavisia kieliä, ei yhtään englantia, mut nyt 
ku siel on mukana näitä muita, ni ei se oo enää samanlainen, se filosofia.
(opettaja)

Ruotsin kieli ja kommunikointi skandinaavista kieltä käyttäen koetaan osit-
tain myös yhdistäväksi tekijäksi, josta ei haluta luopua. Oma kieli tuo yhteis-
työlle erityispiirteensä ja luo yhteenkuuluvuuden tunteen. Kielen kautta erot-
taudutaan muista, se on jotain omaa. Ruotsin kielen rooli nousee tärkeäksi 
englannin kielen vallatessa alaa. Yhä harvempi osaa ruotsia ja ruotsin kielen 
taito on merkittävässä osassa myös tulevaisuuden työmarkkinoilla. Kielitai-
don ja Nordplus-yhteistyön nähdään edistävän työvoiman liikkuvuutta Poh-
joismaiden välillä.
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Työelämän kannalta suuri merkitys, mehän kaikki valmistutaan terveys-
alan ammattilaisiksi, joka voi työskennellä ulkomailla. Tavallaan se liik-
kuvuus jo opiskeluvaiheessa kasvattaa siihen, et sulla on oikeus työskennellä 
ympäri maailmaa, EU:ta, Pohjoismaita. (opiskelija)

Tärkeää ei niinkään ole itse kielitaidon kehittyminen, mutta erityisesti uskal-
lus puhua.

Kielitaito on kehittynyt ihan valtavasti. Mun kielitaito oli sitä, et joka sana 
oli katsottava sanakirjasta, enkä mä uskaltanut puhua sitä. Itse oon saanut 
tän kielitaidon ja sen, et on uskaltanut lähteä opettajavaihtoon ja uskalta-
nut ottaa haasteita. (opettaja)

Kieli nousee myös haasteeksi, sillä välillä on vaikea saada opiskelijoita ja opet-
tajia mukaan toimintaan, jossa pääkielenä käytetään ruotsia. Omaa kielitaitoa 
saatetaan epäillä, mutta usein se yllättää positiivisella tavalla. Yhtenä keskei-
senä motivaationa tulla Nordplus-toimintaan mukaan on nimenomaan kie-
litaidon kehittyminen. Erityisen hyödyllisenä nähtiin oman alan kielitaidon 
ja sanaston kehittyminen. Kieli nähtiin haasteena, josta selviytyminen tuottaa 
positiivisia kokemuksia. Pohjoismaisessa yhteistyössä on mahdollisuus käyttää 
englantia ja ruotsia rinnakkain. Tämä osittain madaltaa kynnystä osallistua 
pohjoismaiseen yhteistyöhön ja helpottaa kommunikaatiota.

Yhteistyön kautta keskeiseen osaan nousee myös kulttuurien tuntemuksen 
parantuminen. Eri maiden kulttuurien tuntemus, hoitokulttuurin tunte-
mus, mutta myös monikulttuurisuus, joka esimerkiksi potilastyössä saattaa 
olla muissa maissa näkyvämpää kuin Suomessa. Myös opiskelijakokemuksissa 
monikulttuurisuus nousi esille. Ei pelkästään pohjoismaisten kulttuurien tun-
temus, vaan laajemminkin muihin kulttuureihin tutustuminen.

Potilaissa oli paljon, et tääl on aina, et tulkki. Ei siel ehtiny mitään tul-
kia, et niit ois saanu olla ihan koko ajan jonos siel joka lähtöön tosi paljon 
enemmän ku tääl, mut ne oli tottunu siihen. (opiskelija)

Ja sit toi asuntolassa asuminen. Et maailmaa voi katsoa niin monelta kan-
tilta. Emmä ikinä oo ollu suppea, mut ne oli kauheen erilaisia (ihmisiä) ja 
erilaisia kulttuureita, joku oli Intiasta, Norjasta, Unkarista, Briteistä ja sit 
mä vaan kysyin kaikkee, et miten siel joku terveydenhuolto, onhan se ihan 
erilaista ku tääl. (opiskelija)
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itSenSä HaaStaMinen

Pohjoismaisen yhteistyön kautta pystyy haastamaan itsensä. Omalta muka-
vuusalueelta poistuminen koetaan tärkeänä, antoisana, hyödyllisenä ja avarta-
vana. Itsensä haastaminen nähtiin vahvistavana. Jos tästä selviää, niin jatkos-
sakin selviää mistä tilanteesta tahansa.

…poistu siltä mukavuusalueelta, et mee sinne oranssil ja punasel alueelle, 
et se avartaa. Toi on todellaki semmost, et oot siel keltasel, oranssil alueel ja 
välil pitää mennä sinne punasellekki, et on tosi paisees välil, et miten täst 
selviää… Mut sit ku siit selviää, ni se on tosi hienoa. (opiskelija)

Myös asenne nähdään tärkeänä. Oma asenne ratkaisee, miten yhteistyössä 
pärjää. Pohjoismainen yhteistyö sekä kotimaassa että ulkomailla avartaa maa-
ilmankatsomusta. Silmät avautuvat vertailun kautta, se auttaa näkemään po-
sitiivisia asioita ja huomaamaan, että asiat ovat kuitenkin aika hyvin. Haasteet 
ovat eri maissa monesti samoja ja ratkaisut on löydettävissä yhteisesti.

YHteinen iDentiteetti

Yhteistyön kautta nousee myös tunne skandinaavisesta identiteetistä, yhteen-
kuuluvuudesta. Edustamme yhdessä laajempaa pohjoismaista rintamaa. Yh-
teinen kieli ja yhteneväiset hoitotyön kulttuurit ovat yhdistäviä tekijöitä. Poh-
joismaat ovat monessa asiassa samalla tasolla ja vertailujen tekeminen maiden 
kesken on helppoa. Lähes kaikissa haastatteluissa nousivat esille yhteistyön 
mukanaan tuomat uudet ideat, hyvät käytännöt ja välineet omaan työhön. Eri 
hoitokäytäntöjen ja opetusmenetelmien vertailu, parhaiden käytäntöjen vaih-
taminen ja hyödyntäminen sekä osaamisen ja tiedon jakaminen on tärkeää ja 
hyödyllistä. Kun kulttuurit ja erityisesti hoitokulttuuri eivät eroa merkittäväs-
ti toisistaan, on helpompi hyödyntää yhteistyössä tiedonsiirron ja yhteistyön 
kautta saatuja hyviä ideoita sekä käytäntöjä myös omassa opetuksessa ja hoi-
totyössä.

Opintoihin nähden merkitys oli tosi paljon. Ruotsi on aika lailla edelläkä-
vijä Suomeen verrattuna ja näin tosi paljon miten siellä hoidetaan asiat. 
Oli tosi hyvä kokemus nähdä miten se eroaa Suomesta, mitä täälläkin sit 
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voitais tehdä paremmin. Pystyy vertaamaan. Toiset asiat oli sellasia mitä 
mä en taas tekis täällä, mut näki et asioita voi tehdä monella tavalla. 
(opiskelija)

Nimenomaan Pohjoismaat, mä miellän meidät aika samaan genreen eli 
meil on sama tyyli hoitaa isoissa linjoissa, tietoa pystyy enemmän [vaih-
tamaan/siirtämään], et jos joku on keksiny hyvän idean jossain toisessa 
maassa, ni sit toisen pitäis keksiä se taas ite. Et sitä pitäis olla enemmän ja 
enemmän sitä yhteistyötä. Et toi on kyl se ainot väylä miten se [tieto] siir-
tyy. (opiskelija)

Myös opetussuunnitelmien vertailu on antoisaa, ja sen kautta pystytään yhtei-
sesti kehittämään opetussuunnitelmia samanaikaisesti verkostojen eri korkea-
kouluissa. Yhteistyön kautta on pystytty luomaan yhteisiä määrittelyjä hyvistä 
hoitotyön käytännöistä sekä keskeisestä opetuksen sisällöstä. Yhteistyön kaut-
ta voidaan keskittää osaamista ja tietoa, parantaa opetuksen laatua ja löytää 
uusia innovaatioita. Keskiöön nousee yhdessä tekeminen, yhteinen kehittä-
minen.

Verkostojen kautta todentuu aito yhteisopettajuus ja tiimityö. Verkostojen 
ja yhteistyön kautta on saatu työkavereita, joilta saa tarvittaessa ammatillista 
apua ja kynnys yhteydenpitoon on madaltunut. Osalle on yhteistyön kautta 
syntynyt myös ystävyyssuhteita ja yhteyttä pidetään virallisen yhteistyön ul-
kopuolella.

Myös Nordplus-jäsenmaiden sisäinen yhteistyö ja sisäiset verkostot nousevat 
toiminnan kautta tärkeään asemaan. Pohjoismainen yhteistyö on vahvistanut 
ja tiivistänyt kumppanuutta korkeakoulujen välillä myös maiden sisällä. Suo-
messa yhtenä erityispiirteenä on suomenruotsalainen yhteistyö, yhteistyö suo-
menkielisten ja ruotsinkielisten korkeakoulujen kanssa.

MoninaiSuuS Ja JouStavuuS

Norplus-yhteistyön kautta avautuu varsin monimuotoista kansainvälistä yh-
teistyötä. Se on joustavaa, eikä se rajoitu vain tiettyihin yhteistyön muotoihin. 
Nordplus mahdollistaa opiskelijoiden ja opettajien vaihdot Pohjoismaiden ja 
Baltian maiden välillä, intensiivikurssien järjestämisen, yhteiset verkko-opin-
not, yhteistutkinnot, artikkelit ja konferenssit, opetussuunnitelmien kehittä-
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misen ja vertailun, parhaiden käytäntöjen hyödyntämisen, yhteisopettajuuden 
jne. Nordplus-yhteistyön kautta on mahdollista tehdä vertailevia kartoituksia, 
luoda yhteisiä määrittelyjä ja ohjeistuksia, jakaa opetusmateriaalia, tehdä pos-
teriesityksiä ja osallistua yhteisedustuksella erilaisiin konferensseihin.

Osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön Nordplus-ohjelman kautta koe-
taan helpoksi ja kynnys suhteellisen matalaksi. Nordplus mahdollistaa osal-
listumisen yhden viikon mittaiselle intensiivikurssille tai neljän viikon pitui-
seen opiskelijavaihtoon. Erityisesti aikuisopiskelijoiden kohdalla tämä näh-
dään tärkeänä mahdollisuutena kansainvälistymiseen. Elämäntilanteen vuoksi 
monen perheellisen ja työssäkäyvän opiskelijan ei ole mahdollista lähteä pit-
kään kolmen kuukauden vaihtoon ulkomaille, kuten esim. Erasmus-ohjelma 
edellyttää. Töistä on vaikea saada pitkää vapaata, ja monelle myös rahatilanne 
saattaa olla esteenä.

Ainot mahdollisuus lähteä ulkomaille ja vaihtoon, ensinnäki töistä ei saa 
vapaata, suurin osa yamk- ja aikuisopiskelijoista käy töissä ja monella on 
perhe yms. Kyllä mulla ois jääny ulkomaanmatka tekemättä ilman viikon 
kurssia. (opiskelija)

Opintojen järjestäminen on helpompaa, kun vaihto kestää lyhyemmän aikaa. 
Myös opintojen korvaavuudet on helpompi selvittää, eikä vaihtojakson alle 
jää niin paljon muita opintoja, joiden suorittamisesta tulee sopia. 

Lyhyt vaihto oli paras, helppo ratkaisu, et opinnot ei myöhästyis, et se ei 
vaikeuttais muita opintoja, vaan se menis siinä ohessa helposti tavallaan. 
(opiskelija)

Lyhyeen vaihtoon on myös helpompi lähteä, jos ulkomaille lähtö pelottaa ja 
epäilyttää. Lyhyemmät jaksot nähdään ponnahduslautana kansainvälisyyteen. 
Lyhyen vaihdon kautta saattaa nousta innostus laajempaan kansainväliseen 
toimintaan, pidempään opiskelijavaihtoon ulkomailla ja jopa suunnitelmia 
työllistyä ulkomaille. Pohjoismainen yhteistyö koetaan helppona ja vaivatto-
mana. Jo pelkästään maantieteellisesti olemme lähellä toisiamme. Tieto siitä, 
että tarvittaessa voi käydä kotona ja ystävät ja perhe voivat tulla vierailemaan, 
madaltavat kynnystä lähteä ulkomaille ja luovat turvallisuuden tunnetta. Ei 
pidä myöskään unohtaa pohjoismaisia työmarkkinoita ja mahdollisuutta työl-
listyä jatkossa toiseen Pohjoismaahan.
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norDPluS Seuraa aiKaanSa

Nordplus-yhteistyö myös muuttuu ajan myötä. Osa partnereista jää pois ja 
uusia tulee mukaan. Myös aiheet ja teemat seuraavat aikaansa. Terveysalan 
Nordplus-verkostoissa voi esimerkiksi nähdä muutoksen kohti teknologian 
hyödyntämistä opetuksessa ja verkostoyhteistyössä. Haastattelujen kautta 
hahmottuu kuva laajasta, moninaisesta ja aktiivisesta yhteistyöverkostosta, 
jonka sisällä kumppanuudet eri verkostojen kesken ovat osittain päällekkäi-
siä. Yhteistyön pohjalla on monesti henkilökohtaiset kontaktit, joista syntyy 
laajempia verkostoja. Aikojen kuluessa verkostot ovat eläneet ja muuttaneet 
muotoaan, yhdistyneet ja lakanneet toimimasta.

läHteet

Haastattelut, Nordplus-raportit ja hankehakemukset, Raija Sairasen yhteen-
veto Nordplus-verkostoista 2010, Pia Ahosen ja Katja Heikkisen artikkeli täs-
sä samassa julkaisussa (Geroproff).
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PoHJoiSMainen 
verKoStotoiMinta 
GeroProFF oSaaMiSPääoMan 
vaHviStaJana

Pia Ahonen & Katja Heikkinen

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vakinaistuminen asetti lisähaastei-
ta kansainvälistymiselle (OPM 2005, 2009, OKM 2012). Turun ammatti-
korkeakoulussa tuntuikin tarkoituksenmukaiselta käynnistää Suomessa täysin 
uusi kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma, jota lähdettiin kehittämään yh-
teistyössä pohjoismaisen verkoston kanssa (ks. OKM 2009, Ahonen 2012a, 
Ahonen & Heikkinen 2012, Ahonen 2013). Tavoitteena oli käynnistää pitkä-
jänteinen kansainvälinen verkostoyhteistyö, joka keskittyisi erityisesti opetus-
suunnitelmatyöhön ja koulutuksen yhteistoteutuksiin. 

verKoSto KeHittää Ja toteuttaa KoulutuSta 

Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelman perustamiseen johtanut pohjois-
mainen verkostoyhteistyö (GeroProff) oli kuitenkin käynnistynyt jo huomat-
tavasti aikaisemmin. GeroProff-verkostoon osallistuneet korkeakoulut olivat 
jo 2000-luvulla mukana TENN-verkostossa (Thematical European Nursing 
Network). Vuonna 2005 TENN-verkostossa käynnistettiin osahanke, jonka 
tarkoituksena oli master-tasoisen koulutuksen suunnittelu. Osallistuminen 
tähän osahankkeeseen oli merkittävää tulevien vuosien kehittämistyön kan-
nalta sekä erityisesti uuden kliinisen asiantuntijan koulutusohjelman kehittä-
misessä kansainvälisten linjausten pohjalta.

TENN verkosto oli EU-rahoitteinen ja hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehit-
tää kliinisen asiantuntijan (Advanced Practice Nursing, APN) koulutusohjel-
man opetussuunnitelma yhtenäiseksi eurooppalaiseksi opetussuunnitelmaksi 
useiden muiden eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa. Tavoite saavutettiin-
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kin yhteistyön tuloksena kunkin maan erityispiirteet ja opetussuunnitelman hy-
väksymisprosessit huomioiden. Turun ammattikorkeakoulun Terveysala-tulos-
alueen valmistellessa omaa kliinisen asiantuntijan koulutusohjelman hakemusta 
opetusministeriöstä vuonna 2008, käytettiin TENN-verkoston yhteydessä han-
kittua osaamista ja ymmärrystä kliinisen asiantuntijan roolista taustaorientaa-
tiona uuden koulutuksen käynnistämiseksi. 

Tavoitteena oli myös tehdä tunnetuksi Kliinisen asiantuntijan (APN) kou-
lutusta master-tasoisena (Suomessa YAMK) koulutuksena useissa Euroopan 
maissa. Omalta osaltamme tähän tavoitteeseen vastattiin käynnistämällä Tu-
run ammattikorkeakoulussa ensimmäisenä Suomessa tammikuussa 2009 
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä kliinisen asiantuntijan koulutus-
ohjelma.

TENN-verkostoston toiminta jatkui pohjoismaisessa verkostossa (GeroProff, 
Advanced Clinical Geriatric Care in the Nordic Countries), jonka yhteistyö 
päätettiin suunnata erityisesti gerontologiseen hoitotyöhön. Tähän verkos-
toon kiinnittyminen on ohjannut kliinisen asiantuntijan koulutusohjelman 
kehittämistä pohjoismaisen kärkiosaajajoukon yhteistyönä.

Verkosto muodostuu seitsemästä pohjoismaisesta ammattikorkeakoulusta ja 
yliopistosta (myöhemmin korkeakouluista): Buskerud University College, 
Lovisenberg Diakonale College ja University of Nordland (Norja), Örebro 
Universitet (Ruotsi), VIA University College (Tanska) sekä Yrkeshögskolan 
Novia ja Turun Ammattikorkeakoulu. Verkosto on toiminut aktiivisesti ja eri-
laisia yhteistyömuotoja hyödyntäen. Verkoston koordinointivastuu on vaih-
dellut korkeakouluittain. 

Verkostotyöskentelylle asetettiin kaksi keskeistä tehtävää. Ensimmäisenä teh-
tävänä käynnistyi kliinisen asiantuntijasairaanhoitajan tarpeen selvittäminen 
gerontologisessa hoitotyössä sekä APN-roolin määrittäminen siinä. Tämän 
pohjalta edettiin toisessa tehtävässä, joka kohdentui yhteisten YAMK-tasois-
ten verkosto-opintojen suunnitteluun. Tulokset osoittivat koulutuksen tar-
peen. (Finnbakk ym. 2012.)

Toisessa vaiheessa käynnistyi YAMK-tasoisten verkosto-opintojen kehittämi-
nen gerontologisen hoitotyön alalla. Suunniteltu ohjelma noudattaa ICN:n 
(2002) suuntaviivoja APN:n määrittelyn mukaisena ohjelmana, jossa opiske-
lijat suorittavat yhtenä kliinisen asiantuntijan kompetenssin gerontologisen 
hoidon ja huolenpidon osaamisalueelta. (Ahonen ym. 2010, ks. Fagerström 
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& Ahonen 2011.) Koulutusohjelman kompetenssit on määritelty kansainväli-
sen sairaanhoitajaliiton määritelmän mukaisesti sekä kansainväliseen tutkimuk-
seen perustuen ja soveltaen näitä pohjoismaiseen yhteyteen. 

GeroProFF-YHteiStYÖ SuunnitteluSta toteutuKSeen

Verkostoon kuuluvien korkeakoulujen kanssa toteutettava Kliinisen asiantun-
tijan koulutus käynnistyi ensimmäisen kerran syksyllä 2012. Koulutuksen ko-
konaistoteutuksesta vastaa koko GeroProff-verkosto, mutta jokaisen opinto-
jakson toteutuksesta vastaa sovittu korkeakoulu.

Pohjoismainen koulutusohjelma on tarkoitettu sairaanhoitajille (AMK), joil-
la on kokemusta gerontologisesta hoitotyöstä. Koulutuksen hakukriteereinä 
ovat samat kriteerit kuin YAMK-hakukohteissa yleensä, eli tässä yhteydessä 
AMK-tasoinen sairaanhoitajapohjainen tutkinto ja kolme vuotta koulutuk-
sen jälkeistä työkokemusta. Kunkin korkeakoulun valintakriteerit noudatta-
vat oman korkeakoulun käytäntöjä. Opiskelijat hakevat suoraan valitsemaan-
sa korkeakouluun ja opiskelevat kotikorkeakoulun opiskelijoina suorittaen 
samanaikaisesti pohjoismaisen yhteistyön mukaista ohjelmaa (kuvio 1). Kou-
lutuksen kokonaistoteutuksesta vastaa koko GeroProff-verkosto, mutta erillis-
ten opintojaksojen toteutukset on jaettu korkeakoulujen kesken.

Opiskelijoille tehdään omassa kotikorkeakoulussa yksilöllinen opetussuunni-
telma. Opinnot on suunniteltu joustaviksi ja osittain verkossa toteutettaviksi, 
minkä lisäksi ne sisältävät yhteisiä tapaamisia pohjoismaisessa toteutuksessa 
mukana olevien opiskelijoiden kanssa. Koulutus koostuu itsenäisesti suori-
tettavista teoriaopinnoista, oman korkeakoulun kursseista sekä harjoituksista 
kliinisissä toimintaympäristöissä ja simulaatiota hyödyntävissä oppimisympä-
ristöissä. Koulutusohjelmassa käytetyt opetusmenetelmät korostavat opiskeli-
jan omaa aktiivisuutta. Jokainen yksittäinen opiskelija ja opiskelijaryhmä saa-
vat omasta korkeakoulustaan opettajatuutorin. 

Opiskelijan tulee suorittaa verkostototeutuksessa vähintään 30 opintopistettä. 
Niistä neljä on kaikille pakollisia ja yksi vapaavalintainen opintojakso. Ver-
kostototeutukseen osallistuva opiskelija suorittaa siis tutkintonsa omassa koti-
korkeakoulussaan, mutta hän saa valmistuttuaan tutkintotodistukseensa mer-
kinnän suorittamastaan Kliinisen asiantuntijan YAMK-verkosto-opinnoista. 
Opiskelijat ovat joko osa-aikaisia tai kokopäiväisiä kunkin osallistujan ko-
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timaasta riippuen. Vapaasti valittavia opintoja tarjoavat kaikki jäsenkorkea-
koulut. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä ja se rakentuu kliinisen 
ongelman tai tavoitteen ympärille gerontologisen hoitotyön tehtäväalueelle. 
Turun ammattikorkeakoulussa kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmassa 
opiskelijat toteuttavat opinnäytetyön kehittämisprojektina kolmikantamallia 
hyödyntäen (ks. esim. Ahonen 2010, 2012b, Ahonen & Nurminen 2009).

KUViO 1. Kliininen asiantuntija, profiilina gerontologinen hoitotyö. (Ahonen, P. 
2013.)

Vaikka valmistelevaa työtä tehtiin tiiviisti Pohjoismaisen Ministerineuvoston 
rahoittamana, yllätti aikataulu osan verkostoon kuuluvista korkeakouluista. 
Niinpä toteutukseen saatiin yhteensä seitsemän opiskelijaa: HiBUsta kolme, 
Noviasta kaksi ja Turun ammattikorkeakoulusta kaksi opiskelijaa. Näin ollen 
ensimmäinen toteutus on käynnistynyt pienehköllä joukolla mahdollistaen 
kuitenkin pilottivaiheen toteutuksen ja sen evaluoinnin.



91Kansainvälinen Turun ammattikorkeakoulu

enSiMMäiSen vuoDen PilottivaiHeen evaluointia 

Tässä artikkelissa verkostototeutuksen ensimmäisen vuoden pilottia ovat ar-
vioineet kaksi siihen osallistunutta Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaa. 
Kummallakaan ei ollut aikaisempaa kokemusta kansainvälisistä opinnoista, 
mutta työskentely ikääntyneiden parissa sai heidät kiinnostumaan verkostoto-
teutukseen osallistumisesta. Lisäksi heitä innosti mahdollisuus opiskella ruot-
sin kielellä ja harjaannuttaa kielitaitoaan. 

Kliiniseen asiantuntijuuteen liittyy kansainvälisyysosaaminen. Lisäksi poh-
joismainen kulttuuri on yhtenäisempi verrattuna muualle maailmaan, jol-
loin ikääntyneiden hoidon hyvät käytänteet ja pohjoismaiset tutkimukset 
ovat erityisen hyvin sovellettavissa meillä.

Kuluneen vuoden aikana opiskelijat ovat osallistuneet seuraaviin verkostoto-
teutuksena järjestettyihin opintojaksoihin: johdantokurssi (5 op), kliininen 
osaaminen (12 op), farmakologia (10 op) sekä geriatria (8 op) (ks. taulukko 
1). Opetus on toteutettu tiiviisti, minkä lisäksi korkeakoulujen erilaiset käy-
tänteet tuovat siihen lisähaasteita. Osa opintojaksoista on toteutettu pelkäs-
tään GeroProff-opiskelijoille ja osassa on ollut mukana myös muita opiskeli-
joita.

Opiskelijat kertovat opintojen edistäneen kriittistä ajattelua sekä lisänneen 
näkemystä ikääntyneen hoidosta ja siihen liittyvistä ongelmista laajempana 
osana pohjoismaista hoitokulttuuria.

Mielestäni olen askeleen lähempänä kliinisen asiantuntijan pätevyyttä 
osallistuttuani näihin geroproff-opintojaksoihin.

Olen oppinut pohjoismaista ikääntyneiden hoitoon liittyvää hoitokulttuu-
ria ja yhteistyötä, huomaten, että ongelmat ovat lähes samanlaisia kaikilla 
näillä mailla. Lisäksi tutkitun tiedon hakeminen ja käyttö on tullut vah-
vemmaksi ja ruotsinkielen osaaminen on vahvistunut. 

Opiskelijat ovat esittäneet myös joitakin kehittämisehdotuksia, jotka ovat 
pääosin samansuuntaisia verkoston jäsenten ajatusten kanssa. Keskeisin haas-
te ovat opintojaksot, joihin osallistuu myös muita kuin GeroProff-verkoston 
opiskelijoita. Näissä tulisi kiinnittää erityistä huomiota aikatauluihin, ilmoit-
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tautumisiin ja verkko-oppimisympäristöihin, joita toteutuksessa hyödynne-
tään. Myös tiedottaminen on erittäin tärkeää ja siihen tulisi jatkossa kiinnittää 
enemmän huomiota.

Olisi hyvä jos olisi luotu oma verkko opiskelijoille, jossa olisi tapahtunut 
kaikki opinnot. Nyt kaikki opintojaksot oli koulujen omissa verkoissa ja 
joka kerta piti opetella uusi ohjelma.

Opiskelijat ovat sitä mieltä, että GeroProff:ia kannattaa jatkaa. Pohjoismainen 
verkostototeutus on myös lisännyt opiskelijoiden omaa kiinnostusta jatkaa 
kansainvälisiä opintoja ja lähteä tutustumaan muualle erilaisiin käytäntöihin. 
Opiskelijat ovat myös sitä mieltä, että verkostototeutus tarjoaa erinomaisia 
kansainvälistymismahdollisuuksia aikuisopiskelijalle, jolla mahdollisesti on 
perhe ja joka on jo työelämässä. 

Geroproff-koulutusta tulee ehdottomasti järjestää jatkossakin etenkin kun 
ikääntynyt väestö kasvaa ja hoitotyön tekijöistä on pula…

Toisaalta geroproff-koulutuksen aikana on herännyt ajatus tutustua konk-
reettisesti eri pohjoismaiden ikääntyneiden hoitotyöhön ja käytäntöihin ja 
mahdollisesti tuoda hyviä käytänteitä kotimaahan ja viedä omaa osaamis-
tani muualle.

Sekä opiskelijoiden että henkilökunnan kokemukset ensimmäisen vuoden 
pilottivaiheesta tullaan huomioimaan, kun koulutusta kehitetään edelleen. 
Tämä varmistaa, että seuraavat yhteistoteutukset ovat vielä entistä laaduk-
kaampia. 

aJatuKSia verKoStoMaiSeSta YHteiStYÖStä

Ammattikorkeakoulun näkökulmasta GeroProff-yhteistyö tarjoaa erinomai-
sen ympäristön yhteisten YAMK-tasoisten verkosto-opintojen kehittämiseen 
ja toteuttamiseen. Verkosto tarjoaa myös mahdollisuuden osallistua kansain-
välisiin yhteistyöprojekteihin, jotka toimivat opintojen viitekehyksenä. Ge-
roProff-verkoston laajeneminen Baltian maihin on parhaillaan suunnitteilla. 
Verkoston avulla voidaankin laajentaa ammattikorkeakoulun kansainvälisiä 
kumppanuuksia, kun yhteistyötä tehdään useamman korkeakoulun kanssa. 
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Verkostototeutukset ovat erityisen tärkeitä, kun ollaan kehittämässä jotain ai-
van uutta, kuten Kliinisen asiantuntijan koulutuksen kohdalla on ollut. Yh-
teistyössä työelämän kanssa korkeakoulut luovat ja määrittelevät uutta klii-
nisen asiantuntijan tehtäväkuvaa. Yhtäaikainen, eri Pohjoismaissa tapahtuva 
kliinisen asiantuntijuuden pohdinta niin korkeakouluissa, työelämässä kuin 
muissa alan foorumeissa lisää opetuksen ja koulutuksen laatua sekä tekee kou-
lutuksesta näkyvämmän ja mahdollisesti myös vetovoimaisemman.  

Verkoston yhteistyötä on tehty ja tullaan tekemään näkyväksi. Verkostotoi-
minnan myötä on tuotettu esimerkiksi yksi oppikirja (Fagerström 2011.), 
kansainvälisiä julkaisuja (esim. Finnbakk ym. 2011.) sekä konferenssiesityksiä 
(esim. Ahonen ym. 2010; Heikkinen ym. 2012a,b.). Verkostossa saavutettuja 
tuloksia tullaan esittelemään niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin konfe-
rensseissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että verkostotyöskentelyn aikana verkostoon 
kuuluvien korkeakoulujen kesken on tapahtunut monipuolista osaamisen 
vaihtoa. Kansainväliset verkostot ovat toimineet myös sosiaalisina verkostoina 
antaen tiedollisen ja innovatiivisen kehittymisen lisäksi vertaistukea uutta klii-
nisen asiantuntijan koulutusta käynnistettäessä ja kehitettäessä. Samalla on 
kyetty linjaamaan yhteisiä toimintatapoja, malleja ja osaamiskuvauksia. Yh-
teistyö on myös auttanut eri asiantuntijoita yhdistämään osaamistaan, mikä 
on lisännyt organisaatioiden osaamispääomaa. Tämä lisäarvo on ollut tärkeää 
erityisesti YAMK-koulutuksen uskottavuuden ja arvostuksen saavuttamiseksi.
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KanSainväliSet 
MeSSut MonialaiSena 
oPPiMiSFooruMina 

Päivi Katajamäki & Mervi Vuolas

Turun ammattikorkeakoulun tekstiilimuotoilun opinnoissa on herätty kan-
sainväliseen projektioppimiseen ja verkottumiseen jo yli kymmenen vuotta 
sitten. Hyvänä esimerkkinä tästä Turun ammattikorkeakoulun muotoilun 
koulutusohjelma osallistuu tammikuussa 2014 jo 12. kertaa omalla mallin-
myyntiosastollaan Frankfurtissa järjestettäville maailman suurimmille kan-
sainvälisille Heimtextil-sisustustekstiilimessuille. 

Heimtextil-messuilla nähtävissä on yhdellä kertaa koko maailman sisustus-
tekstiilibisneksen kirjo ja sisustustrendit. Vuonna 2013 näytteilleasettajia oli 
2 658 yli 60 maasta ja vierailijoita 66 000 henkeä (Lisätietoa: www.heimtex-
til.messefrankfurt.com). Valtavan Messe Frankfurtin lukuisat hallit on jaet-
tu esittelemään eri tuoteryhmiä tapeteista ja vuodetekstiileistä suunnitteluoh-
jelmistoihin ja suurista maailmanlaajuisista sisustustekstiilibrändeistä yhden 
hengen suunnittelutoimistoihin. Vaikka tekstiilien valmistus on siirtynyt suu-
ressa määrin itään, suunnittelu on globaalia. Kilpailu alalla on kovaa, mutta 
uusille toimijoille tuntuu löytyvän sijaa.   

Opiskelijoiden oppimisympäristöä ja -tavoitteita messukonseptissa on kehi-
tetty vuosien kuluessa innovaatiopedagogiikan tavoitteiden mukaisesti. Muo-
toilijoiden lisäksi mukana on ollut opiskelijoita myyntityön koulutusohjel-
masta ja edellisvuonna projektiin osallistui myös vietnamilainen International 
Business -opiskelija. Parina vuotena yhteistyötä tehtiin turkulaisen Yrkeshög-
skolan Novian kanssa. Opintokokonaisuudesta on kehitetty 31 opintopisteen 
laajuinen International Semester on Interior Textile Designs for the Market 
-opintojakso, jota tarjotaan Turun ammattikorkeakoulun ulkomaisten yhteis-
työoppilaitosten opiskelijoille. Kahtena viime vuotena opinnot on järjestetty 
myös erikoistumisopintoina jo valmistuneille muotoilijoille ja graafisen alan 
suunnittelijoille. Näistä molemmista syntyivät suunnittelijaryhmittymät, Sis-
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kos ja Studio Kelkka, jotka jatkoivat toimintaansa myös opintojen jälkeen. 
Viime vuonna projektissa oli mukana suunnittelu- ja agentuurialan yrityk-
siä tekemässä yhteistyötä kansainvälisen opiskelijaryhmän kanssa. Parhaillaan 
opintojaksosta ollaan kehittämässä koulutusvientituotetta. 

oPiSKelu Ja oPPiMinen ProJeKtiSSa

Heimtextil-messuprojekti on ollut osa Turun ammattikorkeakoulun tekstiili-
muotoilun kolmannen vuoden opetussuunnitelmaa, jolloin opiskelijat suun-
tautuvat kaupallisten mallistojen suunnitteluun ja markkinointiin. Opiskeli-
joilla on jo osaamista omasta alastaan ja osallistuminen kansainvälisille mes-
suille ammattilaisten joukossa on siten mahdollista. Tällöin voidaan myös 
hyödyntää mahdollisuus etsiä harjoittelupaikkoja ja yhteistyökumppaneita 
opinnäytetöille ulkomailta viimeistä neljättä vuotta varten. Projektin myötä 
avautuu lisäksi mahdollisuus verkottua kansainvälisesti tulevia työtehtäviä sil-
mällä pitäen.

KUVA 1. Studio Hilla Heimtextil 2013 -messuosastollaan (Kuva: Mervi Vuolas).
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Muotoilun opiskelijat oppivat puolen vuoden pituisen projektin aikana paitsi 
kaupallisten sisustustekstiilimallistojen suunnittelua globaalien trendiennus-
teiden ja omien näkemystensä pohjalta, myös niiden pohjalta tehtyjen mallien 
markkinointia sekä kansainvälisessä ympäristössä että kotimaassa. Projektissa 
opitaan tekstiilimallistojen suunnitteluun, markkinointiin ja messuosallistu-
miseen liittyen paljon. Opiskelijat perustavat ns. suunnittelutoimiston vuo-
deksi. Toimintaansa varten opiskelijat kehittävät ryhmälleen nimen, jota he 
voivat käyttää myös jatkossa halutessaan mahdollisesti jatkaa liiketoimintaan-
sa. He suunnittelevat ryhmälleen myös graafisen ilmeen (messuosasto, käynti-
kortit, esitteet, kutsut, internetsivusto jne.), laativat mediatiedotteet sekä hoi-
tavat yhteydet sekä koti- että ulkomaiseen mediaan. Lisäksi opiskelijat oppivat 
hoitamaan yhteydenotot kuljetusyrityksiin ja huolehtimaan messumateriaalin 
lähettämisestä ulkomaille. 

Projektiin on osallistunut useana vuotena opiskelijoita myös myyntityön kou-
lutusohjelmasta. Myyntityön opiskelijoille opinnot ovat olleet lyhyempiä pro-
jektiopintoja, joissa teoriassa opittuja asioita sovelletaan käytäntöön. Myynti-
työn koulutusohjelman opiskelijat oppivat suunnittelutyön myymistä ja kan-
sainvälistä kauppaa sekä sopimusten tekoa. Opiskelijat oppivat monialaisessa 
projektissa toisen alan opiskelijoilta myös omaan alaansa liittyviä käytännön 
asioita: tekstiilisuunnittelun opiskelijat oppivat sopimuskäytäntöjä ja markki-
nointia, myyntityön opiskelijat saavat osaamista tekstiilialan käytännöistä ja 
kansainvälisestä markkinoinnista. 

Myyntityöhön ja markkinointiin kytkeytyvä työelämälähtöinen projekti tar-
joaa uuden mielenkiintoisen opiskelumallin. Laajassa kansainvälisessä monia-
laisessa projektissa kehittyvät myös projektinhallintataidot. Ryhmässä opis-
kelevien vaihto-opiskelijoiden myötä opetuskieli on luontevasti vaihtunut jo 
alusta lähtien englanniksi, mikä on tärkeää kun valmistaudutaan kansainvä-
lisille messuille. Vaihto-opiskelijat pääsevät hyvin mukaan opintoihin ja pro-
jektiyhteistyöhön suomalaisopiskelijoiden kanssa ja ovat luonnollinen osa 
ryhmää tuoden oman panoksensa sen toimintaan. Jokaisen näkemystä, tai-
toja ja tietoa omasta kotimaastaan ja sen yrityksistä ja kulttuurista tarvitaan 
toimittaessa kansainvälisellä areenalla.  Mallistojen markkinointi aloitetaan jo 
ennen messuja, jotta opiskelijat saavat tuntumaa mallien esittelyyn asiakas-
yrityksille ja tärkeää ulkopuolista palautetta suunnitelmistaan. Markkinointia 
jatketaan myös messujen jälkeen. Mallien esittelytilanteet yrityksille ovat ol-
leet opiskelijoista hyvin antoisia ja luoneet uskoa omiin kykyihin. 
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Toimiessaan Heimtextil-messujen aikana alan ammattilaisten kanssa samalla 
mallinmyyntiosastolla, opiskelijat pystyvät myös havainnoimaan ammattilais-
ten työskentelyä ja oppimaan heidän työskentelytavoistaan. Messujen aikana 
heille tarjoutuu mahdollisuuksia keskusteluihin ammattilaisten kanssa ja par-
haimmassa tapauksessa he saavat myös palautetta tehdystä työstä, puhumat-
takaan mahdollisista työ- tai harjoittelupaikoista. Myydyt mallit luovat uskoa 
omiin mahdollisuuksiin. Yrityksiä, jotka ovat ostaneet mallin, on helpompi 
lähestyä uudelleen.   

KUVA 2. Ullamari Murron Liettualaiselle Barker Textiles UAB:lle suunnittelema 
kissahuopa yrityksen messuosastolla Heimtextil-12 -messuilla. Taka-alalla vasemmalla 
Riikka Puputti suunnittelemansa kukkahuovan vierellä. (Kuva: Päivi Katajamäki)
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ProJeKtin KanSainvälinen vaiKuttavuuS

Vastaavaa opintosisältöä ei tarjota tietääksemme muissa ulkomaisissa korkea-
kouluissa. Yhteistyökorkeakouluissa maailmalla tämä on ollut hyvin tiedossa, 
ja osa opiskelijoista valitsee Turun ammattikorkeakoulun vaihtokohteekseen 
juuri Heimtextil-projektin vuoksi. Syksyllä 2013 projektiin osallistui yhdek-
sän vaihto-opiskelijaa, jotka tulivat Skotlannista, Ranskasta, Japanista ja Kii-
nasta. 

Kansainväliseen projektiin osallistumisen myötä on syntynyt verkostoja ja ys-
tävyyssuhteita eri maitten opiskelijoiden kesken. Vaihto-opiskelijat ovat saa-
neet projektiin osallistumisensa myötä hyviä työ- ja jatko-opiskelupaikkoja. 
Eräs japanilainen vaihto-opiskelijamme esimerkiksi kertoi opiskelun projek-
tissamme vaikuttaneen positiivisesti suunnittelijan paikan saamiseen tunne-
tussa japanilaisessa tekstiilialan yrityksessä. 

Heimtextilin Trend Forum on messuilla järjestettävä suuri sisustustrendi-
osasto, johon valitaan näytteilleasettajilta tulevien sisustustrendien mukaisia 
kangas- ja tapettinäytteitä. Sisustustekstiilimallien ostajat ja median edusta-
jat käyvät tutustumassa osastoon ja löytävät siten helposti heidän tarpeisiinsa 
sopivien näytteiden esille asettajat. Ryhmämme ovat saaneet usein mallejaan 
esille tähän kansainvälistä näkyvyyttä omaavaan trendinäyttelyyn tuoden tä-
ten esille Turun ammattikorkekaoulun opiskelijoiden osaamista.

Projekteissa mukana olleet yritykset ja opiskelijat ovat saaneet uusia näkö-
kulmia ja verkottumisen myötä yhteistyön voimaa sekä monipuolisuutta ja 
näkyvyyttä markkinoinnilleen. Esimerkiksi Mallistot Maailmalla -erikois-
tumisopintojen ja nuorisoasteen Heimtextil-opintojen yhteistyöprojektissa 
2010 syntynyt suunnitteluryhmä Studio Kelkka (lisätietoa: www.studiokelk-
ka.com) jatkaa vahvaa etenemistään. Ryhmä on myynyt mallejaan paitsi ko-
timaisille myös useille ulkomaisille yrityksille: Ruotsiin, Englantiin, Japaniin, 
Intiaan ja Yhdysvaltoihin. Studio Kelkan suunnittelijat ovat ensimmäisiä suo-
malaisia suunnittelijoita, jotka ovat päässeet suunnittelemaan IKEA:lle teks-
tiilituotteita. Niina Aalto suunnitteli vuodevaatekuosin, joka nähtiin tunne-
tussa amerikkalaisessa Project Runway -TV-ohjelmassa. Ohjelma teki mallis-
ta jymymenestyksen. Viimevuotinen suunnittelijaryhmämme, Studio Hilla, 
miettii jatkoa hyvin käyntiin lähteneelle yhteistyölleen ja on tulevilla messuil-
la yhdistämässä voimavaransa nykyisen opiskelijaryhmämme kanssa. 



101Kansainvälinen Turun ammattikorkeakoulu

Myös näkyvyys kotimaassa kasvaa ulkomaisen näkyvyyden myötä, mikä aut-
taa opiskelijoiden mahdollisuuksia toimia alalla ja työllistyä opintojen jäl-
keen. Tekstiilimuotoilijat ja myynnin ammattilaiset toimivat globaalissa ym-
päristössä, joten on tärkeää, että jo opintojen aikana luodaan kansainvälisiä 
kontakteja ja toimitaan autenttisessa ympäristössä tulevia työtehtäviä silmäl-
lä pitäen. Toivottavasti tulevina vuosina messuprojektipaketillemme saadaan 
jatkoa myös koulutusviennin tuotteena. 





103Kansainvälinen Turun ammattikorkeakoulu

oSaaMiSen vienti – PääSeeK  
SuoMi KanSainväliSille 
KoulutuSMarKKinoille?

Koulutusvienti (Education Export) tarkoittaa opetus- ja koulutuspalve-
lujen kauppaa ulkomaiselle asiakkaalle. Koulutuspalveluiden lisäksi se 
kattaa myös esimerkiksi koulutuksen kehittämiseen liittyvät konsultoin-
ti- ja tutkimuspalvelut sekä koulutuksessa käytettävän teknologian. 

Koulutusviennin asiakkaita voivat olla yritykset, järjestöt ja julkisen sek-
torin edustajat sekä ei-tutkintoon johtavan koulutuksen osalta myös yk-
sityishenkilöt. Suomen lainsäädäntö kieltää tutkintoon johtavan koulu-
tuksen lukukausimaksut, eli tutkintokoulutusta voi myydä ainoastaan 
ns. tilauskoulutuksena, jossa maksaja on jokin kolmas taho. Suomessa 
koulutusvienti on uusi toimiala. Sen sijaan maailmalla suuria toimijoita 
ovat vuosikymmeniä olleet erityisesti englanninkieliset maat: Yhdysval-
lat, Iso-Britannia ja Australia.

Keväällä 2009 Suomen hallitus päätti käynnistää hankkeen koulutuksen 
viennin edistämiseksi, ja samana vuonna valmistui koulutusvientistra-
tegia Kiinnostuksesta kysynnäksi ja tuotteiksi – Suomen koulutusviennin 
strategiset linjaukset. Strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomesta 
tulee yksi maailman johtavista koulutuksen ja koulutusjärjestelmän laa-
tuun perustuvista talouksista, ja että koulutuksen osuus kokonaisvien-
nistä kasvaa merkittävästi vuoteen 2015 mennessä.
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Koulutusvienti ei ole kuitenkaan lähtenyt odotusten mukaisesti käyn-
tiin. Tämän johdosta opetusministeri asetti elokuussa 2013 selvitysryh-
män laatimaan toimenpideohjelman koulutusviennin edistämiseksi. 
Ryhmän asettamisen taustalla oli valtioneuvoston kesäkuussa 2013 hy-
väksymä Team Finland -strategia, jossa opetus- ja kulttuuriministeriön 
tehtäväksi annettiin koulutusviennin toimenpideohjelman laatiminen 
vuoden 2013 aikana. Marraskuun alussa julkaistussa toimenpideohjel-
massa selvitysryhmä ehdottaa, että Euroopan talousalueeseen kuulumat-
tomien valtioiden kansalaisille korkeakoulututkintoon johtava vieras-
kielinen koulutus muuttuisi maksulliseksi. Maksujen perimisen edelly-
tyksenä olisi, että korkeakoululla on apurahajärjestelmä, jolla voidaan 
tarvittaessa tukea maksulliseen tutkintokoulutukeen osallistuvien opis-
kelijoiden opiskelua. Lisäksi selvitysryhmä esittää seitsemän kohdan toi-
menpideohjelmaa koulutusviennin edistämiseksi. 

Nähtäväksi jää, miten valtioneuvosto ja eduskunta suhtautuvat ehdo-
tuksiin. 

Kirsti Virtanen
projektipäällikkö
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turKulaiSta 
KoulutuSvientiä 
KeHittäMäSSä 

Kirsti Virtanen & Anna Tuomi

Koulutusvientiä lähdettiin Suomessa kehittämään aktiivisesti vuonna 2009, jol-
loin valtioneuvosto hyväksyi asiaa koskevan periaatepäätöksen ja kansallinen 
koulutusvientistrategia julkaistiin. Yhtenä osana strategian toteuttamista minis-
teriöt sopivat koulutusviennin kansallisen klusterin perustamisesta, ja toimin-
nan koordinointi annettiin Finpron tehtäväksi. Vuonna 2010 Finpro aloitti Fu-
ture Learning Finland -klusteriohjelman, jonka tavoitteena on ollut koota yh-
teen alan suomalaiset toimijat: korkeakoulut, muut oppilaitokset ja yritykset. 
Klusteri pyrkii etsimään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kehittämään in-
novatiivisia palveluja ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja sekä luomaan kansallisia ja 
kansainvälisiä yhteistyöverkostoja sekä vahvistaa Suomen hyvää mainetta kou-
lutusratkaisujen tarjoajana. (Lisätietoa: www.futurelearningfinland.fi)

Osana jäsenille tuotettuja palveluja Future Learning Finland on myös julkais-
sut sähköisen koulutusviennin käsikirjan, jossa mm. kuvataan suomalaisen 
koulutusviennin potentiaalisia kohdealueita ja arvioidaan liiketoimintamah-
dollisuuksia:

Korkean tulotason maat, jotka ovat potentiaalisimpia suomalaisen kou-
lutusviennin kohdemaita sijaitsevat pääosin Länsi-Euroopassa ja Lähi-
idässä. Tähän maaryhmään kuuluu myös kaksi Aasian maata (Etelä-Ko-
rea ja Japani) sekä Pohjois-Amerikka. Ylemmän keskitulon maihin kuu-
luvat kaikki ns. uudet EU-maat ja Venäjä. Maaryhmään kuuluu maita 
Etelä- ja Väli-Amerikasta, useita saarivaltioita ja ainoana Afrikan maa-
na Etelä-Afrikka. (Lisätietoa: Future Learning Finland / Koulutusviennin 
käsikirja.)
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KoulutuKSen viennin SelvitYSHanKe varSinaiS-
SuoMeSSa

Keväällä 2011 toteutettiin Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Bra-
hean koordinoimana Turun ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Turun 
yliopiston yhteistyönä koulutuksen viennin selvityshanke Varsinais-Suomes-
sa. Siinä kartoitettiin kyselyin ja haastatteluin korkeakoulujen kiinnostusta ja 
mahdollisuuksia koulutuksen vientiin. Johtopäätöksissä todettiin, että vienti-
toiminnan käynnistäminen edellyttää jatkotoimenpiteitä niin korkeakoulujen 
hallinnossa kuin opetuksen ja tutkimuksen yksiköissä.

Hankkeen ohjausryhmä antoi korkeakouluille mm. seuraavia suosituksia:

• Koulutuksen viennin prosesseja olisi kehitettävä korkeakouluissa 
systemaattisesti.

• Korkeakoulujen tulisi rakentaa selkeitä koulutusjatkumoja kan-
sainvälisille markkinoille.

• Finpron ja muiden suomalaisten toimijoiden kanssa on jatketta-
va yhteistyötä mm. koulutuksen kansallisen vientiklusterin kautta.

• Olemassa olevia sopimuksia ja mm. ystävyyskaupunkitoimintaa 
tulee hyödyntää markkinoiden avaamisessa koulutuksen viennille.

Selvityksessä todettiin myös, että koulutuksen ja osaamisen viennillä on kor-
keakouluissa useita merkityksiä. Viennin kautta on mahdollisuus hankkia li-
säresursseja tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
toteuttamiseen. Lähtökohtana on, että toiminta vahvistaa korkeakoulun pe-
rustehtävää ja on taloudellisesti kannattavaa. Vienti voi myös tarjota uusia 
mahdollisuuksia kansainvälistymiseen muun muassa opiskelijoiden ja opetta-
jien liikkuvuuden kautta. 

Korkeakoulujen profiloituminen auttaa tunnistamaan vahvuusalueita, joista 
voi syntyä myös vientituotteita. Suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakou-
lut eivät ole vielä yhtä kansainvälisiä kuin muiden johtavien pienten tiedemai-
den korkeakoulut. Korkeakoulujen vientiosaamisen kehittäminen on kansal-
lisen ja alueellisen edun mukaista, koska viennin kautta syntyvät tulot voivat 
osaltaan tukea kotimaista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. 
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Korkeakoulutuksen kehittäminen voi sisältää palveluja koko koulutusproses-
sin aikajänteelle. Hyvän pohjan korkeakoulujen omien vientituotteiden kehit-
tämiselle luovat kansainväliset koulutusohjelmat. Kohdemaan korkeakouluja 
voidaan myös konsultoida opetussuunnitelmatyössä ja opetuksen sisällöissä. 
Ohjausjärjestelmään, uraohjaukseen ja -suunnitteluun sekä alumnitoimin-
taan löytyy myös turkulaisista korkeakouluista vahvaa osaamista. Elinikäisen 
oppimisen ja täydennyskoulutuksen kehittäminen voi palvella korkeakouluis-
ta valmistuvia ja työuralla erikoistuvia asiantuntijoita sekä kohdemaissa että 
Suomessa. 

Koulutusviennin selvityshankkeessa todettiin, että koulutuksen ja osaami-
sen vienti edellyttää investointeja ja resursointia. Useimmissa neuvotteluissa 
prosessit voivat olla pitkiä, kestäen jopa 3–5 vuotta. Riskirahoitusta tarvitaan 
koko neuvotteluprosessin ajan ja kaupan toteutuessa asiakkaalta tulisi veloit-
taa myös valmistelun aikana syntyneet kulut. Myös tuotteistaminen vaatii ai-
kaa ja työstämistä. Itse koulutustilaisuudet olisi edullisinta järjestää kotimaas-
sa, sillä niiden järjestäminen kohdemaassa vaatii asiantuntijoilta matkusta-
mista ja pitkiäkin poissaoloja tutkimuksen, opetuksen ja kehittämisen parista. 

Toteutuessaan keskisuuret ja suuret koulutusvientikaupat vaativat aina verkos-
toitumista muiden korkeakoulujen ja toimijoiden kanssa. Ennen vientitoimin-
nan käynnistymistä on tärkeää sopia roolit ja vastuut sekä tutustua osapuolten 
osaamiseen ja toimintatapoihin. Keskinäistä kilpailua tulisi välttää. Koulutuk-
sen ja osaamisen viennin menestyksellinen hoitaminen edellyttää asiantuntija- 
ja yhteistyöverkostojen hallintaa. Kansainvälistä yhteistyötä ei voi lähteä har-
joittelemaan vieraassa kulttuuriympäristössä. Turkulaisten korkeakoulujen ja 
yritysten kiinnostus tiiviiseen yhteistyöhön koulutuksen viennissä on katsottu 
kansallisen tason tarkastelussa merkittäväksi kilpailutekijäksi. 

KoulutuSvientitoiMinnan KeHittäMinen turun 
aMMattiKorKeaKouluSSa

Syksyllä 2010 Turun ammattikorkeakouluun perustettiin koulutusvientityö-
ryhmä, jonka puheenjohtajana toimi vararehtori Olli Mertanen ja esittelijä-
nä kansainvälisten asioiden päällikkö Kirsti Virtanen, joka nimettiin Turun 
ammattikorkeakoulun koulutusvientiyhteyshenkilöksi. Lukuvuoden 2011–
2012 aikana Turun ammattikorkeakoulussa tehtiin koulutusviennin kehittä-
misen osalta mm. seuraavia toimenpiteitä:
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• Koulutusvientiin soveltuvien tuotteiden ja palvelujen kartoitus ja 
analysointi 

• Osallistuminen Varsinais-Suomen liiton rahoittaman ja Turun yli-
opiston täydennyskoulutuskeskus Brahean koordinoiman koulu-
tusvientimahdollisuuksien selvitystyöryhmän toimintaan

• Osallistuminen Finpron Future Learning Finland -ohjelmaan

• Koulutusvientiesitteiden valmistaminen

• Koulutusvientinettisivun luominen

• Koulutusvientiin liittyvän informaation kerääminen ammattikor-
keakoulun intraan.

Vuoden aikana havaittiin, että täysin uutena toimintona koulutusviennin ke-
hittäminen edellyttää vahvempaa koordinointia ja vuoden 2012 lopulla Tu-
run ammattikorkeakoulun johtoryhmä päätti käynnistää Koulutuspalvelut-
pilottitoiminnon koordinoimaan ja tukemaan sekä koulutusvientiä että koti-
maassa tapahtuvaa liiketoimintaa.

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2013 liiketoiminnan kehittämisen tavoit-
teet ja tehtävät on kuvattu seuraavasti:

• Turun ammattikorkeakoulun ydinosaamisen määrittely, jossa TKI 
ja koulutusinnovaatiot ovat nykyisen ja tulevan osaamisen perus-
tana. Yhteiseksi vientibrändiksi ehdotetaan Turun ammattikorkea-
koulussa kehitettyä innovaatiopedagogiikkaa.

• Osaamisen tuotteistaminen ja sen kiteyttäminen asiakkaalle myy-
tävään muotoon.

• Kohdemaiden valinta ja kohderyhmien määrittely.

• Markkinointisuunnitelman laatiminen, myyntikanavien kartoitus, 
markkinointimateriaalin tuottaminen.

• Myyntitavoitteiden määrittely.

• Koulutuspalvelutiimin (täydennyskoulutuspäälliköt + muut tulos-
alueen koulutusviennin parissa työskentelevät henkilöt) säännölli-
set kokoontumiset toiminnan suunnittelua ja seurantaa varten.



109Kansainvälinen Turun ammattikorkeakoulu

• Asiakkuuden hallintajärjestelmän (CRM) parempi hyödyntäminen.

• Verkostoituminen.

Näiden tavoitteiden toteuttaminen edellyttää mm. vientiprosessien ohjeis-
tuksen laatimista, koulutusviennin tietopankin kasvattamista (ajankohtai-
nen lainsäädäntö, rahoitusmahdollisuudet, tarjousten mallipohjat jne.), koh-
demarkkina-analyysia, asiantuntijarekisterin luomista, verkostotoiminnan ja 
yhteistyöoperaatioiden suunnittelua sekä henkilöstön kansainvälisen liiketoi-
minta- ja monikulttuurisuusosaamisen kasvattamista. Kaikessa kehitystyössä 
painotetaan asiakaslähtöisyyttä, yhdessä tekemistä, monialaisuutta ja päällek-
käisyyksien välttämistä.

Koulutusviennin kehittäminen ja taloudellisten tulosten saavuttaminen vaatii 
pitkäjänteistä ponnistelua. Hyvinä referensseinä voidaan hyödyntää kansain-
välisiä projekteja, jotka parhaimmillaan toimivat oven avaajina suoraan vien-
tikauppaan. Turun ammattikorkeakoulun kansainvälinen projektitoiminta 
on erittäin laajaa ja sen pohjalta on syntynyt tärkeitä yhteistyökumppanuuk-
sia ja verkostoja.

KoulutuSvientieSiMerKKi turun 
aMMattiKorKeaKouluSta

ajasta ja paikasta riippumattomat executive MBa-verkko-opinnot

Turun ammattikorkeakoulun Executive MBA (eMBA) -opinnot ovat täy-
dennyskoulutuksen kokonaan verkossa tarjottavia liiketalouden erikoistumis-
opintoja, joiden kokonaislaajuus on 90 opintopistettä. Pääsyvaatimuksena on 
aiempi Bachelor-tason tai vastaava koulutus ja vähintään kolmen vuoden alan 
työkokemus. eMBA-opintojen kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa opis-
kelijan kielitaidon mukaan joko englanniksi tai saksaksi. Opinnoissa on tar-
jolla kaksi erikoistumismahdollisuutta: General Management ja IT Manage-
ment. Molempiin kuuluu kaksitoista viiden opintopisteen laajuista opinto-
jaksoa, joiden lisäksi opiskelijat kirjoittavat aiheeseen liittyvän 30 opintopis-
teen laajuisen tutkielman. 

eMBA-verkko-opintojen tarjonta Turun ammattikorkeakoulussa alkoi pilot-
tikokeiluna International Distance Learning Programme (IDLP) -projektin 
puitteissa vuonna 2009. Opinto-ohjelmaa alettiin kehittää yhteistyössä itä-
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valtalaisen WWEDU GmbH:n kanssa erityisesti työssäkäyvien liiketalou-
den ammattilaisten tarpeisiin. Tavoitteena oli luoda opintokokonaisuus, joka 
päivittää ja edelleen kehittää opiskelijoiden jo olemassa olevaa ammattitaitoa 
muuttuvassa työympäristössä. Verkko-opintojen ajatuksena on tarjota jousta-
va opiskelumahdollisuus, jossa kukin opiskelija voi suorittaa opinnot oman 
työnsä ohessa ja oman aikataulunsa mukaan. Tärkeänä periaatteena toteutuk-
sessa on joustavuus ja opintojen mukautuminen opiskelijan aikataulujen mu-
kaan. Kaikki tarjolla olevat opintojaksot löytyvät verkkoympäristöstä, jossa 
sekä luennot että opiskelumateriaalit ovat opiskelijan saatavilla ajasta ja pai-
kasta riippumatta. Opintoihin ei myöskään ole erillistä hakuaikaa, vaan hake-
muksia otetaan vastaan ympäri vuoden. 

Opetuksen globalisoitumisen myötä verkko-opetuksen kysyntä on viime vuo-
sina kasvanut merkittävästi. Alun pilottikokeilun jälkeen opinto-ohjelma on 
vakiintunut ja eMBA-opinnoista on tullut toistaiseksi merkittävin Turun am-
mattikorkeakoulun koulutusvientituote, jota voidaan myydä mihin tahansa 
maahan. Tällä hetkellä eMBA-verkko-opintoja suorittavia opiskelijoita on jo 
yli 200 eri puolilla maailmaa, ja opinnot on suorittanut yli 100 opiskelijaa.

FinnWaYlearninG-KonSortio vie turun alueen 
KoulutuSoSaaMiSta KanSainväliSille MarKKinoille

Turun kaupunki, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun Ai-
kuiskoulutuskeskus käynnistivät vuonna 2012 valmistelun alueellisen koulu-
tusviennin kokoamiseksi ja yhteisen toimintamallin luomiseksi. Valmistelu-
vaiheessa luotiin FinnWayLearning-konsortio, jonka julkistaminen tapahtui 
29.4.2013. Konsortion varsinainen toiminta käynnistyi tämän jälkeen. Yh-
teisenä tavoitteena on tarjota koko Turun alueen koulutusosaamisen paletti 
kansainvälisille markkinoille. Yhteistoiminnalla saadaan mittakaavaetua kou-
lutustuotteiden myymiseen, uudet erilaiset yhteistyömuodot luovat edellytyk-
siä innovaatioille ja koulutuspalveluiden myynnistä syntyy tuloja. Eri kou-
lutusasteiden tekemä yhteistyö mahdollistaa myös ns. koulutusketjutuotteet. 
Niissä yhdistetään saman alan osaamista eri koulutustasoilta (varhaiskasvatus, 
perusopetus, toinen aste, korkeakoulutus) asiakkaan tarpeen mukaan. Finn-
WayLearning-verkostossa mukana olevissa oppilaitoksissa on opiskelijoita yh-
teensä noin 70 000 ja henkilökuntaa yhteensä noin 8 500.
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FinnWayLearning-konsortion koulutusviennin erityisalueita ovat oppiminen 
ja pedagogiikka, uudet menetelmät ja sisällöt oppilaitosten ja opettajien käyt-
töön, koulutuksen ja työelämän yhteistyö, työelämän tarpeiden mukainen 
koulutus, innovaatioiden tuottaminen korkeakouluissa sekä koulutusketjujen 
tarjoaminen. Parhaillaan allekirjoitettavana on FinnWayLearning-sopimus, 
jossa osapuolet sitoutuvat osallistumaan vuodesta 2014 alkaen konsortion 
toimintaan.

FinnWayLearning-verkostolla on mahdollisuus tarjota eri alojen laadukkaita 
koulutuspalveluja kansainvälisillä markkinoilla ja lisätä huomattavasti Varsi-
nais-Suomen kansainvälistä koulutusliiketoimintaa. Potentiaalisia asiakasryh-
miä on laajasti sekä julkisella että yksityisellä puolella. Suomalaisen koulu-
tuksen hyvä maine on hyödynnettävissä koulutusviennissä niillä aloilla, joissa 
alueellamme on erityisosaamista. 
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WaSteD-HanKe JäteHuollon 
oSaaMiSta vieMäSSä

Henna Knuutila  

JäteHuoltoalan KoulutuSviennin MaHDolliSuuDet

EU:n jätedirektiivissä on määritelty etusijajärjestys, jonka mukaan syntyvän 
jätteen määrää on pyrittävä vähentämään. Syntyvä jäte on ensisijaisesti käy-
tettävä uudelleen sellaisenaan tai materiaalina. Jos tämä ei ole mahdollista, 
jäte voidaan hyödyntää energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on loppusijoitta-
minen kaatopaikalle. EU:n valmistelemassa 7. ympäristöohjelmassa halutaan 
asettaa tavoitteet resurssien käytölle ja jätteen vähentämiselle. Pidemmän ai-
kavälin tavoitteena on kierrätysyhteiskunta, jossa jäte nähdään resurssina. 

Jätealan ammatillinen koulutus EU:ssa on vähäistä huolimatta alan kiivaasta 
kehittymisestä ja yhtenäisistä vaatimuksista jätteiden käsittelylle ja hyötykäy-
tölle. Tulevaisuudessa lisävaatimuksia tuovat tiukentuvat ilmasto-, materiaali-
tehokkuus- ja hyötykäyttötavoitteet. Raaka-aineiden hinnannousu kasvattaa 
omalta osaltaan jätteiden hyödyntämispaineita. Nykyisin ainoastaan Suomes-
sa ja Isossa-Britanniassa on virallinen jätealan ammatillinen tutkinto. Rans-
kassa toimii kansainvälisen jätehuoltoalan yrityksen ylläpitämä yksityinen 
koulutuskeskus, joka tarjoaa työntekijätason koulutusta jätealan ammattilai-
sille virallisen tutkintojärjestelmän ulkopuolella. Muilta osin koulutustarjonta 
pohjautuu erilaisiin epävirallisiin kursseihin. 

WastED-hankkeen tavoitteena on kehittää jätealan koulutusta erityisesti Itä-
Euroopan alueella. Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhteistyös-
sä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Suomen ympäristöopisto SYKLI:n 
kanssa. Kohdemaiksi on valittu Viro ja Latvia, joiden kanssa tehtävästä pro-
jektiyhteistyöstä toimijoilla on kokemusta. Hankkeen aikana luodaan myös 
uusia kumppanuuksia eri organisaatioiden ja korkeakoulujen välille. Turun 
ammattikorkeakoulu ja SYKLI vastaavat koulutussisältöjen ja -menetelmien 
kehittämisestä ja Haaga-Helia puolestaan koulutuspakettien tuotteistamises-
ta. Kaikki kolme partneria vastaavat omalta osaltaan koulutusviennistä.
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Jätehuoltomarkkinoiden nykytila

EU:n jätepolitiikkaa ohjaavat yhteiset tavoitteet, mutta jätehuoltoa ohjaavien 
periaatteiden (esim. jätteen synnyn ehkäisyn periaate, omavaraisuusperiaate) 
toteutus vaihtelee käytännössä paljon eri maiden välillä. Eurostatin jätetilas-
ton mukaan itäisen Euroopan maissa on jätteiden hyötykäytössä paljon tehos-
tamisen varaa, kuten alla oleva kuva kertoo. 

KUVA 1. Yhdyskuntajätteiden käsittely Euroopassa vuonna 2011. (Lähde: Eurostat / 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics/fi.)

Poliittisen paineen ja alan kasvavien liiketoimintamahdollisuuksien vaikutuk-
sesta jätehuoltomarkkinat ovat kasvamassa esim. Baltian maissa. Ongelmana 
on kuitenkin paitsi infrastruktuurin vaihteleva taso myös taitojen ja tiedon 
puute jätteiden käsittelystä ja kierrätyksestä.

WasteD-hankkeen tavoitteet

WastED-hankkeen tavoitteena on luoda jätehuoltoalalle uusia koulutusmateri-
aaleja. Hankkeessa luodaan jätehuoltoalan koulutuksesta vientituote ja sitä tes-
tataan ulkomaisten yhteistyöpartnereiden kanssa. WastED-hankkeen yhteistyö-
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kumppanit ovat Virosta Harjunmaan Yhteistoimintakeskus, Tallinn University 
of Technoloy (TTU) ja Estonian University of Life Sciences (EMU) sekä Latvi-
asta Waste Management Association of Latvia (LASA) ja Latvian Association of 
Waste Management Companies (LASUA).

Koulutuksen tuotteistaminen lisää aiheen ymmärrystä, helpottaa markki-
nointia sekä vahvistaa osaamista. Ulkomaiset partnerit jatkavat koulutustuot-
teen levittämistä omassa maassaan. Hankkeen päätyttyä tuotteistettua koulu-
tuskokonaisuutta tullaan markkinoimaan myös muihin maihin.

KUVA 2. Jätehuollon koulutustuotteen opintojaksot.

Turun ammattikorkeakoulun vahvuutena WastED-hankkeessa on innovaa-
tiopedagogiikkaan perustuvat opetusmenetelmät, joiden tavoitteena on akti-
voida opiskelijaa, kehittää yrittäjyyden asennetta ja vastuun ottamista omasta 
oppimisesta. Hankkeen tarkoituksena on myös levittää ja edelleen kehittää 
innovaatiopedagogista lähestymistapaa koulutukseen, eli jo tunnettujen oppi-
mis- ja opetusmenetelmien lisäarvoa tuottavaa soveltavaa toteutusta ja kehit-
tämistä sekä uusien oppimismenetelmien kehittämistä.
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Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat olleet hankkeessa vahvasti mu-
kana suunnittelemassa eri opetusjaksoihin sopivia opetusmenetelmiä sekä 
myös testaamassa niitä monialaisissa ryhmissä. Lisäksi hankkeen aikana val-
mistuu Turun ammattikorkeakoulun myynnin koulutusohjelmasta opinnäy-
tetyö liittyen jätehuollon koulutustuotteen liiketoimintasuunnitelmaan.

WastED-hankkeen tavoitteet ovat

• kohdemaiden koulutusrakenteiden ja toimintamallien kehittäminen
• ammatillisen koulutuksen kehittäminen kohdemaihin
• tuotteistettujen koulutuspakettien luominen
• jätehuoltoalan koulutuksen yhtenäistäminen
• suomalaisten koulutusorganisaatioiden vientiosaamisen kehittäminen.

Miten onniStua KoulutuSvienniSSä

Koulutusviennin onnistuminen edellyttää monia asioita. Ensin täytyy tun-
nistaa potentiaali omassa organisaatiossa ja tuotteistaa se asiakaslähtöisesti. 
Tämän lisäksi tarvitaan rahoitusta, pitkäjänteistä sitoutumista ja verkostoitu-
mista. Selvitettäviä asioita tähän liittyen ovat: 

• Asiakkaiden kartoittaminen (kuinka paljon asiakkaita on ja missä – 
maantieteellisesti ja markkinoittain?)

• Mitkä ovat tarpeet?

• Kilpailutilanne markkinoilla, miten jätehuoltoalan koulutus tällä 
hetkellä toteutetaan; minkälaisesta koulutuksesta on mahdollisesti 
puute?

• Miten/mistä saada taloudellista tuottoa?

Mahdolliset jätehuollon koulutusvientituotteen asiakkaat

Hankkeessa kehitettäville koulutusvientituotteille on useita mahdollisia asiak-
kaita. Potentiaalisia asiakkaita ovat esimerkiksi kansainvälisesti toimivat suo-
malaiset organisaatiot sekä yksityiset ja julkiset organisaatiot Itä- ja Etelä-Eu-
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roopassa ja Venäjällä. Myös Turun ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian ja 
SYKLI:n aiemmin hankkimat yhteistyökumppanit ovat mahdollisia asiakkai-
ta. Lisäksi jotkin julkiset organisaatiot joko tarjoavat tai ovat kiinnostuneita 
tarjoamaan jätehuollon koulutusta.

EU-maissa on jätealalla yhteensä noin miljoona työntekijää: 200 000 työnte-
kijää julkisella sektorilla, 200 000 työntekijää monikansallisissa yrityksissä ja 
600 000 työntekijää kansallisilla yksityisillä toimijoilla. Näihin lukuihin ei ole 
laskettu mukaan jätehuollon koulutusta tarjoavien organisaatioiden henkilö-
kuntaa. Alan mahdollisuudet ovat merkittävät ja valmennuksen sekä koulu-
tuksen tarve on suuri erityisesti maissa, jotka pyrkivät täyttämään EU:n ym-
päristödirektiivit.

Jätehuoltoon liittyviä osa-alueita ovat mm. lajittelu, nouto ja kuljetus, vaa-
rallisten jätteiden keräys sekä jätteiden käsittely ja hyödyntäminen. Asiakkaat 
voidaan myös jakaa yksityisiin, julkisiin ja koulutusorganisaatioihin. Näiden 
alla on kansallisia ja monikansallisia organisaatioita. Kohderyhmät voidaan 
myös jakaa alalla työskentelevien ja alalle haluavien kesken.

Viro

Virossa on joitakin organisaatioita, jotka tarjoavat jätehuollon koulutusta. Vi-
ron Jätehuollon yhdistys antaa tietoa jäsenilleen lainsäädännöstä ja ympäris-
töön liittyvistä toimintatavoista alueellisella ja kansallisella tasolla. Yhdistys 
myös kehittää yhteistyötä naapurimaiden kanssa. Lisäksi Viron ympäristömi-
nisteriöön kuuluu monia toimijoita. Koulutus perustuu kansalliseen opetus-
suunnitelmaan. 

Vuosina 2004–2007 Viron jätehuoltojärjestelmässä tapahtui monia muutok-
sia Euroopan Unionin jäsenmaille asettamista vaatimuksista johtuen. Näiden 
muutosten vuoksi suomalaisen jätehuollon koulutuksen ja osaamisen vien-
nille on hyvä tilaisuus. Vaikka Virossa on erilaisia toimijoita, jotka tarjoavat 
tietoa ja ympäristöön liittyviä kursseja, mikään toimija ei keskity kokonaan jä-
tehuollon koulutukseen. Tämä tarjoaa WastED-hankkeelle tilaisuuden löytää 
yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat koulutuspaketteja tai hankkivat niitä 
suoraan asiakkaille.



117Kansainvälinen Turun ammattikorkeakoulu

Latvia

Latviassa on muutamia organisaatioita, jotka tarjoavat koulutusta tai tietoa ym-
päristöön liittyvistä asioista ja jätehuollosta. Tarve tällaisille palveluille on sil-
ti merkittävä. Latviassa erityisesti jätteen loppusijoittaminen kaatopaikalle on 
ongelma: arvion mukaan noin 90% kuntien tuottamasta kiinteästä jätteestä 
viedään kaatopaikalle. Kuntien kiinteän jätteen kierrättäminen on lisääntynyt 
vuodesta 2002 lähtien pääosin materiaalien kierrättämisestä johtuen, mutta nii-
den kierrättämän kiinteän jätteen kokonaismäärä on pieni. Viimeisten kym-
menen vuoden aikaisten kierrätystrendien vuoksi on mahdollista, että tavoite 
täyttää EU:n 50 prosentin kierrätystavoitteet vuoteen 2020 mennessä voi olla 
vaikea saavuttaa. Latviassa on yksi mekaaninen/biologinen käsittelylaitos ja yh-
deksän suunnitteilla olevaa laitosta, mutta ei infrastruktuuria jätteen polttami-
selle. Kunnat ovat itse vastuussa kunnallisen kiinteän jätteen huollosta, joten ne 
voisivat olla kiinnostuneita WastED:n tarjoamista palveluista.

Latvian Jätehuoltoyhdistys järjestää konferensseja, näyttelyitä, seminaareja ja 
koulutusta kunnallisille asiantuntijoille, hallintolaitoksille, yrityksille ja yksi-
tyisille henkilöille. Yhdistys on WastED-hankkeelle hyvä yhteistyökumppani. 

Latvian Luontorahasto ja Vihreä Piste Latvia (Green Dot Latvia) tarjoavat tie-
toa ja koulutusta ympäristöön liittyvistä asioista. Latvian Jätehuoltoyritysten 
yhdistys (LASUA) tarjoaa ympäristöön liittyvää koulutusta lapsille ja yrityk-
sille. Se järjestää myös seminaareja, konferensseja, tiedotuskampanjoita ja tar-
joaa materiaalipaketteja kouluille. Yhteistyö LASUA:n kanssa voi olla hyvin 
tuottavaa, koska heillä on hyvät kontaktit erilaisiin ympäristöön liittyvien asi-
oiden ja jätehuollon kanssa tekemisissä oleviin yrityksiin ja organisaatioihin.

Venäjä

Venäjä on jo kokonsakin vuoksi yksi maailman suurimmista jätteen tuottajis-
ta. Vaikka jätteen määrä on suuri, sen uudelleenkäyttö on vähäistä. Venäjän 
markkinoilla kaivataankin sellaisia jätehuoltoalan yrityksiä, joilla on riittävästi 
tietotaitoa ja kokemusta kehittämään ja parantamaan maan jätehuoltoa.  

Venäjällä syntyy kiinteää yhdyskuntajätettä asukasta kohden yli 400 kiloa, 
josta vain 7–8 % kierrätetään. Loput 92–93 % kaikesta kiinteästä yhdyskun-
tajätteestä sijoitetaan kaatopaikoille. Venäjällä noin 40 % jätehuollon mark-
kinoista on yksityisten yritysten vastuulla. Isot kaupungit ovat keskeisessä ase-
massa suunniteltaessa ja kehitettäessä jätehuoltoa tulevaisuudessa. 
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WaSteD-HanKKeen SWot-analYYSi

Vahvuudet Heikkoudet

Sisäinen • Suomalainen jätehuoltoalan 
malli on edustava.

• Uusien asiakkaiden ja 
yhteistyökumppaneiden 
kartoitusta ei tehty.

• Hankepartnereilla löytyy 
asiantuntemusta jätehuollon 
koulutuksesta.

• Hankepartnereiden eri 
näkemykset koulutustuotteesta ja 
sen jatkokehittämisestä.

• Kohdemaihin organisaatioihin 
on luotu hyvä yhteistyö.

• Jätehuollon koulutustuotteen 
räätälöiminen eri kohderyhmille.

• Hankepartnereilla 
löytyy asiantuntemusta 
koulutusviennistä.
Mahdollisuudet Uhat

Ulkoinen • Uusien kontaktien luonti 
kohdemaiden organisaatioiden 
kanssa.

• Ei löydetä kiinnostuneita 
tahoja jätehuollon 
koulutusvientiyhteistyöhön.

• Jätehuollon koulutustuotteen 
uutuusarvo. 

• Kielimuurit.

• Tiivis yhteistyö koulutuspaketin 
suunnittelussa kohdemaiden 
organisaatioiden kanssa.



119Kansainvälinen Turun ammattikorkeakoulu

MoniMuoto-oPetuSta 
YHteiStYÖSSä Maltan 
YlioPiSton KanSSa

Mauri Kantola & Pekka Härkönen

JoHDanto

Artikkelissa kuvataan kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä, jossa Turun am-
mattikorkeakoulun eLearning Centre suunnitteli ja toteutti englanninkielisen 
monimuoto-opintojakson Career information systems (4 op) Maltan yliopis-
ton työvoimapalvelujen yksikön kanssa.

Prosessin aluksi määriteltiin opintojakson laadulliset mittarit opintojen ta-
voitteille, kohderyhmälle, sisällölle ja palautejärjestelmälle. Korkeakoulujen 
yhteistyöryhmä käsitteli aiempien toteutusten toteutussuunnitelmia ja toteu-
tuksista saatuja palautteita, joiden pohjalta ryhmä määritteli kehittämiskoh-
teet. Erityisesti kehitettiin elektronisten tietokantojen, internet-palveluiden ja 
tietoteknisten välineiden integroimista opintojakson opetukseen ja oppimis-
sisältöihin.

Opintojakso toteutettiin konstruktivistisina monimuoto-opintoina Maltan 
yliopistossa ja Turun ammattikorkeakoulussa. Maltan yliopiston post-gra-
duate -opiskelijaryhmän opiskelijat osallistuivat opetukseen lähiopetuksena 
Turun ammattikorkeakoulun oppimisalusta Optiman työtilassa, ePortfolio 
kyvyt.fi -palvelussa, Adobe Connect -työtiloissa ja webinaareissa. Palautetta 
kerättiin kohdennetuilla kysymyksillä, Optima-työtilan palautelomakkeel-
la, Adobe Connect -työtilan Chat-, Notes- ja puheviestintätoiminnoilla sekä 
Doodle-internet palvelulla ja sähköposteilla.

Yhteenveto käsiteltiin Maltan yliopistossa Labour Studies -yksikössä Maltan 
yliopiston ja Turussa Turun ammattikorkeakoulun eLearning Centren laatu-
suunnitelman mukaisesti. Opettajat suunnittelivat palautteen tuottamien ke-
hittämisideoiden ja uusien mahdollisuuksien kartoituksen kautta seuraavan 
toteutuksen englanninkielisille opiskelijaryhmille. 
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KoHti KorKeaKoulutuKSen vientiä

Suomen kansallisessa koulutusvientistrategian tavoitteena on Suomen saatta-
minen yhdeksi maailman johtavista koulutuksen ja koulutusjärjestelmän laa-
tuun perustuvista talouksista. Kysyntää suomalaiselle koulutusvientiosaami-
selle olisi maailmalla runsaasti, mutta tähän mennessä se ei ole kohdannut 
tarjontaa optimaalisella tavalla. (Finpro 2013.).

Eurooppalaisesta näkökulmasta koulutusviennin tärkeimmät vientialueet 
ovat Aasiassa, tai niissä maissa joihin vientimaalla on kielellisiä tai historialli-
sia siteitä. Heikkojen signaalien perusteella myös Afrikka on koulutusviennin 
uusi nouseva trendi. Sulautuvan opetuksen (blended learning) ja reaaliaikaiset 
(on-line) opinnot kasvattavat suosiotaan. Suomessa sulautuvaksi oppimiseksi 
on määritelty toiminta, jossa opetuksen tai oppimisen mahdollistamiseksi ja 
kehittämiseksi integroidaan uusia ja traditionaalisia opetuksen muotoja sekä 
hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa ja oppimisessa. Bonk ja 
Graham (2006) ovat määritelleet sulautuvan oppimisen menetelmäksi, jossa 
yhdistetään kontaktiopetusta ja verkko-opetusta, jakelujärjestelmiä ja tekno-
logioita sekä opetustekniikoita ja metodeita/pedagogisia ratkaisuja. Tavoittee-
na on rakentaa monimuotoinen oppimisympäristö, joka tuottaa mielekkään 
oppimisprosessin ja tukee oppimista. Tarve paremmin säädeltyyn toimintaan 
ja laadunvarmistukseen on nousemassa myös nopeasti kasvavalla koulutus-
viennin alalla. Yhteistyömallit, joissa laadunvarmistus ja kontrolli ovat var-
memmin viejän käsissä kasvattavat suosiotaan. Trendinä on kasvava mielen-
kiinto institutionaaliseen yhteistyöhön, jonka kautta voidaan saavuttaa pa-
remmat mahdollisuudet kestävään toimintaan. (Bonk & Graham 2006.)

Suomalainen koulutusosaaminen voidaan jakaa pääluokkiin, joista voidaan 
muodostaa kolme erilaista tarkasteluperspektiiviä: teknologia, asiantuntija-
palvelu ja sisältö. Näihin perspektiiveihin voidaan sisällyttää konsultointipal-
velut, opettajakoulutus ja sen kehittäminen, kielenopetuksen ratkaisut, virtu-
aaliset oppimisympäristöt ja niihin liittyvä pedagoginen valmennus sekä ti-
lauskoulutus sekä suomalaisen koulun lokalisointi paikalliseen ympäristöön 
(Juntunen 2009). Kansainvälistymis- ja liiketoimintastrategiat ovat vasta hah-
mottumassa. Yrityksiä tai korkeakouluja, joilla on koulutusosaamisen vientiä, 
on vähän. Verkostot veturiyritysten kanssa ovat vielä alkutekijöissään. (Här-
könen 2010)
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Rauhalan (2011) mukaan suomalaiset sisällöt eivät sellaisenaan sovi, vaan 
markkinat ovat kiinnostuneita tavasta toimia. Voisimme kuvata toimintata-
poja ja ratkaisuja, joilla olemme saavuttaneet tuloksia ja asiakkaat poimivat 
niistä tarvitsemansa. Vaikka koulutusalan markkinat ovat maailmanlaajuiset, 
niin tarpeet ovat eri maissa erilaisia. Hyvän koulutustason maissa koulutus-
alan kilpailu on kovaa, mutta suomalaisilla on selkeä kilpailuetu, käyttäjäläh-
töisyys. Suomalainen toimintatapa sisältää sekä palveluiden että sovellutusten 
tarjoamisen samasta paikasta. (Rauhala 2011)

Monimuoto-opetuksen käsite on vakiintunut suomalaiseen keskusteluun 
1970-luvulta lähtien etäopetuksen käsitteistön yläkäsitteeksi. Kansainväliseen 
terminologiaan ei monimuoto-opetus (multiform- tai multimedia-teaching) 
ole kovinkaan vakiintunut. Tunnetumpia ovat etäopetukseen tai itseohjat-
tuun oppimiseen liittyvät käsitteet (distance education, distance teaching, 
distance learning, independent studies, self-directed learning). Tämän päivän 
etäopetusta pyritään kehittämään avoimempaan suuntaan; ei ainoastaan ajan 
ja paikan suhteen, vaan myös aiemman koulutuksen, ihmisten elämäntavan ja 
ympäröivän yhteiskunnan suhteen. Erityisesti aikuiskoulutus on muuttumas-
sa kohti avointa opiskelua. (Väliharju et al. 2006.)

StrateGinen ulottuvuuS

Korkeakoulun on mahdollista rakentaa viitekehys, jossa yhdistyvät korkea-
koulutuksen strateginen suunnittelu, innovaatiopedagogiikka ja TKI-toi-
minta koulutusvientiponnistelujen tukemiseksi (Kantola & Kettunen 2012). 
Muutos kunnallisesta toiminnosta osakeyhtiöksi, alueellisen työllisyysraken-
nemuutos ja kansallisen rahoitusmallin uudistus tarjoavat kehittämismah-
dollisuuden korkeakoulustrategian ja näkökulman uudistukseen, joissa myös 
etäopetuksen tukitoimilla on keskeinen rooli. Verkko- ja mobiiliopetuksen 
teknologiamarkkinoille on ilmestynyt useita uusia toimijoita, jolloin tukipal-
veluiden asiantuntijuus korostuu mm. tarjonnan testaajana. Koulutuksen ja 
koulutusosaamisen viennin perspektiivistä oikeiden etätyökalujen merkitys 
on vahva: on ymmärrettävä infrastruktuuri- ja kulttuurierojen merkitys etä-
opintojen onnistumisen osana. Kokeilutoiminta on tärkeässä roolissa.

Tutkintoon johtavan ammattikorkeakoulutuksen vienti on haastavaa, sillä 
Suomen lainsäädännön mukaan nuorisoasteen tutkintoa opiskeleva EU-kan-
salainen ei ole velvollinen maksamaan koulutuksestaan. Tästä johtuen hel-



122 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 188

pommin toteutettavissa on täydennyskoulutustyyppinen, eri opintojaksosen 
ja -kokonaisuuksien myynti tai koulutusjärjestelmiin ja opetusmenetelmiin 
liittyvä konsultointi. Tärkeimpänä vientituotteena Turun ammattikorkeakou-
lussa pidetään siellä kehitettyä innovaatiopedagogiikkaa, jolla uskotaan ole-
van kysyntää koulutusmarkkinoilla. Turun ammattikorkeakoulun eLearning 
Centre on alkanut tuotteistaa verkko-opetuksen tukitoimia kansainvälisik-
si tuotteiksi. Esimerkiksi kokeiluyhteistyössä Maltan yliopiston henkilöstön 
kanssa on suunniteltu palveluita, joita Maltan yliopiston toiminnot voivat 
hyödyntää koulutuksen kehittämisessään verkostomaisesti, esimerkkinä Mal-
ta Yliopiston Labour Services -osaston ePortfolio-hankkeet ja webinaariope-
tuskoulutus. On kuitenkin huomattava, että korkeakoulut osallistuvat mo-
nien erilaisten verkostojen toimintaan. Tällöin on tärkeää arvioida verkoston 
strategista merkittävyyttä joillakin systemaattisilla kriteereillä ottaen kuiten-
kin huomioon, että yhteistyöedut voidaan tosin saavuttaa melko välillisesti ja 
epäsuorastikin. Verkostoituminen ja kumppanuuksiin sitoutuminen kuluttaa 
korkeakoulun taloudellisia ja inhimillisiä resursseja (Kantola et al. 2010).

Kumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö on muotoiltavissa strategiseksi tee-
maksi, joka on mahdollista sisällyttää aluekehitysvaikutukseen. Turun am-
mattikorkeakoulussa strategisten suunnitelmien soveltamisessa käytäntöön 
on pyritty soveltamaan BSC-kehikkoa, jota on samalla modifioitu korkea-
koulukäyttöön sopivaksi (Kettunen 2004). Turun ammattikorkeakoulu tekee 
yhteistyötä globaalien ja paikallisten kumppanien kanssa ja ulkoisia vaikutuk-
sia on kuvattu BSC:n alue- ja asiakasnäkökulmia soveltaen (Kettunen 2011).

oPintoJaKSon e-arKKiteHtuuri

Career information system (4 op) -opintojaksolle rakennettiin kuvion 1 mu-
kainen uraohjauksen e-arkkitehtuuri havainnollistamaan eri toimijoiden ja yh-
teyksien holistista kokonaisuutta. E-arkkitehtuurin ympärille jäsenneltiin kor-
keakoulujen keskinäisenä yhteistyönä opintojakson laajuuteen ja opetuksellisiin 
laatutavoitteisiin perustuva synopsis Turun ammattikorkeakoulun e-oppimis-
alustalle (Optima). Opintojakson rakenteen määrittelemisessä otettiin päämää-
räksi konstruktivistinen oppimiskäsitys: haluttiin, että jokainen opintojakson 
opiskelija luo itse oman oppimisen perspektiivin ja muodostaa omiin ammatil-
lisiin tarkoituksiinsa soveltuvan e-työkalupakin. Pedagoginen laadullinen taso 
varmistettiin luomalla oppimistehtävät ohjatuiksi kokonaisuuksiksi, joissa ku-
kin opiskelija pääsee itse kokeilemaan e-työkaluja opettajan ohjauksessa ja neu-
vonnassa.
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KUViO 1. Uratiedon opintojen e-arkkitehtuuri.

Opintojakson arkkitehtuurin rakennustyön taustalla vaikuttivat erilaiset osa-
kokonaisuudet, kuten learning by doing, ePortfolio ja itsetuntemuksen kehi-
tys, informaatioympäristön määrittely, interaktiiviset menetelmät, ura-ohja-
uksen online-keskittymät, CIS-toolbox-webinaarit sekä laatu ja etiikka. 

Opintokokonaisuuksien sisällöissä perehdyttiin seuraaviin etä- ja virtuaalioh-
jauksen mahdollisuuksiin: 

• Learning by doing -kokeilujen kautta opiskelijoita varten suunni-
teltiin tehtäviä ja sisältöjä uusien virtuaalisten työkalujen käyttöön-
ottamiseksi. Keskiöön nousivat erilaiset virtuaaliset oppimisalustat 
ja niiden työkalumahdollisuudet. Myös videoklippien käyttö oppi-
misen ja ohjaamisen tukena nousi esille niin opettajien kuin opis-
kelijoiden toimesta. Oppimistehtävän otsikoksi muotoiltiin: Use of 
the web elements of learning platform.

• E-portfolion ja itsetuntemuksen kehittämiseksi suunniteltiin tut-
kittavaksi erilaisia virtuaalisia portfolioita ja niiden sisältöjä sekä 
rakenteita. Kokeilutoiminta kohdistettiin virtuaalitestien, kuten 
esimerkiksi Meyer Briggs Type Indicator, kautta kunkin oppijan 
oman osaamisen ja omien piirteiden kartoitukseen. Oppimistehtä-
vä otsikoitiin seuraavasti: Develop an electric portfolio.

• Informaatioympäristön määrittelyssä (CIS by definition) suunni-
teltiin perehdyttäväksi Internetin avulla erilaisiin olemassa oleviin 
sähköisiin ohjaustyökaluihin ja käytänteisiin. Lisäksi suunniteltiin 
yksilötyönä analysoitavaksi kunkin virtuaalityökalun soveltuvuutta 
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omaan ammatilliseen käyttötarpeeseen ja omaan CIS-työkalupak-
kiin, joka suunniteltiin rakennettavaksi. Oppimistehtävä sai muo-
toilun: Utilisation of the new technologies in Career Guidance.

• Interaktiiviset menetelmät nähtiin tärkeäksi pedagogiseksi perus-
taksi e-arkkitehtuurin suunnittelulle. Tarkoituksena oli perehtyä ja 
perehdyttää opiskelijat virtuaaliseen yhteisölliseen interaktiiviseen 
ohjaukseen web-palveluiden avulla lähtien liikkeelle web-meeting 
-palveluiden tarjoamien mahdollisuuksien analyysistä käyttäen en-
simmäisenä kokeiluesimerkkinä Turun ammattikorkeakoulun työ-
tilaa Connect Pro -palvelussa. Kunkin opiskelijan suunniteltiin toi-
mivan sekä opettajan ohjauksessa että myös itse etäohjaajana toises-
ta tilasta ja ajasta muulle ryhmälle. Oppimistehtäväksi muotoiltiin: 
How to be a chairman on web meeting using interactive methods.

• Seuraavaksi suunniteltiin perehdyttäväksi olemassa oleviin virtuaa-
lisiin uraohjauksen keskittymiin tarkoituksena analysoida palvelui-
den sisältöjä ja niiden soveltuvuutta kunkin kohtaamiin ohjausti-
lanteisiin. (Oppimistehtävä: Study the examples of online career 
centers services in the web.) CIS-toolbox-webinarin pohjaksi suun-
niteltiin analysoitavaksi ja edelleen kehiteltäväksi kunkin opiskeli-
jan omaa virtuaalista Career Information System -työkalupakkia 
sekä tähän liittyviä kokemuksia. Osion oppimistehtäväksi muotou-
tui: Presentation of own CIS-toolbox in webinar and sharing feed-
back.

• CIS-webinaarin sisällöksi suunniteltiin edellisen vahvistamista yh-
teisin keskusteluin erittelemällä kunkin omaa e-oppimiskehittymis-
tä ja kokemuksia oppimistehtävänä: Presentation and discussions of 
own e-learning in the Course in the webinars and different ways of 
sharing knowledge.

• Quality and ethics -osiossa suunniteltiin opiskelijoiden perehdyt-
tämistä alan laatu- ja etiikka-ohjeistuksiin. Tämä osio suunniteltiin 
hieman perinteisemmäksi muodoltaan siten, että opiskelijat laatisi-
vat 800–1000 sanan tutkielman aiheesta omaan CIS-työkalulaatik-
koonsa. Oppimistehtävä otsikoitiin: Issue and politics of Quality 
and Ethics & sharing knowledge.
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oPintoJaKSon toteutuS Maltalla Ja SuoMeSSa

Ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa, jolloin Maltan yliopiston edustajat vie-
railivat Turussa, tutustuttiin kummankin korkeakoulun strategiatyöhön ja 
laatujärjestelmiin. Lisäksi yhteinen tarve kansainvälisen toiminnan edelleen 
lisäämiseksi opintosuunnittelun ja toteutusten tasolla todettiin samansuun-
taiseksi. Eroavaisuutena, mutta samalla rikkautena, havaittiin perinteisen tie-
dekorkeakoulun, Maltan yliopiston ja uudemman tradition käytäntölähtöi-
sen korkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun, toisistaan poikkeavat läh-
tökohdat. Yhteistä oli tarve keskittyä strategisesti tärkeisiin verkostoihin ja 
kumppaneihin.

Toisessa vaiheessa määriteltiin opintojakson laadulliset mittarit opintojen ta-
voitteille, oppimispäämäärälle ja opintojen kohderyhmälle, sisällölle sekä pa-
lautejärjestelmälle. Tavoitteiden tarkennuttua korkeakoulujen yhteistyöryh-
mä käsitteli opintojakson aihepiirin aiempien korkeakouluopintojen toteu-
tussuunnitelmia ja palautteita, joihin tukeutuen määriteltiin kehittämiskoh-
teet. Samanaikaisesti toteutettiin opintojaksosisällön ja toteutussuunnitelman 
uudelleenarviointi. Erityisesti elektronisten tietokantojen, palveluiden ja väli-
neiden integroimista opintojakson opetukseen ja oppimissisältöihin kehitet-
tiin.

Opintojakso toteutettiin monimuoto-opintoina Maltan yliopistossa ja Turun 
ammattikorkeakoulussa. Maltan yliopiston postgraduate-opiskelijaryhmän 
opiskelijat osallistuivat opetukseen lähiopetuksena (SmartBoard-luokkahuo-
ne + henkilökohtaiset mobiililaitteet ja tietokoneet), ja etäopetuksena Turun 
ammattikorkeakoulun oppimisalusta Optiman työtilassa, ePortfolio kyvyt.fi 
-palvelussa, Adobe Connect -työtilassa ja webinaareissa. Palautetta kerättiin 
kohdennetuilla kysymyksillä, OPTIMA-työtilan palautelomakkeella, Adobe 
Connect -työtilan Chat-, Notes- ja puheviestintätoiminnoilla sekä Doodle-
internet-palvelulla ja sähköposteilla. Keskeisenä osana opintojakson kokonai-
suuden hahmottamista opiskelijoille oli e-arkkitehtuuri, jonka yhteyksien pe-
rustalle jäsenneltiin opintojakson synopsis oppimistavoitteisiin perustuen.

Opintojakson opettajat analysoivat opiskelijoilta ja toisiltaan saamaansa pa-
lautetta ja kokosivat kehittämiskohteista ja kiitoksista yhteenvedon. Yhteen-
veto käsiteltiin Maltan yliopistossa Labour Studies -yksikössä ja Turussa Tu-
run ammattikorkeakoulun eLearning Centren laatusuunnitelman mukaisesti. 
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Turun ammattikorkeakoulun yhteisissä vapaasti valittavissa opinnoissa puo-
lestaan hyödynnettiin vuonna 2013 yhteistoimintana Maltan yliopiston kans-
sa saatua tietoa ja kokemusta englanninkielisissä opintojaksoissa Work and 
Career (5 op) ja ePortfolio (5 op) sekä suomenkielisillä Työnhaku- ja urasuun-
nittelun verkko-opintojakso ja Omien voimavarojen kehittäminen. Nämäkin 
opintojaksot toteutettiin monimuotoisesti, mutta verkkomuotoisuutta enem-
män painottaen. Kyseisten opintojaksojen osallistujille tarjottiin mahdolli-
suus lähiopintoaloitukseen, joissa tarjottiin erityistukea opintojakson toteu-
tukseen liittyvissä teknisissä ja sisällöllisissä seikoissa. Malta-Turku-yhteistyö 
oli lisäksi kokemuksellisesti osoittanut, että myös aikuis- ja jatko-opiskelijoi-
den motivaatio ja tavoitteisiin sitoutuminen on korkeampaa, mikäli opiskeli-
jat tuntevat kuuluvansa ryhmään ja saavansa halutessaan ohjausta pelkän itse-
opiskelun sijasta tai sen lisäksi.

Lisäksi Maltan yliopiston Labour Studies -yksikköä vastaavaa opetusta tarjo-
taan Turun ammattikorkeakoulussa kussakin koulutusohjelmassa erikseen, ja 
vapaasti valittavissa yhteisissä opinnoissa opiskelijoilla on mahdollisuus syven-
tää tietämystään työllistymiseen liittyvissä taidoissa. Yhteisillä suomenkielisel-
lä Työnhaku- ja urasuunnittelun verkko-opintojaksolla sekä englanninkieli-
sellä Work and Career -opintojaksolla tutustutaan suomalaisiin sekä yleiseu-
rooppalaisiin työhönhakeutumisprosesseihin, -kanaviin ja työlainsäädäntöön. 
Opintojaksoilla ePortfolio ja Omien voimavarojen kehittäminen opiskelijat 
oppivat analysoimaan omia ammatillisia taitojaan ja ominaispiirteitään sekä 
luomaan näiden markkinointiin elektronisen portfolion Turun ammattikor-
keakoulun oppimisalusta Optiman www.kyvyt.fi-palveluun. Mahara-pohjai-
sen kyvyt.fi-palvelun keskeisenä ominaisuutena on, että opiskelijoilla on mah-
dollisuus säilyttää palveluyhteytensä systeemiin opinnoista valmistuttuaan ja 
siten käyttämään portfolioitaan oman ammatillisen kehittymisen ja osaami-
sensa markkinoinnissa tulevalla urallaan. Lisäksi Maltan yliopiston opiskelija-
ryhmän perspektiivi auttoi opintojaksojen opettajia ymmärtämään monikult-
tuurisia erityispiirteitä ja ennakoimaan näiden vaatimuksia Turun ammatti-
korkeakoulun kansainvälisissä opiskelijaryhmissä. Kyseisille opintojaksoille 
ilmoittautui yhteensä 289 opiskelijaa 10 eri kansallisuudesta.

Tulevaisuutta silmällä pitäen yhteistyöhön osallistuneet opettajat suunnitte-
livat palautteen tuottamien kehittämisideoiden ja uusien mahdollisuuksien 
kartoituksen kautta tulevia monimuotototeutuksia. Opintojakson toteutta-
mista jatko-opinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa kehitetään ja ta-
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voitteena on luoda myös vastikään rakennetun CARPE-verkoston käyttöön 
yhteistä ohjausmateriaalia. Myös kehittämistyön hankkeistamista EU-rahoi-
tuksen tai muun ulkopuolisen rahoituksen turvin päätettiin jatkossa tutkia.

JoHtoPäätÖKSet

Koulutusvienti sisältää niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ansainta-
mahdollisuuksia. Tässä yhteydessä erityisesti virtuaalisuuden tuomia mahdol-
lisuuksia kansainvälistymiseen tulisi pohtia aiempaa tarkemmin. Vientituot-
teena eLearning-osaamisesta on mahdollista luoda menestystuote. Koulutus-
järjestelmämme on kansainvälisesti vertaillen korkealaatuinen. Yhdistämällä 
suomalaista tietotekniikka-, ammatti- ja koulutusosaamista voidaan luoda 
menestyksellinen tuotesegmentti maailman markkinoille. Kukin prosessi on 
kuitenkin hyvä aloittaa kokeilutoiminnalla ja tähän vaaditaan oma TKI-pa-
nostuksensa.

Koulutusvienti ei ole pelkkää kaupankäyntiä, vaan se on koulutuksellisesti 
kehittyneiden maiden missio. Yhteiskuntavastuu ja strategiatyö ovat myös 
osaamisen jakamista. Koulutusvienti on tarvelähtöistä: koulutuksen myymi-
nen täyttää ostajan oppimistarpeen. Tietoverkkojen maailmassa oppiminen 
ja koulutusvienti on organisoitava uudella tavalla. Verkko-opetusmateriaalin 
tuottaminen ja uusien jakelukanavien perustaminen vaatii uudenlaisia toi-
mintatapoja ja hallinnollisia ratkaisuja. Lisäksi uusien pedagogisten ratkaisu-
jen toteuttaminen vaatii osaamista ja resursseja sekä toteuttajiltaan vaihtoeh-
tojen tarkan analyyttisen harkinnan lisäksi heikkojen signaalien tunnistamista 
ja rohkeutta tarttua uusiin mahdollisuuksiin. 
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MoniKulttuuriSen 
YHteiSKunnan tuKeMinen

Valtakunnallisen kansainvälistymisstrategian yhtenä päätavoitteena on 
monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen. Toimintaympäristön muu-
tokset ja monikulttuurillistuminen luovat korkeakouluille uusia odotuk-
sia. Valtioneuvoston hyväksymässä Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–
16 -kehittämissuunnitelmassa painotetaan elinikäisen oppimisen poli-
tiikkaa kansallisen kilpailukyvyn vahvistamisessa. Elinikäisen oppimisen 
rinnalle on nostettu maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten 
henkilöiden opiskelun tukeminen, jotta he voivat osallistua koulutuk-
seen samassa suhteessa kuin kantaväestö. Maahanmuuttopolitiikassam-
me on korostettu yhteiskuntaan integroitumista oman kulttuurin eri-
tyispiirteet säilyttäen.

Monikulttuurisuus on terminä kiintoisa ja suhteellisen uusi, sillä sille 
ei ole esimerkiksi sivistyssanakirjassa annettu määritelmää. Wikipedian 
mukaan käsitettä käytetään ainakin kolmella tapaa: synonyymina kult-
tuuriselle monimuotoisuudelle, kulttuuriseen monimuotoisuuteen liit-
tyvään poliittiseen ohjelmatyöhön tai poliittiseen kokonaisnäkemykseen 
kulttuurisen monimuotoisuuden hallinnasta. Etnisten ryhmien lisäk-
si käsite on laajentunut koskemaan myös erilaisia alakulttuureita kuten 
vammaisia ja sukupuolivähemmistöjä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
toteutuminen sekä asenneilmapiirin kehittäminen ovat monikulttuuri-
suuden edellytyksiä.
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Korkeakoulujen tärkeänä tehtävänä nähdään Suomen kansainvälistä kil-
pailukykyä ja elinkeino- ja innovaatioympäristöä kehittävät toimenpi-
teet. Tasokas tutkimus, polku tutkimuksesta käytäntöön sekä yksityisen 
ja julkisen sektorin tarpeisiin sopivan työvoiman tuottaminen ovat kei-
noja vaikuttaa kilpailukykyyn. Lisäksi tärkeäksi nähdään kieli- ja kult-
tuuritaitojen lisääminen.

Monikulttuurinen koulutusympäristö edellyttää infrastruktuuria, joka 
edesauttaa suomalaiseen korkeakouluyhteisöön, yhteiskuntaan ja työ-
markkinoille integroitumista. Tämä tarkoittaa opintojen ja opiskelijoi-
den oppimista tukevien palveluiden järjestämistä siten, että strategiassa 
lausutut tavoitteet voivat toteutua käytännössä. Oppimaan oppimisen 
ja elämänhallintaan liittyvien toimenpiteiden lisääminen ulkomaalais-
taustaisten opiskelijoiden kohdalla on noussut pinnalle. Lisähaasteena 
on suomen kielen ja kulttuurin sekä yhteiskunnan tuntemus erityisesti 
ulkomaalaisten Suomeen tutkinto-opiskelijoiksi tulevien kohdalla. Toi-
saalta Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten osaamista ja kulttuurien 
tuntemusta on tarve hyödyntää laajemmin Suomen kulttuuria ja korkea-
koululaitosta rikastavana voimavarana.

Timo Tanskanen
koulutusjohtaja
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ulKoMaalaiSoPiSKeliJoiDen 
inteGroituMinen 
SuoMalaiSeen YHteiSKuntaan 
Ja tYÖeläMään

Olli Mäkinen

Kansanedustajat haluaisivat, että EU:n ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta 
perittäisiin lukukausimaksuja. Lakialoitteen (LA 91/2012 VP) allekirjoitti 
119 kansanedustajaa. Vaikka kansanedustajien tekemät lakialoitteet päätyvät 
harvoin laeiksi, kansanedustajien allekirjoittama aloite kertoo kuitenkin jo-
tain Suomessa vallitsevasta ilmapiiristä. Ulkomaalaisopiskelijat nähdään suo-
malaisten kukkarolla elelevinä vapaamatkustajina. Täytyy kuitenkin muistaa, 
että vaikka koulutus on heille maksutonta, he kustantavat oleskelunsa itse.

Suomessakin on kokeiluluonteisesti mahdollisuus alkaa periä lukukausimaksu 
EU:n ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Viime lukuvuonna Suomessa opis-
keli 12 kokonaan opintonsa ilman lukukausimaksua korvaavaa stipendiä saa-
nutta opiskelijaa. Käynnissä olevassa kokeilussa maksullisissa koulutusohjel-
missa oli kaikkiaan 110 opiskelijaa. Suurin osa heistä sai siis lukukausimaksun 
kokonaan tai osin kattavan stipendin.

Suomalaiset PISA-tutkimusten jälkimainingeissa paistattelevat koulutusalan 
ideologit näkevät suomalaisessa koulutusjärjestelmässä olevan potentiaalia 
vaikka uudeksi Nokiaksi. Tämä ei ole ehkä aivan realistista. Maailman johta-
vat yliopistot ja korkeakoulut löytyvät muualta kuin meiltä. Suomi on huipul-
la joillakin hyvin kapeilla tieteen sektoreilla, joihin maksavia opiskelijoita olisi 
varmaan tulossa. Samoin Suomi voi olla perusopetuksessa mallimaa, josta ote-
taan maailmanlaajuisesti esimerkkiä. Täytyy kuitenkin miettiä, onko esimer-
kiksi tansanialaisilla metsäalan opiskelijoilla varaa tulla jatkossa Suomeen, jos 
lukukausimaksumuuri nousee; kestävän kehityksen kannalta olisi globaalisti 
hyödyllistä, jos alan asiantuntemus kehittyisi esim. Himalajan rinteille, Brasi-
liaan ja Afrikassa Sahelin alueelle. 
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Lakialoite on ristiriidassa sen kanssa, minkälaisena hallituspuolueet ja kes-
kusta näkevät suomalaisen korkeakoulujärjestelmän tulevaisuuden. Korkea-
koulujen kansainvälistymisstrategian 2009–2015 valmistelutyöt aloitettiin jo 
edellisen hallituksen aikana. Tässä strategiassa kansainvälistyvä korkeakoulu-
laitos ja monikulttuurinen yhteiskunta nähdään edellytyksenä maamme kan-
sainvälisen kilpailukyvyn kannalta.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää on pyritty tietoisesti kasvattamaan juuri 
kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn vuoksi. Ammattikorkeakouluissa ja yli-
opistoissa opiskeli vuonna 2001 yhteensä hieman alle 6 900 ulkomaista tutkin-
to-opiskelijaa. Vuonna 2011 heitä oli yhteensä noin 17 500. Ulkomaisia opis-
kelijoita opiskeli lähes yhtä paljon yliopistoissa (8 753) ja ammattikorkeakou-
luissa (8 703). Ammattikorkeakouluissa ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden 
osuus oli 6,3 % ja yliopistoissa 5,2 % kaikista opiskelijoista. Tutkinto-opiskeli-
joista enemmistö tulee Euroopan ulkopuolelta. Vuonna 2011 ammattikorkea-
koulujen ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista 83 % oli EU/ETA-maiden ul-
kopuolelta ja yliopistojen ulkomaisista tutkinto-opiskelijoista vastaavasti 70 %.

Edellä mainitun lakialoitteen allekirjoittaneet kansanedustajat perustelivat 
aloitettaan sillä, että ulkomaalaisopiskelijat ottavat Suomesta vain rusinat pul-
lasta ja palaavat valmistuttuaan kotiin tai joihinkin kolmansiin maihin. Tilas-
tokeskuksen mukaan puolet ulkomaalaisista opiskelijoista löytää valmistut-
tuaan töitä Suomesta ja tätäkin useampi haluaisi valmistuttuaan työn juuri 
Suomesta. Tämän mukaan olisi ehkä järkevämpää panostaa siihen, että yhä 
useampi ulkomaalaisopiskelija jäisi Suomeen sen sijaan että opiskelulle Suo-
messa pyrittäisiin rakentamaan esteitä. 

CoSMoS-ProJeKti  Ja DeGree ProGraMMe in 
inForMation teCHnoloGY 

Turun ammattikorkeakoulun Tietoliikenne ja sähköinen kauppa -tulosalue 
(nykyään Liiketalous, ICT ja Bioalat) on ollut mukana Euroopan Unionin/
Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa COSMOS Network -projektissa 
(2007–2013), jonka tarkoituksena on saada ulkomaalaiset opiskelijat integ-

1. Saarenmaa, Saari & Virtanen: Opiskelijatutkimus 2010 - Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo 
ja opiskelu. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:18. http://www.minedu.fi/export/si-
tes/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/okm18.pdf?lang=fi
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roitumaan paremmin suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan. Cosmos-
projektin puitteissa tehtiin myös tutkimustyötä, jossa selvitettiin ulkomaalais-
opiskelijoiden integroitumisen esteitä. Tutkimuksessa haastateltiin sekä opis-
kelijoita, työelämän edustajia, tulosalueen henkilökuntaa ja heistä koostuvia 
asiantuntijaraateja. 

Tulosalueella on yksi englanninkielinen koulutusohjelma, Degree Programme 
in Information Technology, jossa koulutetaan verkkoteknologiainsinöörejä. 
Information Technology -koulutusohjelman kohdalla Suomeen jäävien määrä 
on huomattavasti pienempi kuin puolet. Heidän menettämisensä on tieten-
kin menetys Suomelle. Se, että he yleensä jatkavat opiskelua ulkomaalaisissa 
yliopistoissa – joukossa myös alan huippuopinahjoja – kertoo toisaalta suo-
malaisen koulutusjärjestelmän ja kyseisen koulutusohjelman laadukkuudesta.

Cosmos-projektin tutkimusosuudessa haastateltiin siis henkilökunnan ja 
opiskelijoiden lisäksi myös turkulaisia IT-alan yrityksiä, joilta kysyttiin, miksi 
he eivät rekrytoi ahkerammin kansainvälisiä opiskelijoita. Tutkimustulokset 
ja niiden suhtautuminen koulutusohjelman todellisuuteen sekä kehittämis-
toimenpiteet on tiivistettävissä kielikysymyksiin. 

Kielitaito, tai sen puute, nähtiin ylivoimaisesti suurimmaksi esteeksi suoma-
laisille työmarkkinoille pääsyyn. Tämän lisäksi oli toki muitakin syitä kuten 
suomalaisten ennakkoluulot, kulttuurierot ja työelämätaitojen hallinta. In-
formation Technology -koulutusohjelmassa annetaan suomen kielen opetus-
ta, mutta se on hyvin marginaalista, mikä on toisaalta ymmärrettävää, koska 
tietotekniikan kieli on englanti.

Työnantajat arvostavat ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden osaamista, mut-
ta työelämässä ei viestitä pelkästään englanniksi – yleensä sosiaalistumiseen 
tarvitaan suomen kieltä. Tämä koskee myös verkostoitumista yleensä: kielen 
ja kulttuurin hallinta sekä harjoitus- ja työpaikkojen saaminen liittyvät aina 
yhteen. Voisi ajatella, että jos työntekijä ei hallitse suomen kieltä eikä integ-
roidu yhteiskuntaan, hänellä tulee pakostakin olemaan tulevaisuudessa on-
gelmia, ja myös sitoutuminen yhteiskuntaan ja sen rakentamiseen jää vaja-
vaiseksi. Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen edellyttää, että kansalaiset 
ymmärtävät, että heillä ei ole pelkästään oikeuksia vaan myös velvollisuuksia. 
Tämän tunteen omaksuminen puolestaan edellyttää, että yksilö tuntee ole-
vansa yhteisön täysvaltainen jäsen.
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Koulutuksessa onkin kiinnitettävä enemmän huomiota kielitaidon hankkimi-
seen. Ulkomaalaisopiskelijoille pitää osata myös asettaa tässä suhteessa vaati-
muksia. Kun työharjoittelulla on keskeinen rooli työelämään pääsyssä, ja kun 
ulkomaalaisopiskelijoilla oman alan työharjoittelupaikkojen saaminen on eri-
tyisen vaikeaa, pitäisi tähän ongelmaan kiinnittää huomiota. Työnantajathan 
saavat työharjoittelijathan ovat usein ikään kuin näytille tulevia rekrytointeja 
silmälläpitäen. Yksi mahdollisuus olisi järjestää työharjoittelu suomalais-kan-
sainvälisillä harjoittelupareilla. Näin kansainvälisyydestä otettaisiin kaikki irti: 
suomalaiset ja ulkomaalaisopiskelijat tutustuisivat toisiinsa, ulkomaalainen 
pääsisi osaksi suomalaisen opiskelijan verkostoja, ja suomalainen opiskelija 
toimisi eräänlaisena siltana työelämään samalla kun hän itsekin kansainvälis-
tyisi.

Tiedottamista ja markkinointia tulisi myös lisätä. Työnantajien haastatteluis-
sa on ilmennyt, että harva heistä tietää kansainvälisen koulutusohjelman ole-
massaolosta. Suomessa on IT-alalla työttömyyttä, mutta se vaikuttaa kuiten-
kin olevan toimintasektori, joka on pystynyt työllistämään ihmisiä koko 2010 
luvun alun laman ajan. Joistakin ammattiosaajista on jopa krooninen pula. 

Otammeko sitten kaiken hyödyn irti ulkomaalaisopiskelijoista? Kupittaan 
ICT-talossa on kansainvälinen yhteisö, jossa piilee suuri määrä innovatiivista 
potentiaalia. Suomalaisille ja kansainvälisille opiskelijoille on järjestetty yh-
teisiä opintojaksoja: 15 opintopisteen harjoitusyritys on ollut joissakin kou-
lutusohjelmissa kaikille opiskelijoille pakollinen – tosin se tulee jatkossa kor-
vautumaan enemmän työelämään suuntautuneilla ns. capstone-projekteilla. 
Olisi tärkeää saada sekä kotimaiset että kansainväliset opiskelijat heti opiske-
lujen alkuvaiheessa ”oikeisiin töihin”, joissa he joutuvat laittamaan kekseliäi-
syytensä ja innovatiivisuutensa likoon ja ottamaan vastuuta yksittäisistä työ-
elämäprojekteista. Olisi myös saatava syntymään opiskelijoiden keskeisiä mo-
nikansallisia verkostoja, joista olisi hyötyä tulevaisuudessa.

Mielestäni sekä toimialueen että koko yhteiskunnan tasolla tulisi myös kes-
kustella vakavasti siitä, miksi meillä on kansainvälisiä koulutusohjelmia. Pelk-
kä vetoaminen kansainvälistymiseen ja OKM:n strategioihin ei riitä, vaan sekä 
alueen elinkeinoelämä että ammattikorkeakoulun henkilökunta pitäisi saada 
sitoutettua kansainvälisten opiskelijoiden läsnäoloon. Me vaadimme helposti 
kotimaisilta opiskelijoilta suvaitsevaisuutta ja valmiutta vieraiden kohtaami-
seen; samaa valmiutta pitäisi löytyä myös elinkeinoelämältä ja ammattikor-
keakoulun henkilökunnalta.
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Miten muualla – benchmarkkaus osa CoSMoS-projektia

Yksi Cosmos-projektin osa oli ICT-talon opettajien tutustumiskäynnit kan-
sainvälisiin partnerikorkeakouluihin: kyseessä oli siis benchmarkkaus, hyvi-
en käytäntöjen omaksuminen.  Matkat suuntautuivat Kieliin, Mälardaleniin, 
Valenciaan, Amsterdamiin ja Kööpenhaminaan.

Suomi poikkeaa tietenkin huomattavasti edellä mainituista monikulttuuri-
sista yhteiskunnista. Esimerkiksi Ruotsissa ei erityisesti houkutella ulkomaa-
laisopiskelijoita jäämään maahan, sillä maahanmuuttajia on jo omasta takaa. 
Ruotsissa kansainväliset perusopiskelijat nähdään vierailijoina, jotka palaavat 
opintojen jälkeen kotimaihinsa ja liittyvät osaksi Ruotsi-keskeistä globaalia 
verkostoa. Siksi voidaan sanoa, että Ruotsi aukaisee oviaan kolmannen maail-
man opiskelijoille kehitysyhteistyön merkeissä, ja tämä lienee ollut myös yksi 
suomalaisen koulutuspolitiikan tavoitteista.

Tanskassa taas on vallinnut melko voimakas kotouttamispolitiikka jo yli kym-
menen vuoden ajan. Tämä ”sopeudu tai ulos” -politiikka näkyy myös suh-
tautumisessa ulkomaalaisiin opiskelijoihin. Tanskassa koulutus maksaa EU:n 
ulkopuolisille opiskelijoille, mikä on johtanut siihen, että ulkomaalaiskiin-
tiöt täyttyvät paljolti naapurimaista tulevilla opiskelijoilla. Tanska on veto-
voimainen maatalous- ja elintarviketeknologian lisäksi myös mm. logistiikan, 
energiateknologian, kestävän kehityksen, muotoilun ja muiden taideaineiden 
koulutuksen tarjoajana. Tanskassa englannin kieli pyritään muuttamaan ai-
kaisessa vaiheessa tanskaksi, jolloin opiskelijoiden on helpompi löytää työ- ja 
harjoittelupaikkoja. Myös Ruotsissa on siirrytty maksulliseen koulutukseen, 
mikä on romahduttanut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiske-
lijoiden määrän. Näin siitä huolimatta, että suurin osa heistä olisi oikeutettu 
apurahaan, joka käytännössä vapauttaa opiskelijan lukukausimaksuista. 

Ruotsi ja Tanska ovat huomattavasti monikulttuurisempia yhteiskuntia kuin 
Suomi. Varsinkin Ruotsi on viimeisen 50 vuoden hyödyntänyt ulkomailta 
saapuvaa työvoimaa tehokkaasti. Tästä massiivisesta muutosta johtuen Ruotsi 
ja Tanska tähyävät enemmänkin tutkijoiden ja jatkotutkinto-opiskelijoiden 
rekrytointiin – perustutkinto-opiskelijoiksi heille riittää maahanmuuttajia ja 
heidän jälkeläisiä omasta takaa.

Ruotsin ja Tanskan nykyinen maahanmuuttopolitiikka kannustaa maahan-
muuttajien tehokasta ja nopeaa kotouttamista yhteiskuntaan. Kotouttamisen 
ei nähdä sotivan yksilön vapauksia vastaan vaan katsotaan, että mitä nopeam-
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min sopeutuu yhteiskuntaan, sitä helpompi on työllistyä ja löytää paikka yh-
teiskunnassa. Kotouttamiseen myös satsataan, koska sen hyödyt on niin sel-
västi osoitettavissa. Tämä ajattelu heijastuu myös suhtautumisessa ulkomaa-
laisopiskelijoihin. 

MiKSi ulKoMaalaiSoPiSKeliJoita – HYÖtYä vai 
Haittaa? 

On luonnollista, että laskukausi ja työttömyys aikaansaavat ulkomaalaisvas-
taisia asenteita. Täytyy kuitenkin muistaa, että informaatio ja korkea koulu-
tustaso ovat tämän päivän tärkeimmät tuotantotekijät, ja niidenkin siirtymi-
nen pois Suomesta on mahdollista. Jo nyt tuotantoa on siirretty maihin, joissa 
työvoima- ja tuotantokustannukset ovat halvempia. Jos huipputeknologian 
yrityksellä ei ole tarpeeksi osaavaa työvoimaa, eikä Suomi pyri aktiivisesti sen 
rekrytointia turvaamaan, elinkeinoelämä korjaa tällaiset puutteet joko rek-
rytoimalla henkilöstöä suoraan ulkomailta tai siirtämällä koko toimintansa 
sinne. Koulutuspolitiikka on tärkeä keino varmistaa elinkeinoelämälle riittävä 
määrä taitavia kansainvälisiä osaajia, varsinkin kun Suomessa ikäluokat piene-
nevät ja osaajista alkaa olla puute. 

Vaikka ulkomaalaisopiskelijat muuttaisivat valmistuttuaan pois Suomesta, 
heidän tänne jättämänsä pääoma on kuitenkin suurempi kuin se, minkä he 
vievät mennessään. Kansainvälisessä kilpailussa pärjääminen edellyttää suo-
malaisiltakin monikulttuurisuustaitojen hallintaa, ja niitähän voimme oppia 
vierasopiskelijoilta paikan päällä. Nyt ulkomaalaisopiskelijoista jää tänne puo-
let, mutta aktiivisilla toimilla tätä osuutta voitaisiin nostaa. Joidenkin opis-
kelijajärjestöjen mukaan laskennallisesti riittää, että jos valmistuneista kan-
sainvälisistä opiskelijoista jäisi valmistuttuaan Suomeen neljännes, maksuton 
korkeakoulutus olisi kansantaloudellisesti kannattavaa. 
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Satu-KoulutuKSella 
SairaanHoitaJaKSi SuoMeSSa

Raija Sairanen

Tässä artikkelissa kuvataan Sairaanhoitajia Turkuun -koulutuksen (SATU) – 
eli maahanmuuttajasairaanhoitajien pätevöitymiskoulutuksen – toteutusta ja 
merkitystä monikulttuurisen yhteiskunnan tukemisessa. SATU-koulutus al-
koi 10 vuotta sitten lajissaan ensimmäisenä Suomessa. Nyt on menossa jo vii-
des ryhmä. SATU-koulutus on ollut menestyksekäs työvoimapoliittinen kou-
lutus, koska jokainen siihen osallistunut opiskelija on valmistunut ja saanut 
valmistuttuaan alan töitä. Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri 
myönsi SATU-koulutukselle YK:n rasismin vastaisena päivänä 21.3.2013 En-
nakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen ennakkoluulottomasta toiminnasta 
maahanmuuttajien koulutuksen edistämiseksi.

Satu-KoulutuS

SATU-koulutus on suunnattu EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville maa-
hanmuuttajille, jotka ovat suorittaneet kotimaassaan sairaanhoitajan tai muun 
vastaavan terveydenhuoltoalan tutkinto. SATU-koulutus antaa sairaanhoitaja 
(AMK) -tutkinnon, ja näin sen suorittaneet  voivat hakea sairaanhoitajaksi 
laillistamista VALVIRAsta. Ensimmäinen SATU-ryhmä aloitti vuoden 2003 
syksyllä ja nyt on menossa viides ryhmä, joka valmistuu keväällä 2014. En-
simmäisessä ryhmässä oli 20 opiskelijaa, mutta muissa 16, jotta opiskelijoiden 
heterogeenisuus on voitu huomioida paremmin. 

Opiskelijat on valittu yhteistyössä TE-toimiston ja Turun ammattikorkeakou-
lun kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa karsitaan pois hakijat, joilla ei ole vaadit-
tua sairaanhoitajan tai muuta vastaavaa tutkintoa. Kaikki muut kutsutaan va-
lintakokeeseen, jossa haastattelun ja kirjallisen tehtävän avulla testataan suo-
men kielen taito sekä motivaatio osallistua koulutukseen.
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Puolitoista vuotta kestävä pätevöitymiskoulutus keskittyy hoitotyön tietotai-
tojen päivittämiseen, Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteisiin, 
suomalaisten terveysongelmiin sekä erityisesti lääkehoitotaitoihin. Holistinen 
hoitotyön orientaatio sekä mielenterveys- ja päihdehoitotyö on monelle uut-
ta. Opiskelun kielenä on suomi. Valmistuttuaan opiskelijoilla on myös ATK-
ajokortti, lääkehoitotodistus sekä todistus suomen kielen taidosta. Koulutus 
on laajuudeltaan 120 op, josta teoriaopintoja on 80 op ja ohjattua harjoittelua 
40 op. (Turun ammattikorkeakoulu 2013.)

SATU-sairaanhoitajista melkein puolet tulee Venäjältä, muut mm. Iranista, 
Irakista, Ukrainasta, Liettuasta, Kosovosta, Bosniasta, Virosta, Kolumbiasta, 
Kiinasta, Thaimaasta, Filippiineiltä, Jordaniasta, Guineasta ja Keniasta. Opis-
kelijoiden työkokemus lähtömaassa on vaihdellut tehohoidosta humanitää-
riseen apuun. Suomessa työkokemusta sairaanhoitajille on kertynyt pääosin 
vanhustenhuollossa. Kaikki SATU-koulutuksen käyneet 68 henkilöä ovat val-
mistuneet ja työllistyneet valmistuessaan omalle alalleen. Monella on nykyisin 
virka tai vakinainen toimi, jopa erikoissairaanhoidossa. Muutama on jatkanut 
erikoistumisopintoihinkin.

Koulutuksen rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus ja sen järjestää Turun 
ammattikorkeakoulun Hyvinvointi ja terveys -tulosalueen aikuiskoulutus. 
Turun TE-toimiston kotouttamispalvelut toimii vastuutoimistona. Koulu-
tus on jatkoa ESR-rahoitteiselle SATU – Sairaanhoitajia Turkuun maahan-
muuttajista -projektille, mistä nimi juontuu. Yhteistyötahoina on Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiiri, Turun sosiaali- ja terveystoimi sekä TEHYn Turun 
aluetoimisto, joiden edustajat ovat mukana ohjausryhmässä. 

MoniKulttuurinen YHteiSKunta

Suomi on monikulttuuristunut Neuvostoliiton hajoamisen ja sallivamman 
pakolaispolitiikan myötä 1990-luvulta lähtien. Maahanmuutto voi olla per-
hesiteisiin ja avioliittoon perustuvaa, työperustaista, pakolaisuutta tai turva-
paikan hakua. Stereotyyppistä maahanmuuttajaa ei ole olemassa.

Yhteiskunnan kielellinen ja kulttuurinen monimuotoistuminen näkyy myös 
sosiaali- ja terveysalalla. Väestön terveystarpeet monimuotoistuvat ja hoitotii-
mien kulttuurinen kirjo kasvaa. Ulkomaalaistaustaiset terveydenhuollon am-
mattilaisia toimii eniten julkisessa terveydenhuollossa ja syrjäseuduilla, jonne 
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on vaikeaa saada koulutettua henkilökuntaa. Syntyperältään muita kuin suo-
malaisia oli lääkäreistä 7,5 %, lähihoitajista 4,1 % ja sairaanhoitajista 2,4 % 
mukaan lukien terveydenhoitajat ja kätilöt. (Aalto ym. 2013, Terveyden- ja 
hyvinvoinnin laitos 2013.)

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -työryhmä ehdottaa Suomen maahan-
muuttopolitiikalle seuraavia suuntaviivoja: Suomi on turvallisesti avoin, jo-
kainen löytää paikkansa ja moninaisuus on arkea. Visiona on, että kansainvä-
listyvässä Suomessa arvostetaan moninaisuutta, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
kuuluvat kaikille, maahanmuutto edistää väestön hyvinvointia ja vahvistaa 
Suomen kilpailukykyä, maahanmuuttajat voivat hyödyntää osaamistaan ja 
osallistua yhteiskunnan rakentamiseen ja että maahanmuutto on ennakoitua 
ja hallittua. (Sisäasiainministeriö 2013.)

Suomen maahanmuuttopolitiikka korostaa yhteiskuntaan integroitumista 
oman kulttuurin erityispiirteet säilyttäen. Integroituminen edellyttää riittävää 
kotimaisen kielen taitoa sekä suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin tun-
temusta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen ja asenneilmapii-
rin kehittäminen ovat monikulttuurisuuden edellytyksiä. (Opetusministeriö 
2009.)

Satu-KoulutuS MoniKulttuuriSta YHteiSKuntaa 
tuKeMaSSa

Sairaanhoitajan koulutuksen kotimaassaan hankkineet maahanmuuttajat ovat 
työvoimaresurssi, joka on vajaakäytössä. He eivät voi työskennellä koulutus-
taan vastaavassa työssä täällä vaadittavan, laillistamisen ehtona olevan päte-
vyyden puuttumisen vuoksi. Monet työskentelevät lähihoitajina, hoitoapu-
laisina tai ovat kokonaan vailla työtä. Osa on asunut Suomessa vuosikausia 
perheidensä kanssa integroituen suomalaiseen yhteiskuntaan, ja monella on 
Suomen kansalaisuus. He eivät ole rekrytointihankkeiden tuontitavaraa. SA-
TU-koulutus on TEHYn mielestä hyvä esimerkki jo maassa olevien työllis-
tymisen edistämisestä ja koulutus on eettisesti kestävää. (Koivuniemi 2012.)

Sairaanhoitaja (AMK) -todistus helpottaa maahanmuuttajien integroitumista 
työelämään. Suomen kielen taito sekä aktiivinen ja joustava asenne nopeutta-
vat työllistymistä. Vaikka olisi hyvätkin ammatin harjoittamiseen vaadittavat 
taidot, se ei riitä, vaan tarvitaan kykyä toimia suomalaisen työkulttuurin vaa-
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timalla tavalla. AHOT, eli osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja täy-
dentäminen on otettu huomioon SATU-koulutuksessa vastaten suomalaisen 
työelämän tarpeita. (Aalto ym. 2013.)

Harjoittelupaikoilla on tärkeä rooli työpaikan saamisessa myöhemmin. Työ-
harjoittelussa luodut sosiaaliset verkostot toimivat merkittävänä väylänä työ-
markkinoille pääsemisessä. Maahanmuuttaja ei ole enää kasvoton rekrytoi-
tava, vaan työnantaja tuntee hänet ja pitää häntä kulttuurisesti turvallisena. 
(Nieminen 2011.) 

Opinnäytetyöt toteutetaan hankkeistettuna tilaaja-tuottajamallin mukaisesti 
työelämän tarpeista lähtien toiminnallisina ja kehittävinä opinnäytteinä. Toi-
meksiantajina on ollut Turun sosiaali- ja terveystoimi, SPR:n Turun vastaan-
ottokeskus sekä Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry.  Yhteistyötä on 
tehty lisäksi DaisyLadies ry:n kanssa. Aiheina ovat olleet maahanmuuttajien 
ikääntyminen ja terveys sekä maahanmuuttajien päihteiden käyttö (SATU1), 
maahanmuuttajanuorten hyvinvointi osana MONIKAS-hanketta (SATU2), 
ikääntyvien maahanmuuttajien palveluohjauksen kehittäminen (SATU3), 
maahanmuuttajien terveyden edistäminen vastaanottokeskuksessa (SATU4) 
sekä maahanmuuttaja omaishoitajana (SATU5). Opinnäytetöissä on aina tu-
ettu aluekehitystä ja innovaatioiden syntymistä mm. jatkotutkimusehdotuk-
sina. (Sairanen & Strandell-Laine 2010.)

Monikulttuurisuusosaaminen lisättiin vuonna 2006 kompetenssisuosituksek-
si sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan (Opetusministeriö 2006). 
SATU-koulutus on kotikansainvälistymistä parhaimmillaan. Yhteisopetukse-
na suomalaisten opiskelijoiden kanssa toteutetaan mm. simulaatio-opetusta, 
teemapäiviä ja mentorointia. SATU-koulutuksen onnistumisen takana on 
motivoituneet opiskelijat, joita luotsaa ammattitaitoinen SATU-opettajatiimi. 
Koulutuksen toteutusmalli luo jämäkät puitteet, jossa innovaatioille ja luo-
vuudelle annetaan turvalliset toteutusmahdollisuudet. Toimiva ja vakiintunut 
yhteistyö työelämän kanssa on suureksi avuksi.

SATU-koulutuksella on ratkaiseva merkitys maahanmuuttajasairaanhoitajalle 
oman identiteettinsä etsinnässä Suomessa. Alla olevassa kuviossa näkyy identi-
teetin kompetenssimuutokset suhteessa koulutukseen ja työskentelyyn. 
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KUViO 1. Maahanmuuttajasairaanhoitajan identiteetin muutokset. (Mukaillen 
Rintala-Rasmus 2007)

MoniKulttuuriSuuDen HaaSteita

Ammatillinen suomen kielen taito on avain sekä opiskeluun että työelämään. 
Ongelmat työssä ja työyhteisössä liittyvät yleisimmin juuri kielivaikeuksiin. 
Onko kyse heikosta kielitaidosta vai vaikeasta aksentista? Toisen ajatusmaail-
ma ja viestimisen tapa on vieras. Kielitaito on aina nähtävä suhteessa johon-
kin tehtävään tai tilanteeseen. Puutteellisen kielitaidon taakse mennään usein. 
Vankka ammattitaito, persoonalliset ominaisuudet ja asenne työhön kompen-
soivat huonoa kielitaitoa. Ammattihenkilölaissa edellytettyä riittävää kielitai-
toa ei ole missään määritelty. Riittävä kielitaito on sitä, että potilasturvallisuus 
ei missään olosuhteissa vaarannu. Valehoitaja- ja lääkäritapaukset ovat kiristä-
neet potilasturvallisuuskysymystä. (Keisala 2012, Koivuniemi 2012.)

Syrjintäkokemuksilta ei voida välttyä. Tutkimuksen mukaan maahanmuutta-
jiin suhtaudutaan maahanmuuttajataustan mukaan, ei niinkään ammatillisen 
osaamisen mukaan (Rintala-Rasmus & Giorgiani 2007.). Monikulttuurisuus 
on työhönoton haasteena: tutkintojen vastaavuus, ammatillinen kielitaito 
sekä kulttuuriset ja maailmankatsomukseen liittyvät tavat. Sekä Suomessa että 
EU-tasolla tehdyt tutkimukset, esimerkiksi vuosittaiset viharikostutkimukset, 
kertovat maahanmuuttajien arkipäivässä esiintyvästä syrjinnästä ja rasismis-
ta (Sisäasiainministeriö 2013.). Opiskelijat tuovat elämänhistoriansa muka-
naan myös traumaattiset kokemukset, jotka voivat posttraumaattisina stres-
sihäiriöinä ilmetä keskittymisvaikeuksina, räjähdysherkkyytenä, voimakkaina 
vihareaktioina, vääristyneenä suhtautumisena ympäristöön ja epäluottamuk-
sena muihin (Schubert 2009.). 
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Kulttuurien kohtaaminen on erilaisuuden kohtaamista. Kun kohtaamme eri-
laisen ihmisen, kohtaamme muukalaisuuden itsessämme. Aito empatia edel-
lyttää kokemusta vieraasta, oman toiseuden tiedostamista (Talib 2002.). Ei 
voi ymmärtää muita kulttuureita, jos ei ensin ymmärrä omaa kulttuuriaan 
(Gore 2007.). Vuorovaikutuksen onnistumiseksi kielitaidolla on suuri mer-
kitys. Kulttuurien erilaiset viestintätyylit ja -säännöt saattavat aiheuttaa vää-
rinkäsityksiä. Tyypillinen suomalaisuus näkyy käskevyytenä, suoruutena ja 
napakkuutena, jolloin epäsuoraan viestintään tottunut voi tulkita sen töyke-
ydeksi tai epäkohteliaisuudeksi. Käsitys oikeasta ja väärästä voi vaihdella. Eri-
laiset aikakäsitykset aiheuttavat usein hankaluuksia. (Keisala 2012, Nylund 
2010, Talib 2002.)

SATU-opiskelijoiden heterogeenisuus, monikulttuuriset taustat ja ryhmäpro-
sessin vaiheet ovat välillä hyvinkin haastavia kouluttajalle. Jäävuoren huippu 
näkyy, mutta mitä pinnan alla on, ei näy. Näennäisesti kotiutuneenkaan so-
peutuminen uuteen kulttuuriin ei ole ongelmatonta. Ryhmätyöt, itsenäinen 
opiskelu sekä simulaatio-opetus valmentavat terveydenhuollon tiimityöhön. 
Suomalaisen yhteiskunnan teknistyminen ja ”someistuminen” on vaativaa. 
SATU-opiskelijat ovat kahden hoitokulttuurin välissä.

loPuKSi

SATU-koulutus on yksi tapa helpottaa työvoimapulaa, vaikka se ei yksin riitä. 
Suomen kielen taito on avain onnistumiselle. Jokaisen oma asenne ja määrä-
tietoisuus vievät hyvään lopputulokseen. SATU-koulutus tuo monikulttuuri-
suutta työpaikoille ja koulutukseen. Monikulttuurisuus nähdään resurssina, 
voimavarana. 

Tarvitaan kulttuurisensitiivisyysvalmennusta. Opettajille tarvitaan valmennusta 
siitä, miten opettaa ja ohjata eri kulttuuritaustan omaavia opiskelijoita. Työ-
paikoille taas tarvitaan valmennusta maahanmuuttajasairaanhoitajien kohtaa-
miseen opiskelijoina ja työtovereina. Tässä ei riitä yksi kulttuuriseminaari tai 
moninaisuuspäivä. Kulttuurisensitiivisyyden kehittyminen on pitkäjänteinen 
prosessi. 

Haasteita riittää edelleen. Mistä voidaan taata rahoitus jatkossa SATU-koulu-
tukseen? Rahoitusta on haettava aina erikseen ELY-keskukselta, vaikka juuri 
nyt onkin olemassa optio kahteen seuraavaan koulutusryhmään. Mistä löytää 
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sopivat hakijat, sillä kaikki eivät ole TE-toimiston kirjoilla? Hakuilmoituksia 
lähetetään TE-toimiston toimesta SOTE-alan työnpaikkoihin Varsinais-Suo-
men alueella. Ilmoituksia on ollut joskus eri lehdissäkin. Puskaradio toimii 
hyvin markkinointikanavana maahanmuuttajien parissa. Entä milloin suo-
men kieli on tarpeeksi riittävä? Ammattikorkeakoulutasoisesta opiskelusta on 
selvittävä. Työelämässä vaadittava kielitaito vaihtelee työpaikan erikoisalan ja 
vaativuuden suhteen. VALVIRAssa on tekeillä eri ammattialoille  kielitaitotes-
taus, jota on kaivattu jo pitkään helpottamaan tätä ikuisuusongelmaa.

KUVA 1. Sairaanhoitajan valan vannominen valmistujaisjuhlassa. Kuva: Raija 
Sairanen.
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YHteiSenä Kielenä 
tanSSi – MiMo-ProJeKtin 
MoniaMMatillinen 
rYHMä tanSSittaa 
vaStaanottoKeSKuKSen 
nuoria

Susanna Pyörre

Turun Pansiossa toimivaan Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskukseen 
saapuu vuosittain satoja turvapaikanhakijoita. Syynä tähän on vastaanotto-
keskuksen sijainti Suomen vilkkaimpien maahanmuuttoreittien varrella. Mo-
net jatkavat kuitenkin Pansiosta matkaa maan muihin vastaanottokeskuksiin. 
280-paikkainen vastaanottokeskus muodostuu eri yksiköistä, joista yksi on 
ilman huoltajaa turvapaikkaa hakeville lapsille ja nuorille tarkoitettu ryhmä-
koti. (Suomen Punainen Risti.)

Ilman huoltajaa maahan tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat sijoitetaan Pan-
sion ryhmäkodin kaltaisiin, erityisesti lapsille tarkoitettuihin vastaanottokes-
kuksiin. Käräjäoikeus määrää heille edustajan, jonka tehtävänä on toimia lap-
sen edunvalvojana turvapaikkamenettelyssä (Maahanmuuttoviraston verkko-
sivut). Vuonna 2012 Suomeen saapui turvapaikanhakijoina 150 yksintullutta 
lasta (marraskuun lopun tilanne). Eniten hakijoita vuonna 2012 tuli Afganis-
tanista (31 lasta), Somaliasta (28) ja Irakista (26) (marraskuun lopun tilan-
ne). Alaikäisissä turvapaikanhakijoissa poikien osuus on merkittävästi tyttö-
jen osuutta suurempi – poikien osuus hakijoista on 85 prosenttia. (Heikkilä 
2013.)

Yksin Suomeen saapuneiden alaikäisten tarinat ovat moninaiset ja monella 
löytyy menneisyydestä traumaattisia kokemuksia. Suurin osa saapuu mais-
ta, joiden poliittinen tilanne on epävakaa ja turvallisuustilanne heikko. Mo-
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net nuorista ovat joutuneet kohtaamaan erilaisia uhkia tai väkivaltaa, joka on 
kohdistunut joko heihin itseensä tai heidän perheenjäseniinsä tai muihin lä-
heisiin. (Alanko ym. 2011.)

Yksin vieraassa kulttuurissa eläminen, turvapaikan saamisen epävarmuus sekä 
huoli kotimaahan jääneistä läheisistä ovat päivittäisiä epävarmuustekijöitä 
turvapaikkaa hakevien nuorten elämässä. Usein jo pelkkä maahanmuutta-
juus, maasta toiseen muuttaminen, ohentaa ihmisen identiteettiä. Muuton 
yhteydessä identiteetti on koottava uudelleen ja muunnettava vaihtuneeseen 
kieleen, paikkaan ja kulttuuriin sopivaksi (Opetushallitus).

KeHon Kielellä Kouluttaen

Turun ammattikorkeakoulun koordinoima MIMO-projekti (Moving In, Mo-
ving On! Application of Art-Based Methods to Social and Youth Work) tukee so-
veltavan taiteen menetelmien käyttöönottoa ja hyödyntämistä ennakoivassa 
nuorten kanssa tehtävässä työssä. Vuonna 2010 käynnistynyt kolmevuotinen 
projekti on saanut rahoituksensa Central Baltic INTERREG IV A 2007–
2013 -ohjelmasta. Projektin erityisenä painotuksena on nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisy soveltavan taiteen keinoin. Taidelähtöisten menetelmien avulla 
pyritään saamaan aistit ja mieli liikkeeseen sekä houkuttelemaan esiin koke-
muksia ja tunteita. Luova ja osallistava ryhmätyöskentely kehittää projektin 
työpajoihin osallistuvien nuorten positiivista käsitystä itsestään, sosiaalisia tai-
toja sekä tietoisuutta ympäröivästä yhteiskunnasta.

Vuoden 2012 aikana MIMO-projekti on tuottanut opiskelijavoimin Pansi-
on vastaanottokeskuksen ryhmäkodissa asuville nuorille turvapaikanhakijoille 
tanssityöpajoja, joissa on keskitytty pääasiassa erilaisiin tanssi-improvisaatio-
harjoituksiin. Tanssityöpajat on toteutettu moniammatilisesti tanssinopetta-
jaopiskelijoiden Jennifers Joffsin ja Ilona Salosen sekä toimintaterapeuttiopis-
kelija Annika Lehtomaan yhteisponnistuksena. Työpajojen alusta asti opis-
kelijoiden tavoitteena oli tanssin tuottaman ilon kautta tarjota myönteinen 
ryhmäkokemus nuorille sekä järjestää heille mielekästä vapaa-ajan toimintaa. 
Lähtökohtana oli kohdata nuoret nykyhetkessä kaivelematta heidän tausto-
jaan ja menneisyyden kokemuksiaan. (Lehtomaa 2012.)
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Työpajojen ohjaajat huomasivat nopeasti, että heidän oli oman liikkumisen 
kautta helpompi tukea nuoria liikkeen löytämisessä kuin esimerkiksi sanalli-
sella kannustamisella. Nuoret reagoivat herkemmin keholliseen kuin sanalli-
seen innostamiseen, joten käytännöksi muodostui tukea kehollisia esimerkke-
jä lyhyillä ja ytimekkäillä sanallisilla ohjeilla. (Lehtomaa 2012.)

Tanssityöpajoissa ei ollut tavoitteena opettaa nuorille tanssia. Harjoitteiden 
pääpaino oli tanssi-improvisaatiossa, jossa nuoret pääsivät liikeilmaisun kei-
noin tutustumaan erilaisiin tapoihin käyttää omaa kehoaan. Itse asiassa oppi-
minen oli kaksisuuntaista, sillä ohjaajat virittäytyivät tuntien aikana kuuntele-
maan osallistujien hienovaraista kehon viestintää. Ensisijaisen tärkeää oli, että 
nuoria ei pakotettu tekemään mitään, mitä he eivät halunneet tehdä, ja itselle 
epämukavasta harjoituksesta sai jättäytyä pois. Tällä pyrittiin siihen, että kai-
killa nuorilla oli työpajaan osallistuessaan turvallinen ja hyvä olo.

Uskon tämän olevan yksi syy siihen, miksi olemme onnistuneet luomaan 
ryhmään luottavaisen, myönteisen ja avoimen ilmapiirin. Vaikka olem-
me nuorille ohjaajia, toimimme kuitenkin tasavertaisessa suhteessa heidän 
kanssaan. Suhtaudumme heidän tanssiinsa samalla uuden oppimisen in-
nolla kuin he meidän ja pyrimme myös ilmaisemaan tämän nuorille. An-
namme nuorille palautetta harjoitusten yhteydessä spontaanien reaktioiden 
kautta, usein voimakkaasti eleiden ja kehonkielen välityksellä. (Lehtomaa 
2012.)

Turvapaikkapäätöstä odottavien nuorten, jotka ovat vasta hiljattain lähteneet 
kotimaastaan, ei voi olettaa puhuvan englantia, saati sitten suomea. Niinpä 
tanssityöpajojen yhteiseksi kieleksi muodostui liike. Liikkeen ja tanssin kautta 
nuoret vapautuivat ilmaisemaan itseään ja omia tunteitaan.

Onnistumme luomaan ryhmäkerran aikana nuorten kanssa tilaan niin 
hyvän energian, että se tuntuu vielä ryhmäkerran jälkeenkin koko kehossa 
ja vaikuttaa mielentilaan pitkäksi aikaa (Lehtomaa 2012). 
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Kulttuurien riKaStaMaa rieMua

Maahanmuuttajanuorilla ei ole samanlaisia estoja oman kehon käytön suh-
teen kuin suomalaisilla nuorilla (etenkin pojilla). Kehon käyttäminen sa-
nattoman vuorovaikutuksen välineenä merkitsi tanssityöpajoissa enemmän 
kuin yhteinen kieli ja tarjosi mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa muiden 
nuorten kanssa, jotka ovat samassa epävarmassa tilanteessa, vaikka kulttuuri-
tausta ja kieli eivät olisikaan yhteisiä. (MIMO 2013.)

Ryhmään osallistuneille nuorille oli erityisen tärkeää, että kaikki mukana ole-
vat ymmärtävät annetut ohjeet, jotta he pystyvät osallistumaan harjoitteisiin 
alusta alkaen. Ryhmän muista jäsenistä haluttiin pitää huolta. Ohjeistusten 
jälkeen alkanut keskustelu ei suinkaan ollut merkki kiinnostuksen herpaan-
tumisesta, vaan nuoret tulkkasivat suullisesti annetut ohjeistukset niille, jotka 
eivät kieltä vielä kunnolla ymmärtäneet. Näin nuoret varmistivat, että kaikilla 
oli sama käsitys harjoituksen ideasta. (Lehtomaa 2012.)

Näiden nuorten kanssa ei tosiaan tarvitse miettiä, ottavatko he toisiaan 
riittävästi huomioon ryhmässä. Solidaarisuus ja empatia vaikuttavat 
nuorten toiminnassa ja he tuntuvat ymmärtävän, että olemme kaikki yk-
silöitä ja jokainen tekee asiat omalla tavallaan. Tilassa vallitsee hyvin su-
vaitseva ja salliva ilmapiiri. (Lehtomaa 2012.)

Yhteisöllisessä ja avoimessa ilmapiirissä tanssityöpajojen ohjaajien ei tarvin-
nut juuri lainkaan käyttää energiaa komentamiseen tai muuhun kurinpitoon, 
vaikka suuri osa osallistujista oli teini-ikäisiä poikia. Vastaavassa joukossa suo-
malaisia nuoria äänen korottaminen olisi varmasti ollut tarpeen useampaan 
otteeseen. Suomalaisnuorista poiketen tanssityöpajojen nuoret toimivat itse 
oman ryhmänsä hyvän käytöksen valvojina. (Yoken 2013.)

Toinen yhteisöllisyydestä ja ryhmähengestä kumpuava tanssityöpajojen eri-
tyispiirre oli ryhmästä syrjään vetäytyvien huomioiminen ja kannustaminen. 
Vastaavanlaisessa suomalaisnuorten ryhmässä harjoitteista pois jättäytyvä oli-
si saanut rauhassa vetäytyä syrjään. Nuorta olisi ehkä jopa kehotettu poistu-
maan tilasta, jos tämä ei näyttänyt aikovan osallistua muun ryhmän toimin-
taan. Vastaanottokeskuksen tanssiryhmän nuoret huomioivat myös ne osallis-
tujat, jotka seurasivat harjoitteita syrjästä. Heitä osallistettiin, heidän kanssaan 
keskusteltiin ja heitä kannustettiin tulemaan mukaan. Sekä aktiiviset että pas-
siiviset osallistujat olivat osa koko ryhmän kokemusta, eivät tilanteen ulko-
puolisia tarkkailijoita. (Yoken 2013.)
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Turvapaikanhakijanuorten epävakaa elämäntilanne on yksi syy siihen, että 
heidän on vaikea motivoitua säännöllisesti järjestettävään toimintaan. Niinpä 
osallistujamäärä eri tanssityöpajakerroilla vaihteli nollasta yli kymmeneen, ja 
nuorten sitoutuminen ryhmään oli vaihtelevaa. Tanssityöpajaan osallistumi-
nen oli vapaaehtoista ja avoin kaikille vastaanottokeskuksessa asuville nuorille 
turvapaikanhakijoille. Käytännössä monet työpajat alkoivat usein siitä, että 
työpajan ohjaajat kiersivät koputtelemassa nuorten huoneiden oville ja kut-
suivat osallistujia päivän työpajaan. Vaikka tila, jossa työpajoja järjestettiin, oli 
samassa pihapiirissä, oli sinne lähteminen monelle nuorelle vaikeaa. Paikalle 
saavuttuaan he kuitenkin silmin nähden nauttivat liikeimprovisaatiosta.

Ryhmän ohjaajat suunnittelivat ryhmäkerrat aina niin, että ne olivat sovellet-
tavissa yhtälailla kahdelle kuin kymmenellekin osallistujalle. Mukautuvaisuus 
ja ryhmän tarpeiden herkkä kuuntelu olivat välttämättömiä aidon vuorovai-
kutussuhteen ja luottamuksellisen ilmapiirin ylläpitämiseksi. Tunneille osal-
listuneet olivat aina keskittyneesti ja innostuneesti mukana, ja vastaanottokes-
kuksen työntekijöiltä saadun palautteen perusteella tanssi oli joillekin nuoris-
ta ainoa keino paeta arkea ja tulevaisuuden epävarmuutta. (Lehtomaa 2012.)

Tanssityöpajoissa kykenin ensimmäisen kerran moneen vuoteen ajattele-
maan itseäni ja tulevaisuuttani, enkä menneisyyttäni (MIMOn tanssi-
työpajan osallistuja, suullinen palaute kurssilta)

Turun ammattikorkeakoulun mukana olleille opiskelijoille MIMO-projektin 
tanssityöpajojen toteuttaminen on ollut sekä haastavaa että palkitsevaa työs-
kentelyä, jossa on korostunut erityisesti moniammatillisen työskentelyn tär-
keys haasteellisessa työympäristössä toimittaessa. Opiskelijat kokivat, että jo-
kaisella oli jotain annettavaa ryhmälle, mutta jokainen myös oppi jotain uutta 
ryhmän ohjaamisesta toisten työtapoja seuraamalla. Ammatillisen kehittymi-
sen ohella opiskelijat kokivat erityisen palkitsevaksi sen välittömän palaut-
teen, jonka he saivat tanssityöpajojen osallistujilta ja sen kohonneen ener-
giatason, jota he pääsivät tanssi-improvisaatioiden aikana kokemaan yhdessä 
työpajoihin osallistuneiden nuorten kanssa. (Lehtomaa 2013.)

Projekti ja siihen tekemämme työ tuntuu todella hyvältä. Uskon oppineeni 
paljon tanssityöpajoihin osallistuneilta nuorilta. On turhauttavaa, kun en 
pysty kielimuurin takia kertomaan heille, miten hienosti he suoriutuvat, 
miten mahtavia he ovat, miten uskomattomia asioita he tekevät ja miten 
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he huomioivat toinen toisiaan. Saamamme palautteen perusteella uskon, 
että he ymmärtävät tekevänsä hyviä juttuja ja että he ovat myös saaneet 
tästä kokemuksesta irti jotain positiivista. (Joffs 1.8.2012.)
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GloBaali vaStuu

Maapallon väestöstä valtaosa asuu kehittyvissä maissa.1 Tämä tosiasia 
saattaa tuntua häkellyttävältä, koska meillä on moderneista viestintävä-
lineistä huolimatta kovin vähän kosketuspintaa ns. kolmanteen maail-
maan. Niinpä teemme myös yhteistyötä pääasiassa itsellemme tutumpi-
en länsimaiden kanssa.

Kansainvälistymisstrategiassa korkeakouluille on kuitenkin asetettu yh-
deksi tavoitteeksi globaalin vastuun edistäminen. Meidän tulisi siis toi-
minnassamme muistaa myös kaukaiset kumppanimme ja varmistaa, että 
he eivät jää ongelmiensa kanssa yksin. 

Kehittyvät maat kamppailevat parhaillaan monien sellaisten ongelmien 
kanssa, joiden ratkaisemiseen meillä olisi olemassa tietotaitoa. Miten taa-
ta puhtaan veden saanti tai estää ympäristön saastuminen? Miten käsi-
tellä sosiaalisia ongelmia moniammatillisesta näkökulmasta? Entä miten 
korkeakouluopetusta voitaisiin modernisoida? Erityisesti ammattikor-
keakoulujen soveltavalle tutkimukselle olisi kysyntää kehittyvissä maissa, 
joissa ongelmiin kaivataan nimenomaan käytännönläheisiä ratkaisuja.

Korkeakoulujen tulisi myös huolehtia, että niistä valmistuneilla opiske-
lijoilla on valmiudet ymmärtää ympäröivää maailmaa eri näkökulmis-
ta. Mahdollisuus osallistua esimerkiksi opiskelija- tai harjoitteluvaihtoon 
kehittyvässä maassa tarjoaa opiskelijalle tilaisuuden tutustua kolmannen 
maailman ihmisiin ja heidän arkeensa. Toisenlaiseen maailmaan itse si-
sälle pääseminen piirtää todellisuudesta uutisreportaaseja värikkäämmän 
ja antoisamman kuvan. 

1. http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_Volume-II-Demographic-Profiles.pdf
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Globaali vastuu ei ole muutenkaan pelkkä velvollisuus, sillä yhteistyö kehit-
tyvien maiden kanssa hyödyttää suoraan myös meitä. Yhteiset tutkimus- ja 
kehityshankkeet lisäävät kotimaistenkin kumppanien osaamista, ja erityisesti 
kulttuurisidonnaisille taidoille tulee olemaan koko ajan enemmän ja enem-
män tarvetta. Monien kehittyvien maiden taloudellinen asema on viime vuo-
sina kohentunut kiihtyvää vauhtia, joten ne tulevat toimimaan kumppanei-
namme tulevaisuudessa yhä tasavertaisemmista lähtökohdista.

Sanna Merisalo
kansainvälisten asioiden suunnittelija
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KanSalaiSten ääni 
Kuuluviin – JournaliSMin 
JoCiD-HanKe KeHittää 
avointa YHteiSKuntaa

Pia Alanko

“Tarkoitatko todella, että voisit kirjoittaa jutun, jossa paljastettaisiin, että presi-
denttinne olisi ollut osallisena skandaalissa”, tansanialainen journalismin opetta-
ja Rachel Yusuph ihmettelee. Turun ammattikorkeakoulun journalismin koulu-
tusohjelman toimittajaopiskelijat nyökyttelevät. Yusuph ei ole uskoa korviaan. 

Tämä ei ole mitenkään ainutkertainen vuoropuhelu, vaan vastaavia tilanteita 
journalismin koulutusohjelman JOCID-hankkeen (Journalism for Civic Invol-
vement, Democracy and Development) opettaja- ja opiskelijavaihdoissa on to-
distettu useasti. Sananvapaus ja lehdistönvapaus ovat keskeisiä lähtökohtia, jot-
ka määrittävät globaalisti toimittajien työtä. 

JOCID-hankkeessa tansanialaisen, namibialaisen, ghanalaisen ja suomalaisen 
journalistisen ajattelutavan törmäyttäminen on ollut silmiä avaava kokemus 
kaikille hankkeessa työskennelleille. Hankkeen yleistavoitteena on edistää laa-
dukasta journalismin koulutusta ja eettistä ajattelua kaikissa JOCID:in partne-
rikorkeakouluissa. JOCID-hankkeessa halutaan edistää paitsi yhteiskunnallis-
ten epäkohtien nostamista esiin journalismissa, mutta erityisesti sitä, että erilais-
ten vähemmistöryhmien ääni saataisiin paremmin kuuluviin.

Hankkeen lähtökohtina ovat olleet Suomen linjaukset kehityspolitiikasta. Suo-
men tavoitteena on,  että köyhimmätkin ihmiset tuntevat oikeutensa ja kykene-
vät toimimaan niiden puolesta. Yhtä tärkeää Suomen linjauksessa on, että myös 
viranomaiset tuntevat heitä koskevat ihmisoikeusvelvoitteet ja ovat kykeneviä 
panemaan niitä toimeen.1

1. Ulkoasiainministeriö: Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma. 2012. http://formin.finland.
fi/public/download.aspx?ID=91847&GUID={8FF2E517-F1D2-477F-AB6D-206155DD1C5F}
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Journalismilla ja medialla on tässä kehityksessä keskeinen rooli. Parhaimmil-
laan media voi toimia kansalaisvaikuttamisen kanavana, jolloin journalismin 
avulla voidaan todella muuttaa yhteiskuntaa. Sananvapaus ei kuitenkaan to-
teudu ilman ammattitaitoisia journalisteja ja kansalaisten mahdollisuutta 
osallistua.

Journalismia kouluttavilla oppilaitoksilla on merkittävä rooli siinä, miten tie-
donvälitys yhteiskunnassa kehittyy ja miten tulevat ammattijournalistit työn-
sä tekevät. Journalisteilla on mahdollisuus tutkia ja paljastaa asioita sekä vaa-
tia poliitikkoja ja viranomaisia tekemisistään vastuuseen. On kuitenkin ai-
van yhtä tärkeää, että journalistit eivät keskity ainoastaan yhteiskunnan eliitin 
lausuntoihin ja toimintaan, vaan kuuntelevat ja tuovat esiin myös tavallis-
ten kansalaisten ja marginaaliryhmien (naisten, lasten, ikääntyvien ihmisten, 
vammaisten ja erilaisten vähemmistöjen) huolenaiheita. Tällöin myös avoi-
muus ja demokratia pääsevät yhteiskunnassa kehittymään.

Turun ammattikorkeakouluun JOCID-hanke saatiin vuonna 2011, kun 
journalismin koulutusohjelma siirtyi Diakonia-ammattikorkeakoulusta Tu-
run ammattikorkeakouluun. Journalismin koulutusohjelma on koordinoi-
nut hanketta vuodesta 2007. Nyt on menossa hankkeen neljäs rahoituskau-
si. Partnereina ovat Metropolia ammattikorkeakoulu, Namibia Polytechnic 
(Namibia), University of Iringa (Tansania), University of Liberia (Liberia) 
(II projektijakson loppuun saakka) ja Ghana Institute of Journalism (Ghana) 
1.6.2011 alkaen. 

Hankkeen rahoitus kuuluu CIMO:n North-South-South Higher Education 
Institution Network Programme -rahoitusohjelmaan. Nykyinen rahoituskau-
si, JOCID IV, jatkuu kevääseen 2015 saakka. Hankkeen keskeisiä toimintoja 
ovat opiskelija- ja opettajavaihdot sekä intensiivikurssit.

JoCiD JournaliStiKoulutuKSen KeHittäJänä

JOCID-hankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa ja kehittää kaikkien partneri-
korkeakoulujen opetussuunnitelmia, pedagogisia käytäntöjä ja opetusmateri-
aaleja. Hankkeen pääpaino on ollut radiojournalismissa ja radion kehittämi-
sessä sekä kansalais- ja yhteisölähtöisissä metodeissa. Syksyllä 2013 alkaneessa 
uudessa hankekaudessa, JOCID IV:ssä, painotus siirtyy radiosta uuteen me-
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diaan ja helposti saavutettavaan mediateknologiaan. Tällä tarkoitetaan muun 
muassa helppokäyttöisiä ja edullisia laitteita tai avoimen lähdekoodin ohjel-
mistoja. Kansalaisia ja yhteisöjä osallistavat metodit säilyvät edelleen nykyisel-
läkin hankekaudella: helposti saavutettava mediateknologia edesauttaa kansa-
laisten pääsyä julkiseen keskusteluun.

Opettajavaihdoissa ja intensiivikurssilla on tarkoitus hyödyntää uuden medi-
an keinoja ja helposti käsillä olevaa tekniikkaa, esimerkiksi matkapuhelinten 
hyödyntämistä äänittämisessä ja kuvaamisessa. Jatkossa myös Tutkassa, Tu-
run ammattikorkeakoulun journalismin koulutusohjelman verkkojulkaisussa, 
luetaan afrikkalaisten toimittajaopiskelijoiden tekemiä artikkeleita.

Yhteistyömuotoja halutaan kehittää edelleen siten, että mahdollisimman 
moni opiskelija journalismin koulutusohjelmassa pääsisi hankkeen sisällöistä 
osalliseksi kotimaassaan. Keväällä 2014 afrikkalaiset vaihto-opettajat vetävät 
Turun ammattikorkeakoulun journalismin koulutusohjelmassa uutiskurssin, 
joka keskittyy kehittyvien maiden uutistarjontaan. Tavoitteena siis on, että 
hanke toimii myös kotikansainvälistymisen muotona.

Tiedotusvälineiden saavutettavuus ei ole kehittyvissä maissa itsestäänselvyys. 
Lukutaidottomuus ja heikko tieverkosto ovat esimerkiksi printtimedian saa-
vutettavuuden tyypillisiä esteitä. Tämän vuoksi radion rooli joukkotiedotus-
välineenä on edelleen merkittävä: signaali kantaa vaikeakulkuisenkin reitin yli 
eikä lukutaidottomuus ole viestinnän esteenä.

Hankkeessa onkin painotettu erityisesti radiojournalismin käytännönläheistä 
opetusta. Partnerikorkeakoulujen opiskelijaradioita on kehitetty oppimisym-
päristöiksi. Suomalaiset radiotyön opettajat ovat olleet rakentamassa ja käyn-
nistämässä Radio Hopen toimintaa Tansaniassa Iringan yliopistossa. Poly-
technic of Namibia on niin ikään saanut hankkeelta suomalaista asiantuntija-
tukea oman opiskelijaradionsa rakentamiseen. Ghana Institute of Journalism 
puolestaan sai juuri valmiiksi yliopistoradion ja suunnittelee nyt verkko-op-
pimisympäristöä, jonka kehittämisessä suomalaiset partnerit ovat aktiivisesti 
mukana.

Ghanassa Accrassa järjestettiin myös syksyllä 2012 hankkeen viimeisin vii-
kon mittainen intensiivikurssi. Ghanan vaalien alla pidetyn radiotyöpajan si-
sällöllisinä teemoina olivat kansalaisjournalismi ja politiikka. Intensiivikurssi 
kokosi yhteen joukon suomalaisia, ghanalaisia, namibialaisia ja tansanialaisia 
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opiskelijoita ja opettajia. Viikon tavoitteena oli, että opiskelijat toimittavat 
kansainvälisissä pienryhmissä oman radio-ohjelman Ghanan vaalien teemois-
ta. Vaalien ns. kuumia perunoita olivat muun muassa Ghanan koulutusjärjes-
telmän kehittäminen ja etnisten ryhmien asema yhteiskunnassa.

Ghana Institute of Journalism oli tehnyt paljon ennakkotöitä haastateltavien 
hankkimisessa radioprojektia varten. Viikon aikana opiskeltiin tarvittava ra-
diotekniikka, suunniteltiin ohjelmat, haastateltiin, editoitiin ja kuunneltiin 
valmiit ohjelmat. Suomalaiset toivat kurssille tarvittavan äänitystekniikan ja 
kannettavat tietokoneet editointia varten. Koska suomalaisilla opiskelijoilla 
oli jo radiotekniikka hallussa, heillä olikin ohjelmien koostamisessa tuutoroi-
va rooli. Afrikkalaiset opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä käytännönläheiseen 
radiojournalismin opetukseen, jota heillä ei omissa kotikorkeakouluissaan ole 
resurssipulan vuoksi mahdollista saada. Ohjelmien koostamisessa käytettiin 
avoimen lähdekoodin Audacity-editointiohjelmistoa, jonka opiskelijat pystyi-
vät lataamaan ilmaiseksi omille koneilleen.

Kurssipalautteiden yleinen huomio oli, että opiskelijat huomasivat jakson ai-
kana kulttuuristen vuorovaikutustaitojensa kehittyneen. Työskentely kansain-
välisissä pienryhmissä koetteli toisinaan kärsivällisyyttä, mutta opetti samalla 
hyvin konkreettisella tavalla tiedostamaan ja ymmärtämään kulttuurisia ero-
avaisuuksia. Suomalaiset journalismin opiskelijat kertoivat oppineensa kult-
tuurienvälisen vuorovaikutuksen lisäksi myös paljon siitä, miten länsiafrikka-
lainen yhteiskunta toimii.

Intensiivikursseja on hankkeen aikana järjestetty kaikkiaan kolme: intensiivi-
kurssi yhteisömediasta ja kansalaisjournalismista Tansaniassa elokuussa 2009, 
intensiivikurssi opiskelijaradiotoiminnasta Namibiassa marraskuussa 2010 
sekä edellä mainittu intensiivikurssi kansalaisjournalismista ja politiikasta 
Ghanassa marraskuussa 2012. Seuraava nykyisen hankekauden teemaan liit-
tyvä intensiivikurssi järjestetään Tansaniassa syksyllä 2014, aihepiirinä digi-
taalinen tarinankerronta ja osallistavat journalistiset menetelmät.

vaiHto MulliStaa MaailManKuvan

JOCID-hankkeessa toteutettavissa opiskelijavaihdoissa Ghanasta, Tansanias-
ta ja Namibiasta tulevat vaihto-opiskelijat sukeltavat kolmeksi kuukaudek-
si Suomessa journalismin käytännönläheiseen opetukseen. Suomesta etelään 
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opiskelemaan lähtevät vaihto-opiskelijat puolestaan saavat kokemuksen opis-
kelusta afrikkalaisessa korkeakoulussa. Etenkin Ghanassa ja Tansaniassa ope-
tus on hyvin teoriapainotteista. Vuosikurssit ovat satojen opiskelijoiden suu-
ruisia.

Suomalaiset vaihto-opiskelijat opiskelevat afrikkalaisissa partnerikorkeakou-
luissa apurahan turvin lukukauden ajan. Tulevien toimittajien maailmanku-
vaan kokemus opiskelusta Afrikassa jättää lähtemättömän jäljen. Joidenkin 
opiskelijoiden – ja myös opettajien – kohdalla se on myös määrännyt tule-
vaisuuden suunnan: eräät ovat päätyneet työskentelemään kehitysmaajourna-
lismin parissa sekä jopa asumaan ja työskentelemään afrikkalaisessa partneri-
maassa.

Suomessa afrikkalaiset vaihto-opiskelijat työskentelevät pienehköissä ryhmis-
sä suomalaisten opiskelijoiden rinnalla. He oppivat kolmen kuukauden vaih-
don aikana muun muassa valokuvaamaan, tekemään ohjelmia sekä videolle 
että audiolle ja kirjoittamaan uutisia verkkojulkaisuun. Journalistinen ajattelu 
kulkee punaisena lankana käytännönläheisen opetuksen rinnalla. Ghanalai-
nen Michael Aboagye toteaa:

Vaihto-opiskelun käytännönläheisyys opetti monia hyödyllisiä asioita todel-
lisesta käytännön journalismista eikä vain siitä, mitä tapahtuu luokkahuo-
neessa. Myös se, että ohjelma kokoaa opiskelijoita eri puolilta maailmaa, 
tarjosi minulle arvokkaan tilaisuuden ymmärtää käytännössä viestintää 
yli kulttuurirajojen.

Vaihto-opiskelijat tulevat etelästä pohjoiseen keskelle pimeintä ja kylmintä 
talvea, joten kontrasti omaan kotimaahan on jo pelkästään olosuhteiden puo-
lesta valtava. Usein vaihto Suomessa on myös afrikkalaisen opiskelijan ensim-
mäinen ulkomaanmatka. Opiskelijapalautteiden perusteella jakso on myös 
muuttanut opiskelijoiden maailmankatsomusta. 

Get Finternational -kurssi sai minut arvostamaan erilaisia kulttuureja ja 
niiden monimuotoisuutta. On olemassa paljon ennakkoluuloja, joita me-
dia vaivihkaa ylläpitää. Voin vilpittömästi sanoa, että kurssilla tuli esiin 
paljon asioita, jotka ymmärsin paremmin keskustellessani muiden kan-
sallisuuksien kanssa samassa luokkahuoneessa. Itse en tiennyt paljoakaan 
oman maanosani edustajista, tansanialaisista ja namibialaisista, kunnes 
sain mahdollisuuden tehdä hyvin tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan.
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Afrikkalaisia opiskelijoita opettaneet suomalaiset opettajat kertovat, että ope-
tuksen haaste – ja samalla sen rikkaus – on, että opiskelijoiden lähtötaso on 
hyvin erilainen kuin eurooppalaisten opiskelijoiden. Kontrasti partnerimai-
den välillä on melkoinen: Suomi komeilee vuodesta toiseen maailman lehdis-
tönvapausindeksin kärkimaana, kun taas Suomen pitkäaikaisista kehitysyh-
teistyökumppaneista – ja myös JOCID-hankkeen kumppaneista – lehdistön-
vapaus heikkeni eniten Tansaniassa. Neljän kuukauden sisällä yksi toimittaja 
murhattiin ja toinen sai surmansa seuratessaan mielenosoitusta.

Näistä lähtökohdista käsin vuorovaikutus ja keskustelut opetustilanteissa ovat 
erittäin hyödyllisiä myös suomalaisille journalismin opiskelijoille. Opiskelija- 
ja opettajavaihdot laajentavat ymmärrystä siitä, millainen merkitys medialla 
on yhteiskunnan demokraattisessa kehityksessä.

Afrikkalaisten opiskelijoiden käsitys lehdistönvapaudesta sekä toimittajan 
etiikasta on toisenlainen kuin suomalaisten: esimerkiksi Ghanassa on yleis-
tä, että toimittajalle annetaan lehdistötilaisuudessa rahaa sisältävä ns. ruskea 
kirjekuori. Suomessa vastaava käytäntö olisi ennenkuulumaton. Voikin tode-
ta, että kehittyvissä maissa toimivien ammattitoimittajien työskentelytapojen 
avaaminen laajemmin opetustilanteissa on silmiä avaavaa myös suomalaisille 
opiskelijoille. Hankkeen vuosittaiset vaihto-opettajavierailut Ghanasta, Tan-
saniasta ja Namibiasta ovat herätelleet suomalaisopiskelijoita ymmärtämään 
muun muassa vähemmistöjen asemaa Ghanassa ja lehdistönvapautta Tansani-
assa. Myös suomalainen hankkeessa työskentelevä vaihto-opettaja testaa luo-
vuutensa rajoja: miten opettaa käytännönläheistä radiotyötä vaihtokohteessa 
ilman tarvittavia laitteita? Entä mitä vastata opiskelijalle, joka kysyy: ”Rouva 
Alanko, oletteko sitä mieltä, että minun pitäisi kunnon journalistina julkaista 
hallussani oleva tieto siitä huolimatta, että minut ja perheeni uhataan tappaa?”

Afrikka paikan päällä koettuna tuo pysyviä muutoksia myös hankkeen opet-
tajavaihdoissa olleiden elämään ja maailmankatsomukseen. Näin toteaa hank-
keessa vuodesta 2007 työskennellyt Metropolia ammattikorkeakoulun radio-
tekniikan opettaja Jukka Laaksonen:

Siellä sisäistää monta sellaista asiaa, jotka on syytä muistaa vielä kotimaas-
sakin, kuten: 1) Eurooppa ei sittenkään ole koko maailman keskipiste, vie-
lä vähemmän Suomi, 2) ihmiselle on täysin mahdollista elää tyytyväisenä 
ja iloisena, vaikka hän ei omistakaan väritelevisiota tai tietokonetta ja 
vaikka kengätkin ovat veljen kanssa yhteiset, ja 3) maailmassa ei lopul-



161Kansainvälinen Turun ammattikorkeakoulu

takaan ole useita erilaisia rotuja, kuten mustat, valkoiset, keltaiset jne… 
vaan sen sijaan on olemassa vain yksi ainoa rotu, ihmisrotu, johon me 
kaikki kuulumme sen tasaveroisina jäseninä.1

1. Laaksonen, Jukka: Afrikka-työn näköaloja. 2012. Julkaisematon essee.
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JäteHuollon KeHittäMinen 
BalKHun SluMMialueella 
KatManDuSSa

Jari Hietaranta

Nepalin pääkaupunki Katmandu sijaitsee korkealla Katmandun laakson poh-
joisosassa, noin 1400 metriä merenpinnan yläpuolella. Kaupungin halki kul-
kee neljä jokea: Bagmati, Bishnumati, Dhoikhla ja Tukucha. Arviot kaupun-
gin asukasluvusta vaihtelevat kahden miljoonan molemmin puolin, mutta 
joka tapauksessa se on voimakkaassa kasvussa. Maanjäristykset ovat laaksossa 
tavallisia, kuten myös niiden aiheuttamat tuhot kaupungin rakennuksille. Jo 
nykyisellään kaupungin ympäristöongelmat ovat mittavia ja tilanteen ennus-
tetaan pahenevan entisestään. Ympäristöongelmat kohdistuvat erityisesti jäte-
huoltoon, pinta- ja pohjavesien pilaantumiseen sekä ilmanlaatuun.

Turun ammattikorkeakoulu on käynnistänyt jätehuollon kehittämishank-
keen Nepalissa. Hankkeen kohdealueeksi on valikoitunut Balkhun slummi-
alue Katmandun eteläosassa Bagmati-joen varrella. Kehittämishanke on yh-
teistyöprojekti Diakonia-ammattikorkeakoulun sekä St. Xavier’s Collegen ja 
paikallishallinnon kanssa.  

KatManDun JäteHuollon nYKYtila

Vaikka jätettä syntyy Nepalissa vielä suhteellisen vähän, jatkuvan väestönkas-
vun seurauksena jätehuolto on yksi Katmandun haasteellisimmista tehtävistä. 
Siitä vastaa kaupunki, joskin ajoittain vastuu on ollut myös alue- ja paikallis-
hallinnolla sekä keskushallinnolla. Kumpikaan järjestelmä ei kuitenkaan ole 
toiminut kunnolla, ja nykyisin keinot ja vastuut vaihtelevat alueittain. Sis-
dolin kaatopaikan avaaminen vuonna 2005 on helpottanut tilannetta jon-
kin verran, mutta yhä suuri osa Katmandun päivittäisestä jätemäärästä päätyy 
muualle kuin kaatopaikalle.
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Vuonna 2004 Lalitpurin kaupunginosassa tuotettiin 75 tonnia jätettä päiväs-
sä, josta kerättiin 52 tonnia. Jätehuoltohenkilökuntaa oli 211 ihmistä, eli yksi 
työntekijä 848 asukasta kohden. Se on vähemmän yhtä asukasta kohden kuin 
Katmandussa keskimäärin, mutta enemmän kuin monilla muilla alueilla.

KUVA 1. Jätteen keräystä riksalla. Tapa on yleinen ja soveltuu hyvin kapeille kaduille 
ja kujille.

Jätteiden keräykseen ja kuljettamiseen käytetään vanhanaikaisia välineitä, ku-
ten riksoja, traktoria ja perävaunua. Vähäisessä määrin kaupungissa on käy-
tössä kuorma-autoja. Jäte viedään keräyspaikasta yleensä suoraan loppusijoi-
tuspaikkaan. Niitä ovat esimerkiksi tien- ja joenvarret, joissa ei ole minkään-
laisia suojamateriaaleja, suotoveden keruumekanismeja, salaojitusta tai aitoja 
estämässä asiatonta kulkua. Epävirallinen asutus pyrkii sijoittumaan lähelle 
jätteiden kaatopaikkoja, sillä slummien asukkaat keräävät talteen myyntikel-
poista ja kierrätyskelpoista tavaraa sekä ruokaa itselle ja kotieläimille.
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KUVA 2. Bagmati-joen reuna-alueita käytetään jätteiden sijoituspaikkoina. 
Kaikki Katmandua halkovat joet ovat täysin saastuneita, ei pelkästään jätteiden 
dumppauksen takia vaan myös toimimattoman jätevedenpuhdistuksen.

Koska valtaosa jätteestä on orgaanista (yli 75 %), olisi kompostointi kotita-
louksissa erittäin tehokas tapa vähentää jätteen määrää sekä hyödyntää jä-
tettä. Orgaanisen jätteen väheneminen kaatopaikkajätteestä vähentäisi myös 
hajuhaittoja sekä suotoveden, metaanin ja muiden kaasujen ja raadonsyöjien 
määrää kaatopaikoilla. Kompostointiin on useita eri vaihtoehtoja, kuten ka-
sakomposti tai aumakomposti, astiakomposti tai matokomposti. Kasa- ja au-
makompostointi on erittäin edullinen tapa hyödyntää jätettä hyvin pienillä 
investoinneilla. Katmandussa myös matokompostointi on kasvattanut suosi-
otaan, sillä siten saadaan laadukasta lannoitetta.

Jotkut yhteisöt ovat perustaneet kierrätyskeskuksia, joissa kierrätettäviä ma-
teriaaleja voi myydä helpommin. Suuremman mittakaavan jätteiden hyödyn-
täminen on kuitenkin Nepalissa melko harvinaista. Biokaasun tuottamiselle 
olisi hyvät mahdollisuudet, ja jotkut kansalaisjärjestöt ovat pieniä biokaasulai-
toksia pystyttäneetkin. Katmandussa on pyritty perustamaan myös suurem-
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man mittakaavan kompostointilaitosta, mutta esimerkiksi sopivan maa-alan 
löytäminen on tuottanut ongelmia. Suuremman luokan, esim. kuntien alueil-
la toimiville kompostointilaitoksille olisi kysyntää ympäri maata. 

Yksityisten yrittäjien toimintaa ja sen laajuutta perinteisessä jätehuollossa ei 
oikeastaan tunneta. Yksityisen sektorin osallistumisen ongelmia ovat selkei-
den menettelytapojen puute, lyhytkestoisuus, luotettavien ja kykenevien yk-
sityisten tahojen puute, huono yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä 
sekä kunnan työntekijöiden pelko siitä, että he menettävät työnsä toimintaa 
yksityistettäessä. Niin virallinen kuin epävirallinenkin yksityinen sektori toi-
mii kuitenkin jätteen kierrättämisessä isona hyödyntämättömänä resurssina. 
Sadat romukauppiaat ympäri Nepalia keräävät metallia, muovia, paperia sekä 
lasia ja prosessoivat ne raakamateriaaleiksi, jotka lähetetään tehtaisiin Nepa-
liin ja Intiaan kierrätystä varten. 

Yhteisötoiminta nähdään erittäin keskeisenä elementtinä jätehuollon kehittä-
misessä, koska julkisen hallinnon institutionaaliset heikkoudet estävät tehok-
kaan jätehuollon. UNEP suosittaa Katmanduun lukuisia toimenpiteitä, joilla 
jätehuollon kriittistä tilaa voitaisiin lieventää. Keinoja ovat mm. kaupunki-
suunnittelun, paikallishallinnon ja jätehuollon koordinaation kehittäminen.

Koska julkiset resurssit jätehuoltoon ovat riittämättömiä, ovat kansalaisjär-
jestöt osallistuneet aktiivisesti jätehuollon kehittämiseen Nepalissa. Projektit 
ovat onnistuneet erityisesti silloin, kun ne ovat keskittyneet jätteen keräämi-
seen, kierrätykseen ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Ne ovat myös pai-
kallistasolla organisoineet käytännössä kotitalouksien jätehuollon ja mm. uu-
siotuotteiden valmistusta.

nYKYinen JätelainSääDäntÖ

Tärkein kuntien lainsäädäntöä koskeva laki on Local Self-Governance Act 
vuodelta 1999. Se määrää kunnat vastuuseen alueensa jätehuollosta, mutta 
ei määrää millä tavalla se on hoidettava. Jotkut kunnat ovat tehneet omat jä-
tehuollon ohjesääntönsä, joissa määrätään vastuualueet ja sakkorangaistuksia 
roskaamisesta. Käytännössä jätelainsäädäntö ei kuitenkaan toimi. Jätehuollon 
kenttä on pirstoutunut ja toimijoita on runsaasti, mutta yhteistyö ja koko 
kentän hahmottaminen puuttuu. Jätehuollon järjestämistavat ja -muodot 
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vaihtelevat nykyään pienelläkin alueella julkisen hallinnon järjestämästä jäte-
huollosta kansalaisjärjestöjen vastuulla toimivaan sekä alueisiin, joilla sitä ei 
ole lainkaan järjestetty – se on vain järjestynyt. 

Tutkimushankkeemme pyrkii esimerkkien avulla luomaan malleja, joilla niin 
asukasluvultaan kuin pinta-alaltaan suhteellisen pienten yhteisöjen jätehuolto 
ja siihen liittyvät muut sidos- ja tukitoiminnat voidaan järjestää. Mallin avulla 
pyritään myös järjestämään ja kehittämään suhteita paikallishallintoon sekä 
muihin yhteisön alueella toimiviin kansalaisjärjestöihin. On ilmeistä, että 
Katmandussa tarvitaan useita ratkaisumalleja jätehuollon organisoimiseksi.

BalKHun SluMMialue

Hankkeen kohdealueena oleva Balkhun slummialue sijaitsee Bagmati-joen ja 
rakennetun kaupungin välisellä kapealla vyöhykkeellä. Slummia ympäröivä 
asutus on köyhää ja rappeutunutta. Asukkaita on tällä hetkellä noin 3000. 
Väestön uskonnollinen ja etninen tausta on kirjava.  

Osa Balkhun asukkaista käy töissä ja osa lapsista koulussa. Alueella toimii 
kansainvälinen kirkko, joka paikallisen työntekijänsä voimin on saanut alu-
eella aikaan monia kehitysaskeleita. Kirkon lahjoitusten avulla slummiin on 
rakennettu esikoulu, koulu, terveysasema ja kaksi kirkkoa. Koulutus ja ter-
veydenhoito ovat täysin vapaaehtoisjärjestöjen vastuulla. Julkisen hallinnon 
palveluja alueella ei ole. 

Balkhussa toimiva kirkko on organisoinut rahan keruun, jolla alueelle on 
kyetty hankkimaan vesisäiliöitä ja täyttämään ne vedellä säännöllisesti. Asuk-
kaat maksavat vedestä pienen summan kuitenkin niin, että rahan avulla vettä 
saadaan hankituksi. Käymälät ovat jokipenkalla, ja myös ne on rakennettu 
yhteisellä ponnistuksella. 

Katmandun kaupunki suunnittelee Bagmati-joen varteen isoja valtateitä, mis-
tä syystä jokivarsislummit pitäisi poistaa. Tuhoamistyö aloitettiin Balkhussa jo 
kertaalleen, mutta ne keskeytyivät, ja asukkaat ovat jälleen palaamassa alueel-
le. Parhaillaan tilanteessa on vallalla jonkinlainen aselepo, koska tuhottavan 
slummialueen asukkaille ei ole osoittaa korvaavia asuinpaikkoja, joihin heidät 
voisi siirtää. Asia on kuitenkin poliittisesti arkaluontoinen. Kirkon ja Kat-
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mandun paikallishallinnon edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa esille 
tulleita kehityskohteita ovat esimerkiksi jätehuolto, kaasun tuotto, kotitarve-
viljely sekä bambujen istutus (ruoka, rakennustarvike, polttopuu).

KUVA 3. Kuvan jokivarsislummi jyrättiin paikallishallinnon toimesta elokuussa 
2013. Maaliskuussa 2013 alueelle oli jo palannut noin 1000 asukasta. 

KUVA 4Ab. Vasemmalla kuva Balkhun yhteisön pohjoispuolelta kohti taustan 
rappeutunutta kaupunkirakennetta. Oikealla paikoin palava kaatopaikka, taustalla 
Balkhun slummialueen rakennuksia.
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Suunnitellut toiMet HanKKeeSSa

Hankkeen tavoitteena on kehittää Balkhun slummialueen kiinteän jätteen ke-
räystä, uudelleen käyttöä, kierrätystä ja mahdollisesti myös energiatuotantoa 
ja muuta kaupallista toimintaa. Alue sijaitsee Bagmati-joen varrella. Asukkaat 
ovat köyhistä köyhimpiä, joille ei ole tarjolla mitään julkisia palveluita. Pai-
kallinen viranomainen (DCD) on kuitenkin hyväksynyt Balkhun slummialu-
een hankkeemme kohdealueeksi. Tavoitteena on, että Katmandun hallinto-
viranomaiset voivat käyttää kehittämäämme mallia myös kaupungin muissa 
slummiyhteisöissä, joissa yksityinen tai kunnallinen jätehuolto ei toimi tai on 
puutteellista. 

KUVA 5AbcD. Näkymiä Balkhun slummialueelta. Avustustyötä tekevän kirkon 
toimesta on alueelle saatu vesisäiliöitä (oikea alhaalla), aloitettu kotitarveviljelyä 
(vasen alhaalla). Alueella asuu noin 3000 asukasta ja rakennusmateriaaliksi kelpaa 
lähes kaikki saatavilla oleva (yllä).
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Mielestämme Katmandun jätehuolto vaatii kokonaisuudessaan uusia avauk-
sia ja keinoja. Hankkeen kerätään slummialuetta koskevan tausta- ja lähtötie-
don yhdessä St. Xavierin Collegen kanssa. Taustatiedon keruu kattaa niin ta-
loudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset taustatiedot. Keräämme myös alustavan 
arvion alueella tuotetuista jätteistä.

Taustatiedon keruun jälkeen keväällä 2014 hanke pyrkii käynnistämään jät-
teiden keräyksen alueella ja aloittaa vähitellen myös jätteiden lajittelun. Toi-
minnan aloittaminen edellyttää pienimuotoisia investointeja ja käytännön 
järjestelyjä. Koska hanke ei ole pelkästään kiinteiden jätteiden keräys- ja ke-
hittämisprojekti, pyritään alueella aloittamaan myös nykyistä paljon laajem-
min kotitarveviljely ja ympäristön pienimuotoinen kunnostustyö – lähinnä 
liittyen bambupuuston istuttamisen. Myös kuivakäymälöiden hankkimista 
suunnitellaan. 

Kehityshankkeen toimijat ovat Katmandussa sijaitseva St. Xavier’s College, 
joka on tehnyt kenttätyötä Katmandun slummialueilla. Se on myös vastannut 
hankkeen perus- ja taustatiedon keruusta yhdessä Diakonia-ammattikorkea-
koulun kanssa. EkoKaarina ry on hankkeessa mukana suomalaisena kolman-
nen sektorin toimijana.

Hankkeen paikalliset yhteistyötahot ovat julkista hallintoa edustava DCD 
(District Community Development), josta hankkeeseen osallistuvat sosiaali- ja 
energiasektorit sekä Balkhun alueen kirkko. Lisäksi erityisesti kansalaisosallis-
tumista tehostavissa hankkeissa toiminut Green Earth -kansalaisjärjestö osal-
listuu projektiin. Hankkeessa toimitaan kiinteässä yhteistyössä myös WEB-
CO-järjestön kanssa.

Koko hankkeen ajan rakennetaan kattavaa ja toimivaa verkostoa ja yhteis-
työtä paikallisyhteisön, paikallishallinnon ja mahdollisesti myös yksityisten 
jätehuoltoyritysten kanssa. On ilmeistä, että Katmandussa toimiva jätehuol-
to edellyttää kaikkien kolmen toimijan mukanaoloa. Kehityshankkeen koko-
naiskestoksi on arvioitu neljä vuotta (2013–2016). 
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tYÖSuunnitelMa Ja Mallin raKentaMinen

Hankkeen työohjelma koostuu neljästä varsinaisesta osatehtävästä tai osapro-
jektista. Tässä vaiheessa työpaketit ovat alustavia, mutta paikallishallinto on 
ne tällaisenaan hyväksynyt.

tAUlUKKO 1. Kehityshankkeen osatehtävät.

WP 1 hallinto projektin hallinto ja koordinointi
WP 2 osallistaminen, aktivointi, 

liiketoimintamalli
kuivakäymälät, kompostointi, vihreä 
ympäristö ja terveys, jätteestä raaka-aineitta 
(biopolttoaine) yhteisön ja perheiden 
voimaannuttaminen, eri toimijoiden yhteistyö

WP 3 jätehuollon käytännön 
järjestelyt

perustutkimukset, puutarhaviljely, keräyksen 
järjestäminen, tuottojen ja kustannusten 
jakaminen, kierrätyskeskus, seuranta

WP 4 ympäristöterveys perustutkimus ja seuranta, sanitaatio- ja 
terveysvalistus 

WP 5 tiedotus ja tiedon levitys kampanjapäivät, raportointi, julkinen 
tiedottaminen jne.

Projektin keskeinen tuotos on rakentaa malli, jolla kolmen eri toimijan välillä 
tulisi jätehuoltojärjestelmän eri osien vastuita jakaa siten, että kokonaisuu-
desta saadaan toimiva malli Aasian ja muidenkin kasvavien kaupunkien jäte-
huollon suunnitteluun ja käytännön kysymysten ratkaisemiseen. Rakennam-
me mallin, joka perustuu Balkhun slummialueen noin 3000 asukkaan jäte-
huollon järjestämiseen kestävällä tavalla. Mallimme luonnollisesti hyödyntää 
niitä positiivisia ja negatiivisiakin kokemuksia, joita Katmandussa ja muissa 
suurkaupungeissa on saatu aikaisemmista jätehuoltohankkeista. WEBCON-
toiminta on ollut pääosin hyvin uraauurtavaa ja tuloksellistakin. 

Uusina elementteinä mallissamme ovat sosiaalisen yrityksen mallin luomi-
nen ja testaaminen. Sosiaalinen yritys on täysin tuntematon yritystoiminnan 
muoto useimmissa Aasian maissa. Lisäksi yhteisöpohjaisen kierrätyskeskuk-
sen perustaminen sekä korjauspajatoiminta tuodaan uusina elementteinä jä-
tehuollon kokonaisuuteen. Pyrkimyksenä on kanavoida yhteisöön mahdolli-
simman paljon taloudellista ja sosiaalista hyvää erilaisten aktiviteettien kautta.
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Pitkän tähtäimen tavoitteena on myös yhteisöperustaisen bioenergiaan perus-
tuvan kaasun tai sähkön tuotannon aloittaminen. Balkhun alueella on erin-
omainen mahdollisuus myös tämän osa-alueenkehittämiseen, sillä yhteisön 
reunalla on kaatopaikka, ja lisäksi kaatopaikan lähellä sijaitsee vihannestukku, 
josta kaatopaikalle päätyy runsaasti elintarvikkeita. On myös tärkeää kehit-
tää joustavaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä julkishallinnon ja paikallisyhteisö-
jen välille. Kehityshanke tarjoaakin mielekkään ja käytännönläheisen mallin 
myös p-p-n eli public-private-ngo (non-governmental organisation) -yhteistyöl-
le luoden raamit sille, miten kehityshankkeita voidaan toteuttaa myös muilla 
aloilla.
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Kalevalan KYlän KeStävä 
KeHitYS – Malli venäJän 
MaaSeutuMaiSten 
SYrJäSeutuJen KeHittäMiSeen

Jari Helmisaari & Jari Hietaranta

MiKSi Juuri Kalevala?

Ei ole sattumaa, että Vienan Karjalassa sijaitseva Kalevalan kaupunki (aikai-
semmalta nimeltään Uhtua) on valikoitunut Turun ammattikorkeakoulun 
yhteistyökohteeksi. Rakennustekniikan koulutusohjelmassa työskentelevällä 
Jari Helmisaarella on nimittäin jo yli kymmenen vuoden kokemus alueella 
toteutetuista koulutus- ja kehitysprojekteista. Hänen alueella toteuttamiaan 
hankkeita ovat olleet esimerkiksi Kalevalan Pietarin ja Paavalin ortodoksisen 
kirkon rakennuslupakuvien suunnittelu sekä Kalevalan lastenneuvolan raken-
nuslupa- ja rakennekuvien suunnittelu (myös projektisuunnittelu). Muita 
Kalevalan kylään kohdistuneita hankkeita ovat olleet esimerkiksi synnytys-
sairaala, lastenneuvola sekä luterilainen kirkko, joiden suunnittelu ja rakenta-
minen ovat tapahtuneet yhdessä paikallisten kanssa. Samassa yhteydessä aloi-
tettiin myös rakentamisen kouluttaminen paikallisesti EU:n rahoittamana. 

Koska Kalevalan kylän kehittäminen tarjoaa oivan mahdollisuuden toteuttaa 
laaja-alaisia kehittämishankkeita sekä olla mukana monimuotoisessa alueen 
talouden ja sosiaalisen kestävyyden kehittämisessä, on myös Turun ammat-
tikorkeakoulu tullut mukaan alkuaan Helmisaaren yksityishenkilönä käyn-
nistämään toimintaan. Kumppaneina näissä kehittämishankkeissa toimivat 
Karjalan tasavallan hallinto, Petroskoin yliopisto, Venäjän ortodoksisen kirk-
ko, Kalevalan kansallinen piirihallinto, Kalevalan ammattiopisto sekä karjalan 
kieltä ja kulttuuria vaaliva Uhut-seura. Yhteistyötahot edustavat siis kattavasti 
Karjalan tasavallan elämänalueita. Tästä johtuva näköalapaikka tarjoaa hyviä 
mahdollisuuksia resurssien hankintaan ja yhteistyötoimintaan Kalevalan kau-
pungin kanssa. Vienan Karjala on alue, josta Elias Lönnrot keräsi 1800-luvun 
puolivälissä pääosan aineistosta Suomen kansalliseepos Kalevalaan.
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Kalevalan KeHittäMinen 

Petroskoin ja Kalevalan kaupungit muodostavat kokoluokiltaan ja historian 
näkökulmasta mainion yhteistyö- ja kehittämiskohteen. Alueen kehittäminen 
tarjoaa ammattikorkeakoulun tapaiselle koulutusorganisaatiolle mahdollisuu-
den toteuttaa laaja-alaisia aikuis- ja täydennys- sekä nuorisoasteen koulutuk-
sia. Lähtökohtana on ollut, että innovaatio ei synny seesteisestä mielestä, vaan 
intohimosta ja uudenlaisesta ajattelusta – kestävään kehitykseen perustuvan 
huomisen saavuttamiseksi pitää olla aidosti mukana käytännön tekemisessä ja 
pohtimassa toiminnalle parempia vaihtoehtoja ja uusia ulottuvuuksia. 

Taustalla vaikuttaa myös tosiasia, että Kalevalan kylä, kuten monet muut vas-
taavat kylät Venäjällä, tarvitsevat aivan uudenlaista ajattelua selviytyäkseen 
syrjäseutuja kohtaavasta rakennemuutoksesta. Kehittämishankkeen lähtökoh-
tana on ollut, että tarvitaan uudenlaista yhteisöllistä ajattelua, yhteisörahoi-
tusta ja omavaraistaloutta sekä älykästä uutta kylä- ja asutuskulttuuria, kuten 
verkkoja, energiapihiyttä ja mikrotaloutta.

Kalevalan ortodoksikirkko ulkoa ja sisältä.

Kalevalan lastenneuvola.     Kalevalan ev-lut kirkko.     Kalevalan synnytyssairala. 

Keskoskaappi
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tavoitteena KeStävä KeHitYS

Tavoitteena on pyrkiä Kalevalan kylän kehittämiseen moniarvoisista lähtö-
kohdista. Kehittäminen ei ole pelkästään ympäristöasioista tai rakentamista 
huolehtimista, vaan hankekokonaisuutemme pyrkii tasavertaisesti kylän elin-
keinojen, infrastruktuurin ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämiseen. 

Päämääränä on, että kykenemme yhteistyökumppaneidemme kanssa luo-
maan sellaisia malleja ja verkostoja, joita voidaan hyödyntää ja soveltaa myös 
muualla Venäjän taantuvilla syrjäseuduilla. Kalevalan kylä soveltuu hyvin pi-
lottialueeksi, koska lähes puolet sen asukkaista puhuu tai ainakin ymmärtää 
karjalaa (suomea), mikä mahdollistaa luontevan kommunikaation kyläläisten 
ja Turun ammattikorkeakoulun edustajien välillä. Kalevalan kylää pilottikoh-
teena puoltaa myös se tosiseikka, että se on noin 4700 asukkaallaan vielä koh-
tuullisen elinkelpoinen taajama. Neuvostoliiton hajoamisen myötä kylästä on 
hävinnyt runsaasti palvelu- ja teollisen alan työpaikkoja: saha, kolhoosi ja vii-
meksi armeijan yksikkö. Kuittijärvien ympäristön muut kylät Jyskyjärven ky-
lää lukuun ottamatta ovat joko kokonaan autioituneet, tai infrastruktuuri on 
liian rapistunutta. 

Kalevalan kylän maisemaa.

Kalevalan kylän kestävä kehitys -teeman alla on tavoitteena kehittää kylää ja 
sen lähiympäristöä neljän kokonaisuuden puitteissa:

1. rakentaminen (energiatehokkuus, puurakentaminen ja sen kou-
lutus,  perinnerakentaminen,  rakennuskannan kartoitukset, res-
taurointi sekä uudisrakentaminen
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Uudis- ja korjausrakentamisen tarve Karjalassa ja koko Venäjällä on mittaa-
maton. Hankkeen tarkoituksena on luoda esimerkkikohteina toimivien jul-
kisten rakennusten kautta toimintamalleja ja antaa koulutusta sekä jo työ-
elämässä toimiville rakennusalan toimijoille että peruskoulutuksessa oleville. 
Koulutusten teemoja ovat esimerkiksi energiatehokas rakentaminen ja puun 
käyttö rakennusmateriaalina. Lisäksi tarkoituksena on kehittää paikalliseen 
rakennustapaan ja traditioon tukeutuvaa rakentamista sekä arvioida alueen 
rakennuskantaa.

2. elinkeinotoiminnan kehittäminen (kestävä matkailu, energia, ra-
kennussuojelu, kulttuurimatkailu, elämysmatkailu, kalastus sekä 
näihin liittyvät palvelut

Hanketoimijoiden näkemyksen mukaan tulevaisuudessa puu ja puunjalos-
tus luovat yhdessä luontoon ja kulttuuriin tukeutuvan matkailun sekä eko-
logisuuteen perustuvan maatalouden kanssa kolmikannan, johon Vienan 
Karjalan alueen kehityksen tulisi tukeutua. Maataloudessa voitaisiin keskit-
tyä esimerkiksi mehiläistalouteen, yrtti- ja erikoiskasviviljelyyn sekä luomu-
karjatalouteen. Yhdessä ne muodostaisivat uuden, alueen yhteisöllisyyttä ja 
erilaisuutta korostavan kokonaisuuden. Lisäksi tulisi pyrkiä houkuttelemaan 
alueelta jo pois muuttaneita asukkaita palaamaan alueelle erilaisten houkutti-
mien ja kampanjoiden avulla.

3. sosiaalinen kestävyys (työpankki-ajatus, ympäristöön ja rakenta-
miseen liittyä koulutus, opetuksen kehittäminen, ikääntyminen 
ja syrjäytyminen, päihteet)

Kalevalan kylä kärsii syrjäalueille tyypillisistä sosiaalisista ongelmista. Hank-
keen tavoitteena on ehkäistä syrjäytymiskehitystä monipuolistamalla alueen 
elinkeinoelämää. Yhtenä mahdollisuutena tähän on esimerkiksi sosiaalisen 
yrityksen malli, jota voidaan testata ja kehittää karjalaisiin oloihin paremmin 
sopivaksi. Ortodoksinen seurakunta ja Kalevalan piirihallinto ovat tämän tee-
man luontevia yhteistyötahoja yhdessä ammatti-instituutin kanssa.

4. ympäristö (jätehuolto, jätevedet, maankäyttö, ekomaatalous, 
ympäristömonitorointi ja perusinventoinnit sekä perustutki-
mukset)



176 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 188

Kalevalan alue tarjoaa runsaasti mielekkäitä perustutkimus-, monitorointi- ja 
kunnostushankkeita esimerkiksi jätevedenpuhdistuksen, vedenhankinnan ja 
jätehuollon aloilla – niin käytännön kuin strategian tasolla. Myös maankäy-
tön ja erityisesti erityismaatalouden kehittäminen vaatii runsaasti perus- ja 
taustatutkimusta.

Kalevalan kylän kehittämiseen tähtäävä hankekokonaisuus muodostaa kestä-
välle kehitykselle pohjaavan kokonaisuuden, jossa osateemat tukevat toisiaan 
ja hyötyvät toistensa tuloksista. Se tarjoaa myös mielekkäitä harjoittelu- ja 
opinnäytetyömahdollisuuksia monialaisessa, holistisista lähtökohdista lähte-
vässä hankekokonaisuudessa. Lähtökohtana kestävällä pohjalla olevassa kehit-
tämisyhteistyössä on, että sekä Suomen että Venäjän puolen toimijat hyötyvät 
yhteistyöstä. Yhteistyön kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää juuri raja- ja 
syrjäseutualueilla, jotka herkimmin ovat erilaisten taloudellisten supistamis-
toimien kohteena. 
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SaDutuSta SWaZiMaaSSa

Anja Kuukasjärvi

Sadutus on Suomessa 1980-luvulta asti kehitetty osallistava työmenetelmä, 
ja se on levinnyt vuosikymmenien aikana ympäri maailmaa. Sadutus sai 
alkunsa työskentelyssä lasten kanssa, mutta sitä voidaan käyttää kaiken-
ikäisten ihmisten kohtaamisissa. Sadutustilanteessa ovat läsnä kertoja, joka 
kertoo haluamansa tarinan ja kirjaaja, saduttaja, joka kirjaa sen sana sa-
nalta täsmälleen niin kuin kertoja sen kertoo. Kun kertomus on valmis, 
kirjaaja lukee sen ääneen ja vain tarinan kertojalla on oikeus muuttaa tai 
korjata sitä. (Karlsson 2005.)

Näin sadutuksen voi aloittaa siswatin, englannin ja suomen kielellä:

Ngitekele inganekwane loyifunako. Ngitayibhala njengobe uyitekile. Uma 
sesicedzile ngitakufundzela yona. Uma ufuna unge ngeta noma ulungise 
lapho ufuna kube nemehluko.

Tell me a story that you want. I will write it down just as you will tell it. 
When the story is ready I will read it aloud. And then if you want you can 
correct or make any changes.

Kerro minulle satu, sellainen kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin 
sen minulle kerroit. Lopuksi luen tarinasi ääneen ja voit muuttaa tai kor-
jata sitä, mikäli haluat. 

laPSen ääni Kuuluviin

Turun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma on mukana ulko-
asianministeriön rahoittamassa vuosina 2011−2013 toteutettavassa Sadutusta 
Swazimaahan -kehitysyhteistyöprojektissa. Turun ammattikorkeakoulun han-
kekumppaneina ovat Suomen SOS-lapsikyläsäätiö, Swazimaan SOS Children 
Villages ja Swazimaan yliopiston sosiologian laitos.  Hankkeen päätavoitteena 
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on vahvistaa swazimaalaisten lasten kanssa työskentelevien aikuisten varhais-
kasvatusosaamista. Mukana on ollut yhteensä 30 swazimaalaista esikoulua ja 
kursseille osallistunut yli 70 paikallista esikoulunopettajaa. 

Pieni Swazimaan kuningaskunta sijaitsee Etelä-Afrikan ja Mosambikin raja-
naapurina. Lasten asema swazimaalaisessa kulttuurissa on huono ja ruumiil-
linen kurituskin on vielä arkipäivää. Vain pieni osa lapsista käy esikoulun ja 
yhteinen opetussuunnitelma on vasta kehitteillä. Mallioppiminen on vallalla 
ja opetus on hyvin aikuislähtöistä. Swazimaan viralliset kielet ovat siswati ja 
englanti. Suurin osa esikoulujen lapsista puhuu siswatia äidinkielenään, mut-
ta opetuskielenä esikouluissa on pääasiassa englanti. Kaikki lapset eivät kui-
tenkaan osaa englantia niin hyvin, että he ymmärtäisivät opettajan opetusta. 

Kehitysyhteistyön kulttuurihankkeita voidaan käyttää käytännönläheisenä 
apuvälineenä edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa sekä 
köyhien ja syrjäytyneiden identiteettiä sekä omanarvontuntoa (Koivunen & 
Marstio 2006). Nuo pyrkimykset kuvaavat hyvin myös Turun ammattikor-
keakoulun Sadutusta Swazimaahan -kehitysyhteistyöprojektin perusperiaat-
teita. Onhan hankkeen tavoitteena myös muun muassa swazimaalaisen las-
tenkulttuurin tallentaminen. 

Projektin toteuttamisen menetelmäksi oli valittu sadutus, joka on suhteellisen 
helppo omaksua. Sen sovelluksista eri kulttuureissa on jo kokemusta ja se on 
tehokas väline varhaiskasvatusosaamisen kehittämiseksi lapsikeskeisempään 
suuntaan. Sadutusmenetelmä vahvistaa siihen osallistuvien lasten osallisuutta, 
itseilmaisua ja itseluottamusta sekä edistää luku- ja kirjoitustaidon oppimista. 

Sadutusta Swazimaahan -projektissa on järjestetty kolme vajaan 30 tunnin 
sadutuksen peruskurssia. Jo toisessa sadutuskoulutuksessa kouluttajina olivat 
myös paikalliset asiantuntijat ja kolmannen kurssin päävastuu oli Swazimaan 
SOS-lapsikylän kasvatusjohtajalla. Lisäksi peruskursseille osallistuneille esi-
koulunopettajille on järjestetty kaksi täydennyskoulutusiltapäivää. Hankkees-
sa on myös toteutettu kaksi narratiivisten tutkimusmenetelmien työpajaa yh-
dessä swazimaalaisten kouluttajien kanssa. Niissä on perehdytty swazimaalais-
ten lasten kertomiin tarinoihin. 

Ensimmäisen sadutuskurssin jälkeen swazimaalaiset esikoulunopettajat perus-
tivat vertaisryhmän. Se kokoontuu muutaman kerran vuodessa, ja sen tarkoi-
tus on olla tukena menetelmän käyttöönotossa sekä sen juurtumisessa ja le-
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viämisessä koko Swazimaahan. Opettajat ovat kokeneet vertaisryhmän hyvin 
tärkeäksi sadutusmenetelmän käytäntöjen pohtimisen lisäksi myös ammatilli-
sen tuen saamisessa ja arkisen työn ilojen ja surujen jakamisessa. 

Ilman Swazimaassa vaihdossa olleiden Turun ammattikorkeakoulun sosiaa-
lialan opiskelijoiden toimintaa projektissa se ei olisi varmaankaan edennyt 
niin hyvin kuin nyt. Opiskelijat ovat saduttaneet paikallisia esikoululaisia ja 
tukeneet opettajien sadutuskäytäntöjä. Lisäksi Suomen ja Swazimaan varhais-
kasvatusyksikköjen välillä on toteutettu satukirjeenvaihtoa. Parhaiten sadut 
ovat kulkeneet molempiin suuntiin suomalaisten opiskelijoiden välityksellä, 
koska esimerkiksi Swazimaassa sähköposti toimii melko heikosti ja satunnai-
sesti.

Kolmen projektivuoden aikana lasten kertomia tarinoita on dokumentoitu 
projektia varten noin 350 ja niitä kertomassa on ollut lähes 1000 swazimaa-
laista lasta. Paljon useampia lapsia on kuitenkin sadutettu ja runsaammin ta-
rinoita syntynyt. Osa saduista on kuitenkin voitu antaa lapsille muistoiksi ko-
tiin, eikä kaikkia tarinoita ole tallennettu hanketta varten. 

PeruStaa SWaZiMaan KeHitYSYHteiStYÖProJeKtille

Vuonna 1989 vahvistettiin Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien 
sopimus. Sen 12. ja 13. artiklassa on ilmaistu selkeästi, että sopimusvaltiot 
takaavat lapselle oikeuden ilmaista vapaasti näkemyksensä ja mielipiteensä 
kaikissa häntä itseään koskevissa asioissa ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. 
Mielipiteen vapaus tarkoittaa vapautta ”hakea, vastaanottaa ja levittää kaiken-
laisia tietoja ja ajatuksia yli rajojen suullisessa, kirjallisessa, painetussa, taiteen 
tai missä tahansa muussa lapsen valitsemassa muodossa”. (YK:n lapsen oi-
keuksien sopimus.) 

Sadutuksessa pyritään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti rohkai-
semaan kertojaa kertomaan vapaasti, mitä hän ikinä haluaa. Sadutuksen taus-
ta-ajatuksena on, että lapsi saa olla aloitteellinen kertomisen ja leikin kautta. 
Samalla hän on kuitenkin myös sosiaalinen ja vastavuoroinen toimija. Hä-
nelle on tärkeää, että hänet huomataan ja hänen ajatuksiaan ja mielipiteitään 
pidetään arvossa. Sadutuksessa toteutuvat kuuntelu, kohtaaminen, tiedon ke-
ruu, osallisuus, oman kulttuurin tuottaminen ja yhdessä tekeminen. Se koos-
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tuu aina neljästä vaiheesta eli tarinan luomisesta, kertomisesta, kirjaamisesta 
ja sen lukemisesta. Se on vastavuoroinen tapahtuma kertojan ja kirjaajan vä-
lillä. Sadutustilanteessa tarina otetaan vastaan paneutuen kuuntelemaan ja sitä 
arvostetaan. Sadun ajatukset vastaanotetaan aktiivisesti kirjaten ja ne toiste-
taan juuri sellaisenaan. 

Sadutuksessa kertomus nivoutuu aina jollain tavalla siihen, mitä kertoja on 
kuullut, kokenut tai pohtinut. Hän tuo kertomuksissaan esiin omaa elämis-
maailmaansa ja siinä sillä hetkellä esillä olevia käsityksiä ja ilmiöitä. Liisa 
Karlsson korostaa, että lapset ”ovat kansalaisia kuten aikuisetkin, mutta he 
ovat myös erityisiä. He toimivat ja ilmaisevat näkemyksiään, mutta usein eri 
tavoin kuin aikuiset. Vaikka lapset ovat toimijoita tässä ja nyt, ovat he myös 
elämänkokemuksensa alkutaipaleella monen uuden asian edessä. Lapset ovat 
osaavia ja kykeneviä subjekteja. Silti he ovat pienempiä ja heikompia, ja heitä 
tulee suojella.” (Karlsson 2010.) 

On tutkimuksin osoitettu, että lapsille on ominaista yhteisöllisyys ja ystävyys, 
leikki, leikillisyys ja toiminnallisuus, ihmettely, kokeileminen ja huumori täs-
sä ja nyt. Lapset käyttävät paljon myös muita ilmaisutapoja kuin kieltä. Pie-
net lapset elävät leikin, mielikuvituksen ja toiminnan maailmassa tiukan pää-
määrätietoisen tekemisen tai tuottamisen sijaan. Mikäli aikuiset eivät tiedosta 
lapsille ominaisia tapoja toimia ja ilmaista itseään, lapset jäävät helposti syr-
jään, sivustakatsojiksi esimerkiksi tutkimuksen käytännöissä. Lasten erityisyys 
haastaa meitä aikuisia kehittämään, tutkimaan ja käyttämään toimintatapo-
ja ja menetelmiä, jotka antavat monenlaisille lapsille mahdollisuuden kertoa 
maailmoistaan. Lapsille on luotava tila, jossa he voivat olla samanaikaisesti 
sekä turvassa että auki, jotta heillä on mahdollisuus viestittää mitä tahansa, 
joskus odottamatontakin. (Karlsson 2010.) 

Osallisuus perustuu vapaaehtoisuuteen, aitoon ja tasavertaiseen suhteeseen 
ihmisten kesken. Osallistaminen puolestaan viittaa erilaisten toimenpitei-
den avulla tehtävään toimintaan eikä vapaaehtoiseen osallistumiseen. (Turja 
2012.) Siksi on parempi puhua varsinkin Swazimaassa osallisuuden mahdol-
listamisesta. Esikouluryhmässä voi olla jopa 30 iältään 3−6-vuotiasta lasta ja 
vain yksi esikoulunopettaja sekä satunnaista avustavaa henkilökuntaa. 

Omat kokemukseni sadutuksen opettajana Swazimaassa vahvistavat väitettä, 
että sadutus on käyttökelpoinen ja yksinkertainen menetelmä milteipä mihin 
tilanteeseen tahansa. Kun sadutuksen perusidea on oivallettu, yksilölliset erot 
voi ottaa huomioon isossakin ryhmässä. Lasten kanssa voi toimia pienemmis-
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sä ryhmissä ja yksilösadutus voi onnistua esimerkiksi silloin, kun toiset lapset 
leikkivät ulkona. Osa lapsista voi haluta kertoa tarinaansa muiden kuullen, 
osa voi välittää satunsa kirjoittajalle vaikkapa kuiskaten. Luottamuksen synty-
miseen ei ole mitään automaattista tapaa, vaan jokainen lapsi ja kohtaaminen 
on ainutlaatuinen.  

eSiKoulunoPettaJien KoKeMuKSia uuDen 
MenetelMän KäYtÖStä

Yhteistyöprojektin aikana esikoulun opettajat ovat tulleet tietoisiksi ensin-
näkin siitä, ettei heitä itseään ole kuultu lapsuudessa. Kurssilla opitusta eräs 
opettaja kirjoitti: ”Opin, että minut on lapsena siirretty syrjään. Minulle ei 
annettu mahdollisuutta kertoa tarinaani toisille ihmisille ja se on vaikutta-
nut minuun. Olen tehnyt tuon saman omille lapsilleni ja lapsille, joita olen 
opettanut viimeiset yhdeksän vuotta. Olen varmasti oppinut, miten tärkeä on 
kuunnella lapsia.” On ollut oikeastaan automaattista siirtää oma lapsuuden 
kokemus omaan opettajuuteen.  

Jo ensimmäisen kurssin aikana monet opettajat havahtuivat liikuttuneina, mi-
ten aikuisjohtoisesti he opettavat. Heistä moni totesi aikuisen olevan esikou-
lun aikana äänessä 90−95 prosenttia käytettävissä olevasta ajasta. Koko lapsi-
ryhmälle jää siis puheaikaa vain kaikkiaan 5−10 prosenttia yhdessäoloajasta. 
Isossa lapsiryhmässä lapset eivät tosiaankaan tule kuulluiksi eivätkä pääse osal-
lisiksi. He ovat toiminnan kohteita. 

Sadutuskoulutuksessa mukana olleet swazimaalaiset esikoulunopettajat ovat 
kokeneet monia haasteita sadutusmenetelmän käyttöönotossa. Ongelmiksi 
on koettu muun muassa, miten voi ehtiä saduttamaan ryhmän kaikkia lapsia, 
onko tarinat syytä aina kirjata ja miten voi opastaa ja innostaa lasten vanhem-
pia saduttamaan kotona. On myös pohdittu, miten sadunkerronta ja sadutus 
eroavat toisistaan. Noita haasteita olemme käsitelleet täydennyskoulutuksissa. 
Keskustelu on ollut vilkasta ja uusia oivalluksia syntynyt Suomen kokemusten 
jakamisen myötä. 

Esikoulunopettajien mielestä olennaista sadutusmenetelmän käytössä on, että 
lasten ajatukset ja tunteet tulevat paremmin esiin ja luottamuksellinen suhde 
aikuisiin vahvistuu. Lapset saavat välillä käyttää sadutuksessa englannin kielen 
ohella myös omaa äidinkieltään. Näin sekä lasten äidinkielen että englannin 
kielen taito kehittyvät.
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Sadutuskoulutus on innostanut esikoulunopettajia miettimään yhteistyötä 
vanhempien kanssa. Vanhempia kutsutaan esikouluun tapaamisiin ja avoimi-
en ovien päiviin. Muun muassa tällä tavalla he pääsevät seuraamaan lapsensa 
kasvuprosessia. Opettajat opettavat sadutusta vanhemmille ja rohkaisevat hei-
tä käyttämään menetelmää myös kotona. On todettu, että sadutuksen myötä 
vanhemmat ja lapset viettävät enemmän aikaa yhdessä ja kiireen tuntu vähe-
nee. Opettajien ja vanhempien yhteistyö paranee ja vastuu lapsen kehityksestä 
jakautuu vanhempien ja opettajien kesken entistä enemmän. 

Opettajien työ voi helpottua sadutuksen myötä. Tapaamisissaan vertaisryh-
missä sadutuskoulutuksen käyneet opettajat saavat mahdollisuuden jakaa ko-
kemuksiaan ja tukea toisiaan erilaisissa arjen tilanteissa. He myös kouluttavat 
uusia opettajia menetelmän pariin yhteisissä tapaamisissa ja työpajoissa. Jo 
koulutettujen opettajien vahvana toiveena on, että sadutus leviäisi koko maan 
esikouluihin. 

Innostus Swazimaassa uuden menetelmän käyttöönottoon ja juurruttamiseen 
on ollut suurta. Tiedusteltaessa sadutuksen hyödyllisyyttä lapsille ja opettajille 
vastauksena oli muun muassa ”kaikki se hyvä, mitä sadutuksesta voi saada”. 
Toiveena on myös, että Suomen ja Swazimaan välillä käytävän satukirjeen-
vaihdon lisäksi lasten tarinat kulkisivat oman maan eri esikoulujen välillä. Sii-
tä olisi hyötyä ja iloa sekä lapsille että aikuisille. Lapset voisivat kehittää omaa 
maantieteellistä ymmärrystään ja he saisivat tietoa maan eri puolilla asuvien 
lasten elämästä. Lasten tarinoista tehdään projektin aikana myös kirja swazi-
maalaisten lasten ja aikuisten käyttöön. 

oSalliSuuDen MerKitYS vuorovaiKutuKSeSSa Ja 
oPPiMiSeSSa

Sadutusta Swazimaahan -projektin aikana omat ajatukseni osallisuuden mer-
kityksestä vuorovaikutuksessa ja oppimisessa ovat syventyneet ja selkiytyneet. 
Sosiaalialan ammattilaisen eettisissä ohjeissa mainitaan, että työ ei ole ”pal-
jonkaan arvoista ellei sen tekijöillä ole rohkeutta asettua niiden ihmisten puo-
lelle, jotka eivät voi puolustaa elämisoikeuksiaan suorituksilla, selviytymisellä 
tai kunniallisella elämäntavalla” (Arki, arvot, elämä, etiikka 2005). Lapsethan 
eivät voi jo oman ikänsä perusteella puolustaa omia oikeuksiaan, vaan meidän 
aikuisten on syytä tukea heidän osallisuuttaan, ottaa heidät mukaan, kuulla 
heitä. 
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Sadutuksessa kaikki tarinat ovat hyviä, vaikka ne sisältäisivät vain yhden sa-
nan. Kohtaaminen ja siinä syntyvä vuorovaikutus on olennaista työskenneltä-
essä sadutuksen parissa. Ei ole väliä, tehdäänkö työtä ryhmässä vai yksittäisen 
henkilön kanssa. Samat arvot ja asenteet vallitsevat kaikessa vuorovaikutuk-
sellisessa työssä. Jokainen meistä on oman elämänsä paras asiantuntija. Koska 
tuo ei ole itsestäänselvyys eikä se toteudu läheskään aina, asiantuntijat ja auk-
toriteettiasemassa olevat voivat taitavimmillaan auttaa ja tukea tuon päämää-
rän saavuttamisessa. On ensiarvoista, että jokainen voi tuntea olevansa osalli-
nen omassa elämässään. 

Swazimaalaisten lasten tarve saada ajatuksensa ja äänensä kuuluviin on suuri. 
Heidän tarinansa aiheet ja sisällöt vaihtelevat. Sadut kuvaavat muun muassa 
perhesuhteita, villieläimiä ja uskontoa, ja ne voivat olla joko mielikuvitukseen 
tai todellisuuteen pohjautuvia, aivan kuten suomalaislastenkin tarinat. 

Sadutettuja tarinoita on syntynyt paljon projektin aikana ja niiden joukosta 
oli vaikeaa poimia vain muutamia. Tässä on kuitenkin pieni kurkistus lasten 
ajatuksiin swazimaalaisen viisivuotiaan ja nelivuotiaan pojan kertomien tari-
noiden välityksellä:

Once upon a time there was a man going the frog go and started to say 
“hip, hip, hurray!” And started jumping and saying “hurray, hurray” and 
then say stop and say how are you, where is your brother, in the toilet. They 
started beating them the children. Is beating me is John and the baloon and 
the he say hello. John you think I am playing then he switched off the light. 
Then we sleep. That is the end of my story.
Told by a 5-year-old boy

Olipa kerran mies, joka kulki kuin sammakko. Sitten hän sanoi ”hip, hip, 
hurraa!” ja alkoi hyppiä ja sanoi ”hurraa, hurraa” ja sanoi pysähdy ja sanoi 
mitä kuuluu, missä veljesi on, vessassa. Ne alkoivat lyödä niitä ne lapset. 
John lyö minua ilmapallolla ja sitten hän sanoo hei. John sinä luulet, että 
minä leikin ja sitten hän laittoi valot pois sitten me nukumme. Siihen lop-
pui minun satuni.
Kertojana 5-vuotias poika  
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A lion took my juice bottle, ghosts came and my mother got rid of them. Af-
ter that cows came but she didn’t chase them away.
Told by a 4-year-old boy

Leijona otti mehupulloni, kummitukset tulivat ja äiti hankkiutui niistä 
eroon. Sen jälkeen lehmät tuli, mutta hän ei ajanut niitä pois.
Kertojana 4-vuotias poika 

läHteet 

Arki, arvot, elämä, etiikka 2005. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Helsinki: Sosiaa-
lialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry.

Karlsson, L. 2005. Sadutus. Avain osallistavaan toimintakulttuuriin. 2. korjattu ja täydennetty 
painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Karlsson, L. 2010. Lapsinäkökulmainen tutkimus ja aineiston tuottaminen. Teoksessa Kal-
lio, K. P.; Ritala-Koskinen, A. & Rutanen, N. (toim.) Missä lapsuutta tehdään? Nuoriso-
tutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 105. Helsinki: Nuorisotutkimusseura ry, 
121−141.

Koivunen, H. & Marsio, L. 2006. Reilu kulttuuri? Kulttuuripolitiikan eettinen ulottuvuus 
ja kulttuuriset oikeudet. Opetusministeriön julkaisuja 2006: 50. Helsinki: Opetusministeriö.

Turja, L. 2012. Lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa. Teoksessa Hujala, E. & Turja, L. (toim.) 
Varhaiskasvatuksen käsikirja. 2. painos. Jyväskylä: PS-kustannus, 41−53.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1993.  Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus lapsen 
oikeuksista.  Ulkoasianministeriön julkaisuja 1/1993. Hyväksytty YK:n yleiskokouksessa 
20.11.1989. Luettu 4.5.2013, http://www.unicef.fi/lapsen_oikeuksien_sopimus. 



185Kansainvälinen Turun ammattikorkeakoulu

KirJoittaJat

Kaisa Adair (Lehto) 
toimii Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian TKI-koordinaattorina ja 
Contemporary Self-Portraits -hankkeen projektikoordinaattorina. 

Pia Ahonen 
on terveysalan koulutuspäällikkö ja yliopettaja. Hän toimii kansainvälisissä 
verkostoissa oman organisaation edustajana ja yhteistyön käynnistäjänä sekä 
kliinisen koulutuksen käynnistäjänä ja kehittämisestä vastaavana koulutus-
päällikkönä.

Pia Alanko 
on journalismin lehtori, jolla on 10 vuoden kokemus media-alan kansainvä-
lisistä kehitysyhteistyöhankkeista niin Lähi-idässä kuin Afrikassakin. Nyt hän 
toimii akateemisena koordinaattorina JOCID-hankkeessa (Journalism for Ci-
vic Involvement, Democracy and Development). 

Karin Alfenaar
toimii yritysviestinnän päällikkönä alankomaalaisessa Hogeschool Utrechtis-
sa (HU). Aikaisemmassa tehtävässään Alfenaar vastasi HU:n kansainvälises-
tä strategiasta. Tässä roolissa hän oli mukana ideoimassa strategisen kump-
panuusverkosto CARPEn perustamista. Alfenaar osallistuu yhä aktiivisesti 
CARPE-verkoston toimintaan.

Patric Granholm
on Degree Programme in Information Tehnology -koulutusohjelman yliopet-
taja ja koulutuspäällikkö. Koulutusohjelmassa hän on opettanut fysiikkaa 
sekä vastannut opinnäytetöiden ohjauksesta.

Katja Heikkinen 
on terveysalan lehtori. Hän on ollut mukana Geroproff-hankkeen suunnitte-
lussa ja toimii hankkeessa opettajana sekä opiskelijoiden opettaja-tuutorina.



186 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 188

Jari Helmisaari
on rakennusinsinööri (Ylempi AMK) ja projektipäällikkö rakennustekniikan 
koulutusohjelmassa. Hän toimii Kalevalan kylän kehittämishankkeen projek-
tipäällikkönä ja asiantuntijana.

Jari Hietaranta
on kestävän kehityksen lehtori ja projektipäällikkö. Hän toimii Balkhun 
slummialueen jätehuollon kehittämishankkeessa projektipäällikkönä ja Kale-
valan kylän kehittämishankkeessa projektitutkijana sekä ympäristö- ja maan-
käyttöasiantuntijana. 

Anu Härkönen 
toimii kansainvälisten asioiden yksikön vs. päällikkönä. Hän on työskennellyt 
pitkään kansainvälisyyden parissa kansainvälisten asioiden koordinaattorina.  

Pekka Härkönen 
työskentelee Turun ammattikorkeakoulun eLearning Centren suunnittelijana 
ja yhteisten verkko-opintojen tuntiopettajana. Tutkimustoiminnassaan hän 
on keskittynyt yhteisten opintojen etä- ja monimuoto-opetuksen mahdolli-
suuksien innovointiin sekä mobiilin ammattikorkeakouluopetuksen kaupal-
lisiin mahdollisuuksiin. 

Marjo Joshi
toimii englannin kielen ja viestinnän sekä kulttuurien välisen viestinnän kou-
luttajana Turun ammattikorkeakoulussa. Hän on yksi Get Finternational 
-konseptin perustajajäseniä, ja on ollut siitä lähtien mukana vastuuopettaja-
na, toimien niin kokonaisuuden suunnittelijana kuin toteuttajana, pitämässä 
luentoja ja työpajoja sekä arvioimassa opiskelijoiden loppuraportteja.  

Mauri Kantola
toimii Turun ammattikorkeakoulun eLearning Centren esimiehenä. Hän on 
suomalaisten ammattikorkeakoulujen yhteisen open access -verkkolehden 
(UAS Journal) toimituskunnan jäsen vastuu-alueenaan sosiaalisen median 
käytön asiantuntijuus. Tutkimustoiminnassaan hän on keskittynyt tieto- ja 
viestintäteknologian opetuskäytön kysymyksiin ja korkeakoulututkimukseen 
(institutional research).



187Kansainvälinen Turun ammattikorkeakoulu

Päivi Katajamäki 
toimii lehtorina muotoilun koulutusohjelmassa. Hän on Heimtextil-messu-
projektikurssin opettaja ja suunnitellut sekä toteuttanut opinnot yhteistyössä 
Mervi Vuolaksen kanssa.

Henna Knuutila 
toimii projektipäällikkönä jätehuollon viennin osaamista kehittävässä 
WastED-hankkeessa.

Juha Kontio 
toimii koulutusjohtajana Liiketalous, ICT ja Bioalat -tulosalueella. Hän on 
ollut aktiivisesti mukana rakentamassa Turun ammattikorkeakoulun Japani-
verkostoa. CDIO-verkostossa hän toimii Euroopan alueen vetäjänä ja paikal-
lisena yhteyshenkilönä. 

Anja Kuukasjärvi
on suomen kielen ja viestinnän lehtori. Hän toimii Sadutusta Swazimaahan 
-projektissa sadutuskouluttajana.

Jouko Lehtonen
toimii rakentamisen yliopettajana. Hän  on DATU-projektin projektipäällik-
kö sekä Fin-C2M-projektin johtoryhmän jäsen.

Pia Lindgren
on englannin ja ruotsin sekä viestinnän lehtori, joka opettaa myös kulttuu-
rienvälistä viestintää ja on aktiivisesti mukana kansainvälisessä toiminnassa 
sekä suunnittelijana että toteuttajana. Tutor-opettajan roolissa hän ohjaa opis-
kelijoita olemaan avoin kaikelle sille, mitä kansainvälisyys voi tuoda. 

Olli Mäkinen 
toimii yliopettaja Liiketalous, ICT ja Bioalat -tulosalueella. Hän vastaa Cos-
mos-projektin tutkimusosuudesta.

Taina Nordgren
toimii kansainvälisten asioiden koordinaattorina Turun ammattikorkeakou-
lun terveysalalla. Nordplus-verkostoissa hän on vastannut hallinnosta, rapor-
toinnista sekä opiskelijavaihtojen järjestelyistä.
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Jarkko Paavola 
toimii yliopettajana tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa. Hän on Tietotur-
va ja tietosuoja -tutkimusryhmän vetäjä ja toimii projektipäällikkönä muun 
muassa CAMIM- ja ReWISE-hankkeissa.

Susanna Pyörre
työskentelee hankesuunnittelijana MIMO-projektissa (Moving In, Moving 
On! Application of Art-Based Methods to Social and Youth Work). Hän on 
ollut mukana projektin suunnitteluvaiheesta alkaen vastuunaan projektin 
viestintä.

Raija Sairanen
toimii lehtorina ja kv-yhteyshenkilönä Terveys ja hyvinvointi -tulosalueella 
aikuisopetuksessa. Hän on toiminut vastuuopettajana SATU-koulutuksessa 
(maahanmuuttajasairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus) sen alusta lähtien. 
Nordplus-yhteistyössä hän on ollut mukana parikymmentä vuotta verkosto-
koordinaattorina sekä yhteyshenkilönä, ja nykyään hän toimii Norlys-verkos-
ton yhteyshenkilö.

Anna Tuomi
toimii projektipäällikkönä eMBA-verkko-opintoja tarjoavassa International 
Distance Learning Programme (IDLP) -projektissa.  

Kirsti Virtanen
on työskennellyt Turun ammattikorkeakoulussa kansainvälisissä tehtävissä 
vuodesta 1996. Hän on parhaillaan virkavapaalla kv-päällikön tehtävästä ja 
vastaa Turun ammattikorkeakoulun koulutusvientitoiminnan koordinoimi-
sesta.

Mervi Vuolas
toimii päätoimisena tuntiopettajana muotoilun koulutusohjelmassa. Hän on 
Heimtextil-messuprojektikurssin opettaja ja suunnitellut sekä toteuttanut 
opinnot yhteistyössä Päivi Katajamäen kanssa.
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