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KOHTI INNOVAATIO-OSAAMISTA KOMPETENSSEJA JA NIIDEN ARVIOINTIA 
KEHITTÄMÄLLÄ

Työelämän tarpeet ja työelämässä vaadittava osaaminen muuttuvat. Innovoin-
tiin ja innovaatioprosesseihin mukaan kykenevien osaajien tuottaminen on 
tällä hetkellä yksi koulutusjärjestelmämme keskeisistä haasteista. Kaikilla työ-
elämän alueilla tarvitaan paitsi itse innovaatioita myös kehittävää ja uutta luo-
vaa otetta työntekoon. Perinteinen vain eksplisiittisen tiedon tuottamiseen 
keskittyvä korkeakoulutus, erityisesti ammattikorkeakouluissa, on tulossa 
tiensä päähän. Tulevaisuuden korkeakouluissa tarvitaan sellaista oppimisotet-
ta, joka korostaa oppimistilanteissa syntyvän monimuotoisemman tiedon ja 
erityisesti erilaisten taitojen merkitystä. Pelkkä sisältöosaaminen ei riitä suori-
tettaessa työtehtäviä erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa. Tällöin tarvitaan tai-
toa ymmärtää ihmisten ja ryhmien toimintaa, taitoa motivoitua ja motivoida 
muita, kykyä luovaan ajatteluun ja ongelmanratkaisuun sekä kykyä sietää eri-
laisuutta ja epävarmuutta. Oppimisen pitää olla yhteisöllistä, sosiaaliseen vuo-
rovaikutukseen perustuvaa toimintaa, jossa tarkastelukulma muuttuu muista-
vasta ja toistavasta kohti uutta kehittelevää ja soveltavaa oppimista. Keskeistä 
on alakohtaisten rajalinjojen kumoaminen ja monialaisten toimintaympäris-
töjen merkityksen ymmärtäminen sekä niissä toimimiseen kykeneminen. 

Nämä lähtökohdat toimivat myös taustana innovaatiopedagogiikalle, jonka 
tavoitteena on löytää ja määrittää muutoksen vaatimia tapoja opettaa ja oppia. 
Innovaatiopedagogiikka perustuu kokeilemiselle, tiedon ja osaamisen jakami-
selle sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle. Innovaatiopedagogiikka täh-
tää opiskelijoiden innovaatiovalmiuksien synnyttämiseen ja tehostamiseen op-
pimisella, joka toteutuu yhteistyössä tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä työ-
elämän toimijoiden kanssa, monialaisuutta ja kansainvälistä toimintaympäris-

töä painottaen. Innovaatiopedagogiikassa innovaatio ymmärretään sellaiseksi 
jatkuvan parantamisen periaatteelle nojaavaksi osaamisen kehittämiseksi, joka 
johtaa työelämässä hyödynnettävään kestävään ideaan, osaamiseen tai muu-
hun käytäntöön. Innovaatio ei tämän näkemyksen mukaan ole välttämättä 
ainoastaan tuote tai palvelu, vaan se voi olla myös uusi ajattelutapa, joka par-
haimmillaan nojaa kestävän kehityksen periaatteelle. Innovaatio voi olla myös 
toimintatapa, joka on uusi hyödyntäjälleen. Näin ollen innovaatioksi laske-
taan myös sellainen prosessien parantaminen, jossa hyödynnetään jonkun toi-
sen luomia olemassa olevia innovaatioita. (Kairisto-Mertanen 2012, Rogers 
1995). Innovatiivisuuden ja luovuuden käsitteitä ei tule pitää synonyymeina; 
luovuus on kykyä tuottaa hyviä ideoita, innovatiivisuus kykyä saattaa uudet 
ideat käytäntöön.

Innovaatiopedagogiikan mukaan tulevaisuuden työntekijät tarvitsevat alakoh-
taisen substanssiosaamisen lisäksi erityisesti innovaatiokompetensseja – kykyä 
osallistua erilaisiin innovaatioprosesseihin. Ruohotie (2003) määrittelee kom-
petenssin ”yksilölliseksi ominaisuudeksi, joka kausaalisesti selittää tietyin kri-
teerein määriteltyä tehokkuutta tai onnistumista työtehtävissä ja tilanteissa”. 
Kompetenssit voivat olla motiiveja, luonteenpiirteitä, minäkäsityksiä, asentei-
ta, arvoja, tietämystä sekä kognitiivisia ja käytännöllisiä taitoja – mitä tahansa 
yksilöllisiä ominaisuuksia, joita voidaan mitata ja arvioida luotettavasti (Ruo-
hotie 2003). Innovaatiokompetenssit ovat osa Turun ammattikorkeakoulun 
kehittämää innovaatiopedagogiikkaa, ja ne pohjautuvat sekä eurooppalaisen 
tutkintojen viitekehyksen (EQF) määrittämiin tason kuusi kompetenssien 
että Arenen yhteisten geneeristen kompetenssien määritelmiin. Innovaatio-
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kompetenssien lisäarvo edellisiin verrattuna nousee niiden työelämälähtöi-
syydestä ja sosiokulttuurisesta oppimiskäsityksestä; innovaatiot eivät synny 
yleensä yksilöosaamisen tuloksena vaan yhteistyössä erilaisten osaamisaluei-
den kohdatessa. Tästä syystä myös työelämä painottaa yhteisö- ja verkosto-
osaamisen merkitystä niin nykyisissä kuin tulevaisuuden työpaikoissa ja inno-
vaatioiden kehittämisessä (Mm. EK 2011).

Laadukkaan koulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä on keskeistä sen 
linjakkuus. Tavoitteiden pitää olla linjassa työelämän tarpeiden kanssa. Viime 
vuosina on vahvasti panostettu uusien – usein työelämäyhteyksiä painotta-
vien – aktiivisten opetusmenetelmien hyödyntämiseen korkeakoulutuksessa. 
Sen sijaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin kehittäminen on jäänyt vähem-
mälle huomiolle. Työelämässä peräänkuulutetut yhteistyö- ja verkostotaidot 
sekä sosiaalinen oppiminen ovat lähes unohdettu arvioitavista kohteista. Liian 
usein opintojakson päätteeksi järjestetään kirjallinen näyttö, jolla pyritään to-
dentamaan osaamisen kehittymistä ja lopputulosta pitkälti substanssiosaami-
sen näkökulmasta. Näillä arvioinnin tavoilla ei kuitenkaan pystytä riittävästi 
ilmentämään opiskelijan taitoja ja toimintaa. Vaarana on jäädä jälkeen työelä-
mässä tarvittavien kompetenssien kehittymisessä.

Valtakunnallisessa ESR-projektissa Innovaatiokompetenssien mittaaminen1 on 
kehitetty työkalu opiskelijoiden innovaatiokompetenssien arviointiin. Arvi-
ointityökalu tuo lisäarvoa koulutuksen tuottamien geneeristen taitojen mit-
taamiseen ja arviointiin. Sen avulla voidaan vahvistaa korkeakoulujen kykyä 
mitata työelämän kannalta keskeisten valmiuksien kehittymistä ja näin edes-
auttaa uusien innovaatioiden luomiseen tarvittavan osaamisen syntymistä. 
Arviointityökalulla voidaan myös todentaa aiempaa kohdennetummin pe-

dagogisten toimintatapojen vaikuttavuutta innovaatiovalmiuksien kasvatta-
misessa. Innovaatiokompetenssien mittaaminen -projektin taustalla on ollut 
vahvasti kansainvälinen INCODE-projekti2, jonka rinnalla ja sen tuloksis-
ta eteenpäin jatkaen on päädytty käsillä olevaan oppaaseen. Tässä oppaassa 
esitellään innovaatiokompetensseja mittaava arviointityökalu ja ohjeistetaan, 
miten työkalua voidaan käyttää osana opetusta kouluasteesta riippumatta.

1. Lisätietoja projektista: http://innokomppi.turkuamk.fi/

2. Lisätietoja projektista: http://www.incode-eu.eu/en/
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ARVIOINTITYÖKALU INNOVAATIOKOMPETENSSIEN MITTAAMISEEN

Innovaatiopedagogiikan mukaan tulevaisuuden työelämässä tarvitaan niin 
yksilö-, yhteisö- kuin verkostotason osaamista. Yksilöltä odotetaan 1) luovaa 
ongelmanratkaisukykyä, 2) kokonaisvaltaista ajattelua sekä 3) päämäärätietoi-
suutta, mutta yhtä lailla 4) kykyä toimia yhteistyössä ja 5) verkostoissa. Arvi-
ointityökalu on rakennettu näiden viiden alakokonaisuuden mukaan. Työka-
lua voidaan käyttää laajasti arvioimaan opiskelijan innovaatiokompetenssien 
kehittymistä kokonaisuudessaan mitaten opiskelijan osaamisen kehittymistä 
opintojen aikana aina ensimmäisestä opintovuodesta valmistumiseen saakka. 
Työkalusta voidaan myös valita yksittäisiä osa-alueita, jolloin sitä voi hyö-
dyntää esimerkiksi oppimistavoitteiltaan erilaisten opintokokonaisuuksien 
arvioinnissa tai sen tukena. Työkalu mahdollistaa monitahoisen arvioinnin. 
Sitä voidaan käyttää joko itsearvioinnin, vertaisarvioinnin tai opettaja-arvi-
oinnin työkaluna tai yhdistämällä arviointiin kaikki nämä lähestymistavat. 
Ennen kaikkea arviointityökalu toimii kuitenkin opiskelijan oman kehitty-
misen seuraamisen ja havainnoinnin työkaluna ohjaten opiskelijaa toivottuun 
toimintaan. Se kehittää opiskelijaa arvioimaan itseään suhteessa muihin sekä 
vastaanottamaan ja antamaan palautetta. Yhtälailla innovaatiokompetenssien 
näkyväksi tekeminen ohjaa myös opettajan tai ohjaajan työtä suunniteltaessa 
opetusta ja oppimisympäristöjä innovaatiopedagogiikan mukaiseksi. 

Tästä oppaassa löytyvät arviointityökalut sekä itsearviointiin että ulkopuo-
lisen arvioitsijan tekemään arviointiin (vertais- ja opettaja-arvioinnit). Li-
säksi oppaassa esitellään neljä esimerkkikohdetta innovaatiopedagogiikan 
mukaisista opetusratkaisuista ja kuvataan esimerkein, miten opiskelijan 
toimintaa voidaan työkalulla arvioida. Esimerkit on työstetty yhteistyös-
sä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Oppaan loppuun on koottu ohjeita 
työkalun käyttöön ottamiseksi ja tueksi siihen, että arviointia voitaisiin 
mahdollisimman hyvin hyödyntää opiskelijaa ohjaavana ja kehittävänä 
toimintona. 
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ITSEARVIOINTILOMAKE
Osaaminen arvioitavien kohtien osalta on

5 = Erinomaista; 4 = Hyvää; 3 = Kohtalaista; 2 = Heikkoa; 1 = Ei osaa lainkaan; EOS = Väittämää ei voi arvioida. Lisää halutessasi perusteluja tai kommentteja.

LUOVA ONGELMANRATKAISUKYKY 5 4 3 2 1 EOS

1 Esitän ajatuksia muiden hyväksyttäväksi siitä, miten työ tulisi tehdä.

2 Esitän uusia ajatuksia pulmien ratkaisemiseksi.

3 Esitän uusia käytännöllisiä ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi.

4 Teen uskaliaita mutta perusteltuja ratkaisuja.

5 Edistän osaamisellani ryhmän tavoitteiden saavuttamista.
6 Tuon uusia ajatuksia avoimesti muiden käyttöön.
7 Osaan ohjata ryhmää tavoitteen suuntaan.

KOKONAISVALTAISUUS
8 Arvioin perustellusti toiminnan taustoja.
9 Ymmärrän asioiden välisiä syy-seuraussuhteita.
10 Kykenen tarkastelemaan tehtävää eri toimijoiden kannalta.
11 Käytän olemassa olevia resursseja neuvokkaasti.
12 Ennakoin tapahtumien tulevaa kehitystä.
13 Osaan sovitella ristiriitoja yhteiseen päämäärään pääsemiseksi.

PÄÄMÄÄRÄTIETOISUUS
14 Osoitan käyttäytymiselläni kiinnostusta asiaan.
15 Toimin sinnikkäästi tavoitteiden saavuttamiseksi.
16 Keskityn olennaisiin asioihin päämäärän saavuttamiseksi.

YHTEISTYÖKYKY
17 Huomioin ryhmän jäsenten näkökulmat.
18 Osaan toimia yhdessä muiden kanssa.
19 Osaan toimia rakentavassa yhteistyössä eri kulttuuritaustojen edustajien kanssa.

VERKOSTO-OSAAMINEN
20 Osaan hyödyntää ulkopuolisia verkostoja.
21 Osaan toimia rakentavassa yhteistyössä eri ammattialojen edustajien kanssa.
22 Osaan verkostoitua.
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VERTAISARVIOINTI- JA OPETTAJA-ARVIOINTILOMAKE

Osaaminen arvioitavien kohtien osalta on

5 = Erinomaista; 4 = Hyvää; 3 = Kohtalaista; 2 = Heikkoa; 1 = Ei osaa lainkaan; EOS = Väittämää ei voi arvioida. Lisää halutessasi perusteluja tai kommentteja.

LUOVA ONGELMARATKAISUKYKY 5 4 3 2 1 EOS

1 Esittää ajatuksia muiden hyväksyttäväksi siitä, miten työ tulisi tehdä.

2 Esittää uusia ajatuksia pulmien ratkaisemiseksi.

3 Esittää uusia käytännöllisiä ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi.

4 Tekee uskaliaita mutta perusteltuja ratkaisuja.

5 Edistää osaamisellaan ryhmän tavoitteiden saavuttamista.

6 Tuo uusia ajatuksia avoimesti muiden käyttöön.
7 Osaa ohjata ryhmää tavoitteen suuntaan.

KOKONAISVALTAISUUS
8 Arvioi perustellusti toiminnan taustoja.
9 Ymmärtää asioiden välisiä syy-seuraussuhteita.
10 Kykenee tarkastelemaan tehtävää eri toimijoiden kannalta.
11 Käyttää olemassa olevia resursseja neuvokkaasti.
12 Ennakoi tapahtumien tulevaa kehitystä.
13 Osaa sovitella ristiriitoja yhteiseen päämäärään pääsemiseksi.

PÄÄMÄÄRÄTIETOISUUS
14 Osoittaa käyttäytymisellään kiinnostusta asiaan.
15 Toimii sinnikkäästi tavoitteiden saavuttamiseksi.
16 Keskittyy olennaisiin asioihin päämäärän saavuttamiseksi.

YHTEISTYÖKYKY
17 Huomioi ryhmän jäsenten näkökulmat.
18 Osaa toimia yhdessä muiden kanssa.
19 Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä eri kulttuuritaustojen edustajien kanssa.

VERKOSTO-OSAAMINEN
20 Osaa hyödyntää ulkopuolisia verkostoja.
21 Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä eri ammattialojen edustajien kanssa.
22 Osaa verkostoitua.
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MONIALAISTA OPPIMISTA PROJEKTIMAISESSA YMPÄRISTÖSSÄ TYÖSKENNELLEN

Projektipaja1 on Turun ammattikorkeakoulussa kehitetty menetelmä ja oppi-
misympäristö, jonka avulla opiskelijat totutetaan monialaiseen työskentelyyn 
jo opintojen alussa. Projektipajan ensisijaiset tavoitteet liittyvät työskentelyta-
pojen oppimiseen. Vaikka sisällön ja pajan aihealueen tavoitteet ovat geneeris-
ten taitojen omaksumisen jälkeen vasta toisella sijalla, tavoitellaan pajan aika-
na myös niihin liittyvää oppimista. Projektipaja on monialainen opintojakso, 
jonka aikana eri koulutusohjelmissa opintonsa aloittavat opiskelijat tutustu-
vat toisiinsa. Pajatyöskentelyn kautta opiskelijoille syntyy edellytykset osal-
listua opintojensa aikana muihin projektiluonteisiin opintoihin ja ymmärrys 
monialaisen ryhmän merkityksestä niin innovaatioiden synnyssä kuin oman 
osaamisen karttumisessa. 

Projektipajan tavoitteena on se, että uusi opiskelija harjaantuu yhteistoimin-
nalliseen ja tutkivaan työotteeseen sekä oppimiseen. Opiskelija oppii sitä 
kautta tärkeitä projektityössä tarvittavia itsenäisiä työskentelytaitoja ja kehit-
tää esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan sekä innovaatiovalmiuksiaan. Samal-
la hän tutustuu muiden koulutusohjelmien opiskelijoihin harjaantuen mo-
nialaisessa ryhmässä työskentelyyn ja alkaa luoda työelämässä tarpeellisia ver-
kostoja. Opintojakson tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä omassa organisaa-
tiossa ja tuoda tutkimus- ja kehittämistoimintaa tutuksi opiskelijoille. 

Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueen en-
simmäisen vuoden opiskelijat, noin 500 opiskelijaa, työskentelevät yhteensä 
noin 45 projektipajassa koko syyslukukauden ajan. Kaikki projektipajat ovat 
monialaisia siten, että tulosalueen jokaisesta koulutusohjelmasta on niissä vä-
hintään yksi opiskelija. Projektipaja on opiskelijalle kolmen opintopisteen 

laajuinen pakollinen opintojakso, joka arvioidaan muiden opintojaksojen ta-
paan asteikolla 1–5. Pajatoiminnassa on mukana opettajaohjaajia, opiskeli-
jaohjaajia, toimeksiantajia sekä mahdollisesti muita tahoja pajojen aiheiden 
niin vaatiessa. Opettajaohjaajan rooli on pajatyöskentelyssä keskeinen, mutta 
ei välttämättä kovin näkyvä itse pajan jäsenille. Opettajaohjaaja antaa päävas-
tuun projektista opiskelijaohjaajalle ja itse pajan jäsenille. Hän toimii lähin-
nä tarkkailijana ja tarvittaessa ohjeistajana. Opettajaohjaajan tärkein työtoveri 
pajatoiminnassa on opiskelijaohjaaja. Opettaja- ja opiskelijaohjaajan lisäksi 
kussakin pajassa on projektipäällikkö ja sihteeri, mutta myös muita tiettyyn 
tehtävään valittuja henkilöitä, esimerkiksi posterivastaava tai viestintävastaa-
va, toimeksiannon tehtävän mukaan. Tavallisesti pajassa myös työskentelyn 
aikana muodostetaan pajan sisäisiä pieniä alaryhmiä, joilla on omat tehtävän-
sä. Tehtävienjaosta pajan jäsenet sopivat yhdessä.

Pajatyöskentelylle on tunnusomaista niin kutsuttu nuotittomuus. Pajalle an-
netaan aihe – toimeksianto – mutta paja luo itse omat nuottinsa, joiden avul-
la se etenee tavoitteeseensa ja toteuttaa toimeksiannon ohjaajien avustuksella. 
Nuotittomuus tarkoittaa, että pajan tavoitteeseen voidaan päästä eri ratkai-
sujen kautta. Opiskelijaryhmä työstää tiettyä projektia koko syyslukukauden 
ajan. Pajatyöskentelyyn kuuluvat myös projektisuunnitelman ja loppukerto-
muksen laatiminen sekä toimeksiannosta kertovan posterin teko, ja lopuksi

1. Ks. Niittymäki & Kavén 2012

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU – PROJEKTIPAJA
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pajatoiminnan esittely muille pajoille opintojakson lopussa järjestettävässä 
esittelytilaisuudessa. Keskeistä työtä on kuitenkin ensisijassa toimeksiantajal-
ta saadun tehtävän toteutus. Toimeksiantajina toimivat yritykset, julkisen tai 
kolmannen sektorin toimijat tai ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitys-
hankkeet. Toimeksianto voi olla esimerkiksi 

• tapahtuman tai seminaarin järjestäminen

• tuotteen suunnittelu tai markkinointi

• tilan kehittely tai suunnittelu

• oppaan tai käyttöohjeen laatiminen

• kyselyn laatiminen ja analysointi

• järjestön tai organisaation tunnetuksi tekeminen

• video- yms. materiaalin tuottaminen toimeksiantajan käyttöön.
KUVA 1. Projektipajatyöskentelyä. (Kuva: Martti Komulainen)
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ESIMERKKI 1. Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa useita resurssitehokkuuteen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita yhteistyössä alueen yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa. 
Projektipajan toimeksiantona oli suunnitella resurssitehokkuusteemaan liittyvä tapahtuma/tempaus tai sen osa ja tehdä pajan toimesta resurssitehokkuus.fi-sivustoa tunnetuksi alan 
toimijoiden ja nuorison keskuudessa.

LUOVA ONGELMANRATKAISUKYKY
1 Esittää ajatuksia muiden hyväksyttäväksi siitä, miten työ 

tulisi tehdä.
Opiskelija esittää idean resurssitehokkuuden tunnetuksi tekemisestä nuorten keskuudessa resurssitehokkuusaiheisen haalari-
merkin suunnittelemiseksi ja teetättämiseksi.

2 Esittää uusia ajatuksia pulmien ratkaisemiseksi. Opiskelija esittää projektin loppuraportiksi piirrettyyn sarjakuvamaiseen muotoon tehtyä kertomusta pajan työn kulusta.
3 Esittää uusia käytännöllisiä ratkaisuja tavoitteen saavutta-

miseksi.
Opiskelija esittää näkemyksen, miten ryhmä voisi parhaalla tavalla osallistua resurssitehokkuustapahtuman toteutukseen 
huomioimalla tapahtuman aikataulun ja tehtävän jaon kunkin opiskelijan kesken.

4 Tekee uskaliaita mutta perusteltuja ratkaisuja. Opiskelija on halukas lähtemään itse edustamaan pajaa resurssitehokkuustapahtumaan, vaikka ei ole vielä kovin hyvin peril-
lä alasta.

5 Edistää osaamisellaan ryhmän tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija osaa antaa rakentavaa palautetta muiden pajaryhmäläisten toiminnasta.
6 Tuo uusia ajatuksia avoimesti muiden käyttöön. Opiskelija antaa omia pohja-ajatuksia muiden jalostettavaksi, kuten sen miten kerätä tarvittavaa tietoa resurssitehokkuuteen 

liittyvää tapahtumaa varten.
7 Osaa ohjata ryhmää tavoitteen suuntaan. Opiskelija osaa erottaa, mitkä ovat oikeita ja mitkä vääriä etenemistapoja tavoitetta kohti ja osaa ohjata muita saadakseen 

parhaan mahdollisen tuloksen. Opiskelija ottaa suoraan yhteyttä tai saa toisen ryhmäläisen ottamaan yhteyttä toimeksianta-
jaan resurssitehokkuustapahtumaan liittyvien kysymysten ilmaantuessa. Opiskelija kannustaa toisen ryhmäläisen esittämän 
ja muiden hyväksymän idean edistämistä.

KOKONAISVALTAISUUS
8 Arvioi perustellusti toiminnan taustoja. Opiskelija pystyy arvioimaan, kuinka toimintojen taustalla olevat asiat vaikuttavat tavoitteisiin punnitsemalla keskusteluun 

tuotujen asioiden hyviä ja huonoja puolia, pohtimalla esimerkiksi resurssitehokkuusaiheisen haalarimerkin näkyvyyttä suh-
teessa sen tuottamiin kustannuksiin.

9 Ymmärtää asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Opiskelija ymmärtää ja osoittaa, kuinka omat ratkaisut vaikuttivat koko pajan toimintaan.
10 Kykenee tarkastelemaan tehtävää eri toimijoiden kannalta. Opiskelija osoittaa hahmottavansa myös muiden alojen toimijoiden näkökulmasta hyödyt ja haitat muille toimijoille.
11 Käyttää olemassa olevia resursseja neuvokkaasti. Opiskelija hahmottaa, mitä resursseja pajalla on käytettävissään (pajalaisten määrä ja tuntimäärä opintojakson suorittami-

seen) ja osaa ohjata tekemisiä sen mukaisesti.
12 Ennakoi tapahtumien tulevaa kehitystä. Opiskelija hahmottaa esitetyn idean realistisuuden, esimerkiksi kyseenalaistamalla resurssitehokkuustapahtumaan esitetyn 

idean sen vaatiman liiallisen ajan johdosta.
13 Osaa sovitella ristiriitoja yhteiseen päämäärään pääsemi-

seksi.
Opiskelija osaa ratkaista syntyneitä erimielisyyksiä ja saa muut ymmärtämään, miksi valinnat ovat perusteltuja esimerkiksi 
tilanteessa, jossa opiskelijan poissaolot alkavat haitata ryhmän toimintaa.



Innovaatiokompetensseja mittaamassa – opas innovaatiovalmiuksien arviointiin       13

PÄÄMÄÄRÄTIETOISUUS
14 Osoittaa käyttäytymisellään kiinnostusta asiaan. Opiskelija piirtää pajan loppukertomuksen sarjakuvamuotoon ja käyttää selvästi myös omaa aikaansa, jotta lopputulos on 

hyvä ja se saavutetaan.
15 Toimii sinnikkäästi tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelija tekee toiselta tekemättä jääneen tehtävän (ottaa yhteyttä toimeksiantajaan), jotta lopputulos ei kärisisi.
16 Keskittyy olennaisiin asioihin päämäärän saavuttamiseksi. Opiskelija osaa fokusoida tärkeät tehtävät ja välttää turhan työn tekemistä.

YHTEISTYÖKYKY
17 Huomioi ryhmän jäsenten näkökulmat. Opiskelija osaa kuunnella toisten mielipiteitä sen jälkeen kun on itse esittänyt idean, jota ei vielä ole päätetty toteuttaa.
18 Osaa toimia yhdessä muiden kanssa. Opiskelija hahmottaa muiden osaamisen toimeksiannon kannalta oleellisissa asioissa ja pystyy ottamaan sen tekemisen voi-

mavaraksi.
19 Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä eri kulttuuritausto-

jen edustajien kanssa.
Opiskelija pystyy tekemään yhteistyötä rohkeasti kaikkien ryhmän jäsenten kanssa, vaikka arvomaailmat eivät kaikissa koh-
dissa kohtaakaan.

VERKOSTO-OSAAMINEN
20 Osaa hyödyntää ulkopuolisia verkostoja. Opiskelija osaa käyttää omia pajan ulkopuolisia ”linkkejään” päästääkseen pajaryhmän tavoitteeseen. Opiskelija esittää esi-

merkiksi idean, keneltä tuntemaltaan alaan verkostoja omaavalta kysyisi haalarimerkin teetättämisestä.
21 Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä eri ammattialojen 

edustajien kanssa.
Opiskelija hahmottaa monialaisen ryhmän jäsenten erilaiset intressit ja kykenee ottamaan sen tuoman hyödyn voimavaraksi 
esimerkiksi opintojakson lopussa järjestettävää esitystä suunniteltaessa.

22 Osaa verkostoitua. Opiskelija hankkii uusia, projektin kannalta hyödyllisiä kontakteja.
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SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU        
– OPPIMISMENETELMÄT JA TYÖELÄMÄTIETOUS

Satakunnan ammattikorkeakoulussa toteutettu Oppimismenetelmät ja työ-
elämätietous -opintojakso on pakollinen korkeakouluopintonsa aloittaville 
IT-tradenomi- ja tietotekniikan insinöörikoulutuksessa opiskeleville ryhmille. 
Ryhmissä on yhteensä 70 opiskelijaa ja kontaktiopetus on toteutettu 80-pro-
senttisesti yhteisesti. Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan oppi-
misen taitoja, eettistä osaamista sekä työyhteisö- ja liiketoimintaosaamista. 
Tavoitteita lähestytään seuraavien aihealueiden kautta: opiskelu- ja oppimis-
menetelmät, työelämän yleiset toimintaperiaatteet (ml. työ- ja organisaatio-
psykologian perusteet), ICT-alan erityispiirteet ja kehitysnäkymät, ammatilli-
nen kasvu ja urankehitys ICT-alan näkökulmasta, ammattimainen rekrytointi 
ja työsopimuslainsäädännön periaatteet työntekijän ja työnantajan näkökul-
mista sekä neuvottelu- ja viestintätaidot. Opintojakso arvioidaan hyväksytty/
hylätty tai haluttaessa vaihtoehtoisesti numeerisella asteikolla 1–5. 

Opintojakso tähtää työelämässä nykyisin tyypillisten käytänteiden – kuten tii-
mityön soveltamiseen – jo opintojen alussa perinteisen tyypillisesti hyvin kou-
lumaisen työskentelytavan sijaan. Tämä viiden opintopisteen laajuinen opin-
tokokonaisuus on jaettu lähtökohtaisesti kymmeneen puolen opintopisteen 
laajuiseen tehtävään, joihin sisältyy kolme pakollista ryhmätehtävää. Opiske-
lijat saavat tehdä halutessaan ryhmätöitä enemmänkin yksilötehtävien sijaan. 
Kaikki tehtävät dokumentoidaan 1–2 sivun kirjallisella raportilla. Kymme-
nestä tehtävästä kolme saa korvata osallistumisilla erilaisille lyhytkursseille tai 
messu- tai seminaaritapahtumiin, joista tulee myös laatia kirjallinen tapahtu-

YKSILÖ- JA TIIMITYÖVALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN AKTIVOIVALLA JA JOUSTAVALLA 
OPPIMISMENETELMÄLLÄ MONIALAISESSA OPISKELIJARYHMÄSSÄ

makuvaus. Tehtävien lisäksi opintojakso sisältää kontaktiopetusta noin viisi 
tuntia viikossa yhteensä 14 viikon ajan. Opettajan rooliin kuuluu alustaa har-
joitustehtävät 1–2 tunnin luento-osioilla, hyväksyä tarvittaessa opiskelijoiden 
omat aihe-ehdotukset ja tapahtumat opintojakson suoritusosiksi, koordinoi-
da tiimitöitä sekä välittää tietoja ulkopuolisista tapahtumista, lyhytkursseista 
ja messuista, jotka soveltuvat opintojaksoon.

Vaihtoehtoisten toteutustapojen tarkoituksena on aktivoida opiskelijaa valin-
tojen tekemiseen sekä oman mielenkiintonsa että opiskelutarpeittensa näkö-
kulmasta, lisätä motivaatiota ja vähentää ylimääräisiä henkisiä opiskelupai-
neita vapauttaen samalla luovaa ajattelua. Opintojakson suorittamisen pie-
nemmillä osatehtävillä on koettu vaikuttavan myönteisemmin oppimisko-
kemuksiin ja suosivan ”ketterämpiä” ongelmanratkaisumenetelmiä kuin sen 
suorittaminen harvemmilla ja vaikeammilla harjoitustöillä tai laajoilla loppu-
tenteillä. Opintojakso soveltuu juuri opintojen alkuvaiheeseen, jolloin tehtä-
vien vaatimustaso ei saa olla tiedollisesti tai teknisteoreettisesti liian haastava, 
mutta kuitenkin työelämän osaamistarpeita peilaava, riittävän konkreettinen 
ja teemaltaan mahdollisimman kiinnostava. Tämä yhteistyöhön, monipuo-
liseen ja monialaiseen tiedonhankintaan sekä kekseliäisyyteen tähtäävä työs-
kentelymalli soveltuu muutoin myös erilaisiin laajempiin harjoitusprojektei-
hin, erikoistöihin ja viime kädessä lopputyön tekemiseen.



Innovaatiokompetensseja mittaamassa – opas innovaatiovalmiuksien arviointiin       15

Osallistuminen ja tarvittaessa matkustaminen usein vain 2–3 hengen pien-
ryhmissä messu- tai muihin omaa opiskelualaa sivuaviin tapahtumiin tukee 
tiimityöskentelyä sekä sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittämistä tavan-
omaisten ryhmätöiden sijaan. Yksilötehtävät ja tapahtumaselosteiden laadin-
ta, kuten osaltaan tiimityötkin, tukevat puolestaan kirjallisten viestintäval-
miuksien ja reflektointitaitojen kehittämistä. Työelämälähtöiset teemat haas-
tavat opiskelijaa prosessoimaan myös opintojen ja työelämän eettisiä ja laino-
pillisia pelisääntöjä ja omaa suhdettaan niihin sekä tunnistamaan mahdollisia 
urakehityspolkuja. Kahden eri alan opiskelijoiden yhdessäolo kehittää mo-
nialaista ja moniammatillista ajattelua sekä kykyä itsearviointiin huolimatta 
toimialojen näennäisestä lähekkäisyydestä. Insinööri- ja tradenomikoulutuk-
sella on kuitenkin monella tavalla erilaiset perinteet ja painotukset, joiden 
tunnistaminen helpottaa myös oman ammatti-identiteetin muodostumista ja 
oman urapolun suunnittelua. Tätä tukee myös opintojaksolla tehty linjaus, 
jonka mukaan suoritustavat (kuten ulkopuoliset tapahtumat ja harjoitusteh-
tävät) voidaan valita usein tarvelähtöisesti. Pedagogisesti tällainen opiskelu tu-
kee sekä aktivoivan että tutkivan opiskelumenetelmän omaksumista. Laaja-
alainen tehtäväkokonaisuus ja riittävä valinnanvapaus ohjaavat opiskelijoita 
työskentelemään suunnitelmallisesti jättäen samalla tilaa luovuudelle ja omien 
yllättävienkin valintojen teolle vielä opintojakson kuluessa, mikä soveltuu hy-
vin tavoiteltuun innovatiiviseen ajattelumalliin.

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen heti opintojen alussa toteutuu rohkai-
semalla aktiivista keskustelua, tiedonhankintaa ja vuorovaikutusta sekä luen-
noilla että ryhmätyöskentelyssä. Opintojaksolla voidaan kehittää osin uudella 
tavalla itse- ja ryhmäopiskelumenetelmien taitoja, mikä tukee myös hiljaisim-
pien opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja ja osallistumista ryhmätyöskentelyyn 
joustavasti tarvitsematta kohdata yksin liian suuria haasteita. Etenkin kontak-
tiopetuksen ulkopuoliset tilaisuudet ja tapahtumat edistävät yhteisöllisyyttä ja 
omaa aktiivisuutta opiskelijoiden keskuudessa. 
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ESIMERKKI 2. Satakunnan ammattikorkeakoulun Oppimismenetelmät ja työelämätietous -opintojakso tähtää työelämän ja opiskelijan osaamistarpeiden integroimiseen vaihtelevi-
en yksilö- ja ryhmätyöharjoitusten sekä työelämälähtöisten erilliskurssien, seminaarien tai vastaavien oppimistilanteiden kautta. Opiskelijan saamaan tehtävänantoon kuului räätä-
löidä tarjotuista vaihtoehdoista itselleen sopivin kokonaisuus ja osallistua aloitteellisesti työelämätietoutta tai opiskeluaan muuten tukeviin oman toimialan tapahtumiin. 

LUOVA ONGELMANRATKAISUKYKY
1 Esittää ajatuksia muiden hyväksyttäväksi siitä, miten työ tulisi tehdä. Opiskelija tekee tiimiprojektissa ehdotuksen tiimin jäsenten välisestä tehtäväjaosta tai esityksen, mitä itse voisi 

ryhmätyön hyväksi tehdä.
2 Esittää uusia ajatuksia pulmien ratkaisemiseksi. Opiskelija esittää tiimiprojektissa uudenkaltaisen vaihtoehdon liittyen esimerkiksi perinteiseen työkaluun tai 

menetelmään. Opiskelija esittää esimerkiksi yrityksen asiakaskartoituksen tekoa kokonaan uudentyyppisen tie-
donkeruukanavan vaikkapa sosiaalisen median kuten blogien avulla.

3 Esittää uusia käytännöllisiä ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelija tekee esityksen, että opintojaksolla annettua tehtäväasettelua voisi muuttaa tai suunnata uudelleen va-
litsemalla jonkun uuden sovelluskohteen tai selvityskohteen alkuperäisen tilalle.

4 Tekee uskaliaita mutta perusteltuja ratkaisuja. Opiskelija tekee annetun tehtävän sisältöön tai toteutustapaan oma-aloitteisen muutoksen, ja tiedustelee vasta 
palautuksen jälkeen voidaanko muutos hyväksyä. Opiskelija palauttaa esimerkiksi luennolla annettujen CV:n 
kirjoitusohjeiden sijasta toisella tavalla jäsentelemänsä oman CV:n.

5 Edistää osaamisellaan ryhmän tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija kysyy aktiivisesti toiselta ryhmän jäseneltä, mitä tämä itse mieluiten tekisi ryhmätyössä, jossa eri jäse-
nille jaetaan eri osavastuita. Opiskelija tarjoaa toiselle eri vaihtoehtoja tehtäväjaon yhteydessä, jos toinen ei heti 
tiedä miten toimisi.

6 Tuo uusia ajatuksia avoimesti muiden käyttöön. Opiskelija tekee ehdotuksen tai sopii muiden ryhmän jäsenten kanssa yhteydenpidosta ns. omalla ajalla tuntien 
jälkeen annetun ryhmätehtävän suorituksen loppuunsaattamiseksi. 

7 Osaa ohjata ryhmää tavoitteen suuntaan. Opiskelija kysyy toista mukaan johonkin seminaari- tai messutapahtumaan, jonka aihe soveltuu opintojakson 
harjoitustehtävään tai mahdolliseen ryhmätehtävään.

KOKONAISVALTAISUUS
8 Arvioi perustellusti toiminnan taustoja. Opiskelija kykenee perustelemaan oman tapahtumavalintansa perustuen omaan opiskelualaansa, kiinnostuk-

seensa tai johonkin muuhun henkilökohtaiseen syyhyn kuten tapahtuman sopivaan aikatauluun, hyvään sijain-
tiin tai pieniin osallistumiskustannuksiin. Vastaavasti opiskelija osaa tarvittaessa perustella tietyn tapahtuman 
sivuuttamisen omalla kohdallaan ja jonkin toisen vaihtoehdon valitsemisen tai päätöksen siirtämisen toiseen 
ajankohtaan.

9 Ymmärtää asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Opiskelija kykenee valitsemaan opintojaksoon kuuluvan yksilötehtäväaiheen tai valinnaisen 1–3 päivän lyhyt-
kurssin sekä suunnittelemaan sen toteutusajankohdan suhteessa työjärjestykseen ja HOPSiin.

10 Kykenee tarkastelemaan tehtävää eri toimijoiden kannalta. Opiskelija osaa yhdistää johonkin ryhmätehtävään tai tiimiprojektiin liittyvän asian yksilötehtävään siten, että 
tekee ryhmätehtävään jonkin henkilökohtaisen laajennusosion.
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11 Käyttää olemassa olevia resursseja neuvokkaasti. Opiskelija kykenee hyödyntämään seminaarissa tai messutapahtumassa kokoamaansa aineistoa (kuten messu-
esitteitä tai seminaariesitelmiä) harjoitustehtävien lähdemateriaalina tai vastaavasti osaa hyödyntää niissä muulla 
tavoin aikaisempaa esimerkiksi varusmiespalveluksessa tai kesäharjoittelussa hankkimaansa kokemusta.

12 Ennakoi tapahtumien tulevaa kehitystä. Opiskelija kykenee ennakoimaan jostakin tapahtumasta saatavan tiedon hyödyllisyyttä itselleen tulevaisuudessa, 
mikä ilmenee esimerkiksi siten, että hän varmistaa ennakolta voiko tapahtumaa hyödyntää harjoitustehtävässä.

13 Osaa sovitella ristiriitoja yhteiseen päämäärään pääsemiseksi. Opiskelija keskustelee ja äänestää yhteisesti ryhmänsä kanssa siitä, minkä ryhmätehtävän ryhmä valitsee kahden 
tai useamman vaihtoehdon välillä.

PÄÄMÄÄRÄTIETOISUUS
14 Osoittaa käyttäytymisellään kiinnostusta asiaan. Opiskelija kysyy tarkentavan kysymyksen annetusta tehtävästä välittömästi kun tehtävä annetaan tai tekee pe-

rustellun muutosehdotuksen tehtävän johonkin yksityiskohtaan esimerkiksi tehtävän toteutuksessa käytettävään 
työkaluun tai menetelmään.

15 Toimii sinnikkäästi tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelija etsii oma-aloitteisesti uutta lähdemateriaalia johonkin annettuun selvitystyyppiseen oppimistehtä-
vään, jos aluksi käytetty tai tunnilla esitetty aineisto tai tietolähde osoittautuu riittämättömäksi.

16 Keskittyy olennaisiin asioihin päämäärän saavuttamiseksi. Opiskelija suuntaa keskustelun tiimiprojektissa takaisin tiimin jäsenten roolitukseen ja tehtäväjakoon kun kes-
kustelu “hajaantuu” liian yleiselle tai spekulatiiviselle tasolle tai ratkaisutavasta syntyy kiistaa.

YHTEISTYÖKYKY
17 Huomioi ryhmän jäsenten näkökulmat. Opiskelija esittää kommentin tai jatkokysymyksen joko suoraan esittäjälle tai muille tiimiläisille kun tiimityössä 

tehdään ehdotus. Opiskelija luo katsekontaktin toiseen. Opiskelija sallii toisen keskeyttää oman esityksensä tai 
puhumisen.

18 Osaa toimia yhdessä muiden kanssa. Opiskelija toimii aktiivisesti tilapäisiä pienryhmiä muodostettaessa ja pyytää toista liittymään omaan ryhmäänsä. 
Opiskelija valitsee opintojakson suoritukseen mahdollisimman monta ryhmätehtävää sen sijaan että pyrkisi kor-
vaamaan ryhmätyön yksilötehtävällä. 

19 Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä eri kulttuuritaustojen edustajien 
kanssa.

Opiskelija pystyy tekemään yhteistyötä rohkeasti kaikkien ryhmän jäsenten kanssa, vaikka henkilökohtaiset ar-
vomaailmat eivät kaikilta osin täysin kohtaakaan.

VERKOSTO-OSAAMINEN
20 Osaa hyödyntää ulkopuolisia verkostoja. Opiskelija esittää aktiivisesti omia pohdintoja tai kokemuksia siitä, miten esimerkiksi ammattijärjestöjen toimin-

ta voi tukea työntekijää hänen työpaikallaan ja työelämässään. 
21 Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä eri ammattialojen edustajien 

kanssa.
Opiskelija näkee myönteisenä mahdollisuuden opiskella toisten opintoalojen opiskelijoiden kanssa samassa ryh-
mässä ja pyytää samaan ryhmään toisen alan opiskelijan. 

22 Osaa verkostoitua. Opiskelija osoittaa valmiuksia verkostoitua osallistumalla oma-aloitteisesti oppilaitoksen ulkopuolella järjestettä-
viin oman alan messuihin tai opiskelijatapahtumiin. 
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LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU – INNOMARATON

KILPAILULUONTEINEN INNOVOINTITAPAHTUMA ALUEEN PK-YRITYKSIEN 
LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISEEN 

InnoMaraton on osa opintojaksojen Innovaatiot, liiketoiminta ja osaaminen 
(5 op) ja Innovaatiot ja yrittäjyys (5 op) toteutusta. InnoMaratonin tavoittee-
na on koota eri alojen opiskelijat yhteen ideoimaan uusia liiketoimintamah-
dollisuuksia alueen yrityksille ja muille toimijoille. InnoMaraton toteutetaan 
vuosittain tammi-helmikuussa ja siihen osallistuu 120–180 opiskelijaa Lapin 
ammattikorkeakoulusta ja Lapin yliopistosta. Tavoitteena on, että InnoMa-
raton-opintojaksolla opiskelijoilla kasvaa työelämässä tarvittava sosiaalinen 
osaaminen samalla kun he tuottavat ideointia yritykselle tai yhteisöille. Sa-
malla opiskelija oppii käyttämään erilaisia innovointimenetelmiä kehittäes-
sään uusia liiketoimintaideoita ja tutustuu eri toimialojen erityispiirteisiin. 
Opintojaksolla opiskelija toimii tiimin jäsenenä ja tuottaa uusia ideoita sekä 
uutta liiketoimintaa. Opiskelijatiimi tuottaa ideastaan myyvän esityksen, jon-
ka avulla heidän tulee osata markkinoida idea eteenpäin. Lisäksi opiskelijat 
oppivat paineensietokykyä sekä heidän vuorovaikutustaitonsa kehittyvät.

InnoMaraton-prosessi alkaa loka-joulukuussa, kun opettajat keräävät työelä-
mästä tulevat toimeksiannot ja sitouttavat toimeksiantajat mukaan toimin-
taan. Toteutukseen ilmoittautuneet opiskelijat jaetaan monialaisiin tiimeihin 
ja jokaiselle tiimille arvotaan toimeksianto. Tiimissä on 4–5 opiskelijaa eri 
toimialoilta ja eri kampuksilta. Yhdelle toimeksiannolle tuottaa ideoita kak-
si tai kolme tiimiä. Toimeksiantaja valitsee InnoMaraton-viikolla mielestään 
parhaan idean finaaliin ja saa kaikki ideat käyttöönsä jatkojalostettavaksi. Fi-
naalissa ulkopuolinen arviointiraati valitsee voittajatiimin. Työskentely aloite-
taan yhteisellä tapaamisella noin kuukautta ennen varsinaista innovointiviik-
koa. Opiskelijat tapaavat muut tiiminsä jäsenet ja toimeksiannon antaneen 

yrityksen edustajan sekä saavat tiimilleen valmentajan. Valmentajina toimivat 
ammattikorkeakoulun ja yliopiston opettajat. Usein tässä vaiheessa opiskelija-
tiimi sopii myös tutustumisvierailun toimeksiantajana toimivaan yritykseen. 
Tapaamisen aikana opiskelijatiimi keksii tiimilleen nimen sekä sopii työsken-
telytavoista ja tehtävien tekemisestä ennen innovaatioviikkoa. 

Varsinainen InnoMaraton on kolmen päivän pituinen intensiivinen tapahtu-
ma. Tapahtumapaikka valitaan niin, että työskentely on mahdollista tarvitta-
essa ympäri vuorokauden. Vuoden 2014 InnoMaraton järjestettiin Ylläksellä 
Äkäslompolossa. Toteutukseen oli saatu mukaan yhteensä yksitoista toimek-
siantoa elinkeinoelämältä ympäri Lappia. Toimeksiantoina kehitettiin mm. 
matkailun liiketoimintaan liittyviä palveluita, kuten esimerkiksi miten saa-
daan matkailijat maksamaan latureitistöstä, miten kehitetään brändien sekä 
tunturialueiden tunnettavuutta, mitä keinoja löytyy Lapin hiljaisen sesongin 
piristämiseen sekä miten eri matkailupalveluita ja hotellipalveluita voidaan ke-
hittää niin, että yhteistyöllä saavutettaisiin mahdollisimman paljon synergiae-
tua. Varsinainen ideoiden työstäminen alkoi InnoMaraton-viikon maanantai-
na ja työpäivät kestivät iltamyöhään. Valmentajien lisäksi opiskelijatiimeillä 
oli käytettävissään ulkopuolinen sparraaja. Tiistai-iltana opiskelijatiimit esit-
telivät ideoita valmentajilleen, jotka kommentoivat ideoita – näin opiskelijat 
pääsivät työstämään ideoita eteenpäin. Keskiviikkona iltapäivällä toimeksian-
tajat tulivat paikalle ja valitsivat mielestään parhaan idean illan finaaliin. Illan 
finaalissa kilpaili jokaisesta toimeksiannosta yksi idea, ja voittajaidean valitsi 
ulkopuolinen asiantuntijaraati. Arviointiraati kiinnitti arvioinnissa huomio-
ta mm. idean kiinnostavuuteen ja uutuusarvoon sekä kohderyhmän. Toisena 
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pääkohtana oli arvioida sitä, miten tiimit olivat huomioineet ansaintalogii-
kan, riskit ja miten idean pystyi konkreettisesti toteuttamaan. Lisäksi esityk-
sen kiinnostavuus ja tiimin kyky myydä idea sekä yleisvaikutelma esityksestä 
otettiin huomioon arvioinnissa. Kolme parasta tiimiä palkittiin stipendeillä, 
ja lisäksi valmentajat valitsivat DreamTeamin, joka ei päässyt finaaliin, mutta 
jonka työskentely maratonviikon aikana oli ollut esimerkillistä ja tiimi oli toi-
minut sisäisesti hyvin.

Pedagogisesta näkökulmasta katsoen InnoMaratonissa korostuu ongelmape-
rusteinen oppiminen. Opiskelijatiimeillä on aito työelämän kehittämisteh-
tävä, joka heidän tulee ratkaista tapahtuman aikana. Opiskelijatiimien työs-

kentelyssä yhdistyvät mm. seuraavat oppimisen elementit: itseohjautuva op-
piminen, poikkitieteellisyys, ryhmä- ja vuorovaikutustaidot sekä informaati-
onkäsittelyn taidot. Valmentajat ovat yksimielisiä siitä, että InnoMaraton on 
onnistunut toteutustapa. Tapahtuma kokoaa yhteen eri alojen opiskelijat ja 
opettajat sekä toimeksiantajat ja mahdollistaa uusien verkostojen luomisen. 
Työskentely monialaisessa ryhmässä aidon työelämän ongelman parissa ja ide-
an myyminen toimeksiantajalle edesauttaa innovaatio-osaamisen kehittymis-
tä. Kokemusten perusteella voidaan todeta, että tiimin monialaisuudella on 
merkitystä. Tiimin suoritus on selkeästi parempi, kun tiimin jäsenet ovat eri 
aloilta.

KUVA 3. Pohjanrannassa tammikuussa 2014 tiimit tutustuivat ja 
aloittivat työskentelyä toimeksiannon parissa. (Kuva: Seija Salo-oja)

KUVA 2. Ylläksen lumisissa maisemissa ryhmä on miettimässä 
ideaa valmentajiensa kanssa Kemijärven kaupungille. 
(Kuva: Satu Valli)
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ESIMERKKI 3. Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteisesti toteuttamassa InnoMaratonissa ideoidaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueen yrityksille ja muille 
toimijoille. Toimeksiantona oli mm. ideoida keinoja Lapin hiljaisen sesongin piristämiseen.

LUOVA ONGELMANRATKAISUKYKY
1 Esittää ajatuksia muiden hyväksyttäväksi siitä, miten työ tulisi tehdä. Opiskelija on aktiivinen toimija. Opiskelija esittää ideoita, jotka selkiyttävät asiaa ja edistävät toimeksian-

non ratkaisua. Ideat liittyvät esimerkiksi toimeksiannon toteuttamiseen tarvittavan tiedon tunnistamiseen, 
työnjakoon ja työskentelyn vaiheistamiseen, tiedon jäsentämiseen.

2 Esittää uusia ajatuksia pulmien ratkaisemiseksi. Opiskelija tekee ehdotuksia, joita kukaan muu ei ole vielä tuonut keskusteluun tai jotka suuntaavat työs-
kentelyä uusille urille. Opiskelija avaa ns. pattitilanteita tuomalla keskusteluun aivan uusia näkökulmia.

3 Esittää uusia käytännöllisiä ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelija esittää konkreettisia ratkaisuehdotuksia, jotka liittyvät aikataulutukseen, työnjakoon, laitteiden 
ja välineiden käyttöön tai ryhmän jäsenten väliseen yhteydenpitoon.

4 Tekee uskaliaita mutta perusteltuja ratkaisuja. Opiskelija innostaa muita keskusteluun ja löytämään uusia ratkaisuvaihtoehtoja. Opiskelija heittäytyy ke-
hään saadakseen muut innostumaan.

5 Edistää osaamisellaan ryhmän tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija tekee oman osuutensa sopimusten mukaan. Opiskelija tuo oman osaamisensa sopivalla tavalla 
muiden käytettäväksi. Opiskelija yrittää välttää väärinkäsityksiä.

6 Tuo uusia ajatuksia avoimesti muiden käyttöön. Opiskelija innostaa muita ryhmäläisiä, tekee ehdotuksia ja ideoi.
7 Osaa ohjata ryhmää tavoitteen suuntaan. Opiskelija ehdottaa ja sovittelee, miten asiassa voisi päästä eteenpäin ja miten työnjako voitaisiin tehdä. 

Opiskelija hakee kompromisseja tarvittaessa.
KOKONAISVALTAISUUS

8 Arvioi perustellusti toiminnan taustoja. Opiskelija tuo esiin asioita, jotka valaisevat toimeksiannon taustoja. Esimerkiksi, mitä jo tiedämme tarkas-
telun kohteena olevasta organisaatiosta, miten toimeksianto liittyy laajempaan kokonaisuuteen tai aikai-
sempiin tapahtumiin.

9 Ymmärtää asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Opiskelija analysoi asioita ja tuo ajatukset muiden tietoon. Opiskelija yhdistää eri lähteistä löytyneitä tieto-
ja ja liittää ne ratkaistavana olevaan toimeksiantoon.

10 Kykenee tarkastelemaan tehtävää eri toimijoiden kannalta. Opiskelija tuo esiin asioita eri näkökulmista. Opiskelija tunnistaa tarkastelun kohteeseen liittyvät eri toimi-
jat ja osaa hyödyntää tätä tietoa.

11 Käyttää olemassa olevia resursseja neuvokkaasti. Opiskelija tunnistaa ryhmän jäsenten osaamisen ja taidot ja hyödyntää sitä ryhmän yhteiseksi eduksi. 
Opiskelija käyttää tiedonhaussa monipuolisesti kirjallisuutta, haastatteluja ja verkkolähteitä. Opiskelija 
hyödyntää käytettävissä olevia välineitä näppärästi (taulu, tietokone, huonekalut tms.). Opiskelija hyödyn-
tää eteen tulevia tilanteita, esimerkiksi työelämän edustajien asiantuntemusta ja osaamista. Opiskelija hal-
litsee ajankäytön.
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12 Ennakoi tapahtumien tulevaa kehitystä. Opiskelija miettii ja tuo esille tuleviin tapahtumiin liittyviä asioita (aikataulutus, palaverit, toimeksiantajan 
tapaamiset, kustannukset, lopputuotoksen esittely yms.). Opiskelija osaa ottaa huomioon tehtyjen valinto-
jen ja ratkaisujen vaikutuksen lopputulokseen.

13 Osaa sovitella ristiriitoja yhteiseen päämäärään pääsemiseksi. Opiskelija hyväksyy poikkeavat mielipiteet. Opiskelija neuvottelee ja hakee kompromissia ristiriitojen rat-
kaisemiseksi. Opiskelija tekee ratkaisuehdotuksia. 

PÄÄMÄÄRÄTIETOISUUS
14 Osoittaa käyttäytymisellään kiinnostusta asiaan. Opiskelija on tarkkaavainen. Opiskelija osoittaa kiinnostustaan kehonkielellä ja äänenkäytöllä. Opiskelija 

seuraa ja kommentoi muiden esityksiä. Opiskelija innostuu ja innostaa muita. Opiskelija tekee muistiinpa-
noja tai dokumentoi ryhmän tuotosta.

15 Toimii sinnikkäästi tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelija pysyy asiassa ja palauttaa tarvittaessa muitakin takaisin asiaan. Opiskelija kiinnittää huomiota 
tavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelija tarkistaa, mikä merkitys käsiteltävällä asialla on lopputuloksen kan-
nalta. Opiskelija jaksaa puskea, vaikka muilta jo puhti loppuisi.

16 Keskittyy olennaisiin asioihin päämäärän saavuttamiseksi. Opiskelija tekee yhteenvetoja ja analysoi. Opiskelija erottaa ydinasiat lillukanvarsista. Opiskelija pysyy asi-
assa.

YHTEISTYÖKYKY
17 Huomioi ryhmän jäsenten näkökulmat. Opiskelija kuuntelee muita, ei keskeytä tai häiriköi. Opiskelija esittää tarkentavia kysymyksiä. Opiskelija 

vie muiden ajatuksia eteenpäin. 
18 Osaa toimia yhdessä muiden kanssa. Opiskelija osallistuu keskusteluun. Opiskelija on aktiivinen toimija. Opiskelija antaa arvoa muiden ajatuk-

sille. Opiskelija osallistaa muita.
19 Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä eri kulttuuritaustojen edustajien 

kanssa.
Opiskelija ymmärtää ja kunnioittaa kulttuurieroja. Opiskelija pystyy viestimään asiansa myös vierailla kie-
lillä.

VERKOSTO-OSAAMINEN
20 Osaa hyödyntää ulkopuolisia verkostoja. Opiskelija hyödyntää ongelmanratkaisussa omia verkostojaan. Opiskelija tunnistaa muiden ryhmän jäsen-

ten verkostot ja kannustaa hyödyntämään niitä. Opiskelija luo selkeästi uusia verkostoja. Opiskelija ottaa 
aktiivisesti yhteyttä toimeksiantajiin, muihin työelämän edustajiin, valmentajiin sekä muiden alojen opis-
kelijoihin ja ohjaajiin.

21 Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä eri ammattialojen edustajien kanssa. Opiskelija sopeutuu nopeasti työskentelyyn monialaisessa ryhmässä. Opiskelija huomioi muiden ryhmän 
jäsenten osaamisen ja asiantuntijuuden.

22 Osaa verkostoitua. Opiskelija rakentaa ja ylläpitää aktiivisesti suhteita eri aloilla toimiviin henkilöihin. Opiskelija ottaa suju-
vasti yhteyttä ihmisiin eri aloilla, eri tehtävissä. Opiskelija esittäytyy. Opiskelija hakeutuu uusien ihmisten 
seuraan.
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LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU           
– PALVELUMUOTOILULLA INNOVAATIOIHIN

OPISKELIJAT, OPETTAJAT JA TYÖELÄMÄN EDUSTAJAT YHDESSÄ TASAVERTAISINA TUTKIJOINA    
JA KEHITTÄJINÄ TYÖELÄMÄN AITOIHIN KEHITTÄMISTARPEISIIN KOHDISTUVISSA HANKKEISSA

Laurean LbD-pedagogiikan (Learning by Developing) mukaisesti oppiminen 
tapahtuu työelämän aitoihin kehittämistarpeisiin kohdistuvissa hankkeissa, 
joissa työelämän edustajat, opettajat ja opiskelijat toimivat tasavertaisina tut-
kijoina ja kehittäjinä. Perinteinen luento-opetus on vähäistä, ja oppiminen 
tapahtuu lähinnä monialaisissa tiimeissä kehittämistehtävän ja sitä tukevan 
tiedon haun ja osaamisen vaihdon kautta. Opintojaksot toteutuvat valittujen 
kehittämistehtävin puitteissa. Yksittäinen opintojakso kestää yleensä yhden 
lukukauden. 

Palvelumuotoilulla innovaatioihin -opintojaksolla monialaiset ja monikult-
tuuriset opiskelijatiimit keskittyvät kehittämään valitsemiaan palveluja pal-
velumuotoilun prosessimallin mukaisesti ja tuottavat työnsä tuloksena toi-
meksiantajalle (yritykselle) palvelukonseptin. Kehittämistyössä hyödynnetään 
erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä ja työvälineitä kuten palvelupolkua, 
persoonan rakentamista, laadullisia haastattelu- ja havainnointimenetelmiä, 
erilaisia ideointi- ja visualisointimenetelmiä ja esimerkiksi liiketoimintamallin 
työstämiseen soveltuvaa business model canvasta. Kehittämistyön tulee olla 
käytännönläheistä ja konkreettista, mutta samalla myös yksityiskohtia, vaih-
toehtoja ja syvällistä tietoa sisältävää. Opintojakson projektitehtävä on suun-
niteltu niin, että tuotoksia syntyy koko ajan. Näistä matkan varrella tuotetuis-
ta välituloksista kootaan lopuksi yhteenvetoraportti, joka toimitetaan yhteis-
työkumppanille. Tarvittaessa yhteistyökumppanin kanssa voidaan sopia myös 
muita raportointitapoja (esimerkiksi tiivistelmä, esittäminen toimeksiantajan 
tilaisuudessa jne.)

Palvelumuotoilulla innovaatioihin -opintojakso on pakollinen kaikille Lau-
rean ammattikorkeakouluopiskelijoille. Opintojakso toteutetaan jokaisessa 
Laurean yksikössä kahdesti vuodessa. Laurean Leppävaaran yksikössä opinto-
jakson yksittäisellä toteuttamiskerralle osallistuu keskimäärin 80–120 opiske-
lijaa. Yhdellä opettajaparilla on ohjattavana ja arvioitavana keskimäärin 30–
35 opiskelijaa. Opintojakso on luonteeltaan monialainen ja kokoaa opiskeli-
joita eri opinto-ohjelmista. Opintojakson alussa opiskelijat kootaan tiimeiksi, 
joissa on opiskelijoita erilaisista taustoista (liiketalous, matkailu-, ravitsemis- 
ja talousala, turvallisuus, tietojenkäsittely). Yhteistoiminnan tavoitteena on, 
että jokainen opiskelija tuo oman sisällöllisen ja menetelmällisen osaamisen 
projektin käyttöön. Opettajaohjaajien ja tiimin välisten kontaktitapaamisten 
määrä vaihtelee riippuen tiimien tavasta tehdä työtä ja tarpeesta saada ohjaus-
ta. Keskimäärin tapaamisia ohjaajien ja tiimien välillä on 5–8 kertaa opinto-
jakson eli kyseisen lukukauden aikana. 

Palvelumuotoilulla innovaatioihin -opintojakson tavoitteena on, että opiske-
lija soveltaa palvelumuotoiluosaamista valitun palvelun kehittämiseksi. Opin-
tojaksolla hän kehittyy vastuullisena ja tavoiteorientoituneena toimijana tii-
missä sekä hankkii ja käsittelee oman alan tietoa. Hän myös tuo esille to-
teutettavissa olevia kehittämisaihioita sekä uskaltaa kyseenalaistaa toimintaa 
ja toimintatapoja rakentavasti, ehdottaen ja toteuttaen rohkeasti ja luovasti 
perusteltuja ratkaisuja. Projektissa opiskelija myös visioi tulevaisuutta ja luo 
uutta. Toiminta perustuu palvelumuotoilun ajattelutapaan ja prosessimalliin. 
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Palvelumuotoilussa keskeistä on olla kosketuksissa aitojen käyttäjien ja asi-
akkaiden kanssa; tieto asiakaskokemuksesta rakentuu tosiasiallisille tilanteille 
eli käyttäjiä osallistamalla. Kyseisellä opintojaksolla palvelumuotoilun kehit-
tämisprosessi on jaettu karkeasti kolmeen vaiheeseen: YMMÄRRÄ, KEHI-
TÄ, TOTEUTA.

Prosessille on tyypillistä se, että tekijöillä on oltava herkkyyttä tarvittaessa 
huomioida eri vaiheissa ilmaantuvat tarpeet ja tehdä myös joustavia ratkaisu-
ja. YMMÄRRÄ-vaiheen tavoitteena on, että opiskelijat perehtyvät aiheeseen, 
ongelmaan ja ympäristöön. Tässä vaiheessa on välttämätöntä luoda myös tie-
toperusta aiheesta, jotta pystytään hahmottamaan aihepiiri moniulotteisesti. 

Samoin on tärkeätä ymmärtää käyttäjien tarpeita, ajatuksia ja kokemuksia, eli 
asettua tarkastelemaan aihetta/ongelmaa käyttäjän näkökulmasta. KEHITÄ-
vaiheessa aletaan varsinaisesti ideoita uusia ratkaisuja ja vaihtoehtoja samalla 
varoen rajoittavien valintojen tekemistä liian varhain. Kehittäminen tapahtuu 
erilaisten ideointimenetelmien tukemana ja systemaattisesti. Viimeisenä seu-
raa TOTEUTA-vaihe, jolloin valitut kehittämisideat jalostetaan mahdollisim-
man konkreettiselle tasolle. Valittujen kehittämisideoiden lisäksi on tärkeätä 
säilöä toimeksiantajan käyttöön myös muut prosessin aikana syntyneet ideat. 
Palvelujen kehittämisessä palvelumuotoilun menetelmin eräs keskeinen tapa 
havainnollistaa palvelua, sen käyttäjiä tai uusia ideoita on panostaminen visu-
alisointiin. Tämä on huomioitava koko prosessin ajan, mutta erityisesti kehit-
tämisen ja lopputulosten konkretisoinnin vaiheessa. 

KUVA 5. Opiskelijatiimien työskentely on itsenäistä ja tapahtuu 
opiskelijoiden tekemän suunnitelman mukaisesti.

KUVA 4. Opiskelijatiimit ovat monialaisia ja monikulttuurisia.
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 ESIMERKKI 4. Laurean Leppävaaran yksikön Palvelumuotoilulla innovaatioihin -opintojakson opiskelijatiimien toimeksiantona oli kehittää espoolaisen liikennekoulu Green Dri-
versin rekrytointikampanjointia ja ammattikuljettajakoulutuksen rahoitusmalleja työttömille nuorille. Green Drivers on käynnistänyt projektin, jolla pyritään ensisijaisesti vähentä-
mään nuorisotyöttömyyttä tarjoamalla koulutusta ja työpaikka kuljetusalalta.

LUOVA ONGELMANRATKAISUKYKY
1 Esittää ajatuksia muiden hyväksyttäväksi siitä, miten työ tulisi 

tehdä.
Opiskelija tekee projektin YMMÄRRÄ- ja KEHITÄ-vaiheissa perusteltuja ehdotuksia muille ryhmäläisille tiimin 
toiminnan sekä toimeksiantoon sopivien palvelumuotoilun menetelmien valinnasta (esimerkiksi ideointitapa, per-
soonat, palvelupolku, visualisointi).

2 Esittää uusia ajatuksia pulmien ratkaisemiseksi. Opiskelija tekee ehdotuksia kaikissa projektin vaiheissa yrityksen toimeksiantoon, tuotokseen, ryhmän toimintaan 
tai ajankäyttöön liittyvään muutoksen hallintaan.

3 Esittää uusia käytännöllisiä ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelija tekee ehdotuksia kaikissa projektin vaiheissa yrityksen toimeksiantoon, tuotokseen, ryhmän toimintaan 
tai ajankäyttöön liittyvään muutoksen hallintaan.

4 Tekee uskaliaita mutta perusteltuja ratkaisuja. Opiskelija uskaltaa kyseenalaistaa toimintaa ja toimintatapoja rakentavasti. Hän ehdottaa ja toteuttaa rohkeasti ja 
luovasti ratkaisuja näkökulmansa perustellen. Projektissa opiskelija myös visioi tulevaisuutta ja luo uutta.

5 Edistää osaamisellaan ryhmän tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija tuo palvelukonseptin kehittämiseen oman sisällöllisen ja menetelmällisen osaamisen omasta koulutusoh-
jelmastaan (majoitus- ja ravitsemisala, tietojenkäsittely, liiketalous, turvallisuus). Opiskelija toimii projektisuunnitel-
massa sovittujen roolien ja vastuiden mukaisesti, tuotoksen, ajankäytön ja ryhmän toiminnan osalta. 

6 Tuo uusia ajatuksia avoimesti muiden käyttöön. Opiskelija tuo tiimiin oman osaamisensa, kokemuksensa ja esimerkiksi palvelukonseptin ideointi- ja kehittämisvai-
heessa oman koulutusalansa näkökulman ja teoriapohjan (majoitus- ja ravitsemisala, tietojenkäsittely, liiketalous, 
turvallisuus). 

7 Osaa ohjata ryhmää tavoitteen suuntaan. Opiskelija kehittyy vastuullisena ja tavoiteorientoituneena toimijana tiimissä. Opiskelijoista kukin voi vuorollaan 
toimia ryhmän vetäjänä ja projektipäällikkönä, tehdä ehdotuksia tuotoksen, ryhmän toiminnan ja ajankäytön suh-
teen, projektisuunnitelman pohjalta.

KOKONAISVALTAISUUS
8 Arvioi perustellusti toiminnan taustoja. Opiskelija luo tietoperustan aiheesta, hankkii ja käsittelee eri alojen tietoa, jotta pystyy hahmottamaan aihepiiriä 

moniulotteisesti. Projektin YMMÄRRÄ-vaiheessa opiskelija osaa valita sopivia menetelmiä tietoperustan rakentami-
seen.

9 Ymmärtää asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Opiskelija luo tietoperustan aiheesta, hankkii ja käsittelee eri alojen tietoa, jotta pystyy hahmottamaan aihepiiriä 
moniulotteisesti. 

10 Kykenee tarkastelemaan tehtävää eri toimijoiden kannalta. Opiskelija ymmärtää toimeksiantoon liittyvien sidosryhmien ja käyttäjien tarpeita, ajatuksia ja kokemuksia eli aset-
tuu tarkastelemaan aihetta/ongelmaa esimerkiksi käyttäjän näkökulmasta.

11 Käyttää olemassa olevia resursseja neuvokkaasti. Opiskelija tunnistaa ryhmän jäsenten osaamisen ja taidot ja hyödyntää sitä ryhmän yhteiseksi eduksi. 
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12 Ennakoi tapahtumien tulevaa kehitystä. Opiskelija nostaa ryhmässä esille projektin edistymiseen liittyviä asioita ennakoivasti (tuotos, ajankäyttö, ryhmän 
työskentely). Opiskelija ymmärtää tehtyjen valintojen ja ratkaisujen vaikutuksen projektin lopputuotokseen.

13 Osaa sovitella ristiriitoja yhteiseen päämäärään pääsemiseksi. Opiskelija kuuntelee ja ottaa huomioon ryhmän jäsenten näkemyksiä ratkaisuvaihtoehdoista sekä tekee korjaavia 
toimenpiteitä omaan toimintaansa liittyen tarvittaessa.

PÄÄMÄÄRÄTIETOISUUS
14 Osoittaa käyttäytymisellään kiinnostusta asiaan. Opiskelija osallistuu aktiivisesti ryhmänsä tapaamisiin ja muuhun viestintään sekä ohjauskeskusteluihin. Opiskelija 

on aktiivinen toimeksiantajan ja ohjaajien suuntaan ja tuo esille projektiin etenemiseen liittyviä asioita. Opiskelija 
antaa panoksensa tuotokseen, varaa aikaa tekemiseen, ja luo positiivista henkeä ryhmätyöskentelyyn.

15 Toimii sinnikkäästi tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelija edistää palvelukonseptin tuottamista tekemällä aina oman osuutensa ryhmän tuotoksesta sovitun aikatau-
lun mukaisesti. Opiskelija kannustaa ja innostaa muita ryhmän jäseniä tavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelija on 
tarvittaessa valmis tekemään itse enemmän kuin muut ryhmän jäsenet.

16 Keskittyy olennaisiin asioihin päämäärän saavuttamiseksi. Opiskelija ymmärtää projektitehtävän kokonaisuutena, jossa tuotoksia syntyy koko ajan. Opiskelija ymmärtää mat-
kan varrella tuotettujen välituotosten painoarvon ja riippuvuuden, eikä keskity liian paljon pelkästään yhteen osa-
alueeseen.

YHTEISTYÖKYKY
17 Huomioi ryhmän jäsenten näkökulmat. Opiskelija kuuntelee ryhmän jäsenten näkökulmia tuotokseen, ajankäyttöön ja ryhmän toimintaan liittyen. Opiske-

lija osaa tuoda rakentavasti esille omat eriävät näkökulmat ja on tarvittaessa valmis muuttamaan omaa toimintaansa.
18 Osaa toimia yhdessä muiden kanssa. Opiskelija toimii joustavasti ryhmässä eri koulutusohjelmista tulevien opiskelijoiden kanssa sekä ymmärtää erilaisia 

tiedollisia ja taidollisia lähtökohtia.
19 Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä eri kulttuuritaustojen edus-

tajien kanssa.
Opiskelija ymmärtää kulttuurieroja ja osaa sopeuttaa omaa toimintaansa tarvittaessa. Opiskelija keskustelee avoi-
mesti ja ratkaisukeskeisesti ristiriitatilanteissa projektiryhmässä eri kulttuuritaustaisten edustajien kanssa. Opiskelija 
uskaltaa tuoda esille kulttuurieroista johtuvia ristiriitoja ryhmän jäsenten ja ohjaajien kanssa ja hakee niihin yhteistä 
ratkaisua.

VERKOSTO-OSAAMINEN
20 Osaa hyödyntää ulkopuolisia verkostoja. Opiskelija osaa hakea toimeksiannon kannalta merkityksellisiä tahoja (yritykset, yhteisöt, korkeakoulujen asiantun-

tijat ja muut sidosryhmät). Opiskelija osaa kommunikoida eri viestintäkanavissa ja soveltaa hankkimaansa tietoa tai 
suhteita projektitehtävässä ja siten edistää tavoitteiden saavuttamista.

21 Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä eri ammattialojen edustaji-
en kanssa.

Opiskelija toimii joustavasti monialaisessa ryhmässä eri koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa.

22 Osaa verkostoitua. Opiskelija rakentaa ja ylläpitää suhteita eri toimialoilla toimiviin yhteisöihin eri viestinnän keinoin. Opiskelija ottaa 
sujuvasti yhteyttä ihmisiin eri aloilla, eri tehtävissä.
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 OHJEITA JA SUOSITUKSIA ARVIOINTITYÖKALUN KÄYTTÖÖN

Arviointityökalu tutuksi

• Keskustele opiskelijoiden kanssa yleisesti arvioinnin tarkoituksesta ja arvioitavista kohteista.

• Tue opiskelijoita ymmärtämään arviointi ohjaavana ja kehittävänä toimintana. 

• Anna opiskelijoille aikaa tutustua arviointityökaluun ja keskustele heidän kanssaan siitä, miten arviointityökalu soveltuu kyseiseen käyttötarkoituk-
seen. Avaa tarvittaessa esimerkein, mitä arvioitavan kohteen toiminta voi olla.

• Tuo esille toiminnan arvioimiseen liittyviä haasteita. 

Arviointityökalu käytössä

• Hyödynnä arviointityökalua keskeisenä osana koko oppimisprosessia ohjaamaan ja kehittämään opiskelijoiden kompetensseja.

•  Suunnittele opintokokonaisuus/oppimistehtävät siten, että itse-, vertais- ja opettaja-arviointi on mahdollista.

• Käytä arviointeja useissa kohdissa opintokokonaisuutta, kuten alku-, keski- ja loppuvaiheessa.

• Yhdistä arviointitilanteisiin myös palautteen antamisen mahdollisuus.

• Tue ja kannusta avoimeen, keskustelevaan ilmapiiriin ja rohkaise opiskelijoita olemaan rehellisiä arvioinnissa.

Arviointityökalu reflektoinnin tukena

• Kehota opiskelijoita peilaamaan omaa kehittymisprosessiaan työskentelyn aikana.

• Ohjaa opiskelijoita havaitsemaan omia vahvuuksiaan sekä kehittämiskohteitaan.

• Kannusta opiskelijoita jatkamaan itsenäisesti kompetenssien kehittämistä opintojen aikana.
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