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Terveisiä JATKOilta!
Muotoilukoulutuksen ja työelämän 

jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen 
-hankkeen uutiskirje nro 2
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MIKSI UUTISKIRJE?

JATKO-uutiskirjeessä kerrotaan hankkeen kuulumisia – 
mitä hankkeessa ollaan tehty ja mitä tullaan seuraavaksi 
tekemään. Uutiskirjeeseen listataan myös tulevia tapah-
tumia ja pilottikoulutuksia, joihin teillä on mahdollisuus 
osallistua. 

Uutiskirje tullaan julkaisemaan parin kuukauden vä-
lein. Se lähetetään haastatteluihin ja tiedonkeruuseen 
osallistuneille, hankkeen ohjausryhmälle, sidoryhmille 
sekä tuleviin koulutuspilotteihin osallistuville. Uutis-
kirjettä saa myös jakaa eteenpäin. 

Uutiskirjeen avulla haluamme rohkaista teitä, arvoisat 
lukijat, kertomaan meille millaisille täydennyskoulutuk-
sille tai muille koulutuksiin liittyville palveluille teillä olisi 
tarvetta. 

Osoitetiedot on kerätty hankkeen toimenpiteisiin (ku-
ten haastatteluihin ja tiedonkeruuseen) osallistuneilta 
henkilöiltä itseltään sekä yleisistä tietolähteistä, kuten 
yleisiltä www-sivustoilta.

Mikäli et halua jatkossa uutiskirjettä, 
niin olethan yhteydessä hankkeen 
projektipäällikköön.

Hankkeen tietosuojaselosteen löydät TÄÄLTÄ

UUTISKIRJEIDEN ARKISTO

• Syyskuu 2021

MUOTOILUKOULUTUKSEN JA 
TYÖELÄMÄN JATKUVA VUORO-
VAIKUTUS JA OPPIMINEN (JATKO)

Projektissa kehitetään tarvelähtöistä täy-
dennyskoulutusta LAB-ammattikorkeakouluun. 
Tavoitteena on muodostaa laaja osaamista uu-
distava kokonaisuus, jossa ennakoinnin, tule-
vaisuusajattelun, tuotekehityksen, digitaalisen 
osaamisen ja muotoiluajattelun keinoin aute-
taan työelämässä tai sen ulkopuolella olevien 
henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä ja päivit-
tää osaamistaan.

Projektissa testataan nopeiden kokeilujen 
avulla joustavia koulutuskokonaisuuksia tuote- 
ja palvelukehityksen eri osa-alueille. Tavoitteena 
on kehittää yhdessä yrityskentän kanssa aidosti 
tulevaisuusorientoitunut koulutuskokonaisuus, 
joka ennakoi niitä taitoja, joita tarvitaan työelä-
mässä esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Kou-
lutusmallit koostuvat ketterästi muokattavista 
ja räätälöitävistä osista, jotka sopivat erilaisille 
toimialoille ja eri ammatissa toimiville työnte-
kijöille. Koulutussisältöjä uudistetaan yritysten 
ja yksilöiden tarpeiden mukaan.

Projekti koostuu yhdeksästä työpaketista, 
joissa tutustutaan kansallisesti ja kansainvälisesti 
tarjottaviin täydennyskoulutuskokonaisuuksiin, 
kartoitetaan ja tarkastellaan työelämätarpeita 
sekä suunnitellaan, pilotoidaan ja kehitetään uu-
sia koulutusmalleja ja koulutusteemoja. 

Lue lisää projektista  TÄÄLTÄ

JATKO-hanke pähkinän kuoressa

Katariina Pakarinen
projektipäällikkö
katariina.pakarinen(at)lab.fi
+358 50 430 5877

Paula Nurminen
projektisuunnittelija
paula.nurminen(at)lab.fi
+358 44 708 5248

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

https://lab.fi/sites/default/files/2021-04/JATKO_Tietosuojailmoitus_21_4_21.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2021-09/JATKO_uutiskirje_syyskuu_2021.pdf
https://lab.fi/fi/projekti/muotoilukoulutuksen-ja-tyoelaman-jatkuva-vuorovaikutus-ja-oppiminen
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JATKO-tiimin esittely

Katariina Pakarinen

Toimin hankkeessa projektipäällikkönä ja vastaan 
hankkeen kokonaiskoordinaatiosta, taloudesta, 
raportoinnista ja viestinnästä sekä koulutustarjooman 
kehittämisestä. Pyrin ohjaamaan yhteistä tekemistäm-
me niin, että tuloksena on aidosti asiakaslähtöinen, 
laadukas ja kiinnostava koulutustarjonta, joka on 
askeleen edellä muuttuvan maailman vaatimuksia. 
Minua kiinnostaa erityisesti tulevaisuusajattelun 
hyödyntäminen tuotteiden ja palveluiden sekä oman 
osaamisen kehittämisessä. Graafinen suunnittelu ja 
tiedon visualisointi ovat intohimojani.  Toteemieläimeni 
on pökkelökehrääjä.

Marjut Suokas

Toimin hankkeessa palvelumuotoilun asiantuntijana. 
Tuon hankkeeseen vahvan yritysymmärryksen ja 
toimin viestinviejänä ja -tuojana hankkeen ja asiak-
kaiden välillä. Minua kiinnostaa innostuksen oivallut-
taminen kehittämiseen, palvelumuotoilun tarjoamat 
konkreettiset hyödyt liiketoimintaan ja aito asiakas- ja 
tarvelähtöinen, tavoitteellinen palveluiden uudista-
minen. Toteemieläimeni on glitter yksisarvinen, sillä 
mottoni on: ”Aina on keino”.

Susanna Björklund

Olen utelias muutosasiantija ja trendianalyytikko, joka 
tutkii monialaisesti maailman ilmiöitä muotoilijan 
silmin. Lisäksi autan yrityksiä huomaamaan muutosta. 
LABissa olen sekä lehtori että ennakointiasiantuntija 
Jatko- sekä EKY-hankkeissa. Toimin myös puhujana 
ympäri maailmaa, olen toimittaja ja kuratoin Habita-
re-messujen virallisen Signals-trendinäyttelyn vuosit-
tain. Meri on elävä ja yllättävä, olkoon se toteemieläi-
meni vastine.

JATKO on saanut riveihinsä myös uusia 
tekijöitä, kun osa syyskuun uutiskirjeessä 
esitellyistä asiantuntijoista on jatkanut uusien 
projektien pariin. 

Paula Nurminen

Toimin hankkeessa projektisuunnittelijana. Olen 
teollinen muotoilija, jolla on osaamista myös im-
materiaalisen muotoilun alueilla. Pyrkimykseni on 
katsoa maailmaa aistit avoimina, huomioiden niin 
pienet yksityiskohdat kuin suuremmat kokonaisuudet. 
Moniulotteinen ja luova ajattelu sekä asioiden yhdis-
teleminen on vahvuuksiani. Olen suuri yhteissuunnit-
telufani. Muotoiluajattelu ja systeemiajattelu ovat into-
himojani.  Toteemieläimeni tänään on karhukainen.

Annariina Ruokamo

Olen vastuullisen vaatetusalan ja suunnittelun 
asiantuntija, jolla on vaatesuunnittelijan tausta. JAT-
KO-hankkeessa toimin asiantuntijana puettavan muo-
toilun täydennyskoulutuksen suunnittelussa. Muutoin 
työskentelen LABissa vastuullisen ja kiertotalouden 
mukaisen suunnittelun asiantuntijana ja projektipääl-
likkönä, sekä sivutoimisesti opettajana. Minua kiinnos-
taa erityisesti se, kuinka vastuullisuus ja kiertotalous 
saadaan aidosti osaksi yritysten ja suunnittelijoiden 
arkea. Toteemieläimeni on norppa: rakastan erityisesti 
kylmiä vesiä ja vedessä koen olevani osa luonnon 
ekosysteemiä.
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Tätä olemme syksyllä tehneet

Loka-marraskuussa keskityimme hankkeessa analysoi-
maan aiemmin kerättyä tietoa ja suunnittelemaan sen 
pohjalta uusia koulutusmalleja ja ensimmäisiä asiakas-
lähtöisiä koulutuspilotteja. Koulutuspilottien avulla tu-
lemme testaamaan uusia malleja ja kehitämme niiden 
avulla edelleen täydennyskoulutustarjontaa. 

Tammikuussa 2022 on tulossa muun muassa täyden-
nyskoulutuksesta maistiaisia antava Business Design 
Bootcamp, jossa teemoina on muun muassa asia-
kaslähtöisyys, digimarkkinointi ja tulevaisuusajattelu. 
Tammikuussa käynnistyy myös Business Design PT 
-ohjelma, jossa treenaamme yhdessä yritysten kanssa 
ajankohtaisia liiketoimintaa kehittäviä teemoja. Kurkkaa 
lisätietoja seuraavalta sivulta ja ilmoittaudu mukaan. 

Syksyn aikana olemme myös hakeneet uusia verkostoja 
ja yritys- ja hankekumppanuuksia. Samalla olemme jat-
kaneet vuoropuhelua tulevaisuuden työelämätarpeista 
yhdessä yritysmaailman kanssa.  Tulevia toimenpiteitä 
on suunniteltu siten, että ne juurtuvat luontevasti osaksi 
oppilaitoksen arkea myös hankkeen päättymisen jälkeen. 

KAHVIA, KONVEHTEJA JA 
KEHITTÄMISIDEOITA

Järjestimme Muotoiluinstituutin henkilöstölle 8.10. ja 
3.11. Kahvia, konvehteja ja kehittämisideoita 
-tilaisuudet, joissa keskustelimme yhdessä täydennys-
koulutuksesta.  Tilaisuuksissa kerättiin opettajien ja 
TKI-asiantuntijoiden ajatuksia ja ideoita täydennys-
koulutuksen kehittämiseen - millaisia uusia koulutuksia 
Muotsikan voisi tarjota ja miten varmistetaan, että täy-
dennyskoulutus on aina laadukasta ja ajantasalla? Pienen 
siivun tilaisuudesta varasimme myös JATKO-hankkeen 
esittelylle, jossa kerroimme millaisia täydennyskoulu-
tustarpeita olemme jo JATKO-hankkeessa löytäneet 
muun muassa yritysedustajien, verkostotoimijoiden ja 
työntekijöiden haastattelujen ja kyselyjen avulla. Lisäksi 

esittelimme syksyn aikana suunniteltuja alustavia täy-
dennyskoulutusmalleja, -teemoja ja pilottikursseja.  

Teemaan liittyen valmistelemme opettajille kyse-
lyä, jolla kartoitamme heidän omia täydennyskoulu-
tustarpeitaan ja haastamme vastaajia pohtimaan omaa 
erityisosaamistaan ja sen soveltamista täydennyskoulu-
tustuotteeksi. 

VIESTINTÄ & MARKKINOINTI

Teimme syksyn aikana hankkeelle ja koulutuspiloteil-
le viestintä- ja markkinointisuunnitelman, jota 
täydennämme hankkeen edetessä.  Tavoitteena on luo-
da malli ja määritellä kanavat, joita voidaan aktiivisesti 
hyödyntää täydennyskoulutuksen tulostavoitteellisessa 
markkinoinnissa myös hankkeen päättymisen jälkeen. 

Avuksi viestintään päätimme rekrytoida opiskelijan, 
jonka tehtäviin kuuluu muun muassa: sisällön tuottami-
nen erilaisiin viestintäkanaviin, vuorovaikutus asiakkai-
den kanssa eri kanavissa ja työpajatyöskentely yhdessä 
projektitiimin kanssa. 

OHJAUSRYHMÄN TERVEISET

Lokakuun alussa järjestettiin hankkeen ohjausryh-
män ensimmäinen kokous, jossa käytiin vilkasta 
keskustelua hankkeen toimenpiteidtä, kehittämistyöstä 
ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Ohjausryhmä muun 
muassa esitti toivomuksen yhteisestä aivoriihestä, jossa 
pohdittaisiin yritysten osaamistarpeita ja koulutuksen 
kehittämistä tulevaisuusajattelun avulla. Sovittiin, että 
ennakoinnintyöpaja järjestetään tammi-helmikuussa. 
Ohjausryhmä myös piti tärkeänä, että Muotoiluinsti-
tuutin täydennyskoulutusmalli ottaa entistä tiiviimmin 
mukaan yritysmaailman osaamisen koulutuksen suun-
nitteluun, jolloin saadaan työmarkkinalähtöistä uuden-
laista ajattelua mukaan.
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Tulossa keväällä 2022

Business Design Bootcamp tarjoaa 
yrityksille tehokkaan ja sisällöllisesti kattavan 
annoksen evästä ja ideoita liiketoiminnan 
kehittämiseen. Bootcampillä keskitytään 
kahden päivän ajan intensiivisesti ratkomaan 
yrityksen mukanaan tuomaa kehityshaas-
tetta asiantuntijoiden johdolla ja yhdessä 
opiskelijatiimin kanssa. 

Tarjoamme Bootcampin aikana koulutus-
ta, asiantuntijaosaamista ja työkaluja 
kehittämishaasteeseen muun muassa 
seuraavista näkökulmista - viestintä ja 
digimarkkinointi, asiakaskeskeisyys ja asia-
kasymmärrys, digitalisaatio ja tulevaisuuden 
ennakointi. 

Tapahtuma antaa maistiaisia Muotoiluinsti-
tuutin kehitteillä olevasta täydennyskoulu-
tustarjonnasta. Samalla yritykset pääsevät 
verkostoitumaan ja tutustumaan LAB-am-
mattikorkeakouluun yhteistyökumppanina.

Bootcamp järjestetään Lahdessa, Opiston 
Kunkussa. 

Varaa paikkasi 14.1.2022 mennessä!

Lue lisää  TÄÄLTÄ

Business Design PT -ohjelma auttaa sinua 
ja yritystäsi kehittämään liiketoimintaa.  
Kokoonnumme kerran kuukaudessa yhteen 
keskeisten asioiden äärelle, yhdessä ajatellen 
ja ajatuksia vaihtaen. 

Tapaamisissa on aina asiantuntijaosuus 
uuden tiedon opetteluun ja työpajallinen 
osuus aiheen työstämiseen yhdessä työ-
ryhmäläisten kanssa. Jokaiseen valmennus-
kertaan liittyy ennakkotehtävä ja kotiteh-
tävä, joiden avulla voit treenata teemoja ja 
niihin liittyviä työkaluja itsenäisesti.  

Business Design valmennuksissa pääset 
myös verkostoitumaan ja jakamaan 
kokemuksia muiden osallistujien kanssa. 
Panostamme vertaisoppimiseen ja luomme 
osallistujille muun muassa yhteisen keskus-
telukanavan, jossa toivomme keskustelun 
jatkuvan valmennuksen jälkeenkin. 

Valmennukset järjestetään kevään aika-
na Lahdessa tai etänä koronatilanteesta 
riippuen. 

Varaa paikkasi 31.12.2021 mennessä! 

Lue lisää TÄÄLTÄ

Ilmoittaudu mukaan

Business 
Design 
Bootcamp

Business 
Design PT
-ohjelma

26-27.1.2022 Kevät 2022

https://lab.fi/sites/default/files/2021-11/BusinessDesignBootcamp.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2021-11/BusinessDesignPT_2022.pdf


Työn alla

ENNAKOINNIN TYÖPAJA 

Tammi-helmikuussa toteutamme opettajien, asiakkai-
den ja asiantuntijoiden kanssa yhteisen ennakointi-
työpajan, jossa pohditaan millainen yhteiskuntamme 
on viiden - kymmenen vuoden päästä ja millaisia tarpei-
ta työmarkkinoilla silloin on.  

Työpajan tavoitteena on löytää niitä vielä piilossa olevia 
tarpeita, joihin voisimme uudistuvalla täydennyskoulu-
tuksella vastata.  Menetelminä käytetään esimerkiksi 
tulevaisuusajattelua, tulevaisuuspyörää, skenaariotyös-
kentelyä ja trendianalyysimenetelmiä. Lopputuloksena 
syntyy perusteltu kuvaus ammattien vaatimuksista, jota 
hyödynnetään kurssitarjoaman suunnittelussa ja toteu-
tuksessa.

DUUNIEXPO & HANKENÄYTTELY

Helmikuussa osallistumme DuuniExpoon, joka on 
LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden järjestämä 
rekrytointi- ja verkostoitumistapahtuma. DuuniExpon 
teemana on ura ja teemaan liittyy vahvasti jatkuva op-
piminen, erilaiset urapolut ja koulutuksen kehittäminen.  
Alustavana ajatuksena on tuottaa tapahtumaan työpaja 
/ pieni kävijöitä osallistava messuständi. Suunnitelmat 
ovat vasta hyvin alustavia, joten katsotaan mitä kaikkea 
vielä keksimme. 

Lisäksi JATKO-hanke on esillä koko helmikuun ajan 
Muotoiluinstituutin hankkeita esittelevässä näyt-
telyssä M19 kampuksella TILA-galleriassa ravintolan 
yhteydessä. Näyttelyn tavoitteena on kertoa laajemmin 
Muotoiluinstituutin hanketoiminnasta ja kuvata millaisia 
mahdollisuuksia hankkeet tarjoavat yrityksille, verkos-
tolle, opiskelijoille ja oppilaitoksen omille työntekijöille. 

MUOTOILUMAANANTAI

Suunnittelemme ensi vuodelle myös kuukausittaista  
MuotoiluMaanantaita, jossa kerromme Muotoi-
luinstituutin toiminnasta, palveluista ja täydennyskoulu-
tusmahdollisuuksista. MuotoiluMaanantain tavoitteena 
on herättää yritysten kiinnostus oppilaitos- ja opiske-
lijayhteistyöhön. Tilaisuus tuo näkyväksi LAB-ammat-
tikorkeakoulun ja Muotoiluinstituutin täydennyskou-
lutusta ja yrityspalveluita sekä nostaa esiin tekijöitä ja 
asiantuntijoita, jotta yhteydenotto – yhteydenpito on 
sujuvaa ja jatkuvaa. 

RÄÄTÄLÖIDYT TEEMAVALMENNUKSET

Keväällä panostamme yhteiskehittämiseen asiakkaiden 
kanssa yrityskohtaisten teemavalmennusten muodos-
sa. Räätälöityjen valmennusten avulla testaamme uusia 
toimintatapoja, etsimme tulevaisuuden teemoja ja kar-
toitamme edelleen koulutustarpeita. 

Jos sinulla on mielessä jokin yritystäsi koskettava koulu-
tusteema / koulutustarve, niin ole rohkeasti yhteydes-
sä! Räätälöidään teille sopiva koulutuspilotti. 

SOMEKANAVAT

Avaamme viimeistään vuoden alussa JATKO-hankkeen 
ja Muotsikan täydennyskoulutuksen omat sosiaalisen 
median kanavat, joiden avulla voimme entistä käteväm-
min kertoa mitä kaikkea täydennyskoulutuksen ympä-
rillä tapahtuu. 

JATKO-HANKKEEN UUTISKIRJE MARRASKUU 2021
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Vielä muutama juttu

Tule teamsiin 
ideoimaan ja 
innostumaan 
JATKOsta!

Meillä on paljon ideoita ja alustavia suunni-
telmia uusista täydennyskoulutusmalleista ja 
-tuotteista, jotka vastaavat niihin tarpeisiin, 
jotka nousivat esiin kesän ja syksyn aikana 
toteutetuissa haastatteluissa. 

Haluamme esitellä näitä suunnitelmia myös 
teille, jotka osallistuitte tiedonkeruuseen 
ja kuulemme teiltä vielä kommentteja, 
kehitysehdotuksia ja toiveita ennen 
pilotointia. 

Tervetuloa mukaan linjoille keskustelemaan 
ja kehittämään JATKO-hankkeen täydennys-
koulutusmallia ja -pilotteja: 

to 9.12. klo 8.30-9.30
Liity mukaan tästä: teams-linkki

ti 14.12. klo 15.00-16.00
Liity mukaan tästä: teams-linkki

Tilaisuuden alussa kerromme taustaksi mil-
laisia osaamistarpeita ja teemoja nousi esiin 
kevään ja kesän haastatteluissa ja tiedonke-
ruussa.  

Seuraava uutiskirje julkaistaan tammi-
kuussa ja silloin kerromme lisää koulutus-
piloteista, koulutusten valmentajista sekä 
tulevista suunnitelmista. 

Sitä ennen JATKO-tiimi toivottaa sinulle 
rentoa ja rauhallista joulun aikaa!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNhYmQwYjktZTMyMy00MTFjLWFmNjItNDAxNzFkYzc0ZmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d97530e-8f27-4137-a2a9-5cb4dcf26f2e%22%2c%22Oid%22%3a%225a33d6df-8fe4-4fbd-af78-c734ea92d000%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWViYWVmNDctYjliNi00MjEyLWIyNGQtZWMyNGU3YjJhNzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d97530e-8f27-4137-a2a9-5cb4dcf26f2e%22%2c%22Oid%22%3a%225a33d6df-8fe4-4fbd-af78-c734ea92d000%22%7d

