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Useat tutkimukset osoittavat, että vapaaehtois-
toiminnalla on monenlaisia hyvinvointivaikutuk-
sia niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin 
tasolla. On tunnistettu, että vapaaehtoistoimin-
taan osallistuminen vahvistaa merkityksellisyy-
den kokemusta, ja sen kautta voi oppia mo-

nia taitoja ja kartuttaa osaamista. Humakin, 
Helsingin aikuislukion ja KSL-opintokeskuksen 
yhteishankkeessa kannustettiin nuoria maa-
hanmuuttajia osallistumaan vapaaehtoistoi-
mintaan ja kartuttamaan sitä kautta osaamis-
ta, jolla voi hyväksilukea myös opintoja. Mitä 

Inhimillistä kestävyyttä 
rakentamassa: 
Case OppiJana 

Anna-Maija Lahtinen
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matkan varrella opittiin kestävyydestä ja hyvän 
tekemisestä – siitä lisää seuraavaksi.  

”Mee ja tee hyvää!” on slogan, joka syntyi alun 
perin OppiJana-hankkeen somekampanjan yh-
teydessä. Kampanjan tarkoituksena oli tuo-
da näkyväksi nuorten ääntä, kokemuksia va-
paaehtoistoiminnasta ja niistä taidoista, joita 
he ovat siellä oppineet. Lisäksi haluttiin tuoda 
esiin vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa 
ja sen arvoa yhteiskunnassa. Kampanjan ni-
meen liittyy oivallus hyvän tekemisen tärkey-
destä. Hyvän tekemisen arvoa ei voi mitata ra-
hassa eikä myöskään opintosuorituksina. 

OppiJanassa on ollut läsnä monta kestävän ke-
hityksen näkökulmaa. Korona-ajan hankkees-
sa monet toiminnot sujuivat etänä, mistä jokai-
nen yksilö ja organisaatio oppi varmasti paljon. 
Hanke tuotti verkkokurssin sen sijaan, että oli-
simme kokoontuneet kouluttautumaan paikan 
päälle muutamaksi päiväksi. Verkkokurssi on 
aikaa ja ympäristöä kestävämpi ratkaisu, mut-
ta aitoa kohtaamista se ei voita millään mit-
tarilla. Kohtaaminen oli kuitenkin OppiJana-
hankkeessa vahvasti läsnä. Kohtasimme nuoria 
aikuislukiolla, Omniassa ja vapaaehtoistoimin-
nassa. Järjestimme toimintapäiviä, joiden ta-
voitteena oli innostaa ja valmentaa nuoria va-
paaehtoistoimintaan, mutta myös vahvistaa 

heidän vuorovaikutustaitojaan, itsetuntemus-
taan sekä oman osaamisen tunnistamista. 

Kohtaamiseen panostamiseen liittyi ajatus sii-
tä, että kun ihmiset kokevat tulevansa nähdyk-
si ja kuulluksi, se vaikuttaa myös itsetuntoon 
ja sen kautta kokemukseen kyvykkyydestä ja 
kuulumisesta. Ajatus siitä, että kohtaamisella 
voidaan parhaimmillaan saattaa osaamatto-
muudesta ja osattomuudesta pystyvyyteen ja 
kuulumiseen, on ohjannut vahvasti OppiJana-
hankkeen toimintoja. Samalla on vahvistettu 
sosiaalista kestävyyttä.

Opetushallituksen entinen pääjohtaja Olli-
Pekka Heinonen toteaa teoksessaan Eletään 
ihmisiksi, että ihmisenä oleminen on jouk-
kuelaji. (Heinonen, O-P., 2021.) Se sopii myös 
OppiJana-hankkeeseen paremmin kuin hyvin. 
OppiJana on toiminut koulutuksen ja 3. sekto-
rin molemmin puolin, ja ilman joukkuehenkeä 
suurien tavoitteiden täyttymisestä olisi saa-
nut ainoastaan haaveilla. OppiJanaan on liitty-
nyt myös kotoutumisen teema. Sanotaan, että 
koulutus on yksi parhaimmista tavoista kotou-
tua. Vapaaehtoistoiminnassa ja työelämässä 
tapahtuvan oppimisen mahdollistaminen on 
yksi keino edesauttaa koulutuksessa pysymis-
tä. Erilaiset oppimisympäristöt auttavat erilai-
sia oppijoita.  
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Aiemmin kirjoitin, että OppiJanassa on ol-
lut monia kestävän kehityksen näkökulmia. 
Vahvimpana hankkeessa on kuitenkin edistet-
ty inhimillistä kestävyyttä. Se on näkynyt sii-
nä, että toimintaan osallistuneet nuoret ovat 
päässeet vaikuttamaan omaan opiskeluun-
sa, järjestöille on tarjottu koulutusta nuorten 
ja maahanmuuttaneiden mukaan ottamiseen, 
oppilaitokset ja opettajat ovat saaneet tukea 
oman työnsä tekemiseen ja joustavien opis-
kelupolkujen rakentamiseen. Samalla olemme 
oppineet rajojen asettamisesta. Osa inhimilli-
sistä kestävyyttä on rajallisuuden ymmärtämi-
nen. Se, että tavoitteita kohden ei aina tarvit-
se puskea läpi harmaiden kivien, vaan voidaan 
pysähtyä ja selvittää, onko esimerkiksi toimin-
taan osallistuminen oikea-aikaista. Se tässä 
maailmassa ja ajassa on parasta, että jokai-
sella on mahdollisuus valita uudestaan, oppia 
uutta ja kehittyä. Pysähtyminen ja jopa taan-
tumathan kuuluvat kaikenlaiseen kehitykseen. 
OppiJanassa se on ollut mahdollista.  
 

Lähteet: 

Heinonen, Olli-Pekka. 2021. Eletään ihmisiksi: yhtei-
söllistä viisautta etsimässä. Helsinki: Tammi  

 

Kirjoittaja:
Anna-Maija Lahtinen, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu

Kuvat: Videotiiviste oy.



Kestävä kehitys | Humak

13

Humakin rooli 
Beetles LIFE -hankkeessa 
Beetles LIFE on Metsähallituksen Luonto-
palveluiden johtama hanke, jossa suojellaan 
kahdeksaa uhanalaista koppakuoriaislajia ja 
niiden elinympäristöjä. Ensi kuulemalta voi olla 

vaikea yhdistää Humakia koppakuoriaisten-
suojeluhankkeeseen. Yhteys on kuitenkin luon-
teva. Metsähallituksella on Beetles LIFE -hank-
keessa kolme kumppania: Helsingin yliopiston 
maa- ja metsätaloustieteellinen tiedekunta, 
Hämeen ELY-keskus sekä Humak. Helsingin 
yliopiston maa- ja metsätaloustieteellinen tie-

Beetles LIFE -hanke: 
Humak, koppakuoriaiset 
ja partio

Eeva Pekanheimo

Mitä yhteistä on Humakilla ja koppakuoriaisilla? Molemmat ovat pie-
niä, mutta vaikutuksiltaan suuria: siinä missä Humakilla on rohkeutta 
puolustaa inhimillisyyttä, kansalaisoikeuksia ja kestävää elämäntapaa, 
Turussa koppakuoriainen siirsi taannoin junaradan. Turkulainen lehtori 
sen sijaan siirsi vuoren Turusta Evolle ja takaisin.

Nuoria partiolaisia tekemässä koppakuoriaisaiheisia meemejä ja tansseja Metsähallituksen someen.
Kuva: Eeva Pekanheimo
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dekunta kartoittaa laserkeilaamalla kuolleen 
puun eli koppakuoriaisten asuinsijojen osuut-
ta maastossa. Metsähallituksen Metsätalous 
Oy kunnostaa ja ennallistaa koppakuoriaisten 
elinympäristöjä, ja Hämeen ELY-keskus taas 
ostaa uusia alueita luonnonsuojelualueiksi. 
Humakin tehtävä on viedä luonnonsuojeluvies-
tiä suuren yleisön pariin taiteen, kasvatuksen, 
leikin ja median keinoin järjestämällä pieniä ta-
pahtumia isojen tapahtumien sisällä. 

Viiden vuoden aikana hankkeessa on saatu ai-
kaan seikkailullisia luontokasvatuskonsepteja, 
teemapäiviä, koppisaiheinen laulunsanoituskil-
pailu, somekampanjoita, teatteriesityksiä, satu-
kirja, virtuaalisia ja varsinaisia metsäseikkailu-
ja, taidetyöpaja ja -näyttely sekä opinnäytetöitä. 
Työharjoitteluja hankkeessa ovat tehneet niin yh-
teisöpedagogi- kuin kulttuurituottajaopiskelijat. 
 
 
Humakin ja partion yhteistyö 

Kesällä 2022 Humak haali koppakuoriaisille 
ja lahopuille tuhatpäisiä yleisöjä: Kesäkuussa 
koppakuoriaiset vierailivat Lounais-Suomen 
Partiopiirin sudenpentujen suurleirillä sekä oli-
vat järjestämässä maailman suurimman vies-
tisuunnistustapahtuman, Jukolan Viestin, las-
tenmaailmaa. Heinäkuussa koppakuoriaiset 
suuntasivat Suomen Partiolaisten suurleiril-
le, n. 13 500 leiriläisen finnjamboree Kajolle 
Evon retkeilyalueelle. Leirillä koppakuoriaisiin 
tutustuttiin luonto-, seikkailu- ja mediakasva-
tuksen keinoin. Koppakuoriaisrasti oli osa lei-
rin Elämälaaksoa, jossa nuoret tutustuivat 
maapalloon ja sen elämään eri näkökulmista. 
Elämälaakso oli yksi leirin kuudesta laaksosta, 
ja laaksossa kävi 600–800 nuorta päivässä. 
 
Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen ja partion 
päämäärät menevät hyvin yksiin. Avainsanoja 
kummassakin ovat mm. kasvatus, nuorisotyö, 
järjestötoiminta ja seikkailu. Aikuisikäisen par-
tiolaisen partioharrastus on käytännössä va-
paaehtoista kasvatus- ja nuorisotyötä, jär-
jestötoimintaa ja tapahtumien tuottamista. 
Partiokasvatuksessa luonto on ensisijainen toi-
minta- ja oppimisympäristö ja seikkailun ja elä-
mysten rooli itsestäänselvyys. Humakilla ja 
Suomen Partiolaisilla onkin yhteistyösopimus, ja 
yhteisöpedagogiopiskelijat voivat hyväksilukea 
tiettyjä kursseja partiokoulutusten pohjalta. 

Sudenpentuja siirtämässä alaköysiradalle eksynyttä 
koppakuoriaista turvaan Lounais-Suomen Partiopiirin 
Tammileirillä. Kuva: Eeva Pekanheimo. 
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Kesällä 2022 Humak, koppakuoriaiset ja par-
tio elivät symbioosissa: koppakuoriaiset ja nii-
den elinympäristöt saivat näkyvyyttä, partio sai 
tapahtumiinsa mahdollistajia ja merkityksellis-
tä ohjelmaa, ja Humakin opiskelijat saivat opin-
topisteitä ja uutta osaamista. Humakin Turun 
kampuksen toisen vuoden yhteisöpedago-
giopiskelija Vili Varjonen suoritti vuonna 2022 
yhteensä 10 opintopisteen harjoittelun Beetles 
LIFE -hankkeessa ja kertoo oppimiskokemuk-
sestaan näin: ”Beetles LIFE -hankkeessa har-
joittelijana toimiminen oli virkistävän monipuo-
lista. Sain olla työstämässä projektia laajalla 
skaalalla, työpanostani ja mielipiteitäni arvos-
tettiin ja sain aidosti vaikuttaa toimintaan. Sain 
myös runsaasti tukea ja ohjausta, joka paransi 
niin työni laatua kuin omaa ammatillista kehit-
tymistäni.” 

Kun Humakin koppakuoriaislehtori teki yhdek-
sän leiripäivän päätteeksi lähtöä kotiin Evon 
metsistä, tämän siirrettävänä oli vuori: telt-
ta, neljä kookasta koppakuoriaispukua, kap-
säkillinen koppakuoriaisasusteita, kassikau-
palla köysiratojen kuormahihnoja ja köysiä, 
koppakuoriaiskortteja ja -tauluja sekä pari-
kymmenkiloinen rinkka täynnä likaisia rytkyjä. 
Kyllähän AMK-lehtori aina yhden vuoren siir-
tää Evolta Turkuun, mutta mihin pystyikään 
turkulainen koppakuoriainen? Turun päärauta-
tieaseman ja Kupittaan aseman välille raken-
nettavan kaksoisraiteen reittisuunnitelmat jou-
duttiin piirtämään uusiksi, kun havaittiin, että 
alueella sijaitseva laho tammi on uhanalaisen 
koppakuoriaisen koti (Yle Uutiset 30.8.2022). 
Koppakuoriaiset ovat korvaamaton osa ravin-
toketjua ja ekosysteemiä. Niitä ja niiden elinym-
päristöjä suojelemalla suojellaan samalla sato-
ja tai jopa tuhansia muita lajeja. 

 

Sokkomuistipeissä Kajolla opittiin tunnistamaan ja 
kuvailemaan hankkeen kohdelajit.

Kirjoittajat
Eeva Pekanheimo, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Uuden opetussuunnitelman myötä kestävän 
kehityksen opetus painottuu omaksi sosiaali-
sesti ja kulttuurisesti kestävä maailma -koko-
naisuudekseen. 

Me – Hanna-Kaisa Turja, Pekka Vartiainen ja 
Sikke Leinikki – pääsimme suunnittelemaan mo-
duulin ensimmäistä opintojaksoa keväällä 2022. 
Alkuun pohdimme melko pitkään, miten saisim-
me tästä opintojaksosta Humakin näköisen. 

Kestävä kehitys on yksi ammattikorkeakoulu-
jen yhteisistä kompetensseista, joten vastaa-
vankaltaisia kursseja on tarjolla ammattikor-
keakouluopiskelijoille useampia. 

Kartoituksen jälkeen saavutettavuus ja kult-
tuurituotannon osaaminen kirkastuivat omalei-
maiseksi tavaksi lähestyä kestävää kehitystä.  

Lisäksi ajattelimme, että yhteisöpedagogin nä-
kökulmasta ekososiaalisen sivistyksen käsite 
tavoittaa jotakin oleellista Humakin arvopoh-
jasta.  

Teimme vertailun muuhun tarjontaan ja pää-
dyimme nimeen Ekososiaalinen sivistys ja saa-
vutettavuus. Nimi on kirvoittanut monenlaisia 
kommentteja, mutta päätimme silti pitäytyä 
valitussa nimessä. 

Saimme yliopettaja Lena Segler-Heikkilän vah-
vistukseksi suunnittelutiimiin. Lenan osaami-
nen vahvisti erityisesti sivistyksen käsitettä ja 
kansainvälistä osaamista  sekä monipuolisti 
opiskelijoille laadittuja tehtäviä. 

Suunnittelutiimissämme olivat edustettui-
na kaikki Humakin koulutukset. Tällainen kou-
lutusten välinen yhteistyö ja osaamisen jaka-
minen lisäsivät suunnittelutyön mielekkyyttä. 
Toivomme, että jatkossakin tällainen hedelmäl-
linen yhteistyö on mahdollista.  

Banaaninkuoria ja 
saavutettavuuden testausta 
Opintojakson nimi, tavoitteet ja keskeiset si-
sällöt ohjasivat suunnittelutyötämme, ja loim-
me mielestämme toimivan kokonaisuuden 
Hoodleen. Suunnittelun lähtökohtana olivat 
opintojakson keskeiset sisällöt: kestävä kehi-
tys, sosiaalinen kestävyys, kulttuurinen kestä-
vyys sekä kestävän maailman vastuulliset ra-
kentajat.  

Suunnittelun alusta saakka meillä oli ajatus, että 
halusimme luoda opintojakson, joka innostaisi 
opiskelijoita tarkastelemaan omaa toimintaan-
sa. Pidämme tärkeänä laajaa näkemystä kestä-
västä elämäntavasta sekä toivon luomista. 

Pilottiopintojakso 
Ekososiaalinen sivistys 
ja saavutettavuus luotiin 
yhteisvoimin  

Sikke Leinikki | Hanna-Kaisa Turja

Lena Segler-Heikkilä | Pekka Vartiainen 
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Opintojaksossa on hyödynnetty ABC-oppimisen 
muotoilua. Siinä on otettu huomioon tiedon 
omaksuminen, tutkiva oppiminen, keskustelut, 
yhteistyö, tuottaminen sekä harjoittelu. 

Hoodlen etusivu on luotu yhden rakennemallin 
mukaan. Siinä opintojakson sisällöt ja tehtävät 
on koottu temaattisesti. Jotta kokonaisuus oli-
si selkeä ja helposti hahmotettava, on jokaisen 
teeman otsikossa tieto sen sisältämistä tehtä-
vistä.  

Koska kyse on uuden opetussuunnitelman mu-
kaisesta opintojaksosta, on opintojaksolla käy-
tetty oppimisen tasoa kuvaavaa nimeä ja sym-
bolia.  

Tehtävätyypeissä on pyritty monipuolisuuteen. 
Jotta opintojakson suorittaminen ja sukellus 
kestävään kehitykseen olisi mielekästä, teim-
me opintojakson alkuun orientoivan tehtävän. 
Tässä vapaaehtoisessa tehtävässä opiskelijat 
pääsevät jakamaan vinkkejä elokuvista, sarja-
kuvista ja kirjoista, jotka liittyvät opintojakson 
teemoihin. 

Opintojakso on suoritettavissa varsin itsenäi-
sesti, ja tehtäviä on mielestämme opintojakson 
viiden opintopisteen laajuuteen nähden sopi-
vasti. 

Opintojakson yhtenä sisältönä on saavutetta-
vuus, jota tarkastellaan sosiaalisen kestävyyden 
kontekstissa. Opintojakson suunnittelun yhtenä 
ohjenuorana oli, että opintojaksolla huomioi-
daan viestinnän saavutettavuus, kognitiivinen 
saavutettavuus ja tekninen saavutettavuus. 
Kaikkien materiaalien tekninen saavutettavuus 
on testattu eri ruudunkuluohjelmilla. Lisäksi 
opintojakso on testattu Hoodlen saavutetta-
vuustyökalu Allyllä.   

Opintojakson tekstit on pyritty kirjoittamaan 
selkeästi. Sosiaalista saavutettavuutta pitkälle 
automatisoidulla opintojaksolla on vahvistettu 
lehtoreiden yhteisellä esittelyvideolla.  

Haastattelu opintojakson 
sisältöjen avaajana 
Saimme houkuteltua kirjailija Risto Isomäen 
haastatteluun opintojakson teemoista. 
Haastattelu kattoi monia opintojakson teemoja 
ja lopussa Isomäki vielä kertoi, miten hän var-
mistaa hankkimiensa tietojen uskottavuuden.  

Kun tiedon määrä erityisesti ajankohtaisista 
aiheista moninkertaistuu, on tärkeää, että ei 
anna omien ennakko-oletustensa ohjata tie-
donhakua. Siihen Isomäki antoi yksinkertaisen 
vinkin: käytä erilaisia hakuja ja eri selaimia / eri 
profiileja. Silloin Google ei tarjoa vain juuri si-
nulle räätälöimäänsä tietoa. Kestävyyden kan-
nalta tietoperustan vahvistaminen ja keskus-
telun laajentaminen eri näkökantojen välille on 
yksi opintojakson tavoitteista. 

Kun kirjoitamme tätä tekstiä, emme vielä tiedä, 
millaista palautetta saamme opintojaksosta. 
Jatkossa haluamme kehittää yksilöllistä oppi-
mista opintojaksolla sekä kognitiivista saavu-
tettavuutta. 

Kirjoittajat:
Sikke Leinikki, lehtori
Hanna-Kaisa Turja, lehtori
Lena Segler-Heikkilä, yliopettaja
Pekka Vartiainen, yliopettaja

Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Humanistinen ammattikorkeakoulu on toteut-
tanut hiilijalanjälkilaskentaa vuodesta 2019 
ammattikorkeakoulujen yhteisesti sopimilla pe-
riaatteilla. Korkeakoulujen tavoitteena on olla 
hiilineutraaleja viimeistään vuoteen 2030 men-
nessä. Hiilijalanjäljen laskentatapa on kehitty-
nyt vuosi vuodelta, joten tästä syystä Humakin 
hiilijalanjälkiä ei täysin voi verrata toisiinsa 
vuosina 2019–2021. Tulevaisuudessa lasken-
ta laajenee entisestään, kun mukaan tulevat 
mahdollisesti myös esimerkiksi työ- ja kotimat-
kat, opiskelijavaihdot, lounasruokailut ja sijoi-
tustoiminnan päästöt. Taulukossa 1 on kuvattu 
laskennan periaatteiden kehittymistä ja tulevia 
laskennan periaatteita.

Takana kolme vuotta 
hiilijalanjäljen mittausta 
– Mihin olemme menossa 
päästöjemme osalta? 

Johanna Henriksson | Titta Pohjanmäki 

Hiilijalanjäljen kehitys 
poikkeusajoista kohti 
uutta normaalia  
Vaikka Humakin vuosien 2019–2021 hiilijalan-
jäljet eivät ole täysin vertailukelpoisia erilai-
sesta laskentatavasta johtuen, on jalanjäljessä 
kuitenkin tapahtunut lähes 30 prosentin kas-
vu vuodesta 2019 vuoteen 2021 verrattuna (ks. 
kuvio 1). Tämä siitä huolimatta, että matkusta-
misen päästöt vähentyivät vuodesta 2019 vuo-
teen 2021 jopa 91 prosenttia.   

Merkittävin syy päästövähennyksiin olivat ko-
ronan aiheuttamat poikkeusolot, joiden myö-

Taulukko 1. Hiilijalanjäljen laskentaperiaatteet ovat laajentuneet vuosi vuodelta.  
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Kuvio 1. Humakin hiilijalanjäljet ovat nousujohteisia vuodesta 2019 vuoteen 2020. 

tä saastuttavin matkustusmuoto – lentäminen 
– väheni  huomattavasti (ks. kuvio 2). Tilanteen 
normalisoituminen on kuitenkin valitettavasti jo 
nähtävissä, sillä vuoden 2022 osalta lentojen 
päästömäärissä oltiin marraskuussa vuoden 
2019 tasolla. Tosiasia on, ettemme voi palata 
entiseen matkustuskulttuuriin, jos haluamme 
saavuttaa hiilineutraaliuden. 
Jalanjäljen nousujohteisuus selittyy hankinnoil-

Kuvio 2. Koronan myötä vallinnut poikkeusaika vaikutti huomattavasti matkustamisen päästöihin.

la, jotka tulivat mukaan laskentaan vasta vuon-
na 2020, minkä lisäksi laskentaperiaatteet laa-
jentuivat vuoden 2021 osalta. Mainittakoon 
myös, ettei Humakin laskennassa toistaiseksi 
ole pystytty vähentämään hiilineutraaleja han-
kintoja tai palveluita, jotka osaltaan pienentäi-
sivät hankintojen päästöjen suuruutta. Joka ta-
pauksessa hankintojen päästöt ovat nousseet 
jopa 64 prosenttia vuodesta 2020 (ks. kuvio 3). 
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Kasvua on erityisesti IT-asiantuntijapalveluissa 
ja muissa hankinnoissa, joissa huomioitiin mm. 
kalusto- ja tarvikehankinnat, viestinnän mark-
kinointimateriaalit, kirjaston painetut materi-
aalihankinnat, asiantuntijapalvelut sekä muut 
henkilöstökulut. 

Kiinteistöt ovat edelleen suuri päästölähde 
hankintojen rinnalla, vaikkakin vuokraneliöiden 
pienentymisellä on ollut suora vaikutus pääs-
töihin (-13 %). Humakin kiinteistöjen päästö-
jen laskennassa vuosina 2019–2021 on käy-
tetty vuokrakiinteistöille tarkoitettua SYKin 
keskimääräistä arvoa 44 kgCO2 / brm2.  

Hiilijalanjälkitiekartat 
suuntaa antamassa 
Arenen hiilijalanjälkilaskentatyöryhmän ja koko 
korkeakoulukenttää edustavan Finn-Arman 
kestävä kehitys ja vastuullisuus -ryhmän laati-
mien tiekarttojen pohjalta Humakiin on laadit-
tu syksyn 2022 aikana luonnos hiilijalanjälkitie-
kartasta. Tiekartta sisältää kolme päämäärää 
tavoitteineen ja tarkempine päästövähennys-
toimenpiteineen hiilineutraaliuden saavutta-
miseksi vuoteen 2030 mennessä (ks. kuvio 3). 

Kuvio 3. Hankinnoilla on merkittävä osuus Humakin hiilijalanjäljessä.  

Tiekartassa jokainen toimenpide on aikataulu-
tettu, ja niiden valmisteluvastuu organisaatios-
sa määritelty.  

Osa tiekartan toimenpiteistä on jo valmiste-
lussa, kuten matkustusohjeen päivitys ja mat-
kustamiseen liittyvien linjausten tarkistus sekä 
hankintaohjeen uudistus kestävän kehityksen 
periaatteiden näkökulmasta. Käytäntöön asti 
on ehtinyt linjaus Humakin sisäisiin ja ulko-
puolisiin kotimaan tilaisuuksiin osallistumises-
ta matkustamisen päästöjen vähentämiseksi. 
Osa ehdotetuista toimenpiteistä vaatii kuiten-
kin perusteellisempaa keskustelua ja kipeitä-
kin linjauksia esimerkiksi lentomatkustamiseen, 
KV-liikkuvuuteen ja oman auton käyttöön.  

Ennen tiekartan lopullista hyväksyntää on kes-
keistä osallistaa Humakin henkilökuntaa tär-
keimpien tavoitteiden ja toimenpiteiden mää-
rittelemisessä. Hyödyntämällä 

yhteisön asiantuntemusta ja ideoita sekä mah-
dollistamalla vaikuttamisen on henkilöstön si-
touttaminen päästövähennystalkoisiin toden-
näköisempää. Tiekartta hyväksytään vuoden 
2023 alussa muiden kestävän kehityksen 
osa-alueiden – koulutuksen, TKI-työn ja henki-
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löstöjohtamisen – tiekarttojen ja Humakin kes-
tävän kehityksen ohjelman yhteydessä. 

Korkeakoulut yhteisellä asialla 

Korkeakoulukenttä on yhdistänyt kuluvan vuo-
den aikana voimiaan vastatakseen Opetus- ja 
kulttuuriministeriön pyyntöön koskien hiilineut-
raaliustyön etenemistä. Korkeakoulujen yhteis-
työn tavoitteena tulisi olla askelmerkit yhteisistä 
tutkittuun tietoon perustuvista laskentaperiaat-
teista, laskennan laajuudesta ja kattavuudesta, 
laskennan tilinpäätöskelpoisuudesta sekä las-
kentaprosessien arvioinnista ja mahdollisesti 
auditoinnista. Korkeakouluyhteisön kehittämis-
työssä korostetaan jokaisen korkeakoulun teh-
tävää asettaa hiilineutraaliudelle tavoitevuo-
si, mikä edellyttää vuosittaista hiilijalanjäljen 
laskentaa ja päästövähennystoimenpiteiden 
suunnittelua sekä niiden etenemisen seuran-
taa. Korkeakouluilta on kuitenkin haastavaa 
vaatia täyttä vertailukelpoisuutta erilaisista ti-
likartoista johtuen. Tätä tärkeämpää on tiiviin 
yhteistyön jatkaminen hiilineutraaliuden saa-
vuttamiseksi ja sitä myötä ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi. 

Kuvio 4. Luonnos Humakin tiekartan päämääristä ja tavoitteista.

Kirjoittajat
Johanna Henriksson, hallinnon suunnittelija
Titta Pohjanmäki, hallintopäällikkö

Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Festivaali- ja tapahtumatuotantojen kestä-
vyyteen on viime vuosina alettu kiinnittää yhä 
enemmän huomiota. Tässä keskustelussa fo-
kus on ollut erityisesti ekologisessa kestävyy-
dessä, mutta vähitellen myös sosiaaliset, talou-
delliset ja kulttuuriset näkökulmat ovat tulleet 
pohdinnan kohteeksi. Miten festivaalit rakenta-
vat yhteisöjä, miten ne tuottavat pitkäaikaista 
taloudellista hyötyä tapahtumapaikkakunnille, 
ja mikä osa niillä on kulttuurien omaleimaisuu-
den säilyttämisessä ja uusintamisessa? Näihin 
kysymyksiin voidaan hakea vastauksia festi-
vaalien alkulähteiltä.     

Festivaali-ilmiön historiallinen tausta on ihmis-
yhteisöjen tarpeessa kokoontua yhteen juh-
listamaan tärkeitä käännekohtia esimerkiksi 
vuodenkierrossa tai yhteisön jäsenten elämän-
vaiheissa. Vuoden valoisinta ja pimeintä aikaa 
on juhlittu, samoin kuin kevätpäivän ja syys-
päivän tasauksia. Maatalousyhteisöissä kyl-
völle ja sadonkorjuulle on ollut omat juhlansa. 
Syntymä, nimenanto, aikuistuminen, naimisiin-
meno ja kuolema ovat olleet vaiheita, joiden 
ympärille on rakentunut merkityksellisiä rituaa-
leja ja kuhunkin niistä liittyvää omanlaistaan 
juhlintaa.  

Kestävän festivaali-
tuotannon alkulähteillä 

Juha Iso-Aho 
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Rituaalit ja kestävyys 
Rituaalisissa kokoontumisissa tai sosiaali-
sissa draamoissa, kuten antropologi Victor 
Turner niitä kutsuu, on ollut pitkälti kyse nimen-
omaan kestävän kehityksen turvaamisesta. 
Antropologiassa puhutaan siirtymärituaaleis-
ta, joiden rakenteessa toistuvat erottaminen, li-
minaalivaiheeksi kutsuttava välivaihe ja lopuksi 
takaisin liittäminen. Tämän rakenteen tarkoitus 
on siirtää yhteisön jäsen uuteen, yleensä kor-
keamman statuksen vaiheeseen, vailla arjen 
normeja elettävän välivaiheen ja siinä koetun 
yhteisöllisyyden kautta. 

Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta tällai-
set rituaalit lisäsivät yhteisön yhteenkuuluvuu-
den tunnetta ja vahvistivat sitä kohtaamaan 
uhkia ja ristiriitoja. Ne myös varmistivat struk-
turoidun siirtymisen roolista tai tilasta toiseen 
ja vapauttavat yksilöiden luovia voimia limi-
naalivaiheen aikana.  

Taloudellisen kestävyyden kannalta rituaa-
lit ovat toimineet esimerkiksi menestyksellisen 
riistan metsästyksen tai onnistuneen sadon 
varmistamisen apuvälineinä. Ekologista kestä-
vyyttä rituaalinen juhlinta on pyrkinyt edistä-
mään ylläpitämällä harmonista suhdetta luon-
non voimien ja henkien kanssa. Arkaaisissa 
yhteisöissä nämä kestävän kehityksen ulottu-
vuudet kietoutuivat yhteen luultavasti tiedos-
tamatta, ja niiden avulla tavoiteltiin yhteisöjen 
elinkaaren jatkuvuutta ja uudistumista. 

Festivaalit 
– kestävyyden rakentajia? 
On helppoa nähdä näiden ikivanhojen rituaa-
lien rakenteita ja muotoja oman aikamme juh-
lintatavoissa. Turnerin kuvauksissa alkuperäis-
yhteisön rituaalin liminaalivaiheesta kohteena 
olevat henkilöt riisutaan sosiaaliseen raken-
teeseen liittyvistä merkeistä. Heistä tulee sa-
manarvoista massaa, tai heidät voidaan pu-
kea hirviöiksi tai töhriä likaan. Toisaalta heitä 
saatetaan simputtaa ja jopa pahoinpidellä ta-
voilla, jotka nykynäkökulmasta eivät ole hyväk-
syttäviä. Kuvauksien voisi kuvitella kertovan 
juhannusjuhlista, festarireissusta tai armeija-
kokemuksista. Ja nämähän ovat, tosin lähin-
nä ulkoisilta muodoiltaan, nykypäivän versioita 
vuodenaika- ja siirtymärituaaleista. 

Toisaalta varsin varhain yhteisön rituaaleista 
alkoi syntyä nykyaikaisten ammatillisesti toteu-
tettujen festivaalien kaltaisia kulttuurituotteita, 
kuten tapahtui antiikin Kreikassa jo noin 2500 
vuotta sitten. Dionysos-jumalan rituaaliseen, 
sadonkorjuuseen liittyvään juhlintaan kuuluvat 
lauluesitykset muotoutuivat vähitellen varsinai-
siksi draamoiksi ja sen alalajeiksi tragediaksi, 
komediaksi ja satyyrinäytelmäksi. Näiden kir-
joittajista tuli ammattikirjailijoita, joiden teoksia 
esitettiin ammattituottajien (choragi) järjestä-
millä teatterifestivaaleilla.  

Ihmisten tarve kokoontua yhteen merkitykselli-
siksi kokemiensa asioiden äärelle ei ole kadon-
nut mihinkään, mutta kuinka hyvin nykyaikai-
nen, kaupallisin perustein toteutettava, usein 
varsin geneerinen tapahtumatuotanto tavoit-
taa festivaalien syvemmät merkitykset ja toimii 
aidosti yhteisöjen rakentajana? 

Kestävyyden näkökulmasta meillä voisi ken-
ties olla opittavaa festivaalien alkuperästä. 
Tapahtumien hiilijalanjäljen ohella olisi syy-
tä ymmärtää myös sitä, miten festivaalit voisi-
vat olla kestävän kehityksen väline ja tuottaja. 
Tällöin kyse ei olisi vain haittojen minimoimises-
ta, vaan yhteisöjen sosiaalisen, ekologisen ja 
taloudellisen kestävyyden vahvistamisesta fes-
tivaalien avulla.  

Artikkeli perustuu kirjoittajan Humakissa 
Culture, Organisation & Sustainability 
Management (COSM) -kurssilla pidettyihin 
luentoihin. 

Lähteet:

Ikonen, Jari (2007). Rituaalit ja yhteisöllisyys. htt-
ps://kiiltomato.net/critic/victor-turner-rituaali-raken-
ne-ja-communitas/ Viitattu 9.11.2022. 

Turner, Victor (1982). From Ritual to Theatre. The 
Human Seriousness of Play. PAJ Publications. 

Kirjoittaja:
Juha Iso-Aho, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Sosiaalinen kestävyys 
ja saavutettavuus 

Hanna-Kaisa Turja 

Tässä tekstissä kuvaan sosiaalisen kestävyyden ja saavutettavuuden 
välistä suhdetta. Sosiaalinen kestävyys on yksi kestävän kehityksen 
osa-alue. Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako oppia 
(ESR) -hankkeessa tavoitteena on edistää koulutuksen tasa-arvoa ja 
digitaalisten ohjaus- ja oppimisympäristöjen saavutettavuutta (Saavu-
tettavat koulutuspolut ja oikeus oppia 2021). Sosiaalinen kestävyys an-
taa tukea monien saavutettavuuteen liittyvien kysymysten laajemmalle 
tarkastelulle.

Yksilön hyvinvointiin vaikuttaa esimerkiksi mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.
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Kestävässä kehityksessä ovat läsnä taloudelli-
sen, ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kes-
tävyyden ulottuvuudet (Aaltonen 2021). 

Sosiaalisesti kestävän kehityksen ytimessä 
ovat perusedellytysten täyttyminen, kaikkien 
ihmisten tasavertaiset mahdollisuudet osallis-
tua ja voida hyvin. Sosiaalinen kestävyys sisäl-
tää esimerkiksi koulutuksen sekä sukupuolten 
välisen tasa-arvon (Kestävä kehitys 2022).  

Sosiaalinen kestävyys voidaan määritellä eri 
tavoin. James Baines ja Bronwyn Morgan ovat 
eritelleet seitsemän sosiaaliseen kestävyyteen 
sisältyvää osaa. Näitä ovat elämän peruse-
dellytykset, vammaisuuden ja muun toiminta-
kyvyn aiheuttamien esteiden poistaminen, so-
siaalisen vastuullisen edistäminen, sosiaalisen 
pääoman ja koheesion kehittäminen, mahdol-
lisuuksien tasapuolinen jakautuminen, kult-
tuuristen ja sosiaalisten eriarvoisuuksien hy-
väksyminen sekä osallistuminen yhteiskunnan 
päätöksentekoon.  

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat sosiaalisen ja saavutettavuuden ytimessä.  

Hyvinvointi on sosiaalista 
kestävyyttä   

Sosiaalinen kestävyys tarkoittaakin ennen 
kaikkea hyvinvointia. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (2022) mukaan hyvinvointia voidaan 
tarkastella kolmen ulottuvuuden – terveyden, 
materiaalisen hyvinvoinnin sekä elämänlaadun 
– avulla. Hyvinvoinnissa ovat läsnä yhteisön, 
yksilön ja elämänlaadun tasot. Yhteisön hy-
vinvointiin vaikuttavat esimerkiksi toimeentulo 
ja työllisyys. Yksilön hyvinvoinnin tekijöitä ovat 
muun muassa mahdollisuus itsensä toteut-
tamiseen ja sosiaaliset suhteet. Elämänlaatu 
tarkoittaa koettua hyvinvointia, ja siihen vai-
kuttavat terveyden lisäksi esimerkiksi oman-
tunnonarvo, mielekäs tekeminen sekä materi-
aalinen hyvinvointi.  

Hyvinvoinnissa ovat läsnä fyysinen, psyykki-
nen ja sosiaalinen hyvinvointi. Sosiaalisen kes-
tävyyden tavoitteena on luoda elämisen mah-
dollisuuksia myös tuleville sukupolville.  
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Jotta hyvinvointi ja sosiaalinen kestävyys ovat 
mahdollisia, ihminen tarvitsee riittävän toi-
meentuloa ja turvallisuutta. Huono-osaisuuden 
ennaltaehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistämi-
nen vahvistavat sosiaalista kestävyyttä. 

Yhdenvertaisuus on sosiaalisen 
kestävyyden ja saavutettavuuden 
ytimessä  
Sosiaalinen kestävyys edellyttää tasa-arvoa 
ja yhdenvertaisuutta. Nämä tavoitteet liittävät 
sosiaalisen kestävyyden saavutettavuuteen. 
Yhdenvertaisuus tarkoittaa ihmisten samanar-
voisuutta riippumatta heidän sukupuolestaan, 
iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperäs-
tään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskon-
nostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, 
vammastaan, terveydentilastaan, seksuaali-
sesta suuntautumisestaan tai muusta henki-
löön liittyvästä syystä (Oikeusministeriö 2022). 

Saavutettavuus voidaan nähdä kokonaisval-
taisena lähestymistapana eri osa-alueilla ja 
erilaissa konteksteissa. Yhdenvertaisuus ja ta-
sa-arvo ovat sosiaalisen kestävyyden ja saa-
vutettavuuden ytimessä.

Ihmisen tilanne yhdenvertaisuuden ja tasa-ar-
von suhteen voi muuttua eri elämänvaiheiden ja 
erilaisten ympäristöjen mukaan. On olemassa 
kuitenkin paljon erilaisia vammoja ja toiminta-
kykyyn vaikuttavia tekijöitä, jotka ovat synnyn-
näisiä. Sama henkilö voi myös kokea eriarvoista 
kohtelua enemmän jossakin toisessa ympäris-
tössä tai jonkin tietyn piirteen vuoksi. Toisaalta 

kenen tahansa ihmisen toimintakyky voi muut-
tua lyhyt- tai pitkäaikaisesti sairauden tai vam-
mautumisen myötä.  

Jotta erilaisten ympäristöt ja yhteisöt ovat saa-
vutettavia, tarkoittaa se moninaisia käytännön 
tekoja ja toimia. Mitä enemmän saavutetta-
vuudesta keskustellaan ja nostetaan esimer-
kiksi opiskelun saavutettavuuteen vaikuttavia 
tekijöitä esille, sitä enemmän meillä on mah-
dollisuus tehdä asioita toisin. Olennaista on, 
että esimerkiksi erilaiset vammais- ja vähem-
mistöryhmät kertovat itse saavutettavuuteen 
liittyvistä ongelmista ja hyvistä käytänteistä. 
Toisaalta: saavutettavuus tarkoittaa kaikille so-
pivampia ja yhdenvertaisempia tiloja ja ympä-
ristöjä.  

Usein jo pienet asiat voivat olla ratkaisevia. 
Kun opiskelija saa esimerkiksi ennen webinaa-
ria tiedon sen sisällöstä ja työskentelytavoista, 
voi sillä olla ratkaiseva vaikutus vaikkapa tulk-
kausjärjestelyihin, keskittymiseen, vaihtoeh-
toiseen osallistumistapaan tai kokonaisuuden 
hahmottamiseen digitaalisessa ympäristössä.  
Kolme sanaa “Mitä sinulle kuuluu?” saattavat 
puolestaan vahvistaa opiskelijan tunnetta tur-
vallisuudesta ja edistää opiskelijoiden välistä 
yhteenkuuluvuutta sekä yhteisöllisyyttä.  

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – 
Saako oppia (ESR) -hankkeessa saavutetta-
vuus nähdään kokonaisvaltaisena ja jatkuvasti 
muotoutuvana olevana tavoitteena.  

Saavutettavuustyö ei tule loppumaan, mutta 
voimme hankkeessa vaikuttaa osaltamme sii-
hen, että opinnot ovat sujuvia ja avoimia eri-
laisille opiskelijoille. Meistä jokainen voi tehdä 
arjessaan valintoja, jotka edistävät saavutetta-
vuutta.  

Hanke toimii ajalla: 1.9.2021-31.8.2023. 
Hankkeen rahoitus: Hämeen ELY. React EU:n 
ESR Toimenpiteet. Toimintalinja 9: eritystavoi-
te 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen. 
Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-
pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

 



Kestävä kehitys | Humak

27

Lähteet 

Aaltonen, Elli 2021. Sosiaalinen kestävyys. Uusien 
professorien luennot. Tampere University : Research 
and Education. Viitattu 7.11.2022. https://youtu.be/
fRLc2x89EhU 

Baines, James & Morgan, Bronwyn. Sustainable 
Development:  A Summary of Key Concepts. Viitattu 
2.11.2022. https://www.iied.org/sites/default/files/
pdfs/migrate/G02181.pdf 

Kestävä kehitys 2022. Kestävän kehityksen edistä-
minen. Sosiaalinen kestävä kehitys. https://keke.bc.fi/
Kestava-kehitys/suomi/sosiaalinen/ 

Oikeusministeriö 2022. Yhdenvertaisuus. Viitattu 
7.11.2022. https://oikeusministerio.fi/yhdenvertaisuus 

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako 
oppia (ESR) -hanke 2021. Meistä. Viitattu 2.11.2022. 
https://saako-oppia.humak.fi/hankkeesta/ 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022. Hyvinvointi. 
Viitattu 7.11.2022. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoin-
ti-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi 

 

 

Kirjoittaja
Hanna-Kaisa Turja, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu

https://youtu.be/fRLc2x89EhU
https://youtu.be/fRLc2x89EhU
https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G02181.pdf
https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G02181.pdf
https://keke.bc.fi/Kestava-kehitys/suomi/sosiaalinen/
https://keke.bc.fi/Kestava-kehitys/suomi/sosiaalinen/
https://oikeusministerio.fi/yhdenvertaisuus
https://saako-oppia.humak.fi/hankkeesta/
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi


28

Oikeusministeriö palkitsi 29.11.2022 Demo-
kratiapalkinnolla ja kunniamaininnoilla suo-
malaisia toimijoita, jotka ovat toiminnallaan 
vahvistaneet osallistumisen mahdollisuuksia, 
lieventäneet eriarvoisuutta ja parantaneet luot-
tamusta yhteiskuntaan. Demokratiapalkinto 
myönnettiin Kehitysvammaliiton Selko-
keskukselle. (Oikeusministeriö 2022.) 

Hyvinvointi muodostuu monenlaisista tekijöis-
tä. Kaikkien ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa 
itseään koskeviin asioihin tai päätöksentekoon 
eivät ole yhdenvertaisia. Yhdenvertaisuus edel-
lyttää aina myös kielellisten oikeuksien ja mah-
dollisuuksien toteutumista. 

Selkokieli edistää 
yhdenvertaisuutta 
Kehitysvammaliiton Selkokeskus on tehnyt 
vuosia työtä selkokielisten sisältöjen tuottajana 
ja kehittäjänä. Esimerkiksi selkokieliset uutiset, 
selkokirjallisuus ja selkokieliset videot tuovat 
tiedon ja kulttuurin äärelle henkilöitä, joille suo-
men kielen ymmärtäminen on jostakin syystä 
vaikeampaa. Selkokieltä tarvitsevia henkilöitä 
yhdistävä tekijä on kielellisen syrjäytymisen ris-
ki (Leskelä & Uotila 2020, 229). 

Selkokieliset sisällöt ovat laajentuneet, ja monet 
organisaatiot tuottavat selkokielisiä oppaita ja 

Selkokieli, selkeä kieli ja 
saavutettava kieli 
– yhdenvertaisuutta rakentamassa 

Hanna-Kaisa Turja 

Selkokieliset kirjat ovat tärkeä osa 
yhdenvertaisuutta. 
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aineistoja. Satasairaalan sivut ovat kokonaan 
selkokieliset, ja Kelalla on erilliset selkokieli-
set verkkosivut. Hyvä yleiskieli ei ole riittävä 
tae selkokieltä tarvitseville ihmisille (Leskelä & 
Uotila 2020, 232). Arkipuheessa sana selkokie-
li menee kuitenkin usein sekaisin selkeän kielen 
kanssa. 

Selkokieli on suomen kielimuoto, jonka sanas-
toa, rakenteita ja sisältöä on muokattu yksin-
kertaisemmaksi. Selkokieli on yleiskieltä hel-
pompaa. Selkokielisessä tekstissä muutoksia 
tapahtuu esimerkiksi virkejärjestyksessä ja 
asioiden esittämisjärjestyksessä. (Leskelä & 
Uotila 2020, 227–228.) 

Selkokielisessä tekstissä informaation mää-
rä supistuu. Selkokieli pakottaa kirjoittajan tar-
kastelemaan kriittisesti, mikä on lukijalle olen-
naista tietoa. Tämä on kaikenlaisten tekstien 
kirjoittajille mainio ohjenuora: muista lukijasi! 

Selkokielisen tekstin kirjoittaminen tai teks-
tin mukauttaminen selkokieliseksi vaatii hyvää 
kielitaitoa ja ymmärrystä kielen rakenteista. 
Suomessa selkokieli ei ole kielellisesti yhtä nor-
mitettua kuin joissakin muissa maissa (Leskelä 
& Uotila 2020, 228). 

Silti selkokieli on melko tarkkaan säänneltyä 
(Österlund 2022). Tärkeä osa kirjoitettua selko-
kieltä on tekstin asettelu ja rivitys. 

Laaja sanavarasto ja kyky rytmittää tekstiä 
ovat osa selkokielelle kirjoittajan työkalupak-
kia. Selkokieli noudattaa suomen kielen kieliop-
pia, joten kirjoittajan reppuun kuuluvat pilkut, 
pisteet sekä sivutaskusta löytyvät lauseen-
vastikkeiden leikkurit. Kirjoittajan tietokoneen 
selaimen kirjanmerkeissä ovat Kielitoimiston 
sanakirja sekä Kielitoimiston ohjepankki. 

Saavutettavaa ja selkeää kieltä 

Selkeä kieli tarkoittaa suomen kielenhuollon 
suositusten mukaista kieltä, jossa ei ole eri-
koisalan termistöä. Hallintolain (434/2003) 
mukaan viranomaisia koskee hyvän kielen-
käytön vaatimus. Viranomaisen tulee käyt-
tää asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. 
Viranomaisen pitää siis selittää asiat siten, että 
asiakas ymmärtää. 

Suomessa hyvää virkakieltä edistää Kotimaisten 
kielten keskus. Virkakielellä tarkoitetaan viran-
omaisten käyttämää kieltä. Virkakieltä on mo-
nenlaisissa puhutuissa ja kirjoitetuissa teksteis-
sä: lomakkeissa, tiedotteissa ja verkkosivuilla. 
Erilaiset tekstit ovat olennainen osa palveluita. 
Hyvä virkakieli on yksi keino vahvistaa ihmisten 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia käyttää palve-
luita ja saada tietoa. (Kotimaisten kielten kes-
kus 2022a.) 

Selkeä kieli ja hyvä navigaatio auttaa palveluiden mobiilikäytössä. 
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Sosiaaliturvassa ja hoitotyössä kielellä on kes-
keinen rooli. Niin mielenterveystyössä, lasten-
suojelussa kuin kotihoidossa kohtaaminen on 
tärkeää. (Kotimaisten kielten keskus 2022b.) 

Saavutettavan kielen käsite on tullut selkeän ja 
ymmärrettävän kielen rinnalle. Saavutettavaa 
kieltä voidaan pitää myös kielellisen saavutet-
tavuuden synonyyminä. (Saavutettavan kielen 
työkalupakki 2022.) 

Kielitietoisuus avaa ymmärrystä 
kielenkäyttöön 
Elämme monenlaisten puhuttujen ja kirjoitet-
tujen tekstien ympäröimänä. Teemme toimin-
taamme näkyväksi kielellisin keinoin. Koska 
ympäristöt ja tekstit ovat moninaisia, tarvit-
semme erilaista kieltä ja kielenkäyttöä eri tilan-
teisiin ja tavoitteisiin. Tarvetta ja tilaa on mo-
nenlaiselle kielelle. 

Monet palveluiden käyttämiseen ja käytettä-
vyyteen liittyvät ongelmat ja ilmiöt ovat perim-
miltään kielellisiä, vaikkei sanaa ”kieli” käytetä 
(Tiililä 2017, 55). Yhteiskunnallisessa ja yhtei-
söllisessä kontekstissa kielitietoisuus tarkoit-
taa, että kielen merkitys kaikessa inhimillises-
sä toiminnassa tunnistetaan. Kielenkäyttäjä on 
toimija, joka oivaltaa tai syventää tietoa. (Dufva 
2018.) 

Kielitietoisuuteen voidaan mielestäni lisätä ym-
märrys vuorovaikutuksen multimodaalisuudes-
ta. Miten ja millaista kieltä sinä käytät tänään? 
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Kulttuurialojen työn tekemisen ja teettämisen 
tavat ovat moninaiset. Moninaisuus kuitenkin 
sopii huonosti suomalaisen yhteiskunnan työ-
markkinoiden toimintaa ohjaavaan sääntelyyn, 
esimerkiksi tilastokeskuksen luokituksessa an-
saintatyö on joko palkkatyötä tai yrittäjyyttä.  

Työyhteisöjen kehittämiseen tämä liittyy siten, 
että yhä useammassa työyhteisössä on siihen 
kiinteästi kuuluvien yhteisön jäsenten sijaan tai 
lisäksi verkostossa toimivia henkilöitä, joihin tii-
min tai projektin vetäjällä ei ole määräysvaltaa, 
mutta joiden työpanos on oleellinen asioiden 
etenemiseksi. Koulutuksessa pyrimme tuotta-
maan ymmärrystä siitä, miten nämä eri tavoin 
verkostoon kuuluvat jäsenet voidaan ottaa mu-
kaan työyhteisöjen ja työn kehittämiseen.  

Neuvola – konsepti rakenteilla 

Yksi tapa tuottaa ymmärrystä monimuotoistu-
vista työyhteisöistä on hanketoiminta. Vuonna 
2020 Humak aloitti Teatteri- ja mediatyönteki-
jöiden liiton Teme ry:n vetämässä Freet2030-
hankkessa. Hanke on edennyt, ja hankkees-
sa järjestetyillä kinkereillä on tuotettu 31 ideaa 
kohentaa hankkeessa mukana olevien alojen 
työntekijöiden työhyvinvointia ja siten kohen-
taa alojen kestävyyttä. 

Keskeiseksi ideaksi valikoitui Freelance-neuvola. 
Neuvolasta on tarkoitus luoda matalan kynnyk-
sen digitaalinen neuvola, josta freelancer saa 
tietoa ja tukea ja joka tarjoaa mahdollisuuksia 
oman työtilanteen pohtimiseen ja oman osaa-
misen kehittämiseen. Neuvolan rakennetaan 
myös hinnoittelua helpottava laskuri ja kyse-
ly oman työmarkkinatilanteen tunnistamiseen. 

Myös viranomaiset saavat neuvolasta tietoa, 
minkä avulla freelance-työn tekijöiden nyt sat-
tumanvaraista kohtelua eri virastoissa voidaan 
muuttaa yhdenmukaisemmaksi ja oikeuden-
mukaisemmaksi. 

Syksyllä 2022 olemme Into-Digital-yrityksen 
kanssa rakentaneet toteutettavissa olevaa kon-
septia neuvolalle. Tätä kirjoitettaessa konsepti ei 
ole vielä valmis, mutta se valmistuu vuoden 2023 
tammikuun loppuun mennessä. Sitten etsimme 
neuvolalle ylläpitäjät ja rahoittajat. Uskomme, 
että tällä tavalla yksi työmarkkinoiden kasvava 
ryhmä saa työuraansa kestävämmäksi. 

Jatkuvuutta hanketyöhön 

Freelance-työhön liittyviin osaamisen kehittä-
misen haasteisiin Humak on rakentanut myös 
toisen hankkeen. Freelancer osaa! -hankkeessa 
tarjotaan freelance-työtä tekeville mahdollisuut-
ta työpajojen sarjaan. Työpajoissa he pohtivat 
omaan osaamistaan ja tulevaisuuttaan ohja-
tusti. Lisäksi hankkeeseen mukaan tulevat free-
lancerit voivat valita Humakin avoimen ammat-
tikorkeakoulun opinnoista itseään kiinnostavia 
opintojaksoja. Hanke vastaa omalta osaltaan 
Freet2030-hankkeessa tunnistettuihin haas-
teisin ja tarjoaa freelancereille mahdollisuuksia 
systemaattiseen oman osaamisen kehittämi-
seen. Hanke myös tuo jatkuvuutta Humakin TKI-
toimintaan ja syventää työmarkkinoiden eri ase-
masta toimisen ymmärrystä edelleen. 

Freelance-neuvolasta ja 
Freelancer osaa -hankkeesta 
kestävyyttä työurille? 

Sikke Leinikki
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There are many differences between humans 
and the rest of the species on earth, but one 
that has been expressed is that we alone are 
able to  i m a g i n e  the future.  

- David Attenborough (A Life on our Planet, 
Altitude Film Ent. 2020) 

In 2020, Humak University of Applied Sciences 
launched a new set of three Master’s level 
courses aimed for Cultural and Creative fields 

professionals. The theme of COSMs (Culture, 
Organisation and Sustainability Management, 
2022) was sustainability values in cultur-
al managers’ practice. The goal of this text is 
to present a few elements of the online COSM 
formula after four editions of its circulation. It 
reached over 100 participants, citizens of over 
40 countries, including places like Great Britain, 
Cambodia, Taiwan, Spain, USA, Italy, Kenya, 
South Korea, Estonia, and Germany. Students 
of 17 Finnish universities were part of the cours-
es that were visited by 29 guest lecturers from 

Cultural Management 
and Sustainability Values.  
Testing new paths of 
education for professional 
users of imagination.  

Marcin Poprawski
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18 countries, such as Brazil, Australia, Canada, 
and Jamaica.   

There are two rationales for that initiative. The 
first one is to strengthen the role of cultural pro-
fessionals - or let’s rather call them in reference 
to Attenborough’s call: professional users of 
imagination - in impacting people and organi-
sations’ pro-ecological behaviours. The second 
perspective is from the inside of cultural man-
agement ecosystems and includes the quality 
of organisational cultures and ethical and bal-
anced, not over-scaled, synergetic, and partic-
ipative cultural work environment. It includes 
the dimensions of dignity, equity, and diversity, 
as well as work-life balance.  

Every course from the COSM trio was delivered 
as a set of four 4-hour long webinars with di-
verse activities and with some extra solutions 
created through Humak’s Moodle online plat-
form. The courses’ aim was to activate different 
streams of students’ activity regarding cultu-
re and sustainability: interaction, collaboration, 
reflection, discussion based on readings, argu-
mentation, and dialogue in conversations. That 
is why a combination of three complementary 
final assignments was proposed in every cour-
se. The first was a group work and the second 
deliverable was an individual final conversation 
with a teacher. The latter contained answers to 

three questions given and prepared in advan-
ce by the student. The last assignment was a 
final short essay on a topic closest to the par-
ticipant’s geographical or professional proximi-
ty that was related to the course content. There 
were different group exercises. In COSM 1, it 
was about detecting sustainability-oriented 
problems in cultural organisations and provi-
ding proposals for solutions. The COSM 2 cour-
se’s final group assignment was about being a 
member of one of the two thematic teams that 
were discussing two texts every meeting. That 
process was prepared in advance with the sce-
nario and roles given to group members, who 
would later share the outcomes of the discus-
sions to the forum. In the third COSM, students 
were members of one of four groups that pre-
pared a catalogue of recommendations regar-
ding sustainability values in one of the four se-
lected cultural management professional fields. 

Some of the very first sources of inspiration 
for the COSM courses were two non-acade-
mic books. The first was a non-fiction writing 
by Icelandic author Andri Snaer Magnason. 
On Time and Water (2021) is a book on the 
role of storytelling, aesthetics, creative con-
tent, and intergenerational dialogue in our at-
titudes to the natural environment and climate 
crisis. The second spark came from the fiction 
storytelling example of Memory of Water by 

photo by Marcin Poprawski 
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the Finnish novelist Emmi Itäranta (2014). The 
rest came from several academic authors like 
Oliver Bennett, who wrote Cultural Pessimism 
(2001) and Cultures of Optimism - the 
Institutional Promotion of Hope (2015). Katriina 
Soini (2016a), Philippe Vandenbroeck (2016), 
Christian de Beukelaer (2017), and Sacha 
Kagan (2015) were authors who contributed 
to the project Culture in, for and as Sustainable 
Development (Soini, Dessein 2016b), that gave 
a third set of inspirations. The scholar who fra-
med the ‘organisational cultures and symbo-
lism’ perspective was Antonio Strati (1998, 
1999). 

Then, experts and contributors to COSMs 
brought to our students dozens of concepts, 
keywords, formats, and case studies, like the 
one on Existential Sustainability proposed by 
Birgitta Persson (figure 1).

photo by Marcin Poprawski 

COSM is a response to the need for an updated 
cultural management ethics, that addresses di-
verse sustainability values and integrates glo-
bal North and South’s views on current and futu-
re priorities in our field. It’s crucial to see cultural 
professionals’ territory as a constellation of lo-
cal cultural ecosystems (Poprawski 2016) inha-
bited by different organisational cultures dire-
cted to audience engagement goals. The idea 
behind COSM is exploring the way we undo the 
unsustainable in cultural management, with all 
the respect to the creative processes and reali-
ties that continuously are unsustainable in their 
core. To achieve that we need to combine theo-
ry with practice, international experiences with 
local rooting, apply conclusions from research, 
inspiring meetings, and readings to specific si-
tuations and decisions that those of us involved 
in the practice of cultural and creative activities 
must make.  
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Saavutettavuuden jäljillä 
Saako oppia -hankkeessa 

Hanna-Kaisa Turja

Verkkosisällön saavutettavuus- 
ohjeet ovat osa saavutettavuutta 
Saavutettavuus on muutaman viimeisen vuo-
den aikana ollut esillä etenkin WCAG2.1. 
Web Content Accessibility Guidelinesin eli 
Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden myötä.  

Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden piirissä 
ovat henkilöt, joilla on vammoja ja rajoitteita, 
esimerkiksi näkö- ja kuulorajoitteita. Fyysiset, 
kognitiiviset ja kielelliset rajoitteet sekä neuro-
logiset sairaudet ja oppimisvaikeudet ovat te-
kijöitä, joilla on vaikutusta verkkosisällön saa-
vutettavuuteen. (Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.1 2019.)  

Kyse ei ole pienestä joukosta. Suomessa on 100 
000 henkilöllä aivovamma, kehitysvammai-
sia on 40 000, ja kuulon alenema on 750 000 
henkilöllä. Näkövammaisia on Suomessa noin 
50–60 000, ja heikkonäköisiä 70 000 henkilöä. 
Autismin kirjoon kuuluu noin yhdestä kahteen 
prosenttia väestöstä. (Kuntaliiton saavutetta-
vuusopas 2021.)  

Erilaisten oppijoiden liiton (2022) arvion mu-
kaan noin 10–20 prosentilla väestöstä on jo-
kin oppimisvaikeus.  Vieraskielisiä Suomessa 
oli vuoden 2021 lopussa 458 000 henkilöä 
(Tilastokeskus 2022). 

Ohjeissa korostuvat tekniset vaatimukset. 
Ohjeiden periaatteina ovat havaittavuus, hal-
littavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus. 
Havaittavuuteen kuuluvat muun muassa teks-
tivastineet.  Hallittavuuteen sisältyvät verkko-
sisällön käyttäminen eri näppäimistöillä sekä 
navigoitavuus. Ymmärrettävyys ohjeissa tar-
koittaa ymmärrettävää ja luettavaa tekstisisäl-
töä. Toimintavarmuus tarkoittaa, että sisältöä on 
mahdollista tulkita avustavalla teknologialla ja 
erilaisilla asiakasohjelmilla. (Aluehallintovirasto 
2022; Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) 2.1 2019.) 

Tekninen saavutettavuus takaa, että verkko-
sisältöjä voidaan käyttää erilaisilla teknisillä 
apuvälineillä kuten ruudunlukijoilla (esimerkik-
si Jaws, NVDA ja Read Aloud) ja erilaisilla näp-
päimistöillä. 

Ohjeet eivät tarkoita pelkästään teknisiä vaa-
timuksia, vaan verkkosisällöistä tulee löytyä 
myös palautelomake ja saavutettavuusseloste.  

 
Monikanavaista viestintää, 
kuvailua ja selkeä kielen oppeja 
Saako oppia -hankkeessa tekninen saavutet-
tavuus on otettu huomioon esimerkiksi some-
postauksissa käyttämällä kuvien vaihtoehtois-
ten tekstien lisäksi kuvien kuvailua. Osassa 

Saako oppia -hankkeessa saavutettavuutta on lähestytty kokonais-
valtaisesta näkökulmasta. Hankkeessa saavutettavuutta edistetään 
suunnittele kaikille -periaatteen mukaan. 



Digitalisaatio | Järjestö- ja nuorisotyö

39

hankkeen tuottamia videoita on kokeiltu kuvi-
en kuvailua. 

Hankkeessa syntyy ohjausalan ammattilaisille 
ja oman polun etsijöille suunnattu ekosysteemi. 
Teknistä saavutettavuutta testataan itse, mut-
ta on tärkeää saada erilaisten käyttäjien koke-
muksia sisällöistä ja niiden käytettävyydestä.  

Pelkästään tekninen saavutettavuus ei kuiten-
kaan tee mistään verkkosisällöstä yksin saavu-
tettavaa. Viestinnän saavutettavuus ja kogni-
tiivinen saavutettavuus kytkeytyvät tekniseen 
saavutettavuuteen.  

Viestinnän saavutettavuus tarkoittaa, että 
viestinnän voimavarat suunnitellaan kaikille 
sopiviksi (Hirvonen, Kinnunen ja Tiittula 2020, 
18). Saavutettavan viestinnän rinnalla voidaan 
puhua myös kielellisestä saavutettavuudesta 
sekä saavutettavasta kielestä. Viestinnän saa-
vutettavuus tarkoittaa hankkeessa esimerkiksi 
monikanavaista viestintää, ymmärrystä vuoro-

vaikutustilanteista ja pyrkimystä käyttää sel-
keää kieltä. 

Kognitiivinen saavutettavuus verkkopalvelus-
sa tarkoittaa esimerkiksi, että toiminnot löytää 
verkkopalvelusta helposti, linkit ovat selkeitä ja 
painikkeet ovat tuttuja.  

Hankkeessa kognitiivista saavutettavuutta on 
kehitetty osallistujilta saadun palautteen mu-
kaisesti hankkeen käyttämällä Howspace-
alustalla. Taloudellinen saavutettavuus on 
hankkeessa tullut esille eri tavoin. Taloudellinen 
saavutettavuus tarkoittaa opiskelijalla mahdol-
lisuutta hankkia opiskeluun tarvittava tietoko-
ne tai jokin sovellus sekä matkalippuja. 

Esteettömyys eli fyysinen saavutettavuus tar-
koittaa fyysisen ympäristön ja tilan saavutetta-
vuutta.  Opiskeluympäristöjen esteettömyyttä 
voidaan parantaa esimerkiksi opasteilla ja eri-
laisilla materiaaleilla.   

Monelle alt-tekstistä eli vaihtoehtoisesta tekstistä on tullut jo tuttu sana.  
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Sosiaalinen ja psyykkinen 
saavutettavuus luovat 
turvallisuutta  
Psyykkinen saavutettavuus tarkoittaa, että ih-
misellä on kokemus hyväksytyksi tulemises-
ta omana itsenään. Kun opiskelun ilmapiiri on 
myönteinen ja turvallinen, edistyy psyykkinen 
saavutettavuus. Myönteistä ilmapiiriä luovat 
hankkeeseen osallistujien mukaan esimerkiksi 
kuunteleminen, kannustaminen ja osallistujien 
huomiointi.  

Sosiaalinen saavutettavuus liittyy olennai-
sesti yhdenvertaisuuteen, asenteisiin ja syrji-
mättömyyteen.  Toisia arvostava käyttäyty-
minen edistää sosiaalista saavutettavuutta. 
Pedagogisessa saavutettavuudessa voidaan 
nähdä elementtejä monista saavutettavuuden 
osa-alueista.  

Hanke toimii ajalla: 1.9.2021-31.8.2023. 

Hankkeen rahoitus: Hämeen ELY. React EU:n 
ESR Toimenpiteet. Toimintalinja 9: eritystavoi-
te 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen. 
Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-
pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Lähteet

Aluehallintovirasto. Digipalvelulain vaati-
mukset. WCAG 2.1: lain vaatimukset. Viitattu 
4.11.2022. WCAG 2.1: lain vaatimukset - 
Saavutettavuusvaatimukset 

Erilaisten oppijoiden liitto 2022. Oppimisvaikeudet. 
Perustietoa oppimisvaikeuksista – Erilaisten oppijoi-
den liitto ry (eoliitto.fi) 

Hirvonen, Maija & Kinnunen, Tuija & Tiittula, Liisa 
2020. Viestinnän saavutettavuuden lähtökohtia. 
17–18). Teoksessa Maija Hirvonen & Tuija Kinnunen 
(toim.) Saavutettava viestintä. Yhteiskunnallista yh-
denvertaisuutta edistämässä. Helsinki: Gaudeamus, 
13-31.  

Kuntaliitto 2021. Kuntien saavutettavuusopas. 
Viitattu 4.11.2022. Liite 1. Arvio vammaisten henki-
löiden määrästä Suomessa ja heidän erityistarpeis-
taan | Kuntaliitto.fi 

Tilastokeskus 2022. Vieraskieliset. Viitattu 7.11.2022. 
Vieraskieliset | Tilastokeskus (stat.fi) 

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. 
2019. Verkkosisällön saavutettavuusohjeet. Viitattu 
2.11.2022. Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 
(WCAG) 2.1 (w3.org)

Syrjivä käytös ei edistä psyykkistä ja sosiaalista saavut-
tamattomuutta. 
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Järjestelmistä 
järjestystä 
 
 

Emilia Lehtonen

Hoodle, Workseed, Spark, Wihi, Tur-
nitin, Reportronic, Sympa, Teams, 
M2, Dynasty... Kun katsotaan taak-
sepäin, olemme ottaneet käyttöön 
useita uusia järjestelmiä. Päätä hui-
maa! Jos kuitenkin pysähdymme 
asian ääreen, huomaamme järjes-
telmien tuoneen mukanaan myös 
järjestystä. 

Digi on tullut jäädäkseen 
Suomi on digitalisaation mallimaa. Vuodesta 2014 
lähtien tehdyssä, yhteiskunnan digitalisaation as-
tetta mittaavassa Digibarometrin kansainvälises-
sä vertailussa Suomi on yltänyt joka vuosi palkin-
tokorokkeelle – vuonna 2022 sijoituimme toiseksi 
heti Tanskan jälkeen (Etla.fi 2022, Valtioneuvosto.
fi 2022). Digitalisaatio on sulautunut luontevaksi 
osaksi jokapäiväistä arkeamme – myös työtäm-
me.  

Digitalisaatio on tullut jäädäkseen, ja sen mer-
kitys tulee kasvamaan entisestään. Tästä konk-
reettinen ilmentymä on 38 korkeakoulun kunnian-
himoinen Digivisio2030-hanke (Digivisio2030.fi 
2022), jonka tavoitteena on digitalisaation kei-
noin kehittää suomalaista korkeakoulutusta ja 
tehdä oppimisesta joustavaa. Hankkeessa luo-
daan muun muassa yhteiset digitaaliset palve-
lut sekä korkeakoulujen yhteinen opintotarjonta 
sekä kehitetään vuorovaikutusta yritysten ja yh-
teiskunnan välillä. 

Karoliina Miettinen
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Jo pelkästään Digivision näkökulmasta olem-
me tilanteessa, jossa lisääntyvä digitalisaa-
tio on otettava selviönä. Toimintatapojen digi-
talisoituminen helpottaa ja selkeyttää yhtäältä 
arkeamme, toisaalta se edellyttää asennoitu-
mista jatkuvaan muutokseen ja jopa pakottaa 
oman osaamisen kehittämiseen. Tässä artik-
kelissa pohdimme keinoja digitalisaation myö-
tä syntyneen järjestelmä-ähkyn selättämiseksi.  

 
Järjestelmillä arjessa
monta roolia 
Erilaisilla tietoteknisillä järjestelmillä haetaan 
työelämässä apua tietomäärän hallintaan, kä-
sittelyyn ja säilyttämiseen. Myös Humakin eri-
laiset järjestelmät on hankittu auttamaan työn-
tekijää ja opiskelijaa. 

Järjestelmien myötä yhteiset prosessit selkey-
tyvät entisestään. Muun muassa asianhal-
lintajärjestelmä Dynasty tulee ajan kulues-
sa sujuvoittamaan ja selkeyttämään Humakin 
asianhallinnan prosesseja asian alullepanosta 
sen arkistointiin.  

Tietojärjestelmät auttavat meitä muistamaan, 
jäsentelemään ja jakamaan tietoa. Mitä teki-
simmekään ilman lukuisia Excel-tiedostojamme 
tai Intraa, joka pitää meidät yhteisen ajantasai-
sen tiedon äärellä!  

Simo Löytömäen artikkelissa (HS 9.8.2022) eri 
aloilta tulevat suomalaiset kuvaavat kymmenien 
tietojärjestelmien tuomia etuja työnteolleen. Kun 
tieto kulkee järjestelmästä toiseen, papereiden 
pyörittely vähenee. Lisäksi tieto on nopeasti ja 
reaaliaikaisesti henkilöiden saatavilla. 

Tänä päivänä myös työyhteisö kohdataan eri-
laisten teknisten järjestelmien kautta, niin 
Humakissa kuin muuallakin. Oppilaitosten 
keskinäinen sekä työelämätahojen väli-
nen yhteistyö helpottuu, kun maantieteelliset  
etäisyydet katoavat. On selvää, että etätapaa-
misilla säästetään aikaa. Samalla tulevat huo-
mioiduksi kestävän kehityksen periaatteet.

   

Teknostressi ja kognitiivinen 
kuorma – mistä on kyse? 
Jos järjestelmät tuovat järjestystä, miksi tutki-
mukset osoittavat teknostressin olevan nyky-
työelämän vitsaus? 

Asiantuntijatyössä on tyypillistä, että yksi hen-
kilö tai järjestelmä ei hoida työtehtävää alus-
ta loppuun. Työterveyslaitoksen tutkija Virpi 
Kalakoski (2019) kuvaa, että usein työtehtä-
vä jakautuu monelle henkilölle. Myös tehtävään 
tarvittavat tiedot löytyvät eri järjestelmistä ja 
viestintäkanavista. Oikean tiedon löytäminen 
vie aikaa, mikä turhauttaa. Lisäksi järjestel-
mästä toiseen hyppiminen pätkii ajatustyötä, ja 
pikaviestit häiritsevät työskentelyä.  

Arki haastaakin tiedonhallinnan kykymme. 
Työntekijöiden kyky käsitellä tietoa ja omak-
sua uusia järjestelmiä korostuu digitalisoituvas-
sa maailmassa. Jyväskylän yliopiston (2021) 
Well@Digiwork-hankkeessa havaittiin, että pit-
kä työkokemus ei automaattisesti suojaa tek-
nostressiltä. Tutkimuksen mukaan teknostressin 
kokemiseen voivat vaikuttaa myös työntekijän 
ikä ja teknologian rooli työnkuvassa. 
 
Kalakosken (2019) vetämässä Työterveys-
laitoksen SujuKE-hankkeessa tarkasteltiin työn- 
tekijöiden kokemaa kognitiivista kuormaa ja 
luotiin huoneentaulu tietotulvan hallitsemisek-
si. Huoneentaulusta kannattaakin poimia konk-
reettisia vinkkejä digiähkyn selättämiseen! 
 

Uuden oppimista 
ja itsemyötätuntoa 
Digitalisaatio asettaa meidät jatkuvasti uuden 
eteen ja edellyttää meiltä oppimiskykyä. On 
kuitenkin hyvä muistaa, että järjestelmät pää-
osin helpottavat työtämme. Hyvällä järjestel-
mäosaamisella voidaan vaikuttaa myöntei-
sesti paitsi työn sujuvuuteen ja tuottavuuteen, 
myös työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen 
(Työterveyslaitos, 2019). Järjestelmän käytöl-
le voi olla myös lakisääteinen peruste, jota ei 
voida ohittaa. Laadun näkökulmasta järjestel-
mät takaavat toimiessaan sujuvan oppimisen 
ja työnteon ympäristön, tehokkaan tiedonkulun 
ja selkeyttä prosesseihin. 

https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/aivotyo-sujuvaksi
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Digivisiossa avainasemassa ovat hankkeen 
mukaan digipedagogiikan kehittämiselle teh-
tävät yhteiset pelisäännöt, joita kaikki kor-
keakoulut sitoutuvat noudattamaan. Yhteiset 
pelisäännöt ovat tärkeässä roolissa myös or-
ganisaation sisällä. Kun pelisäännöt ovat sel-
vät, on järjestelmäviidakossa seikkaileminenkin 
helpompaa – ja mielekkäämpää. Tässä tärkeää 
on asianmukainen perehdytys.  

Mitä jos järjestelmien käyttäjinä näkisimmekin 
itsemme ennen kaikkea aktiivisina toimijoina? 
Vaikka käytettävät järjestelmät saattavat tul-
la annettuna, voi niiden hyödyntämistä pohtia 
oman tehtävän tai esimerkiksi osaamisen ke-
hittämisen näkökulmasta, toki tiettyjen rajo-
jen sisällä. Järjestelmien käyttö yhdistää mei-
tä kaikkia organisaation sisällä, ja se voidaan 
nähdä voimavarana; osaamista tai hyödyllisiä 
käytäntöjä voi ja kannattaa jakaa kollegalle.  

Muistetaan myös olla armollisia itsellemme.  

Lähteet:

Aivotyö sujuvaksi -oppimateriaali. Työterveyslaitos. 
Viitattu 12.10.2022. https://www.ttl.fi/oppimateriaa-
lit/aivotyo-sujuvaksi 

Ala-Laurinaho, Arja, Tuomivaara, Seppo & Perttula, 
Pia. Järjestelmät hyötykäyttöön - opas osaa-
misen kehittämiseen järjestelmämuutoksessa. 
Työterveyslaitos 2019. Viitattu 12.10.2022.  https://
urn.fi/URN:ISBN:9789522619020 

Digibarometri. Viitattu 12.10.2022. https://www.etla.
fi/digibarometri/  

Digivisio2030 2022. Perustietoa Digivisio2030-
hankkeesta. Viitattu 12.10.2022. https://digivi-
sio2030.fi 

Kalakoski, Virpi. Kognitiivista kuormaa voi helpot-
taa työpaikan yhteisillä pelisäännöillä.  Tiedote 
55/2019. Työterveyslaitos. Viitattu 12.10.2022. ht-
tps: //www.ttl.fi/ajankohtaista/tiedote/kognitiivis-
ta-kuormaa-voi-helpottaa-tyopaikan-yhteisilla-peli-
saannoilla 

Löytömäki, Simo. Moni käyttää työssään kymmeniä 
eri tietojärjestelmiä päivittäin - Tästä on kyse tek-
nostressissä, josta kärsii entistä useampi. 9.8.2022. 
Helsingin sanomat. https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-
2000008951657.html  

Teknostressi on yleinen ilmiö suomalaisilla työpaikoil-
la. Tutkimusuutiset 23.5.2021. Jyväskylän yliopisto. 
Viitattu 4.11.2022.https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/
arkisto/2021/03/teknostressi-on-yleinen-ilmio-suo-
malaisilla-tyopaikoilla 
 

Valtioneuvosto.fi 2022. Digibarometri 2022: Suomi 
jälleen kakkosena kansainvälisessä vertailussa di-
gitalisaation hyödyntämisessä. Viitattu 12.10.2022. 
https://valtioneuvosto.fi/-/digibarometri-2022-suo-
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Humakin opinnoissa käytettävien järjestelmi-
en haltuun ottaminen sisältyy aloittavien AMK-
tutkinto-opiskelijoiden ensimmäiseen opinto-
jaksoon. Microsoft 365:n ja Google Workspacen 
yleisimpiin ohjelmistoihin perehtyminen to-
teutettiin lukuvuonna 2021–2022 ThingLink-
sovelluksella. Oppimistehtävät koottiin virtuaa-
liseksi lentomatkaksi, jossa lennon eri vaiheisiin 
oli sijoitettu esimerkiksi tekstinkäsittelyn, tau-
lukkolaskennan ja esitysgrafiikan harjoituk-
sia. (Henriksson & Lukkarinen 2021, 143–145.) 
Toteutuksesta saadut palautteet olivat vaihte-
levia, mutta toteutustapa ei näyttänyt tuovan 
erityistä lisäarvoa oppimistehtävien suoritta-
miseen. Lukuvuodeksi 2022–2023 oppimisteh-
tävät irrotettiin jälleen visuaalisesta tarinasta 
tiiviimpään kirjalliseen ja videomuotoon.  

 
Rikastamista vai rönsyilyä 

Otimme kollegani Johanna Henrikssonin kans-
sa tietoisen riskin oppimistehtävien siirtämi-
sessä aiemmin käytössä olleesta ”kirjallisen 
ohjeen lukeminen -> tehtävänpalautus” -for-
maatista interaktiivisempaan ja tarinallisem-
paan muotoon. Päätökseen vaikuttivat opiske-
lijoiden kahtiajakautuneet mielipiteet ohjeiden 
ja tehtävänantojen selkeydestä sekä oma mie-
lenkiintomme kokeilla pelillisiä elementtejä si-
sältävää oppimismenetelmää (Henriksson & 
Lukkarinen 2021, 143). Kuten Kalmin, Jaskarin 
ja Erosen (2020, 8–9) Vaasan yliopiston opet-
tajille tekemän kyselyn tuloksista ilmenee, usein 
pelillisyyden käytön tavoitteina on saada opis-
kelijat kiinnostumaan ja motivoitumaan oppi-
misesta vaihtelun, monipuolisuuden ja haus-
kuuden avulla. Meidänkin tavoitteenamme oli 
aktivoida opiskelijoita lisäämällä mielekkäitä 
ärsykkeitä ja uudenlaista kiinnostavuutta opin-
noissa tarvittavien ohjelmistojen omaksumi-
seen (Henriksson & Lukkarinen 2020, 140–141).  

Kokemukset hajautuivat kuitenkin edellisten 
vuosien tavoin. Palaute kerättiin yleisesti kaik-
kiin Humakin järjestelmiin perehdyttävästä ko-
konaisuudesta, mutta avoimissa vastauksissa 
pelillisyyttä sisältävä ThingLink-kokonaisuus 
sai myös erillistä palautetta, jonka saattoi ja-
kaa kolmeen eri kategoriaan: 

1. Kommentoitiin ainoastaan oppimistehtä-
viä, ei ThingLink-toteutustapaa. ”Lennolla 

olevat harjoitustehtävät olivat  
onnistuneita. Oli hienoa, että sai ensin  
lukea ohjeet ja videolta opetusta ja  
tämän jälkeen pääsi tekemään itse  
opetetut asiat.”  

2. ThingLink-toteutus koettiin viihteellisenä, 
mutta oppimistehtävien hahmottaminen 
ympäristössä oli haasteellista. ”Toteutus 
oli hauska, mutta tehtävänantoa oli  
erittäin vaikea hahmottaa. Itse pidän 
enemmän selkeästä listauksesta, jossa 
tehtävät ovat. Nyt tehtävä tuntui  
suuremmalta ja haastavammalta kuin 
mitä loppujen lopuksi olikaan.”  

3. Oppimistehtävät miellettiin mieluisiksi, 
mutta Thinglink-toteutus turhaksi, vaikka 
sen käyttöä ei mainittu vaikeaksi. ”Pidin 
toteutusta aika hölmönä ja kankeana. 
Ääniefektit ja kikkailu on vähän turhaa. 
Tehtävät sinällään hyviä.” 

Tulkitsin vastauksista, että oppimistehtävistä 
helposti suoriutuville opiskelijoille toteutuksen 
tavalla ei ollut juuri merkitystä. Oppimistehtävät 
heikommin hahmottaville toteutustapa näytti 
tuovan lisähaasteita opiskeltavan asian omak-
sumiseen. Uuden digitaalisen työkalun sisäistä-
minen ei ole työikäisille eikä edes ns. diginatiiveil-
le itsestään selvää, eivätkä kaikki opiskelijat pidä 
pelillisyyden käytöstä oppimisessa (Kylmäkoski 
& Järvensivu 2022, 5–7; Kalmi, Eronen & Jaskari 
2020, 11). Opiskelijoiden heterogeenisyys nä-
kyy myös oppimisvaikeuksina, jotka hankaloit-
tavat ja hidastavat Korkeamäen ja Vuorennon 
(2021, 16–18) tutkimuksen mukaan opiskelua. 
Esimerkkinä opiskelijamme Noora Parkkonen 
(2020, 95) kertoo ADHD:n heikentävän kes-
kittymistä ja ohjeiden ymmärtämistä, jos teh-
täviä ei ole paloiteltu tarpeeksi pieniin osiin. 
Opintojaksosta vastaavien lehtoreiden kom-
mentit pelillisen toteutuksen haasteista vahvis-
tivat päätöstäni pyrkiä helpottamaan tehtävien 
hahmottamista irrottamalla ne ThingLinkistä 
jälleen perinteisempään muotoon.  

 
Paluu perinteisempään 

Pilkoin tehtävät pienempiin osiin, lisäsin kir-
jallisiin ohjeisiin kuvia ja tein uusia ohjevideoi-
ta. Vein tehtävät Hoodlen (Humakin Moodle)  
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opintojaksoille oppitunti-aktiviteetteina allekkain sijoitettuina, 
jotta opiskelija näkee yksittäiset oppimistehtävät ja niiden ko-
konaisuuden yhdessä näkymässä.  

Oppimistehtävät ovat avoinna tulevaan vuodenvaihteeseen 
saakka. Tehtävät on palauttanut tähän mennessä kolmas-
osa 622 opiskelijasta, jotka ovat ilmoittautuneet syksyn opin-
tojaksoille. Palautetta on annettu vasta vähän, joten vielä ei 
ole johtopäätösten aika. Tiedän kuitenkin jo muutaman yh-
teydenoton perusteella, ettei nykyinen toteutuskaan ole kai-
kille opiskelijoille toimivin ratkaisu, joten oppimistehtävien ke-
hittäminen jatkuu.  
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Oppimispelit haastavat 
tekijänsä ja käyttäjänsä  

Niina Autiomäki

START

Olen ollut kehittämässä ja pilotoimassa op-
pimispelejä useammassa eri projektissa ja 
koonnut Pelikatalogin valmiista hyötypeleis-
tä ammattilaiskäyttöön. Kerron artikkelissa pi-
lotointipalautteista aiemmista projekteista ja 
Pelikasvatus nuorisotyössä 2 -opintojakson op-
pijoilta saadusta yksilöpalautteesta itse pelissä 
ja webinaarissa kerätystä ryhmäpalautteesta. 
Pohdin myös oppimispelien tulevaisuutta. 

Oppimispelit 
– oppijoiden ilo ja inhokki 
Eri oppimispelien pilotoinneissa olen huoman-
nut samoja palautetyyppejä. Useimmiten pal-

jon pelaavat eivät näe oppimispelejä varsinai-
sina peleinä vaan tuotteina, joissa on pelillisiä 
elementtejä. Oppimispelejä onkin ehkä joskus 
oikeutetustikin kutsuttu suklaalla päällystetyksi 
parsakaaliksi, ja tämä ajatus välittyy palaut-
teista.  

Vähemmän pelaavat suhtautuvat oppimis-
peleihin oppimisen näkökulmasta ja kokevat 
niiden olevan virkistävä vaihtoehto muiden 
opiskelutekniikoiden rinnalla. He kiinnittävät 
tarinallistetussa oppimispelissä usein huomio-
ta tarinan kulkuun sekä opittaviin sisältöihin. 
Pelaavammat henkilöt kommentoivat useam-
min vain pelin pelillisyyttä, viihdearvoa. 
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Pelikokemuksen lisäksi siihen, kuinka oppimis-
peleihin suhtaudutaan, vaikuttaa myös oma 
pelaajatyyppi eli yksilön tapa pelata pelejä. 
Erilaisia pelaajatyyppitestejä on useita, ja näis-
tä yhtä hyödynnettiin myös Pelikasvatus nuo-
risotyössä 2 -opintojakson pelissä.   

PELIPELI-maan salaisuudet – 
huomioita pelialustalla 
tehdystä oppimispelistä 
Pelikasvatus nuorisotyössä 2 -opintojakson (5 
op) verkkototeutuksessa hyödynnettiin Seppo-
pelialustaa tehtäessä tarinallistettua PELIPELI-
maan salaisuudet -oppimispelimaistiaista. 
Opintojaksolla on viisi teemaa, kehittämisteh-
tävä ja kolme webinaaria. Tämä asetti omat 
reunaehtonsa pelin pituudelle ja pelin sisällöil-
le. Pelialustalle tehty minipeli toimi pohjustuk-
sena opintojakson webinaarille, jossa käsitel-
tiin pelissä esiinnousseita teemoja. 

Peliä suunnitellessa pohdin opintojaksolle osal-
listuvien oppijoiden moninaista taustaa pe-
laamiseen, pelinkehitykseen ja pelillistämiseen 
liittyen. Kuinka voisin hyödyntää pelialustan 

ominaisuuksia, ja mitä sisältöjä otetaan näin 
lyhyeen muutaman tehtävän peliin mukaan? 
Seppo-pelialusta on helppokäyttöinen, ja se 
mahdollistaa automaattipalautteiden antami-
sen ja käyttäjäraportoinnin, mikä helpottaa pe-
lin käytön automatisointia. Pelikasvatus nuo-
risotyössä 2 -opintojaksolla pelin tarkoitus oli 
olla alkuaskel oppimispelin avulla pelillistämi-
sen ja pelinkehittämisen maailmaan. 

Pelikasvatus nuorisotyössä 2:n oppijoilta kerät-
tiin myös kehitysideoita ja palautetta itse pe-
lissä ja webinaarissa jamboardille. Palautteen 
keruun tarkoituksena oli myös siirtää oppijoi-
den ajattelua kohti opintojakson kehittämis-
tehtävää – mitä asioita he voisivat huomi-
oida omassa työssään ja mitä tehdä toisin? 
Webinaarin ryhmäpalautteessa nousivat esiin 
oppimispelin pelillisten elementtien vähyys ja 
tarinallisen osion irrallisuus. Lisäksi toivottiin 
selkeämpiä ohjeistuksia pelin pedagogisesta 
sisällöstä. Positiiviseksi koettiin se, että peli so-
veltui eritasoisille oppijoille ja pelikartta miel-
lytti. Pelissä kerätty yksilöpalaute oli moniääni-
sempää ja toi selkeämmin esiin oppijaryhmän 
moninaisuuden kaikkinensa. Yksilöpalautteissa 
nousivat esiin tarinan mielenkiintoisuus ja  

Kuvankaappaus Seppo-pelialustasta otettu 27.10.22.
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vastaajalle uudenlaisen pelikokemuksen tuoma 
ilo, mutta toisaalta myös pelisten elementtien 
vähyys ja päälleliimattuus. Yleisesti webinaa-
rissa nousi esiin tarinallistettujen oppimispelien 
laaja kirjo – yksinkertaisimmillaan kyse on tari-
nasta ja monivalintakysymyksistä. Nämä eivät 
oikein napanneet oppijoita oppimispelin pyör-
teisiin. 

Oppimispelien tulevaisuus 

Jos oppimispelejä vertaillaan viihdepeleihin pe-
lattavuuden näkökulmasta, ovat oppimispelit 
usein altavastaajina. Onko helpompaa kehit-
tää digipeliä matematiikan tai kielten opiske-
luun kuin vaikkapa pelikasvatukseen tai moni-
naisuuden teemoihin, joissa ei välttämättä ole 
selkeitä oikein-väärin-vastauksia? Kielten ja 
matematiikan opiskelussa oppijat ovat usein 
samalla oppimistasolla. Monien muiden opit-
tavien aineksien kohdalla asia on toisin. Mitä 
moninaisemmalle joukolle oppimispeliä kehite-
tään, sitä monitahoisempaa kehitystyö on sekä 
sisällöllisesti että rakenteellisesti.  

Pilotoinneissa saatava palaute keskittyykin 
usein oppimispelin pelattavuuteen, harvemmin 
sen sisältöihin ja oppimiskokemukseen ylei-
sesti. Palautteen antajan identiteetti on jois-

PELIMO-mobiilipeli. Kuvitus Tuuli Hypén.

sain tapauksissa enemmän kallellaan pelaa-
jan kuin oppijan identiteettiin. Pelin uudelleen 
pelattavuutta helpottaa pelin poluttaminen eli 
adaptiivisuus ja moninaisten pelimekaniikkojen 
käyttäminen. Nämä keinot lisäävät pelin pelat-
tavuutta ja lisäävät oppimisen näkökulmasta 
tärkeää toistoa. 

Hiljalleen aletaan olla jo siinä murroskohdas-
sa, että oppijat ovat tottuneet oppimispelei-
hin ja ovat käyttäneet niitä jo alakouluikäisis-
tä lähtien. Muuttuuko oppijoiden odotusarvo 
jatkossa oppimispelejä kohtaan, ja osataan-
ko niitä ajatella ilman vertailua viihdepelien 
kanssa? Kehittyvätkö myös oppimispelien ke-
hittäjien kehittämismahdollisuudet, jatkokehi-
tetäänkö ja ylläpidetäänkö erilaisissa projek-
teissa kehitettyjä digituotteita jatkossa entistä 
pidempään? Näillä keinoilla lisättäisiin digitaa-
listen oppimispelien elinikää ja pelattavuutta. 
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Humak kehittää 
nuorisoalan järjestökentän 
tiedontuotantoa

Niina Autiomäki
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Osaamiskeskus Kentauri on yksi kuudesta nuo-
risoalan osaamiskeskuksesta, ns. järjestöoske. 
Humak on yksi Kentaurissa toimivista organi-
saatioista, ja olemme saaneet OKM:ltä, osaa-
miskeskusten rahoittajalta, tehtäväksemme 
kehittää, systematisoida ja digitalisoida nuo-
risoalan järjestökentän tiedontuotantoa. Muun 
nuorisoalan tiedontuotannon digitalisoitues-
sa on tärkeää, että myös järjestökenttä on mu-
kana tässä kehityksessä. Humak tunnistetaan 
korkeakoulukentällä yhdeksi merkittäväksi jär-
jestöalan kouluttajaksi.

Kartoitus- ja selvitystyö 
syvensivät ymmärrystä tiedon-
keruun nykytilasta
Käyttäjälähtöinen digikehittäminen on tärkeäs-
sä roolissa etenkin, kun kyseessä on moninai-
nen ja autonominen käyttäjäkenttä nuoriso-
alan järjestökentän tapaan. OKM määrittelee 
valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt neljään 
eri ryhmään. Kartoitustyötä ei voida tehdä lii-
kaa digikehitystyön näkökulmasta katsottuna, 
sillä se auttaa kehittämään käyttäjäystävälli-
semmän tuotteen.

Olemme tehneet selvitystyötä valtakunnalli-
sen nuorisoalan järjestökentän tiedontuotan-
non nykytilasta ja sen kapeikoista. Olemme 
kuulleet nuorisoalan järjestöjä turinatuokios-
sa, Kentaurin Alkupotku-tapahtumassa ja te-
kemällä kolme laajempaa kartoitusta niin 
ryhmähaastatteluin sidosryhmille kuin yksilö-
haastatteluin nuorisoalan järjestöille. Olemme 
kartoittaneet tiedontuotannon nykytilan lisäksi 
myös mm. käytössä olevia digitaalisia ratkaisu-
ja ja tiedonkeruun vuosikelloa.

Tiedonkeruuta tehdään valtakunnallisella nuo-
risoalan järjestökentällä hyvin monin eri keinoin 
ja erilaisin vuosikelloin. Yhteneviä vuosikelloon 
liittyviä piirteitä löytyi toimintakertomuksiin ja 
esim. OKM:n valtionavustuksen hakuun ja ra-
portointiin liittyvissä toimissa. Rahoitukseen 
ja hankkeisiin liittyvät kysymykset vaikuttivat 
myös siihen, mitä tietoa nuorisoalan järjestöis-
sä kerätään. Laadulliset tiedonkeruut tuottivat 
usein tietoa järjestön omiin tarpeisiin: mm. kehi-
tystyöhön, tiedolla johtamiseen ja strategiseen 
työskentelyyn. Järjestöillä on käytössään omia 
käsitteitä, jotka ovat osa järjestön omaa iden-
titeettiä. Sama käsite saattaa merkitä eri asiaa 
tai samaa asiaa eri laajuudessa.

Digijärjestelmän kehitystyön eteneminen. Kuva Niina Autiomäki.

https://kentauri.fi/
https://okm.fi/nuorisotyon-keskukset
https://okm.fi/nuorisotyon-keskukset
https://okm.fi/nuorisojarjestot
https://kentauri.fi/osallistu-kyselyihin-ja-turinatuokioon/
https://kentauri.fi/osallistu-kyselyihin-ja-turinatuokioon/
https://kentauri.fi/kentaurin-alkupotku/
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Nuorisoalan järjestökentän lisäksi olem-
me kartoittaneet OKM:n ja AVIn nuorisoti-
lastot.fi-palvelun tarpeita sekä kartoittaneet 
muun nuorisoalan kentän tiedonkeruun tilaa. 
Tiedontuotannon digitalisoituminen näkyy hy-
vin kunnallisen nuorisotyön dokumentointijär-
jestelmät- ja Olympiakomitean SuomiSport -di-
gituotteissa. 

Osallistuimme myös vuonna 2021 Allianssin 
Nuorisoalan järjestöt NYT! -Webropol-

kyselyn kehittämiseen. Humakin tutkija Aino 
Tormulainen muokkasi kyselyn peruskyselyä. 
Kyselyyn lisättiin teemakysymyksiä Kentaurissa 
muutoin työstettävistä aihealueista, mm. osaa-
misen tunnistamiseen ja vaikuttavuuteen liitty-
viä kysymyksiä.

Tämän lisäksi vastaajakantaa laajennettiin 
Allianssin jäsenjärjestöistä alueellisiin ja pai-
kallisiin nuorisoalan järjestöihin sekä Kulta ry:n 
jäsenistöön.

Digijärjestelmän arkkitehtuuri. Kuva Niina Autiomäki

Tiedonkeruujärjestelmän käyttäjätarinoita. Kuva Konsulttiverkko.

https://nuorisotilastot.fi/
https://nuorisotilastot.fi/
https://info.suomisport.fi/
https://allianssi.kuvat.fi/kuvat/Julkaisut/Nuorisoalan+ja%CC%88rjesto%CC%88t+NYT!+2021.pdf
https://allianssi.kuvat.fi/kuvat/Julkaisut/Nuorisoalan+ja%CC%88rjesto%CC%88t+NYT!+2021.pdf
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Digijärjestelmän kehitystyötä 
tehdään yhdessä nuorisoalan 
järjestöjen kanssa
Tekemämme kartoitus- ja kehittämistyön tu-
loksena sekä nuorisoalan järjestökentältä saa-
mamme palautteen perusteella vuoden 2023 
alussa aloitetaan digitaalisen tiedonkeruujärjes-
telmän kehittäminen kilpailutustoimien jälkeen. 
Järjestelmän teknisissä ratkaisuissa huomioi-
daan mm. valtionavustusuudistus, AVIn nuoriso-
tilastot.fi-palvelun tarpeet ja mahdolliset jatko-
kehityksessä tulevat integraatiomahdollisuudet. 
Integraatiomahdollisuuksia ovat suurimpien 
nuorisoalan järjestöjen hallinnoimat jäsenrekis-
terit sekä Kuntaliiton kehittämä kunnallisen nuo-
risotyön dokumentointijärjestelmä nuoDo.

Digijärjestelmän kehitystyössä keskiössä 
ovat alussa nuorisoalan järjestöt, ja järjestel-
mää kehitetäänkin yhteistyössä heidän kans-
saan. Kartoitus- ja selvitysvaiheessa valta-
kunnallisilta nuorisoalan järjestöiltä kysyttiin 
myös heidän tietotarpeitaan sekä sitä, millai-
nen järjestelmä heitä hyödyttäisi omassa ar-
jessaan. Maksuttomuuden lisäksi nuorisoalan 
järjestöt toivoivat järjestelmän olevan helppo-
käyttöinen ja tuottavan raportoitavia sisältö-
jä mm. rahoitushakuja ja toimintakertomusta 
varten. Palautekyselyt mahdollistavat laadul-
lisen tiedon keräämisen suoraan järjestöjen 
omilta jäsenilta. Tiedon vertailtavuutta toisiin 
järjestöihin pidettiin tärkeänä ominaisuute-
na. Tietoturvallisuuden kannalta on oleellista 
pohtia, mitkä ovat yhteisesti digijärjestelmäs-

sä jaettavat tiedot. Tiedon jakamiseen kaikki 
haastateltavat tahot suhtautuivat myönteises-
ti, koska toimintaa tehdään julkisella rahoituk-
sella. Nuorisoalan järjestöiltä kysyttiin heidän 
halukkuuttaan osallistua pilotointeihin – saim-
me myönteisiä vastauksia kaikilta tahoilta.

Kerättyä tietoa voidaan 
hyödyntää digijärjestelmän  
raportointimahdollisuuksien avulla
Se, mitä tietoa kerätään, on yhteydessä siihen, 
mitä tietoa digijärjestelmästä raportoidaan. Osa 
tiedosta jää siis järjestön omaan käyttöön, osa 
tiedosta on vertailtavaa järjestöjen kesken järjes-
telmän sisällä ja osa tiedosta välitetään AVIn nuo-
risotilastot.fi-palveluun. Tiedon tulee myös olla 
raportoitavissa rahoitushakuun sekä järjestön 
omaan toimintakertomukseen. Järjestelmässä 
huomioidaan myös tutkijoiden tietotarpeita, sillä 
järjestelmä tuottaa vuosien varrella aikasarjoja, 
joista myös alan tutkijat saavat tarpeellista tietoa. 
Digijärjestelmän sisältöjen parissa työskentelyä 
jatkaa tutkija Tormulainen. Digijärjestelmän al-
kuvaiheessa sisällöissä keskitytään yllä mainit-
tuihin perustietoihin, jatkokehitysvaiheessa poh-
ditaan sisältöjen laajentamisen tarvetta saadun 
palautteen perusteella.

Valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ajatuksia tiedonkeruujärjestelmästä keväällä 2022 tehdyn 
selvityksen perusteella. Kuva Frantic.

Kirjoittaja
Niina Autiomäki, asiantuntija
Humanistinen ammattikorkeakoulu

https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen
https://www.kuntaliitto.fi/kunnallisen-nuorisotyon-dokumentaatio-hanke
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Tieto johtamisen 
ja toiminnan välineenä 

Pekka Harjula | Johanna Henriksson | Titta Pohjanmäki

Humakin talouden ja toiminnan suunnittelua 
ohjaa koulutusvastuiden ja strategian lisäk-
si opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa 
solmittava sopimus. Talous- ja toimintasuun-
nitelmassa luodaan kokonaiskuva strategian 
toimeenpanosta ja sopimuskauden keskeisim-
mistä tavoitteista. Tiedolla johtamisen kehit-
täminen on yksi näistä. Johtamisen, laadun-
hallinnan ja tuloksellisuuden seurannan tueksi 
tarvitaan välineet, jotka tuottavat välitöntä tu-
los- ja palautetietoa keskeisistä tulosmittareis-
ta. Tämä vaatii kokonaisarkkitehtuurityötä, jos-
sa järjestelmien yhteensopivuus varmistetaan 
ja jossa rakennetaan tarvittavat tiedonsiirron 
sillat lähdejärjestelmistä. Tiedolla johtamisen ja 
toimimisen kokonaisuuden tulee palvella stra-
tegisten tavoitteiden saavuttamista ja johta-
misen tietotarpeita  sekä koko henkilöstön ar-
jen työtä. 

Toiminnalle suuntaa Kompassista  

Kompassi on Humakin tiedolla johtamisen väli-
ne, joka antaa niin johdolle kuin henkilöstöllekin 
reaaliaikaisen kuvan koko korkeakoulun, tulos-

yksiköiden ja vahvuusalojen tulos- ja palaute-
tilanteesta. Kompassin avulla suunnittelemme, 
toteutamme, seuraamme ja arvioimme sekä 
kehitämme toimintaamme organisaation eri ta-
soilla jatkuvan kehittämisen syklin mukaisesti.  

Humakin tiedolla johtamisen kehittämistyö aloi-
tettiin jo lukuvuoden 2018–2019 aikana, minkä 
seurauksena käynnistettiin Humakin oman ra-
portointipalvelutyökalun Kompassin rakentami-
nen. Ensimmäiset Microsoftin Power BI:tä hyö-
dyntävät raportit ja datan visualisoinnit saatiin 
henkilökunnan käyttöön syksyllä 2020. Tällä 
hetkellä Kompassissa on keskeisiä koulutuksen 
tunnuslukuja ja osin jo palautetietojakin, kuten 
suoritettujen tutkintojen ja opintonsa keskeyt-
täneiden määrät, jatkuvan oppimisen opinto-
pistekertymät, tutkinto-opiskelijoiden opintojen 
edistymisen seuranta, opintojaksojen toteu-
tusten läpäisytiedot, ammattikorkeakouluis-
ta valmistuville opiskelijoille suunnatun AVOP-
kyselyn sekä uraseurantakyselyn tulokset. 

Tiedon saavutettavuuden näkökulmasta 
Kompassiin on tehty erilliset koontinäytöt, jot-
ka koostavat reaaliaikaisen tilannekuvan sii-
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tä, miten Humakilla kokonaisuutena ja eri 
tulosyksiköissä sekä vahvuusaloilla koulutus-
toiminnan talous- ja toimintasuunnitelmassa 
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ete-
nee. Koontinäytöistä löytyvät  AMK- ja YAMK-
tutkintojen sekä jatkuvan oppimisen tulokselli-
suutta kuvaavat visuaalit, esimerkiksi asetetut 
tutkinto- ja opintopistetavoitteet, kuluvan vuo-
den tutkinto- ja opintopistekertymät tavoite-
käyrineen sekä keskeyttäneiden tutkinto-opis-
kelijoiden määrät. 

Koontinäyttöjä tullaan jatkossa hyödyntämään 
myös Humakin palautejärjestelmän tuottaman 
tiedon esittämisessä. Tavoitteena on koota ja 
visualisoida palautetietoa vastaavalla tavalla 
kuin koulutuksen tunnuslukuja Humak-, tulosyk-
sikkö- ja vahvuusalakohtaisesti laatutyön sekä 
toiminnanohjauksen tueksi. Viimeisimpänä uu-
distuksena Kompassista löytyy BI-raportteina 
valmistuvien AVOP-kyselyn ja uraseuranta-
kyselyn vuosikohtaiset tulokset, joiden visuali-
sointia on kehitetty yhteistyössä Humakin laa-
tu- ja toiminnanohjausryhmässä. Kompassin 
palautetietojen osalta tavoitellaan tilannetta, 
jossa koontinäytöiltä löytyy kaikki keskeinen 
Humakin opiskelijoilta kerättävä palautetieto. 
Koontinäyttöihin koottua tietoa on analysoitu, 
jalostettu ja kohdennettu valmiiksi, jolloin ana-
lysointityöhön varattu resurssitarve vähenee 
tulevaisuudessa merkittävästi. Kompassi ei siis 
pelkästään paranna Humakin laadunhallintaa 
ja toiminnanohjausta, vaan saa myös aikaan 
merkittäviä säästöjä työaikaresursoinnissa. 

Alkuvaiheessa on keskitytty lähinnä koulutus- 
ja opiskelijatiedon kehittämiseen, mutta jatkos-
sa projektin tavoitteena on laajentaa Kompassi-
raportointijärjestelmää tukemaan entistä 
paremmin ja käyttäjäystävällisemmin Humakin 
ydinprosessien johtamista, laatu- ja toimin-
nanohjausta sekä kehittämistyötä. Tätä var-
ten Humakissa on määritelty tiedolla johtami-
sen osa-alueet ja niille vastuuhenkilöt (ks. kuvio 
1). Projektin tuloksena syntyy käyttäjälähtöinen 
tiedolla johtamisen malli, jonka avulla voidaan 
tukea tuloksellisuuden seurantaa, johtamista ja 
yhteistä Humakin tilannekuvaa.  

Kokemuksia Kompassista  

Kompassin toimivuutta tiedolla johtamisen vä-
lineenä tutkittiin keväällä 2022 valmistunees-
sa opinnäytetyössä. Tutkimuksen tavoittee-
na oli kuvata, miten Humakissa käytetään 
Kompassin raportteja, ja löytää ne tekijät, jotka 
mahdollistavat Kompassin raporttien parem-
man hyödynnettävyyden arjessa (Mihari 2022).  

Tutkimus osoitti, että Kompassin raportte-
ja hyödynnetään Humakissa, mutta käyttäjät 
kokevat epävarmuutta raportointijärjestelmän 
toiminnasta. Epävarmuus liittyy osittain  

järjestelmän toimintojen tuntemukseen, mut-
ta myös käyttäjien omaan rooliin Kompassin 
tuottaman tiedon hyödyntäjinä – ei riittävästi 
tiedetä, miten tietoa voidaan soveltaa omas-
sa työssä. (Mihari 2022, 44–47.) Tiedolla johta-

Kuvio 1. Humakin tiedolla johtamisen osa-alueet.
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misen projektissa onkin tiedostettu Kompassin 
jalkauttamisen merkitys keskeisenä tavoittee-
na. Järjestelmän ohjeiden saavutettavuuteen 
tullaan kiinnittämään huomioita esimerkik-
si laatimalla ohjevideoita, järjestämällä henki-
löstökoulutusta ja tiedottamalla säännöllisesti 
projektin etenemisestä ja uusista toiminnois-
ta Kurkista Kompassiin keskiviikkoisin -vinkkien 
myötä. Myös käyttäjien kokemuksia hyödyn-
netään jatkossakin Kompassin kehittämisessä 
keräämällä säännöllisesti palautetta ja seuraa-
malla järjestelmän käyttäjämääriä.

Vuoden 2022 aikana Kompassin raporttien 
käyttöä osana toiminnanohjausta on tehostet-
tu. Tiimit raportoivat opiskelijoiden opintojen 
edistymisestä säännöllisesti tiimin tuloskorteil-
la. Johdonmukaiset tilannekatsaukset, tietojen 
kokoaminen tuloskortteihin ja tulosten seuran-
nan systemaattisuus ovat osoituksia konkreet-
tisista keinoista ja tilanteista, joissa Kompassin 
raporttien tietoa Humakin tulosyksiköissä hyö-
dynnetään.  

Tiedolla johtaminen osaksi 
toimintakulttuuria 
Tiedolla johtaminen on jatkossa entistä tär-
keämmässä osassa Humakin päätöksentekoa 
ja laatu- ja toiminnanohjausta. Tämä edellyttää 
panostamista tiedon hyödyntämisen mahdol-
listavaan toimintakulttuuriin. Onnistunut tiedol-
la johtamisen kulttuuri mahdollistetaan selkeil-
lä johtamisprosesseilla ja vastuilla, avoimella ja 
oikea-aikaisella viestinnällä sekä kohdennetul-
la palautteenannolla. Humakin tiedolla johta-
misen kulttuuri on muotoutumassa – millaisek-
si, se jää nähtäväksi.  
                

Lähde:

Mihari, Marja 2022. Tiedolla johtamisen kehittämi-
nen korkeakoulussa. Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulu. Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen ke-
hittämisen koulutus. Opinnäytetyö (YAMK). https://
www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/751686/
Marja_Mihari.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

Kirjoittajat
Pekka Harjula, asiantuntija
Johanna Henriksson, hallinnon suunnittelija
Titta Pohjanmäki, hallintopäällikkö

Humanistinen ammattikorkeakoulu

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/751686/Marja_Mihari.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/751686/Marja_Mihari.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/751686/Marja_Mihari.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Kompassin koontinäytöt 
reaaliaikaisen tulostiedon 
kokoajina 
 Pekka Harjula | Johanna Henriksson | Titta Pohjanmäki

Humakin talous- ja toimintasuunnitelmassa 
asetettuja tulosyksiköiden tavoitteita seura-
taan kolme kertaa vuodessa hallituksessa, joh-
toryhmässä ja tulosyksiköissä. Yksi keskeisim-
mistä työkaluista tuloksellisuusseurannassa ja 
toiminnanohjauksessa on Humakin raportoin-
tipalvelu Kompassi. Kompassi on tiedolla joh-
tamisen ja toimimisen väline, joka antaa niin 
johdolle kuin henkilöstöllekin reaaliaikaisen ku-
van koko korkeakoulun, tulosyksiköiden ja vah-
vuusalojen tulostilanteesta suhteessa asetet-
tuihin tavoitteisiin. 

Kompassiin on luotu Microsoftin eri Power BI 
-raporteista valmiita koontinäyttöjä, joihin on 
kiinnitetty tärkeimpiä Humakin tuloksellisuut-
ta kuvaavia visualisointeja. Visualisoinnit ovat 
peräisin yhdestä tai useammasta BI-raportista, 
joiden muuttuessa tiedot päivittyvät automaat-
tisesti myös koontinäytöille antaen näin reaaliai-
kaisen tulostiedon käyttäjälle. Raporttien pää-
asiallisena lähdejärjestelmänä toimii Humakin 
oppilaitosjärjestelmä Peppi. Koontinäytöillä on 
pyritty helppokäyttöisyyteen siten, ettei käyttä-
jän tarvitse etsiä haluamaansa tietoa porautu-
malla tai suodattamalla raporttien tietoja, vaan 
hän näkee tärkeimmät tiedot ja kokonaiskuvan 
tilanteesta yhdellä silmäyksellä. Halutessaan 
käyttäjä kuitenkin pääsee visuaalia klikkaa-
malla alkuperäiseen raporttiin. (Ks. myös Mihari 
2022.) 

Koontinäytöillä keskeinen 
koulutuksen tulostieto 
Koulutuksen tulostietoja kokoavia koontinäyt-
töjä on yhteensä kuusi. Ne on jaoteltu Humak-
tason sekä tulosyksikkö- ja vahvuusalakohtais-
ten tulos- ja tavoitetietojen mukaan. Niihin on 
koottu pääasiassa AMK- ja YAMK-tutkintojen 
sekä jatkuvan oppimisen tuloksellisuutta ku-
vaavia tunnuslukuja (ks. kuvio 1). Tällä hetkel-
lä koontinäytöistä löytyvät seuraavat koulutus-
ta koskevat tiedot ja visuaalit: 

• kuluvan vuoden kumulatiiviset tutkinto- ja 
opintopistekertymät reaaliaikaisesti ver-
rattuna edellisen vuoden vastaavaan ajan-
kohtaan  

• kuluvalle vuodelle asetetut tutkintotavoit-
teet, tutkintojen määrän kumulatiivinen 
kertyminen reaaliaikaisesti ja tutkintojen 
tavoitekäyrä, joka näyttää ennustemaisesti 
tulevien kuukausien valmistuvien määrää  

• jatkuvan oppimisen opintopistetavoitteet, 
suoritettujen opintopisteiden kumulatiivi-
nen kertyminen edellisen vuoden vastaa-
vaan ajankohtaan verrattuna ja tavoite-
käyrät, jotka näyttävät ennustemaisesti 
tulevien kuukausien opintopistekertymiä 
(avoin AMK ja korkeakoulujen väliset yh-
teistyöopinnot)  

• keskeyttäneiden tutkinto-opiskelijoiden 
määrät ja edistymisen seurannan tiedot. 
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Kompassin tuloskoontinäytöt on rakennettu 
käyttäjälähtöisesti ajatellen erityisesti johtajien, 
päälliköiden ja esihenkilöiden sekä tiimivastaa-
vien tiedon tarpeita. Jatkossa on tarkoitus lisätä 
tuloskoontinäytöille lukuvuosikohtaiset opinto-
jaksototeutusten läpäisytiedot sekä luoda ko-
konaan uusia koontinäyttöjä esimerkiksi palau-
tejärjestelmän tuottaman tiedon esittämiseen. 

Koontinäytöt käyttäjien silmin 

Marja Miharin (2022, 42–43) opinnäytetyön 
pohjalta voidaan todeta, että humakilaiset pi-
tävät Kompassin koontinäyttöjä sekä niiden 
valmiiksi jalostettua, kohdennettua tietoa hyö-
dynnettävyyden kannalta toimivana ratkaisu-
na. Tutkimuksessa haastateltavat korostivat 
raporttien tuottamaa reaaliaikaista, relevant-
tia ja luotettavaa tilannekuvaa, joka vaikut-
taa selvästi niiden käytettävyyteen oman työn 
ja päätöksenteon tukena. Visualisoinneilla on 
hyödynnettävyyden näkökulmasta suuri mer-
kitys realistisen tilannekuvan hahmottamiseen. 
Erityisesti edistymisen seurantaa varten luotu-
jen raporttien väriluokituksia ja koontinäyttöjen 
tavoitekäyriä pidettiin toimivina, sillä ne autta-
vat tulostilanteen hahmottamista. 

Tarkasteltaessa Kompassin käyttöraportteja 
voidaan todeta, että kaikki kuusi tuloskoonti-

näyttöä ovat kymmenen suosituimman rapor-
tin joukossa. Arki on kuitenkin osoittanut, että 
Kompassin käyttö voisi olla Humakin henkilös-
tön keskuudessa aktiivisempaa, vaikkakaan 
käyttöastetta ei ole systemaattisesti selvitetty. 
Kompassin mieltäminen osaksi omaa työarkea 
edellyttäisi jatkuvaa perehdyttämis- ja jalkaut-
tamistyötä. Tulevaisuudessa Kompassin mer-
kitys kasvaa entisestään, kun se laajenee kos-
kemaan kaikkia Humakin tiedolla johtamisen 
osa-alueita. Sen myötä syntyy mahdollisesti 
uusia koontinäyttöjä. 

Lähde: 

Mihari, Marja 2022. Tiedolla johtamisen kehittämi-
nen korkeakoulussa. Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulu. Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen ke-
hittämisen koulutus. Opinnäytetyö (YAMK). https://
www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/751686/
Marja_Mihari.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Kuvio 1: Esimerkkejä Humak-tason koontinäytöllä olevista keskeisistä tunnusluvuista.

Kirjoittajat
Pekka Harjula, asiantuntija
Johanna Henriksson, hallinnon suunnittelija
Titta Pohjanmäki, hallintopäällikkö

Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Kompassi opintojen 
edistymisen seurannan 
tukena 
 Pekka Harjula | Johanna Henriksson | Titta Pohjanmäki

Opiskelijoiden edistymisen seuranta on keskei-
nen osa korkeakoulujen arkea. Humanistisessa 
ammattikorkeakoulussa edistymisen seurantaa 
varten on luotu liikennevalot, joilla tarkkaillaan 
tutkinto-opiskelijoiden opintojen edistymistä. 
Tämä mahdollistaa varhaisen puuttumisen opin-
tojen viivästymistapauksissa. Tutkinto-opintojen 
valmistuminen tavoiteajassa korostuu ammatti-
korkeakoulujen nykyisessä rahoitusmallissa, jo-
ten opintopolkujen sujuvoittamiseen kannuste-
taan vahvasti myös valtion taholta. 

Liikennevalot näyttävät 
opintojen suunnan 
Humakissa HOPS-valmentaja seuraa opis-
kelijoidensa opintojen edistymistä kolme ker-

taa lukuvuoden aikana: syys-, tammi- ja tou-
kokuun lopussa. Näistä syyskuun seuranta 
tehdään yhteistyössä opinto-ohjaajan kans-
sa, ja siinä tarkastellaan opiskelijan opinto-
pisteiden kokonaiskertymää siihenastisis-
ta opinnoista. Tammikuu ja toukokuu ovat 
HOPS-valmentajan seurantapisteitä opis-
kelijan kuluvan lukuvuoden aikana tekemis-
tä opinnoista. Seurannan perusteella HOPS-
valmentaja antaa myönteistä palautetta 
opinnoissaan aikataulussa edistyville tai kan-
nustusta sekä ehdotuksen ohjauksesta opin-
tojen suunnittelemiseksi ja edistämiseksi 
opinnoissaan viivästyneille. Hän voi myös oh-
jata opiskelijan opinto-ohjaajan ohjaukseen, 
mikäli opinnot eivät etene tai ovat selvästi 
jäljessä. 

Kuvio 1. Kompassi mahdollistaa saapumisryhmien reaaliaikaisen tarkastelun 
opiskeluoikeuksien lukumäärinä ja prosentuaalisina osuuksina.
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Opintojen edistymisen seuranta tehdään 
Kompassin BI-raporttien avulla. Ne mahdollis-
tavat opintojen edistymisen tarkastelun eri ta-
soilla edeten saapumisryhmäkohtaisesta tar-
kastelusta yksittäisen opiskelijan opintoihin. 
Esimerkiksi saapumisryhmäkohtainen tarkas-
telu voidaan aloittaa tutkimalla valmistunei-
den, keskeneräisten ja eronneiden määriä (ks. 
kuvio 1). Tietoja on mahdollista suodattaa eri-
laisten osittajien avulla, jolloin tuloksena saa-
daan rajatumpi näkymä. 

Tarkempaa tarkastelua varten Kompassin 
opintojen etenemisestä kertovaan raporttiin 
on luotu Eteneminen (graafi)- ja Eteneminen 
(taulukko) -sivut, joista pääsee porautumaan 
haluamalleen tasolle opiskelijakohtaises-
ti. Esimerkiksi Eteneminen (graafi) -sivulla val-
mentaja voi seurata saapumisryhmän opiske-
lijoiden opintojen edistymisen tilannetta viiden 
eri luokan avulla: edellä aikataulusta – tum-
manvihreä, aikataulussa – vaaleanvihreä, vii-
vettä – keltainen, selvästi jäljessä – vaaleanpu-
nainen ja eivät etene – tummanpunainen (ks. 
kuvio 2). Yltääkseen parhaimpaan luokkaan 
(opinnot edellä aikataulusta) opiskelijalla tulee 
olla kasassa käytettyä läsnäololukukautta koh-
den vähintään 30 opintopistettä. Heikoimpaan 

luokkaan (opinnot eivät etene) sijoittuvat opis-
kelijat, joilla on käytettyä läsnäololukukautta 
kohden kasassa alle 5 opintopistettä. 

Eteneminen (graafi) -sivulla opintojen etene-
mistä tarkastellaan opintopisteiden kautta suh-
teessa käytettyihin läsnäololukukausiin ja aina 
edellisen lukukauden tiedon perusteella. Toisin 
sanoen opintopisteiden määrässä ei ole muka-
na kuluvia lukukausia. Halutessaan valmenta-
ja saa opiskelijoiden nimet näkyviin plus-iko-
nista saapumisryhmäkohtaisesti. Yksittäisestä 
opiskelijasta voi porautua myös opiskeluoi-
keus- tai saapumisryhmäkortille. Esimerkiksi 
opiskeluoikeuskortin avulla on mahdollista kat-
soa eri lukukausina suoritettuja opintopisteitä, 
hyväksiluettujen opintopisteiden määriä, arvo-
sanajakaumaa tai suoritettuja opintopisteitä 
opintojaksoittain. Eteneminen (graafi) -sivu ei 
kuitenkaan mahdollista parhaalla mahdollisel-
la tavalla opiskelijakohtaisten tilanteiden yksi-
tyiskohtaisempaa tarkastelua, vaan siinä pal-
velee paremmin Eteneminen (taulukko) -sivu. 

Eteneminen (taulukko) -sivulla valmentaja pys-
tyy tarkastelemaan opintojen tilaa liikenne-
valojen avulla niin saapumisryhmän kuin yk-
sittäisen opiskelijankin osalta (ks. kuvio 3). 

Kuvio 2. Eteneminen (graafi) -sivulla valmentaja voi tarkastella opintojen etenemisen tilaa saapumisryhmittäin viiden 
eri luokan avulla.
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Porautuminen yksittäisen opiskelijan tietoi-
hin antaa valmentajalle reaaliaikaisen tiedon 
opiskelijan opintopisteiden laadusta ja kerty-
misestä lukukausittain. Opintojen edistymis-
tä kuvataan liikennevaloilla. Vihreään kuuluvat 
opinnoissaan edellä aikataulusta ja aikataulus-
sa olevat opiskelijat, keltaiseen opiskelijat, joil-
la on viivettä opinnoissaan, ja punaiseen opis-
kelijat, jotka ovat selvästi jäljessä opinnoissaan 
tai joiden opinnot eivät etene. Tarkempi tar-
kastelu on paikallaan erityisesti monimuototo-
teutuksissa ja verkkotutkinnoissa opiskelevien 
opiskelijoiden suhteen, joilla on usein taustal-
la aikaisemman osaamisen perusteella myön-
nettyjä hyväksilukuja. Opiskelijan tila voi olla 
liikennevalojen mukaan vihreä tarkasteltaes-
sa sekä Humakiin tehtyjen että hyväksiluet-
tujen opintopisteiden yhteismäärää, vaikka se 
olisikin punaisella tarkasteltaessa opintopis-
teitä pelkästään Humakiin tehtyjen opintojen 
osalta. Toisin sanoen vihreä tila voi selittyä hy-
väksiluvuilla, vaikka todellisuudessa opinnot ei-
vät olekaan edenneet suunnitellun mukaisesti 
Humakiin opintojen aikana tehtyjen suoritusten 
myötä. 

Myös edistymisen seurannan 
toteutuminen vaatii seurantaa 

Opiskelijoiden opintojen edistymisen seuran-
nan toteutumista seurataan Humakin vah-
vuusalaryhmien kokouksissa loka-, helmi- ja 
kesäkuussa. Tämän lisäksi koulutus- ja TKI-
ryhmä tarkastelee tilannetta vuosittain loka-
kuun kokouksessaan. Edistymisen seurannan 
tilanteesta ja siitä aiheutuvista toimenpiteis-
tä raportoidaan kolme kertaa vuodessa myös 
tiimien tuloskorteilla. Näin toimimalla varmis-
tamme prosessin toteutumisen ja pystymme 
tekemään korjaavia liikkeitä mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa esimerkiksi tarjoamal-
la opiskelijoille lisäohjausta ja opinto-ohjaajan 
palveluita. Laatu- ja toiminnanohjausjärjestel-
mämme keskiössä oleva jatkuvan kehittämi-
sen sykli toteutuu tässäkin: opintojen edistymi-
sen ja sen toteutumisen seurannassa on kyse 
laadunhallinnasta ja ennen kaikkea toiminnas-
ta opiskelijan parhaaksi. 

Kuvio 3. Eteneminen (taulukko) -sivulla valmentaja pystyy tarkastelemaan opintojen tilaa liikennevalojen avulla niin 
saapumisryhmän kuin yksittäisen opiskelijankin osalta.

Kirjoittajat
Pekka Harjula, asiantuntija
Johanna Henriksson, hallinnon suunnittelija
Titta Pohjanmäki, hallintopäällikkö

Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Digitalisaatio etenee yhteiskunnassamme kiih-
tyvällä vauhdilla. Monille digitaalisten palvelui-
den hyödyntäminen on kuitenkin haasteellista 
tai jopa mahdotonta. Yksi tällainen ryhmä ovat 
ikäihmiset, joiden määrä kasvaa jatkuvasti. 

Väestön ikääntymisen vuoksi myös kysymyk-
set kulttuurin ja taiteen myönteisistä vaiku-
tuksista hyvinvointiin ja terveyteen ovat tulleet 
yhä tärkeämmiksi. Samalla hyvä terveys voi 
olla edellytys rikkaalle kulttuurielämälle: kult-
tuuriaktiviteetit eivät välttämättä aina määri-
tä terveystilannetta, vaan aktiviteetit sopeute-
taan terveystilanteen mukaan (Liikanen 2011, 
24). Ikäihmiset ovat muita ikäryhmiä aktiivi-
sempia kulttuurin harrastajia (Lindholm 2015, 
27), ja palveluiden tuottamisen ja kohdentami-
sen näkökulmasta kasvava, kulttuurista laajas-
ti kiinnostunut ikääntyneiden joukko on tärkeä. 

Merkittävällä osalla heistä on kuitenkin vai-
keuksia päästä tarjonnan äärelle erilaisten ra-
joitteiden vuoksi. Digitaaliset palvelut ja toteu-
tukset ovatkin yksi keino parantaa kulttuurin 
saavutettavuutta. Ongelmana kuitenkin on, 
että läheskään kaikki ikääntyneet eivät koe di-
gitaalisuutta myönteisenä asiana – on jopa pu-
huttu ikääntyneiden teknofobiasta (Kulttuuria 
kaikille 2022). 

Näistä lähtökohdista Humak toteutti syksyllä 
2021 yhteistyössä Koy Kaapelitalon kanssa tut-
kimuksen osana Armas – ikääntymistä juhlista-
massa -hanketta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa 
ikääntyneistä helsinkiläisistä kulttuurin harras-
tajina sekä heidän kulttuuri- ja vapaa-ajanpal-
veluihin liittyvistä toiveistaan ja tarpeistaan. 
Sitä kautta tavoitteena oli paikantaa keinoja ja 
käytäntöjä, joilla ikääntyneitä voitaisiin palvella 
entistä paremmin, madaltaa kulttuuriin osallis-

Ikäihmiset,
digitaalisuus ja 
kulttuurin harrastaminen 
– tuloksia Armas-hankkeesta  

Kristina Tilev
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tumisen kynnystä ja sitä kautta parantaa hei-
dän hyvinvointiaan ja osallisuuttaan. 

Mitä iäkkäät toivovat
kulttuuripalveluilta?
Tutkimusaineistoina hyödynnettiin 75-90-vuo-
tiaiden helsinkiläisten parissa toteutettua kyse-
lyä ja Armas-festivaalin tapahtumissa tehtyjä 
teemahaastatteluja. Tulosten valossa ikäihmi-
sillä on melko hyvät valmiudet käyttää digitaa-
lisia välineitä ja palveluita, mutta niiden laajem-
paan hyödyntämiseen esimerkiksi kulttuuriin 
osallistumisessa suhtauduttiin suurella vara-
uksella. Vaikuttaisi siltä, etteivät digitaaliset to-
teutukset ole vaihtoehto fyysisille tapahtumille. 
Digitaalisiin toteutuksiin suhtautuivat myön-
teisimmin sellaiset, jotka käyvät paljon myös 
paikan päällä tapahtumissa. Ne, jotka koki-
vat terveydentilansa estävän fyysisiin tapah-
tumiin osallistumisen, suhtautuivat kielteisesti 
myös digitaalisiin toteutuksiin. Kulttuurin har-
rastaminen siis kasautuu – jos käy aktiivisesti 
fyysisissä tapahtumissa, hyödyntää todennä-
köisemmin myös digitaalisuutta ja sen tuomia 
mahdollisuuksia.  

Kulttuuri- ja vapaa-ajantapahtumien toteut-
taminen digitaalisessa muodossa on kasvava 
trendi, ja palveluita tulisikin kehittää siten, että 
ne kiinnostaisivat myös iäkkäitä. Digitaalisille 
ratkaisuille on annettu merkittävä rooli tule-
vaisuuden vanhuspalveluissa yhtenä keino-
na edistää ikäihmisten kulttuurista osallisuutta 
ja yhdenvertaista oikeutta päästä palveluiden 
piiriin (Liikanen 2011, 33; Helsingin kaupun-
ki 2017). Armas-tutkimuksen mukaan helsinki-
läiset ikäihmiset kuitenkin toivovat kaupunkin-
sa kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjonnalta ennen 
kaikkea ”perinteisiä” kulttuurin muotoja, ku-
ten teatteria, oopperaa, elokuvia ja konsertteja. 
Kulttuurin harrastaminen nivoutuu vahvasti toi-
veeseen sosiaalisesta kanssakäymisestä ja sii-
tä, että ”tulee lähdettyä kotoa”. Tutkimukseen 
osallistuneet ikäihmiset kokivat digitalisoitumi-
sen uhkana, vaikka varsin moni kertoi käyttä-
vänsä tietokonetta tai älypuhelinta lähes päi-
vittäin. 

Digitaalista ja perinteistä 
kulttuuritarjontaa tulee kehittää 
rinta rinnan 
Digitalisaatiokehityksessä kulttuuriala toimii in-
novatiivisena suunnannäyttäjänä ja avartaa ti-
laa uusille avauksille. Digitaaliset palvelut ovat 
alalle merkittävä keino, kun pyritään edistämään 
ihmisten osallistumista ja osallisuutta sekä alu-
eellisia kulttuuri- ja taidepalveluja. Helsingin 
kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
digitalisaatio-ohjelma lähtee siitä, että digitali-
saatio on tämän ajan tehokkain väline reilum-
man, kukoistavamman ja helpomman Helsingin 
rakentamiseen (Helsingin kaupunki 2018, 6). 
Armas-tutkimuksen tulokset antavat näkökul-
mia ja eväitä kehittää kulttuuri- ja vapaa-ajan 
tarjontaa kasvavan ikäihmisten joukon toivei-
ta ja tarpeita entistä paremmin vastaavaksi ja 
sitä kautta heidän hyvinvointiaan ja toimin-
takykyään mahdollisimman hyvin tukevaksi. 
Digitaalisten toteutusten lisääminen luo uusia 
osallistumisen mahdollisuuksia, mutta ikäihmis-
ten näkökulmasta on tärkeää edelleen kehittää 
fyysisiä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja niin, 
että ne ovat mahdollisimman saavutettavia. 
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Ydinasia-hankkeelta 
kielellisen saavutettavuuden 
työkaluja uusille  
hyvinvointialueille 
 
 

Tanja Gavrilov

Ydinasia-hankkeen tavoitteena on ollut kehit-
tää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kie-
lellisen saavutettavuuden osaamista. Monet 
yhteiskunnalliset ilmiöt edellyttävät uusien tai-
tojen oppimista. Tällaisia ilmiöitä ovat muun 
muassa globalisaatio, digitalisaatio, vanhene-
va väestö ja koronapandemia. Kun kielellinen 
saavutettavuus toteutuu, erilaiset kielenkäyttä-
jät voivat asioida tulevien hyvinvointialueiden 
palvelupoluilla tasavertaisemmin. Kielellisen 
saavutettavuuden toteutuminen on siis ihmis-
oikeuskysymys. 

Olemme pyrkineet kielellisen saavutettavuu-
den osaamisen kehittämiseen koulutuksen kei-
noin. Kuulimme myös erilaisten kielenkäyttäjien 
kokemuksia sote-palveluista. Välitimme heidän 

terveisensä edelleen ammattilaisille koulutuk-
sissa ja seminaarissa. Lisäksi hankkeessa on 
syntynyt työkaluja, joiden avulla kuka tahan-
sa voi tarkastella ja kehittää kielellisen saavu-
tettavuuden ydinasioiden hallintaa. Kielelliseen 
saavutettavuuteen keskittyvää hanketta ei tie-
tojemme mukaan ollut aiemmin toteutettu täs-
sä mittakaavassa. 

Poikkeuksellinen hankeaika 

Ydinasia-hankkeen koulutuksissa käsiteltiin mo-
nia kielellisen saavutettavuuden teemoja: vuoro-
vaikutus, erilaiset kielenkäyttäjät, etävuorovai-
kutus, selkokieli, kuvakommunikointi ja tulkatut 
tilanteet. Kun koulutukset alkoivat vuonna 2020, 

Puhelinasioinnissa tarvitaan myös etävuoro-
vaikutuksen taitoja. Etävuorovaikutus oli yksi 

hankekoulutusten teemoista.
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elimme jo koronapandemian aikaa. Pandemia 
siirsi koulutukset ja koko hanketoiminnan pää-
osin verkkoon. Verkkokoulutuksiin osallistui 
noin 120 ammattilaista ympäri Pohjois-Savoa. 
Lähikoulutuksia järjestimme Kuopiossa ja 
Siilinjärvellä. 

Monelle ammattilaiselle koulutuksiin osallis-
tuminen on ollut haastavaa. Tähän on monia 
syitä, kuten koronapandemia, alan resurssi-
pula, lakot ja siirtymisvaihe hyvinvointialueel-
le. Perustyöstä on ollut vaikea irrottautua, sillä 
siinä tarvitaan kaikkien ammattilaisten työpa-
nosta. Osallistumista on haastanut myös se, 
että kaikilla ammattilaisilla tai edes kaikilla 
työyksiköillä ei ole ollut valmiina välineitä, joil-
la voisi osallistua verkkovälitteiseen koulutuk-
seen. Älypuhelimet ja tietokoneet eivät ole vielä 
kaikkien sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden 
saatavilla. Lähikoulutuksille on siis edelleen ti-
lausta. Lähikoulutukset ovat perusteltuja myös 
koulutusaiheiden näkökulmasta. Samassa ti-
lassa oleminen on tärkeää esimerkiksi silloin, 
kun tehdään käytännön harjoituksia. 

Vaikka hankekoulutuksiin olisi mahtunut vielä-
kin enemmän osallistujia, voimme olla tyytyväi-
siä osallistujamääriin ja koulutuspalautteeseen, 
jota olemme saaneet. Yhteiskunnallinen tilanne 
kun on ollut hankeaikana poikkeuksellinen. 
 

Uusia työkaluja hyvinvointialueille 

Hankkeen pääkohderyhmä eli hankkeen ai-
kana vaihetta, jossa valmisteltiin siirtymistä 
Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Hankeaika 
oli haasteista huolimatta merkityksellinen 
ja erinomainen. Saimme tässä taitekohdas-
sa välittää erilaisten kielenkäyttäjien palaut-
teita palvelujen suunnittelijoille ja toteuttajille. 
Tarjosimme koulutuksia tulevan hyvinvointi-
alueen työntekijöille, ja pääsimme kertomaan 
valmistelijoille kielellisen saavutettavuuden 
teemoista ja aiheen merkityksestä. Aiheesta 
on tultu tietoisiksi, ja siihen on alettu kiinnittää 
huomiota. Hankkeemme viesti kielellisestä saa-
vutettavuudesta ja sen merkityksestä on osu-
nut saumaan, josta se toivottavasti leviää uu-
den hyvinvointialueen organisaation käyttöön 
mahdollisimman monesta suunnasta. 

Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa eli hyvin-
vointialueelle siirtymisen aattona. Kokoamme 
hankkeessa koulutusten ja hanketöiden ydi-
nasiat verkkosivulle materiaalipankiksi. 
Ydinasiat ovat niitä kielellisen saavutettavuu-
den aiheita, jotka sosiaali- ja terveysalalla olisi 
hyvä ottaa haltuun. Ydinasioiden oppimisesta 
on hyötyä kaikenlaisissa työtehtävissä, kuten 
vastaanottotyöskentelyssä, verkkosivustojen 
suunnittelussa, lomakkeiden ja ohjeiden laati-
misessa sekä tilojen suunnittelussa. Kielelliset 
kohtaamiset ovat läsnä kaikkialla. 

Ydinasioiden läpikäymisen voi aloittaa vaikka 
taitomittarista, joka viedään verkkosivulle ennen 
vuodenvaihdetta. Mittarin avulla kuka tahansa 
ihmisten parissa työtään tekevä voi kartoittaa 
kielellisen saavuttavuuden osaamistaan. 

Kielellisen saavutettavuuden tärkeitä osa-aluei-
ta eli ydinasioita sosiaali- ja terveysalalla ovat 
esimerkiksi 

• vuorovaikutus 
• etävuorovaikutus 
• erilaiset kielenkäyttäjät 
• selkokieli 
• kuvakommunikointi 
• tulkatut tilanteet 
• tilat vuorovaikutuksessa 
• asiakasryhmät palveluja kehittämässä 
• digitaalinen saavutettavuus 
• kielelliseen saavutettavuuteen liittyvä  

lainsäädäntö. 

Löydät hankkeen materiaalin ja lisätietoja 
osoitteesta https://ydinasia.humak.fi/. 

Ydinasia-hanketta rahoittavat Euroopan unio-
ni, Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua 
ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto- 
ohjelma sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. 
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Yhteisölliset ja osallistavat 
menetelmät verkossa
– sanaston kokoaminen 
yhteisöllisesti 

Susanna Pitkänen | Päivi Timonen

Opiskelijat ja opettajat ovat Yhteisölliset ja 
osallistavat menetelmät verkossa -vapaa-
valintaisella verkko-opintojaksolla kerryttä-
neet yhteistä tietopakkia eli “Työkalupakkia”. 
Kerromme tästä opiskelijoita osallistavasta toi-

mintatavasta ja esittelemme yhden tavan käyt-
tää Hoodlen eli Moodlen sanastoaktiviteettia. 
Kokemusta meille on kertynyt kolmelta eri to-
teutukselta vuosina 2021–2022.  
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Sanasto on työkalu, jolla myös opintojakson 
opiskelijat voivat tuottaa sisältöä. Otimme sa-
naston käyttöön, koska vetämällämme opinto-
jaksolla on tarkoitus myös käytännössä osallis-
taa opiskelijoita ja saada käytännön kokemusta 
yhteistoiminnasta. Yhteistä tietopakkia kootaan 
koko opintojakson ajan lisäämällä siihen tietoa ja 
linkkejä. Samalla voi kertoa omakohtaista käyt-
tökokemuksista erilaisista hyödyllisistä yhteisöl-
lisistä ja osallistavista sovelluksista tai toiminta-
tavoista. Näitä sanastoon päätyviä tietoja tulee 
esille opintojakson keskusteluissa, opiskelijoiden 
oppimistehtävän toteutuksissa, yhteisissä webi-
naareissa ja tekemässämme ennakkomateriaa-
lissa. Työkalupakiksi nimeämämme tietopankin 
kokoamiseen motivoi myös sen hyödyllisyys, eli 
koko sanasto on mahdollista tulostaa tai tallen-
taa mukaan itselleen kurssilta.  

Jokainen voi lisätä sanastoon uuden hakusa-
nan, jolloin lisätyt kentät aakkostuvat auto-

maattisesti. Jokaiseen hakusanaan voi liittää 
kategorian ja asiasanoja. Sisältöä voi hakea 
kaikilla näillä kriteereillä. Sisällön muokkauk-
sessa editorissa toimivat esim. linkkien ja kuvi-
en lisääminen, joten lisättävä tiedon voi esittää 
monipuolisesti. Mikä parasta, niin jokaista ha-
kusanaa voi kommentoida, eli lukijat voivat li-
sätä vielä kokemuksiaan tai täydentää tietoa 
aiheesta yhdessä. Opettaja voi laittaa sanas-
tossakin suorituksen seurannan päälle ja edel-
lyttää sen kartuttamista ja kommentointia. 

Opettaja voi uudelleen käyttää sanastoa, eli 
seuraavilla toteutuksilla olemme voineet käyt-
tää ja päivittää hakusanoja, joita itse olemme 
lisänneet kurssilla käyttämistämme sovelluk-
sista. 

Asetuksissa oli päällä kommentointien ja tulos-
tusnäkymän salliminen.  Sen sijaan sanaston 
automaattista linkitystä ei käytetty. 

Kuva 1: Esimerkki hakusanasta ja siihen liitetystä kommentista. 
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Miten yhteisöllinen
sisällön tuottaminen sujui? 
Sanastoa katsottiin opintojakson ensimmäi-
sellä toteutuskerralla kaikista sisällöistä kol-
manneksi eniten, eli tuolloin oli yhteensä 1082 
näyttökertaa 35 osallistujalle. Työkalupakissa 
esiteltiin 53 sovellusta, eli kaikki lisäsivät sin-
ne sisältöä ja katsoivat toistensa vinkke-
jä. Keskimäärin jokainen avasi sanaston verk-
ko-opintojakson edetessä siis n. 30 kertaa. 
Kommentteja sanastoon lisättiin 15. Tässä to-
teutuksessamme ei ollut ehtona pakollista suo-
rittamista tai kommentointia. 

Mitään teknisiä ongelmia ei ilmennyt, ja työs-
kentely koettiin hyödyllisenä. Yksi osallistuja sii-
vosi ja muokkasi sanastosta tiedoston jaetta-
vaksi kaikkien verkko-opintojakson osallistujien 
käyttöön.  

Muilla kursseillakin on sanasto olut ahkeras-
sa käytössä, mutta toki lisättyjen hakusanojen 
määrä on suhteellinen osallistujamäärään. 

Mitkä ovat suosituimmat sovellukset yhteisölli-
sessä ja osallistavassa verkkotyöskentelyssä? 

Seuraavat kategoriat ovat vakiintuneet käyt-
töön. Toki jokin sovellus voi kuulua useampaan 
kategoriaan, ja vain luovuus on rajana sovel-
lusten kekseliäälle käytölle. 

• Aikatauluttaminen – kalenterit, jaetut 
• Esitysohjelmat  

• Ideointi  
• Julkaisualustat  
• Karttasovellukset 
• Keskustelualustat 
• Kyselytyökalut 
• Media 
• Ajatuskarttasovellukset 
• Mobiilioppiminen  
• Oppimisympäristö  
• Pelillistäminen 
• Piirtotyökalut 
• Ryhmäytyminen  
• Sanapilvet  
• Suunnittelu 
• Taustakanava (webinaarin yhteydessä 

käytössä) 
• Tekoäly (AI)  
• Valintatyökalut 
• Webinaari- ja verkkokokoussovellukset 
• Videovuorovaikutus 
• Yhteiskehittäminen 
• Yhteiskirjoittaminen  
• Yhteistuottaminen 
• Äänestäminen 

Esimerkiksi näitä Kuvassa 2 näkyviä sovelluk-
sia on käytetty yhteisöllisesti tai osallistavasti 
verkkotyöskentelyssä.

Kun etsii ja kokeilee sovelluksia, huomaa, että 
sen käyttö- ja muokkausoikeuden voikin jakaa 
linkillä, sovellus toimiikin myös mobiilisti tai sitä 
voikin käyttää monin eri tavoin yhdessä teke-
miseen, ideointiin tai suunnitteluun. Tuotoksen 

Kuva 2: Kokoelma sovelluksia, joita opiskelijat ovat esitelleet tietopankissa.
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voi ehkä jakaa edelleen linkkinä tai näkymät voi 
tulostaa pdf- tai kuvamuotoon. Jokainen löy-
tää varmasti omiin käyttötarkoituksiinsa sopi-
via sovelluksia ja niiden käyttötapoja tästä run-
saudensarvesta. 

Miksi yhteisöllisyyttä kannattaa 
tukea verkkotyöskentelyssä?  
Työssä, harjoitteluissa ja opetuksessa käyte-
tään yhä enemmän monia eri verkkotyöskente-
lyn ympäristöjä. On hyvä tutustua niihin ja saa-
da sovelluksista osaamista jo opiskeluaikana. 
Ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuneel-
ta saatetaan työelämässä odottaa laaja-alais-
ta sosiaalisen median hyötykäytön osaamis-
ta ja jopa organisaatiossa uusien sovellutusten 
käyttöönottoa, rationalisointia ja kehittämis-
työtä. Opiskeluaikana näiden eri ympäristöissä 
ja eri tavoin toimivien yhteisöllisten sovellusten 
testaaminen on luontaista. 

Humakin valmennuspedagogiikka (2021) poh-
jautuu oppimisnäkemykseltään sosiokulttuuri-
seen oppimiseen. Mikrotasolta katsottuna tämä 
yhteisöllinen sanastotehtävä on esimerkki so-
siokulttuurisesti toteutusta oppimistehtävästä. 
Sanastoympäristö toimii sosiokulttuurisena ar-
tefaktina, eli se tarvitaan oppimisympäristössä, 
että opiskelijat yhdessä luovat tietoa kohden 
samaa päämäärää. Lisäksi opintojaksolla pa-
lataan tehtävään yhteisöllisissä ja toiminnalli-
sissa webinaareissa. 

Yhteinen työskentely netin välityksellä luulta-
vasti jatkuu myös koronapandemian jälkeen. 
Organisaation kokoukset voidaan suunnitella 
yhteisöllisiksi ja osallistaviksi, kun on tietoa ja 
taitoa eri mahdollisuuksista ja intoa ottaa nii-
tä käyttöön.  

Tervetuloa opintojaksolle vuonna 2023. 

 

Lähteet

Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak 2021. 
Valmennuspedagoginen strategia 2021, 4. Humak.

Kirjoittajat
Susanna Pitkänen, lehtori
Päivi Timonen, lehtori

Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Yhdessä tehden 
– yhteisölliset ja osallistavat 
menetelmät verkossa  

Susanna Pitkänen | Päivi Timonen | Suvi Tuominen 

Koko syksyn pieni mutta päättäväinen oppiva 
ryhmämme on harjoitellut ja kehittänyt omaa 
yhteisöllisen tekemisen tapaansa vapaavalin-
taisella Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät 
verkossa -verkko-opintojaksolla. Opiskelijoita 
informoitiin jo ennakkoon, että tällä opintojak-
solla kääritään hihat ja että suunnitellun yhtei-
söllisen tekemisen mahdollistamiseksi kaikkien 
aktiivinen panos on tärkeä. 

Aluksi tuotimme yhdessä toimimisen pelisään-
nöt ja kertasimme Humakin turvallisemman ti-
lan säännöt verkkokursseilla. Käytimme aikaa 
myös ryhmäytymiseen, tutustumiseen ja luot-
tamuksellisen, avoimen ilmapiirin luomiseen 
erilaisin harjoittein. Opiskelijat jaettiin kolmeen 
pienryhmään, joista kullakin on ollut vuorollaan 
valmisteluvastuuta opintojaksoon kuuluvien 
webinaarien ohjelmassa. 

Webinaareissa on käytetty opintojakson toi-
sen ohjaajan, Humakin verkkopedagogi Päivi 
Timosen, luomaa webinaaripedagogiikan mal-
lia onnistuneesti. Lehtori Susanna Pitkänen on 
varmistanut, että webinaarit ovat mahdollisim-
man interaktiivisia ja osallistavia. Opintojakso 
etenee webinaarien välillä käänteiseen oppi-
materiaaliin perustuen verkko-oppimisympä-
ristö Hoodlessa. 

Heti alkuun lehtori Suvi Tuominen tuotti kurssi-
laisille materiaalia ja harjoitteita käyttökelpoi-
sesta brittiläisestä, Deepr-organisaation ke-
hittämästä viitekehyksestä ihmisten välisen 
yhteyden (human connection) parantamisek-
si verkkoympäristöissä (kuva 1). Mallin mukaan 
ihmisten välinen yhteys edellyttää viiden eri 
osa-alueen toteutumista samanaikaisesti: pre-

sence (’läsnäolo’), equality (’yhdenvertaisuus’), 
accountability (’vastuullisuus’), whole self (’ko-
konainen minä’) ja autonomy (’osallisuus’ ehkä 
kuvaa tätä parhaiten, vaikka se ei olekaan suo-
ra suomennos).
 
Yhtenä verkko-opintojakson tehtävistä opis-
kelijoilla oli laatia yhteisesti artikkeli kurssin ai-
heesta prosessikirjoittamisen menetelmällä. 

Miten verkkotapaamisissa 
vahvistetaan yhteisöllisyyden 
kokemusta?  
Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät verkos-
sa -opintojakson opiskelijat: Senja Asikainen, 
Mari Peltomäki, Salla Rundgren, Heli Talja-Salo, 
Jonne Tommila. 

Humakin valmennuspedagogiikassa korostuu 
yhteisöllinen oppiminen ja vuorovaikutus. Live-
tapaamisissa nämä tulevat monilta luonnos-
taan. Verkkotapaamisissa puolestaan joskus 
voi tuntua raskaalta ja vaikealta saada aikaan 
aitoa yhteyttä ja vuorovaikutusta. Verkon yli ta-
pahtuvassa yhteistyössä on mahdollista pääs-
tä täysin samanlaiseen tulokseen kuin fyysises-
ti samassa tilassa toimien. 

Kirjoittajat, joilla on yhteensä monipuolista ko-
kemusta yhteisöllisistä verkkotapaamisista ja-
kavat tässä artikkelissa kokemuksiaan niistä.  

Senja Asikainen kertoo, miten SPR:n kaveri-
taitoja-verkkoryhmästä saa harjoitusta ja roh-
kaisua vuorovaikutustaitoihin. “Verkkoryhmät 
ovat 13–17 ja 18–29-vuotiaille. Tapaamiset  
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tapahtuvat Zoomissa viikoittain ja tapaamisten 
välissä Discordissa. Ryhmissä on tärkeää luot-
tamus ja siellä saa osallistua omana itsenään, 
kukin haluamallaan tavalla. Yhteisöllisyyttä li-
sätään pienryhmäkeskusteluilla ja erilaisil-
la tehtävillä. Yhdessä käydään läpi kaveri-
taidot-materiaaleja ja videoita. Esimerkiksi 
nettipelien kautta on saatu ryhmässä keskus-
telua aikaiseksi ja ujoimmatkin osallistumaan. 
Tarvetta kaveritaitojen opettelulle on ollut ja 
SPR on halunnutkin tämän kautta tarjota apua 
ja koettaa vähentää nuorten yksinäisyyttä.” 

Opiskelijoille on tarjolla tietoa, tukea ja toimin-
taa Nyyti ry:ssä mielen hyvinvointiin ja opiske-
luissa jaksamiseen. Heli Talja-Salo kertoi tu-
tustuneensa Nyyti ry:n toimintaan Tuudon 
kautta. “Nyyti ry tarjosi mahdollisuuden osal-
listua Mielipiirin-vertaistukiryhmien ohjaaja-
koulutukseen verkkovälitteisesti keväällä 2022. 
Ohjaajakoulutus toteutettiin etämuotoisena ja 
se käsitti kuusi tapaamista. Koulutus painot-
tui tekemällä oppimiseen, joten osallistujat kä-
vivät omakohtaisesti läpi konseptiin kuuluvat 
harjoitukset ja työmuodot. Lisäksi jokainen val-

Tätä Deepr-organisaation viitekehystä ihmisten välisen yhteyden (human connection) parantamiseksi verkkoympäris-
töissä opiskelijat voivat käyttää suunnitellessaan omaa toiminnallista, yhteisöllistä ja osallistavaa tehtäväänsä, jonka 
he sitten raportoivat loppuwebinaarissa. (Lupa kuvan käyttöön: Deepr.cc 2020.)
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misteli ja ohjasi yhden harjoituksen koko ryh-
mälle sekä havainnoi muiden ohjaamista. 
Ryhmätapaamisten tavoitteena oli lisätä osal-
listujien tietoisuutta, itsetuntemusta, taitoja 
huolehtia itsestään ja olla vuorovaikutuksessa 
muiden kanssa. Ryhmissä painottui turvallisen 
ilmapiirin luominen ja sen ylläpito, sekä kaik-
kien kuuleminen ja kunnioittaminen.” 
 
Kouluttajana toimivan Jonne Tommilan mukaan 
verkossa toimiminen ei aina sisällä pidempää 
jatkumoa. Joskus on tarve luoda yhteisöllinen 
ja osallistava ympäristö vain päivän mittaista 
koulutusta varten. Kuinka tässä sitten onnistu-
taan, kun luottamuksen rakentaminenkin ottaa 
aikansa? ”Opiskelijoille tärkeää on päästä heti 
alkuun kartalle järjestelmistä ja päivän agen-
dasta. 

Mikäli etukäteen ei ole valmisteltu selkeää oh-
jepakettia esimerkiksi verkkoalustan käytöstä, 
saattaa oppilas pudota jo alussa pois käytös-
sä olevista ominaisuuksista. 

Tällöin on suurempi kynnys lähteä myöhemmin 
kyselemään, että mitenkä tämä nyt onnistui-
kaan.” Toteaa Tommila. 

”Toinen tärkeä seikka on kouluttajan ulosan-
ti; tässä korostuu hyväntuulisuus ja vaiku-
telma siitä, kuinka helposti lähestyttävä olet. 
Lähiopetuksessa näitä on helpompi tulkita, kun 
taas verkossa nyanssit, kuten hymyily, jäävät 
yleensä piiloon. Anna siis palaa! Vitsaile, naura, 
keskustele ja osallista”, Tommila vinkkaa. 

Mari Peltomäki summaa kirjoittajien kokemuk-
sista opittuna: ”Yhteisöllisyys ylläpitää koke-
muksiamme yhteenkuuluvuudesta ja kantaa 
myös verkon yli. Yhteinen keskustelu tavoit-
teista synnyttää yhteistä ymmärrystä, joka hel-
pottaa ihmisten välistä vuorovaikutusta työ-
yhteisöissä, joissa on erilaisia ihmisiä ja tapoja 
kommunikoida. Myönteinen ja riittävän pitkä-
aikainen kontakti edesauttavat yhteisöllisyy-
den syntymistä. Yhteisöllisyys on edellytys sille, 
että työpaikoilla syntyy Me-henki, henkilökun-
ta on sitoutunutta, motivoitunutta ja osallisuu-
desta on vahva kokemus. Siten yhteisöllisyys 
on ikään kuin näkymätön liima, joka yhdistää 
meitä.”   

 

Tämä artikkeli on yhteiskirjoitettu verkon yli 
Humakin “Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät 
verkossa” -verkko-opintojaksolla. Opintojaksolla 
kirjoittajat olivat fyysisesti Kuopiossa, Alanyassa, 
Järvenpäässä, Helsingissä, Lahdessa ja homma 
saatiin toimimaan.  

Itsearviointia: ”Onnistuimme mielestäni hy-
vin, Salla kutsui meidät kokoon, kiitos Salla! 
Alustalle kirjoittaminen oli paljon helpompaa, 
kuin luulin. Meillä oli noin viisi päivää aikaa käy-
dä tuottamassa tekstiä. Työstimme ja hioimme 
vielä yhdessä otsikkoa ja tekstiä sunnuntaina. 
Mitä havaintoja teit prosessista? 
Yhteiskirjoittaminen ja tuottaminen oli helppo, 
nopea ja mukava tapa tuottaa tekstiä.”  
 
”Kiitos hyvästä prosessista ja erityisesti Sallalle 
aktiivisesta otteesta. Saimme tehtävän maa-
liin ja pääsimme kokemaan uutta eli miten teh-
dään tekstiä yhdessä.” 

 

Kirjoittajat
Susanna Pitkänen, lehtori
Päivi Timonen, lehtori
Suvi Tuominen, lehtori

Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Digisti-hankkeessa 
sparrattiin 
digipedagogiikassa  

Päivi Timonen

Vuoden 2021 syyskuusta lähtien DIGISTI – 
Digitaidot haltuun toisella asteella -hank-
keessa on edistetty ja kehitetty niin opiskeli-
joiden kuin opettajienkin digitaitoja (Humak 
2022). Olin Haaga-Helian yliopettaja Henna 
Hennilän työparina Digisti-hankkeen toisen as-
teen opettajien pedagogisessa sparraukses-
sa. Keskityimme verkkopedagogiikkaan ja digi-
osaamisen kehittymiseen. 

Toteutimme pedagogisen sparrauksen seuraa-
vasti: Kokoonnuimme toukokuusta 2022 alkaen 
ryhmän kanssa yhteensä neljä kertaa noin 
puoleksitoista tunniksi. Keskustelimme alkuun 
tarpeista, joita osallistujilla oli verkko-opintojen 
toteutuksesta. Toiveet liittyivät verkko-opinto-
jakson rakentamiseen Moodleen, oppimateri-
aalivideoiden tuottamiseen ja niiden editoinnin 
oppimiseen sekä virtuaaliseen oppimisympä-
ristöön tuotettavan opintojakson toteuttamisen 
pohtimiseen. 



Digitalisaatio | Humak

75

Kaiken kaikkiaan tuntuu siltä, että sparrausker-
toihin mahtui yllättävän paljon sisältöä. Lujaa 
edetään digiopiskelun kehittämisessä toisella 
asteella! Siellä arkea tuntuvat olevan myös VR-
ympäristöt oppimisessa.  

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke 
parantaa toisen asteen opiskelijoiden vuorovai-
kutus- ja digitaalisia taitoja. Lisäksi hankkeessa 
tuetaan oppilaitosten ohjaus- ja pedagogista 
henkilöstöä tilanteessa, jossa koronapandemia 
on vaikuttanut toisella asteella opiskelemiseen, 
opiskelijoiden työllistymiseen ja hyvinvointiin. 
Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin 
covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toi-
mia. 

Hankkeen osatoteuttajat ovat Humak, 
Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkea-
koulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Helsingin 
Diakonissalaitoksen säätiö ja Wenhe Oy. 
Kohdeoppilaitoksina on seitsemän toisen as-
teen oppilaitosta pääkaupunkiseudulta. Lue li-
sää: https://digisti.humak.fi. 

 

Lähteet: 

Humak, 2022. DIGISTI – Digitaidot haltuun toisella 
asteella -hankkeen uutiskirje 5/2022. 

Ensimmäiset sparraustilaisuudet käytim-
me Moodle-verkko-oppimisympäristön tu-
tuksi tekemiseen. Kannustimme osallistujia 
hankkimaan pääsyn oman organisaationsa 
verkko-oppimisympäristöön, niin että heillä 
olisi siellä käytössään oma kurssi, johon voi-
si lähteä työstämään sisältöä. Käytimme spar-
rauksessa aikaa siihen, että etsimme or-
ganisaatiosta henkilöitä, jotka voisivat olla 
vertaistukena pedagogisen työstön edetes-
sä. Videoiden editointiympäristönä käytimme 
toisen asteen oppilaitoksissa käytössä olevaa 
Clipchamp-editointiohjelmaa. Yhden session 
aikana ehdimme käydä läpi ohjelman perus-
teet. Kannustimme opettajia osallistumaan 
myös muiden järjestämiin koulutuksiin ja väli-
timme heille tietoa niistä. 

Ainakin meidän sparrausryhmässämme ollut 
lehtori oli saanut laajoja kokonaisuuksia yksin 
toteutettavakseen. Keskustelimme mahdollisuu-
desta saada pedagogista kumppanuutta oman 
organisaation sisältä saman aineen opettajilta. 
Pohdimme, mitä osa-alueita verkkokurssilla voi-
si opinnollistaa niin, että opiskelijoilla olisi aktiivi-
nen rooli oppimistehtävissä oppimateriaalikoos-
teiden tuottamiseksi esimerkiksi videomuotoon. 

Oppimateriaalin toteuttaminen videona -pe-
dasparraussessiossa pohdimme myös, miten 
asiakaspalvelun tilanteiden videoita voitaisiin 
toteuttaa niin, että opettajalla käytettävissä 
oleva aika riittäisi verkko-opintojakson teke-
miseen. Autenttisten asiakaspalvelutilanteiden 
kuvaaminen videolle on jo oma prosessinsa. 
Se sisältää esimerkiksi videon käsikirjoituksen 
– koko videon käsikirjoituksen ja keskustelukä-
sikirjoituksen näyttelemiseen –, kuvaustarvik-
keet – kamerat, valot, mikrofonit jne. –, autent-
tisen tilan – kaupan, milloin käytettävissä? –, 
roolihenkilöt – asiakkaat, asiakaspalvelijan tai 
-neuvojan –, lavastuksen ja rekvisiitan – lavas-
teet, puvustus – sekä kaikkien tarvikkeiden ja 
ihmisten kuljetukset edestakaisin. 

Viimeisessä sessiossa keskustelimme VR-
ympäristöön tuotetuista verkko-opintojaksois-
ta ja VR-sisällöistä sekä vertailukehitimme nii-
tä. Toisen asteen ammatillisella oppilaitoksella 
on käytössään virtuaalimaailman ympäristö, 
jonne se tuottaa sisältöä. Työntekijöiden on tär-
keää varmistaa itselleen pääsy noihin käytet-
tävissä oleviin VR-ympäristöihin ja tekniikkaan. 

Kirjoittaja
Päivi Timonen, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Kuvan tekijänä Midjourney-tekoäly Oona Tikkaojan ohjeistamana.
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Metaversumit kulttuurialan 
toimintaympäristönä 
 
 

Toimin tutkijana ESR-hankkeessa nimeltä Luovat Metaversumeissa 
(LUME), jonka tehtävänä on selvittää, voivatko metaversumit ja NFT:t 
laajentaa taiteilijoiden, erityisesti nuorten freelancerien, ansaintamah-
dollisuuksia. Tässä artikkelissa pohdin metaversumeja kulttuurialan toi-
mintaympäristönä. 

Oona Tikkaoja

Mikä metaversumi? 
Metaversumi-sana nousi laajempaan keskus-
teluun vuoden 2021 aikana. Termillä on usei-
ta määritelmiä. Samaa mieltä ollaan siitä, että 
metaversumi on kolmiulotteinen, vuorovaiku-
tuksen mahdollistava tila, johon osallistutaan 
avatarien välityksellä ja jossa on mahdollis-
ta tehdä ostoja krypto- tai muulla valuutalla 
(Ravenscraft 2022). Jotkut käyttävät termiä yk-
sikössä, toiset monikossa. Tällä hetkellä monet 
yritykset rakentavat ja kehittävät omia meta-
versumejaan, jotka voidaan joko pitää yrityk-
sen itsensä hallinnoimina tai avata hajautetuik-
si organisaatioiksi (decentralized autonomous 
organization, DAO). DAOt ovat organisaatioi-
ta, joiden toimintaan kyseisen yhteisön kryp-
tovaluuttaa omistavat käyttäjät voivat vaikut-
taa äänestämällä. Monissa yhteyksissä niistä 
puhutaan osallistumisen riemuvoittona, mut-
ta käytännössä ne ovat lähempänä perintei-
sen osakeyhtiön osakkeenomistamista tai yh-
tiökumppanuutta (Levine 2022). 

Kryptovaluutat ja NFT:t liittyvät metaversumei-
hin siten, että monet metaversumit on raken-
nettu lohkoketjuihin, joissa sijaitsevat myös nii-
den oma valuutta ja uniikit objektit (NFT:t), jotka 
voivat olla vaikkapa tontteja, äänestysoikeuk-
sia tai taideteoksia. Eri metaversumeissa on eri 
tavat avatarien ja ympäristöjen rakentamiselle 
sekä omat valuutat. Monien toimijoiden tavoit-

teena on, että tulevaisuudessa olisi yksi me-
taversumi, kolmiulotteinen internet, jossa voisi 
liikkua paikasta toiseen saman avatarin muo-
dossa, kuten nykyään voi sujuvasti siirtyä yh-
deltä nettisivulta toiselle. 

Osa metaversumi- ja NFT-liikehdinnästä on yli-
optimistista intoilua ja suoranaista huijausta. 
Tämä on tunnusomaista uusien ilmiöiden alku-
vaiheille, joten liika skeptisyys ei ole rakentavaa. 
Sen sijaan on tutkittava tarkemmin ilmiön mah-
dollisuuksia. LUME-hankkeessa selvitetään, 
millaisia ansaintamahdollisuuksia metaversu-
mit voisivat tarjota nuorille taiteilijoille. Miten 
NFT:n tekeminen hyödyttäisi taiteilijaa? Miten 
kuvanveistäjä voisi ansaita 3D-skannaamalla 
veistoksiaan myyntiin 3D-malleina tai tulos-
tettaviksi on-demand-3D-printtauspalveluis-
sa? Millaista ansaintaa taiteilijalle voisi tuoda 
vaikkapa toiminnallisten virtuaalikokoushuo-
neiden suunnittelu, joita hän tai jokin muu taho 
vuokraisi elämyksellisten etätapahtumien jär-
jestämiseen? On tärkeää selvittää myös, millai-
sia eettisiä kysymyksiä toimintaan liittyy (esim. 
ympäristö- ja saavutettavuuskysymykset), jot-
ta taiteilijat voivat tehdä informoituja valintoja. 
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Internet muuttaa muotoaan 
Varsinkin lohkoketjupohjaisiin ratkaisuihin liit-
tyy paljon innostusta avoimuudesta, hajau-
tetusta vallasta ja laajasta osallisuudesta. 
Taustalla on ajatus, että portinvartijoita ja vä-
littäjiä ei tarvita, vaan jokainen voi ansaita suo-
raan omalla työllään. Toisaalta jo NFT:n teke-
minen (”minttaaminen”) on maksullista, joten 
täysin tyhjätaskuna ei voi lähteä liikkeelle. 
Monet etsivät vaihtoehtoa pikku hiljaa liioitel-
luksi pullistuneelle Web2-vaiheen toimintalogii-
kalle, jossa ihmiset maksavat suuryritysten tar-
joamien alustojen käytöstä (tiedostamattaan 
tai tiedostaen) antamalla omaa dataansa hyö-
dynnettäväksi markkinoinnin kohdentamiseen. 
Tämä korjaantuu teknologiaintoilijoiden mu-
kaan internetin seuraavassa, Web3:ksi kutsu-
tussa vaiheessa, joka hajautetun rakenteensa 
ansiosta estää vallan kasaantumisen (Storås 
2022). 

Digitaalinen antropologi Giles Crouch (2022b) 
painottaa, että vaikka metaversumin avoi-
muutta suitsutetaankin, se ei ole (ainakaan 
vielä) todellisuutta, sillä päästäkseen mukaan 
osallistuja tarvitsee nopean internetyhteyden 
ja laitteiston. Crouch painottaa sitä, että on tär-
keää puhua asioista niiden oikeilla nimillä: ny-
kyiset metaversumit eivät ole yhteiskunnallisia 
palveluja (vaikka sellaisiakin voidaan lohko-
ketjuteknologiaa hyödyntäen rakentaa) vaan 
markkinapaikkoja. (Crouch 2022b.) Tämä ei 
ole välttämättä ongelma – riippuen kunkin toi-
mijan arvoista. Se on kuitenkin fakta, joka tai-
teilijoiden on erittäin tärkeää ymmärtää. Kyse 
ei viime kädessä ole teknologiasta vaan sii-
tä, millaisia toimintasääntöjä yhteisöt kirjoit-
tavat. Crouch (2022a) korostaakin, että nämä 
uudet teknologiat saattavat muuttaa poliit-
tisia ja taloudellisia systeemejä pysyvästi. 
Lohkoketjuteknologiat mahdollistavat monen-
laista toimintaa, jolle osallistujat luovat sään-
nöt, politiikat ja käyttötavat. Siksi myös taide- 
ja kulttuurialan on erittäin tärkeää olla mukana 
vaikuttamassa ja luomassa uutta. 
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Kuntien digiosaamista 
juurruttamassa  

 
Jari Hoffrén
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Kuinka digiosaaminen – videokuvaaminen, suo-
ratoisto ja erilaiset lisätyn todellisuuden hyö-
dyntämisen mahdollisuudet – voitaisiin juurrut-
taa osaksi kuntien toimintaa sen jälkeen, kun 
koulutushanke päättyy? Humakin kulttuurituo-
tannon kuntien digiosaamista vahvistavaan 
Ajuri-hankkeeseen sisältyvä digistrategia pyr-
kii vastaamaan tähän haasteeseen. 

Hankkeen tavoitteena on Keski-Suomen kunnis-
sa toimivien kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita 
tarjoavien tahojen digitaalisen tuotanto-osaa-
misen vahvistaminen. Hankkeeseen lähti mu-
kaan 11 keskisuomalaista kuntaa: Hankasalmi, 
Jyväskylä, Karstula, Keuruu, Laukaa, Muurame, 
Petäjävesi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja 
Äänekoski. Hankkeen kohderyhmää ovat kun-
tapuolen toimijoiden lisäksi  kolmannen sekto-
rin toimijat, vapaat toimijat ja itsensä työllistäjät. 

Hankkeeseen sisältyy koulutuksen lisäksi stra-
tegiatyöpajatoiminta, jolla pyritään vastaa-
maan hanketoiminnasta tuttuun ongelmaan: 
kuinka varmistaa hankkeen aikana hankitun 
osaamisen mahdollisimman tehokas hyödyn-
täminen hankkeen päättymisen jälkeen? 

Lähtökohdissa on eroja 

Hankkeessa mukana olevat kunnat muodosta-
vat edustavan otannan maakunnasta, ja niiden 
tilanne saattaa heijastella maaseutukuntien ti-
lannetta laajemminkin. Keskuskunnissa ollaan 
pidemmällä, mutta myös pienistä kunnista löy-
tyy luovia ratkaisuja. Digitalisaation hyödyn-
tämiseen vaikuttavat kunnan omat strategiat, 
niin yleisellä tasolla mahdollisina kulttuuri-, va-
paa-aika- tai sivistystoimen strategisina linja-
uksina kuin erityisesti digitalisaatiota koskevi-
na linjauksina. 

Joissakin kunnissa jopa kunnan yleisen stra-
tegian merkitys koettiin epäselväksi niin oman 
palvelutoiminnan kuin digitalisaation edistä-
miselle. Joissakin taas omaa palvelutuotan-
toa ohjasivat suhteellisen tuoreet strategiset 
linjaukset ja ohjelmat. Itse digitalisaatio näkyi 
kuntakoosta riippumatta laajasti: koululaisille 
suunnatuista mediahankkeista kunnan erilais-
ten viestintä- ja tapahtumatoimintojen digitali-
sointien kautta seniorikansalaisten palveluiden 
digitalisointiin mm. tabletti- ja puhelinpal-
veluissa. Kulttuuriperinnön järjestelmällinen  
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digitalisointi oli nostettu keskeiseksi tavoitteek-
si yhdessä kunnassa. 

Osaamisen konkreettisemman jalkauttamisen 
ja pysyvyyden ratkaisevat käytössä olevat re-
surssit alkaen siitä, ketkä kunnan henkilöstöstä 
ovat koulutukseen osallistuneet. Kirjastoväen 
osuus oli suurin, mutta mukana oli myös va-
paa-aikapalveluiden edustajia. Kaikissa kun-
nissa pohdittiin resurssien vähäisyyttä ja usein 
myös digitalisaatio-oppien hyödyntämisen jää-
mistä jopa yksittäisten henkilöiden innostumi-
sen varaan.  

Mahdollisuuksia ja ratkaisuja 

Pohdittaessa digiosaamisen jalkauttamista 
mahdollisuudet jaetaan karkeasti kahteen pää-
luokkaan. Ensisijainen kysymys kunnissa kuu-
luu, kuinka osaaminen saadaan vakiinnutettua 
ja hyödynnettyä osaksi kunnan oman henki-
löstön toimintaa ja keskeisiä palveluja. Toinen 
kysymys on, kuinka digiosaamista voitaisiin 
hyödyntää yhdessä sellaisten järjestö- ja yrit-
täjätoimijoiden kanssa, jotka osallistuvat joka 
tapauksessa yhteisiin palvelutuotantoihin. 

Omassa palvelutuotannossa ratkaistavina ovat 
mm. kysymykset osaajista ja heidän työnkuvis-
taan sekä toimintamallit teknisen kaluston, esi-
merkiksi suoratoistolaitteiden, hyödyntämisek-
si. Jos joku osaa muita paremmin, kuinka hänen 
osaamistaan voidaan ja pystytään parhaiten 
hyödyntämään? Kouluttaako hän osana työ-
tään myös muita, vai sisältyvätkö esimerkiksi 
tapahtumien suoratoiston tai videotaltiointien 
edellyttämät toimenpiteet kuvauksesta jälkikä-
sittelyyn hänen työnkuvaansa? 

Vastaavasti käytössä olevaa kalustoa – jota 
kunnissa on hyvin vaihtelevasti eikä välttämät-
tä suorassa suhteessa kunnan kokoon – tulisi 

käyttää mahdollisimman paljon. Lainataanko 
laitteistoa oman käytön lisäksi esimerkiksi kir-
jastosta, ja jos lainataan, miten käytön opas-
tus toteutetaan? Avaako tämä mahdollisuuksia 
yhteistuotantoihin? Kysymyksiä riittää. 

Mahdollisuuksia on myös paljon. Erilaiset e-ai-
neistot kirjastoissa ovat arkipäivää, vierailu-
ja ja tapahtumia striimataan kevyemmällä ka-
lustolla satunnaisesti jo nyt, ja opasvideoita 
sekä näyttelyiden digiopastuksia laaditaan. 
Teknologiset mahdollisuudet läpäisevät kun-
nan palvelutoimintaa viestinnän digitalisoimi-
sesta yksittäisten palveluiden räätälöinteihin, 
kuten seniorikansalaisten tablettiosaamiseen. 

Hanke jatkuu keväälle 2023, jolloin osallistuja-
kunnissa ollaan entistä enemmän selvillä ensi-
sijaisista digiaskeleista. Yksi periaate läpäisee 
kaikkea toimintaa: digitaaliset palvelut täy-
dentävät ja monipuolistavat palvelutarjoomaa, 
jonka ydin on aina kuntalaisten aidoissa koh-
taamisissa. 
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Digivirtaa! -hanke- 
koulutuksen osallistujat  
perehtyivät pelitapahtuman 
tuottamiseen 
 
 

Keväällä 2021 alkanut Nuorten virtalähde (eli tuttavallisemmin Digi-
virtaa!) -hankkeen tavoitteena on tarjota tapahtumatuotannosta kiin-
nostuneille nuorille koulutusta digitaalisten tapahtumatuotantojen 
tekemiseen. Hankkeen aikana he pääsevät kurkistamaan tapahtuma-
tuotannon perusteisiin ja tutustumaan digitaalisuuden mahdollisuuksiin 
tapahtuma-alalla sekä webinaarien että oman tuotannon tekemisen 
avulla. Keväällä 2022 osallistujat pääsivät tuottamaan pelitapahtuman 
Imatralla, josta muotoutui trendikkäästi hybriditapahtuma.

Tapahtumia verkossa 
osallistujien ehdoilla 

Syksyllä 2021 ensimmäinen koulutusjak-
so huipentui kolmeen erilaiseen digitaali-
seen tapahtumaan, joista kirjoitin edellisessä 
Väläyksiä-julkaisussa. Keväällä 2022 alkoi uusi 
koulutusjakso, jolloin osallistujat saivat jälleen 
ideoida oman tapahtuman, jota alkavat tiiminä 

Paula Kostia

tuottamaan. Kiinnostuksen kohteiksi nousivat 
pelaaminen ja musiikkitapahtuma, ja näistä ai-
heista muotoutui Funky Game Night -pelitapah-
tuma. Koska pelitapahtuman järjestäminen oli 
myös meille hankkeen vetäjille uutta, etsimme 
yhteistyökumppaniksemme jonkun kokeneem-
man järjestäjän. Saimme mukaamme Kipinä-
hankkeen tiimin sekä Etelä-Karjalan E-urheilijat 
ja yhdistimme osaamistamme, vaikkakin mo-
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lemmat hankkeet tuottivat tapahtumaan oman 
tavoitteidensa mukaista sisältöä.  

Funky Game Night oli pääsymaksuton nuorille 
aikuisille suunnattu tapahtuma, joka toteutet-
tiin sekä livenä että verkossa. Imatran kulttuu-
ritalon Virtaan rakennettiin tapahtumaa varten 
pelisali. Laitteet paikalle toimitti Etelä-Karjalan 
E-urheilijat, joka oli vastuussa myös tapahtu-
man tekniikasta ja peleistä. Hankkeen tuot-
tajatiimi rakensi tapahtuman sisältöä tiiviis-
sä yhteistyössä E-urheilijoiden tuotantotiimin 
kanssa. Livetapahtuman lisäksi samaan ai-
kaan oli käynnissä striimitapahtuma, jota veti 
nuori pelistriimaaja Jere Leinonen alias leis-
kagg. Koska mukana oli toive järjestää musiik-
kitapahtuma, yhdistettiin peli-iltaan DJ-keikka, 
joka toteutettiin Helsingistä ja yhdistettiin strii-
miin. Varsinaista multitaskaamista siis! 

Uutta oppia ja 
onnistumisen kokemuksia 
Vaikka tavallisilta digitapahtumien sudenkuo-
pilta ei täysin vältyttykään (nettiyhteydet aluksi 
poikki, muutama piuha puuttui, ulko-oven säh-
kölukon kanssa ongelmia), ilta sujui lopulta lep-
poisasti. Salissa oli pelaajia, ja myös striimiä 
seurattiin salissa valkokankaalta. DJ:n musiik-
kisetit rytmittivät iltaa, ja livetapahtuman tun-
nelmaa välitettiin striimiin verkkotapahtuman 
osallistujille. Hybriditapahtuman tuottamisen 
monipolvisuus tuli tuotannon aikana esille. Kun 
tapahtuman elementit ja ohjelma piti saada 
toimimaan sekä livenä että verkossa, käytän-
nössä tuotettiin kaksi tapahtumaan samaan 
aikaan. Erilaisia suunnitelmia live- ja verkko-
yleisön yhteisestä tekemisestä ja ohjelmasta 
piti karsia matkan varrella, jotta saatiin oikeas-
ti toimivaa sisältöä molemmille kohderyhmille.  

Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli huikea koke-
mus, joka paitsi kasvatti kaikkien tuotantotii-
min osallistujien osaamista, oli myös tapahtu-
man osallistujille mukavan rento tapahtuma. 
Digivirtaa!-hankkeen osallistujat saivat tapah-
tumasta onnistumisen kokemuksia, ja palaut-

teessa he totesivatkin, kuinka luottamus omaan 
osaamiseen on noussut tapahtuman tuottami-
sen myötä. Olipa yhdelle osallistujalle tullut jo 
kutsu toistakin pelitapahtumaa tuottamaan!  

Iloitsin siitä, että pääsin tutustumaan pelita-
pahtuman ihmeelliseen maailmaan, ja siitä jäi-
kin kytemään jo seuraava hankeidea. Kaiken 
kaikkiaan voin todeta, että hankkeen aikana 
pääsin osallistujien toteuttamien tuotantojen 
mukana tutustumaan uusiin maailmoihin, joi-
hin en olisi ilman hankkeen osallistujien tuotan-
toja törmännyt. 

Kirjoittaja
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Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Humakissa tavoitteena on kasvattaa jatku-
van oppimisen painoarvoa ammattikorkea-
koulun toiminnassa valtakunnallisten tavoit-
teiden suuntaisesti. Tämä tarkoittaa muun kuin 
tutkintokoulutuksen koulutusmuotojen tarjon-
nan ja näissä koulutusmuodoissa tuotettujen 
opintopisteiden lisäämistä. Tavoitteet tarvit-
sevat tuekseen toimivia digitaalisia ratkaisuja, 
jotka mahdollistava jatkuvan oppimisen kysyn-
nän ja markkinoiden kasvattamisen sekä kor-
keakoulun prosessien automatisoinnin. Humak 
onkin mukana pilottikorkeakouluna Digivisio 
2030 -hankkeen jatkuvan ja joustavan oppimi-
sen tarjottimen kehittämisessä. Tavoitteena on, 
että Digivisiossa kehitettäviä digitaalisia palve-
luita hyödyntämällä voimme edistää jatkuvan 
oppimisen tavoitteiden saavuttamista. 

Jatkuva oppiminen 
haastaa korkeakoulun 
digitaaliset palvelut 
Korkeakoulujen digitaaliset järjestelmät ja pal-
velut on rakennettu pitkälti tutkintokoulutuksen 

tarpeisiin, eivätkä ne siksi tue parhaalla mah-
dollisella tavalla jatkuvan oppimisen prosesse-
ja. Digitaalisia palveluita tarvitaan jatkuvan op-
pimisen kasvun tueksi ainakin kolmella tavalla. 
Ensiksi vähentämään jatkuvan oppimisen pro-
sesseihin liittyvää käsityötä. Jatkuvan oppimi-
sen koulutusmuotojen tarjonnan julkaisemisen, 
ilmoittautumisten käsittelyn ja osittain myös ti-
lastoinnin prosesseja hoidetaan Humakissa 
edelleen pitkälti käsityönä. Humakissa on pyrit-
ty automatisoimaan prosesseja, mutta kaikkiin 
tarpeisiimme vastaavia ratkaisuja ei ole ollut 
tarjolla. Prosessien automatisointia tarvitaan, 
jotta volyymin kasvu mahdollistuu.  

Toiseksi digitaalisten palveluiden kehittämistä 
tarvitaan tukemaan jatkuvan oppimisen kou-
lutusten myyntiä. Markkinoinnilla saadaan lii-
kennettä sivuille, jossa jatkuvan oppimisen 
opintotarjonta on esillä, mutta liikenteen pitäi-
si konvertoitua ilmoittautumisiksi opintoihin. 
Maksullisessa jatkuvan oppimisen koulutuk-
sessa asiakaskokemus vaikuttaa ostopäätök-
sen tekemiseen. Opintoihin ilmoittautumisen ja 
maksamisen tulee olla helppoa ja käyttäjäys-

Digitaalisuudesta 
tukea jatkuvan
oppimisen kasvuun  
– Näkökulma Digivision jatkuvan 
oppimisen pilottiin
 Hilla Mäkelä
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tävällistä. Jokainen korkeakoulu on rakentanut 
tähän omat ratkaisunsa. Humakissa on pyrit-
ty kehittämään jatkuvan oppimisen tarjonnan 
esittämisen ja ilmoittautumisprosessin asia-
kaskokemusta kehittämällä verkkokauppaa. 

Kolmanneksi tarvitaan valtakunnallisia di-
gitaalisia palveluita tukemaan jatkuvan op-
pimisen markkinoiden ja kysynnän kasvua. 
Valtakunnallisesti korkeakoulujen jatkuvan op-
pimisen tarjonta on hajallaan korkeakoulujen 
omissa palveluissa, eikä koulutusta etsivällä 
ole yhtenäistä näkymää korkeakoulujen tarjon-
taan. Myös tietoa kysynnästä, tarpeista ja asi-
akkaiden käyttäytymisestä tarvittaisiin, jotta 
koulutustarjontaa voidaan kehittää tiedon poh-
jalta vastaamaan tarpeita.  

Digivisio 2030 -hankkeesta 
digitaalisia ratkaisuja jatkuvaan 
oppimiseen 
Näihin käytännön haasteisiin odotetaan ratkai-
suja valtakunnallisesta korkeakoulujen Digivisio 
2030 -hankkeesta. Hankkeessa kehitetään jat-
kuvan ja joustavan oppimisen tarjotinta, jonka 
tavoitteena on yhdistää korkeakoulujen jatku-
van oppimisen tarjonta saataville yhteen paik-
kaan. Tarjottimella oppija voi mm. tarkastella ja 
vertailla koulutustarjontaa, löytää tarpeisiinsa 
sopivaa koulutusta ja ilmoittautua ja maksaa 
opinnot. Korkeakouluille tarjotin mahdollistaa 
mm. laajemman asiakaskunnan saavuttami-
sen, oman toiminnan tehostamisen ja tarjon-
nan kehittämisen tarjottimelle kertyvän datan 
avulla. (Digivisio 2030 -hanke 2022b.)  

Humak on pilottikorkeakouluna mukana kehit-
tämässä jatkuvan ja joustavan oppimisen tar-
jottimen ensimmäistä osajulkaisua, jossa tar-
jottimelle tuodaan informaalia ja nonformaalia 
jatkuvan oppimisen tarjontaa. Pilotissa tun-
nistetaan informaalia ja nonformaalia jatku-
van oppimisen koulutustarjontaa ja paketoi-
daan sitä jatkuvan oppimisen palvelumuodoksi 
tarjottimelle. Tavoitteena on kuvata tarjonta 
osaamisperusteisesti ja määritellä pilotin aika-
na yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa 
koulutusta koskevat tiedot, jotka oppija näkee 
tarjottimella. (Digivisio 2030 -hanke 2022a.) 

Pilotointi tukee palveluiden 
käyttöönottoa 
Pilotointiin osallistuminen antaa Humakille 
mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa 
tarjottimen kehittämiseen. Samalla edistetään 
valmiutta hyödyntää tarjotinta ja muita siihen 
kytkeytyviä palveluita ja siten luodaan osal-
taan edellytyksiä jatkuvan oppimisen kasvul-
le. Pilotti mahdollistaa myös uusien tarjonnan 
konseptien testaamisen, kuten esimerkiksi in-
formaalin ja nonformaalin tarjonnan hyödyntä-
misen formaalin ja maksullisen jatkuvan oppi-
misen markkinoinnissa sisäänheittotuotteena. 

Käytännön arjessa kehitettävillä palveluilla on 
mahdollisuus vähentää käsityötä, kun tietojen 
on suunniteltu liikkuvan rajapintoja pitkin tar-
jottimen ja korkeakoulujen järjestelmien välillä. 
Myös tarjottimen tuomat mahdollisuudet löy-
tää laajempaa kysyntää ja markkinoita jatku-
van oppimisen koulutuksille ovat houkuttelevat. 
Koulutustarjonnan kehittämisessä myös tie-
to koulutustarpeista ja tarjonnan katvealueis-
ta olisi arvokasta, jotta pystymme kehittämään 
tarpeisiin vastaavaa koulutusta.  
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littu. Viitattu 7.11.2022. https://digivisio2030.fi/
digivisio-etenee-kohti-toteutuksia-ensimmaiset-pi-
lottikorkeakoulut-valittu/ 

Digivisio 2030 -hanke 2022b. Uudet palvelut. Viitattu 
7.11.2022. https://digivisio2030.fi/uudet-palvelut/  

Kirjoittaja
Hilla Mäkelä, 
jatkuvan oppimisen suunnittelija
Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Humak siirtyi sähköisten 
tutkintotodistusten aikaan 

Paula Heikkilä | Emmi Roos

Ensimmäinen sähköinen tutkintotodistus 
Humakissa luotiin 12.9. valmistuneelle opiske-
lijalle. Syksyn aikana jatkuvan valmistumisen 
mallin mukaisesti valmistuville tehdään kym-
meniä sähköisiä todistuksia. Valmistujat saa-
vat ohjeen hakea sähköisen tutkintotodistuksen 
Peppi-opintotietojärjestelmästä ja tehdä siitä 
useita kopiota tallennettavaksi eri paikkoihin.

Sähköisen tutkintotodistus luodaan ja allekir-
joitetaan Atomi-palvelussa. Atomin on tuot-
tanut Studyo Oy, jonka kanssa Humak asioi 
ensimmäistä kertaa ottaessaan käyttöön 
Atomi-palvelun sähköiset opiskelutodistuk-
set ja opintosuoritusotteet noin vuosi sitten. 
Sähköisen tutkintotodistuksen valmistami-
nen pitää sisällään sähköisesti suoritettavia 
osaprosesseja, joista yksi on rehtorin sähköi-
nen allekirjoitus. Rehtori tai vararehtori allekir-
joittavat sähköisillä työkaluilla jokaisen opiske-
lijapalveluiden heille toimittaman todistuksen. 
Sähköinen tutkintotodistus on virallinen todis-
tus, eikä se vaadi erillistä oikeaksi todistamista. 
Tarvittaessa sähköisen tutkintotodistuksen ai-
touden voi tarkistaa Digi- ja väestötietoviras-
ton ylläpitämällä PDF-asiakirjapalvelulla sekä 

Humakin verkkosivuilta löytyvällä Studyon va-
lidointipalvelulla. 

Studyon ja Humakin yhteinen sähköisen tut-
kintotodistuksen suunnittelutyö piti sisällään 
muutamia kokouksia, todistuspohjien määrit-
telyä sekä järjestelmien käyttäjäkoulutuksen. 
Todistusmallien ja palvelun toimintojen hal-
tuunoton jälkeen opiskelijapalveluissa suunni-
teltiin uusi tutkintotodistushakemus, hakemuk-
sen käsittelyn käytännöt ja opiskelijan ohjeet.

Digivisio 2030 ja
sähköinen tutkintotodistus
Digivisio 2030 -hanke on korkeakoulujen yh-
teinen kansallinen hanke, jonka päätavoittee-
na on edesauttaa oppijoita, korkeakouluja ja 
yhteiskuntaa hyödyttävää oppimisen tulevai-
suutta. Digivisio 2030 -hankkeessa kansalai-
nen on oppija, jonka oppimista ja työelämään 
sijoittumista pyritään helpottamaan laaduk-
kailla digitaalisilla palveluilla ja digipedagogii-
kalla. (Digivisio 2030 2022.) Digitalisoidessaan 
oppijan osaamisen todentamista ja opiskelija- 

Humanistisen ammattikorkeakoulun virallinen tutkintotodistus on ku-
luvan vuoden syyskuusta lähtien ollut sähköisessä muodossa. Digivisio 
2023 -hankkeen digitalisoinnin tavoitteiden mukainen sähköinen tut-
kintotodistus lisää ketteryyttä todistuksen käsittelyssä opiskelijahallin-
nossa ja oppijan käytössä. Ensimmäiset ammattikorkeakoulut siirtyi-
vät sähköisten tutkintotodistusten käyttöön viime vuonna, josta lähtien 
digitaaliseen malliin siirtymisen tahti on korkeakouluissa kiihtynyt yli-
opistojenkin aktivoiduttua muutostyössä (Stigell 2022). Todistusuudis-
tuksen myötä paperisten tutkintotodistusten tulostaminen ja luovutta-
minen valmistuneelle jäi korkeakoulussamme menneisyyteen.
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hallinnon prosesseja sähköisten tutkintoto-
distusten käyttöönotto on kehitysmuutoksena 
Digivisio 2030 -hankkeen ajatusmaailman mu-
kainen.

Opiskelijoiden ja valmistuneiden 
kokemukset sähköisestä 
tutkintotodistuksesta

Siirtymistä korkeakoulujen sähköisiin tutkinto- 
todistuksiin on opiskelijoiden näkökulmasta 
seurattu mediauutisoinnissa. Korkeakoulu-
opiskelijoiden keskuudessa tärkeinä perintei-
nä pidetään fyysisen todistuksen saamista ja 
esittelemistä valmistujaisjuhlassa sekä todis-
tuskansien sisältämien valmistujaiskuvien ja-
kamista sosiaalisessa mediassa. Paperisella 
tutkintotodistuksella nähdään olevan symbo-
lista arvoa sen edustaessa palkintoa ja vuosien 
opiskelutyötä korkeakoulussa. Toisaalta opis-
kelijat ovat myös tyytyväisiä saadessaan to-
distuksen nykyisiä käyttötarpeita vastaavassa 
muodossa. (Ks. Laakkonen 2022; Jäärni 2022.) 

Humakissa opiskelijat ovat tähän mennessä 
antaneet varsin vähän palautetta tutkintoto-
distusuudistuksesta. Jo viime vuosina valmis-
tuneiden tutkintotodistukset on kampuksilla 
tapahtuvan luovuttamisen sijaan toimitettu kir-
jepostina, sillä välttämättömien etätyöskente-
lyjärjestelyjen vuoksi valmistujaisjuhlat on pi-
detty verkossa. Paperisen tutkintotodistuksen 
aikaan valmistuneet puolestaan tiedustelivat 
aika ajoin opiskelijapalveluista tutkintotodis-
tustaan sähköisessä muodossa. Tällöin opis-
kelijoille tarjottiin mahdollisuutta skannattuun 
tutkintotodistukseen sekä omien tietojen jaka-
miseen Oma Opintopolun Koski-palvelun kaut-
ta. Kuitenkaan mikään palvelu ei aiemmin tuot-
tanut valmistuneille virallista tutkintotodistusta 
digitaalisessa muodossa. Myöhemmin viralli-
sen sähköiset tutkintotodistukset siirtyvät myös 
Koski-palvelun piiriin.

Valmistumisen prosessi
opiskelijapalveluiden arjessa
Paperisten tutkintotodistusten valmistamises-
ta luopuminen herätti opintotoimistossa in-
nostuksen ja uudistusmielisyyden lisäksi myös 

haikeutta. Paperisen tutkintotodistuksen tulos-
tamisen prosessi oli tekijöiden keskuudessa pi-
detty osa arkea. Todistuksen valmistamiseen 
liittyi miellyttävää konkreettista käsillä teke-
mistä, jolla oli vuosikymmenien perinne opiske-
lijapalveluissa.

Kaiken kaikkiaan tutkintotodistusuudistus on kui-
tenkin sujuvoittanut opiskelijapalveluissa tutkin-
totodistuksen luomisen ja lähettämisen, allekir-
joittamisen ja arkistoinnin prosesseja. Aiemmin 
opiskelijapalveluiden koordinaattori muun 
muassa käsin allekirjoitti ja leimasi todistuksen 
mukana nyt myös digitalisoituneet kolme liitet-
tä. Myöhemmin sähköiset tutkintotodistukset ja 
paperisten tutkintotodistusten kopiot tullaan ar-
kistoimaan Dynasty-asianhallintajärjestelmään. 
Paperisten tutkintotodistusten arkiston digitali-
sointityö on käynnissä parhaimmillaan.

Lähteet

Digivisio 2030 n.d. Perustietoa Digivisio 2030 -hank-
keesta. Viitattu 7.11.2022. https://digivisio2030.fi/pe-
rustietoa-digivisio-2030-hankkeesta/

Jäärni, Clarissa 2022. Todistusten aitoutta selvite-
tään kuukausittain – Tampereen ammattikorkea-
koulukin luopuu paperisista todistuksista. Viitattu 
7.11.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12318409

Laakkonen, Johanna 2022. Tutkintotodistusten vää-
rentäminen vaikeutuu, kun yliopistot luopuvat pa-
peritodistuksista – osaa opiskelijoista uudistus 
harmittaa jo nyt. Viitattu 7.11.2022. https://yle.fi/uu-
tiset/74-20000862

Stigell, Lauri 2022. Sähköisten tutkintotodistusten 
käyttö laajenee vauhdilla! Viitattu 7.11.2022. ht-
tps://www.studyo.fi/blog/studyo-tutkintotodistuk-
sen-kaytto-laajenee

Kirjoittajat
Paula Heikkilä, suunnittelija, 
Emmi Roos, suunnittelija, 
Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak on 
mukana viiden ammattikorkeakoulun toimijan 
muodostamasta kansallisessa verkkotutkinto-
verkostohankkeessa, jota koordinoi Turun am-
mattikorkeakoulu. Kansallinen verkkotutkinto-
verkostohanke (FONE) on vuoden 2022 aikana 
jatkanut tavoitteidensa äärellä.  

Syyskuussa 2022 päästiin viimein hankkees-
sa mukana olevien kesken kohtaamaan kas-
vokkain Turussa Turun ammattikorkeakoulun 

EduCity-tiloissa. Aiemmat kasvokkaisiksi koh-
taamisiksi suunnitellut palaverit siirrettiin kaikki 
koronasyistä verkkoon.  

Kansallinen verkkotutkintoverkoston työ al-
koi perusteista: mitä ja minkälaisia verkostoja 
ammattikorkeakoulut kaipaavat ja tarvitsevat? 
Pohdinnoissa oli myös mukana se, mitä erilai-
set verkostot käytännön työn tueksi tuottavat 
sekä miten ne toimivat tässä korkeakoulujär-
jestelmän päärahoittajan, Opetus- ja kulttuuri-

Humak on aktiivinen 
verkkotutkintotoimija  

 
Sirpa Ali-Melkkilä | Minna Hautio | Pia Lundbom

Juha Nikkilä | Niila Tamminen|  Päivi Timonen
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ministeriön (OKM), ohjaamassa toimintaympä-
ristössä. Keskusteluissa nousivat esille yhteiset 
tutkinnot, yhteiset tutkintojen osat ja osaa-
miskokonaisuudet sekä yhteistyö- ja yhteiske-
hittämisen verkostot (Joshi, Konni, Mäenpää, 
Mäkinen, Pilli-Sihvola, Rautiainen, Timonen & 
Valkki, 2020). Myös linkitys valtakunnalliseen 
Digivisio2030-hankkeeseen herätti keskuste-
lua. Selvää oli, että hanketyö keskittyisi ennen 
kaikkea tutkimaan mahdollisuuksia joustaviin 
verkko-opiskelu- ja -oppimismahdollisuuksiin. 
Tämä olikin luonteva suunta koronapandemian 
jälkeen yhä globalisoituvissa digitaalisissa ym-
päristöissä eri toimialoilla. 

Kansallisen verkkotutkintoverkoston kaut-
ta tietoisuus tavoista toteuttaa opetusta, ja 
kokonaisia tutkintoja, digitaalisissa ympä-
ristöissä on laajentunut. Humakin tutkin-
noista Kulttuurituottaja AMK -tutkinto on 
mahdollista opiskella kokonaan verkossa, ja 
Yhteisöpedagogi AMK -monimuotoiseen verk-
kotutkintoon (MOVE) ei siihenkään sisälly kuin 
kaksi lähiopetuksena toteutettavaa orientoi-

Vasemmalla on kuva sisältä EduCitystä. Kuvaaja: Pia Lundbom. Oikealla kuvassa on EduCity-tilan 
itsenäisen työskentelyn aluetta. Kuvaaja: Turku amk.

vaan päivää opintojen alussa. Yhteisöpedagogi 
ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) 
on kokonaan verkossa opiskeltava tutkinto. 
Kokoonsa suhteutettuna Humak on osoittau-
tunut melko tasavertaiseksi toimijaksi näiden 
neljän muun toimijan kanssa verkkotutkintojen 
osalta.  

Palataanpa hetkeksi syyskuuhun 2022 ja 
Turun AMK:hon, FIT-Turku-labraan (Futuristic 
Interactive Technologies) ja EduCity-tiloihin. 
FIT-labrassa tutustuimme TurunAMK:n virtu-
aalitodellisuuden VR-mallinnuksiin ja -hankkei-
siin. Turun AMK:lla on virtuaalimaailmamallin-
nuksen yhteistyö B2B eli business to business 
kumppaneiden kanssa. Yhteistyökumppaneina 
on isoja toimijoita, esimerkiksi Turun sataman 
kanssa on kehitetty koulutusta virtuaalitodelli-
suudessa. Mika Luimula ja Timo Haavisto esit-
telivät metaverseä ja käynnissä olevia hank-
keita. Osa hanketoimijoista sai myös kokeilla 
laitteita ja muun muassa harjoitella operointia 
virtuaalisessa satamassa VR-lasien ja pelioh-
jaimen avulla. 
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Kansallisessa verkkotutkintohankkeessa käyn-
nistettiin syyskuussa 2022 webinaarien ide-
ointi, ja nyt syksyn mittaan onkin suunniteltu 
webinaareja alkuvuoteen 2023 Digivisio2030-
webinaarisarjan osaksi. Alustavia aiheita we-
binaareihin ovat seuraavat: verkkotutkintover-
koston luominen ja yhteistyön vahvistaminen; 
kansallisten verkkotutkintojen toimintamallit ja 
hyvät käytänteet; uusien verkkotutkintojen kar-
toittaminen ja ennakointi kansalliseen tarjon-
taan. Toiveena alkuvuoden 2023 webinaareissa 
on saada vaihdettua ajatuksia verkko-opiske-
luun ja opettamiseen sekä verkkotutkintojen 
hyviin käytäntöihin liittyen hanketoimijoita laa-
jemman korkeakoulutoimijoiden joukon kanssa. 
Tervetuloa mukaan. 

Linkedin ryhmä: 
Verkkotutkinnot – Online Degrees 

Lähdeluettelo

Joshi, Marjo; Könni, Pirjo; Mäenpää, Kati; Mäkinen, 
Leena; Pilli-Sihvola, Mirva; Rautiainen, Tanja; 
Timonen, Päivi; Valkki, Outi 2020. Verkkotutkinnot. 
Turun ammattikorkeakoulu. 

Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat. Turun 
amk:n verkkosivu. Viitattu 4.11.2022. https://www.
turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutki-
musryhmat/tulevaisuuden-interaktiiviset-teknolo-
giat/
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Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Motivoivien mallien 
kehittäminen työpaja-
toiminnassa digitaaliseen 
yhteisölliseen ohjaukseen 
ja digitaitojen oppimiseen 

Marjo Kolehmainen | Rosa-Maria Tuisku 

DigiGymin toiminnassa retkeiltiin Leivonmäen kansallispuistossa. Digitaitojen oppimiseen voi käyttää erilaisia ympä-
ristöjä, vaikkapa luontoa. Mukaan otetaan älypuhelin tai älykello sekä eväät digitaitojen oppimiseen. Digitaitojen har-
joittelu ei vaadi aina edes laitetta. Monet taidot ovat tiedollisia, asenteellisia ja minäpystyvyyteen liittyviä. Metsän hu-
minassa voi keskustella kokemuksistaan ja asioistaan.
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DigiGym on Humakin ja Valo-Valmennusyhdistys 
ry:n kehittämishanke, jonka toiminta kohdis-
tuu digitaalisen yhteisöllisen ohjauksen ja digi-
taitojen valmennuksen mallien kehittämiseen 
työllisyyttä edistävässä työpajatoiminnas-
sa. Olemme selvittämässä seuraavia kysymyk-
siä: Millainen on kohderyhmää motivoiva di-
gitaalisen yhteisöllisen ohjauksen malli? Miten 
innostaa kohderyhmää oppimaan digitaitoja? 
Kehittämiseen osallistuu työttömiä ja työvoiman 
ulkopuolella olevia 18–35-vuotiaita kuntoutta-
van työtoiminnan ja sosiaalihuoltolain työtoi-
minnan osallistujia Valo-Valmennusyhdistyksen 
Jyväskylän työpajoista. 

Toiminta on tavoittanut reilun vuoden aikana 
60 osallistujaa. Sitä järjestetään ja kehitetään 
yhdessä osallistujien kanssa yhteiskehittämi-
sen DigiBrunsseilla ja kehittämistiimitoimin-
nalla. Lisäksi viikoittaisissa workshopeissa 
harjoitellaan digitaitoja. Tällä vahvistetaan 
osaamista, jota tarvitaan työelämässä, opis-
kelussa ja digitaalisen yhteiskunnan osallisuu-
dessa. Digitaitojen valmennuksen tueksi tarjo-
taan yksilövalmennusta varmistamaan riittävät 
digitaidot toimintaan osallistumiseksi.
 

Digikuiluja ylittämään 

Motivoivaa yhteisöllistä ohjausmallia ja digitai-
tojen oppimista kehitettäessä on havaittu digi-
kuiluja niin työpajatoiminnan osallistujilla kuin 
heidän ohjaajillaan. Kuilut luovat esteitä yhtei-
söllisten digitaalisten mallien toteuttamiseen. 
Digikuiluja ovat a) käyttökuilu (välineiden käyt-
tö, kaikilla ei ole pääsyä digilaitteisiin), b) käyt-
tötapakuilu (erot digiosaamisessa, välineiden 
käytön turvallisuus ja luotettavuus), c) heik-
ko minäpystyvyys -kuilu (uskomukset tai arviot 
omista kyvyistä suoriutua erilaisista tehtävis-
tä) ja d) digitaalisuuden hyödyntäminen -kui-
lu (kuinka ihmiset kykenevät saamaan digiväli-
neistä ja niiden välittämistä palveluista hyötyä 
työhönsä ja elämäänsä). 

Motivoivan digitaalisen yhteisöllisen ohjauksen 
ja digitaitojen valmennuksen mallien edellytyk-
senä on digikuilujen tunnistamisen jälkeen kei-
nojen löytäminen kuilujen muodostamien estei-
den ylittämiseen. On tarpeen tehdä kokeiluja ja 
saada lisää tietoa digikuilujen ylittämisen kei-
noista ja mahdollisuuksista. Hankkeessa on  

Eksoottinen lintu Keski-Suomen luonnossa! Sehän on 
DigiGymin osallistuja lintuna! Retkellä Leivonmäen kan-
sallispuistossa kuvattiin luontoa. Lisäksi tutkittiin oman 
puhelimen asetuksia, joista löytyi AR-kuvien sovellus. 
Samalla keskusteltiin lisätyn todellisuuden mahdollisuuk-
sista.
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erityisesti noussut esiin tarve tukea ja analy-
soida digitaalisuuden hyödyntämistä ja heik-
koa minäpystyvyyttä, jotka ovat merkittäviä te-
kijöitä digitaaliseen toimintaan osallistumiseen 
ja taitojen oppimiseen kohdistuvan motivaati-
on kokemisessa. 

Kuilut digitaalisuuden hyödyntäminen sekä 
heikko minäpystyvyys tulevat erityisesti esiin 
siirryttäessä yhteisölliseen työskentelyyn osal-
listujille uusille alustoille. Olemme käyttäneet 
toiminnassamme esimerkiksi Howspacea, 
ja nyt olemme kehittämässä omaa VR-
ympäristöä. Alustoilla pärjää perusdigitaidoil-
la, mutta ne vaativat alustan vuorovaikutuksen 
suunnittelua ja mahdollisuuksien omaksumis-
ta. Vuorovaikutuksen rakentuminen alustoil-
la edellyttää yhteisöllistä työskentelyä ja taitoa 
muotoilla yhteisöllistä toimintaa. Tällaiset yh-
teisölliset alustat ovat yleistyneet työelämässä 
etätyön ja verkko-opintojen lisäännyttyä. 

Alustavien tulosten pohjalta tarpeeksi nou-
see myös kehittää yhteiskehittämistä edelleen 
kohderyhmälähtöisenä kehittämisen menetel-
mänä ja jatkaa vertaisuuden merkityksen sel-
vittämistä. Toiminnassa on suunniteltu esimer-
kiksi vertaisohjaajan kokeilua. Vertaisohjaaja 
on kohderyhmään kuuluva, joka tuottaa toi-
mintaa samassa haavoittuvassa asemassa 
oleville. Kohderyhmän vertaisohjaaja edistäisi 
kohderyhmän näkökulman huomioimista koko 
prosessin ajan syventäen yhteiskehittämisen 
otetta ja mahdollistaen pitkäjänteisemmän ke-
hittämisen kohderyhmän kanssa. Digikuilujen 
näkökulmasta vertaisohjaaja voisi omalla esi-
merkillään ja toiminnallaan digitaalisessa ym-
päristössä kaventaa kuilua ammattilaisten ja 
kohderyhmän välissä erityisesti minäpysty-
vyyttä tukemalla. 

Edellytyksiä 
Olemme hahmottaneet motivaatiota lisää-
viä edellytyksiä, jotka tulisi huomioida työpa-
jatoiminnassa digitaalisen yhteisöllisen oh-
jauksen ja digitaitojen oppimisen malleissa. 
Motivaatiota lisää riittävä ja monipuolinen di-
gitaitojen tukeminen. Toiminnan tulee olla ma-
talalla kynnyksellä järjestettyä, helposti saa-
vutettavaa ja avointa kaikille. Toiminta on 
motivoivaa, kun siinä hyödynnetään digitaa-
lisuutta erilaisten oppimisympäristöjen ulot-
tuvuuksissa (Tuisku 2022). Lisäksi on merki-
tyksellistä tunnistaa kertyvää osaamista ja 
arvioida toimintaa. Yhteisöllisyyden ja osalli-
suuden toteutuminen edellyttää, että tehdys-
tä toiminnasta keskustellaan ja sitä arvioidaan. 
Osallistujille tulee mahdollistaa osallistumi-
nen toiminnan suunnitteluun sekä pyrkiä tuot-
tamaan yhdessä tekemällä myönteisiä tuntei-
ta, yhteistä oppimista ja jaettuja näkemyksiä. 
(Kiilakoski 2022.) 

Lähteet:

Kiilakoski, Tomi 2022. Osallisuus on koko koulun asia. 
Viitattu 17.11.2022. https://oppivaverkosto.fi/osalli-
suus-on-koko-koulun-asia/ 

TIEKE 2022. Digitaitotasot. Viitattu 17.11.2022. htt-
ps://tieke.fi/digitaitotasot/ 

Tuisku, Rosa-Maria 2022. Missä digi luuraa? 
Digitaitoja opitaan monenlaisissa ympäristöissä. 
Viitattu 17.11.2022. https://digigym.humak.fi/blogit/
missa-digi-luuraa-digitaitoja-opitaan-monenlaisis-
sa-ymparistoissa/ 

 Kirjoittajat
Marjo Kolehmainen, lehtori
Rosa-Maria Tuisku, asiantuntija

Humanistinen ammattikorkeakoulu

https://oppivaverkosto.fi/osallisuus-on-koko-koulun-asia/
https://oppivaverkosto.fi/osallisuus-on-koko-koulun-asia/
https://tieke.fi/digitaitotasot/
https://tieke.fi/digitaitotasot/
https://digigym.humak.fi/blogit/missa-digi-luuraa-digitaitoja-opitaan-monenlaisissa-ymparistoissa/
https://digigym.humak.fi/blogit/missa-digi-luuraa-digitaitoja-opitaan-monenlaisissa-ymparistoissa/
https://digigym.humak.fi/blogit/missa-digi-luuraa-digitaitoja-opitaan-monenlaisissa-ymparistoissa/
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The Utilization of 
Intercultural 
Communication Skills, 
Socioemotional Skills 
and Nonviolent 
Communication Skills in an 
International Working 
Environment   
An Erasmus Exchange to 
Osnabrück University of 
Applied Sciences 

Lena Segler-Heikkilä

In the end of October 2022, I travelled to 
Humak’s Erasmus partner university Osnabrück 
UAS in order to participate in a so-called Block 
Week that is offered by the Faculty of Business 
Management and Social Service of Osnabrück 
UAS twice a year (Osnabrück UAS 2022). The 
week serves to broaden the students’ horizons 
and extend beyond the courses offered in their 
specific study programmes. The coordinating 

team asked us to offer courses that somehow 
refer to our home country or compare the situa-
tion of our country to Germany.  

Between 22nd and 28th of October 2022, the 
students were encouraged to attend one of 
the several special classes offered (30 hours 
of teaching in five days, 2,5 ECTS credits). This 
year, professors and lecturers from Argentina, 
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Finland, Indonesia, Israel and South Africa gave 
lectures with a broad variety of topics around 
business management, social work and inter-
cultural skills.  

18 students participated in my course with 
the topic The Utilization of Intercultural 
Communication Skills, Socioemotional Skills 
and Nonviolent Communication Skills in an 
International Working Environment. The teach-
ing language was English and the students 
were from Germany (13), Italy (4) and Israel (1). 
Three of the German students had parents or 
grandparents that had immigrated to Germany 
from Poland, Russia or Thailand. The students 
participated very actively in the discussions 
and workshops around our intercultural topic. 

During day 1, the focus was on intercultural 
communication skills in order to give the stu-
dents a basis for the week’s other topics. The 
stress was on diversity, linguistic accessibility 
and wellbeing.  

In order to communicate successfully, each of 
us can develop certain areas on an individual 
level. According to the Casel model, these areas 
are self-awareness, self-management, social 
awareness, relationship skills and responsible 
decision making. On day 2, we took a look at 
these skills and reflected on how the different 
areas can be utilized in an international work-
ing environment.  

In order to communicate successfully, it is cru-
cial to learn how to communicate and nego-
tiate in a friendly way and without using vio-
lence. During day 3, we worked on the theory 
of nonviolent communication. Topics of day 3 
were the process of nonviolent communica-
tion (perception, feeling, need, request), typi-
cal mistakes, listening skills, the power of em-
pathy and conflict management. We reflected 
on how these skills can be used in an interna-
tional context.  

During day 4, we solved concrete cases of inter-
cultural conflict situations by utilizing the theo-
ries the students had heard of during days 1-3.  

All students were divided into small groups in 
which they solved six tasks. The outcomes were 
presented on day 5. During the week, the focus 

was on discussions and workshops (Segler-
Heikkilä 2022).  

I can warmly recommend Erasmus staff ex-
changes. They deeply broaden the horizon, give 
opportunities for new international contacts 
and offer fruitful discussions with highly moti-
vated students.  

Osnabrück UAS 2022. Retrieved 4/11/2022. 
h t t p s : / /w w w. h s - o s n a b r u e c k .d e / f i l e a d m i n /
HSOS / Wir /Faku l taeten / Wir tschafts-_und_
Sozialwissenschaften/Internationales/Incoming/
Special_seminars.pdf 

Segler-Heikkilä 2022. Retrieved 4/11/2022. https://
prezi.com/p/nbviptiq1x3c/?present=1  

Kirjoittaja
Lena Segler-Heikkilä, Principal lecturer
Humak UAS

https://www.hs-osnabrueck.de/fileadmin/HSOS/Wir/Fakultaeten/Wirtschafts-_und_Sozialwissenschaften/Internationales/Incoming/Special_seminars.pdf
https://www.hs-osnabrueck.de/fileadmin/HSOS/Wir/Fakultaeten/Wirtschafts-_und_Sozialwissenschaften/Internationales/Incoming/Special_seminars.pdf
https://www.hs-osnabrueck.de/fileadmin/HSOS/Wir/Fakultaeten/Wirtschafts-_und_Sozialwissenschaften/Internationales/Incoming/Special_seminars.pdf
https://www.hs-osnabrueck.de/fileadmin/HSOS/Wir/Fakultaeten/Wirtschafts-_und_Sozialwissenschaften/Internationales/Incoming/Special_seminars.pdf
https://prezi.com/p/nbviptiq1x3c/?present=1
https://prezi.com/p/nbviptiq1x3c/?present=1
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Diggiloo kokoaa 
digitaalisen kulttuurisen 
nuorisotyön käytäntöjä 

Susanna Pitkänen | Sanna Pekkinen 

Diggiloo on kansainvälinen EU:n Erasmus+ 
Youth in Action Euroopan solidaarisuusjou-
kot -ohjelman rahoittama kaksivuotien han-
ke (2021–2023), jonka tavoitteen on lisätä 
nuorten kulttuurista ja sosiaalista pääomaa. 
Hankkeessa kehitetään kulttuurista nuoriso-
työtä ”digitwistillä”. 

Hankkeen ajatuksena on kokeilla ja esitel-
lä nuorten tapoja käyttää digitaalisia välinei-
tä ja toimintatapoja kulttuuritoiminnassaan. 
Mukana yhteistyössä ovat Humakin lisäksi 

mm. Nuorisotalot ja Suomen-Viron Instituutti 
Tartosta (Eesti) sekä nuorten mediapaja, kult-
tuurikeskus P60 sekä Amstelveen kunta 
(Alankomaat).   

Käytännön tavoitteena on mahdollistaa kult-
tuurikokemusten välittäminen nuorilta nuoril-
le erilaisilla digitaalisilla alustoilla. Hankkeessa 
ollaan siis kiinnostuneita osallistavasta ja di-
gitaalisesta kulttuuri- ja taidetoiminnasta. 
Kansainvälisessä yhteistyössä olemme selvit-
tämässä nuorten paikallisia mahdollisuuksia ja 

1. Nuorisotyö
Kunnallinen ja 

harrastusjärjestöt
Osallistavaa vapaa-ajan 

harrastamista, esim. bändi- 
toiminta, nuorisoteatteri, 

graffiti, sarjakuvat, 
pelaaminen

2. Koulut
Luova toiminta ja 

harrastamisen 
Suomen malli

3. Taiteen perusopetus
Musiikki ja 

kuvataideopistot 
ym.

4. Kulttuuritoiminta
Kulttuurikeskukset, 

tapahtumatilat, kirjastot 
ja museot

Kuva 1. Nuorten kulttuuritoiminnan Suomen malli – hajautettua vastuuta. Toiminnoissa ovat mukana niin valtakun-
nalliset hankkeet ja järjestöt kuin toiminnan paikalliset toteuttajat. 
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tuen muotoja kulttuuriharrastuksiin sekä digi-
talisaation mahdollistamiin uusiin toimintata-
poihin ja tuotoksiin. Näitä esimerkkejä kokoam-
me hakkeessa julkaistavaan verkkojulkaisuun 
eManuaaliin yhdessä partnereiden kans-
sa. Suomessa teemme yhteistyötä mm. Nuori 
Kulttuuri -verkoston ja Verken kanssa.  

Kulttuurisen nuorisotyön hyvistä käytännöistä 
ja hankkeessa opituista kokemuksista kootaan 
eManual kaikille kulttuurisesta nuorisotyöstä 
kiinnostuneiden käyttöön.  

Etsimme siis myös vastauksia ja esimerkkejä 
aiheesta: miten digitaalisuutta voidaan toteut-
taa kulttuurisessa nuorisotyössä?  

Kulttuuriharrastamisen ja kulttuurisen nuoriso-
työn kenttä on laaja, ja etsimme luovia ja innos-
tavia esimerkkejä kolmesta maasta.  

 
Luokittelua soveltaen esimerkiksi Tarton yh-
teistyökumppaneidemme toteuttamassa ka-
tutaideprojektissa, jossa osallistamisen määrä 
oli suuri, yhteisöllisyyden toteutuminen onnis-
tui ja digitaalisuus toteutettiin lisäämällä teok-
seen QR-koodien kautta muita taidelajeja, ku-
ten musiikkia. 
 
Helsingissä toteutettu Matka Helsingin ytimeen 
nuorten kanssa – opastettu kaupunkikierros 
puolestaan yhdisti paljon osallisuutta, yhteisöl-
lisyyttä ja digitaalisuutta esitykseensä.  

Jokainen hankepartneri on toteuttanut hanket-
ta hieman eri tavalla. Tarton nuorisotyökes-
kus ja Suomen Viron-instituutti ovat järjestä-
neet erilaisia taidelähtöisiä työpajoja nuorille. 
Em. katutaideprojektin lisäksi he osallistuivat 
mm. Read Hour -tapahtumaan, ja nuorisotalo 
toteutti myös ActionBound-sovelluksella mo-
biiliopastetun kaupunkisuunnistuksen Tarton 
keskustassa. Tartossa myös koulutetaan nuo-
ria tapahtumatuottajiksi 2024 kulttuuripää-
kaupunkivuoden hankkeessa. Tartolaiset jaka-
vat väläyksiä hankkeistaan Instagram-tilillä: @
diggilooyouth.  

Hollannissa nuorten mediapaja OurFutureFace 
aktivoi nuoria organisoimaan itse kulttuurita-
pahtumia ja -tilaisuuksia. Nuoret vastaavat lä-
hes kaikista tapahtumatuotannon osa-alueista. 
Toiminnasta editoiduista making of -videoista 
heijastuu hienosti nuorten innostus ja tekemi-
sen meininki.  Jaksot 1–3 YouTubessa: 
https: //youtube.com/playlist?list=PLN7IG-
siIj-lPCGaS806Dk6oz65jieQ5dz

Humakin Jyväskylän kampuksella Diggiloo-
hankkeeseen osallistutaan yhteisöpedago-
gi- ja kulttuurituottajaopiskelijoiden viestinnän 
opintojaksolla. Opiskelijoiden tehtävänä on tal-
tioida keskisuomalaista nuorten elämää, tai-
deharrastuksia ja kiinnostuksen kohteita vide-
oiksi. Ensimmäiset videot valmistuivat keväällä 
2022. 

1. Digitaalisuuden määrä

Pieni...............................................................................................................................Suuri

2. Osallisuuden määrä

Pieni...............................................................................................................................Suuri

3. Yhteisöllisyyden määrä

Pieni...............................................................................................................................Suuri

Kuva 2. Nuorten kulttuuritoiminnan digitaalisia ulottuvuuksia, luokittelun väline.

https://www.kansallisteatteri.fi/esitys/gang-opastettu-kaupunkikierros
https://youtube.com/playlist?list=PLN7IGsiIj-lPCGaS806Dk6oz65jieQ5dz
https://youtube.com/playlist?list=PLN7IGsiIj-lPCGaS806Dk6oz65jieQ5dz
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Humakin opiskelijoita on myös ollut Diggiloo-
hanketyössä keväällä ja syksyllä 2022. He ovat 
saaneet monipuolista kokemusta kansainvä-
lisestä hanketyöstä mm. suunnittelemalla ja 
toteuttamalla hankkeen tiedotusta ja verk-
kosivuja, järjestämällä hankeen kansainväli-
siä webinaareja ja selvittämällä kulttuurisen 
nuorisotyön verkostoja Suomessa. Parhaillaan 
valikoidaan tulevaan verkkojulkaisuun hyviä 
esimerkkejä, joissa toteutuu nuorten kulttuu-
riharrastamisen lisäksi digitaalisuus ja osalli-
suus. Opiskelijat haastattelevat nuorisotyön-
tekijöitä ja kulttuurituottajia sekä toimintaan 
osallistuneita nuoria. 

Hankkeen tuloksia esitellään Kuopiossa 25.–
27.5.2023 osana Suomen Nuorisoseurat ry:n 
järjestämää Nuori kulttuuri -tapahtumaa. 
Diggiloo näkyy Kuopiossa nuoria osallistaval-
la pop up -pisteellä, kulttuurista nuorisotyötä 
esittelevillä videoilla sekä striimatulla ohjelmal-
la Virosta ja Hollannista.    

 

 

Kirjoittajat: 
Susanna Pitkänen, lehtori
Sanna Pekkinen, lehtori

Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Humak ja Jyväskylän seudun työllisyyden kun-
takokeilua tukeva OsaajaKS-palveluketju oli-
vat heinäkuun helteillä SuomiAreenalla. 
Tavoitteena oli nostaa tikun nokkaan nuoret, 
koulutus ja työllisyys. Samalla juhlistettiin myös 
Euroopan nuorison teemavuotta. 

Porissa järjestetyn SuomiAreena-tapahtuman 
toteuttivat yli 220 erilaista organisaatiota ja 
toimijaa. ”Me olimme mukana ensimmäistä 

kertaa järjestäen keskustelutilaisuuden otsikol-
la ”Koulutuksella nuori töihin – totta vai turha 
toive?”. Olen ollut aikaisempien työpaikkojeni 
kautta järjestämässä SuomiAreenalla ohjel-
maa kolme kertaa, ja aina keskiössä ovat ol-
leet nuorten asiat ja nuorten äänen kuulumi-
nen yhteiskunnallisessa keskustelussa”, kertoo 
Humakin lehtori ja osallistumisidean äiti Eeva 
Mäntylä.  
 

Euroopan nuorison 
teemavuonna 
vaikuttajaviestintää 

Maarit Honkonen-Seppälä

Porin Puuvillan kauppakeskuksen SuomiAreenan runsas yleisö sai kuulla tilaisuuden juontajalta Fanny Saarelaiselta 
myös hänen oman biisinsä. Jyväskyläläinen nuori yrittäjä ja artisti Fannzu saa rentouttavaa päähierontaa ennen tilai-
suuden alkua OsaajaKS-palveluketjun Maarit Viljakaiselta Puuvillan nuorisotilassa. ”Järjestimme verkostotilaisuuden 
Porin kaupungin nuorisotyön kanssa heidän nuorisotilallaan. Saimme vieraiksi reilut 40 päättäjää ja nuorisoalan am-
mattilaista. Etkoista jäi oikein hyvä tunnelma, joka jatkui itse keskusteluosuuteen”, muistelee Eeva Mäntylä ja kiittää 
vielä kerran hyvästä yhteistyöstä Porin nuorisotoimea.
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Yhdessä tekemistä  
”Oli hienoa päästä mukaan tällä tärkeällä tee-
malla. SuomiAreena vilisi vaikuttajia, ja saim-
me virallisen paneelikeskustelumme lisäk-
si luotua arvokkaita verkostoja päättäjiin ja 
näin edistettyä koulutuksen sekä työllistymi-
sen teemaa. Arvokkainta oli kuitenkin ehdot-
tomasti saada nuorten äänet kuuluviin ja sa-
malla kuulla heidän ajatuksiaan koulutuksen 
ja työllistymisen haasteista”, kiteyttää tunnel-
mat OsaajaKS-palveluketjun projektipäällikkö 
Maarit Viljakainen Jyväskylän yliopiston avoi-
mesta yliopistosta ja kiittää Humakia kutsusta 
mukaan tapahtumatuottamiseen. 

  

Kokemuksen jakamista
Humakin idea osallistua SuomiAreenaan on pe-
räisin tammikuulta 2020. Tuolloin Jyväskylässä 
vietettiin yhteisöpedagogikouluttajien kehittä-
mispäiviä. Edellisenä syksynä Humakissa aloit-
tanut uusi kollega Eeva Mäntylä kertoi tauol-
la edellisten työpaikkojensa osallistumisesta 
SuomiAreenaan. Olimme kuuntelijoina yliopet-
taja Merja Kylmäkosken kanssa. Nopeasti Eeva 
sai kertoa kokemuksensa uudestaan mei-
dän säestyksellämme koulutuspäällikkö Reijo 
Viitaselle. ”Tuosta otamme koppia ja lähdemme 
kesällä 20 Poriin”, sanoi Reijo. Covid19 -pande-
mian takia kesä ei ollut 2020, vaan 2022. 

  

SuomiAreenan 45 minuutin mittaisen keskusteluohjelman ja siihen liittyvän verkostotilaisuuden käytännön järjes-
telyt ajoittuivat kevättalveen ja kesään. Humakin Eeva Mäntylä (edessä vasemmalla), Maarit Honkonen-Seppälä, 
OsaajaKS-palveluketjun Maarit Viljakainen ja Susanna Mäkinen suunnittelemassa ohjelman käsikirjoitusta, kutsulis-
taa ja mediapalvelua hiukan erilaisessa kokousympäristössä. ”Humakin Maaritin koti toimi innostavana ja luovana 
ympäristönä”, pohtii OsaajaKS-palveluketjun Maarit.

Kuvaaja: Anna-Liisa Honkonen
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Nuoret ytimessä  
”Tämä uusi avaus liittyy vahvasti ammatti-
korkeakoulumme tehtäviin työelämän kehit-
tämiseksi, aluekehityksen tukemiseksi sekä 
nuorisotyöllisesti tärkeän yhteiskunnallisen kes-
kustelun herättämiseksi”, tiivistää yliopettaja 
Merja Kylmäkoski ja jatkaa: ”Valtakunnallisena 
ammattikorkeakouluna Humak on vahvasti 
verkostoitunut työelämätoimijoiden kanssa eri 
puolilla Suomea. Laajat työelämäyhteydet yh-
dessä nuorten omien näkemysten kuulemisen 
kanssa tuottavat kumuloituvaa kehittämistie-
toa, mikä mahdollistaa tietoon perustuvan yh-
teiskunnallisen vaikuttamisen nuorisotyöllisis-
sä teemoissa. Myös SuomiAreenassa tehty, ja 
edelleen jatkuva, vaikuttamistyö nousi tällai-
sesta kehittämistiedosta.” 

  

Panelistit opiskelija ja artisti Juho Kurjonen (vas), yrittäjä ja ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson (keskellä), etsivä nuo-
risotyöntekijä Tiia Laine (oik) sekä Jyväskylän yliopiston kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen ja kansanedustaja Bella 
Forsgrén saivat aikaan monipuolisen ja raikkaan keskustelun. Juontaja Fanny Saarelaisen rooli tilaisuuden onnistumi-
sessa oli keskeinen.

Lisää kuvia ja tarinaa SuomiAreenan ohjel-
maosuudesta sekä työllisyyden kuntakokeilun 
toiminnoista löydät Osaajaks-nettisivuilta: htt-
ps://osaajaks.fi/fi. 

SuomiAreenan keskustelun voi katsoa vielä tal-
lenteena ja käyttää vaikka vaikuttamistyössä, 
kokouksissa ja opetuksissa: https://www.mtv.
fi/sarja/suomiareena-10003191/koulutuksel-
la-nuori-toihin-totta-vai-turha-toive-1624144. 

  

Kirjoittaja
Maarit Honkonen-Seppälä, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu

https://osaajaks.fi/fi.
https://osaajaks.fi/fi.
https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-10003191/koulutuksella-nuori-toihin-totta-vai-turha-toive-1624144
https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-10003191/koulutuksella-nuori-toihin-totta-vai-turha-toive-1624144
https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-10003191/koulutuksella-nuori-toihin-totta-vai-turha-toive-1624144
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EDUCRO 
– Kansainvälisyys 
koetuksella 

Juha Iso-Aho 

EDUCRO on vuosina 2019–2022 toteutettu 
LAB-ammattikorkeakoulun vetämä suomalais-
venäläinen kulttuuri- ja matkailualan kehittä-
mishanke, jossa Humak on ollut toisena toteu-
tuskumppanina. Hankkeella oli kumppani myös 
Pietarista, mutta 24.2.2022 alkanut Venäjän 
hyökkäys Ukrainaan merkitsi kaikkien yhteyksi-
en katkaisemista venäläiseen kumppaniin sekä 
hankkeen sikäläisiin osallistujiin. Yhteistyötä 
oli jo aiemmin vaikeuttanut koronapandemia. 
Vaikeuksista huolimatta hankkeen tavoitteet 
täytettiin ja toimenpiteet tulivat tehdyiksi, jos-
kin toteutussuunnitelmat B, C ja D jouduttiin 
matkan varrella kehittämään. 

Kaakkois-Suomi–Venäjä CBC 2014–2020 on 
Euroopan Unionin, Venäjän ja Suomen yhdes-
sä rahoittama rajat ylittävä kehittämisohjelma. 
EDUCRO sai rahoituksen ohjelman opetuksen, 
tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja in-
novaatioiden tukemiseen tähtäävästä toimin-
talinjasta 2. Hankkeen tarkoituksena oli saada 
aikaan konkreettista yhteistyötä suomalaisten 
ja venäläisten kulttuuri- ja matkailuorganisaa-
tioiden välillä ja tarjota toimijoiden osaamista 
kehittävää koulutusta yhteistyön tueksi.  

Yhteistyölle ja kehittämiselle oli koettua tarvet-
ta molemmin puolin rajaa. Muun muassa kult-
tuurielämän digitalisaatio, yleisön uudenlaiset 
kulutustottumukset ja globalisoituvat markki-
nat edellyttivät uutta osaamista ja kykyä enna-
koida muutoksia sekä reagoida niihin. Hanketta 
suunniteltaessa oli näköpiirissä myös yhä vil-
kastuva matkailijaliikenne Suomen kaakkois-
rajan yli molempiin suuntiin. Kulttuuritarjonnan 
yhteiskehittämiselle ja uusien yleisöjen tavoit-
tamiselle oli vahvoja perusteita. 

Vaihtoehtoisia toteutustapoja 
Hankkeen lupaavan ja innostuneen alun jäl-
keen sen toteuttamisen tiellä on ollut poikkeuk-
sellisen paljon esteitä. Ensin koronapandemia 
sulki rajat lähes kahdeksi vuodeksi hankkeen 
juuri päästyä vauhtiin, ja tautitilanteen alkaes-
sa helpottaa syttyi sota, joka vaikutti toteutuk-
seen vielä koronaa paljon dramaattisemmin.  

EDUCRO-hankkeessa oli alun perin mukana yli 
kaksikymmentä kulttuurialan organisaatiota 
Pietarin alueelta ja Kaakkois-Suomesta, kaksi 
myös pääkaupunkiseudulta. Suunnitelmissa ol-
leiden kasvokkaisten työpajojen, koulutusten ja 
tutustumiskäyntien sijaan hankkeen toimenpi-
teet toteutettiin maaliskuusta 2020 alkaen ver-
kossa. 

Verkkototeutukseen siirtyminen oli toki pettymys, 
mutta myös mahdollisuus. Webinaarimuotoiset 
tapahtumat voitiin osittain avata laajemmil-
le yleisöille, ja kaiken kaikkiaan hankkeen tilai-
suuksiin osallistui yli 600 henkilöä useista eri 
maista. 

Koska varsinaisten ylirajaisten yhteistyötuotan-
tojen ja -tuotteiden aikaansaaminen osoittautui 
mahdottomaksi, keskityttiin osallistujien osaa-
misen kehittämiseen ja tulevien osaamistar-
peiden ennakointiin. Hankkeessa 2020–2021 
toteutettu ja osallistujille tarjottu valmennus-
ohjelma rakennettiin osaamistarvekartoituksen 
pohjalta ja toteutuksesta saadun palautteen 
perusteella kehiteltiin hankkeen yhtenä tulokse-
na synnytettävän koulutuspaketin pilottiversio.  
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Pilottiversiota testattiin kesäkuussa 2022 
hankkeen kansainvälisellä Summer Campilla, 
joka toteutettiin rajoitusten tultua voimaan il-
man venäläisen hankepartnerin (St. Petersburg 
Institute for Cultural Programmes) edustajia. 
Summer Campin LABin ja Humakin opiskeli-
joista koostunut 16 osanottajan ryhmä edus-
ti kymmentä eri kansallisuutta. Pilotin pohjalta 
tuotetaan sekä LABissa että Humakissa vuo-
desta 2023 alkaen tarjottava online-kurssiko-
konaisuus, jonka materiaalina ovat hankkeen 
aikana tallennetut asiantuntijaluennot. 

Päätösseminaari ja hankejulkaisu 

Keväällä 2022 jouduttiin odottelemaan hank-
keen rahoittajan päätöksiä toimintojen jatka-
misesta tilanteessa, jossa rahoitusohjelman 
perusidea ”cross-border cooperation” eli ra-
jat ylittävä yhteistyö oli käynyt mahdottomak-
si. Kun lupa toteutuksen loppuun saattamiseen 
ilman venäläistä osapuolta lopulta saatiin, 
päästiin toteuttamaan Summer Campin ohel-
la myös syyskuussa Imatralla järjestetty pää-
tösseminaari. Päätösseminaarissa teemoina 
olivat asiakaskokemuksen kehittäminen sekä 
verkostojen hyödyntäminen tapahtumatuotan-
nossa. Seminaarissa esiteltiin lisäksi hankkeen 
tuloksia sekä suomalaisten osallistujien projek-
teja. 

Minna Ikävalkon ja Pekka Vartiaisen toimitta-
ma hankkeen päätösjulkaisu Lessons Learnt: 
Experiences and Good Practices in EDUCRO-
project julkistettiin seminaarissa. Teos summaa 
kattavasti poikkeuksellisen hankalissa olosuh-
teissa toteutetun kansainvälisen hankkeen vai-
heet ja tulokset. 

Lähteet:

Asiakaskokemus, verkostot ja kumppanuudet. 
EDUCRO-hankkeen päätösseminaari Imatralla 
28.9.2022. https://sefrcbc.fi/asiakaskokemus-verkos-
tot-ja-kumppanuudet-educro-hankkeen-paatosse-
minaari-imatralla-28-9-2022/Viitattu 8.11.2022. 

Ikävalko, Minna & Vartiainen, Pekka (2022). Lessons 
Learnt: Experiences and Good Practices in EDUCRO-
project. The Publication Series of LAB University of 
Applied Sciences, part 50. 

Kirjoittaja:
Juha Iso-Aho, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu

https://sefrcbc.fi/asiakaskokemus-verkostot-ja-kumppanuudet-educro-hankkeen-paatosseminaari-imatralla-28-9-2022/
https://sefrcbc.fi/asiakaskokemus-verkostot-ja-kumppanuudet-educro-hankkeen-paatosseminaari-imatralla-28-9-2022/
https://sefrcbc.fi/asiakaskokemus-verkostot-ja-kumppanuudet-educro-hankkeen-paatosseminaari-imatralla-28-9-2022/
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Turun yliopisto, Humanistinen ammattikor-
keakoulu (Humak), Botswana University of 
Agriculture and Natural Resources (BUAN) 
sekä University of Namibia (UNAM) käynnisti-
vät syksyllä 2022 monialaisen yhteistyöhank-
keen, jonka tavoitteena on luonnon monimuo-
toisuuden suojeleminen ja kestävän kehityksen 
edistäminen. Hankeyhteistyötä vuosina 2022–
2024 rahoittaa Opetushallituksen Team Finland 
Knowledge -ohjelma. 

Yhteistyöhankkeen nimi Pedagogics of Bio-
diversity and Environmental Sustainability, ly-
hyesti PEBES, kertoo hankkeen tavoitteista ja 
teemoista. Hankekumppanien yhteisenä ta-
voitteena on, että tulevat opettajat, kasvattajat 
ja ympäristöasiantuntijat saavat monialaista 
tietoa ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuu-
desta (biodiversity) ja kestävyyteen (sustaina-
bility) liittyvistä teemoista sekä hyödyntävät 
saamaansa tietoa yhteiskunnassa pedagogi-
sia menetelmiä käyttäen. 

Yhdessä oppimista 
verkossa ja kentällä 
”Luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja 
muut globaalit kestävän kehityksen haasteet 

voidaan ratkaista vain tiiviillä, eri alojen am-
mattilaisten kansainvälisellä yhteistyöllä, jos-
sa paikalliset yhteisöt ovat mukana aktiivises-
ti”, sanoo hankkeen pääkoordinaattori, dosentti 
Annika Saarto Turun yliopiston biodiversiteetti-
yksiköstä. 

Hankkeeseen osallistuvat korkeakoulut jär-
jestävät kukin vuorollaan projektityyppisen 
opintojakson, johon sisältyy sekä verkkota-
paamisia että eri maissa toteutettavia lyhyi-
tä kenttäjaksoja. Yhteensä kahdeksan opiske-
lijaa, kaksi opiskelijaa per korkeakoulu, pääsee 
osallistumaan kuhunkin projektityyppiseen 
opintojaksoon. Hankkeen aikana siis 32 opis-
kelijaa pääsee työskentelemään kansain-
välisessä yhteistyöprojektissa. Lisäksi kaik-
ki PEBES-yhteistyökorkeakoulujen opiskelijat 
voivat halutessaan suorittaa useita hankkeen 
teemoihin liittyviä verkkokursseja ja sisällyttää 
niitä tutkintoonsa. Näin he saavat uusia, kan-
sainvälisiä näkökulmia kestävään kehitykseen, 
luonnonsuojeluun ja ympäristökasvatukseen. 

Ensimmäisen PEBES-yhteistyöprojektin vetää 
Turun yliopisto kevätlukukaudella 2023. Sen 
teemana on Sustainable Seas (’kestävät me-
ret’). Ensimmäinen yhteistyöprojekti huipentuu 
22.–26.5. Turussa ja Seilin saarella toteutetta-

Suomen, Botswanan ja 
Namibian korkeakoulujen 
yhteistyötä kestävän 
kehityksen edistämiseksi 

Laura Keihäs 

Lapset metsässä. Kuva: Minna Toivonen.
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vaan ympäristökasvatustehtävään. Näillä nä-
kymin BUAN järjestää seuraavan yhteistyöp-
rojektin Botswanassa elokuussa 2023. Vuonna 
2024 järjestäjinä puolestaan ovat Humak 
Suomessa ja UNAM Namibiassa. 

Tavoitteina pitkäkestoinen 
yhteistyö ja kestävämpi kehitys 
Kansainvälisen PEBES-yhteistyöhankkeen ta-
voitteet luonnon monimuotoisuuteen ja kes-
tävyyteen liittyvän osaamisen kehittämisestä 
ovat erittäin ajankohtaisia. Kuten YK:n pää-
sihteeri Guterres korosti puheessaan COP27-
ilmastokonferenssissa Egyptissä marraskuus-
sa 2022: ”Ihmiskunnalla on edessään valinta: 
tehdä yhteistyötä tai tuhoutua.” (UN 2022.) 

Kestävä kehitys kuuluu jatkossa kaikkien am-
mattikorkeakouluopiskelijoiden kompetens-
seihin sekä alemmissa että ylemmissä tutkin-
noissa (Arene 2022). Humak työstää uusia 
opetussuunnitelmia, joissa kestävä kehi-
tys on esillä nykyistä selvemmin. Parhaillaan 

Humakissa pilotoidaan Kestävän maailman ke-
hittäjä -moduulia, joka koostuu Ekososiaalinen 
sivistys ja saavutettavuus (5 opintopistettä)- 
sekä Kohti kestävää maailmaa (5 opintopistet-
tä) -opintojaksoista. 

Verkkokurssien ja liikkuvuusjaksojen lisäksi 
PEBES-yhteistyökorkeakoulut kehittävät yhdes-
sä virtuaalista opetusta ja tuottavat verkkoluen-
toja hankkeen teemoihin liittyen. Tavoitteena on 
luoda neljän yhteistyökorkeakoulun välille pitkä-
kestoista yhteistyötä ja toimintamalleja. 

Yhteistyökorkeakoulujen mielestä kestävä ke-
hitys ja luonnon monimuotoisuuden turvaami-
nen on koko ihmiskunnan yhteinen haaste, joka 
edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja inno-
vaatioita. Onhan planeettamme Maa meidän 
kaikkien yhteinen koti, jonka kantokyky riippuu 
niistä päätöksistä, joita tällä hetkellä teemme 
kestävän kehityksen hyväksi. Kuten namibia-
lainen sanonta kuuluu: ”The earth is not ours, 
it is a treasure we hold in trust for future gene-
rations.” (’Maapallo ei ole meidän; se on aarre, 
jonka säilyttämisestä olemme vastuussa tule-
ville sukupolville.’) 

Lähteet:

Arene 2022. Suositus ammattikorkeakoulujen yh-
teisistä kompetensseista ja niiden soveltamisesta 
2022. https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/suosi-
tus-ammattikorkeakoulujen-yhteisista-kompetens-
seista-ja-niiden-soveltamisesta-2022/ 

UN 2022. Secretary-General’s remarks to High-
Level opening of COP27. https://www.un.org/sg/en/
content/sg/statement/2022-11-07/secretary-gene-
rals-remarks-high-level-opening-of-cop27-delive-
red-scroll-down-for-all-english-version 

  

Thotayamarulan luonnonsuojelualue 
Botswanassa. Kuva: Joyce Lepetu.

Kirjoittaja:
Laura Keihäs, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu

https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/suositus-ammattikorkeakoulujen-yhteisista-kompetensseista-ja-niiden-soveltamisesta-2022/
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https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-11-07/secretary-generals-remarks-high-level-opening-of-cop27-delivered-scroll-down-for-all-english-version
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Kulttuuria, 
verkostoja ja politiikkaa  

Pekka Vartiainen 

Kulttuurituotannon tärkein eurooppalainen ver-
kosto, Encatc (The European Network on cul-
tural management and policy) perustettiin 30 
vuotta sitten, jolloin kulttuurituotannon kou-
lutus oli moniaalla vielä alkutekijöissä. Noista 
ajoista tähän päivää alalle on syntynyt syvälli-
nen ja toimiva asiantuntijaverkosto, jonka sisäl-
lä edistetään alalla tarvittavia käytännön taito-
ja ja tehdään kehittävää tutkimustyötä. Tämän 
myötä kulttuurin- ja taiteentuotannon tunnet-
tuus on parantunut, ja tänään kulttuurituottajil-
la on jo näkyvä paikka taiteen ja kulttuurin am-
matillisessa kentässä. 

Brysselissä ja Antwerpenissä 17.–19.10. pidet-
ty Encatcin konferenssi (Encatc 2022) loi muu-

tamia katseita verkoston menneisyyteen, mut-
ta päähuomio oli kuitenkin nykyhetkessä ja 
tulevaisuudessa. Lähemmäs 150 osallistujaa 
eri puolilta maailmaa kokoontui kolmen vuoden 
tauon jälkeen yhteen keskustelemaan kansain-
välistymisen mahdollisuuksista maailmassa, 
jossa rajoja rakennetaan ja revitään rikki. 

Kolmipäiväinen tapahtuma antoi osallistujil-
le mahdollisuuden käydä avointa keskustelua 
meneillään olevista kansallisen ja kansainvä-
lisen tason haasteista. Tutkimustyötä ja pro-
jekteja esittelevissä osioissa luotiin katsauk-
sia ruohonjuuritason työhön, joka antaa usein 
mahdollisuuksia myös toimintamallien sovel-
tamiseen laajemmissa yhteyksissä. Aihepiirit 
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liikkuivat niin kestävästä kehityksestä luovien 
alojen yritystoimintaan kuin kulttuuripolitiikal-
la vaikuttamisesta virtuaalitekniikan pedagogi-
seen hyödyntämiseen. Konferenssin ohjelmaan 
sisältyi niin ikään opastettuja ja keskusteluun 
virittäviä vierailukäyntejä museoissa ja taidea-
lan organisaatioissa. 

Humakin puolelta konferenssissa esiteltiin 
2019 käynnistynyt suomalaisvenäläinen yh-
teistyöhanke EDUCRO (Educro Project 2022), 
josta muodostui eräänlainen arkistoihin jäävä 
muistomerkki siitä, miten pandemia ja maail-
manpolitiikka voivat viedä yksittäisen projektin 
kokonaan uusille urille. Hieman rauhanomai-
sempi ja projektinhallinnan kannalta helpompi 
tapaus oli kulttuuriturismia ja tarinankerrontaa 
yhdistänyt Rural Explorer (2017–20), josta kuul-
tiin niin ikään esitys. Kaakkois-Suomeen sijoit-
tuvassa ja Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston tukemassa hankkeessa 
hyödynnettiin paikkatietoteknologiaa matkai-
luyritysten käyttöön. (Rural Explorer 2022.) 

Kolonialismista 
dekolonialismiin 
Yksi paljon puhuttanut konferenssin teema 
liittyi kolonialismiin. Isäntämaalla Belgialla 
on oma siirtomaahistoriansa, josta muuta-
ma vuosi sitten uudelleen avattu Keski-Afrikan 
kuninkaallinen museo kävijöitä kriittisellä 
otteella muistuttaa. Museo oli myös yksi kon-
ferenssin vierailukohteista. Museon kuraattorin 
ja Unescon asiantuntijoiden johdolla käyty kes-
kustelu Eurooppa-keskeisestä maailmankuvas-
ta, eurosentrismistä ja sen vaikutuksesta histo-
riaan, nykypäivän ajatteluun sekä kysymykseen 
esineiden tai tiedollisen kulttuuriperinnön pa-
lauttamisesta alkuperämaihin (repatriaatio; 
Vainonen 2022) herätti paljon ajatuksia. 

Myös konferenssin eräässä paneelikeskuste-
lussa haettiin yhtymäkohtia menneisyyden ja 
nykyhetken välille käsittelemällä sitä, miten 
historiaan jo jääneet ajattelumallit hallitsevat 
– halusimme me sitä tai emme – edelleen nä-
kemyksiämme ja toimintaamme. Keskustelijat 
Aasiasta, Amerikasta, Afrikasta ja Euroopasta 
käsittelivät niin kulttuurista moninaisuutta, mo-
niarvoisuutta kuin kolonialistisen perinnön pur-
kamista, dekolonialisaatiota.  

Kansainvälistymisen ja globalisaation teemoil-
la on kulttuurialalla jo pitkä, vuosikymmenten 
takainen historiansa. Mutta Encatcin konfe-
renssi osoitti hyvin sen, miten aihe on edelleen 
ajankohtainen, tai miten se muokkaantuu osak-
si käynnissä olevia yhteiskunnallisia debatteja. 
Kun tänään puhutaan kansainvälistymisestä, 
ei tietenkään sivuuteta sen mahdollisia talou-
dellisia kytköksiä – kuten oli usein laita keskus-
teltaessa globalisaatiosta – mutta entistä vah-
vemmin se tunnutaan liittävän osaksi poliittista 
ja sitä myöten sosiaalista ja myös kulttuurista 
agendaa. 

Politiikka on kulttuuria, ja sillä tehdään kulttuu-
ripolitiikkaa. Kun Encatcin konferenssi järjeste-
tään ensi vuonna (2023) Helsingissä, on mie-
lenkiintoista nähdä, minkä muodon kulttuurin 
politisoituminen tällöin saa. 

Lähteet: 

Educro Project (2022). https://educro.org/. 
Viitattu 6.11.2022. 

Encatc (2022). https://www.encatc.org/. 
Viitattu 7.11.2022. 

Rural Explorer (2022). https://ruralexplorer.humak.fi/. 
Viitattu 8.11.2022. 

Vainonen, Pilvi (2022). Kysymyksiä kulttuuriperinnön 
repatriaatiosta. Museovirasto. https://www.kulttuu-
ristaperinnoksi.fi/2019/kysymyksia-kulttuuriperin-
non-repatriaatiosta. Viitattu 5.11.2022.  

Kirjoittaja:
Pekka Vartiainen, yliopettaja
Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Experiential 
and Adventure Education 
– a new international 
study module 

Anita Saaranen-Kauppinen

In 2022, a new Master’s level study module 
to complement Humak’s course selection has 
been designed. Experiential learning and ad-
venture education (15 ECTS) will be offered as 
part of Humak’s Master’s level degree stud-
ies in Community Education and also as open 
UAS studies. The studies, consisting of three 
5 ECTS courses, will be launched in January 
2023. Students can enroll for the whole module 
or take courses separately. The courses will be 

organized in English, enabling an international 
and multicultural learning environment.  
 

Developing expertise in 
experiential learning and 
adventure education  
The study module addresses the theories, meth-
odologies, and implementation of experiential 
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learning and adventure education. Students 
learn to develop, reflect on and evaluate expe-
riential learning and adventure education in the 
context of working life.  
 
The studies are suitable for students and pro-
fessionals in youth work, NGO work, educa-
tion and schooling, rehabilitation, social work 
and sports and physical education who wish to 
strengthen their theoretical, research and de-
velopment competence in experiential learn-
ing and adventure education. The module 
also suits students and professionals within 
the fields of business, tourism and sports, lei-
sure and recreation. The studies do not require 
a community educator or adventure education 
degree or study modules; however, these might 
prove useful. A Bachelor’s degree or previous 
Bachelor’s level studies are recommended but 
not mandatory.  
 
The courses within the study module have 
been designed and will be implemented in co-
operation with Finnish and international part-
ners and networks. One of the key partners is 
Outward Bound Finland (OBF) which is part of 
Outward Bound International and one of more 
than 80 OB schools around the world. 

 
Experiential learning and society 

The course aims to increase the understand-
ing of the theoretical framework of experien-
tial learning and experiential and adventure 
education as well as their practical starting 
points and principles. The course focuses on 
current discussions and research, and the rele-
vance, meaning and opportunities of experien-
tial learning and adventure education. The par-
ticipants of the course explore the relevance of 
experiential learning and adventure education 
in contemporary societies. 
 

Experiential learning and 
adventure education in 
pedagogical development  
 The course provides the learners with the op-
portunity to deepen their knowledge of the pos-
sibilities of using experiential learning and ad-
venture education in different professional and 

working life environments. During the course, 
the participants will develop their competence 
in pedagogical development work and reflec-
tion, and they will learn about current research 
and discussions on learning, competence, de-
velopment and growth. 
 

Experience design
and experiential learning 
 The course sheds light on experience design 
and experiential learning in the fields of well-
ness, experience- and nature-based servic-
es and tourism. The participants of the course 
learn about human behavior from the perspec-
tives of experiencing and meaningful expe-
riences. Special attention will be given to de-
velopment work applying the knowledge base 
and methods of experiential learning and ad-
venture education. 
 
 
Read more about Adventure and Outdoor 
Education at Humak from the new interna-
tional publication: 
 
Saaranen-Kauppinen, Anita 2022. Adventure 
and Outdoor Education. In Katri Kaalikoski & 
Hanna Kiuru (eds.) Humak: towards a more 
humane world. Humak University of Applied 
Sciences Publications 145. Helsinki: Humak 
University of Applied Sciences. Referred 
4 November 2022. https://www.humak.fi/
wp-content/uploads/2022/09/2022-Humak-
Towards-a-more-humane-world.pdf 

Kirjoittaja:
Anita Saaranen-Kauppinen, 
Principal lecturer

Humak UAS
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Nuorisotyön vahvistunut 
asema Euroopassa 
Euroopan tasolla on useita nuorisotyötä edis-
täviä asiakirjoja. Vuonna 2017 Euroopan neu-
vosto hyväksyi suositukset nuorisotyöstä 
(Recommendations for Youth Work). Euroopan 
Unionin nuorisostrategia puolestaan on voi-
massa vuodesta 2019 vuoteen 2027. Lisäksi 
EU:n neuvostossa hyväksyttiin vuonna 2020 
voimaan tullut nuorisotyö toimintaohjel-
ma (European Youth Work Aganda, EYWA). 
Viimeksi mainittu on ollut merkittävä asiakirja 
eurooppalaisen nuorisotyön näkökulmasta. 

Nuorisotyö on yritetty määritellä monin tavoin, 
ja Euroopan tasolla se onkin haastavaa, kos-
ka nuorisotyö on kontekstisidonnaista. EYWA 
tunnistaa nuorisotyön määrittämisen vaikeu-

den. Nuorisotyöksi voidaan kutsua nuorten va-
paaehtoistoimintaa tai nuorille tarkoitettua 
joko järjestöjen aikuisten vapaaehtoisuuteen 
tai ammatilliseen toimintaan perustuvaa työs-
kentelyä. Nuorisotyö voi olla myös julkishallin-
non toimijoiden, esimerkiksi kuntien palkkaa-
mien koulutettujen ammattilaisten tekemää, 
kuten Suomessa, jossa nuorisolain mukaan 
nuorisotyön järjestäminen on annettu kunnan 
tehtäväksi. Moninaisen nuorisotyön jäsentämi-
nen on haastavaa, ja vielä haastavampaa on 
pohtia edellytyksiä laadukkaalle nuorisotyölle. 
Nuorisotyöntekijöiden kouluttaminen on näh-
ty yhdeksi ratkaisuksi tähän. Nuorisotyön kou-
lutus olikin Suomen Euroopan neuvoston pu-
heenjohtajuuskauden nostama teema, jota 
käsiteltiin Humakin järjestämässä eurooppa-
laisessa nuorisotyötä ja sen koulutusta käsitel-
leessä kokouksessa tammikuussa 2019. 

ETS AG – eli??? 
Eeva Sinisalo-Juha

Kiinnostus nuorisotyöhön Euroopan tasolla on viime vuosina noussut. 
Sen merkitys sekä nuorten kansalaisyhteiskuntaan kasvamisessa että 
nonformaalissa ja informaalissa oppimisessa on korostunut. Nuorisotyö 
Euroopan tasolla on kuitenkin hyvin erilaista riippuen toimintaympäris-
töstä. 
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Eurooppalainen 
koulutusstrategia nuorisotyölle 
Eurooppalaisten nuoriso-ohjelmien, kuten 
Erasmus+-ohjelman ja Euroopan solidaarisuus-
joukkojen tueksi tarvitaan vahvempaa nuoriso-
työn osaamista. Ohjelmia koordinoivien kansal-
listen toimistojen ja SALTO-resurssikeskusten 
yhteistyössä on valmisteltu koulutusstrate-
gia eurooppalaiselle nuorisotyölle (European 
Training Strategy, ETS). Sen tarkoituksena on 
yhtä lailla tukea sekä EYWAn, nuorisostrate-
gian että eurooppalaisten nuoriso-ohjelmi-
en toteuttamista. Kunnianhimoisesti tavoittee-
na on edistää kaikkien nuorisotyöntekijöiden, 
niin vapaaehtoisten kuin ammattilaistenkin, 
nuorisotyön osaamista sekä eurooppalaisella 
että paikallisella tasolla. Nuorisotyöntekijöiden 
osaamisen ja koulutuksen vahvistamisella ha-
lutaan mahdollistaa nuorisotyön käsitteiden 
ja toimintaympäristöjen parempi ymmärtämi-
nen Euroopan tasolla. Luonnollisesti pääta-
voitteena on laadukkaampi nuorisotyö kaikille 
nuorille Euroopassa. SALTO vastaa strategi-
an mukaisen toiminnan edistämisestä yhdessä 
EU-nuoriso-ohjelmien Saksan kansallisen toi-
miston kanssa.  

ETS:n vahvistamiseksi ja suunnan varmista-
miseksi Euroopan Komissio on nimennyt neu-
voa-antavan ryhmän (tuttavallisemmin ETS 
AG) meneillään olevalle ohjelmakaudelle, vuo-
sille 2022–2028. Vastaava ryhmä on nimetty 
myös nuorten nonformaalia oppimista tunnis-
tavan nuorisopassin (Youth Pass) edistämi-
seen.  Huomionarvoista on, että kumpaankin 
ryhmään on nimetty humakilainen jäsen: ETS 
AG:hen allekirjoittanut ja Youth Pass AG:hen 
Sari Höylä. Toki mandaatteihin ei ole nimet-
ty Humakin edustajia, vaan nuorisotyön kovan 
luokan ammattilaisia. Nämä nimitykset ovat 
kuitenkin merkittävä meriitti myös Humakille 
ja toisaalta suora yhteys eurooppalaiseen nuo-
risotyöhön, nuoriso-ohjelmiin ja niiden kehittä-
miseen.  

 

Täältä voit lukea lisää: 

European Youth Work Agenda : https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.ENG 

European training strategy: https://www.sal-
to-youth.net/downloads/4-17-4265/European_
Training_Strategy_2021-2027_singlepage.pdf 

Recommendations for youth work 
https://rm.coe.int/1680717e78 

European youth strategy 2030 
https://www.coe.int/en/web/youth/youth-stra-
tegy-2030 

  

Kirjoittaja:
Eeva Sinisalo-Juha, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu 
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Nuorisoalan korkea-
kouluttajat yhteistyötä 
rakentamassa  

Sari Höylä

Kansainvälisiin nuorisoalan seminaareihin on 
yleensä kutsuttu osallistujiksi nuorisotyönteki-
jöitä, poliittisia vaikuttajia, hallinnon edustajia, 
nuorisotutkijoita ja välillä myös nuoria – vaan 
usein nuorisotyön kouluttajat on unohdettu de-
legaatioiden kokoonpanoista. 

Suomi on korostanut nuorisotyön koulutuk-
sen tärkeyttä eri eurooppalaisissa yhteistyö-
konteksteissa. Suomi otti vahvasti kantaa 
Euroopan neuvoston nuorisotyön suosituk-
siin huomioida nuorisotyön koulutus (Euroopan 
neuvosto 2017). Myös Suomen Euroopan uni-
onin puheenjohtajuuskauden 2019 loppupää-
telmissä korostettiin nuorisotyön koulutuksen 
merkitystä ja tarvetta. Niiden pohjalta luotiin 
Euroopan unionin neuvoston (2019) päätöslau-
selma nuorisotyöntekijöiden koulutuksesta. 

Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin 
kumppanuussopimukseen perustuva EU-CoE 
youth partnership on lanseerannut vertaisop-
pimishankkeen nuorisotyön saralla – ja Suomi 
halusi toimia aloitteellisesti nimenomaan nuo-
risotyön korkeakouluttajien vertaisoppimisen 
ja yhteistyön käynnistämisessä. Siispä Humak 
anoi rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöl-
tä tavoitteenaan toteuttaa tapaaminen, johon 
ei unohdeta kutsua nuorisotyön korkeakoulut-
tajia! 

Osallistujat 

Expert meeting on higher education in youth 
work -seminaari toteutettiin Helsingissä 20.–
23.9.2022. Osallistujina oli 50 henkilöä, jot-
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ka edustivat 26:ta korkeakoulua 16 maasta. 
Kaikkia yhdisti nuorisoalan opintojen tarjoami-
nen korkea-asteella. Osallistujissa oli sekä pe-
dagogista henkilöstöä, joka on toiminut pitkään 
nuorisotyön koulutuksessa, että myös niitä, joi-
den korkeakoulussa alan opinnot on aloitettu 
vasta hiljattain. Osallistujien joukossa oli myös 
muutama edustaja korkeakoulusta, jossa vas-
ta suunniteltiin nuorisotyön korkeakoulutuksen 
aloittamista. Lisäksi neljästä maasta oli nuo-
risotyön kehittämisestä vastaavan ministeriön 
edustus. Seminaaria tukivat myös Erasmus+-
ohjelman Suomen ja Saksan kansalliset toimis-
tot. 

Osallistujien valintavaiheessa kaikkien tuli ker-
toa motivaationsa osallistumiseen. Lähes kaik-
ki ilmoittivat olevansa tyytyväisiä jo siihen, 
että edes tapaavat kollegoitaan ja pääsevät 
keskustelemaan kaikkia yhdistävästä asias-
ta: nuorisotyön koulutuksesta korkea-asteella. 
Myös halu jakaa omaa osaamistaan sekä kuul-
la muiden kokemuksia ja vinkkejä oli merkittävä 
motivaatiotekijä. Lisäksi kiinnostivat opetetta-
vien asioiden opetussuunnitelmat ja teoriapoh-
jat. Verkostoituminen ja jatkuva yhteistyö mai-
nittiin useissa hakemuksissa – ja halu päästä 
yhteistyössä syvemmälle jatkossa. 

Seminaarin sisältö 

Seminaarin avauspuheessaan valtiosihteeri 
Tuomo Puumala totesi Expert meeting on hig-
her education in youth work -seminaarin sekä 
sen tavoitteiden olevan hyvin linjassa hallitus-
ohjelman toimeenpano-ohjelman päivitetyn vi-
sion kanssa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 
kansainvälisyydestä. Puumalan mukaan eu-
rooppalaista nuorisotyötä tulee vahvistaa in-
vestoimalla nuorisotyöntekijöiden koulutuk-
seen. Tähän yhdistyvät verkostoituminen sekä 
eri toimijoiden taitojen ja kompetenssien hyö-
dyntäminen yhteistyössä. Rehtori Jukka Määttä 
muistutti omassa avauspuheessaan, että digi-
talisaatio luo uusia väyliä rakentaa tätä yhteis-
työtä – yhteistyötä, joka vahvistaa nuorisoalan 
korkeakouluttajien osaamista ja nuorisotyön 
laadun varmistamista. 

Seminaarin ohjelmassa haluttiin huomioida 
osallistuvien korkeakoulujen eri tilanteet. Niinpä 
siinä oli esimerkiksi osio motivaatiosta ja innos-
tuksesta aloittaa nuorisotyön korkeakoulutus 
sekä osio siitä, kuinka eri korkeakouluissa opete-
taan nuorisotyötä. Näihin jokaiseen oli pyydetty 
eri osallistujilta lyhyitä johdantoesityksiä inspi-
roimaan keskustelua. Lisäksi huomiota kohdis-
tettiin nuorisotyön ja sen korkea-asteella tapah-
tuvan koulutuksen ajankohtaisiin haasteisiin. 
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Osallistujien motivaatio tiedon vaihtoon ja toi-
nen toisiltaan oppimiseen näkyi päivien aika-
na ihailtavan selvästi: tauot ja yhteiset illalliset 
hyödynnettiin tematiikkaan liittyvillä kiinnosta-
villa, inspiroivilla keskusteluilla. Keskusteluissa 
nousi esiin tarve pohtia nuorisotyön teoriapoh-
jaa ja vertailla eri teorioiden käytettävyyttä 
nuorisotyön korkeakoulutuksessa. Lisäksi kes-
kusteltiin opetussuunnitelmiin sisällytettävistä 
ajankohtaisista, reagoitavista teemoista. 

Yhteistyön jatkosta kaikki olivat yhtä mieltä: 
tämä seminaari on luonut hyvän pohjan jat-
kaa ja tiivistää nuorisoalan korkeakouluttaji-
en yhteistyötä. Seminaarin nettisivuja kehite-
tään tukemaan tätä yhteistyön vahvistamista. 
Tavoitteena on laajentaa nuorisotyön korkea-
kouluttajien yhteistyötä verkostomaiseksi. 
Tämä mahdollistaisi vertaisoppimisen, hyvien 
käytäntöjen vaihdon ja nuorisotyön kehittymi-
sen seuraamisen – sekä nuorisotyön laadun ke-
hittämisen koulutuksen ja tutkimuksen avulla. 
Ja kuten rehtori Määttä avauspuheensa päät-
teeksi sanoi: ”Humak haluaa olla tässä työssä 
aktiivisesti mukana.” 

Lisätietoja:

Euroopan neuvosto 2017. Recommendation CM/
Rec(2017)4 of the Committee of Ministers to mem-
ber States on youth work. Viitattu 15.11.2022. htt-
ps://rm.coe.int/1680717e78 

Euroopan unionin neuvosto 2019. Conclusions 
of the Council and of the Representatives of the 
Governments of the Member States meeting wi-
thin the Council on education and training of youth 
workers (2019/C 412/03). Viitattu 15.11.2022. ht-
tps: //eur-lex.europa.eu/legal-content /EN/TXT/

Kirjoittaja:
Sari Höylä, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu

https://rm.coe.int/1680717e78
https://rm.coe.int/1680717e78
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
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Erasmus+-ohjelma 
liikuttanut jo 35 vuotta 

Sari Höylä

Eurooppa vietti vuonna 2022 nuorison teema-
vuotta. Lisäksi vuosi oli virallisesti Erasmus+-
ohjelman 35-vuotisjuhlavuosi. Suomi juhli mu-
kana, vaikka Suomessa Erasmus-ohjelmaan 
liityttiin vasta vuonna 1992 muiden ETA-
maiden mukana. Suomessa juhlitaan varsinai-
sesti siis ohjelman 30. vuotta. 

Ohjelman nimen olen aina luullut yhdisty-
vän Erasmus Rotterdamilaiseen, mutta tie-
to osoittautui vääräksi. Opetushallitus järjesti 

Erasmus+-ohjelman sidosryhmille juhlavuoden 
kunniaksi juhlan, jossa Erasmus+-ohjelman 
kansallisen toimiston johtaja Mika Saarinen 
Opetushallituksesta paljasti avauspuheen-
vuorossaan Erasmus-nimen taustalla olleen 
ohjelmaa kuvaavan akronyymin: European 
Community Action Scheme for the Mobility of 
University Students. 

Erasmus-ohjelma olikin aluksi selvästi pelkäs-
tään korkeakoulujen ohjelma. Vuosien saa-
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tossa siihen on liitetty useita Euroopan uni-
onin eri ohjelmakausien rahoitusohjelmia. 
Nykymuodossaan Erasmus+-ohjelma on 
Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urhei-
lualan rahoitusohjelma, jolla tuetaan näiden 
alojen kansainvälistä yhteistyötä Euroopassa 
sekä joiltakin osin globaalisti. 

EU:n nuoriso-ohjelma ja 
korkeakoulujen ohjelma 
saman nimen alle 
Oma tutustumiseni nykyisen Erasmus+-
ohjelman kattaviin tukimuotoihin alkoi EU:n 
Youth for Europe -ohjelman myötä. Youth for 
Europe -ohjelman nuorisovaihto-osio pilotoitiin 
Suomessa vuonna 1994. Seuraavana vuon-
na eli 1995 ohjelma aukesi kokonaisuudessaan 
sekä nuorille että nuorisotyöntekijöille Suomen 
liittyessä Euroopan unioniin. Ohjelma oli rää-
tälöity nuorisotyössä käytettäväksi välineeksi, 
jossa korostuivat nuorten oma osuus, osallis-
tuminen ja aktiivisuus. Suomessa ohjelma nou-
sikin vauhdilla koko nuorisotyökentän tunte-
maksi ja resurssit hyödynnettiin tervetulleena 
lisätukena kuntien ja järjestöjen nuorisotyössä. 
Itse olin tekemässä ohjelmaa tutuksi päättäjil-
le, kuntatoimijoille, valtakunnallisille järjestöil-
le ja nuorisotyön kentälle ohjelman silloisessa 

kansallisessa toimistossa CIMOssa (Centre for 
International Mobility) vuosina 1995–1996. 

Euroopan unionin rahoitusohjelma nuorisotyön, 
nuorten parissa toimivien sekä nuorten osalli-
suuden tukemiseen vaihtoi nimeään eri ohjel-
makausina. Vuonna 2014 myös nuorten ohjel-
ma liitettiin Erasmus-ohjelmaan. Nimeksi tuli 
tuo lähes kaikkien tuntema Erasmus, mutta sii-
hen lisättiin plussa. 

Vuonna 2018 aloitettiin uusi EU:n ohjel-
ma, Euroopan solidaarisuusjoukot, jota edel-
si nuoriso-ohjelmassa aiemmin ollut European 
Voluntary Service. Vuonna 2022 siis juhlittiin 
Erasmus-taipaleen myötä myös solidaarisuus-
joukkojen viittä toimintavuotta. 

Positiivista kasvua 
ja resurssien lisäystä 
Erasmus-ohjelma on laajentunut sekä ohjelma-
na että maantieteellisesti ja resursseiltaan. Jo 
viime ohjelmakaudella (2014–2020) tapahtui 
rahoituksen reilu lisäys – rahaa oli 14,7 miljar-
dia euroa. Tämän ohjelmakauden (2021–2027) 
rahoitus kasvaa 80 prosenttia, eli Euroopan 
unioni investoi huomattavasti koulutukseen ja 
nuorisoon. Tosin myös ohjelman uudet osiot 
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ovat jakamassa resursseja. Suomalaisten kan-
nalta ohjelma on tuottoisa: Suomi maksaa osal-
listumisestaan huomattavasti vähemmän kuin 
Suomeen kotiutetaan rahaa ohjelman puitteis-
sa. 

Erasmus+:n Youth-ohjelmaosiota tukemaan 
on perustettu SALTO Youth -resurssikeskuksia, 
joista jokaisella seitsemällä on oma osaamis-
alueensa. Vuoden 2023 alussa lanseerataan 
ensimmäinen koko Erasmus+-ohjelman tuke-
miseen keskittyvä resurssikeskus: Suomessa 
Opetushallituksen yhteydessä aloittaa SALTO 
Digital. Resurssikeskus tukee kaikkien koulu-
tussektoreiden ja nuoriso-ohjelman toimintaa. 
Sen erityisinä painopisteinä ovat muun muas-
sa digiosaaminen, digitaalinen pedagogiikka ja 
välineet, opettajien ja henkilöstön digiosaami-
nen, digitaalinen ja virtuaalinen yhteistyö sekä 
virtuaalivaihdot EU-ohjelmissa. 

Korkeakouluopiskelijoille uutena mahdolli-
suutena kansainvälistymiseen on Blended 
Intensive Programme (BIP), jossa osa opinnois-
ta tapahtuu virtuaalivaihtona, osa vähintään 
kolmesta maasta olevien korkeakoulujen yhtei-
senä liikkuvuusosiona. Humak on osallistunut 
jo usean BIP:n toteuttamiseen – ensimmäiset 
toteutettiin SocNet98-verkoston kansainvälis-
ten viikkojen myötä keväällä 2022. 

Mistä uutta buustia 
pitempiaikaiseen liikkumiseen? 
Opetushallituksen selvityksen mukaan varsinkin 
ammattikorkeakoulujen liikkuvuusmäärät ovat 
laskeneet jo ennen koronaa. Nyt koronan rau-
hoituttua innostus pitkäaikaisiin vaihtoihin ei ole 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudes-
sa kasvanut – päinvastoin kuin yliopisto-opis-
kelijoiden. Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat 
valinneet mieluisammaksi lyhytaikaisen liik-
kumisen. Lyhytaikainen kansainvälinen opin-
tojakso on raikas tuulahdus omien opintojen 
keskellä, mutta opiskelijoiden valmistautuessa 
tulevaisuuden työelämään heidän kannattaisi 
hyödyntää Erasmus+-ohjelman tarjoamat lois-
tavat mahdollisuudet pitempiaikaiseen vaih-
toon tai harjoitteluun toisessa maassa. 

 

Lähteet:

Opetushallitus 2022a. Erasmus+-ohjelma täyttää 35 
vuotta. Viitattu 9.11.2022. https://www.oph.fi/fi/uuti-
set/2022/erasmus-ohjelma-tayttaa-35-vuotta 

Opetushallitus 2022b. Eurooppalainen SALTO Digital 
-resurssikeskus. Viitattu 9.11.2022. https://www.
oph.fi/fi/ohjelmat/eurooppalainen-salto-digital-re-
surssikeskus 

Opetushallitus 2022c. Korkeakoulujen opiskelija-
liikkuvuus on elpynyt koronan jäljiltä – yhä har-
vempi vaihtoon lähtijä opiskelee ammattikorkea-
koulussa. Viitattu 9.11.2022. https://www.oph.fi/fi/
uutiset/2022/korkeakoulujen-opiskelijaliikkuvuus-el-
pynyt-koronan-jaljilta-yha-harvempi-vaihtoon 

Saarinen, Mika 2022. Avauspuheenvuoro. Plussaa 
EU-ohjelmista -tilaisuus, 4.11.2022. 

Kirjoittaja:
Sari Höylä, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Pariisin 
kevät 
– muutakin 
kuin 
romantiikkaa 

Eeva Sinisalo-Juha

Päivi Timonen

Keväällä 2022 teimme Erasmus+-opinto-
matkan Pariisiin. Ohjelmassamme oli laa-
ja kirjo meidän kummankin työtehtäviin liitty-
viä kiinnostavia kohteita. Olemme nostaneet 
tähän erityisen mielenkiintoiset kohteemme, 
jotka liittyvät verkkopedagogiikan hyödyn-
tämiseen yliopistopedagogiikassa ja nuor-
ten mielenterveyden häiriöihin puuttumiseen. 
Totesimme Père Lachaise -hautausmaalla so-
siologi ja kulttuuriantropologi Pierre Bourdieun 
hautamuistomerkin äärellä opintomatkamme 
sisällön laajentavan niin sosiaalista kuin kult-
tuuristakin pääomaamme. 

Ajatuksia verkkopedagogiikan 
kehittämisestä 
Yksi kohteistamme oli Sorbonnen yliopisto, 
Faculté de Sciences Humaines et Sociales – 
Sorbonne. Se tarjoaa erilaajuisia koulutuskoko-
naisuuksia kasvatustieteistä. Vierailumme kes-
kittyi yliopiston verkkopedagogiikkaan. 

Kasvatustieteen opintoja voi suorittaa siel-
lä myös etäopiskeluna, jolloin lähiopetusses-
sioita on kolmena lauantaina lukukaudessa. 
Hakuinfossa yliopiston verkkosivulla on siitä 
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Pariisin 
kevät 
– muutakin 
kuin 
romantiikkaa 

huomautus: ”Tärkeää: Suunnittele keskimäärin 
10–15 tuntia henkilökohtaista työtä viikossa.” 
Opiskelijoilla on jo jokin tutkinto, tai he hakevat 
lisäkoulutusta nykyiseen ammattiosaamiseen-
sa. 

Opiskelu on itsenäistä verkko-opiskelua. 
Lisäksi siihen kuuluu lähipäiviä ja joskus ope-
tusta Zoomissa. Koska opiskelijat ovat tunte-
neet itsensä yksinäisiksi etäoppijoina, tapaa-
miset Zoomissa ja lähipäivinä ovat tärkeitä. 
Vuorovaikutuksen ylläpitäminen verkko-opin-
noissa näyttää olevan iso kysymys kaikkialla.
 
On kiinnostavaa, että yliopisto on satsannut 
etäopiskelijoiden tutorointiin. Opiskelijatutor 
Michaela esitteli meille palkallista tutortyötään. 
Aikaisemmasta kotimaastaan hänellä on opet-
tajan tutkinto, ja nyt hän tekee master-tutkin-
non opinnäytetyötään matematiikan opetuk-
sen alalta kasvatustieteiden tiedekunnassa. 
Tutorina hänen roolinsa on muun muassa pe-
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rehdyttää opiskelijoita oppimisympäristöjen 
käyttöön. Michaela tukee opiskelijaa, ettei tämä 
jää yksin tekniikan eikä opiskelunsa kanssa. 

Yksi osa tutortyöstä on opiskelijoiden kysymyk-
siin vastaaminen. Kysymyksiä voi tulla esimer-
kiksi Moodlen käyttämisestä, foorumeille liitty-
misestä tai yliopiston sähköpostin saamisesta 
käyttöönsä. Michaelalla on myös erityisen mie-
lenkiintoisena työtehtävänä seurata Moodlessa 
opiskelijoiden etenemistä opintojaksoilla ja ot-
taa yhteyttä niihin opiskelijoihin, jotka ovat 
vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan. Hänelle 
on tärkeää vastata opiskelijoiden kysymyksiin 
nopeasti ja myös linkittää niitä aiheesta tietä-
ville lehtoreille. 

Herääkin kysymys, voisiko myös Humakissa 
hyödyntää tekniikkaa vastaavissa yhteyden-
otoissa. Verkko-oppimisympäristössähän on 
jo yhtenä toimintona PLD (henkilökohtaistettu 
viestintä ja ohjaus), jonka avulla voidaan etu-
käteen ohjelmoida lehtoreiden kirjoittamia vies-
tejä opiskelijoille, myös opintojakson aktiivisuu-
teen liittyen. 

Apua nuorten itsetuhoisuuteen 
Saimme myös mahdollisuuden tutustua nuor-
ten mielenterveyshäiriöiden hoitoon erikoistu-
neeseen Nuorten taloon. Toimintamallin kehit-
tämisen taustalla on ranskalaisen toimittajan 
tyttären menehtyminen syömishäiriöön ja siitä 
seurannut tarve auttaa muita ajoissa. Nykyisin 
toimintaa on 59 paikkakunnalla, ja se kohdis-
tuu nuorten syömishäiriöiden ja muiden mie-
lenterveyden häiriöiden hoitoon ja kuntoutuk-
seen. 

Pariisissa sijaitseva yksikkö, jossa vierailim-
me, on resursseiltaan suurin. Lähtökohtaisesti 
sinne voi tulla ilman lähetettä, ja ensimmäi-
nen arviointi tehdään epämuodollisessa ym-
päristössä saman tien. Työskentely perustuu 
sekä yksilötapaamisiin että ryhmätapaamisiin. 
Lisäksi työskennellään kiinteästi yhdessä per-
heiden kanssa. Nuorisopsykiatrian piiriin kuu-
luva toiminta perustuu käytännössä monia-
laiseen tiimimalliin. Erityisen hyviä tuloksia on 
saavutettu osa-aikaisella osastohoidolla, jossa 
on hyödynnetty vahvasti taidelähtöisiä mene-
telmiä. 
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Toimintaan on kiinnitetty paljon opiskelijoi-
ta, jotka saavat ohjausta yksikön johtajalta ja 
toiminnan kehittäjältä professori Marie Rose 
Morolta. Hän on myös kehittänyt erityisen tu-
kimallin, Baabelin, maahanmuuttajataustais-
ten perheiden tukemiseen ja konsultointiin kun-
nioittaen heidän omaa kieltään. Nuorten talo 
tuottaa myös huomattavan määrän tieteelli-
siä tutkimusartikkeleita, valitettavasti lähinnä 
ranskaksi. 

Eurooppalainen 
liikkuvuusohjelma Erasmus+ 
mahdollistaa kokemuksellisen 
oppimisen 
Hakiessamme Erasmus+-ohjelmaan tavoittee-
namme oli selvittää, mitä lisäarvoa voisi saada 
kahdesta eri näkökulmasta koottavasta opin-
to-ohjelmasta. Toisaalta kiinnostuksemme koh-
teena oli verkkopedagogiikka: miten sitä hyö-
dynnetään eri konteksteissa ja miten voisimme 
hyödyntää näitä havaintoja kehittämistyössä 
Humakissa. Toisaalta korona-ajan haasteek-
si noussut nuorten lisääntynyt ahdistuneisuus 
on jaettu kokemus, ja tavoitteenamme oli saa-
da ranskalaisten malleista uutta ymmärrystä 
suomalaiseen kehittämistyöhön. Ohjelmamme 
rakentuikin sujuvasti kumpaakin teemaa vuo-
rottelevista mutta myös yhdistävistä kohteis-
ta. Kiitokset kaikille ohjelman mahdollistaneille!

Kirjoittajat: 
Päivi Timonen, lehtori
Eeva Sinisalo-Juha, lehtori

Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Erasmus-vieraita Balkanilta 
Päivi Rainò 

Suomen globaali maine vammaisten tulk-
kauspalvelujen järjestämisen mallimaana 
sekä kansainvälinen koulutusohjelmamme 
European Master in Sign Language Interpreting 
(EUMASLI) tuovat meille jatkuvasti niin kan-
sainvälisiä benchmarking-vierailijoita kuin eri-
laisia koulutus- ja yhteishankkeitakin. Vuonna 
2022 saimme ensimmäistä kertaa näihin liitty-
viä vieraita sekä Turkista että Kroatiasta. 

Projektikumppaneita Turkista 

Vuoden 2022 keväällä alkoi Erasmus+-
ohjelmaan kuuluva, korkeakoulutuksen kan-
sainvälistymistä ja laatua kehittävä strate-
ginen kumppanuushankkeemme EduSign & 
SignEdu. Koronan takia pääsimme kuitenkin 

vasta elokuussa tapaamaan hankepartnerei-
tamme. Istanbulista ja Ankarasta meille matka-
si kahdeksanhenkinen delegaatio, johon kuului 
Istinye-yliopiston sekä Turkin kuurojen ja viitto-
makielen tulkkien liittojen edustajia. Projektissa 
on mukana myös pitkäaikainen hanke- ja yh-
teistyökumppanimme Tukholman yliopisto. 

Tässä kolmivuotisessa hankkeessa kehitäm-
me Ruotsin ja Suomen tarjoamien mallien poh-
jalta viittomakielen tulkkien korkeakoulutusta 
Turkkiin ja pyrimme luomaan pysyvän yhteis-
työfoorumin maittemme välille. Lisäksi tutkim-
me, voisimmeko Suomessakin soveltaa ja hyö-
dyntää turkkilaisten kehittämää teknologiaa, 
joka tuottaa viittomakielistä konekäännöstä 
automaattisen tekstintunnistuksen pohjalta. 

Kuva: Franco Figari.
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Varjostajia Kroatiasta 
Kroatiassa ei ole tarjolla lainkaan formaa-
lia koulutusta kuuroja, kuuroutuneita tai huo-
nokuuloisia asiakkaita palveleville tulkeille. 
Kroatian kuurosokeiden liiton (Hrvatski savez 
gluhoslijepih osoba Dodir) tavoitteena onkin 
kehittää nykyistä järjestelmällisempää koulu-
tusta kroatialaisessa viittomakielessä ja kuu-
rosokeille tulkkauksessa. Dodirin kuurosokea 
johtaja Sanja Tarczay sekä liiton hanketyön-
tekijät Tajana Uzun ja Katarina Jurilj vierailivat 
syyskuussa 2022 Humakissa. He halusivat teh-
dä esikuva-analyysiä ja varjostaa opetustyötä 
(job shadowing) tulkkikoulutusohjelmassam-
me. Heillä oli mukanaan kolme Dodirin lyhyt-
kurssien kautta alaan perehtynyttä tulkkia. 

Ryhmän vierailuohjelma oli intensiivinen. Se si-
sälsi tulkkiopiskelijoiden suomalaisen viittoma-
kielen opetuksen seuraamista ja tutustumista 
juuri tuolloin Helsinkiin kokoontuneen EUMASLI-
koulutuksen sisältöihin. Vierailijat hämmäste-
livät muun muassa sitä, miksei viittomakielen 
tunneillamme puhuta ääneen. Meillä puheään-
tä ei kuitenkaan pidetä viittomakieliseen ilmai-
suun kuuluvana, ellei vastaanottaja itse ole vii-
tottua puhetta käyttävä tai (osaksi) kuuleva 
henkilö. Kysymys johdattikin meidät keskus-
telemaan laajemmin kieltenvälisen ja kielensi-
säisen kääntämisen eroista sekä näiden erojen 
tunnistamisesta ja tunnustamisesta (!) viitto-
makielten tulkkauksessa. Kielifilosofisten kes-
kustelujen ohella kävimme läpi nykyisen, kohta 
uudistettavan opetussuunnitelmamme sisältö-
jä, kuurojenopetuksen historiaa sekä vammais-
ten tulkkauspalvelujen nykytilaa ja historiallisia 
taustoja maassamme. 

Lisäksi vieraamme tutustuivat Kuurojen kan-
sanopiston, Suomen Kuurosokeat ry:n sekä 
kuurosokeille henkilöille tulkkausta tarjoavan 
Viparon toimintaan. Viparo – Viittomakieliset 
Palvelut Aro Oy on ensimmäinen kuuron hen-
kilön perustama ja kuuroja tulkkeja työllistä-
vä tulkkauspalveluyritys Suomessa. Humak on 
puolestaan Suomen ainoa korkeakoulu, joka 
kouluttaa kuuroja henkilöitä viittomakielen tul-
keiksi. 

 Kirjoittaja:
Päivi Rainò, tutkija

Humanistinen ammattikorkeakoulu
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OUYE-
hankkeessa 
vahva vuosi 

Eeva Sinisalo-Juha

Vuoden 2022 aikana hankkeen paikallises-
sa työskentelyssä pääpaino on ollut osallista-
vassa toimintatutkimuksessa. Sen tavoittee-
na on ollut yhdessä nuorten kanssa löytää ja 
tunnistaa esteitä korkeakoulutukseen osallis-
tumiseen sekä pyrkiä näiden esteiden purka-
miseen. Työskentely on tapahtunut Helsingin 
Myllypurossa Valo-Valmennusyhdistyksen 
Nuorisotakuutalolla. Aiheen käsittelyyn on käy-
tetty toiminnallisia ja taidepainotteisia mene-
telmiä sekä pienryhmäkeskusteluja.  

Touko- kesäkuun vaihteessa pääsimme vihdoin 
kaikkien hankkeessa työskentelevien tiimien 
kanssa tapaamaan samaan aikaan samas-

Erasmus+-rahoitteisen Opening 
Universities for Youth in Europa 
(OUYE) -hankkeen jatkuttua jo rei-
lun vuoden verran päästiin siinä 
vihdoin työskentelemään aidosti 
kansainvälisesti. Se, että nyt vih-
doin tunnemme hankekumppa-
nimme, on luonnollisesti muutta-
nut projektin luonnetta. Olemme 
hankkeessa oppineet paljon hy-
vin erilaisissa tilanteissa olevil-
ta nuorilta. Olemme myös pääs-
seet näkemään eri maiden tapoja 
työskennellä nuorten ja korkea-
koulutuksen parissa. 

OUYE-projektin väki tapasi ensimmäistä 
kertaa kesäkuussa Kiljavalla, jossa hankkeen 
transnational meeting järjestettiin. Kuva: Jaana 
Härkönen
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OUYE-
hankkeessa 
vahva vuosi 

sa paikassa. Erityistä on, että tämä tapahtui 
nimenomaan Suomessa ja Humakin tiloissa 
Kiljavalla. Lähes puolentoista vuoden Teams-
tapailun jälkeen tuntui uskomattoman hienolta 
kohdata ja tutustua toisiimme kauniissa suo-
malaisessa järvimaisemassa.  

Suomen kokousviikon ohjelmaan kuuluivat eri 
maiden työskentelyjen esittelyt. Kiinnostavasti 
hankemaiden historiat näkyivät myös kohde-
ryhmissä. Ranskalaiset kumppanit olivat tuot-
taneet muun muassa rap-kurssin yliopistoon, 
johon hankkeen nuoret osallistuivat. Teemoina 
olivat ulkopuolisuus ja syrjintä. Ne kumpusivat 
nuorilta, joiden taustat olivat Ranskan entisissä 
siirtomaissa. Vastaavasti englantilaiset kump-
panit työskentelevät paperittomien nuorten 
kanssa, jotka olivat tulleet maahan etsimään 
itselleen edes jotain edellytyksiä oman tule-
vaisuuden rakentamiseen. Turkkilaisten koh-
deryhmänä ovat puolestaan romaninuoret ja 
erityisesti romanitytöt, joille koulutukseen pää-
seminen on ollut lähes mahdotonta. Meidän 
suomalaisten työskentelyn kohderyhmään 
kuului nuoria, joilla oli kyllä hakukelpoisuus kor-
keakoulutukseen, mutta joiden jaksaminen ja 
mielenterveyden häiriöt loivat epävarmuutta ja 
epäuskoa omaan tulevaisuuteen. Keskeistä oli-
kin paikallisten projektien esittely ja niistä oppi-
minen. Tulokulmiemme moninaisuus herättikin 
erinäisiä pohdintoja.  

Kesäkuun lopulla tapasimme vielä kaikki yh-
dessä Ranskan Rennesissä. Nyt jo tuttujen ih-
misten kanssa pääsimme suoraan kiinni töi-
hin. Viikon tavoitteena oli tutustua vuorostaan 
ranskalaiseen koulutukseen ja tietysti nuoriin. 
Perehdyimme myös toistemme edistymiseen 
projektissa. Välituloksia esiteltiin muun muas-
sa nuorten toimesta seminaarissa. Saimme 
olla ylpeitä suomalaisesta nuoresta, joka esit-
teli hienosti omaa kokemustaan hankkeessa. 
Samalla monelle ulkopuoliselle oli vaikea ym-
märtää, että nuori voi esiintyä vakuuttavasti 
yleisön edessä englannin kielellä mutta samal-
la epäillä omaa jaksamistaan esimerkiksi kor-
keakouluopinnoissa. Kun epävarmuus ei näy 
ulospäin, siihen on vaikeaa suhtautua.  

Nyt OUYE-hankkeessa kerätään eri aineis-
toja yhteen. Yhtenä tuloksena tulee olemaan 
yhteinen taidelähtöinen nuorten prosessien 
ja kokeilujen tulosten esittely. Hankkeen ko-

keiluista myös tuotetaan yhteistä arviointia. 
Osallistavasta toimintatutkimuksesta koos-
tetaan myös yhteinen tutkimusraportti. Tämä 
vaihe mahdollistaa myös erilaisten julkaisujen 
kirjoittamisen kevään aikana, myös Humakin 
julkaisuihin. Kannattaa seurata! 

Hanketta johtaa Rennesin yliopisto Ranskasta. 
Muiden tiimien kotikaupungit ovat Manchester, 
Istanbul ja Helsinki. Jokaisesta kaupun-
gista tiiminä toimivat korkeakoulu ja jär-
jestö. Suomalaiset kumppanit ovat Valo-
Valmennusyhdistys ja Humak. 

Valo-Valmennusyhdistyksestä hankkeessa 
ovat työskennelleet Jaana Härkönen ja Lubica 
Vysná. Humakista puolestaan projektipäällik-
könä on toiminut Eeva Sinisalo-Juha ja asian-
tuntijana aina syyslukukauden 2022 alkuun asti 
Kim Lindblad. Aino Tormulainen aloitti hank-
keen asiantuntijana syyskuun 2022 alusta. 

Kirjoittaja:
Eeva Sinisalo-Juha, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Prahan yliopiston koordinoima Nutshell-hanke 
oli jäädä pandemian jalkoihin. Itä-Euroopan 
partnerit eivät harpanneet kovin nopeasti verk-
koympäristöön, ja käynnistyminen tapahtui vä-
hitellen. Kummallisen alun jälkeen hanke on te-
rävöittänyt päämääränsä ja sen suurin anti on 
ollut vertaistyöskentely. 

Ensimmäinen hankekokous oli Ljubljanassa 
syksyllä 2021. Siellä vahvistettiin hankkeen ta-
voite ja aikataulu. Nutshellissä tuodaan esiin 
niitä vaikeuksia ja epäjohdonmukaisuuksia, joi-
ta korkeakouluissa esiintyy liittyen eurooppa-
laisten projektien hallinnoinnin prosesseihin ja 
mekanismeihin. Kuulostaa paperiselta, mutta 
on kaikkea muuta! 

Kansainvälinen 
vertaistyöskentely 
Aloituskokouksen jälkeen hankkeessa on jär-
jestetty muutamia kokouksia ja kaksi koulutus-
ta. Niistä toinen oli keväällä 2022 Prahassa ja 
toinen saman vuoden lokakuussa Ljubljanassa. 
Molempiin koulutuksiin osallistui hankehenki-
löstön lisäksi hankkeiden kanssa työskente-
levää henkilöstöä. Humakista mukana oli ke-
hittämispalveluiden väkeä. Koulutuksissa 
tarkasteltiin yhteistyöorganisaatioiden toimin-
tatapoja kansainvälisten hankkeiden hallinnoi-
misessa. 

Avainasemassa on ollut vertaisoppiminen, ja 
oppijoina ja vertaisina ovat henkilöstön ohes-
sa olleet prosessit. Kielteisen päätöksen saa-
neiden hankehakemusten hyödyntämistä ja 
hankeviestinnän saavutettavuutta kehitetään 
samanaikaisesti kaikissa kumppaniorganisaa-
tioissa, samoille kysymyksille etsitään vastauk-
sia ympäri Eurooppaa. Miten avartavaa on-
kaan hahmottaa hankeprosessia yhdessä! 
 

Miltä näyttää Humakin 
prosessikaavio Italiasta, 
Sloveniasta ja Tšekistä 
katsottuna? 
Koulutuksiin valmistauduttiin piirtämällä yk-
sityiskohtainen oman organisaation proses-
sikaavio, joka alkaa hankeideasta ja päättyy 
hankkeen loppuraportin arkistoimiseen. Kun eri 
kumppaneiden käppyräkuvioita verrataan kes-
kenään, uusia näkökulmia ja kysymyksiä sate-
lee kuin italialaisessa elokuvassa. Miksi te kier-

Hanke pähkinänkuoreen 
– Nutshell kehittää 
kansainvälisten projektien 
hallintaa
 Satu Riikonen

Ensilumi mahdollisti luovien menetelmien käytön 
Prahassa keväällä 2021. Kuvassa Nina Luostarinen
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rätätte ideaa näillä kaikilla tasoilla? Tarvitaanko 
allekirjoitus joka kohdassa? Miten projektitoi-
misto voi kirjoittaa hakemuksen sisällön? Oma 
toiminta saa uusia ulottuvuuksia, kun sitä tar-
kastelee slovenialainen professori tai tšekkiläi-
nen hankepäällikkö. 

Tässä Erasmus-hankkeessa on neljä kump-
paniorganisaatioita: Prahan yliopisto, Humak, 
Ljubljanan yliopisto ja CESIE. Kaikissa hank-
keeseen osallistuvissa oppilaitoksissa on kovan 
luokan osaamista, mutta rahoitushakemusten 
erityistaitajat löytyvät Sisiliasta. 

CESIE on italialainen organisaatio, jonka pää-
tehtävänä on hankerahoitusten hakeminen. Se 
on Nutshell-kumppaneista ainoa, joka ei ole 
korkeakoulu. CESIE on yhdistys, joka tekee tii-
vistä hankeyhteistyötä korkeakoulujen kanssa 
sekä kansallisesti Italiassa että kansainvälises-
ti. Se ottaa mielellään sekä harjoittelijoita että 
henkilökuntaa seuraamaan työskentelyään. 
Vaikka CESIEn kokoushuoneessa on katto kor-
kealla ja avoimista ikkunoista virtaa sisään 
kuuman ilman lisäksi liikenteen melua, heidän 
tapansa työskennellä on viileän systemaatti-
nen. Asiat tiivistetään vilkkaan keskustelun jäl-
keen nättiin pähkinänkuoreen. 

Hanke lisää korkeakoulujen kansainvälisen 
hanketoiminnan tietotaitoa ja edistää pääsyä 
osalliseksi eurooppalaisten ohjelmien tarjoa-
mista mahdollisuuksista. Siinä vahvistetaan 
hankehallinnoinnin tukiyksikköjä ja niiden uu-
distumista sekä toteutetaan laadunvarmistuk-
sen ja -arvioinnin prosesseja. Hankkeen aika-
na kehitettävä kansainvälisen hanketoiminnan 
työkalu on testivaiheessa, ja se tulee olemaan 
kaikkien korkeakoulujen saatavilla. Myös hank-
keen jokaisen partnerin toimintatavoista riittää 
opittavaa vielä hankkeen jälkeenkin. 

Prosessikaavion luonnos.

Kirjoittaja:
Satu Riikonen, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Työperäinen maahanmuutto on viime aikoi-
na herättänyt paljon uutisointia ja keskuste-
lua Suomessa. Syntyvyys on romahtanut, to-
teaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies (STTK 
2022a). Suomen huoltosuhde on heikkenemäs-
sä ja työvoimapula kiihtyy. Näihin haasteisiin 
on esitetty ratkaisuksi laajamittaista työperus-
teista maahanmuuttoa. (Lehtonen 2022.) On 
myös todettu, että vaikka työperäinen maa-
hanmuutto ei ole mikään ihmelääke, se on sil-
ti jonkinlainen rohto tilanteeseen, jossa olemme 
(Helsingin Sanomat 2022). 

Työperäisen maahanmuuton vauh-
dittamista rajoittavat erilaiset tekijät. 
Maahanmuuttopolitiikkamme perustuu rajoit-
tamisen mentaliteettiin. (Helsingin Sanomat 
2022.) Lisäksi suomalaiset hallinnon prosessit ja 
asenteet muuttuvat hyvin hitaasti. Tarvitaankin 
täysin toisenlaista lähestymistapaa, jossa ra-
joittamisen sijaan tulee houkutella työvoimaa 
ulkomailta. Meillä ei ole aikaa odottaa, vaan 
Suomen tulee aktiivisesti hakea ja tarjota rää-
tälöityjä etuja ja kotoutumisen ratkaisuja. On 
myös muistettava, että Suomi ei ole tässä yksin, 
vaan muut ikääntyvät maat kilpailevat samois-
ta osaajista. Ja lopulta numeroiden läpi on näh-
tävä yksilö. Ihmiset tulevat ulkomailta Suomeen 
paremman elintason ja hyvän elämän perässä, 
eivät paikkaamaan meidän huoltosuhdettam-
me. Ihmisiä ei tulisi nähdä resursseina ja nume-
roina, vaan heidät pitää ottaa lämpimästi vas-
taan ja toivottaa tervetulleiksi niin hallinnon, 
työnantajien kuin työntekijöidenkin osalta. (Mt.) 

Yhteiskunnallisia tai koulutusrakenteitamme ei 
ole alun alkaen suunniteltu monikulttuurisel-
le yhteiskunnalle. Näin ollen tarvitaan lainsää-

dännön rakenteellinen kokonaisuudistus, jossa 
näkökulmana on työperäisen maahanmuutta-
jan palvelupolku. Tämä tulisi toteuttaa valtiota-
son toimijoiden yhteistyönä. (STTK 2022b.) 

”Suomen pitää olla houkutteleva, maahantu-
lon ja rekrytoinnin pitää toimia samoin kuin vi-
ranomaispalveluiden, tulijan puolisolle pitää 
löytää töitä ja lapset saada päiväkotiin”, tote-
aa Business Finlandin Work in Finland -yksikön 
johtaja Laura Lindeman (Lehtonen 2022). 

Humak yhdessä monien korkeakoulujen kans-
sa on vuonna 2022 saanut työ- ja elinkeinomi-
nisteriön Talent Boost -rahoitusta (Työ- ja elin-
keinoministeriö 2022) koulutus- ja työperäisen 
maahanmuuton kehittämiseksi. Kansallisessa 
Talent Boost -hankkeessa niin korkeakoulut 
kuin muut sektorit pyritään saamaan tekemään 
laajaa yhteistyötä ja edistämään yhdessä kou-
lutus- ja työperäisen maahanmuuton veto- ja 
pitovoimaa Suomessa. 

Humakin kansainväliseen yksikköön palkattiin 
tähän tehtävään keväällä asiantuntija, Hoda 
Saastamoinen. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun 
muassa Humakin kv-strategian eri osa-aluei-
den kehittämistä, kansainvälisen tutkinnon ja 
kv-opiskelijoiden integrointia, suomenkielisis-
sä tutkinnoissa suomi toisena kielenä -opis-
kelijoiden tuen rakenteiden kehittämistä sekä 
TKI-toiminnan edistämistä koulutusperäisen 
maahanmuuton saralla. Lisäksi hän on muka-
na edustamassa Humakia Talent Boost -ver-
kostoissa eri korkeakouluissa ja kaupungeissa. 

Keväällä kartoitettiin Humakin suomi toi-
sena kielenä -opiskelijoiden tuen tarpeita. 

Koulutus- ja työperäisen 
maahanmuuton 
edistämistä Humakissa  

Hoda Saastamoinen
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Haastatteluissa tuli esille muun muassa opis-
kelijoiden tarve saada tukea akateemiseen kir-
joittamiseen opintojensa ja erityisesti loppu-
työnsä aikana. Humakissa ei ole vielä tarjolla 
sellaista tukea, ja näin ollen sitä lähdetään en-
sin kehittämään ja pilotoimaan TKI-toiminnan 
ja erilaisten hankkeiden kautta. 

Kesän aikana haimme ja saimme OKM-
rahoitusta kaksikielisen opetuksen tarjoami-
seen ukrainalaisille opetus- ja koulutusalan 
henkilöille (kaksikielinen opintokokonaisuus 
Supporting Communities through Experiential 
Learning). Se käynnistyy vuoden 2023 alussa. 
Hanke on osa koulutus- ja työperäisen maa-
hanmuuton edistämistä Humakissa. Sen kaut-
ta haluamme oppia muun muassa kielitietoi-
sen ja monikielisen opetuksen toimintatavoista, 
joista on hyötyä laajemminkin koulutusohjelmi-
emme yhä kansainvälistyessä. 

Ajankohtainen kehittämisen kohde on tällä het-
kellä maahanmuuttajien polkujen rakentami-
nen toiselta asteelta korkeakouluun sekä siihen 
liittyvien tuen tarpeiden ja ratkaisujen kehittä-
minen. Useita tähän liittyviä yhteistyökuvioita 
ja hankemahdollisuuksia on parhaillaan vireil-
lä. Tässä piilee tulevaisuudessa laajempaa po-
tentiaalia ja tarvetta, johon pyrimme osaltam-
me vastaamaan. 
 

Talent Boost pähkinänkuoressa 

Maahanmuutolla ja kansainvälisten osaaji-
en liikkuvuudella on entistä suurempi merkitys 
Suomen hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle. 

Osaajien saatavuus on eri selvityksissä tunnis-
tettu yhdeksi suurimmista yritysten ja muiden 
organisaatioiden kasvun ja kansainvälistymi-
sen haasteista. 

Kansainvälisten osaajien houkuttelu, asettau-
tuminen, integroituminen ja osaamisen hyö-
dyntäminen vaativat valtion, kaupunkien, op-
pilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden 
saumatonta, pitkäjänteistä yhteistyötä. Jos eri 
toimijoiden palvelut eivät toimi saumattomasti 
yhteen, osaajat eivät joko tule tai jää maahan. 
Talent Boost -toimenpideohjelma tarjoaa viite-
kehyksen tälle toimijoiden väliselle yhteistyölle. 

Ohjelman koordinoinnista vastaavat työ- ja 
elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö. 

Työelämän kansainvälisyys edistää Suomessa 
tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten 
opiskelijoiden ja tutkijoiden asettautumista 
Suomeen ja ehkäisee aivovuotoa. 

Ohjelman tavoitteet 
• Suomi on kansainvälisesti houkutteleva 

paikka työskennellä, opiskella, tutkia  
ja investoida.  

• Työnantajat osaavat ja haluavat rekrytoida 
kansainvälisiä osaajia.  

• Kansainvälisten osaajien asiantuntemus 
vahvistaa suomalaisten yritysten ja  
organisaatioiden kansainvälistymistä ja 
uudistumista. 

Ohjelman toimenpiteet koulutuksen saralla 
• Kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden 

Suomeen työllistymisen edistäminen. 

Lähteet: 

Helsingin Sanomat 2022. Työperäinen maahan-
muutto ei ole ihmelääke, mutta lääke se on silti. 
Pääkirjoitus. Helsingin Sanomat 15.11.2022. https://
www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000009199533.html 

Lehtonen, Veli-Pekka 2022. Suomi haluaa osaajia eri-
tyisesti neljästä maasta, mutta vain yhden eteen on 
tehty töitä. Helsingin Sanomat 25.11.2022. https://
www.hs.fi/politiikka/art-2000009209391.html?sha-
re=42a7d2081d5e775b7f0eb9d49c3a6fc7 

STTK 2022a. Keskustelua työperusteisen maahan-
muuton edistämisestä. Häkämies, Jyri. Helsingin yli-
opiston Tiedekulma 11.11.2022. https://www.youtu-
be.com/watch?v=4DKeiBWz7Jg 

STTK 2022b. Keskustelua työperusteisen maahan-
muuton edistämisestä. Olkkola, Juhana. Helsingin yli-
opiston Tiedekulma 11.11.2022. https://www.youtu-
be.com/watch?v=4DKeiBWz7Jg 

Työ- ja elinkeinoministeriö 2022. Talent Boost -toi-
menpideohjelma. https://tem.fi/talent-boost 

Kirjoittaja:
Hoda Saastamoinen, asiantuntija
Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Humanitaarisesta kriisistä selviäminen vaa-
tii aikaa ja yhteisön tukea. Kokemuksellinen 
ja toiminnallinen oppiminen sisältää ymmär-
ryksen yhteisön merkityksestä yksilön kasvun 
ja kehityksen tukijana. Kokemuksellinen op-
piminen toteutetaan hankkeessa ulkoilma- ja 
luontotoimintoja hyödyntäen. Se sisältää uni-
versaaleja piirteitä ja on siten kieli- ja kult-
tuurirajoja ylittävää, yhdistävää toimintaa. 
Seikkailukasvatuksen lehtori Miia Riihimäki ku-
vaa: ”Siirtyessämme pois luokkahuoneesta 
luomme yhteisen tilan, jossa voimme päästää 
irti sosiaalistetuista valtarakenteista ja asettua 
yhteisen oppimisen äärelle. Luonnossa toteu-
tetut elämykset koskettavat ja kasvattavat. Ne 
voivat parhaimmillaan luoda tilan, jossa voim-
me oppia nykymaailmassa globaalisti tarvit-
tavia taitoja – kuten itsereflektiotaitoja ja on-
gelmanratkaisukykyä –, kasvattaa resilienssiä 
sekä vahvistaa yhteisöä.” 

 

Humakilla on erinomaiset valmiudet lähteä to-
teuttamaan kokemukselliseen oppimiseen pe-
rustuvaa opintokokonaisuutta, joka perustuu 
suositun Adventure Education -tutkinto-ohjel-
man osiin. Toiminnallisessa opintokokonaisuu-
dessa opinnot liittyvät ennen kaikkea yksilöi-
den, ryhmien ja yhteisöjen kasvun, kehityksen 
ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Tavoitteena on 
vahvistaa opiskelijoiden toiminnallisia mene-
telmiä resilienssin ja yhteisöllisen kasvun edis-
tämiseen. Opintokokonaisuuteen sisältyy leiri-
jakso, joka toteutetaan yhteistyössä Suomen 
nuorisokeskusten (SNK) kanssa. 

Kaksikielisyys auttaa 
Suomeen kotiutumisessa 
Opintokokonaisuus vastaa erityisesti 
Ukrainasta tulleiden kasvatus- ja sosiaalialan 
osaajien tarpeeseen kouluttautua, oppia suo-
mea ja saada tuetusti kokemusta ja kontaktia 

Yhteisöllisellä 
pedagogiikalla kohti 
kestävää maailmaa 
-hankkeella tukea 
ukrainalaisille  

Milla Lähdeniemi | Miia Riihimäki | Hoda Saastamoinen

Humanistinen ammattikorkeakoulu on saanut rahoituksen Yhteisölli-
sellä pedagogiikalla kohti kestävää maailmaa -hankkeelle. Hankkeessa 
kehitetään tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille kasvatus-, opetus- 
ja sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille kaksikielinen koulutus, 
joka kohdentuu vahvistamaan osallistujien tietoja ja taitoja kokemuk-
sellisten ja toiminnallisten menetelmien käytöstä. 
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työelämään. Tämän vuoksi opintokokonaisuus 
sisältää tuetun työharjoittelun. Harjoittelujakso 
on erinomainen tapa integroitua uuteen maa-
han ja saada kokemusta suomalaisesta työ-
elämästä. Palatessaan kotimaahansa, maansa 
jälleenrakentamisen keskelle, kokemuksellisen 
ja toiminnallisen pedagogiikan osaaminen an-
taa opiskelijoille eheyttävän lähestymistavan 
esimerkiksi sodan kokeneiden lasten ja nuorten 
kasvun tukemiselle. 

Humanistisen ammattikorkeakoulun koulutus- 
ja työperäisen maahanmuuton asiantuntija 
Hoda Saastamoinen toteaa: ”Suomeen jäävil-
le koulutus tarjoaa mahdollisuuden oppia suo-
mea, täydentää osaamistaan ja saada tukea 
työllistymiseen. Hanke on siinä mielessä erilai-
nen, että sillä on aidosti humanitäärinen tar-
koitus: tarjota koulutusta väliaikaista suojelua 
saaville henkilöille. Emme tiedä, ovatko kou-
lutukseen osallistuvat jäämässä Suomeen vai 
jossakin kohtaa palaamassa kotimaahansa. 
Siksi haluamme tarjota heille koulutusta, josta 
on heille hyötyä sekä Suomessa että heidän ko-
timaassaan.” 

 

Koulutus herättää kiinnostusta 

Opintokokonaisuuden suunnittelun tueksi to-
teutimme tarveselvityksen Suomeen paenneis-
ta ukrainalaisista (n = 65). Vastaajista 40 pro-
senttia oli koulutukseen soveltuvilla aloilla. 
Heistä 90 prosenttia koki kehittämämme koulu-
tuksen kiinnostavaksi ja 60 prosenttia hyödylli-
seksi myös kotimaassaan. Kotimaahansa pa-
laavat saavat mukaansa uuden toiminnallisen 
työkalupakin opetukseen. Opinnot on suunni-
teltu sivuainetta vastaavaksi kokonaisuudeksi. 
Ne ovat mahdollisuuksien mukaan hyväksiluet-
tavissa kotikorkeakoulussa niillä opiskelijoilla, 
jotka ovat sodan vuoksi joutuneet jättämään 
korkeakouluopintonsa kesken. Koulutuksen 
suorittaminen edesauttaa myös hakemista eril-
lishaun kautta Humakin yhteisöpedagogitut-
kinto-opiskelijaksi. 

Hanke saa rahoituksensa opetus- ja kulttuu-
riministeriöltä (erityisavustus). Se toteutetaan 
1.9.2022–29.2.2024. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee korkea-
kouluja opintotarjonnan lisäämisessä ja ke-
hittämisessä tilapäistä suojelua saaville. 
Avustuksilla rahoitetaan englanninkielistä kou-
lutustarjontaa sekä ammattikorkeakoulujen 
maahanmuuttajien korkeakoulutukseen val-
mentavan koulutuksen lisäämistä. Lue lisää: 
https://valtioneuvosto.fi/-//1410845/tilapais-
ta-suojelua-saavien-korkeakoulutusta-tue-
taan-5-5-miljoonalla-eurolla. 

 

Kirjoittajat:
Milla Lähdeniemi, asiantuntija
Miia Riihimäki, lehtori
Hoda Saastamoinen, asiantuntija

Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Nuorisotyön
Speakers’ Corner 2022 
pelikasvatuksen äärellä    
 
 
 

Merja Kylmäkoski | Erja Anttonen

Humakin järjestämä puhujatapahtuma Spea-
kers’ Corner järjestettiin kolmatta kertaa. 
Nuorisotyön viikkoon liittyvän tapahtuman 
tuotti tällä kertaa Kuopion kampuksen nuoriso-
työn tiimi.   

Nuorisotyön viikon kattavana teemana oli nuo-
ret ja nuorisotyö koronan jälkeen, ja Humakin 
tapahtuman näkökulmaksi valikoitui ”nuoriso-
työ pelikasvattajana”. Syy aihevalintaan oli, 
että korona-ajan rajoitusten keskellä tietoko-
nepelaaminen antoi monelle nuorelle mahdolli-
suuden unohtaa hetkeksi arjen ankeuden ja ra-
joitteet.  

Rajoitusten poistuttua nuorten suosimaa har-
rastusta on voinut jatkaa myös verkon ulkopuo-

lella: monet nuorisotoimet tarjoavat ohjattua 
pelitoimintaa nuorille. Karla Malm toteaa nuo-
risotyöntekijöiden tulevaisuutta pohtivassa tut-
kimuksessaan, että nuorisotyöntekijät arvioivat 
pelaamisen ja pelitoiminnan merkityksen kas-
vavan tulevaisuuden nuorisotyössä.    

Yhteisöpedagogikouluttajien 
yhteinen tapahtuma
Speakers’ Corner kokosi yhteen Suomen yhtei-
söpedagogikouluttajien edustajia ja opiskeli-
joita sekä alan ammattilaisia. Humakin asian-
tuntijoiden lisäksi tilaisuudessa vieraili puhujina 
Xamkin ja Centrian edustajia. Humakissa ta-
pahtuma oli lisätty opiskelijoiden lukujärjestyk-

Jarmo Röksä | Christa Sairio
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seen, ja siihen osallistui opiskelijoita kaikista 
Humakin toimipisteistä. Tietoa tapahtumasta 
oli välitetty myös muiden korkeakoulujen edus-
tajille. Tämän lisäksi tilaisuutta oli markkinoi-
tu Humakin viestintäkanavissa ja sosiaalises-
sa mediassa. 

Opiskelijoiden aktivoiminen oli tapahtumassa 
keskeistä. Opiskelijat saivat esittää komment-
tinsa pelaamisesta, ja heidän näkökulmansa 
sai kiitosta tilaisuuden jälkeen tehdyssä palau-
tekyselyssä. 

 
Pelikasvatuksesta monipuolisesti 

Eri organisaatioiden edustajista koostuvan pu-
hujatilaisuuden järjestämisessä korostuvat toi-
mivat ja aktiiviset verkostot alan toimijoihin. 
Humak on keskeinen nuorisotyön ammatti-
laisten kouluttaja ja kehittäjä, joten verkostois-
ta löytyy monenlaista osaamista nuorisotyön 
ajankohtaisiin keskusteluaiheisiin. Tilaisuuteen 
osallistui kaikkiaan 13 puhujaa, jotka pitivät 
noin 5–10 minuutin puheenvuoron valitsemas-
taan pelitoiminnan tai pelikasvatuksen tee-
masta. 

Puhujien valinnassa halutiin nuorten pelaamis-
ta eri näkökulmista tarkastelevia asiantuntijoita 
ja käytännön pelitoimijoita. Puhujakaarti koos-
tui pelitutkijasta, pelikasvatuksen ammattilai-
sista, pelaamisen kanssa toimivien järjestöjen 
edustajista, oppilaitosten opetushenkilöstöstä 
ja opiskelijoista sekä nuorisoalan virkamiehes-
tä. Monipuolisen sisällön kiinnostavuus nousi 
esiin myös palautekyselyssä: kehuja tuli tasai-
sesti kaikille puheenvuoroille. 
 
Vaikka puheenvuoroissa korostui digitaalinen 
pelaaminen, tapahtuman chat-keskusteluissa 
muistutettiin, että pelaaminen on paljon muu-
takin, kuten esimerkiksi roolipelaamista tai pa-
lapelin kokoamista.  

Tapahtuman keskeinen viesti oli, että pelaa-
minen kuuluu kaikille. Konkreettinen esimerkki 
tästä annettiin puheenvuorossa, jossa käsitel-
tiin digitaalisen sairaalanuorisotyön tarjoamaa 
merkityksellistä toimintaa potilaina oleville lap-
sille ja nuorille.  

Suurin osa tapahtumaa seuranneesta yleisös-
tä pysyi linjoilla koko kaksituntisen tapahtuman 
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ajan, vaikka ohjelma oli suunniteltu niin, että 
se olisi mahdollistanut valikoitujen puheenvuo-
rojen seuraamisen tietystä teemasta. Nuorten 
pelaaminen ja peliharrastus ovat selvästi aihei-
ta, jotka ovat ajankohtaisia ja joista halutaan 
kuulla ja keskustella. Palautekyselyssä kiitel-
tiinkin tapahtuman monipuolista sisältöä sekä 
napakkaa, asiasta toiseen etenevää formaat-
tia. Lyhyet, ytimekkäät puheenvuorot pitivät 
kiinnostuksen yllä koko tapahtuman ajan.   

Yhteisöllinen tuotanto 

Nuorisotyön Speakers’ Corner -tapahtu-
ma tuotettiin Humakin sisäisenä yhteistyönä. 
Opetushenkilöstön ja TKI-asiantuntijan lisäk-
si tapahtumaa olivat tekemässä IT-asiantuntija 
ja Humakin viestintäpäällikkö. Tapahtuman 
tuotantoon tarvitaan monipuolista osaamista.  

Opetushenkilöstö vastaa ohjelman suunnitte-
lusta ja kokoamisesta, mutta verkkotapahtu-
man teknisessä hallinnoinnissa on hyvä olla 
mukana IT-alan osaaja mahdollisten teknisten 
ongelmien ratkaisemisessa. Kaikille avoin verk-
kotapahtuma vaatii mahdollisten ongelmien 
ratkomisessa vahvempaa osaamista kuin mitä 
opintojakson tavallisessa webinaarissa on tar-
peen. 

Onnistunut tapahtuma edellyttää onnistunut-
ta viestintää. Tapahtumaa täytyy markkinoida 
ennakkoon ja tapahtuma-aikainen somevies-
tintä vaatii resursseja, joita tapahtuman sisäl-
löstä tai tekniikasta vastaavilla ei välttämättä 
ole. Speakers’ Cornerissa tapahtumasomena 
toimivat live-twiittaukset, joissa tiivistettiin pu-
hujien kertoma muutamaan lauseesen. Twiitit 
keräsivät lyhyessä ajassa reilusti yli 500 näyt-
tökertaa ja useita tykkäyksiä ja jakoja. 

Pintapuolisesti ajatellen verkkotapahtuman 
järjestäminen ei tunnu isolta tehtävältä, mutta 
todellisuudessa se vaatii paljon aikaa ja työtä. 
Osallistujat näkevät tästä työstä vain jäävuo-
ren huipun. Suurin osa työstä on heille näkymä-
töntä, vaikka ilman sitä tapahtuma ei voi on-
nistua. 

Humakissa tehdään paljon moniammatillista 
yhteistyötä, jossa eri alojen ammattilaiset tuo-
vat projekteihin mukaan omaa substanssiosaa-

mistaan ja oppivat toisiltaan. Ammatillinen 
kohtaaminen yhteisten projektien kautta aut-
taa löytämään uusia yhteistyön paikkoja ja 
ennen pitkää kasvattamaan Humakin vaikut-
tavuutta korkeakouluyhteisön ulkopuolisissa 
verkostoissa. 

Lähteet

Malm, Karla 2021. ”Parempi kuin 80-luvun Suomi?” 
Nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt vuonna 2030. 
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 119.
Viitattu 14.10.2022. https://www.humak.fi/wp-con-
tent/uploads/2021/04/Parempi-vaihtoehto-kuin-80-
luvun-Suomi.pdf   

  

  

 

Kirjoittajat:
Merja Kylmäkoski, yliopettaja
Erja Anttonen, lehtori
Christa Sairio, asiantuntija

Humanistinen ammattikorkeakoulu
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2030

Millaisia osaajia nuoriso-
työ tarvitsee 2030-luvulla?   
Nuorisotyön suuntautumis- 
opinnot uudessa  
opetussuunnitelmassa
   
 
 

Tiina Heimo
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2030

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa on 
käynnissä ammattikorkeakoulututkintojen ope-
tussuunnitelmien uudistus. Uudet opetussuunni-
telmat tulevat voimaan syksyllä 2023. Uudistus 
nostaa vahvemmin esiin nuorisotyötä yhte-
nä yhteisöpedagogien keskeisenä työkenttänä.  
Jatkossa yhteisöpedagogiopiskelijat voivat vali-
ta osaksi tutkintoaan 65 opintopisteen laajuiset 
nuorisotyön suuntautumisopinnot.  

Nuorisotyön osaamistarpeet 
tulevaisuudessa 

Uuden opetussuunnitelman nuorisotyön suun-
tautumisopintojen taustalla on laaja selvitystyö 
ja työelämän, opiskelijoiden ja henkilöstön kuu-
leminen. Tilevin (2022, 71) selvityksen mukaan 
ymmärrys yhteiskunnan isoista rakenteista 
sekä monimuotoisuus-, osallisuus-, hyvinvoin-
ti- ja eriarvoisuuskysymyksistä on tulevaisuu-
dessa yhä tärkeämpi taito yhteisöpedagogeille.  
Myös ennakointiosaamista tulisi yhteisöpeda-
gogien opinnoissa vahvistaa.  Lisäksi nuoriso-

työn kentille työllistyvien yhteisöpedagogien 
tulisi erityisesti hahmottaa nuorisotyön yhteis-
kunnallinen viitekehys ja se, mitä nuoruus on 
ollut ja tulee olemaan laajempana ilmiönä.   

Nuorisotyössä monikenttäisyys ja moniam-
matillinen yhteistyö ovat yleistymässä (Malm 
2020, 71). Tulevaisuuden nuorisotyön ydin-
asioita ovat nuorten kohtaaminen, nuorten 
oman äänen kuuluvaksi saaminen muuttuvas-
sa yhteiskunnassa, erilaisten nuorten ja heidän 
tarpeidensa tunnistamisen sekä hyvinvoinnin, 
kasvun ja osallisuuden tukeminen. (Tilev 2021, 
71.) 

Nuorisotyö digitalisoituu, ja digitaalinen nuo-
risotyö ei ole enää vain verkkovälitteistä toimin-
taa, vaan se kuuluu jokaisen nuorisotyöntekijän 
jokapäiväiseen työhön. Digitaalista nuorisotyö-
tä voidaan tehdä kaikilla nuorisotyön sektoreil-
la ja kaikissa työmuodoissa (Malm 2020, 25). 
Digitaalisen nuorisotyön osaaminen tulee ole-
maan yksi keskeisimmistä nuorisotyön kentillä 
toimivien yhteisöpedagogien taidoista. 

Kuva 1. Kohtaaminen on nuorisotyön ytimessä nyt ja tulevaisuudessa.
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Pelitoiminta saattaa olla yksi tulevaisuudes-
sa eniten kasvavista toiminnoista nuorisotyös-
sä (Malm 2020,31), ja nuorisotyön asiantunti-
jat arvioivat digi- ja pelialalla toimivat tärkeiksi 
tuleviksi kumppaneiksi (Tilev 2021, 71). Humak 
on tarjonnut pelikasvatuksen opintoja 10 opin-
topisteen edestä vuonna 2022, ja jatkossa 
nuorisotyöhän suuntautuvat opiskelijat voivat 
valita nämä opinnot osaksi suuntautumisopin-
tojaan. 

Nuorisotyön suuntautumisopinnot 
Nuorisotyön suuntautumisopintojen osaamis-
tavoitteita ja sisältöjä rakennettaessa on pi-

detty koko ajan mielessä kysymys siitä, millai-
sia osaajia ja osaamista nuorisotyö tarvitsee 
2030-luvulla. Tulevaisuuden nuorisotyönteki-
jöiden osaamisen ytimessä ovat kohtaamiseen, 
moniammatillisuuteen, digitaalisuuteen, yh-
teiskunnalliseen viitekehykseen ja moninaisuu-
teen liittyvät taidot. 

Nuorisotyön suuntautumisopinnot (ks. kuva 1) 
rakentuvat kolmesta toinen tosiaan täydentä-
västä moduulista. Jokaiseen moduuliin sisäl-
tyy kaksi teoriapainotteisempaa opintojaksoa 
ja niiden jälkeen harjoittelu moduulin teemoihin 
liittyvässä nuorisotyön toimintaympäristössä.  
Ammattilaiseksi nuorisotyöhön -moduulissa 
perehdytään nuorisotyön tietoperustaan, nuo-

Ammattilaiseksi nuorisotyöhön 20

Nuorisotyön tietoperusta ja 
toimintaympäristöt  5

Nuoruus elämänvaiheena 5

Ammatillinen harjoittelu 2: Kasvatuksen 
kentät nuorisotyössä 

Tai Pelikasvatus nuorisotyössä 1 ja 2

10

Kohtaaminen nuorisotyössä 20

Ihmisoikeuskasvatus nuorisotyössä 5

Nuoren hyvinvoinnin vahvistaminen ja 
kohdennettu tuki 5

Ammatillinen harjoittelu 3: kohdennetun 
nuorisotyön kentät 10

Kehittyvä nuorisotyö 25

Ajankohtaiset ilmiöt ja tutkimustieto 
nuorisotyössä 5

Nuorisopolitiikka ja nuorisotyön 
vaikuttavuus 5

Ammatillinen harjoittelu 4: Nuorisotyötä 
kehittävä harjoittelu  5

Kuva 2. Nuorisotyö suuntautumisopinnot.
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risotyön erilaisiin toimintaympäristöihin, moni-
toimijuuteen ja -paikkaisuuteen, tarkastellaan 
nuoruuden elämänvaihetta sekä syvennetään 
kohtaamisen, ohjaamisen ja nuorisotyön mene-
telmien osaamista. Moduuli vahvistaa opiske-
lijan näkemystä itsestään kasvattajana ja kas-
vua nuorisotyön ammattilaiseksi. 

Kohtaaminen nuorisotyössä -moduulissa kes-
kiössä ovat ihmisoikeuskasvatuksen periaat-
teet ja menetelmät sekä nuorten osallisuuden, 
toimijuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien 
edistäminen yhteiskunnassa. Opiskelija syven-
tää edelleen osaamistaan nuorten kohtaami-
sessa ja tukemisessa.  

Kehittyvä nuorisotyö -moduulissa keskitytään 
tunnistamaan ja ennakoimaan nuoriin ja nuo-
risotyöhön liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä tut-
kimustiedon avulla. Lisäksi perehdytään nuo-
risopolitiikkaan ja nuorisotyön vaikuttavuuden 
arviointiin sekä syvennetään kehittämisosaa-
mista.  

Suuntautumisopintojen tarkoituksena on tuot-
taa kentälle nuorisotyön ammattilaisia, joilla 
on tulevaisuuden työelämän ja tulevaisuuden 
nuorisotyön vaatimaa osaamista. Ensi luku-
vuonna 2023–2024 pilotoimme kaksi opinto-
jaksoa nuorisotyön suuntautumisopinnoista, 
Nuorisotyön tietoperusta ja toimintaympäristöt 
sekä Nuoruus elämänvaiheena. Syksystä 2024 
alkaen kaikki nuorisotyön suuntautumisopinnot 
ovat tarjonnassa. Ensimmäiset uudet suuntau-
tumisopinnot suorittaneet opiskelijat valmistu-
nevat vuonna 2026.

Kirjoittaja:
Tiina Heimo, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Tilev, Kristina (toim.) 2022. Yhteisöpedagogien työ-
markkinat, muuttuvat toimintaympäristöt ja tule-
vaisuuden osaamistarpeet. Humanistinen ammat-
tikorkeakoulu julkaisuja, 137. Viitattu 9.11.2022. 
https: //www.humak.fi/julkaisut /yhteisopedago-
gien-tyomarkkinat-muuttuvat-toimintaymparis-
tot-ja-tulevaisuuden-osaamistarpeet/ 

Malm, Karla 2021. ”Parempi vaihtoehto kuin 80-lu-
vun Suomi”? Nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäris-
töt vuonna 2030. Humanistinen ammattikorkeakoulu 
julkaisuja, 119. Viitattu 9.11.2022. https://www.
humak.fi/wp-content/uploads/2021/04/Parempi-
vaihtoehto-kuin-80-luvun-Suomi.pdf

https://www.humak.fi/julkaisut/yhteisopedagogien-tyomarkkinat-muuttuvat-toimintaymparistot-ja-tulevaisuuden-osaamistarpeet/
https://www.humak.fi/julkaisut/yhteisopedagogien-tyomarkkinat-muuttuvat-toimintaymparistot-ja-tulevaisuuden-osaamistarpeet/
https://www.humak.fi/julkaisut/yhteisopedagogien-tyomarkkinat-muuttuvat-toimintaymparistot-ja-tulevaisuuden-osaamistarpeet/
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2021/04/Parempi-vaihtoehto-kuin-80-luvun-Suomi.pdf
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2021/04/Parempi-vaihtoehto-kuin-80-luvun-Suomi.pdf
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2021/04/Parempi-vaihtoehto-kuin-80-luvun-Suomi.pdf
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Osaaminen kehittyy paitsi erilaisia asioita tekemällä, myös niistä ymmär-
rystä lisäämällä. Liikkuvaa nuorisotyötä on tehty Suomessa lisääntyvis-
sä määrin viime vuosina, ja etenkin covid-pandemian ja tilojen sulkemis-
ten myötä yhä enemmän. Liikkuva nuorisotyö on yksi tapa toteuttaa ja 
kehittää nuorisotyötä nuorisotyön muuttuvissa toimintaympäristöissä. 
Työtavan kuvaus sekä liikkuvan nuorisotyön käsitteen määritteleminen 
mahdollistavat osaamisen kehittämistä niin laajemmin nuorisoalalla, 
kuntien nuorisopalveluissa kuin yksittäisen työntekijän tasollakin. 

Liikkuvan nuorisotyön 
määrittely ja kuvaaminen  
 
 
 

Aino Tormulainen

Liikkuva nuorisotyö voi viedä palveluja taajamien ulkopuolelle ja tavoittaa niitäkin nuoria, 
jotka eivät välimatkojen vuoksi pääsisi osallistumaan. Kuva: Aino Tormulainen.

Liikkuvan nuorisotyön 
määrittely ja kuvaaminen 
mahdollistavat osaamisen 
kehittämistä nuorisoalalla 
Jalkautuva työ, liikkuva työ, löytävä työ, etsivä 
työ… Nuorisotyötä tehdään monella tavalla ja 

erilaisin määrittein. Työn määritteleminen on 
tärkeää niin työntekijän oman ammatti-iden-
titeetin kuin työhyvinvoinnin kannalta. Samoin 
määritteleminen liittyy myös valtakunnalliseen 
alan kehittämiseen ja toisaalta paikallisella ta-
valla sovellettavaan työotteeseen sekä am-
mattilaisten oman osaamisen kehittämiseen.
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”Update!” Käsitteet, 
toimintaympäristöt ja -tavat 
muuttuvat ajassa 
On tärkeää muistaa, että tutkimushankkeessa 
tehty liikkuvan nuorisotyön käsitteen määrittely 
tehtiin ja on pätevä tässä ajassa. Yhdessä ken-
tän toimijoiden kanssa haluttiin korostaa myös 
sitä, että ymmärrys, tavoite ja tarve voivat kaik-
ki liikkuvassa nuorisotyössä muuttua ajan mit-
taan, ja mahdollisesti tämäkin määritelmä elää. 
Osaamistaan niin käsitteellisessä ymmärryk-
sessä kuin työn tekemisen tavoissa onkin olta-
va valmis päivittämään. Liikkuva nuorisotyö eri 
muotoineen on siitä hyvä osoitus. 

Liikkuvassa nuorisotyössä kiteytetysti ”ollaan 
liikkuen läsnä”. Kohtaaminen ja läsnäolo ovat 
nuorisotyön ydintä, ja kohtaamisia on tänä päi-
vänä nuorisotyön kentällä mahdollistettava 
moninaisissa ja muuttuvissa toimintaympäris-
töissä. Niin verkossa, kauppakeskuksissa, kou-
luissa ja harrastuksissa, mutta myös kaduilla, 
kyillä, toreilla, maitolaitureilla, skeittipaikoilla; 
siellä, missä nuoret ovat – ja missä he sitten tu-
levaisuudessa tulevatkin olemaan. Tilanteisiin 
ja toimintaympäristöjen muutoksiin on reagoi-
tava, ja osaamista niiden suhteen myös pys-
tyttävä tarkentamaan. Erilaisesta tutkimuksel-
lisesta käsitteen määrittelystä voidaan nähdä 
olevan nuorisoalalle ja konkreettista työtä teke-
villekin hyötyä myös jatkossa. 

Lähteet:

Tormulainen, Aino & Kauppinen, Eila 2022. Liikkuen 
läsnä, hetkessä teille. Tutkimusraportti liikkuvasta 
nuorisotyöstä.  

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 
verkkojulkaisuja 173. Humanistinen ammattikor-
keakoulu julkaisuja, 146. https://www.nuorisotut-
kimusseura.fi/images/liikkuen-lasna-hetkessa-teil-
le-2022-final.pdf 

Kirjoittaja
Aino Tormulainen, tutkija
Humanistinen ammattikorkeakoulu

 Liikkuvan nuorisotyön tutkimushankkees-
sa (Humak & Nuorisotutkimusverkosto 2021–
2022) yhtenä keskeisenä tavoitteena oli mää-
ritellä liikkuvan nuorisotyön käsite sekä lisätä 
ymmärrystä työmuodosta niin työntekijöiden, 
hallinnon, yhteistyökumppanien kuin nuor-
tenkin kokemuksia kuunnellen. Hankkeen tut-
kimusraportissa (Tormulainen & Kauppinen 
2022) sekä tuloksia tiivistävässä videossa kä-
sitellään muun muassa liikkuvan nuorisotyön 
käytäntöjä sekä sen tuomaa lisäarvoa, haas-
teita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia kunnalli-
sessa nuorisotyössä. Tiivistetysti liikkuvaa nuo-
risotyötä määrittävät ainakin renkaat eli auto, 
välimatkojen taittaminen, nuorten luo menemi-
nen ja tavoittaminen eri alueilla, tilan ja kohtaa-
mispaikan tarjoaminen, yhdenvertaisuus ja sii-
hen pyrkiminen nuorisopalvelujen osalta, nopea 
reagointi, ilmiö- ja tarvelähtöisyys sekä nuorten 
osallisuuden mahdollistaminen. Lisäksi määri-
tykseen liittyy vahvasti paikallisuus ja kunta-
kohtaisuus. Yhtä kaikkialla samalla tapaa toi-
mivaa liikkuvan nuorisotyön mallia ei voisi ehkä 
tehdä, vaan on oltava valmiutta soveltaa. 

 
Osaamisen kehittämistä 
sanoittamalla 
Liikkuvan nuorisotyön tutkimushankkeen tutki-
jat katsoivat liikkuvan nuorisotyön kenttää sii-
tä ulkopuolisina toimijoina. Ulkopuolisen tahon 
kuvaus nuorisotyön toteuttamistavasta, joka 
on kokoava, haastatteluihin ja havainnointeihin 
sekä dialogiseen työskentelyyn perustuva, tar-
joaa niin työntekijöille kuin kunnillekin mahdol-
lisuuden kehittää itseään ja luoda uutta. 

Kun eri tavoin eri paikkakunnilla toteutetta-
va liikkuva nuorisotyö saa jokseenkin yhteisen 
määritelmän tunnuspiirteineen, mahdollistuu 
tätä työtä tekeville selkeämmin oman ammatti- 
identiteetin ymmärrys sekä oman työn sanoit-
taminen. Ulkopuolisen tekemät havainnot ja 
huomiot voivat tarjota mahdollisuuden kehit-
tyä ja tehdä paremmin. Tämän lisäksi ne voivat 
tuoda merkittäviä kiitoksia ja työn arvostuksen 
osoituksia työntekijöille itselleen. 

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/liikkuen-lasna-hetkessa-teille-2022-final.pdf
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/liikkuen-lasna-hetkessa-teille-2022-final.pdf
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/liikkuen-lasna-hetkessa-teille-2022-final.pdf
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Kuvaajat Remo Vilkko ja Matti Koukkari 
asettelevat kameraa Tiikeri-Wauton 

sivupeiliin autolla ajon kuvausta varten.
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Tutkimus-hankkeen 
tuloksien raportointi 
videon muodossa 
– hyppy tuntemattomaan 
 
 

Aino Tormulainen

Kuinka jouduin, pääsin ja
sain osallistua videoproduktioon 
Menneenä vuonna työskentelin täysiaikaises-
ti liikkuvan nuorisotyön tutkimushankkeessa. 
Hankehakemukseen ja tarkennettuun tutkimus-
suunnitelmaan oli kirjattu, että tutkimushank-
keen tuloksista tehdään video. Tätä tarkempaa 
linjausta hakemuksen ja suunnitelman kirjoitta-
neet henkilöt eivät olleet tehneet. Yksi lopputuo-
toksista itse tutkimusraportin sekä neljän pie-
noisjulkaisun lisäksi sen kuitenkin tuli olla.  

Olin aivan uuden äärellä. En ollut varsinaisesti 
tehnyt koskaan videoita. En käsikirjoittanut vi-
deoita enkä kyllä juuri katsonutkaan, ainakaan 
tutkimushankkeista ja niiden tuloksista kerto-
via videoita. (Katsoin orientaatioksi muutaman, 
jotka olivat tosi tylsiä ja kuivia.) 

Tehtävä oli reilun vuoden mittaisen projektin 
epämieluisimmalta tuntuva osa, ja siirsin ja siir-
sin pitkin kevättä videoprojektin aloittamista. 
Mistä ahdistus ja vaikeus sitten johtuivat? Ehkä 
liian epämääräisestä tehtävästä toteuttaa vi-

deo tuloksista. Videolle ei ollut määritelty en-
nalta kohderyhmää tai toteutusta: kenelle, mik-
si, miten, kuka tekee, kuka katsoo tai katsoisi? 
Toisaalta aloittamisen vaikeus liittyi myös sii-
hen, ettei minulla ollut aiempaa kokemusta vi-
deoproduktioista. Lopulta tutkimusraportti oli 
kirjoitettu, ja oli vain pakko siirtyä hoitamaan 
lopulta myös videon edistämistä. 

Ammattilaiset löytyivät somesta 

Kuinka lähteä liikkeelle? Tiesin, että videonteki-
jä täytyy löytää. Aloitin helpoimmalla, eli kysyin 
sosiaalisessa mediassa, tietääkö kukaan tu-
tuistani hyviä videontekijöitä. Sainkin nopeas-
ti muutamia vinkkejä ja ryhdyin lähettelemään 
tarjouspyyntöjä media-alan osaajille. Lopulta 
videon toteuttajaksi valikoitui tekijä, jota oli ke-
huttu laadukkaasta työstä ja joka itse perusteli 
olevansa kiinnostunut liikkuvan nuorisotyön vi-
deon toteuttamisesta, koska hänellä itsellään 
oli taustaa nuorisotyöstä.  

Hyvän lyhyen videon, sellaisen, jonka joku myös katsoo, tekeminen 
tuntui haasteelta ja varsinaiselta inhokkihommalta. Joskus ikävästä 
tehtävästä voi oppia, uudessa kehittyä ja lopulta olla myös tyytyväi-
nen tulokseen. Hankkeen yhtenä lopputuotoksena toteutetussa vi-
deoprojektissa opin ja kehityin niin, että jaksan intoilla onnistuneesta 
videosta yhäkin ja kehtaan katsoa sen yhä uudelleen. 
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Videon tarkoitus ja kohderyhmä mietitytti-
vät vielä tässäkin vaiheessa. Lopulta päätim-
me, että video kuten liikkuvan nuorisotyön tut-
kimusraporttikin olisi kuvaus siitä, mitä liikkuva 
nuorisotyö on, kaikille – ei ainoastaan työnteki-
jöille, rahoittajille tai nuorille, vaan ihan kaikille, 
joita asia voisi kiinnostaa.  

Konkreettisesti produktiossa edettiin siten, että 
videon toteuttajien kanssa tavattiin ensimmäi-
sen kerran suunnittelupalaverissa, jossa käy-
tiin läpi, minkä seikkojen olisi kaikkein tärkeintä 
tulla esille.  Kontaktoin yhdessä videontekijöi-
den kanssa kuntatoimijoita niillä paikkakunnil-
la, jonne videota lähdettäisiin kuvaamaan. Oli 
tärkeää, että videossa liikkuvasta nuorisotyös-
tä tulisi kattava kuva sekä selkeä ymmärrys sii-
tä, että sitä tehdään aina jokaisen paikkakun-
nan omiin tarpeisiin omalla tavallaan.  

Työstimme käsikirjoitusta ja haastattelukysy-
myksiä yhdessä videon toteuttajien kanssa. 
Kuvaushommat alkoivat ensin minun haastat-
teluosuuksillani sekä aikatauluun sopivasti sat-
tuneella Joensuussa toteutetulla Wauton käyt-
tökoulutuksella. Tämän jälkeen kuvaajat lähtivät 
kesällä kohti Savonlinnaa ja Äänekoskea, jossa 
he pääsivät Wauton ja Kesäkaaran matkaan 
kuvaamaan, kuinka erilaista liikkuvaa nuoriso-
työtä tehdään. Elokuun alussa raakaversio tuli 
kommenteille, ja yhdessä käytiin läpi muutos-
tarpeita. Valmis tekstitetty video aloitti tutki-
muksen julkaisutilaisuuden innostavasti kent-
tää ja työtä konkretisoiden. 

Uutta oppimassa, 
itseään kehittämässä 
On hauska huomata nyt, kuinka tutkimushank-
keeni inhottavin tehtävä, jonkun toisen hanke-
hakemukseen ja tutkimussuunnitelmaan kir-
jaama videon toteuttaminen, olikin loppujen 
lopuksi koko tämän hankkeen paras tuotos. 
Video, tiivis ja tyylikäs summaus tutkimukses-
ta, toimii äärimmäisen hyvin liikkuvan nuoriso-
työn esittelynä eri konteksteissa, niin kunnan-
valtuustoissa kuin nuorisotyön opetuksessakin. 
Samaan tapaan kuin liikkuvan nuorisotyön tut-
kimusraporttikin kuvaa sitä, mitä liikkuva nuo-
risotyö on, millaisia haasteita sekä lisäarvoa se 
kunnalliseen nuorisotyöhön tuo, myös tässä vi-

deossa saatiin tiivistettyä nämä tutkimuksen 
keskeiset tulokset seitsemään minuuttiin.  

Opin, kuinka videoprojekti kannattaa tehdä, mil-
laisia vaiheita siihen liittyy ja kuinka ammattilai-
set työtään tekevät. Itselleni tärkein oppi oli se, 
että omassa osaamisessaan voi kehittyä. Nyt 
olen täysin valmis toteuttamaan joskus myös 
jonkin toisen videon ja tiivistämään tutkimusta 
populaarimpaan muotoon, myös videoformaa-
tissa. Mutta aion siinäkin tapauksessa pyytää 
ammattilaisen apua, sillä me voimme auttaa toi-
nen toisiamme, oppia ja saada hyvää jälkeä ai-
kaiseksi asiantuntemuksemme yhdistäen. 

 

Kirjoittaja
Aino Tormulainen, tutkija
Humanistinen ammattikorkeakoulu



Markus Suomi

Yrittäjäidentiteetin kehittyminen
ja yrittäjyyteen kasvaminen
Opintojaksolla Yrittäjyys (5 op) sisällöt käsitte-
levät oman yrittäjyysidentiteetin tunnistamista, 
sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden eroja, yrittäjyy-
den roolia työllistymisessä sekä erilaisia polku-
ja yrittäjyyteen. Opintojakso suoritetaan itse-

näisesti verkossa aikaan ja paikkaan sitomatta. 
Tukea tarvitseville on tarjolla ohjaustunteja ker-
ran kuukaudessa.  

Opintojakson alussa kukin jakson aloittanut 
vastasi lähtötasokyselyyn, jossa arvioitiin toi-
saalta yrittäjyyteen liittyviä ominaisuuksia, ja 
toisaalta yrittäjyyteen liittyvää motivaatiota. 

Lukuvuoden 2021–22 aikana Humakin täysin automatisoiduilla opin-
tojaksoilla Yrittäjyys (5 op) ja Yritystoiminnan perusteet (5 op) mitat-
tiin opiskelijoiden lähtö- ja päättötasoa erilaisissa yrittäjyyssisällöissä. 
Kummallakin opintojaksolla kehittyminen sekä yrittäjyyteen suhtautu-
misessa että yrittäjyysosaamisessa oli kehittynyt selvästi. 
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Yrittäjyysasenteen ja 
-osaamisen oppimis-
tuloksissa vahvaa 
kehittymistä Humakin 
automatisoiduilla 
yrittäjyyden 
verkko-opintojaksoilla
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Kaavio 1. Yrittäjyyteen liittyvät ominaisuudet. 

Samat kysymykset esitettiin opiskelijoille opin-
tojakson päättyessä. Kyselyllä haluttiin mita-
ta tarkasteltujen ominaisuuksien kehittymis-
tä opintojakson aikana. Päättökyselyyn vastasi 
483 opiskelijaa. Koska aloituskyselyyn vastaa-
minen oli tehty opintojaksolla etenemisen kan-
nalta pakolliseksi, voidaan olettaa, että kaik-
ki päättökyselyyn vastanneet vastasivat myös 
aloituskyselyyn, joskin aloituskyselyn vastaaja-
määrä kaiken kaikkiaan oli suurempi. 

Kyselyssä esille nostettuja yrittäjyyteen liitty-
viä ominaisuuksia olivat esimerkiksi oma-aloit-
teisuus, ratkaisukeskeisyys, suhtautuminen 
riskeihin, luovuus ja päätöksentekokyky. Ar-
viointiskaala oli 1–5. Kaikkien ominaisuuksien 
kohdalla päättökyselyn arvot olivat 3–8 % aloi-
tuskyselyn arvoja korkeammat. Suhtautuminen 
yrittäjyyteen opintojakson alussa oli 3,2 (as-
teikko 1–5) ja lopussa 3,8. Opintojakson aikana 
suhtautuminen yrittäjyyteen oli siis 19 % aloi-
tusvaihetta myönteisempää.  

Yrittäjyys- ja
liiketoimintaosaaminen
Yritystoiminnan perusteet (5 op) -opintojaksol-
la sisällöt keskittyivät liiketoiminnan suunnitte-
luun sekä yrityksen perustamiseen ja johtami-

seen. Jaksolla hyödynnettiin luovaa prosessia 
oppimisen välineenä. Myös tämä opintojakso 
suoritettiin verkossa, täällä itsenäisen suoritta-
misen vaihtoehtona oli tiimisuoritus. Jaksolla oli 
tarjolla ohjaustunti kerran kuukaudessa. 

Jakson päättökyselyyn vastasi 207 opiskelijaa, 
jotka olivat vastanneet myös aloituskyselyyn. 
Aloitus- ja päättökyselyn kysymykset olivat  
samat. Tällä haluttiin mitata opiskelijoiden yrit-
täjyys- ja liiketoimintaosaamisen kehittymistä 
opintojakson aikana. Arviointiskaala oli 1–5. 

Yrittäjyysosaamisen alueella kysymykset koski-
vat esimerkiksi vuorovaikutusta, verkottumista, 
suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta, ajan-
käyttöä, itsevarmuutta ja yrittäjänä kehittymis-
tä. Nämä arvot olivat nousseet aloituskyselystä 
päättökyselyyn 5–24%.  

Liiketoiminnan alueella taas opiskelijat arvi-
oivat osaamistaan esimerkiksi tuoteidean ke-
hittämisessä, asiakaslähtöisessä ajattelussa, 
kannattavuudessa, myynnissä ja markkinoin-
nissa sekä yrityksen perustamisessa ja johta-
misessa. Opintojakson aikainen kehittyminen 
näillä alueilla oli peräti 17–50%. 
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Kirjoittaja:
Markus Suomi, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu

Kaavio 2. Liiketoimintaosaaminen 

Tulosten pohdintaa 
Kyselyt osoittavat selvästi, että opintojaksoil-
la oli omaksuttu jaksojen sisältöjä. Yrittäjyys-
opintojakson keskeiset sisällöt, yrittäjyysa-
senne ja yrittäjämäinen tekeminen palvelevat 
yksilöä paitsi yrittäjänä, myös palkkatyössä 
ja monessa muussa tekemisessä. Esimerkiksi 
oma-aloitteisuus, aktiivisuus, sitoutuminen ja 
päätöksentekokyky ovat ominaisuuksia, joi-
ta tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. Vaikka 
kaikista opiskelijoista ei olla tekemässä yrittä-
jiä, nämä geneeriset taidot ovat tärkeitä tekijöi-
tä kilpailluilla työmarkkinoilla. On rohkaisevaa, 
että opiskelijat kokevat oppivansa näitä taitoja 
yrittäjyyden opintojaksolla. 

Yritystoiminnan perusteet -jaksolla ilahdutta-
vaa oli esimerkiksi vuorovaikutus- ja verkostoi-
tumistaitojen kasvu. Tämä osoittaa, että jaksoa 
on suoritettu tiimeissä, ja samalla korostuu tii-
min merkitys yritystoiminnassa ja sen suunnit-
telussa. Tulokset osoittavat myös, että luova 
prosessi oppimisen välineenä on menetelmä-
nä ollut onnistunut. Merkittävät kasvuprosen-
tit liiketoiminta-alueiden osaamisessa kielivät 
osittain ehkä vaatimattomasta lähtötasosta, 
mutta myös isosta harppauksesta liiketoimin-
taosaamisessa. Näitäkin taitoja voidaan hyö-

dyntää paitsi yritystoiminnassa myös monen-
laisessa palkkatyössä.  

Kyselyn tulosten valossa kumpikin yrittäjyy-
den verkko-opintojakso on onnistunut kehit-
tämään opiskelijoiden osaamista yrittäjyy-
den keskeisillä sisältöalueilla. On innostavaa, 
että opiskelijoille voidaan täysautomatisoitu-
jen verkko-opintojaksojen kautta tarjota toimi-
va kasvualusta yrittäjyyteen. Kyselyn tulokset 
rohkaisevat pysymään valitulla tiellä ja kehittä-
mään opintojaksoja edelleen tältä pohjalta. 
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Nuorisotyön uudet 
YAMK-opinnot 
– kokemuksia  
 
 

Merja Kylmäkoski | Katja Munter

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -OPS-
uudistuksen myötä syksyllä 2021 opinton-
sa aloittanut ryhmä tarttui opintojensa alussa 
uuteen opetusohjelmaan. Sen mukaisesti nuo-
risotyötä voi nykyään opiskella kolmen 5 opin-
topisteen opintojakson verran, ts. yhteensä 
nuorisotyön opintoja on tarjonnassa 15 opinto-
pistettä. YAMK-opinnot eroavat aikaisemmasta 
siten, että niiden suorittamisen tavoiteaika on 
1,5 vuotta aikaisemman kahden vuoden sijaan. 
Lisäksi opinnoissa painotetaan verkko-opiske-
lua, ja nuorisotyön opinnot, samoin kuin mui-
denkin Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen 
osaamiskärkien opinnot, ovat vapaasti valitta-
via opintoja. Nuorisotyön opinnot ovat muiden 
osaamiskärkien opintojen tavoin tarjonnassa 
keväisin, ja niihin voi osallistua myös avoimen 
opiskelijana. Nuorisotyön uudet opintojaksot 

toteutettiin ensimmäisen kerran ajalla 17.1.–
31.5.2022. Kullekin opintojaksolle osallistui rei-
lu 20 opiskelijaa. 

Kevätlukukausi käynnistettiin 
hyvinvoinnin pohdinnalla 
Ensimmäisellä opintojaksolla, Nuorisotyön arki 
muutoksessa, keskityttiin tarkastelemaan nuo-
risotyön työyhteisöä sisältäpäin. Opintojaksolla 
tarkasteltiin nuorisotyön työhyvinvointia, mo-
nialaisen työn vahvuuksia ja kehittämiskoh-
tia, johtajuutta nuorisotyössä sekä muutoksen 
hallintaa. Opintojakson päätöswebinaarissa 
opiskelijat keskustelivat OKM:n VANUPOsta 
vastaavan virkamiehen kanssa seuraavasta 
VANUPO-kaudesta ja saivat äänensä kuuluviin 
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valmistelutyössä. Opintojaksopalautteessa täs-
tä tuli kiitoksia, samoin kuin opintojakson aihe-
piiriin kiinnostavuudesta, opiskelumateriaaleista 
ja opetuksesta. 

Kohtaaminen on nuorisotyön 
ydintä huolimatta siitä, 
missä sitä tehdään
Toisella opintojaksolla, Nuorisotyön kentät ja 
kohtaamisen tavat, katse käännettiin nuo-
risotyön työyhteisön sisältä nuorisotyön kent-
tään. Opintojaksolla perehdyttiin erilaisiin nuo-
risotyön työympäristöihin, kuten digitaalisessa 
ympäristössä työskentelyyn, josta esimerkkinä 
käytettiin sairaalanuorisotyötä, sekä julkises-
sa tilassa tehtävään nuorisotyöhön, josta esi-
merkkinä esitettiin liikkuva nuorisotyö. Nuorten 
kohtaamisen tematiikkaan opintojaksolla sy-
vennyttiin valokuvan käytön sekä luovien ja 
taideterapeuttisten menetelmien välityksellä. 
Opiskelijapalautteessa opintojaksoa luonneh-
dittiin kiinnostavaksi ja sisällöltään hyväksi. 

Nuorisotyö toimii 
kansainvälisesti ja tukee
nuorten kansainvälisyyttä 
Kevään kolmannelle ja viimeisellä opintojak-
solla, Eurooppa nuorisotyön toimintakenttänä, 
perehdyttiin nuorisotyön keskeisiin kansainvä-
lisiin sitoumuksiin, rakenteisiin ja foorumeihin 
sekä perehdyttiin nuorisotyöhön ja nuorisotyön 
ajankohtaisiin teemoihin kuuden eurooppa-
laisen maaesimerkin avulla. Opintojakson li-
ve-webinaareissa oli kaksi kansainvälistä vie-
railijaa, jotka luennoivat englanniksi. Lisäksi 
opintojaksolla oli runsaasti englanninkielistä vi-
deomateriaalia. Opiskelijapalautteesta opinto-
jaksoa kiiteltiinkin sen monipuolisuudesta ja ai-
neiston kansainvälisyydestä. Opintojakso myös 
yllätti ne opiskelijat, jotka olivat suhtautuneet 
kansainvälisyysteemaan aluksi hieman em-
pien. Se poisti ennakkoluuloja kielitaidon suu-
rista vaatimuksista ja antoi oivalluksia, miten 
nuorten kanssa voi toimia kansainvälisyyttä 
edistäen myös varsin pienellä panostuksella. 

Nuorisotyön opintojen 
kehittämispohdintaa 
Kokonaisten opintojaksojen toteuttaminen uu-
sina opintoina sataprosenttisesti verkko-opin-
toina on ollut haastavaa. Monella tapaa on oltu 
uuden äärellä, kun opintojaksoja rakennettaes-
sa on mietitty, miten opintojaksojen toteutus 
joustaisi ja tukisi parhaiten työn ja perheen ohel-
la opiskelevia aikuisopiskelijoita sekä samanai-
kaisesti mahdollistaisi opiskelijaryhmälle yhtei-
söllisyyden kokemuksia. Opintojaksopalautteen 
perusteella tässä on varsin hyvin onnistuttukin, 
joskin oppimisympäristön rajat ovat tulleet pai-
koin vastaan.  

Opintojaksojen toteutus peräkkäin mahdollis-
ti edellisen opintojakson teknisten ratkaisujen 
uudelleen miettimisen seuraavia opintojakso-
ja aloiteltaessa. Yksi esimerkki tästä on toisel-
le opintojaksolle lisätty tarkistustyökalu, jolla 
opiskelijat pystyivät varmistamaan, ettei yksi-
kään opintojakson tehtävistä ole jäänyt teke-
mättä. Kolmannelle opintojaksolle tarkistus-
työkalun sijaintia oppimisalustalla muutettiin 
edellisen opintojakson päätöswebinaarin pa-
lautekeskustelun pohjalta, jotta se olisi helpom-
min löydettävissä. 

Kehittämistyö jatkuu seuraavilla toteutusker-
roilla. Teknisten ratkaisujen lisäksi seuraavilla 
toteutuksilla varmistetaan, että materiaali on 
edelleen ajantasaista ja mahdolliset uudet toi-
mialaa pohdittavat ilmiöt tulevat mukaan opin-
tojaksoille. 

Kirjoittajat:
Merja Kylmäkoski, yliopettaja
Katja Munter, lehtori

Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Uusinta uutta Humakin 
nuorisotyön koulutuksessa: 
pelikasvatusopinnot  
   
 
 

Merja Kylmäkoski | Suvi Tuominen

Humakilla on pitkä historia mediakasvatuk-
seen ja verkkonuorisotyöhön kytkeytyvän 
tematiikan parissa. Jo vuonna 2016 Humak 
toteutti yhteistyössä Verken kanssa digi-
nuorisotyön opintojakson, jonka yksi aihe oli 
pelikasvatus. Henkilöstöstä löytyy vieläkin 
pidemmän linjan pelikasvattajia, mukaan 
lukien peräti 15 vuoden takaisen pelikasva-
tusoppaan tekijä. Talvella 2019 Tampereen 
järjestetty ensimmäinen Kunnallisen nuo-
risotyön e-urheiluseminaari antoi uuden sy-
säyksen nuorten pelaamisen tarkasteluun 
Humakissa. Maaliskuussa käynnistyneet 

pelikasvatuksen opinnot ovat tämän pitkän 
monisyklisen kehittämistyön tulosta. 

Työelämän kanssa yhteiskehittämistyö-
nä syntyi kaikkiaan 1o opintopistettä peli-
kasvatusopintoja, jotka jakautuvat kahteen 
viiden opintopisteen laajuiseen opintojak-
soon, Pelikasvatus nuorisotyössä 1 ja 2. 
Opintojen vahvuus on niiden hyvin työelä-
mälähtöisessä kehitystyössä. 

Seminaarista alkanut työelämäyhteistyö 
on ollut huikea matka. Siihen on sisältynyt 
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perehtymistä niin esportiin kuin perinteisem-
piinkin peleihin ja peli-ilmiöihin. Keskeinen oi-
vallus on ollut, että nuorisotyöntekijän ei tar-
vitse olla itse pelaaja, kiinnostus pelaamiseen 
riittää. Pelaaminen kuuluu kaikille nuorille, ja 
sen tulee olla mukava harrastus.

Opinnot vastaavat 
kentän tarpeeseen 
Pelikasvatusopintojen kehittäminen Humakissa 
alkoi nuorisotyön kentällä havaitusta pelaavien 
nuorten kanssa työskentelevien nuorisotyön-
tekijöiden kiinnostuksesta oman koulutuksen 
saamiseen. Kysyntään pyrittiin vastaamaan ti-
laamalla ylempi AMK -opiskelijaryhmään vali-
tulta, työnsä kautta aiheeseen erikoistuneelta 
Stella Härköseltä opinnäytetyö, jonka tehtäväk-
si sovittiin nuorisotyön pelikasvatuksen opinto-
jen kehittäminen.  

Opinnäytetyön valmistuttua kehittämisyh-
teistyöhön tuli mukaan Non-toxic-hanke, joka 
osallistui opintojen toteutussuunnitelmatyö-
hön tuottamalla opintojaksoille videomateri-

aalia. Varsinaisen opintojaksojen rakentamisen 
Moodleen teki opintojen vastuuopettaja Suvi 
Tuominen.  

 
Opinnot käynnistyivät 
keväällä 2022 
Ensimmäiselle opintojaksolle ilmoittautui noin 
40 opiskelijaa. Puolet ryhmästä oli Humakin 
omia tutkinto-opiskelijoita ja puolet avoimen 
opiskelijoita. Humakin yhteisöpedagogi (AMK) 
-opiskelijoita oli opintoihin ilmoittautunut eri 
kampuksilta ja monimuotoryhmästä.  

Opinnot olivat vapaasti valittavia opintoja, ke-
nenkään ei ollut pakko valita niitä. Varsin lyhy-
ellä ja pienellä markkinoinnilla näin ison ryh-
män kokoon saaminen kertoo omaa tarinaansa 
opintojen kiinnostavuudesta. Ensimmäisestä 
webinaarista lähtien tunnelma olikin erittäin in-
nostunut ja yhteisöllinen.  

Ensimmäisellä opintojaksolla pohdittiin muun 
muassa, mitä pelaaminen merkitsee nuorel-
le, miksi pelitoimintaa pitäisi järjestää nuo-

Kuva 1. Digitaalisten pelien lisäksi myös perinteiset pelit ovat edelleen suosittuja. 

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021061415930https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021061415930
https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/harrastuksia/pelaaminen/non-toxic/
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risotyössä ja mitä kaikkea nuorisotyöllinen 
pelikasvatus pitää sisällään. Opintojakson ko-
koavana tehtävänä opiskelijat laativat tulevai-
suusvisioita nuorisotyöllisestä pelitoiminnasta 
(ks. Tuominen 2022). 

 
Opintojaksot ovat itsenäisiä 
kokonaisuuksia 
Syksyllä käynnistyneen Pelikasvatus nuoriso-
työssä 2 -opintojakson kokoamisessa hyö-
dynnettiin kevään opintojakson palautetta. 
Syksyn opintojaksosta haluttiin tehdä itsenäi-
nen kokonaisuus, jonka voi opiskella joustavas-
ti käymättä ensin Pelikasvatus nuorisotyössä 1 
-opintojaksoa. Näin opintojakson voivat valita 
sellaisetkin, joilta edellinen opintojakso jäi ke-
väällä huomaamatta.  

Myös Pelikasvatus nuorisotyössä 2 -opintojak-
son punainen lanka on pelitoiminnan käynnis-
täminen ja kehittäminen nuorisotyössä. Lisäksi 
opintojaksolla käsitellään pelinkehittämistä, 
roolipelaamista ja pelien ikärajoja. Yhtenä op-
pimistehtävänään opiskelijat pääsevät kokeile-
maan roolipelaamista Suomen roolipeliseuran 
kanssa. 

Kehitämme opintojaksoja 
työelämäyhteistyössä 
myös jatkossa 
Humakin tarjonnassa on nyt yhteensä 10 opin-
topistettä pelikasvatuksen opintoja. Opinnot 
järjestetään kerran vuodessa verkko-opinto-
jaksoina. Tämä on kuitenkin vasta alkua, sillä 
tulevaisuudessa häämöttävät laajemmat peli-
kasvattajan opinnot. 

Koko opintojen kehittämisen ajan opinnoista on 
kerrottu avoimesti toimialalla. Niitä on esitelty 
NUORI2020-tapahtumassa ja koronan laan-
nuttua jälleen NUORI2022-tapahtumassa täy-
sille saleille. Kentän ammattilaisilta on myös 
tullut poikkeuksellisen paljon yhteydenotto-
ja, joissa on kerrottu kiinnostuksesta osallistua 
opintojen kehittämiseen. Iloitsemme näistä yh-
teistyötarjouksista ja toivomme niitä jatkossa-
kin. Tiivis työelämäyhteistyö on paras mahdol-
linen tapa kehittää opintoja.
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Kuva 2. Karttakuva Suomen pelimuseon 
näyttelystä Mielikuvituksen maantiede 
9.6.–18.9.2022. 
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Väikkäristä Väläyksiin 
–  18 käytännön periaatetta 
suunnitella ja toteuttaa 
reaaliaikaista yhteisöllistä 
verkko-opiskelua
 
 
 

Humakin digioppimisen kehittämisryhmän yksi 
vuosien 2022 ja 2023 painopiste on yhteisöllisen 
verkko-opiskelun kehittäminen (Humanistinen 
ammattikorkeakoulu, 2022). Yhteisöllisen verk-
kopedagogiikan ja verkko-opiskelun tarve on 
ryöpsähtänyt esille koronapandemian aikana 
ja sen jälkeen. Opiskelijapalautteiden perus-
teella opiskelijat kokevat itsensä yksinäisiksi. 
Osaltaan tämä voi johtua siitä, ettei korona-
pandemian aikana verkko-opiskelussa ole riit-
tävästi suunniteltu ryhmissä opiskelua eikä 
yhteisöllistä ja aktiivista opiskelua. Yhtenä teh-
tävänäni verkkopedagogina Humakissa mi-
nulla on digioppimisen kehittämisryhmän työn 
luotsaaminen. Vapaa-ajallani tekemäni tutki-
mustyö edistää myös omalta osaltaan Humakin 
digioppimisen kehittämisryhmän yhteisöllisen 
verkkopedagogiikan kehittämistä. 

Aloitin jatko-opiskelun vuonna 2019 ja tutkin 
ja kehitän valmennuspedagogista mallia re-
aaliaikaiseen yhteisölliseen verkko-opiskeluun. 
Tutkimusmenetelmän punainen lanka on ope-
tuksellinen kehittämistutkimus  (Pernaa, 2013; 
Vesterinen & Aksela, 2013) . Kolmessa osatut-
kimuksessa tutkin aihettani eri näkökulmista 
edeten aikaisemmassa tutkimuksessa saatu-

ja tuloksia tutkien. Ensimmäinen osatutkimus 
oli systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja laa-
dullinen sisällönanalyysi. Etsin kansainvälisistä 
vertaisarvioiduista artikkeleista, mitä teorioita 
ja pedagogiikkaa oli tutkittu reaaliaikaisen yh-
teisöllisen verkko-opiskelun ja -opetuksen tut-
kimuksissa ja millainen on analysoitu alustava 
valmennuspedagoginen malli.  
 
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tuotti tulok-
seksi seitsemän eri pedagogiikkaa, joista yleisin 
ja eniten käytössä ollut oli Garrisonin ja kolle-
goiden  (Garrison, 2000)  ja Garrisonin  (Garrison, 
2016, 2017)  tutkima ja kehittämä teoreettinen 
viitekehys Tutkiva yhteisö ja sen kolme läsnä-
oloa. Ne ovat sosiaalinen, tiedollinen ja opetus-
läsnäolo. Kuviossa 1 esittelen Tutkivan yhteisön 
kehitettynä reaaliaikaiseen yhteisölliseen verk-
ko-opiskeluun  (Timonen & Ruokamo, 2021a) .  
Alustavassa reaaliaikaisen yhteisöllisen verk-
ko-opiskelun valmennuspedagogisessa mallis-
sa opettaja suunnittelee ja muotoilee sosiaali-
sen läsnäolon prosessia. Sosiaalinen läsnäolo 
sisältää opiskelijoiden reaaliaikaisen verkkoläs-
näolon lisäksi aktiivista yhteisöllistä oppimis-
ta ryhmissä. Tiedollisessa läsnäolossa nousee 
esille yhteisöllinen oppiminen ja tiedon rakenta-

Päivi Timonen
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minen ryhmissä. Opetusläsnäolossa oppimista 
muotoillaan pedagogisin menetelmin webinaa-
rissa toteutuvaksi valmennukseksi ja aktiivisek-
si opiskeluksi. Opetusläsnäolossa opiskelijoi-
den pienryhmät ovat osa prosessia.  (Timonen 
& Ruokamo, 2021a, 2022.)  Pienryhmien toimin-
ta nousi ensimmäisen osatutkimuksen yhtenä 
tuloksena osana yhteisöllistä opiskelua.  

Tässä lyhyessä väikkäristä Väläyksiin -piipah-
duksessa vedän yhteen systemaattisen kir-
jallisuuskatsauksen ja laadullisen aineiston 
analyysin tuloksia, joita voidaan esimerkik-
si hyödyntää reaaliaikaisen verkko-opetuksen 
suunnittelua ja toteutusta tehdessä (Kuvio 2).

Edellä mainittujen 18 reaaliaikaisen yhteisöl-
lisen verkko-opiskelun käytännön periaattei-
den avulla voi varmistaa kolmen eri läsnäolon 
toteutumisen webinaarissa. Jotkut periaatteis-
ta ovat sellaisia, että ne toteutuvat kertaal-
leen verkko-opintojaksolla, jossa on useampia 
webinaareja. Esimerkiksi sosiaalisen läsnä-
olon periaate varmistetaan, että ryhmät luo-
vat säännöt opiskelulleen webinaarissa, voi  

Kuvio 1. 
Alustava 
reaaliaikaisen 
yhteisöllisen 
verkkoopiskelun 
valmennus-
pedagoginen 
malli  (Timonen & 
Ruokamo, 2021a)  
mukaillen 
Garrisonia (2016, 
2017) ja Garrisonia 
ja kollegoita 
(2000).

opintojaksolla toteutua prosessina seuraavasti: 
ensiksi ryhmissä sovitaan itsenäisesti opiske-
lusta, ja periaatteet viimeistellään ja esitellään 
verkko-opintojakson ensimmäisessä webinaa-
rissa tai ryhmissä työskentelyn sopimus työste-
tään ensimmäisessä webinaarissa.  

Kuvion voi tulostaa käyttöönsä, ja siihen voi 
kirjata webinaaria koskevia huomioita en-
nen toteutusta ja webinaarin jälkeen. Kuvioon 
voi lisätä haluamansa itsearviointiasteikon. 
Esimerkiksi Kansallisen koulutuksen arviointi-
keskuksen käyttämä arviointiasteikko on 1 = 
puuttuva, 2 = alkava, 3 = kehittyvä, 4 = edis-
tynyt (Karttunen ym., 2018). Käyttää voi myös 
omaa 1–3-portaista arviointiasteikkoa tai ke-
hitetään parhaillaan – toteutunut -tyylistä as-
teikkoa. Tätä 18 periaatteen listausta voi siis 
hyödyntää itsearvioinnissa myös yhteisöl-
lisen verkko-opiskelun laadun varmistami-
sen näkökulmasta. Yhteisöllinen ja aktiivinen  
verkko-opiskelu ei toteudu ilman, että se suun-
nitellaan osaksi webinaarien pedagogista käsi-
kirjoitusta.   
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eMentorointi 
– uusi vanha avaus 
NUORI2022-päivillä  
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Verkkomentorointi on
yhteisöllisyyttä vahvistavaa 
vertaistoimintaa 

eMessi-vertaismentoroinnista (2013–2015) pe-
räisin olevia periaatteita ovat vertaisuus, luot-
tamuksellisuus, dialogisuus, kunnioitus, ryh-
mämuotoisuus sekä tietoverkkoperustaisuus 
(Kaunismaa & Rajalin 2015, 29). Toiminnan ta-
voite määritellään yhdessä toimintaa käynnis-
tettäessä, ja siihen voidaan tarvittaessa palata 
prosessin aikana. 

Oleellista on taata luottamuksellinen ilmapii-
ri, jossa jokaisella osallistujalla on oikeus tul-
la kuulluksi ja jakaa ajatuksiaan sovitusta tee-
masta. Nimettyjen mentoreiden erityistehtävä 
ryhmässä on yhteisen prosessin etenemises-
tä huolehtiminen esimerkiksi esittämällä ky-
symyksiä ja tekemällä yhteenvetoja (Rajalin, 
Ali-Melkkilä & Heimo 2020, 9–10). Etsivän nuo-
risotyön mentorointiprojektissa vuosina 2018–
2019 kehitettiin myös malli mentoreiden koulu-
tukseen (ks. esim. mt.). 

Ryhmämuotoinen mentorointi toimii mones-
sa tilanteessa. Kiireisen työelämän lomassa se 
tarjoaa hetken pysähtyä pohtimaan ja jaka-
maan näkemyksiä oman työyhteisön tai -tiimin 
kanssa. Tavoitteellisena toimintana mentorointi 
eroaa muista, satunnaisista työyhteisön vuoro-
vaikutustilanteista ja palavereista, sillä akuut-
tien asioiden hoitamisen sijaan voidaan rau-
hassa syventyä yhdessä sovittuun teemaan. 

 

Humakissa mentorointia tehtiin jo kymmenisen vuotta sitten etsivän 
nuorisotyön täydennyskoulutuksessa ja Messi-vertaismentorointina. 
Myöhemmin mentorointia on kehitetty ja toteutettu valtakunnallisessa 
etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksessa vuosina 2018–2019. 

Vaikka nuorisotyön mentoroinnissa on pari viime vuotta ollut hiljai-
seloa, eMentorointia on tehty alumnitoiminnassa ja hanketyössä. 
Kimmoke nuorisotyön mentoroinnin käynnistämiseen uudelleen nou-
si NUORI2022-tapahtuman suunnittelusta ja covid-19-pandemian 
myötä lisääntyneestä verkkovälitteisestä työskentelystä. 
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Rakenteen luominen 
eMentoroinnille 

Keväällä 2022 eMentorointi päätettiin tuotteis-
taa. Toimintaa varten rakennettiin nettisivusto, 
https://ementori.humak.fi/. Sieltä löytyy keskite-
tysti tietoa Humakin tuottamasta eMentoroin-
ti-palvelusta ja eMentorointi-tuotteista, refe-
renssejä sekä runsaasti muuta materiaalia. 

Samanaikaisesti sivuston kehittämisen kans-
sa luotiin palveluprosessi, jossa eMentoroin-
nin substanssin tuottaminen erotettiin palvelun 
myynnistä. eMentorointi asemoitiin organisaa-
tiossa liiketoiminnaksi, jonka sisältöosaaminen 
tulee nuorisotyön osaamiskärjestä ja talous-
hallinto kehittämispalveluista. 

Mentorointituote voidaan muokata tilaajan 
toiveita vastaavaksi, ja se voi sisältää myös 
mentoreiden koulutuksen. Mikäli asiakas tar-
vitsee vain tietynmittaisen ryhmätapaamisten 
sarjan, ryhmän fasilitoinnin voi hoitaa Humakin 
työntekijä. Tällöin ryhmässä ei ole erikseen 
määriteltyjä mentoreita, vaan vertaismento-
roinnin periaatteiden mukaisesti jokainen osal-
listuja saa tuoda oman osaamisensa ja omat 
ajatuksensa yhteiseen keskusteluun. 

eMentorointi-tuotteen lanseeraus 

Sivusto avautui NUORI2022-tapahtuman kyn-
nyksellä. Samanaikaisesti käynnistettiin pie-
nimuotoinen some-kampanja, jossa kerrottiin 
Humakin eMentori-tuotteesta. Samalla innos-
tettiin NUORI2022-tapahtuman osallistujia 
vierailemaan Humakin messuosastolla kuule-
massa lisää eMentoroinnista ja osallistumaan 
eMentori-tuotteen arvontaan. 

NUORI2022-tapahtuma tarjosi hyvän foorumin 
palvelun lanseeraamiseen. Suomen suurimpa-
na nuorisoalan tapahtumana se kokosi yhteen 
noin 2 000 kävijää. eMentorointi herätti run-
saasti mielenkiintoa, ja arvontaan osallistut-
tiin vilkkaasti. Arvonnassa onni suosi Vantaan 
etsivää nuorisotyötä, jonka esihenkilön Mari 
Salmisen kanssa sovittiin etsivien tiimille sopi-
va eMentoroinnin ajankohta myöhemmin. 

Vantaan nuorisopalveluiden 
eMentorointi 
Arvontapalkinto kattoi kaksi verkkomentoroin-
tikertaa työtiimille. Yhden mentorointikerran 
kesto oli noin 1,5–2 tuntia. Tiimin esihenkilön 
kanssa sovittiin, että mentoroinnissa keskity-
tään tarkastelemaan työhyvinvointiteemaa eri 
näkökulmista. 

Mentorointi toteutui kahtena aamuna marras-
kuussa 2022. Ensimmäisellä kerralla osallistu-
jat haastettiin pohtimaan ja kertomaan omia 
työhyvinvointitekojaan eli asioita, jotka pitävät 
yllä hyvinvointia yleisestikin. Lisäksi pohdittiin, 
mitä työntekijät tarvitsevat omalta tiimiltään 
ja laajemmin työnantajaltaan voidakseen hy-
vin työssään. Aktiivista keskustelua herätti se, 
mitä kukin työntekijä antaa tiimilleen, jotta kai-
killa olisi hyvä olla työssä. 

Arvonta suosi Vantaan etsivää nuorisotyötä. Onnettarina 
Merja Kylmäkoski (vasemmalla) ja suunnittelija Marika 
Stam (oikealla).

https://ementori.humak.fi/.
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Toisella tapaamiskerralla paneuduttiin tar-
kemmin työtä ja työhyvinvointia tukeviin ra-
kenteisiin. Teemaan virittäydyttiin kuuntele-
malla ote Janina Kosken (2022) podcastista, 
jossa asiantuntijavieraana oli etsivän työn kon-
kari, Humakin alumni Anni-Reetta Sorell. 
Keskustelun teemoiksi nousivat muun muassa 
keinot, joilla rajata omaa työtään ja tunnistaa 
oman kannatteluvastuunsa rajat. Kiinnostava 
keskustelu käytiin myös siitä, mihin asioihin 
voidaan tiedollisesti valmentaa perehdytykses-
sä ja mitkä asiat taas opitaan käytännön työn 
tekemisen kautta. 
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tekijöiden tukena. eMessi2-hankkeen loppura-
portti. Humanistisen ammattikorkeakoulun jul-
kaisuja 4. Viitattu 25.11.2022. http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-456-212-6 

Koski, Janina 2022. Rakenteet tekee hyvää. Oispa jo 
perjantai! -podcast #2. Viitattu 25.11.2022. https://
anchor.fm/janina-koski/episodes/2--Rakenteet-te-
kee-hyv-e1qg29h 

Minna Rajalin mentoroimassa.

Rajalin, Minna & Ali-Melkkilä, Sirpa & Heimo, 
Tiina 2020. Ääniä reunoilta, kohtaamisia verkos-
sa. Havaintoja ja kokemuksia etsivien nuorisotyön-
tekijöiden e-mentoroinnista vuosina 2018–2019. 
Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja 
105. Viitattu 25.11.2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe202102053803 

Kirjoittajat:
Merja Kylmäkoski, yliopettaja
Minna Rajalin, lehtori

Humanistinen ammattikorkeakoulu

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-456-212-6
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-456-212-6
https://anchor.fm/janina-koski/episodes/2--Rakenteet-tekee-hyv-e1qg29h
https://anchor.fm/janina-koski/episodes/2--Rakenteet-tekee-hyv-e1qg29h
https://anchor.fm/janina-koski/episodes/2--Rakenteet-tekee-hyv-e1qg29h
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202102053803
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202102053803


162

Aktiivinen ja hyvinvoiva 
korkeakoulu 
 
 

Maarit Honkonen-Seppälä

Opiskeluun ja 
työskentelyyn tukea  
Jo vuoden 2016 Korkeakouluopiskelijoiden ter-
veystutkimuksessa (KOTT) kerrottiin, että kor-
keakouluopiskelijat istuvat keskimäärin lähes 
11 tuntia vuorokaudessa ja että iso osa täs-
tä määrästä kertyy nimenomaan opiskelupäi-
vän aikana. Samassa tutkimuksessa nousi esil-
le myös opiskelijoiden psyykkiset haasteet sekä 
yksinäisyyden kokemus. ”Jotain tarttis tehdä” 
pohdittiin monessa paikassa, myös Jyväskylän 
Korkeakoululiikunnan yhteistyöryhmässä.  

Yhdessä osaamisen parastamista 
Kolme vuotta myöhemmin päivänvalon näki 
neljän korkeakoulun yhteinen kehittämishan-

ke. ”Jo lähtökohtaisesti tämä on ollut merkittä-
vää osaamisen jakamista ja kehittämistä, sillä 
mukana ovat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu, Ilmasotakoulu sekä ver-
kostoammattikorkeakoulu Humak”, kertoo ope-
tusministeriön rahoittaman hankkeen projekti-
päällikkö Essi Heimovaara-Kotonen Jamkista.  

Taukojumppia ja 
vaikuttajaviestintää
Humak on ollut alusta asti ideoimassa sekä 
toteuttamassa Aktiivinen ja hyvinvoiva kor-
keakoulu -hanketta (AHK). Ensimmäinen vuo-
si pilotoitiin lähinnä Jyväskylän kampuksella. 
Kuluvan vuoden kesästä aina kevääseen 2024 
asti käynnissä oleva hanke on jalkautunut kos-
kemaan koko Humakia. Taukojumpat, webi-
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naarit, hyvinvointikortit, liikunnallisten opetuk-
sien koulutukset ja työpajat sekä aiheen esille 
tuonti ja vaikuttajaviestintä ovat Humakissakin 
arkea. 

Osa liikkuvaa kokonaisuutta 
Neljän korkeakoulun yhteinen AHK-hanke on 
osa Liikkuva opiskelu -kokonaisuutta. Valta-
kunnalliseen liikunnan edistämisohjelmaan eli 
Liikkuvat-ohjelmaan kuuluvat Liikkuva per-
he, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, 
Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja 
-ohjelmat. Ohjelmia rahoittaa opetus- ja kulttuu-
riministeriö. Liikkuvat-ohjelmien avulla ediste-
tään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väes-
töryhmissä. Lisää tietoa Liikkuvat-ohjelmista 
täältä.  

Hyvinvointikortit 
konkreettinen jelppi opettajille 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun liikunnan 
opettaja, hankkeen asiantuntija Maija Jylhä ko-
rostaa opiskelutilanteen tauottamisen merki-
tystä ja esimerkiksi juuri Hyvinvointikorttien 
hyödyntämistä. ”Aktivoivan tauon avulla aivot 
ja hermosto kiittävät, keskittyminen ja oppimi-
nen parantuu, lihakset saavat enemmän hap-

pea ja aineenvaihdunta ja aistitoiminnot sekä 
hengitys ja verenkierto vilkastuvat. Myös pa-
lautuminen on vahvempaa, kun olemme laitta-
neet mieltä ja kroppaa liikkeelle.” Jylhä kannus-
taakin kaikkia ottamaan tauot osaksi opetusta 
ja kokouksiakin. ”On tärkeää myös muistaa, 
että opiskelijat ovat toivoneet, että tauotuksis-
ta huolehtii opettaja.”  

Lisätietoja löydät Aktiivinen ja hyvinvoiva kor-
keakoulu -hankkeesta, jonka toteutuksesta vas-
taavat neljä korkeakoulua: JYU, JAMK, Humak ja 
Ilmasotakoulu. 

Opiskelijoiden Liikuntaliiton sivuilta löytyy myös 
hyviä vinkkejä opetuksen toiminnallistamiseen.  

Hyvinvointikortit löydät hankkeen sivuilta. 

Kirjoittaja
Maarit Honkonen-Seppälä, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Ensimmäiset 
nelivuotisen 
korkeakoulututkinnon 
omaavat puhe-
vammaisten tulkit ja 
kommunikaatio-ohjaajat 
valmistuivat Humakista  

Suomi on edelläkävijä niin tulkkien koulutuk-
sessa kuin siinä, että kuurojen ja puhevam-
maisten henkilöiden oikeus maksuttomaan 
tulkkauspalveluun perustuu lakiin. Näin olem-
me turvanneet yksilön osallisuuden myös sii-
nä tapauksessa, että henkilön – kenen tahansa 
meistä – kommunikaatio muuttuu jonakin päi-
vänä esimerkiksi sairauden tai vammautumi-
sen seurauksena. Suomessa tulkkauspalveluun 
on oikeutettu jokainen kuulovammainen, kuu-
lonäkövammainen tai puhevammainen henki-
lö, joka pystyy ilmaisemaan itseään tulkkauk-
sen avulla. Kaikkien edellä mainittujen tulkkeja 
koulutetaan Suomessa korkeakoulutasolla. 

Humanistisella ammattikorkeakoululla (Humak) 
on pitkä historia erityisesti viittomakielen tulk-
kien kouluttajana. Tulkki (AMK) -tutkinto antaa 
mahdollisuuden toimia erilaisissa viittomakie-
leen, viittomakommunikaatioon, tulkkaukseen ja 
vuorovaikutuksen ohjaamiseen liittyvissä tilan-
teissa. Otimme syksyllä 2018 Tulkkaus ja kielel-
linen saavutettavuus -koulutuksessa käyttöön 
opetussuunnitelman, jossa Tulkki (AMK) -tutkin-
tonimikkeen alla pystyy opiskelemaan viittoma-

kielen tulkkauksen lisäksi puhevammaisten tulk-
kausta ja kommunikaatio-ohjausta. 

 
Tulkit puhevammaisten 
kommunikaation esteiden 
raivaajina 
Tulkkien toiminnan ensisijaisena tavoittee-
na on kommunikaation mahdollistaminen ja 
kielellisen saavutettavuuden edistäminen. 
Viittomakielen tulkkauksessa korostetaan kie-
len välittäjän roolia, puhevammaisten tulkkauk-
sessa puolestaan viestin oikeellisuuden var-
mistamista. Puhevammaisten tulkkauksessa 
viestin toisto on olennaista. Vastaavaa toistoa 
ei tapahdu usein viittomakielen tulkkauksessa. 
Viittomakielen tulkit tulkkaavat ammatissaan 
useimmiten simultaanisti, kun taas puhevam-
maisten tulkit tulkkaavat usein konsekutiivis-
ti tai yhdistelevät eri tapoja. Asiakkaiden kirjo 
sekä käytettävät tulkkausmenetelmät ja -tavat 
ovat moninaisempia puhevammaisten tulkeilla 
kuin viittomakielen tulkeilla. 

Tytti Luoma
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Puhe on suurimmalle osalle ihmisistä kommuni-
kaatiomuoto, jolla olemme tottuneet asioimaan 
erilaisissa tilanteissa. Puheen ymmärtäminen ja 
tuottaminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. 
Erilaisissa arki-, opiskelu- ja työympäristöissä 
kohdataan päivittäin ihmisiä, joille normaalin 
puheen ymmärtäminen on vaikeaa tai mahdo-
tonta. Suomessa on noin 3 000 kuuroa henki-
löä, jotka käyttävät äidinkielenään suomalaista 
tai suomenruotsalaista viittomakieltä (Kuurojen 
Liitto 2020). Lisäksi Suomessa on noin 65 000 
ihmistä, joilla on eriasteisia puhe- ja kommuni-
kointivaikeuksia. Yksi puhevammaisten tulkkien 
jatkuvasti kasvava asiakasryhmä ovat aivove-
renkiertohäiriöihin (AVH) sairastuneet henki-
löt. Joka päivä aivoverenkiertohäiriöön sairas-
tuu 68 henkilöä. Joka toiselle sairastuneista jää 
sairaudesta pysyvä haitta, kuten puhevaikeus 
(Aivoliitto 2022). Näin ollen jopa 30 000 heistä 
tarvitsee vuorovaikutuksessaan puhetta kor-
vaavia apuvälineitä ja menetelmiä. 

Puhevammaisella ihmisellä tarkoitetaan kuule-
vaa ihmistä, joka ei tule tavallisissa arjen kom-
munikointitilanteissa toimeen puheen avulla. 
Hänen voi olla vaikea tuottaa ja/tai ymmär-
tää puhetta. Usein puhevammaan liittyy myös 
vaikeuksia lukemisessa ja kirjoittamisessa. 
(Papunet 2020.) Puhevammaiset asiakkaat 
voivat itse kuulla esimerkiksi kolmannen osa-
puolen esittämän kysymyksen tai antaman oh-
jeen, mutta tulkkia tarvitaan toistamaan sa-
nottu esimerkiksi piirtäen, viittoen tai kuvien tai 
kommunikoinnin apuvälineiden avulla. Tulkki 
tulkkaa myös puhevammaisen henkilön viestin 
muille osapuolille. Myös opetustehtävät, kom-
munikaatiovälineiden päivitys ja uusien mate-
riaalien tuottaminen ovat keskeinen osa puhe-
vammaisten tulkkien työtä. 

Nyt vuonna 2022 saamme Humakin Tulkkaus ja 
kielellinen saavutettavuus -koulutuksesta am-
mattialalle ensimmäiset nelivuotisen puhevam-
maisten tulkin korkeakoulututkinnon suoritta-
neet. Tulkkausympäristöt ja -tilanteet ovat sekä 
viittomakielen tulkeilla että puhevammaisten 
tulkeilla samankaltaisia. Tulkkia tarvitaan eri 
asiakasryhmille niin asiointiin, opiskeluun, har-
rastuksiin kuin työhön. Puhevammaisten tulkit 
hallitsevat erityisesti sen, miten erilaiset vam-
mat tai sairaudet vaikuttavat kommunikointiin. 
Lisäksi näillä kommunikaatioasiantuntijoilla on 
osaamista, joka on hyödynnettävissä kaikkial-

la yhteiskuntamme eri sektoreilla. Voit lukea ai-
heesta tarkemmin tämän julkaisun artikkeleis-
ta:

• Humakista valmistuu  
korkeakoulututkinnon omaavia  
kommunikaation moniosaajia, sivu 166. 

• Kommunikaatioasiantuntijoiden 
työllistyminen eri sektoreille varmistaa  
lainsäädännön toteutumisen, sivu 168. 
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Humakista valmistuu 
korkeakoulututkinnon 
omaavia kommunikaation 
moniosaajia  
 

Tulkit työskentelevät tulkkaus- ja kommunikaa-
tio-ohjaustilanteissa sekä opettajina erilais-
ten asiakasryhmien, kuten huonokuuloisten, 
sisäkorvaistutteen käyttäjien, afaattisten, ke-
hitysvammaisten ja autismin kirjoon kuuluvien 
henkilöiden, parissa. Käytämme Humakissa 
tulkkinimikkeen rinnalla käsitettä kommuni-
kaatioasiantuntija, sillä Tulkki (AMK) -tutkinnon 
omaavien osaaminen ei rajoitu vain tulkkauk-
seen. 

Koulutuksessa hankittu vuorovaikutus- ja kom-
munikaatioasiantuntijuus on hyödynnettävissä 

erityisryhmien lisäksi eri viranomaisten ja jul-
kisten tahojen tueksi. Näin edistetään saavu-
tettavuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. 
Lisäksi muun muassa EU:n säätämä saavu-
tettavuusdirektiivi ja kesästä 2025 alkaen vel-
voittava esteettömyysdirektiivi toteutuvat 
maassamme käytännössä. Tutkinto tarjoaa 
tulkkiopiskelijoille entistä monipuolisempaa 
osaamista vuorovaikutuksen ja kielellisen saa-
vutettavuuden parissa sekä mahdollistaa yhä 
moninaisempiin tehtäviin sijoittumisen työelä-
mässä. 

Tytti Luoma
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Kommunikaatioasiantuntijat 
osana kuntoutusta sekä 
multimodaalisten keinojen
taitajina kasvokkain ja 
digitaalisesti 
Puhevammaisia on Suomessa peräti 65 000. 
Silti tulkkauspalvelua hakeneita puhevam-
maisia henkilöitä oli esimerkiksi vuonna 2020 
yhteensä vain 1 953. Kuntoutusprosessissa 
olevien henkilöiden tulisikin saada systemaat-
tisesti tietoa tulkkauspalvelusta. Valitettavan 
usein kuntoutusalan ammattilaisilla on tässä 
tiedonpuutetta ja on tyypillistä, että esimerkik-
si aivoverenkiertohäiriöön sairastunut henkilö 
ei saa lainkaan tietoa tulkkauspalvelusta kun-
toutusprosessinsa aikana. Kuntoutusprosessin 
aikana on erittäin tärkeää saada selvyys hen-
kilön tulevaan kommunikointi- ja viestintäme-
netelmään nykyistä paremmin. Päätöksen ja 
suosituksen tästä tekevälle puheterapeutil-
le erinomainen työpari on kommunikaatio-oh-
jaukseen perehtynyt, korkeakoulutettu tulkki. 
Näin ollen tulkki voi ohjata asiakkaan tämän 
tarvitseman kommunikaation käyttöön arjessa 
sekä tutustuttaa tämän tulkkauspalveluun. 

Humakista valmistuneen puhevammaisten tul-
kin ja kommunikaatio-ohjaajan osaamisen pu-
naisena lankana toimivat multimodaaliset 
vuorovaikutustaidot. Multimodaalisuudella tar-
koitetaan vuorovaikutuksen ja viestinnän mo-
ninaisuutta – miten eri resursseilla voidaan 
tuottaa merkityksiä (Haddington & Kääntä 
2011, 11). Kommunikaatioasiantuntijat autta-
vat ihmisiä ja organisaatioita ymmärtämään 
sekä tulemaan ymmärretyiksi. Mikäli kommu-
nikaatiossa tai tiedottamisessa halutaan saa-
vuttaa mahdollisimman monenlaisia ihmisiä, 
on välttämätöntä toteuttaa tuotteet, palve-
lut ja viestintä erilaisia aistikanavia käyttäen. 
Kommunikaatioasiantuntijat pystyvät toimi-
maan erilaisissa kasvokkaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa. He tietävät, miten rakennetaan 
kielellisesti toimivia fyysisiä kommunikaatio-
ympäristöjä sekä mitä saavutettavat teknolo-
giavälitteiset ympäristöt ja sivustot ovat. 

Kommunikaatioasiantuntijat osaavat tulkkauk-
sen lisäksi jakaa tietoa ja rakentaa merkityksiä 
muillakin vuorovaikutuksen keinoilla kuin esi-
merkiksi vain puhutulla, viitotulla tai kirjoitetul-
la kielellä. He osaavat käyttää viestinnässä esi-

merkiksi piirtämistä, kuvia, esineitä, kuvailua, 
kosketukseen perustuvaa kommunikointia, ke-
hoa, ilmeitä, eleitä, tilaa ja erilaista teknologiaa. 
Heiltä onnistuvat esimerkiksi videoiden teksti-
tys ja kuvailutulkkaus sekä selkoilmaistun ma-
teriaalin valmistus. Materiaali voi olla painettua 
tai sähköistä. Selkoilmaisussa kieltä tarkastel-
laan multimodaalisesta näkökulmasta. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi 
verkkosivuille tai eri alojen asiakaspalveluihin 
voidaan rakentaa infoa selkoilmaistuna, selko-
kieltä ja kuvia hyödyntäen. 

Kommunikaatioasiantuntijat voivat toimia 
myös opettajina puhetta tukevia ja korvaavia 
kommunikaatiomenetelmiä käyttävissä per-
heissä, työyhteisöissä, päiväkodeissa ja oppi-
laitoksissa. He osaavat kouluttaa yksilöitä ja 
yhteisöä niin kuulo- ja puhevammaisten asiak-
kaiden kohtaamisesta kuin eri kommunikointi-
menetelmistä. 
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Kommunikaatio-
asiantuntijoiden 
työllistyminen eri 
sektoreille varmistaa 
lainsäädännön 
toteutumisen  
 
 
 

Väestön vanheneminen ja siihen liittyvät sairau-
det sekä erilaiset onnettomuudet lisäävät ongel-
mia puheen ymmärtämisessä ja tuottamises-
sa. Lisäksi meillä on Suomessa ja maailmalla 
kasvava joukko nuoria, joilla on vaikeuksia ym-
märtää muun muassa opettajan antamia ohjei-
ta kouluissa. Puheen, kielen ja kommunikaation 
vaikeuksia on usein myös rikostaustaisilla hen-
kilöillä. Nuorilla kyseiset ongelmat voivat lisätä 
ongelmakäyttäytymistä. Niiden on myös havait-
tu hankaloittavan oppimista, sosiaalisia tilan-
teita ja oikeusprosessissa pärjäämistä sekä li-
säävän riskiä tehdä ja uusia rikoksia. (Pekkala, 
Urrio & Rainò 2022.) Lisäksi yksi keskeinen ryh-
mä, joka tarvitsee toimenpiteitä puhutun kie-
len ymmärtämisessä, ovat maahanmuuttajat. 
Yhteisen kielen puuttuminen vaikeuttaa kaik-
kea kanssakäymistä mutta on erityisen hanka-
laa poliisi- ja oikeuslaitoksen toimintaympäris-
töissä ja terveydenhuoltotilanteissa. 
 
Suomessa viranomaiset, yritykset tai eri alojen 
ammattilaiset eivät ole vielä ymmärtäneet kom-
munikaatioasiantuntijoiden osaamispotenti-
aalia – eivätkä sitä, kuinka laajasti Humakista 
valmistuneet asiantuntijat voisivat olla hyö-
dyksi eri organisaatioille. Heillä on syvällistä 
osaamista eri aistikanavien kautta toteutuvas-
sa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa. Tämä 

osaaminen tulee entistä arvokkaammaksi, kun 
saavutettavuusdirektiiviä edelleen syventävä 
esteettömyysdirektiivi tulee velvoittavaksi ke-
sällä 2025. Esteettömyysdirektiivi edellyttää, 
että niin viranomaiset kuin yksityinen sektori 
(mikroyrityksiä lukuun ottamatta) tekevät tuot-
teista ja palveluista esteettömiä, jotta yhteis-
kuntaan osallistuminen onnistuu yhdenvertai-
sesti kaikilta ihmisiltä. 

Laki tulee koskemaan niin e-kirjoja, puhelin-
palveluja, verkkokauppoja kuin itsepalvelupää-
teperiaatteella toimivia vempeleitä. Näin ollen 
esimerkiksi erilaisten matkalippuautomaattien, 
lähtöselvitysautomaattien ja pankkiautomaat-
tien tulee jatkossa olla esteettömiä ja saavutet-
tavia (Euroopan komissio 2022). Käytännössä 
niihin vaaditaan useamman aistin kautta an-
nettavaa tietoa. Esimerkiksi pelkkä teksti ei ole 
riittävä, vaan automaatissa tulee lisäksi olla 
esimerkiksi puhemoodi. Laitevalmistajat tule-
vat tarvitsemaan kielellisen saavutettavuuden 
asiantuntemusta, jota Humakista valmistuvilta 
ammattilaisilta löytyy. 

Esteettömyysdirektiivi ulottuu tuotteiden ja di-
gitaalisten palveluiden lisäksi esimerkiksi ra-
kennettuun ympäristöön, jossa palvelua tarjo-
taan. Ympäristön kuvittaminen semanttisesti 
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oikeaoppisin opastein tulee korostumaan tu-
levaisuudessa. Myös fyysisten ympäristöjen 
kuvitus kuuluu kommunikaatioasiantuntijoi-
den osaamisalaan. Heidän osaamisensa tukee 
muun muassa kaupunkisuunnittelun ammatti-
laisten työtä. Useat ihmiset hyötyvät julkisten 
paikkojen kuvittamisen lisäksi esimerkiksi yri-
tysten, apteekkien, kauppojen, terveysasemien 
ympäristön ja erilaisten toimintaohjeiden kuvit-
tamisesta. Myös sote-alan ohjeiden, kuten lää-
käreiden antamien kotihoito-ohjeiden, muok-
kaamisen tarve selkoilmaisun keinoin kasvaa 
tulevaisuudessa. 
 

Kommunikaatioasiantuntijat 
julkisen ja yksityisen sektorin 
ammattilaisten tukena 
On hyvä muistaa, että kielellistä saavutetta-
vuutta voidaan edistää tulkkien avulla, joskin on 
erittäin paljon tilanteita, joissa tulkkauspalve-
lua ei ole saatavissa. Tulkit eivät myöskään voi 
olla aina läsnä. Tällöin eri alojen ammattilaisten 
oma osaaminen on tärkeää. Erityisesti rikok-
sen tehneillä nuorilla puheen, kielen ja kommu-
nikaation häiriöiden on havaittu aiheuttavan 
ongelmia selvitä poliisin ja oikeuden kuuluste-
luista (Pekkala, Urrio & Rainò 2022). Myös ter-
veydenhuollossa hoitohenkilöstön tulee pystyä 
havaitsemaan ja ratkaisemaan kommunikaa-
tioon sekä monikulttuurisuuteen liittyviä ongel-
mia (Jirwe, Gerrish & Emami 2010). Esimerkiksi 
kuvien käyttö helpottaa tilanteita, joissa ei ole 
yhteistä kieltä: sanallinen info ei tavoita, mut-
ta piirtämisen tai kuvien avulla voidaan selvit-
tää esimerkiksi kivun astetta tai tapahtumien 
kulkua. Kuvien käyttö kommunikoinnin välinee-
nä kuitenkin edellyttää, että henkilö tunnistaa 
kuvan ja ymmärtää sen merkityksen. Kuvien li-
säksi työntekijät voivat käyttää apunaan erilai-
sia sanattomia keinoja, kuten eleitä, ilmeitä ja 
kehonsa liikettä. Kehonkielen merkitys kommu-
nikaation kannalta onkin erittäin tärkeää. 

Kommunikoinnissa voi hyödyntää myös asioi-
den näyttämistä tai esittämistä. Haasteeksi 
muodostuu kuitenkin usein se, että eri ih-
misryhmien ja eri kulttuurista tulevien hen-
kilöiden sanat, kuvat, ilmeet ja eleet saatta-
vat saada eri merkityksiä kuin oli tarkoitettu. 
Väärintulkinnoista johtuen erityisesti hoidon 
tarpeen selvittäminen tai rikoksen epäilyyn liit-

tyvät seikat kuulustelutilanteessa henkilölle, 
jolle puheen ja/tai tekstin ymmärtäminen on 
vaikeaa tai mahdotonta tai joka tulee vieraas-
ta kulttuurista, on erityisen vaativaa. Myös po-
liisien, juristien sekä lääkäreiden ja hoitajien 
ammattisanastoa voi olla vaikea ymmärtää. 
Hoitoon ja oikeusprosesseihin liittyviä käsittei-
tä tulisikin yksinkertaistaa. 

Kommunikaatioasiantuntijat voivat toimia kou-
luttajina edellä mainituissa asioissa. Osaamista 
voidaan tarjota viranomaisten käyttöön keik-
kaluontoisesti tai rekrytoimalla kommunikaa-
tioasiantuntija pidempään työsuhteeseen esi-
merkiksi hyvinvointialueelle. Tällöin voidaan 
varmistaa, että sairaalassa on aina henkilö, 
joka taitaa erilaisia kommunikointikeinoja eri-
laisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi hän voi toi-
mia tulkkina sekä opettaa vuorovaikutuksen, 
tiedottamisen ja kommunikoinnin keinoja myös 
kollegoilleen. Kommunikaatioasiantuntijoilla 
on monipuolisia työkaluja, joilla kohdata ja toi-
mia tehokkaammin ammatillisesti haastavis-
sa, kommunikaatioon liittyvissä tilanteissa. 
Kommunikaatioasiantuntijat voivat työllistyä 
sairaaloiden ja tulkkausalan yritysten lisäksi esi-
merkiksi kuntiin, hyvinvointialueille, päiväkotei-
hin, oppilaitoksiin, yritysten viestintään, hoitolai-
toksiin, vastaanottokeskuksiin, asumisyksiköihin, 
työ- ja toimintakeskuksiin sekä perhekoteihin. 
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Kulttuurituotannon 
opetussuunnitelmatyö 
toteutettiin dialogissa 
yhteistyökumppaneiden 
kanssa 
 
 

Sanna Pekkinen

Humakissa otetaan käyttöön syksyllä 2023 uu-
det opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmien 
uudistusprosessi on iso, mutta välttämätön 
työ, joka toistuu noin viiden vuoden välein. 
Kulttuurituotannon vahvuusalalla oli alusta 
asti selvää, että Kulttuurituottaja (AMK) 240 
op -opetussuunnitelmatyö tehdään tiiviissä 
dialogissa työelämän, opiskelijoiden, opiske-
lijajärjestön ja koko vahvuusalan henkilöstön 
kanssa.  

Opetussuunnitelmatyö käynnistyi henkilös-
tön ja opiskelijoiden työpajoilla, joissa poi-
mittiin vanhasta opetussuunnitelmasta par-
haat palat ja keskeisimmät uudistustarpeet. 
Työpajoissa etsittiin heikkoja signaaleja, jaet-
tiin ajatuksia tulevaisuuden työelämästä ja 
nostettiin kehittämiskohteet esille. Jokainen 
kulttuurituotannon vahvuusalan henkilöstön 

jäsen: koulutuspäällikkö, yliopettajat, lehto-
rit, koulutussuunnittelija, osa tuntiopettajista, 
TKI-asiantuntijat sekä projektipäälliköt ovat 
osallistuneet prosessiin tuoden oman näkö-
kulmansa ja asiantuntemuksensa esille.  

Opiskelijat pääsivät ruotimaan vanhaa ope-
tussuunnitelmaa omissa työpajoissaan 
sekä opiskelijajärjestö HUMAKOn kautta. 
HUMAKOn kulttuurituottajaopiskelijat olivat 
erityisen paneutuneita uudistukseen varsin-
kin ensimmäisen version kommentointivai-
heessa.  

Työelämän edustajille järjestettiin ke-
väällä 2021 kolme keskustelutilaisuutta. 
Ensimmäiseen paneeliin osallistuivat edus-
tajat Design- ja arkkitehtuurimuseosta, mu-
siikkitapahtumien ja niiden järjestäjien 
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etujärjestö LiveFIN ry:stä, Taiteen edistämiskes-
kuksesta, Espoon kaupungin kulttuuriyksikös-
tä sekä Suomen Kansallisoopperasta ja -ba-
letista. Toisessa keskustelussa asiantuntijat 
edustivat Music Finlandia, Business Finlandia, 
Tapahtumateollisuus ry:tä, Santa Park Arctic 
Worldia sekä HC TPS Turku Oy:tä. Kolmas pa-
neeli oli kansainvälinen. Saimme kuulla ajatuk-
sia luovien alojen asiantuntijoilta ja yrittäjiltä 
Englannista, Espanjasta, Saksasta, Kanadasta, 
Virosta, Singaporesta ja Tanskasta. Lisäksi 
kussakin kolmessa paneelissa kuulimme tule-
vaisuudentutkimuksen näkökulmasta ajatuksia 
työelämästä ja sen vaatimuksista. Alustuksen 
pitivät tulevaisuudentutkijat ja ennakointityön 
asiantuntijat Tulevaisuuden tutkimuskeskuk-
sesta, Sitrasta ja Futures Platformsista.   

Keskustelu työelämän edustajien kanssa oli 
herkullista. Olimme syvällä luovien alojen yti-
messä, tavassa tehdä työtä, tehdä taidetta ja 
kulttuuria saavutettavaksi, elinkeinoksi ja bis-
nekseksi. Asiantuntijat vaihtoivat näkemyksi-
ään, kommentoivat toisiaan, kuuntelivat mei-
dän näkökulmiamme ja antoivat meille paljon 
ajattelemisen aihetta. Vahvuusalan henkilös-
töllä oli mahdollisuus osallistua tilaisuuksiin ja 
ottaa osaa keskusteluun.  

Syksyllä 2021 ja keväällä 2022 lehtorit jatkoi-
vat ammatillisten opintojen työstämistä viides-
sä eri moduuliryhmässä. Nyt oli aika tiivistää, 
supistaa, laajentaa, vetää yhteen ja hank-
kia lisätietoja kaikesta siitä tiedosta ja opitus-
ta, mitä erilaiset tutkimukset, selvitykset, kar-
toitukset ja kuulemiset olivat meille tarjonneet. 
Aika ajoin kävimme koko vahvuusalan hen-
kilöstöllä läpi ensimmäisiä versioita tulevasta 
karsien päällekkäisyyksiä, paikaten aukkopaik-
koja. Ensimmäinen versio uudesta opetussuun-
nitelmasta valmistui toukokuussa 2022.  

Dialogi jatkui työn edetessä 
Elokuussa 2022 oli aika palata taas työelä-
mäedustajien ja opiskelijoiden pariin.  Lähetimme 
ops-version ennalta tutustuttavaksi viidelle työ-
elämäkumppanille. Verkkopaneelissa kuulimme 
kommentteja Design- ja arkkitehtuurimuseon, 
Taiteen edistämiskeskuksen, Provinssirockin, 
Giggle App Oy:n ja Espoon kaupungin edusta-
jilta. Osa mukaan kutsutuista oli samoja hen-

kilöitä, joita olimme kuulleet jo aikaisemmassa 
vaiheessa, osa tutustui opetussuunnitelma-
työhön nyt ensimmäistä kertaa.  Työelämän 
edustajat pitivät kovasti prosessista. Heistä 
oli hienoa, että korkeakoulu haluaa kehittää ja 
kuunnella tarkasti työelämän näkemyksiä tu-
levaisuuden ammattilaisten osaamistarpeis-
ta. Näkisin, että kulttuurituotannon vahvuusa-
lalla tämä on hyvin luontainen tapa toimia. 
Koulutamme asiantuntijoita luovien alojen työ-
paikoille ja -kentille ja odotamme myös työelä-
män kouluttavan omalta osaltaan opiskelijoita. 
Opetussuunnitelmassa on useita opintojakso-
ja, joissa tehdään yhteistyötä työelämän kans-
sa projektien ja harjoittelujen muodossa, ja näin 
ollen ajattelemme, että myös työpaikat ottavat 
vastuuta alan ammattilaisten asiantuntijuuden 
lisäämisestä.  Saimmekin monia tarkentavia 
näkökulmia ja toiveita, mutta myös kannustus-
ta ja kiitosta siitä, että olimme huomioineet työ-
elämän tuomat ajatukset aikaisemmista kuule-
misista osaksi opetussuunnitelmaa.  

Ensimmäistä luonnosversiota esiteltiin myös 
opiskelijakunta HUMAKOn tilaisuudessa. 
Opiskelijoiden antama palaute oli suoraa ja 
kannustavaa. Olimme menossa oikeaan suun-
taan myös heidän näkökulmastaan, mutta toki 
saimme myös kriittistä palautetta ja huolestu-
neita kommentteja tiettyjen opintojaksojen si-
sällöistä ja ajoituksista.  

Kommenttikierrosten jälkeen oli aika taas hen-
kilöstön voimin palata opintojaksojen kuvauk-
siin. Jatkoimme moduuleissa työtä syksyn 2022 
ajan, ja pikkuhiljaa alkaakin olla valmista. Olen 
luottavaisella mielellä Kulttuurituottaja (AMK) 
240 op 2023–2030 opetussuunnitelmamme 
suhteen. Se on tehty tiiviissä yhteistyössä työ-
elämän, opiskelijakunnan ja koko vahvuusalan 
henkilöstön kanssa, joten meillä on vahva sel-
känoja, johon tukeutua, kun syksyllä 2023 aloi-
tamme uusien opiskelijoiden kanssa yhteisen 
tutkintoon tähtäävän opintopolun. 
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Monta eri tapaa
tukea hyvinvointia 
JärKeä-hankkeessa kysyimme pohjoissavo-
laisilta järjestötoimijoilta, mikä auttaisi par-
haiten heidän oman yhteisönsä hyvinvointia. 
Vastauksien perusteella toteutimme järjestö-
lähtöisiä prosesseja, joissa kuuden työpajan 
sarjassa tuettiin kutakin järjestöä teoriatiedolla 
ja käytännön harjoituksilla heidän valitseman-
sa aiheen parissa.  

Järjestöt olivat kanssamme yhteiskehittäjinä, 
kun tarkastelimme näitä hyvinvointiin vaikut-
tavia ilmiöitä ja kehitimme materiaaleja, joita 
muutkin järjestöt voisivat käyttää hyvinvoin-
tinsa edistämisessä. Joulukuussa julkaistujen 
Hyvinvoiva järjestö - verkkomateriaalien avul-
la järjestöillä on mahdollisuus tutustua näihin 
hankkeessa mukana olleiden järjestöjen hyväk-
si havaitsemiin lähestymistapoihin työhyvin-
voinnin ylläpidossa ja edistämisessä. Aineistoja 
on syntynyt mm. psykologisesta turvallisuudes-
ta ja luottamuskulttuurin rakentamisesta, yh-
dessä ohjautumisesta ja taidelähtöisyydestä.  

Opitaan ottamaan puheeksi  
 
 

Anniina Aunola | Erja Anttonen

Järjestötoimijoiden hyvinvointia ja työnjohdollista osaamista edistävä 
JärKeä-hanke päättyi joulukuussa 2022. Tämä moninkertaisena poik-
keusaikana toteutettu hanke toi meille ainutlaatuisen näköalapaikan 
järjestötoimijoiden arkeen ja hyvinvoinnin haasteisiin.  

Opimme hankkeen aikana paljon niin järjestöistä kuin itsestämme. Us-
kottavuutemme hyvinvoinnin edistäjinä vaati meitä niin yksilöinä kuin 
hanketiiminä aivan uudella tavalla kehittämään myös omaa työar-
keamme. Kamppailimmehan itsekin järjestötoimijoiden tavoin etäyh-
teyksin toteutettavien kohtaamisten ja lisääntyneen digitaalisuuden 
vaatimusten parissa.  
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Kun nyt hankkeen loputtua me hanketiimiläiset 
kysymme itseltämme, mikä meitä auttoi tämän 
kahden ja puolen vuoden aikana ylläpitämään 
ja kehittämään omaa työhyvinvointiamme ja 
mikä mielestämme tukisi meitä jatkossa, nou-
see yksi teema ylitse muiden; puheeksi otta-
misen taidon kehittäminen. Yksikään järjes-
tö ei omassa lähtötilanteessa tuonut esiin, 
että juuri asioiden puheeksi ottaminen olisi yh-
teisössä vaikeaa ja haittaisi järjestötoimijoi-
den hyvinvointia. Kuitenkin useiden järjestöjen  
prosessien aikana tämä haaste tuli esiin, ja 
päädyimme niin järjestöjen kuin oman hanke-
tiimin sisäisen hyvinvoinnin edistämiseksi hyö-
dyntämään varsin usein erilaisia puheeksi otta-
misen käytänteitä. 

Puheeksi ottaminen  

Puheeksi ottamisen sanaparilla viitataan usein 
siihen, miten tärkeää olisi osata ottaa raken-
tavasti esiin vaikeitakin asioita. Paljon käyttä-
mämme Työturvallisuuskeskuksen malli läh-
tee liikkeelle siitä, että kuvataan ensin tilanne, 
mitä konkreettisesti tapahtui. Sen jälkeen ker-
rotaan ne tunteet, jotka tapahtuneesta herä-
sivät. Tämän jälkeen puhutaan siitä, millaisia 
tarpeita ja toiveita itsessään tunnisti. Vasta tä-
män jälkeen kerrotaan, miten haluaisi toimitta-
van jatkossa.  

Nelivaiheinen puheeksi ottamisen malli on yl-
lättävän haastava muistaa, ja varsinkin kak-
si viimeistä kohtaa helposti sulautuvat yhdeksi, 
vaikka niissä juuri piileekin yksi tämän kaavan 
hienouksista. Sen, mitä tarpeita ja toiveita tun-
nistaa, ei välttämättä tarvitse vaikuttaa sii-
hen, miten toivoo toimittavan tulevaisuudessa. 
Meillä hanketiimissäkään vaikeiden tilanteiden 
jälkeen ei välttämättä ole ollut olennaista pää-
tyä toimimaan toisin. Tilanteet, joissa negatii-
visia tunteita heräsi, liittyivät usein esimerkiksi 
erilaiseen tapaan käyttää aikaa tai priorisoida, 
ja näissä asioissa muutos on vääjäämättä hi-
dasta ja jossain määrin myös epärealistinen 
tavoite. Olennaista olikin toisen oppia sanoit-
tamaan esimerkiksi omaa turhautumistaan hi-
taudesta toiselle, kun toinen puolestaan opet-
teli tuomaan esiin omia tarpeitaan ja toiveitaan 
toisen ollessa kärsimätön.  

 

Huoli puheeksi 

Huoli puheeksi -sanapari on useimmiten käy-
tössä silloin, kun ammattilaisen tulisi osata sen-
sitiivisesti ottaa puheeksi erilaisia huolia, joita 
hänellä itsellään tai hänen kanssaan toimivilla 
on herännyt esimerkiksi erilaisista riippuvuuk-
sista, huolestuttavasta käytöksestä ja uupu-
muksesta. Kun otetaan huoli puheeksi, koroste-
taan, miten tärkeää on pitäytyä keskustelussa 
nimenomaan siinä, että hakee keskustelukump-
panilta apua oman huolensa vähenemiseen. 
Käytti asian esille oton tukena vaikkapa 
Työturvallisuuskeskuksen puheeksi ottamisen 
kaavaa tai pyrkisi käsittelemään vaikeaa asiaa 
oman huolen ilmaisun kautta, jännitys toisen ih-
misen negatiivisesta reaktiosta on usein suuri. 
Tätä lieventää oikeastaan vain harjoittelu. Mitä 
enemmän tulee kokemuksia, että tämänkin 
asian esiin ottamisesta selvittiin, sitä syvem-
mäksi yhteys ihmisten välillä vaikuttaa kasva-
van. Olemme hankkeen aikana oppineet sovit-
telemaan hyvinkin erilaisia tilanteita puheeksi 
ottamisen kaavaan, ja samalla tulleet kehittä-
neeksi haastavan tilanteen purkukysymykset. 
Puheeksi ottamista voi luonnollisesti toteuttaa 
myös kirjoittamalla, mutta yhtä kaikki; keinona 
lähestyä toista turvallisesti, yhdessä sovitulla, 
tutulla tavalla.  

Kirjoittajat
Anniina Aunola, lehtori
Erja Anttonen, lehtori 

Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Monimuotoisen työuran 
ja osaamisen malli 
sosiaali- ja terveysalalla  
 
 
 

Milla Lähdeniemi | Anita Saaranen-Kauppinen

Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sotealan 
toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edis-
täjänä (KEMUSOTE) -hankkeessa (ESR, 2020–
2023) kohderyhmänä ovat olleet sotealan toi-
mijat, joille palkkatöistä yrittäjäksi siirtyminen 
on näyttäytynyt kiinnostavana mahdollisuute-
na. Artikkelissamme esittelemme hankkeessa 
yhteistoiminnallisesti kehitetyn monimuotoisen 
työuran rakentamisen ja osaamisen hallinnan 
mallin ja pohdimme mallin merkitystä. 

 
Sotealan yrittäjyys 

Vuonna 2018 kaikista sotepalvelualan yrityk-
sistä 94 prosenttia oli alle kymmenen henki-
löä työllistäviä mikroyrityksiä (Tevameri 2020). 
Sotealalla pk-yritysten kasvuhakuisuuden on 
havaittu olevan vähäisempää muihin aloihin 
verrattuna (Tevameri 2021). Naisvaltaisella so-
tealalla pienyrittäjäksi ei päädytä kasvuhakui-
sesti tai taloudellisen pakon sanelemana, vaan 
yrittäjyyteen ajavat muut tekijät. 

Yrittäjyyskoulutukset ja yrittäjyysaikomukset 
selittävät yrittäjäksi ryhtymistä (Joensuu-Salo, 
Varamäki & Viljamaa 2020.) On myös havait-
tu, että yrittäjyyskasvatuksessa olisi tärkeää 
ymmärtää paremmin erityisesti naisten yrittä-
jyyspolkuja (Joensuu-Salo, Sorama, Kettunen 
& Viljamaa 2016, 5; Joensuu-Salo, Viljamaa & 
Varamäki 2020, 84).  

 
Monimuotoisen työuran 
rakentamisen ja osaamisen 
hallinnan malli  
Malli on rakennettu aikaisemman tutkimustie-
don pohjalle ja sen keskiössä ovat monimuo-
toisen työuran kompetenssit (Järvensivu 2022). 
Mallin perustana käytettävä aineisto on kerät-
ty Kemusote-hankkeessa järjestettyjen työpa-
jojen yhteydessä haastatteluiden ja kyselyiden 
avulla.  
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Mallissa on viisi askelmaa. Aluksi soteammat-
tilainen on perinteisissä palkkatöissä (1), seu-
raavaksi pohditaan yrittäjyyttä ja arvioidaan 
osaamista (2). Osaamisen arvioinnin myö-
tä siirrytään kohti hybridiammattilaista (3), 
jolla on tavoitteena ottaa haltuun yrittäjyys-
osaaminen (4) ja siirtyä pois pelkästä palkka-
työstä kohti monimuotoisempaa työuraa – oli 
kyse sitten sivutoiminen tai kokoaikainen yrit-
täjyys (5). Lisäksi mallissa kuvataan palkka-
työn työntövoimia ja yrittäjyyden vetovoimia 
sekä monimuotoisella työuralla vaadittavia tai-
toja. Sotealan eettinen perusta ja ammattilais-
ten arvot ohjaavat yrittäjäksi siirtymistä ja yrit-
täjyyttä. 

Mallin merkitys koulutuksessa 
ja työelämässä 
Malli auttaa sotealalla itseään eri tavoin työl-
listäviä oman työuran hahmottamisessa, ra-
kentamisessa ja hallinnassa. Tavoitteena on 
tukea soteosaajia alan vaihtamisen sijaan jat-
kamaan alalla työuraansa monimuotoistamal-
la. Eri vaiheita ei halutakaan nähdä arvotta-
vassa suhteessa toisiinsa: yrittäjyyttä ei tule 
tulkita toivottavampana ratkaisuna vaan yh-
tenä vaihtoehtona. Monimuotoisemmasta yrit-
täjyysymmärryksestä hyötyvät sotealan kou-
luttajat ja yrittäjyyskasvatuksen ammattilaiset. 
Mallista on apua myös uraohjaajille ja oppilai-
toksiin osaamisen tunnistamiseen ja kehittämi-
seen. 
 

Kuvio 1. Monimuotoisen työuran rakentamisen ja osaamisen hallinnan malli sotealalla.
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Lisätietoa ja tausta-artikkelit: 
Hankkeen verkkosivut: 
https://www.jamk.fi/fi/projekti/kemusote 

Lähdeniemi, Milla ym. 2022. Yrittäjyysaikomukset 
ja arvot sosiaali- ja terveysalalla. 
Yrittäjyyskasvatuspäivät 2022 julkaisusarja. 
Taitossa. 

Lähdeniemi, Milla & Simola, Mari. Askelmat so-
tealan yrittäjäksi. Jamkin julkaisusarja. Taitossa. 
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koulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 33, 78–85.  
 

Järvensivu, Anu. 2022. Monimuotoinen työ ja työura 
edellyttävät erityisiä kompetensseja. Työvoipoliittinen 
aikakauskirja 65, 1/2022, 8–18.  
 
Tevameri, Terhi. 2020. Missä mennään sote-toimi-
ala? Sosiaali- ja terveysalan toimialaraportti. Työ- ja 
elinkeinoministeriö. Viitattu 7.11.2022. http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-327-480-8  
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Vastaa ja vaikuta! 
– Uudistutaan rohkeasti yhdessä 
 
 

Virpi Ruuska | Emilia Lehtonen

Humakin strategian ydin on osaamisen vah-
vistaminen. Osaamisen vahvistaminen toteu-
tuu koulutuksen, TKI-toiminnan ja muun pal-
velutoiminnan avulla. Humakin arvopohjan 
mukaisesti pyrimme toiminnassamme uudistu-
maan kestävästi ja rohkeasti. Uudistumiskyky 
on Humakin tärkeimpiä ominaisuuksia, ja olen-
naista siinä on omien vahvuuksien kehittä-
minen siihen suuntaan, missä olemme hyviä. 
(Määttä 2020a, 10, Määttä 2020b,17.)  

Koulutuksen ja pedagogisen toiminnan koor-
dinoinnista, kehittämisestä ja laatutyös-
tä vastaa Humakissa AMK-kehittämisryhmä. 
Kehittämisryhmä osallistaa kehittämistyöhön 
koko Humakin yhteisön eli opiskelijat, henki-
löstön sekä Humakista valmistuneet eli alum-
nit. Uudistuminen vaatii asioiden tarkastelua 
kriittisesti ja monipuolisesti sekä ennen kaikkea 
asiakaslähtöisesti. Koulutuksen kehittämisessä 
pyrimme olemaan entistä vahvuusalueillam-

me ja uudistumaan niissä, joissa havaitsemme 
puutteita.  

Koulutuksen kehittämisen toimintaa kehitetään 
kuulemalla eri asiakasryhmiä. Opiskelijakyselyillä 
kerätään tietoa valtakunnallisella tasolla 1) viisi 
vuotta tutkinnosta (AMK ja YAMK) valmistuneil-
le eli alumneille suunnatun Uraseurantakyselyn 
ja 2) tutkinnoista valmistuvien palautekyselyi-
den (AVOP) kautta. (Humak 2022.) Näiden li-
säksi Humak toteuttaa omille opiskelijoille vuo-
sittain 3) Vastaa ja vaikuta! -kampanjan, jossa 
opiskelijoilta kerätään tietoa ensimmäisen vuo-
den opiskelijoille suunnatulla aloituskyselyllä 
sekä opintojaan jo pidempään suorittaneille vä-
likyselyllä. Opintojaksojen kehittäminen toteutuu 
opintojaksotasolla erillisen opintojaksopalaut-
teen kautta.  

Opiskelijapalauteprosessissa (kuva 1) kuva-
taan, kuinka kehittämismateriaali kerätään ja 
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niistä koostetaan vuosittaiset kehittämistoi-
menpiteet. Kyselyiden pohjalta saatua kehit-
tämismateriaalia analysoidaan yhdessä hen-
kilöstön kanssa Humak- ja koulutustasolla 
sekä valmentajan johdolla eri opiskelijaryhmien 
kanssa. AMK-kehittämisryhmä arvioi kysely-
materiaalin pohjalta tärkeimmät vuosittaiset 
kehittämiskohteet, joita kehitetään systemaat-
tisesti vuoden aikana.  

Vuoden 2022 kehittämiskohteet taulukoitiin 
huhtikuussa, ja työ alkoi toukokuussa 2022. 
Työ kehittämistoimien osalta jatkuu kevääseen 
2023, jolloin arvioidaan uudelleen kehittämis-
kohteita vuoden 2022 opiskelijakyselyiden poh-
jalta. AMK-kehittämisryhmä koostaa syksyisin 
kehittämistoimien osalta koonnin ”Palautteista 
toimenpiteiksi”, joka kokoaa yhteen kuluvan 
vuoden kehittämistyön ja konkretisoi opiskeli-
joille kyselyyn vastaamisen tärkeyden. 

Vuoden 2022 toimenpiteissä (kuva 2) kehittä-
mistyötä on vauhdittanut uuden opetussuun-
nitelman valmistelu. Uusi opetussuunnitelma 
(2024–2030) otetaan käyttöön syksyllä 2023 
aloittavien opiskelijoiden kanssa. Kuluvan lu-
kuvuoden 2022–23 aikana opiskelijoilla on ol-
lut mahdollisuus päästä suorittamaan uuden 
opetussuunnitelman ns. pilottiopintojaksoja. 
Vuodesta toiseen opiskelijakyselyiden mukaan 
viestintä on keskeinen kehittämisen kohde.  

Vuoden 2022 kehittämistoimenpiteissä viestin-
nän kehittäminen on näkynyt opintojen suun-
nittelussa. Opintojakson tiedoissa pyritään 
tuomaan tietoa opiskelijalle liittyen opintojak-
son aikatauluun, arviointiin ja suorittamiseen. 
Opiskelija voi pohtia ennen opintojaksolle il-
moittautumista, missä oppimisympäristöissä 
(Kansainvälisyys, Verkko, Tutkimus-, kehittä-
mis- ja innovaatiohanke, Kampus, ja Työelämä) 
opintojakson suorittaminen on mielekästä 

Kuva 1. Opiskelijapalauteprosessi.
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oman osaamisen kehittämisen näkökulmasta. 
Oppimisympäristö pyritään tekemään näky-
väksi opiskelijoille jo opiskeluun hakeutumisen 
ja opintojaksoille ilmoittautumisen vaiheessa 
(Timonen, Lehtonen, Miettinen & Ruuska 2022).  

Lähteet:

Määttä, Jukka. 2020a. Humakin profiili ja strategiset 
valinnat. Teoksessa Tiina Miettinen ja Titta Pohjanmäki 
(toim.) Hunakin Strategia 20230. Viitattu 31.10.2022 
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/08/
HUMAK-2030-MiettinenPohjanmaki-2020.pdf 

Määttä, Jukka. 2020b. Humakin strategiatyön taus-
tat ja toimintaympäristön muutos. Teoksessa Tiina 
Miettinen ja Titta Pohjanmäki (toim.) Hunakin 
Strategia 20230. Viitattu 31.10.2022 https://www.
humak.fi/wp-content/uploads/2020/08/HUMAK-
2030-MiettinenPohjanmaki-2020.pdf  

Timonen, Päivi. Lehtonen, Emilia. Miettinen, Karoliina. 
Ruuska, Virpi. 2022. Oppimisympäristöjen ja -yhtei-
söjen konseptointi: Humakin viisi oppimisympäris-
töä – “Osaaminen edellä -blogisarja, osa 4”. Viitattu 
4.11.2022.  https://www.humak.fi/blogit/oppimisym-
paristojen-ja-yhteisojen-konseptointi-humakin-vii-
si-oppimisymparistoa-osaaminen-edella-blogisar-
ja-osa-4/   

Humanistinen ammattikorkeakoulu 2022. 
Opiskelijakyselyt, Opiskelijan opas. Viitattu 4.11.2022 
https://opiskelijanopas.humak.fi/?page_id=2038 

Kuva 2. Palautteista toimenpiteiksi.
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Yhteisöpedagogin ammatillisuus on yhteisö-
pedagogikoulutuksen ensimmäinen ammatil-
lisen toiminnan perusteiden opintojakso, joka 
vie opiskelijan heti opintojen alussa yhteisöpe-
dagogin ydinosaamisen eli kompetenssien ää-
relle. Yksi keskeinen kysymys, jota opintojakson 
aikana pohditaan, on, millaiseen tietoperustaan 
yhteisöpedagogi rakentaa ja ydinosaamisensa. 
Opintojakso rakentaa opiskelijalle pohjaa yh-
teisöpedagogin ammatilliselle ajattelulle sekä 
antaa aineksia opiskelijan oman identiteetti-
työn rakentamiselle (Humak 2022 b). Kaikki 
opintojaksoa suorittavat tutkinto-opiskelijat 
(280 opiskelijaa) ja avoimen AMK:n opiskeli-
jat (62 opiskelijaa) kutsuttiin Yhteisöpedagogin 
ammatillisuus -opintojakson ensimmäiseen 

webinaariin 5.9.2022 kuulemaan Humakista 
valmistuneiden yhteisöpedagogien ajatuksia 
kompetensseista. 

European Qualification Framework (EQF) mää-
rittää eri asteisten korkeakoulututkintojen viite-
kehyksen. Viitekehyksessä kuvataan tutkinnon 
suorittaneiden osaamistuloksia määriteltyi-
nä tietona, taitoina ja kompetenssin kahdek-
salla eri tasolla. Suomessa on käytössä myös 
oma kansallinen viitekehys Finnish National 
Framework for Qualifications and Other 
Competence Modules (FiNQF). Humakin AMK-
tason tutkinnot on sijoitettu sekä eurooppalai-
sessa että suomalaisessa viitekehyksessä ta-
solle 6.  

Kompetenssit 
yhteisöpedagogin 
osaamisen kehittämisessä  
 
 
 

Tiina Toivola | Virpi Ruuska
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Viitekehysten tehtävä on varmistaa, että yk-
sittäiset kansaiset pääsevät etenemään opin-
noissaan ja työurillaan niin kansallisesti kuin 
kansainvälisesti. Työelämän ja eri sidosryhmien 
näkökulmasta viitekehys auttaa parantamaan 
toimia ja käytäntöjä. (Arene ry. 2022; Euroopan 
unioni 2019.) 

Kompetenssit puolestaan kertovat osaamis-
alueista, joita tutkinto tuottaa. Kompetenssi on 
yksilöllinen ja kollektiivinen kyvykkyys suoriutua 
tietystä tehtävästä tai työstä (Kullaslahti 2011, 
30.) Suomessa Ammattikorkeakoulujen rehto-
rineuvosto Arene ry päivittää ammattikorkea-
koulutasoiset yhteiset kompetenssit. Tämän li-
säksi koulutuksilla on omat koulutuskohtaiset 
kompetenssit. Yhteisöpedagogikoulutuksen 
koulutuksen kompetenssit määritellään 
Humanistisessa ja kasvatusalan ryhmässä 
(Huka).  Yhteisöpedagogin AMK-tutkinnon ala-
kohtaiset kompetenssit päivitettiin helmikuus-
sa 2022.  Kompetenssit ovat 1) yhteisöllinen, 
2) pedagoginen, 3) yhteiskunnallinen ja 4) vai-
kuttamis- ja kehittämisosaaminen. (Humak 
2022a.) 

 
Mitä kompetensseilla 
todella tarkoitetaan? 
Kompetenssit seuraavat yhteisöpedagogi-
koulutuksen mukana aina työelämään asti. 
Opintojen alussa opiskelijan voi olla haastavaa 
hahmottaa kompetensseja. Yhteisöpedagogiksi 
2015 valmistunut, Humakissa lehtorina toimiva 
Tiina Toivola määrittelee kompetensseja eri ky-
symysten kautta. Yhteisöllistä osaamista voisi 
avata kysymyksen mitä tehdään kautta. Mikä 
on yhteisöllisyyden tavoite ja merkitys yksilön 
kehityksessä sekä hyvinvoinnin rakentamises-
sa? Pedagoginen osaaminen voisi avautua mi-
ten tehdään -kysymyksen kautta. Miten yhtei-
söpedagogi toteuttaa yhteisöllistä osaamista? 
Yhteiskunnallinen osaamisessa keskeistä on 
yhteisöpedagogina asemoida itsensä eri toi-
mintaympäristöihin eli kysyä, missä toimitaan. 
Missä toimintaympäristössä toimintaa toteute-
taan, eli mitkä ovat ympäristön palvelujärjestel-
mät ja toimintamallit? Asiakkaan näkökulmasta 
olennaista on tunnistaa yhteiskunnan rakenteet 
ja myös eri ammattialojen rajat; milloin esimer-
kiksi ohjata asiakas eteenpäin palvelujärjestel-
mässä. Vaikuttamis- ja kehittämisosaaminen 

kasvaa opintojen loppuvaiheella ja erityisesti 
opintojen jälkeen työelämässä. Keskeinen ky-
symys on, miten vaikutan työhön ja toimialaan 
eri tasolla sekä kehitän sitä. Yhteisöpedagogin 
toimiessa on tärkeää ymmärtää ja nähdä ke-
hittämiskohteet. Vaikuttamis- ja kehittämis-
osaamisessa ei pelkästään enää toteuta tiet-
tyä työtä, vaan kehitetään sitä ja viedään koko 
toimialaa eteenpäin.  
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Kulttuurituottajalle tulevat jo opintoaikana tutuiksi kulttuurialan yh-
teiskunnalliset toimintaympäristöt eli julkinen, yksityinen ja kolmas 
sektori sekä vapaa kenttä. Usein kulttuurituottaja löytää itsensä luo-
massa uraa näiden toimintaympäristöjen sisällä erilaisissa kulttuuri-, 
taide- ja tapahtuma-alojen tehtävissä. Todellisuudessa työelämän 
suuntia on paljon enemmän, mutta mahdollisuuksia ei vielä täysin 
tunnisteta. Kulttuurituottajan sekä muiden luovien alojen osaajien mo-
nialaisia urapolkumahdollisuuksia on tutkittu Humakin hallinnoimas-
sa Lookout-hankkeessa. 

Johanna Muhonen

Kulttuurituottajan 
luovat urapolut  
Kokemuksia Lookout-hankkeen 
monialaisesta yhteistyöstä
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Luovaa yhteistyötä 
Lookout-hankkeessa 
Lookout-hanke on Keski-Suomessa toteutet-
tava luovien alojen kouluttajien yhteishanke. 
Lookoutissa mukana ovat Humakin kulttuuri-
tuotannon koulutuksen lisäksi Gradian luovat 
alat sekä JAMKin musiikkipedagogikoulutus. 
Lisäksi Jyväskylän yliopiston luovia aloja hank-
keessa edustavat Kulttuurin, taiteen ja musii-
kin tutkimuksen laitos sekä Kulttuurit ja yhtei-
söt muuttuvassa maailmassa.

Hankkeessa toteutettiin keväällä ja syksyllä 
2022 valmennuspajoja luovien alojen opiske-
lijoille. Heitä myös törmäytettiin yhteen Keski-
Suomen strategisten kärkialojen kanssa, joi-
ta ovat digi- ja teknologia-ala, osaamistalous, 
matkailu, sosiaali- ja hyvinvointiala sekä biota-
lous (Lookout 2022). Hankkeen ydinideana on 
ollut kokeilla luovien alojen osaajien ja kehit-
tämiskärkialayritysten yhteistyötä sekä tutkia 
luovien alojen osaajien mahdollisuuksia työl-
listyä oman alansa ulkopuolelle. Luovaa osaa-
mista tarvitaan jokaisella alalla! 

Monialaisia 
urapolkuja pilotoimassa 
Lookout-hankkeen valmennusten keskiös-
sä olivat luovien alojen opiskelijoiden toteut-
tamat kehittämisprojektit, joiden tilaajina oli-
vat sosiaali- ja hyvinvointi-, matkailu- sekä 
urheilualojen yritykset. Projekteissa korostui-
vat visuaalinen markkinointi, digitaaliset kana-
vat sekä uusien toimintamallien kehittäminen. 
Yritysprojektien kautta huomattiin, että visuaa-
linen viestintä ja markkinointi on kaikille aloille 
yhteinen rajapinta, johon luovien osaajien kan-
nattaa panostaa. 

Lookout-hankkeen valmennukset antoivat kur-
kistuksen siihen, millaisista kulttuurituotta-
jan vahvuuksista on hyötyä myös muilla aloil-
la. Kulttuurituottajat näyttivät osaamisensa 
luovan innovoinnin toteuttamisessa, tuotanto-
prosessien hallinnassa sekä asiakaslähtöisen, 
elämyksellisen markkinoinnin kehittämisessä. 
Valttikortteina olivat myös taiteen tuntemus 
ja ymmärrys taiteen hyödyntämisen mahdolli-
suuksista. Miltä kuulostaisivat esimerkiksi tans-
sivat tarjoilijat osana matkailuyrityksen markki-
nointitempausta? 

Kulttuurituottajana uusilla urilla 
Luovan osaamisen hyödyt on tunnistettu jo pit-
kään. Luovaan osaamiseen ja aineettomaan 
pääomaan panostaminen kehittää yrityk-
sen menestystekijöitä ja työllisyyttä toimialas-
ta riippumatta (Opetus- ja kulttuuriministe-
riö 2017, 26). Tähän näkökulmaan kannattaa 
myös kulttuurituottajan kiinnittyä perustel-
lessaan oman osaamisensa arvoa yrityksille. 
Kulttuurituottajan kompetensseista esimerkik-
si liiketaloudellinen osaaminen ja kehittämis-
osaaminen tukevat erinomaisesti eri alojen ra-
japinnoilla hyödynnettävää luovaa osaamista. 
Kannattavien asiakaslähtöisten palveluiden 
suunnitteleminen ja toteuttaminen, innovaati-
oiden merkityksen ymmärtäminen sekä ongel-
manratkaisumenetelmien hallitseminen tulevat 
osaksi luovaa osaamista jo opintojen aikana. 
(Humak 2022.) 

Luovia innovaatioita tarvitaan nyt ja tulevai-
suudessa esimerkiksi uusiin palvelukonseptei-
hin, asiakasymmärrykseen ja kokonaisvaltai-
seen brändiymmärrykseen (Creative Business 
Finland 2022). Kulttuurituottajan osaamiseen 
peilattaessa työtehtävät muilla aloilla voisivat 
tarkoittaa yritysbrändin tarinallistamista, elä-
myksellisten asiakastilaisuuksien kehittämis-
tä tai vaikkapa palvelumuotoilun keinoin luotu-
ja ohjelmapalveluita. Yksittäisten työtehtävien 
sijaan kulttuurituottajan näkökulma luoviin toi-
mintamalleihin ja taidelähtöiseen kehittämiseen 
on toimintaa läpileikkaava ja tavoitteellinen. 
Kulttuurituottajalla on uusin tieto esimerkiksi 
taiteen soveltavan käytön mahdollisuuksista ja 
hyvinvointivaikutuksista. Sen ansiosta hän pys-
tyy tunnistamaan taiteen hyödyntämisen mah-
dollisuuksia yrityksissä ja toimimaan muiden 
luovien osaajien, kuten tanssin ja musiikin teki-
jöiden, välittäjänä. 

 
Yhteisymmärryksellä 
yhteistyöhön
Oman alan ulkopuolelle työllistymisessä haas-
teeksi nousee usein yhteisymmärryksen puute. 
Yritysten voi olla vaikea ymmärtää, mitä kult-
tuurituottaja voi antaa yritykselle. Toisaalta 
myös kulttuurituottajien tulee pystyä kommuni-
koimaan vastapuolen kielellä eli sanoittamaan 
osaamisensa ymmärrettävästi. 
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Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan yrityksel-
le ammattinimike ”kulttuurituottaja” ei välttä-
mättä kerro vielä mitään. Olennaista on pys-
tyä sanoittamaan juuri sote-alalle hyödyllinen 
osaaminen sekä kuvaamaan, mitä uutta kil-
pailuetua ja sisältöä luovan osaamisen kaut-
ta kehitetty aineeton pääoma voisi yritykselle 
tuottaa. Ensiarvoisen tärkeää on ottaa selvää 
yrityksen taustasta ja toiminnasta sekä sovel-
taa oma osaamisensa vastaamaan yrityksen 
tarvetta. Oman osaamisen soveltamisen ja sa-
noittamisen taito on reitti yhteisymmärrykseen 
ja yhteistyöhön. 
 

Lähteet:
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Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017. Luova talous ja 
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Osaajat
yhteen!

Osaamisen 
uudet suunnat
Luova osaaminen 

käyttöön!
lookout.humak.fi 

@lookouthanke
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Tukiviittomia 
Keski-Uudellamaalla 

Pimeä aamu. Sateinen paikallistie kohti ben-
sa-asemaa. Risteyksen jälkeen auton jarrut 
kiinni. Tien ylittää häntäkarvat pyöriä hipoen 
ylväs kettu. 

Olen syksyn myötä kahdeksana aamuna istunut 
autoon, valinnut reittiohjeet Keski-Uudellemaalle 
ja suunnannut opettamaan tukiviittomia Kaikille 
yhteinen varhaiskasvatus -hankkeen maksupal-
velukoulutuksena. 

Hankkeeseen osallistui päiväkoteja seitsemän 
kunnan alueelta: Hyvinkäältä, Järvenpäästä, 
Keravalta, Mäntsälästä, Nurmijärveltä, Por-
naisista ja Tuusulasta. Opetusryhmiä oli kuu-
si, opetuspäiviä viikossa kaksi. Jokainen ryhmä 
kokoontui neljä kertaa, puolitoista tuntia kerral-
laan. 

Opetuksen sisältö rakentui vahvasti päivä-
kotien tarpeisiin. Kurssilla opeteltiin viittomia 
seuraavista aihepiireistä: perhe, eläimet, värit, 
vaatteet, ruokailu ja tunteet. Lauseiden muo-
dostamiseen tarvittavia elementtejä opeteltiin 
kysymisen, tekemisen, myönteisyyden ja kiel-
teisyyden kautta. Suurempia kokonaisuuksia 
rakennettiin erilaisissa harjoituksissa ja liittä-
mällä viittomia satuihin. 

Kurssin aikana pohdittiin paljon myös kielimal-
lina olemista. Henkilökunnan on ymmärrettävä 
lapsia ja nähtävä lapsen kielen kehitys. Lapsen 
viittominen ei ole täydellistä. Hän hakee viitto-
mien muotoja ja liikkeitä. Aikuisella taas on ol-
tava hallussaan oikeat viittomat. Hän on lapsen 
ja viittomia opettelevan aikuisenkin kielimalli. 
Tämän vuoksi kurssilla harjoiteltiin oikeiden kä-
simuotojen, viittomapaikkojen ja viittomiin liit-
tyvien liikkeiden hallintaa runsain mitoin. 

Viittomien opettelu sidottiin päiväkodin arkeen. 
Vaatteita opeteltiin pukemalla nukkevauvoja. 
Näin huomioitiin myös viittominen yhdellä kä-
dellä. Ruokia opeteltiin viittomaan päiväkodin 
ruokalistojen perusteella. Satuja ja lauluja vii-
tottiin päiväkodin tarpeiden mukaan. 

Kurssin tavoitteena oli madaltaa viittomi-
en käyttöön liittyvää osaamisen pelkoa. 
Viittomisessa kannustettiin yrittämiseen ja 
viittomisen arkipäiväistämiseen. Viittomia voi 
käyttää juuri sen verran kuin osaa ja siinä tilan-
teessa, kun se tuntuu luontevalta. Viittomisen 
ilon pitää antaa säilyä. 

Tukiviittomien kurssi oli hyvä esimerk-
ki viittomien oppimisen alkusysäyksestä. 
Henkilökohtainen kohtaaminen ja kontaktiope-
tus toimivat lähtölaukauksena yrittämiselle ja 
osaamiselle. Tämän jälkeen päiväkotien henki-
lökunnalla on hallussaan osaamisen perusteet. 
Joidenkin sydän syttyi viittomiselle enemmän-
kin, ja jatkona toivottiin opettajan käyntiä päi-
väkodissa. Silloin tällöin annettu tuki ja muistin-
virkistys viittomisessa pitäisi yllä taitoa ja tukisi 
osaamista.  

Syys-lokakuun aikana ajettujen reittien sisäl-
le jäi monta kettua. Hankkeen koordinaatto-
ri oli miettinyt erinomaisesti koulutuksen toteu-
tukseen liittyvät aikataulut, reitit ja opetustilat. 
Konsepti on monistettavissa paitsi päiväkoti-
maailmaan myös muille aloille, esimerkiksi mo-
nenlaiseen asiakaspalveluun. . 

Hanna Putkonen 

Kirjoittaja:
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Puheen, kielen ja 
kommunikaation vaikeudet 
lisäävät nuorten oppimis- 
ja sosiaalisia vaikeuksia, 
ongelmakäyttäytymistä 
sekä riskiä tehdä 
ja uusia rikoksia 
 Päivi Rainò | Seija Pekkala 
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Syyskuussa 2022 ilmestyi Sosiaalilääke-
tieteellisessä aikakauslehdessä integroiva 
kirjallisuuskatsauksemme Rikostaustaisten 
nuorten puheen, kielen ja kommunikaation vai-
keudet. Artikkeli on ensimmäinen tähän te-
matiikkaan liittyvä logopedian näkökulmasta 
laadittu akateeminen vertaisarvioitu julkaisu 
Suomessa.  

Teimme artikkelia taustoittavaa tutkimusta 
vuonna 2020 hankkeessamme ”Rikos-
taustaisten nuorten aikuisten puheen, kielen 
ja vuorovaikutuksen vaikeudet sekä niihin liit-
tyvä puheterapeuttinen interventio-ohjelma ri-
kosseuraamusalalle”. Projekti sai rahoitusta 
Rikosseuraamuslaitoksen tutkimus- ja kehittä-
mismäärärahasta. Artikkeli pohjautuu osittain 
myös Helsingin yliopistosta logopediksi val-
mistuneen Leena Urrion yliopistonlehtori Seija 
Pekkalan ohjauksessa tuottamaan aineistoon. 

 
Rikostaustaisilla henkilöillä 
muita enemmän kehityksellisiä 
kielivaikeuksia  
Hankettamme edelsi havainto, että eten-
kin anglosaksisista maista (Iso-Britannia, 
Australia, Uusi-Seelanti) oli 2010-luvulta läh-
tien kertynyt tutkimuslöydöksiä siitä, että ri-
kostaustaisilla nuorilla on enemmän kehityk-
selliseen kielihäiriöön viittaavia vaikeuksia 
äidin- tai ensikielessään kuin muilla samanikäi-
sillä. He ovat myös kokevat heikkojen taitojen 
vaikuttavan negatiivisesti niin vuorovaikutusti-
lanteisiin kuin itsetuntoonkin.  Lisäksi puheen, 
kielen ja vuorovaikutuksen vaikeudet heikentä-
vät rikostaustaisten henkilöiden mahdollisuuk-
sia tasavertaiseen kohteluun esimerkiksi oikeu-
dessa ja poliisikuulusteluissa. 

Kirjallisuuskatsauksen tuloksia 

Integroivalla kirjallisuuskatsauksella tarkoite-
taan tietystä aiheesta tuotetun ja tietyin pe-
rustein valitun laajan tutkimuskirjallisuuden 
kriittistä arviointia ja julkaisuissa esiintuodun 
sisällön tiivistämistä ja syntetisointia aiheeseen 
perehtyvälle. Omaan aineistoomme valikoitui 
yli tuhannesta tiedonhaun kautta löytyneestä 
julkaisusta 21 tutkimusartikkelia, joiden kaut-
ta osoitimme, että 25–64 %:lla rikostaustaisista 

nuorista ja 3–10:llä heidän ikäverrokeistaan oli 
havaittavissa vaikeuksia muun muassa oman 
äidinkielen sanaston ja kieliopin hallinnassa, 
lauseiden muodostamisessa sekä abstraktin 
kielen ymmärtämisessä, kielellisen viestin tul-
kinnassa ja kerronta- ja keskustelutaidoissa. 
Nämä vaikeudet aiheuttivat rikoksen tehneille 
nuorille merkittäviä haasteita poliisin ja oikeu-
den kuulusteluissa sekä keskusteluun perustu-
vissa kuntoutusmuodoissa.  

Ennen hankettamme kotimaista tutkimustie-
toa rikostaustaisten nuorten aikuisten puheen, 
kielen ja vuorovaikutuksen vaikeuksista ei ollut 
saatavilla näitä taitoja tutkivien tieteenalojen 
(logopedian ja kielitieteen) näkökulmasta.  

Hankkeen aikana keräämämme koti- ja ulko-
mainen tutkimusnäyttö vakuutti meidät siitä, 
että tutkimuksen ohella tarvitaan puheterapi-
apalvelujen laajaa integroimista rikosseuraa-
musalan toimintakulttuureihin ja kuntoutuk-
seen. Lisäksi rikosseuraamustyössä eri tahoilla 
toimiville tulisi tuottaa perehdytysmateriaalia, 
jotta heidän asiakkaittensa mahdolliset puheen 
ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeudet osat-
taisiin tunnistaa. Muutoin rikosseuraamusten 
perimmäinen tavoite, kuntouttaminen yhteis-
kunnalliseen integraatioon, jää toteutumatta.  

Lähde:

Pekkala, Seija & Urrio, Leena & Rainò, Päivi 2022. 
Rikostaustaisten nuorten puheen, kielen ja kommu-
nikaation vaikeudet. Sosiaalilääketieteellinen aika-
kauslehti 2022:59 (3), 266–284.  

Julkaisu on avoimesti saatavilla 6 kk:n kuluttua il-
mestymisestään osoitteessa https://journal.fi/sla
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Pajapäivät 
ja verstasviikot   

Pajapäivät 
Pääkaupunkiseudun TKI-keskuksessa Hel-
singissä järjestetään vuosittain ennen joulua 
kaksipäiväiset pajapäivät. Pajapäiville kokoon-
tuvat kaikkien vuosikurssien kaikki opiskelijat. 
Pajapäivien ohjelmassa on sekä kaikille yhtei-
siä tunteja että eri vuosikursseille suunnattuja 
yhteistunteja. Pajapäivät järjestetään lähiope-
tuksena kampuksella. Pajapäivien keskeinen 
tavoite ja tarkoitus on ollut eri vuosikursseilla 
opiskelevien opiskelijoiden kohtaaminen ja yh-
dessä opiskelu. 

Pajapäivien aikana kaikille vuosikursseille tar-
koitetuilla yhteisillä tunneilla on vuosien varrel-
la kuultu tutkinto-opiskelijoiden, alumnien sekä 
vierailevien asiantuntijoiden esityksiä. Vuosi 
sitten pajapäivien yhteisillä tunneilla oli esityk-
siä seuraavista aiheista: assistenttina kirjoitus-
tulkkauksen seminaarissa, international studies 
sekä finlandssvenska teckenspråket. Vuoden 
2022 pajapäivät järjestetään 7.–8.12. Tuolloin 
yhteisten tuntien teemana on muun muas-
sa kansainvälisyys. Lisäksi pajapäivillä esitel-
lään projektityönä tehdyn videon tekstittämistä 
ja videon tekemiseen liittyvää asiantuntijatyö-
tä. Kaikille vuosikursseille tarkoitettuja yhteisiä 
tunteja järjestetään neljä kertaa lukuvuodessa. 
Yhdet yhteiset tunnit sijoittuvat aina pajapäi-
vien yhteyteen. 

Pajapäivien aikana eri vuosikursseille suunna-
tuilla yhteistunneilla tehdään tulkkausharjoi-
tuksia, opiskellaan viittomakieltä ja kuunnel-

laan asiantuntijapuheenvuoroja. Esimerkiksi 
neljännen vuosikurssin opiskelijat esittelevät 
tulkkauksen tutkimukseen liittyviä tutkimuk-
sia toisilleen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille. 
Lisäksi ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin 
opiskelijat toteuttavat yhteisharjoituksen, jossa 
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat tuottavat 
erilaisia suomen kielen opintoihin liittyviä dis-
kursseja, joita kolmannen vuosikurssin opiske-
lijat tulkkaavat. 

Opiskelijoilta saatu palaute pajapäivistä on ol-
lut positiivista. ”Tällaisia harjoituksia voisi olla 
useamminkin”, on tuttu kommentti pajapäivien 
jälkeen. 

Verstasviikot 

Verstasviikkoja on järjestetty keväisin erikseen 
toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoille. 
Verstasviikko on intensiivinen, TKI-keskuksessa 
toteutuva lähiopetusviikko, jonka aikana pure-
taan harjoittelukokemuksia, tehdään tulkkaus-
harjoituksia ja ryhmätöitä sekä toteutetaan 
tulkkauksen taidonnäyttö. 

Harjoittelukokemuksia puretaan erilaisten teh-
tävien ja esitysten muodossa. Harjoitteluiden ai-
kana kertynyttä käytännön tietoa kootaan muun 
muassa Padleteille, jotka toimivat purkukeskus-
telun pohjana. Lisäksi harjoittelukokemuksia 
jaetaan kertomalla merkityksellisistä oppimis-
kokemuksista tai käymällä paneelikeskusteluita. 

Outi Kuvaja

Pajapäivät ja verstasviikot ovat hyviä käytänteitä, jotka ovat vuosien 
saatossa vakiinnuttaneet paikkansa viittomakielen tulkkikoulutuksen 
lähiopetuksessa Helsingissä. Tässä artikkelissa kerrotaan, mistä ih-
meestä pajapäivissä ja verstasviikoissa oikein on kysymys. 



Osaamisen kehittäminen | Tulkkaus ja kielellinen saavuttettavuus

189

Verstasviikoilla tehtävien tulkkausharjoitusten 
tarkoituksena on tukea opiskelijoiden valmis-
tautumista tulkkauksen taidonnäyttöä varten. 
Verstasviikoilla toteutetaan muun muassa py-
säkkityöskentelyä, jossa opiskelijat kiertävät 
eri pysäkeillä toteuttaen niihin määriteltyjä teh-
täviä. Pysäkeillä esimerkiksi tulkataan erilai-
sia tekstejä lehtoreille ja saadaan tulkkaukses-
ta henkilökohtaista palautetta tai valmistellaan 
annetusta tekstistä ryhmätyönä käännös, joka 
esitetään verstasviikon aikana koko vuosikurs-
sille. 

Viittomakielen tulkkauksen taidonnäyttöjä teh-
dään usein niin, että lähtöteksti katsellaan tai 
kuunnellaan tallenteelta. Verstasviikoilla tai-
donnäytöt toteutetaan lähitulkkauksena, eli 
opiskelijat ovat taidonnäyttötilanteessa sa-
massa tilassa muiden viestintäosapuolien 
kanssa. Tallenteelta tulkkaamisen sijaan vers-
tasviikkojen taidonnäyttötilanteet muistuttavat 
aitoja tulkattuja vuorovaikutustilanteita, sillä 
opiskelijat voivat olla vuorovaikutuksessa nii-
den henkilöiden kanssa, joita tulkkaavat. 

Myös verstasviikot ovat saaneet opiskelijoilta 
positiivista palautetta. Tässä joitakin poiminto-
ja opiskelijoiden verstasviikkoihin liittyvistä pa-
lautteista: 

”Parasta oli verstasviikon ohjelma, 
koin sen todella opettavaiseksi.” 

”Motivoivaa.” 

”Tulkkauspysäkit olivat erityisen antoisia.” 

”Opin todella paljon.” 

”Viikko on raskas, mutta tunneilla toteutettu 
ohjelma valmisti tenttiin.” 

”Oli mukava saada palautetta heti.” 

”Ryhmätyöskentely oli mukavaa.” 

Kirjoittaja
Outi Kuvaja, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Saavutettavuus osana 
suurempaa yhteiskunnallista 
tavoitetta 
Koulutuksen rooli yhteiskunnallista oikeuden-
mukaisuutta ja tasa-arvoa luovana instituutio-
na on yksi merkittävimmistä. Paradoksaalisesti 
se voi luoda myös yhteiskunnallista eriarvoi-
suutta. Korkeakoulut ovat omissa linjauksis-
saan sitoutuneet saavutettavuuden, tasa-ar-
von ja yhdenvertaisuuden edistämiseen, mutta 
myös opetus- ja kulttuuriministeriö on asetta-
nut tavoitteita korkeakoulutuksen ja korkea-
koulujen saavutettavuuden parantamiseksi. 
Tarkoituksena on edistää opiskelijoiden kou-
lutukseen pääsyä ja koulutuksen läpäisyä. 
Vuoden 2022 keväällä Humak sai muiden kor-
keakoulujen tavoin velvoitteen laatia saavu-
tettavuussuunnitelman. Laadintaan tuli toi-
meksiannon mukaisesti osallistaa kattavasti 
korkeakouluyhteisön jäseniä sekä opiskelijoista 
että kaikista henkilöstöryhmistä. 

Saavutettavuuden vähimmäistaso määräytyy 
lakiperusteisesti, mutta toimivan korkeakoulu-
yhteisön tulee huomioida saavutettavuus laa-
jemmin. Korkeakoulujen saavutettavuudessa 
huomioitavia taustatekijöitä ovat esimerkiksi 
perhetausta, maahanmuuttotaustaisuus, toi-
mintarajoitteisuus ja vammaisuus, kuuluminen 
kielellisiin ja kulttuurisiin vähemmistöihin, eri-
lainen oppijuus sekä kuuluminen seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin. Saavutettavuus pa-
rantaa myös kaikkien muiden yhteisön jäsen-
ten viihtyvyyttä ja toimintaympäristön tarjo-
amia mahdollisuuksia. 

Saavutettavuuden tila Humakissa 

Humakissa yhteisöä osallistettiin syksyllä 2022 
toteutetulla saavutettavuusselvityksellä, johon 
osallistui henkilöstön ja opiskelijoiden lisäk-
si sidosryhmiä. Selvityksessä käytettiin ESOK-
verkoston OHO!-hankkeessa laatimaa saavu-
tettavuuskriteeristöä, johon kuuluu kahdeksan 
osa-aluetta: arvot, asenteet ja toimintakulttuu-
ri, johtaminen, fyysinen ympäristö, digitaalinen 
saavutettavuus, opetus ja oppiminen, tuki ja oh-
jaus, viestintä sekä opiskelijavalinnat. Aineistoa 
kerättiin kriteeristöön perustuvalla kyselyllä, 
keskusteluin, keräämällä vapaata palautetta 
ja havainnoiden. Monilähteinen aineisto tarjo-
si paremman kokonaiskuvan, useampien hen-
kilöiden osallistumisen ja mahdollisuuden va-
lita itselleen sopiva tapa jakaa kokemuksiaan. 

Selvityksestä kävi ilmi, että saavutettavuus on 
Humakissa hyvällä tasolla. Saavutettavimmiksi 
osa-alueiksi koettiin arvot, asenteet ja toiminta-

Saavutettavampi Humak 
Tanja Miettinen

Millaista on hakea korkeakouluun ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? 
Entä mitkä tekijät vaikuttavat osaamisen karttumiseen ja opintojen 
etenemiseen? Jokaisen polku on erilainen erilaisine tekijöineen. On myös 
polkuja, jotka ovat vaikeampia kuin toiset. Saavutettavuutta paranta-
malla korkeakoulutuksesta poistetaan turhia esteitä ja korkeakouluis-
ta tulee kaikkien korkeakouluja. Saavutettavuustyö on tasa-arvotyötä, 
jolla pyritään todelliseen mahdollisuuksien tasa-arvoon näennäisen si-
jaan. 
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kulttuuri. Keskiarvoltaan alle hyvä-tason jäi ai-
noastaan fyysisen saavutettavuuden osa-alue. 
Vaikka kampukset eroavat fyysisen saavutet-
tavuutensa osalta, yhtään kampusta ei voi pi-
tää täysin saavutettavana. Muiden osa-aluei-
den suhteen parannettavaa oli yksittäisissä 
kehittämiskohteissa. 

Kohti saavutettavampaa 
Humakia ja korkeakoulutusta 
Vaikka saavutettavuustyö onkin Humakissa 
osa pidempää jatkumoa, saavutettavuus-
suunnitelma antaa sille uusia suuntaviivoja. 
Fyysisen saavutettavuuden huomiointi sisäl-
tyy ammattikorkeakoulun kehittämisen pitkä-
aikaisiin suunnitelmiin. Huomiota kiinnitetään 
yhä enemmän myös digitaaliseen saavutetta-
vuuteen. Siinä on edelleen useita kehityskohtei-
ta, ja se vaikuttaa jokaisen opiskelijan arkeen ja 
opinnoissa etenemiseen. Kaikkien kahdeksan 
osa-alueen saavutettavuustavoitteet ja -toi-
menpiteet on sisällytetty saavutettavuussuun-
nitelmaan, ja niiden toteuttamiseksi on laadit-
tu aikataulu. Korkeakoulujen saavutettavuutta 
arvioidaan myös tulevaisuudessa, ja saavutet-
tavuussuunnitelmat tulee päivittää aika ajoin. 
Tulevissa saavutettavuusselvityksissä voidaan 
hyödyntää aiempia selvityksiä, suunnitelmia ja 
saavutettavuuskriteeristöä, joita muokataan 
edelleen Humakin tarpeita palveleviksi. 

Saavutettavuus on osa sosiaalisesti kestävää 
kehitystä. Vaikka saavutettavuuden käsite on 
haastava laajuudestaan johtuen, kysymys on 
lopulta käytännön kokemuksista ja joko nä-
kyvistä tai näkymättömistä esteistä. Jokainen 
vaikuttaa osaltaan saavutettavuuteen ja on 
vastuussa siitä. Vaikka toistaiseksi joitakin saa-
vutettavuuden osa-alueita on vaikea mitata ja 
niiden edistymisen seuraaminen on haastavaa, 
jokainen voi luoda hieman saavutettavamman 
ympäristön esimerkiksi kiinnittämällä huomio-
ta siihen, miten omalla toiminnallaan vaikuttaa 
asenneilmapiirin ja toimintakulttuurin saavu-
tettavuuteen. 

Toimintatapojen ja -ympäristöjen muuttuessa 
myös saavutettavuus muuttuu, ja sitä kohti tu-
lee aktiivisesti pyrkiä. Siksi saavutettavuus ha-
lutaan pitää Humakissa osana kaikkea teke-
määmme kehittämistyötä. 
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