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Huom! Otsikot ovat suoria linkkejä tapahtumiin.

Heimo juhlistaa itsenäisyyttä
Opiskelijayhdistys Heimo ry järjestää vuoden 
tyylikkäimmän juhlagaalan maanantaina 3.12. 
Kouvolan kaupungintalolla. 

Miten edistää nuorten  
aikuisten terveyttä?
Tätä pohditaan Voi hyvin nuori! -hankkeen 
pohjalta tiistaina 4.12. Kotkassa Jylpyn kam-
puksella. 

KyAMK ja MAMK Studiassa!
Korkeakoulut esittäytyvät yhdessä tuumin 
Helsingin Messukeskuksessa Studia-messuilla 
4.–5.12. Viime vuonna saatiin kasaan 657 met-
riä kirjettä Joulupukille - mitä lienee messu-
porukalla tämän vuoden suunnitelmissa?

Mobiilioppimista korkeakoulussa
Verkko.ope 2012 -seminaari 14.12. Kouvolan 
Kasarminmäellä paneutuu mobiilioppimisen 
tuomiin mahdollisuuksiin korkeakouluope-
tuksessa. 

Laura Närhi tähdittää valmistumisjuhlia
KyAMK juhlii valmistuviaan 21.12. Kuusan-
koskitalolla Kouvolassa. Juhlan musiikillisesta 
puolesta vastaa Laura Närhi, juhlapuhujana 
on vuoden 2013 Kouvolan Nuorkauppakama-
rin puheenjohtajan toimiva Katja Aho. Val-
mistuvan opiskelijan mietteitä kertoo trade-
nomi (ylempi AMK) Mari Tynys.

Every Little Helps
Slaveya Rusalovan ja Ulla Puustellin kauniit, 
käsintehdyt joulukortit ovat esillä ja myyn-
nissä Kasarminmäen kampuksen kirjastossa 
Every Little Helps -nimeä kantavassa näytte-
lyssä 11.12. 

Vinkit

Poimintoja KyAMK:n tapahtumakalenterista www.kyamk.fi/tapahtumat.

http://www.opiskelijankymenlaakso.fi/fi/node/426
http://www.kyamk.fi/Ajankohtaista/Tapahtumakalenteri/?cal_id=776
http://www.kyamk.fi/Ajankohtaista/Tapahtumakalenteri/?cal_id=776
http://www.kyamk.fi/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4lle/Projektit/Vope/
http://www.kyamk.fi/Ajankohtaista/Tapahtumakalenteri/?cal_id=813
http://www.kyamk.fi/tapahtumat
http://www.kyamk.fi/Ajankohtaista/Tapahtumakalenteri/?cal_id=813


Leijonat vartioivat Harbinin kampuksen 
rakennuksia.

Työelämä
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Hoitotyön lehtori Jussi Hännisen kahden 
viikon opettajavaihto lokakuussa 2012 
suuntautui lumoavaan idän ihmemaa-
han Kiinaan. 

Harbin Medical Universityn College of Nursing sijait-
see Pekingistä noin 1300 kilometriä pohjoiseen. 
Kyseessä on yksi Kymenlaakson ammattikorkea-
koulun yli sadasta partnerista ja korkeakouluilla 
onkin ollut jo kymmenen vuoden ajan hedelmäl-
listä ja vastavuoroista yhteistyötä. 

Opettajavaihto tukee kansainvälisesti 
laadukkaan korkeakoulun tarpeita 
”Jokaisen, joka haluaa mykistyä ja loksauttaa leu-
kansa auki kerta toisensa jälkeen kannattaa mat-
kustaa Kiinaan. Maa on täynnä vastakohtaisuuk-
sia, mutta sitäkin enemmän aitoa ystävällisyyttä, 
katoamattomia kulttuurielämyksiä ja tietysti ihmi-
siä”, Jussi Hänninen pohtii.

”Kansainvälinen opettajavaihto avartaa maailman-
kuvaa ja ihmiskäsitystä, lisää merkittävästi henki-
lökohtaista tieto- ja taitopääomaa sekä vieraiden 
kulttuurien tuntemusta, auttaa verkostoitumaan 
ja muutenkin kaikilla tavoin tukee kansainvälisesti 
laadukkaan korkeakoulumme tarpeita”, vaihdosta 
energisenä palannut Jussi linjaa.

有
很
多
的
中
國
人

Teksti: Jussi Hänninen ja Oona Sahlberg
Kuvat: Jussi Hännisen arkisto



Työelämä

Useat kiinalaiset sairaanhoidon opiskeli-
jat haaveilivat kv-vaihdosta Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulussa.
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”Opettajavaihtoon valmistautuminen, käytännön 
asioiden järjestäminen yhteydenpitoineen ja mate-
riaalien valmisteluineen vievät aina oman aikansa. 
Kulttuurisiin elämyksiin ja vapaa-aikaan jää toki 
joitain mahdollisuuksia ulkomailla, mutta opetus-
työ, neuvottelut sekä muut työhön liittyvät asiat 
tutustumiskäynteineen ja tapaamisineen vievät 
ainakin 90 % ajasta, mikä jokaisen opettajavaihtoa 
suunnittelevan on hyvä pitää mielessään. Lähes 
24/7 läsnä olleet saattajani Mr. Tao ja Mr. Han piti-
vät myös huolen siitä, että yksinäni en päässyt juu-
rikaan Harbinissa liikkumaan”, reppureissaamista 
ja pallontallausta vapaa-ajallaankin harrastava 
Hänninen lisää.

Hoitotaitojen opetusta  
70 kiinalaiselle hoitajalle 
Jussi Hännisen opettajavaihdon pääpaino oli kol-
men opintopisteen laajuisessa potilaan kliinisen tut-
kimisen menetelmien perusteiden opettamisessa 
kiinalaisille hoitotyön jatko-opiskelijoille, hoitotyön 
opettajille ja opetussairaalan henkilökunnalle. Kii-
nalainen yhteiskunta sekä lääke- ja hoitotieteellinen 
ajattelu poikkeavat merkittävästi länsimaisesta. 

”Toki kohtasin joitain pedagogisia haasteitakin ja 
ero Suomen luokkahuoneeseen oli suuri. Sosiaali-
nen järjestys on hyvin tiukka Kiinassa, mutta opis-
kelijat sitäkin aktiivisempia sekä oppimismyöntei-
sempiä ja lisäksi he ymmärtävät englantia hyvin. 
Hoitotaitojen harjoittelu sekä taitonäyttö sujuivat 
nekin hienosti”, Jussi summaa 70 opiskelijalle pitä-
mästään opintojaksosta.



Jussi harrastaa reppureissaamista ja pallon-
tallausta vapaa-ajallaankin.

Työelämä
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"Sosiaalisen järjestyksen säilyminen oli 
Kiinassa itseohjautuvaa", kertoo Jussi.

Työelämä
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”Paikalla oli jatkuvasti TV-kuvaaja sekä Harbinin 
tiedottaja, mutta suurempia paineita se ei minulle 
aiheuttanut. College of Nursingin rehtori, profes-
sori YangShu Fen totesi minun olevan täydellä 
sydämellä opettava ulkomaalainen, jonka syvälli-
sestä asiantuntemuksesta sekä intohimosta sai-
raanhoidon opettamiseen toivoisi oppilaidenkin 
ottavan mallia”, Hänninen toteaa. 

”Lisäksi neuvottelin vaihtoni aikana paikallisten 
päättävien tahojen kanssa yhteistyön kehittämi-
sestä ylempiä AMK -tutkintoja ajatellen, opiskelija- 
ja opettajavaihdon lisäämisestä sekä Suomen ja 
Kiinan hoitotyön eettisiä arvoja vertailevan hank-
keen käynnistämisestä. KyAMK sai ainakin positii-
vista mainosta.”

”Tutustuin myös kiinalaiseen hoitotyön koulutus-
ohjelman opetussuunnitelmaan sekä jokaisen sai-
raanhoidon opettajan unelmaan, kliinisten taito-
jen harjoittelukeskukseen, joka kooltaan vastasi 
lähes koko KyAMK:n Jylpyn kampusta. Esimer-
kiksi kiinalaisten kehittämä anatominen auskul-
taatio- ja palpointinukke oli niin hieno, että esitän 
sen hankkimista myös Kymenlaakson ammatti-
korkeakouluun. Järjestimme myös tervehdysten 
vaihtamisen Harbinista Jylpyn kampukselle AC:n 
välityksellä”, Hänninen kertoo. 

Turhat ennakkoluulot  
kannattaa jättää kotiin
"Kiinalainen yhteiskuntajärjestys saattaa mietityt-
tää useita maahan matkustamista suunnittelevia 
länsimaalaisia. Ympäristökään ei valitettavasti ole 
puhtaimmasta päästä", Jussi pohtii.



 

 

1 

 

    芬兰凯门拉森理工学院，成立于 1996年，是由芬兰教育部授权的二十九所

应用科学大学之一，其宗旨是教育和商业活动的有机结合，促进知识向工业技术

转化。学院下辖国际商务与文化系，社会与卫生保健系，技术、林业与运输系，

语言系以及培训服务中心等五个教研单位。开设有本科与硕士生层次的学位教

育，专业如设计学，风格设计，传媒，林业学，社会工作学，能源工程，物流学，

海事工程，信息技术，商业物流学，国际商务，建筑施工，国际贸易，健康促进

等。http://www.kyamk.fi 

 
护士健康评估技能研讨会 

                         --为高级护理专业学生开始的特殊课程 

                            Jussi Hänninen     护理专业教师 

课程框架 
第一部分（6小时）：简介，采集病史，体检技术，皮肤评估 

第二部分（6小时）：呼吸系统，心血管系统 

第三部分（6小时）：腹部的系统检查，耳朵/鼻子/咽喉 

第四部分（6小时）：眼部检查，神经系统评估 

第五部分（6小时）：骨骼肌系统检查 

第六部分（6小时）：回顾，整体性检查 

 

学习结果 
在课程结束的时候，学生将学会体检的技能操作（视诊，触诊，叩诊，听诊）。 

 

所需的操作工具  护士服  耳镜/眼底镜  512赫兹和 128赫兹的音叉 

 听诊器  叩诊锤  神经纤维  血压计 应当要穿上宽松的、舒适的衣服以方便检查（要在彼此身上练习体检操作） 

教学语言 

Työelämä
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Varautuneisuutta makaronilaatikkoa rakastavalle 
härmäläiselle voi aiheuttaa myös kotoisesta poik-
keava ruokakulttuuri. Kiinassa on esimerkiksi erit-
täin epäkohteliasta olla maistamatta kaikkea pöy-
tään tuotua, etenkin seurassa.

Paikallisen opetussairaalan dekadenttiin potilas-
huoneeseen savusumun keskelle vaihtonsa ajaksi 
majoitettu Hänninen vannoi jo etukäteen aasialai-
sen kulinarismin nimeen, mutta kohtasi opettaja-
vaihtonsa aikana uusiakin makuelämyksiä. 

”Eihän se pikkuisen puudelin sisäfileen aromi nyt 
makuhermojani aivan salvannut. Hieman rustot 
rouskuivat hampaissa, mutta vastenmielistä tämä 
hapanimeläkastikkeessa tarjoiltu kiinalaisessa 
katukeittiössä kypsytetty piski ei missään nimessä 
ollut. Pulujakin tuli napattua syömäpuikkoihin ja 
paria muuta Suomessa kovin eksoottista herkkua, 
jotka jätän nyt tässä mainitsematta. Tai no, maus-
teliemessä kypsennetyt jättihämähäkit karvoineen 
ja tietyt nilviäiset jätän seuraavalla kerralla syö-
mättä”, Jussi virnistää.

”Harbinin kampusalue oli suurempi kuin Kotkan 
keskusta ja sieltä löytyi kaikki tarpeellinen henki-
lökunnan asuintaloja, päiväkotia ja katettua jätti-
mäistä urheilustadionia myöten. Kanssakäyminen 
ja ihmisyys yleensä saivat aivan uudet ulottuvuudet, 
kun raha ei ollut asioita sotkemassa. Ei tämä valtava 
kommuuni nyt maailman karmeinkaan järjestelmä 
ollut”, vinkkaa pilke silmäkulmassaan jo seuraa-
vasta opettajavaihdosta haaveileva Hänninen. �
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Pääkirjoitus

We are a first-rate, international higher edu-
cation institution. This issue of Koskinen pro-
ves that the buzzword ‘international’ is also 
reality, consisting of both big ideas and small, 
concrete acts.

Big ideas include, for example, the goal of 
having 300 students annually in exchange, 
and health technology projects with a Rus-
sian partner university. Personal experiences 
of exchange students and double-degree stu-
dents are, in turn, concrete acts. 

For many, the word ‘international’ implies ‘in 
English’, like in this journal. Language is never 
a neutral tool, but should be viewed with a cri-
tical eye. The side-effects of the language cho-
ice may not be visible, and Anglo-American 
ways to conceptualize the world may smuggle 

Multilingual future professionals?

Tarmo Ahvenainen
Principal lecturer
tarmo.ahvenainen@kyamk.fi 

themselves to our thinking.  To resist this, we 
should consciously be harnessing the English 
language to serve our Finland-based, truly 
international KyUAS needs. 

It would be naïve to believe that to work 
internationally, English is enough. As Con-
federation of Finnish Industries (EK) has 
emphasized, future professionals need more 
languages than English. 

Every two weeks one language goes extinct in 
the world. Every time it happens, humankind 
becomes “more stupid”, as we lose certain con-
cepts and nuances expressed in that language 
only. KyUAS promises to provide students 
with competences for international careers, 
and elective languages are an essential part 
of this promise. Learning a new language is 

photo: KyUAS-archive

hard work, not a leisure activity comparable 
to floorball or bar hopping. Every time a lan-
guage goes extinct with us, i.e. instruction of 
an elective language is terminated, our stu-
dent population becomes – if not more stupid 
– internationally less competent. 

In a first-rate, international higher education 
institution where we succeed together, stu-
dents deserve better. For a future professio-
nal, learning a new language is both a big idea 
that opens a totally new way of thinking, and 
a small, concrete hands-on act.  �

mailto:tarmo.ahvenainen%40kyamk.fi?subject=


”Ympäristöystävällinen energiantuotanto 
sekä kansainvälinen ja kilpailukykyinen 
logistiikka ovat painoaloja, joissa voimme 
Suomessa tarjota parasta osaamista kak-
soistutkintoa suorittaville”, sanoo tekniikan 
osaamisalapäällikkö Markku Huhtinen.

K oskinen 10

Double Degree -tutkinnon eli kaksois-
tutkinnon suorittaminen KyAMK:ssa 
on ollut mahdollista tästä syksystä 
alkaen energiatekniikan ja logistiikan 
koulutusohjelmissa. Tutkinnon suo-
rittaminen eroaa normaalista vaihto-
opiskelusta vaativuudellaan.

Teksti ja kuvat: Anita Heikkinen

Kansainvälistä erikoisosaamista 

”Hakijoilla tulee olla erinomainen englannin 
kielen taito ja esimerkiksi samantasoinen 
matematiikan osaaminen, kuin jo valmistu-
villa insinööriopiskelijoilla. Tämä varmiste-
taan pääsykokeilla, kertoo tekniikan osaamis-
alapäällikkö Markku Huhtinen.

Double Degree -opiskelijat ovat opiskelleet 
omassa yliopistossaan 3 vuotta. Sen jälkeen he 
opiskelevat vuoden Suomessa ja vielä vuoden 
kotiyliopistossaan. Valmistuessaan he saavat 
tutkintotodistuksen molemmista oppilaitok-
sista. Suomessa opiskelijat monipuolistavat 
osaamistaan, saavat laajat ammattialaansa 

liittyvät perusvalmiudet ja erinomaiset val-
miudet esimerkiksi vaativiin kansainvälisiin 
tehtäviin.

KyAMK:ssa on tällä hetkellä seitsemän Double 
Degree -opiskelijaa tekniikan ja liikenteen toi-
mialalla. Neuvotteluja yhteistyön aloittami-
sesta on käynnissä useammankin ulkomaa-
laisen yliopiston kanssa.

”Tavoitteena on, että vuoteen 2016 mennessä 
meillä on 40 Double Degree -opiskelijaa. Uusina 
koulutusohjelmina mukaan on tarkoitus ottaa 
merenkulku ja tietotekniikka, Markku visioi.

kaksoistutkinnolla

Koulutus
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Studying in Double Degree Programme
Hanna Ricklefs and Rinat Biktuganov are study-
ing in Double Degree Programme in Energy Engi-
neering. Let’s see what they think about studying 
in KyUAS.

Hanna Ricklefs, Germany

“I’m living in Jever in Germany, close to the North 
Sea. I’ve studied Industrial Engineering and Man-
agement for three years at the University of Applied 
Sciences in Wilhelmshaven.

One of my teachers told me about the Double 
Degree Programme and recommended me to seize 
the opportunity to study in Kotka.

It is good to have an additional degree to stand out 
from other applicants in the future working life. The 
program offers a closer and more focused view on 
energy production than I had in my home university.

Engineers with a specialization in energy pro-
duction are actually needed in Germany because 
we are having a big change in our energy supply 
system. So it is very useful to have such an educa-
tion. Additionally,  it is always helpful to have some 
international experience and improve your com-
mand of the English language.”

Koulutus



Koulutus

Hanna and Rinat have enjoyed studying in Fin-
land. Studying in Kotka has included a lot of 
self-study and exams but also leisure and fun.

K oskinen 12

Rinat Biktuganov, Russia

“I’m living in Saint-Petersburg and I’m a fourth-
year student in Saint-Petersburg State Polytechni-
cal University. My major degree program is Protec-
tive Relay and Automation of Energy Systems.

When I heard about KyUAS and Double Degree 
Programme, I was really excited. It was an oppor-
tunity to take part in an international program and 
study in one of the strongest universities.

I’ve really liked laboratory work in KyUAS. There are 
new systems, machines, controllers… in general: 
new technologies which are now used in industry.

In the future, I plan to work in my own country 
but in an international energy company. Double 
Degree Programme is a really good opportunity to 
have international experience and knowledge. If 
you want to have more benefts in your future life 
and a better chance to get the best job, I recom-
mend you the Double Degree Programme!” �



COME
The application period is 7.1.–12.2.2013  
and applications are made online at   
www.admissions.fi

Degree Programme in DESIGN   
•	 muotoilija	(AMK),	 	 	 	 	
	 Bachelor	of	Culture	and	Arts	 	 	
•	 240	cr	|	4	years

Degree Programme in     
INTERNATIONAL BUSINESS   
•	 tradenomi,		 	 	 	 	 	
	 Bachelor	of	Business	Administration	 	
•	 International	Marketing	 	 	 	
•	 International	Trade	 	 	 	 	
•	 210	cr	|	3,5	years

and	study
A	degree	conducted	in	English	at	Kymenlaakso	UAS	in	Kouvola.	

Studies	begin	in	the	autumn	of	2013.

al
on
g

MORE information              
Admissions	Office,	tel.	044	702	8752	or	www.kyamk.fi/Applying	

The	application	period	is	4.3.–3.4.2013	and	applicants	
should	apply	directly	to	KyUAS.	

Degree Programme in HEALTH PROMOTION  
•	 Master	of	Social	Services	or		 	 	 	 	
	 Master	of	Health	Care	and	Social	Services	 	
•	 90	cr

Degree Programme in DESIGN    
•	 muotoilija	(ylempi	AMK),	Master	of	Culture	and	Arts	
•	 60	cr

Degree Programme in INTERNATIONAL   
BUSINESS MANAGEMENT     
•	 tradenomi	(ylempi	AMK),		 	 	 	 	 	
	 Master	of	Business	Administration	 	 	 	
•	 90	cr



Koulutus
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Text and photo: Anne Jokivirta

Studying in English is 

Noora Launiemi and Linus B. Kaga-
li were born in different parts of the 
world. Now they are connected by 
studying in international degree pro-
grammes at KyUAS.

“It took me ten years to get what I was looking 
for”, says Linus B. Kagali, an international stu-
dent from Tanzania. The answer to his dreams 
was Degree Programme in Design at KyUAS.

“After I finished my Teachers' College educa-
tion in my home country, I started to look for 
an opportunity to further develop my skills 
and continue my education. I value the shar-
ing of knowledge. Learning and personal 

fun and fascinating
mental growth should be on everyone's list of 
the things that need to be achieved.“

International environment  
is a fortune
Noora Launiemi started her studies in Degree 
Programme in International Business after 
upper secondary school. “I've always been inter-
ested in internationality and marketing, so I 
decided to apply and was fortunate to get in.”

Even though Noora’s native language is Finnish, 
she really enjoys studying in a foreign language 
and sees it as a great advantage in her future. 

“The best part of my studies has been to get 
to know people with different nationalities 

and cultural backgrounds. That creates new 
understanding among people”

“Be brave and open-minded”
Noora and Linus encourage people to become 
more international. In that way it is possi-
ble for anyone to learn more and understand 
things in a unique way. “You just have to go 
and talk to a person from another country 
with an open mind”, Noora says.

During their studies at KyUAS, they have got 
many great experiences but also faced some 
cultural challenges. “Foreign people have dif-
ferent rituals and ways of thinking. For exam-
ple, as a Finn I'm used to strict time punctual-
ity, but this is not the case for every nationality”, 
Noora laughs.



Koulutus

“My experiences at KyUAS gave me an 
opportunity to achieve what once was just 
a dream. After graduation I will have many 
different competencies to use in the field of 
culture and arts”, says Linus B. Kagali who 
has arrived to Finland from Tanzania. Noora 
Launiemi has a future plan to find a job in 
an international company in the marketing 
field and preferably work abroad.

K oskinen 15

For Linus, his time in Finland has been reward-
ing and educational. He loves to travel to differ-
ent countries and believes that with a realistic and 
optimistic attitude he can manage anywhere. 

“The future is bright and filled with energy and 
opportunities. My future solution is based on 
enabling others to utilize their potential through 
knowledge and designs that will affect people in 
positive and sustainable ways.”

For Noora, working abroad is a dream that can 
come true in the future. A degree in International 
Business conducted in English is a great beginning 
for an international career. �



Koulutus
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Kymenlaakso University of Applied 
Sciences offers many opportunities 
to study a degree in English. Both 
Finnish and foreign students can ap-
ply for these programmes.

Apply for Bachelor’s degree  
in January
KyUAS provides two international Bachelor’s 
degree programmes instructed in English: 
Design and International Business. Both 
degree programmes are arranged in Kouvola.

In Design the students will specialize in Game 
Design. The graduates will be proficient in 
game production with an emphasis on plan-
ning and developing games and acquiring a 
clear understanding of the game industry.

The students of International Business will 
be equipped with the knowledge, skills and 

understanding required in challenging posi-
tions in the expanding field of International 
Marketing and International Trade.

You can apply for these programmes online at 
www.admissions.fi from 7 January to 12 Feb-
ruary 2013.

Keep going for Master’s degree
The international master’s level degree pro-
grammes at KyUAS are Design, Health Pro-
motion and International Business Manage-
ment. Programmes are designed for part-time 
students and carried out through blended-
learning methods. 

Master’s degree education provides eligibility 
for public offices that require a higher univer-
sity degree.

The Degree Programme in Design is aimed at 
professionals working within design inten-
sive fields of business and provides innova-

tion management and design leadership tools 
for a variety of design disciplines. 

The education in International Business 
Management focuses on the sectors of inter-
national trade which are of vital importance 
for the strategic management and growth of 
a company. The Health Promotion aims at an 
evidence-based development of the students’ 
professional competence in designing and 
coordinating health promotion activities and 
projects.

Applicants for Master's Degree Programmes 
in English apply directly to KyUAS. Applica-
tion period is from 4 March to 3 April 2013.

More information
 www.kyamk.fi/Applying

Degree Diploma 
and Excellent Skills in English

Text: Riitta Leviäkangas

http:// www.kyamk.fi/Applying


Kahvilan perällä istuu nahkatakkinen rok-
karin näköinen mies. Lähestyessä hän 
esittelee itsensä Tarmo Rannaksi, KyAMK-
koordinaateiltaan neljännen vuoden mark-
kinoinnin opiskelijaksi liiketaloudesta. 

Ulkonäkö ei petä: Tarmo on laulaja ja kitaristi 
useissa eri kokoonpanoissa. Laulamiseen hän sai 
kipinän jo ala-asteella musiikinopettajan ohjasta-
mana. 15-vuotiaana laulaminen tuli entistä suu-
rempaan osaan ja viimeiset pari vuotta se on ollut 
jo täyttä työtä.

Harrastuksesta yritykseksi
Tarmolla on oma toiminimi, jonka kautta hän hoitaa 
juontoja, mallin töitä ja tietenkin musiikkikeikkoja. 
Taustavoimina hänellä on useita eri soittajia, joista 
kootaan jokaiselle keikkaillalle sopiva kattaus. 

”Ei pääse kyllästymään, kun jokainen ilta on erilai-
nen”, Tarmo kuittaa.

Markkinoinnin opiskelusta on ollut hyötyä useaan 
otteeseen. Ilman ensimmäisen vuoden yrittäjä-
kursseja hän tuskin olisi vielä yrittäjä. 

”Perustieto yrittämiseen tuli koulusta.  Se innosti 
sen verran, että uskalsin kokeilla.”

Sävelet järjestykseen
Kitaran varressa Tarmo on viihtynyt vasta vuoden 
päivät. Uusi aluevaltaus on kehittänyt sävelkorvaa 
ja sysännyt säveltämään omia kappaleita. 
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Luova nurkka

Teksti ja kuvat: Petri Hurme
Ei aivan 
ihmisjukeboksi
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Luova nurkka

”Tällä hetkellä sooloprojektina on yksinkertai-
sesti Tarmo Ranta”, Tarmo virnistää. Omalla 
nimellään kulkevaan projektiin hän säveltää, 
sanoittaa ja soittaa kaikki kappaleet. 

Toisen bändiprojektin Break Through:n kanssa 
tuleekin jo levy ulos ensi keväänä.

”Se on pop/rock –musiikkia. Yhdistelmänä sel-
laista mitä haluaa soittaa ja hyviä kappaleita.”

Muusikon arki
Muusikkona ei kuitenkaan ole helppoa. Ihan 
joka paikassa ei voi pelkästään soittaa ja lau-
laa lempikappaleitaan tai omia tuotoksiaan.

”Juice (Leskinen) ja Leevi (and the Leavings) 
tuovat rahan. Ne ovat niitä joita ihmiset halu-
avat kuulla. En ole kuitenkaan mikään ihmis-
jukeboksi. Välillä voi heittää väliin myös omia 
suosikkeja.”

Laulukeikkoja on välillä hankala saada, koska 
kilpailu on kovaa. Ratkaisuksi tähän Tarmo 
naurahtaa:

”Ihmisten pitäisi lähteä enemmän ulos viihty-
mään! Ala piristyisi.” 

Tarmo  juo kahvikupillisensa loppuun. Seu-
raavaksi hän suuntaa jo juontokeikalle.

Tarmo esiintyy seuraavan kerran Kouvolassa 
ravintola Vanhassa Mestarissa 17.12. maanantaina. 
Tiedossa 2000-luvun musiikkia akustisesti. �
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International

Johdon assistenttiyön ja kielten kou-
lutusohjelmassa opiskeleva Henriet-
ta Rauvala vietti vuoden vaihto-opin-
noissa Ranskassa. Henrietta kertoo, 
miksi vaihtoon kannattaa lähteä.

"Opiskelijavaihto on erinomainen tapa oppia 
vierasta kieltä ja tutustua uuteen kulttuuriin. 
On hienoa voida asua samassa suuressa opis-
kelija-asunnossa erikielisten kanssa − onko 
parempaa tapaa oppia vierasta kieltäkään. 
Vaihdossa parasta olikin saada uusia ystäviä 
eri puolilta maailmaa.

Vaihtoon kannattaa lähteä, vaikkei opetus 
muualla olisikaan välttämättä odotusten 

arvoista, sillä vaihto antaa niin paljon muuta 
kuin vain ammatillista koulutusta. Olisi hul-
luutta olla tarttumatta tällaiseen mahdolli-
suuteen, jonka KyAMK tarjoaa tukiessaan 
vaihtoon lähtemistä.

Ulkomailla asuminen mahdollistaa uusien ja 
erilaisten asioiden kokemisen ja näkemisen, 
lisäksi vaihtoaika usein mahdollistaa mat-
kustamisen niin maan sisällä kuin naapuri-
maihinkin.

Kun hyppää tuntemattomaan, oppii enem-
män itsestään ja sen myötä omat sosiaaliset 
kyvyt ja selviytymistaito kasvavat. Rohkaisen 
jokaista vaihtoon lähtevää tutustumaan kult-
tuuriin ja kieleen etukäteen, sillä mitä enem-

män valmistautuu sitä enemmän kokemuk-
sesta saa irti.

Vaihtoaikanani Ranskan Valenciennesissa 
minua yllättivät poskisuudelmat ja ujous. 
Nimittäin oma ujouteni, joka oli jonkunlai-
nen este kielten oppimiselleni. Ja poskisuudel-
mat; kaikkihan sen tietävät, että ne ovat yleisiä 
Ranskassa. Siitä huolimatta alussa ihmisten 
lähestyminen tuli aina yllätyksenä, ajan myötä 
siihen kuitenkin tottui. 

Lopulta arki ulkomailla ei ole sen ihmeelli-
sempää kuin Suomessakaan. Kannattaa siis 
tarttua tilaisuuteen ja mahdollisista peloista ja 
epäilyksistä huolimatta lähteä vaihtoon. Elämä 
Suomessa jatkuu entisellään, mutta nähtyäsi 
maailmaa voit nähdä Suomen uusin silmin." �

Teksti: Henrietta Rauvala (ja101)
Kuvat: Henrietta Rauvalan kuva-albumi

Opiskelijavaihtoon jottakannattaa lähteä, 



Opiskelijavaihtoon 
kannattaa lähteä, 
jotta… näkee luistelussa 

ensikertalaisia ja 
voi opettaa heitä.
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International



Klaanin kolumni

Tässä Kolumnissa KyAMK:n Opiskelijakunta Klaanin ajatuksia ajankohtaisista asioista. Tällä kertaa kynän 
varressa on Klaanin hallituksen puheenjohtaja Aleksanteri Repo.
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Opiskelijoiden edunvalvontatyötä tehdessä 
hallituksemme käsittelee jatkuvasti niin pie-
nempiä kuin suurempiakin asioita opiskelija-
tapahtumista pedagogiseen kehittämiseen. 

Yksi tärkeä osa-alue, joka valitettavasti resurs-
sien puutteen takia jää usein hiukan paitsioon, 
on koulumme koko ajan vahvistuva kansain-
välisyys ja sen aiheuttamat muutokset opiske-
lukokemukseen.

Paraikaa myllätään ammattikorkeakoulujen 
rahoitusta ja näyttää siltä että lähitulevaisuu-
dessa myös KyAMK:n saama rahoitus tulee 
osittain perustumaan kansainvälisyyteemme 
– rahoja jaetaan tänne tulevien ja täältä läh-
tevien vaihto-opiskelijoiden mukaan. Myös 
henkilökunnan kansainvälisyyskokemukset 
huomioidaan.

Klaani kansainvälistymisen asialla
Uskomme että tarkoituksena on porkkanalla 
ohjata jokaista AMK:a levittämään omaa ver-
kostoaan Suomen rajojen yli. Samaan aikaan 
EU-tasolla säästöjä kuitenkin haetaan leik-
kaamalla, tai jopa lakkauttamalla, elintär-
keä Erasmus-ohjelma. Hieman ristiriitaista, 
ottaen huomioon että Erasmuksen kautta yli 
200 000 eurooppalaista opiskelijaa käy kan-
sainvälistymässä vuosittain.

Vaan miksi ihmeessä kansainvälistymisestä 
tehdään koko ajan isompaa juttua? Täytyykö 
aina mennä oman maakunnan tai maan rajo-
jen yli? Eikö paikallisuus voisi riittää?

Globalisaation puristuksessa on jo monelta 
suunnalta todettu että suomalainenkin pk-
yritys joutuu miettimään ensiaskelista lähtien 
kansainvälistä kilpailua. Ilman ymmärrystä 
maailmanlaajuisen kaupan toiminnasta voi 

aleksanteri.repo@student.kyamk.fi
-Aleksanteri

Kuva: KyAMK-arkisto

nuori yrittäjä pian huomata olevansa pulassa 
kilpailevien tuotteiden kanssa.

Paikallisesti saatavat kansainväliset koke-
mukset ovat myös elintärkeitä. Valitettavasti 
koulumme kansainvälisillä opiskelijoilla on 
aivan käsittämättömiä vaikeuksia löytää har-
joittelu- ja kesätyöpaikkoja. On turhautta-
vaa nähdä miten luokan kärkioppilas ei saa 
kesäksi mitään tekemistä. Uskallankin sanoa 
että syypäänä on suomalaisten työnantajien 
arkuus ja ennakkoluuloisuus.

Meidän tehtävämme Klaanissa on taata että 
jokaisella täällä opiskelevalla on hyvä olla ja 
että he valmistuvat ajoissa. Tämän päämäärän 
saavuttaminen vaatii entistä enemmän panos-
tusta kansainvälistymiseen ja hyvä niin! �

mailto:klaani.paasihteeri%40kyamk.fi?subject=


Koulutus
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Syvällä Iitissä on varattu mökki tiukkaan 
sparraukseen ja aivoriiheen. 

Sisään astuessa pieni pirtti on täynnä tekemisen 
meininkiä: keskustelua, puhetta ja naurua. Pro-
fessorit Reijo Kohonen ja Lauri Repokari toimi-
vat retriitin kapellimestareina. Muutaman päivän 
Living Lab -toiminta kansalliseksi menestysteki-
jäksi -aktivointihankkeessa on tarkoituksena hioa 
muotoa KymiDesign&Busineksen hallinnoimalle 
Kasarminmäki Living Lab -toiminnalle. 

”On hienoa, että paikalla on laajasti väkeä Kasar-
minmäeltä. Tässä pyritään yhdessä löytämään 
näkemystä millainen Kasarminmäki Living Lab on 
vuonna 2017”, Kohonen kertoo.

Aktivointihankkeen alussa pyritään löytämään 
Living Labille toimiva resepti sekä testaamaan sitä 
yritysvetoisissa hankkeissa.

”Tarkoituksena on löytää stepit millä Living Labista 
saadaan aikaan positiivista hässäkkää – eli työpaik-
koja – ja elinvoimaa koko Kymenlaakson alueelle”, 
toteaa Repokari.

Muotoa 
Teksti ja kuvat: Petri Hurme

Living Labille



Sparrauksessa pyrittiin löytämään ratkaisuja eri-
laisiin Living Labia koskeviin ongelmiin ja asioihin.

Koulutus
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”KyAMK:lle ja koko alueelle on tärkeää, että toi-
minnasta tulee pysyvää”, jatkaa kansainvälisen lii-
ketoiminnan ja kulttuurin toimialan koordinoiva 
tutkimusjohtaja Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala.

Mukana sparrauksessa on KyAMK:n henkilökun-
nan lisäksi myös yhteistyökumppaneita. NitroID:n 
Ari Utriaista kiinnostaa Living Lab -ympäristön 
vaikutukset palveluntarjoajana kehittymiseen.

”Kuinka asiat voitaisiin tehdä vielä paremmin asi-
akkaan hyväksi”, Utriainen tiivistää. 

Yritysyhteistyösuunnittelija Heta Vilén toivoo spar-
raukselta työkaluja mallin hyödyntämiseen yritysyh-
teistyö-caseissa ja konkreettista tietoa Living Labin 
mahdollisuuksista. Designin koulutusohjelmavas-
taava Jan Kettula odottaa enemmän välittömiä työ-
kaluja Living Labin vetämiseksi ja toteuttamiseksi.

”Ei ole vielä kunnon käsitystä kuinka koko perha-
nan prosessi viedään läpi”, Jan virnistää lopuksi. �



Experience of practicing the Living 
Lab concept on the other side of the 
globe was brought to KyUAS. 

Assistant Yi-Jen Chen from National Taiwan 
University discussed the subject in a seminar 
on Kasarminmäki Campus in September.

“The best thing about Living Lab is that you get 
to know the user’s needs at an early stage of 
the project. That way you can understand what 
they really want and need”, Yi-Jen Chen says.

She is currently on work-placement in Laurea 
University of Applied Sciences in Finland.

“My home university collaborates with Laurea, 
and this gave me the opportunity to come to Fin-
land. I have been here since January”, she says.

“My most memorable moment in Living Lab 
work was when we hiked to the mountains 

in Taiwan and lived two days with the elderly 
Taiwanese aboriginals. We interviewed many 
of them and observed their life while we were 
there”, Yi-Jen Chen tells.

What is Kasarminmäki Living Lab?
Living Lab is a user-oriented, open innovation 
ecosystem research concept. Kasarminmäki 
Living Lab providers assistance in the opera-
tion of demand and user based design pro-
cesses in the fields of international business 
and culture.

Part of Kasarminmäki Living Lab concept is 
the instruction of students on how to utilize 
the Living Lab processes through the Learn-
ing and Competence Creating Ecosystem 
(LCCE®). � 

Living Lab works 

TKI

around the globe
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Text and photo: Oona Sahlberg
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International week 
2012 at KyUAS

Nowadays, internationality reaches peo-
ple wherever they live. Once a year, in 
the last week of September KyUAS gath-
ers its teachers, students and guests to-
gether to participate in various events 
organised by KyUAS staff and students 
and one can see internationalisation be-
coming especially visible. 

This year, the week was held 24–28 September and 
guests from several European countries arrived to 
give lectures and explore KyUAS, Finland and the 
town of Kouvola.

It was really a great time and the first experience 
of such an international event for the first year 
students. The food tasting event, partly organised 
by students themselves, was the most memorable 
part of the week. The downstairs hall of Paja was 
packed with tables covered with an abundance of 
national food. There was an opportunity not only 
to taste food but also to communicate with peo-
ple from different countries. Obviously, everybody 
made a lot of new friends.

Text: Ekaterina Perfilyeva, Polina Racheeva, 
Elena Prokofyeva, Mariia Kiseler
Photos: Oona Sahlberg

International



International
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However, the event was not only about fun and 
entertainment but also a Customer Insight Work-
shop with a guest from Lindström Textile Service 
Company was arranged in the middle of the week. 
Both staff and business students took an active part 
in the discussion and as a result not only the fresh 
ideas were collected but also the participants got to 
know each other better and, who knows, possibly 
established important connections for the future. 
Among the guests were also Finnish lecturers. For 
example, Juha Kemppi from KyUAS Faculty of 
Technology and Transport talked about Finnish 
companies operating in Russia and Russian-Finn-
ish economic relationships affected by rapid tech-
nological development.

What makes universities collaborate? Terence But-
ler, the guest from Southampton  Solent Univer-
sity, UK, said that partner universities have similar 
focuses. These include the high quality practical 
knowledge in the fields of study and international 
operations. In addition, partner institutions always 
seek to improve their research profile. That is why 
the International Week is organised and KyUAS will 
carry on hosting such weeks in the future to make 
sure both staff and students will keep on having the 
valuable experience of feeling international. �



Mato Valtonen ja projektipäällikkö Sanna Hei-
monen kannustamassa ihmisiä yrittämään.

Työelämä
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Rohkeutta Teksti ja kuvat: Petri Hurme

yrittämään
Myllykosken seurantalo kaikuu nau-
rusta, kun Mato Valtonen lopettelee 
Tästä noustaan -luentoaan.

Seurantalolla torstaina 18. lokakuuta 2012 jär-
jestetty Uusi mahdollisuus –tilaisuus  on osa 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Kou-
volan seudun ammattiopiston 1.4.2012 star-
tannutta Uutta Elinvoimaa –hanketta. 

”Tilaisuus on järjestetty kannustamaan, roh-
kaisemaan ja ohjeistamaan yrittäjyydestä ja 
itsensä työllistämisestä kiinnostuneita ihmi-
siä”, kertoo projektipäällikkö Sanna Heimonen.

Hankkeen tavoitteena on opastaa osallistujia 
yrittäjyyteen, tuottaa sekä kehittää yksilöllisiä 
ja uusia työllistymis- ja yrittäjyysratkaisuja 
sekä lisätä tietoisuutta yrittäjyyden mahdolli-
suuksista. Kaksivuotisen hankeen tavoitteena 
onkin luoda alueelle kymmenen uutta yritystä 
ja kaksikymmentä uutta työpaikkaa.

”Olemme Uutta Elinvoimaa -hankkeessa syk-
syn aikana aloittaneet kolmen eri ihmisen 
kanssa yksilövalmennuksen tavoitteena yrit-
täjyys. Kahdentoista hengen ryhmävalmen-

nus kohti työllistymistä tai yrittäjyyttä start-
tasi 1.11. Lisäksi kahden eri yrityksen kanssa 
on aloitettu toiminnan vahvistamisen ja 
kehittämisen valmennus”, Sanna jatkaa.

Kohderyhmänä ovat rakennemuutoksen koh-
teeksi joutuneet paperi- ja puuteollisuuden 
työntekijät sekä muut rakennemuutoksen 
kokevat henkilöt. Keskeisin kohderyhmä on 
koottu UPM Myllykoskelta irtisanotuista ja 
irtisanomisuhan alla olevista.

Mato Valtonen keräilee esityksen jälkeen 
tavaroitaan ja tiivistää luentonsa sanoman 
leveästi hymyillen:

”Rohkeutta elämään, ei se tässä ole. Kaikenlai-
sia mahdollisuuksia on – ne tulee vain löytää.”

Uutta Elinvoimaa -hanketta rahoittavat Kaak-
kois-Suomen ELY-keskus, Manner-Suomen 
ESR-ohjelma, Kouvolan kaupunki ja Kymen-
laakson ammattikorkeakoulu. Projektin pää-
toteuttaja on Kymenlaakson ammattikorkea-
koulu ja osatoteuttajana Kouvolan seudun 
ammattiopisto / Kouvolan kaupunki. �

Lue lisää projektista!

http://www.kyamk.fi/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4lle/Projektit/Uutta%20Elinvoimaa/Uutta%20Elinvoimaa


Kirjasto

Teksti: Pekka Malvela
Photo: KyUAS Archive
Illustration: Maarit Määttä
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Information Centre Vellamo 
– KyUAS library unit in the heart of kotka

Did you know that in addition to the Ky-
UAS campus libraries there is one library 
unit in the very heart of the Kotka city 
center? Since its opening in 2008, Vel-
lamo Information Centre has offered ar-
chive and library services for students, 
researchers and for a wide range of visi-
tors interested in either maritime-relat-
ed topics or local history. In the Informa-
tion Centre, the KyUAS students are able 
to borrow books with the KyUAS library 
card and use the computers on site to 
browse the UAS network.



Kirjasto
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Information Centre as part  
of Vellamo Maritime Centre 
In Finland, Information Centre is a unique 
example of collaboration where higher edu-
cation institutions and museums have joined 
hands. The four different contributors are 
University of Helsinki, Palmenia Centre for 
Continuing Education Kotka Unit, the Pro-
vincial Museum of Kymenlaakso, the Mari-
time Museum of Finland and Kymenlaakso 
University of Applied Sciences. Information 
Centre is located in Vellamo Maritime Centre, 
an architecturally unique building and tourist 
attraction in Kotka. The same complex also 
houses the Maritime Museum of Finland and 
the Museum of Kymenlaakso. 

Books, e-resources  
and archive materials
Among the customers of the Information 
Centre are students of all academic degrees, 
researchers of various fields, teachers and 
other academic staff.  Helping the customers 

to find materials that suit their interests and 
hobbies is an everyday activity of the personnel.

The printed collections comprise the for-
mer Maritime Library collections of Kymen-
laakso University of Applied Sciences, the 
Maritime Museum Library and the Museum 
of Kymenlaakso reference library. The collec-
tion consists of ca. 20,000 volumes and 3,500 
magazine annuals.  The key topics include 
seafaring, maritime materials, ship building, 
archipelago, the local history of Kymenlaakso 
Region, museology and aquatic conservation. 
Approximately, one third of the printed col-
lection is in English – also including plenty of 
fiction. Kotka is a traditional port town and 
there are a lot of mariners and marine profes-
sionals living in the region. Therefore, the ser-
ving and retired seamen are especially happy 
to visit the Information Centre and borrow 
books on ships or maritime history. In case 
the customers do not find anything relevant 
from the printed collection, they are able to 
access a comprehensive selection of academic 

online resources that are licensed to organi-
sations sharing the ownership of Vellamo 
Information Centre. 

In addition to library materials, equally sig-
nificant part of the resources of Information 
Centre is the archive materials. The core topics 
include data on the Finnish commercial fleet, 
maritime history and history of maritime 
administration, as well as the history of Kymen-
laakso region. The collection comprises docu-
ments, images, maps, charts, and drawings or 
blueprints of boats and ships. In order to exa-
mine the documents in private, customers are 
able to book a research room for free.

Principle of one-desk-service
At the heart of the Information Centre is the 
one-desk-service principle.  The customer can 
find help at just one desk be it something from 
the two museum archives, the library’s printed 
collections or the online resources. A good 
example of one-desk-service is a situation when 



A student needing information on wooden 
boats will be guided towards different types 
of resources such as image archives of the 
maritime museum, technical drawings in the 
collections of the regional museum, printed 
sources available in library collections as well 
as academic online resources.

Kirjasto
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a student needs information on traditional 
wooden boat building for his thesis. The staff 
of the Information Centre will guide the stu-
dent towards different types of resources such 
as image archives of the maritime museum, 
technical drawings in the collections of the 
regional museum, printed books available in 
library collections as well as academic online 
resources (see illustration).

Positive feedback given to the Information 
Centre proves that cooperation between lib-
rary and museum professionals provides 
great results for information seekers. Infor-
mation Centre has become a well-known and 
popular learning environment where visitors 
can discover printed and digital resources as 
well as the archive materials of the two the 
museums. �

More information 

Pekka Malvela, Information Specialist 
pekka.malvela@kyamk.fi

 



Kirjasto
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The library and information services 
of Kymenlaakso University of Ap-
plied Sciences (KyUAS) consist of four 
libraries. 

The main library is located on Kasarminmäki 
Campus in Kouvola and three other libraries 
are situated in Kotka – Jylppy Campus, Metsola 
Campus and the Information Centre Vellamo.

The library offers 
a wide range of resources
The library provides a wide collection of books 
and journals in Finnish and English. The elec-
tronic material is available on the Internet pages 
of the library under the link Electronic Library.

The electronic magazines, newspapers and 
e-books can be accessed on computers con-
nected to the KyUAS network. Staff and stu-
dents have access to most of the electronic 
resources also at home by logging in to the 
KyUAS network. 

Electronic resources (for example Ebsco, Emer-
ald and Proquest Central) contain more than 

10,000 journals, 2000 newspapers (PressDis-
play) and 70,000 books (Ebrary) covering all 
KyUAS fields of study. 

Customers can also use the e-resources by bor-
rowing tablets and eReaders from the library. 

Library staff helps
Library staff provides guidance in the use of 
the information sources and databases.  This 
guidance will help the customers to learn to 
retrieve information independently.  Dur-
ing their studies, the students are instructed 
in information retrieval and the use of main 
information sources. 

Electronic library – www.kyamk.fi/elibrary �

More information
Iiris Kuusinen, Library Director, 
iiris.kuusinen@kyamk.fi

Oili Valtonen, Information Specialist,  
oili.valtonen@kyamk.fi

Text: Iiris Kuusinen and Oili Valtonen
Photo: Miia Kujala

KyUAS library services support learning and teaching

http://www.kyamk.fi/elibrary


Vararehtori Nikolai R. Toivonen ITMO:sta (toi-
nen oik.) ja vararehtori Mirja Toikka KyAMK:sta 
(toinen vas.) allekirjoittivat TKI-toimintaan 
keskittyvän yhteistyösopimuksen Pietarissa. 
Lenexpossa Pietarissa pidetyssä allekirjoitus-
tilaisuudessa mukana olivat myös TKI-asian-
tuntija Kari Kokkonen KyAMK:sta (vas.) sekä 
Aleksander Bikkulov ITMO:sta.
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Teksti: Riitta Leviäkangas
Kuva: ITMO

KyAMK ja ITMO 
yhteistyöhön

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
ja pietarilainen National Research Uni-
versity of Information Technologies, 
Mechanics and Optics (ITMO) solmi-
vat yhteistyösopimuksen 27.9.2012 
Pietarissa. ITMO on yksi Venäjän tutki-
musyliopistoista ja on erityisen vahva 
tietotekniikan alalla. 

Yhteistyön tavoitteena on perinteisteisten 
korkeakouluyhteistyön muotojen ohella kes-
kittyä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-
toiminnan alueisiin.

Yhteistyö sai heti konkreettisen lähtölauka-
uksen, kun osapuolet käynnistivät kah-
den yhteisen tutkimushankkeen valmiste-
lun. Näissä terveysteknologiaan liittyvissä 
hankkeissa yhdistyvät KyAMK:n terveysalan 
osaaminen ja molempien korkeakoulujen 
insinööritieteet tietotekniikan, mittaustek-
niikan ja elektroniikan alalta. Hankkeiden 
rahoituksessa pyritään hyödyntämään EU:n 
FP7- ja myöhemmin avautuvaa Horizon 2020 
-tutkimusohjelmaa sekä Tekesin rahoitus-
mahdollisuuksia.

Yhteistyön toteuttamiseen osallistuu myös 
BIC Kymi ry. Tavoitteena on kehittää muun 
muassa yrityshautomotoimintaa ITMO:n 
kanssa. �

Lisätietoa ITMO:sta

KyAMK:ssa tapahtuu

http://en.ifmo.ru/


Koulutus
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Seniorit suhisivat Kouvolassa
Teksti ja kuvat: Riitta Leviäkangas

Kouvolan seniorit pääsivät ensim-
mäisinä Suomessa testaamaan ta-
pahtumaa, jossa yhdistyivät seni-
oreita kiinnostavien tuotteiden ja 
palvelujen markkinointi sekä tiedon 
jakaminen.

Yritysten ja yhteisöjen yhteistyönä syntynyt 
Senioreiden Suhinat valloitti ydinkeskustan 
9.10.2012. Mukana järjestelyissä olivat tapah-
tuman ideoineet KyAMK:n opiskelijat.

KyAMK:n vanhustyön opiskelijat saivat len-
nokkaan ryhmätyöidean lehtori Merja Nur-
men opintojaksolla. ”Aiheen kehittely lähti 
kouvolalaisesta Muodin Yö -tapahtumasta. 
Ajatuksenamme oli suunnitella samantyyli-
nen, senioreille suunnattu tapahtuma, jonka 
nimeksi tulisi Mummojen Yö”, vanhustyön 
opiskelija Marjo Kattelus kertoo.

Vaikka opiskelijat pitivät ideaa aluksi vain vit-
sailuna, Merja Nurmi näki siinä potentiaalia. 
Hän otti yhteyttä KyAMK:n KymiDesign & 
Busineksen yritysyhteistyösuunnittelija Heta 
Viléniin, joka puolestaan innosti mukaan 
Kouvolan Ydinkeskusta ry:n toiminnanjoh-
tajan Marja-Leena Monnin. Mukaan lisättiin 
kaupallinen näkökulma, ja Ydinkeskusta otti 
tapahtuman järjestääkseen.

Tarjolla tietoa shoppailuun  
yhdistettynä
Ydinajatuksena suunnittelussa oli, että tapah-
tuman olisi oltava keskustassa. Ikääntyvien 
olisi voitava siirtyä paikasta toiseen helposti, 
ilman pitkiä etäisyyksiä. 

Tavoitteena oli myös, että senioreita kiinnos-
tavaa tietoa olisi tarjolla lähellä muita tapah-
tumia. Tämä toteutettiin niin, että järjestöjen 
edustajat jalkautuivat liikkeisiin ja kertoivat 
omasta ikääntyneille suunnatusta tarjonnas-
taan senioreiden tehdessä samalla ostoksiaan.

Opiskelijat tarttuivat innolla  
järjestelyihin
Yritykset ja järjestöt toivottivat KyAMK:n opis-
kelijat tervetulleiksi toteuttamaan Suhinoita. 
Vanhustyön, liiketalouden, muotoilun ja vies-
tinnän opiskelijat lähtivätkin innolla mukaan. 
He muun muassa mittasivat verenpainetta 
lääkärikeskuksessa, pitivät infopistettä Han-
sakeskuksessa sekä toteuttivat muotinäy-
töksen. Opiskelijat auttoivat myös kaupoissa 
tapahtuman aikana.

Geronomiksi opiskelevan Anni Lipastin mukaan 
tapahtuman suunnittelu sujui loistavasti. ”Mer-
kittävin opetus projektista on ollut se, kuinka 
tärkeää hyvä yhteistyö muiden kanssa on.”

”Tämä on iso juttu. On ollut mahtavaa, että niin 
paljon opiskelijoita, yrityksiä ja järjestöjä lähti 
mukaan. Yllättävää oli se, kuinka suuri työ täl-
laisen suuren tapahtuman järjestelyssä on”, 
opiskelija Marjo Kattelus kuvaa kokemuksiaan.



Koulutus
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Käyttäjät mukaan suunnitteluun
KyAMK halusi hyödyntää tapahtuman suunnitte-
lussa käyttäjälähtöisyyttä – Living lab -ympäristöä. 
Tämä merkitsi senioreiden kutsumista mukaan 
suunnitteluun. KyAMK:sta geronomiksi (AMK) 
valmistunut Anitta Ollikainen Careasta houkutteli 
mukaan 82-vuotiaan Vieno Venäläisen. ”Vieno on 
moderni, kiinni tässä ajassa ja kiinnostunut niin 
nuorista kuin vanhoistakin ihmisistä. Siksi pyysin 
häntä tiimiin”. Ja Vieno lähti mielellään mukaan.

”Halusin tuoda esiin asioita, jotka tuottavat van-
huksille vaikeuksia. Esimerkiksi sopivia vaatteita 
on vaikeaa löytää. Elämä on myös nykyisin nopea-
tempoista, eivätkä ikääntyneet aina uskalla pyy-
tää aikaa henkilökunnalta. Siksi tämä on tärkeä 
tapahtuma vanhuksille – he voivat huoletta käyttää 
liikkeiden palveluja ilman pelkoa, että käyttävät lii-
kaa henkilöstön aikaa”, Venäläinen kertoo. Vienon 
lisäksi mukana suunnittelussa oli kaksi hieman 
nuorempaa senioria.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu näkyi myös itse 
tapahtumassa. KyAMK:n Living Lab -hankkeen Lab 
Caféssa opiskelijat tekivät kyselyn ikääntyvien tar-
peista liittyen huonekaluihin, vaatteisiin ja ulkoilu-
paikkoihin. Tuloksia voivat hyödyntää esimerkiksi 
muotoilun opiskelijat kaluste- ja vaatesuunnittelus-
saan. Ulkoilualueiden toimivuutta selvitti Kouvolan 
kaupunki, joka jo aiemmin on hyödyntänyt han-
ketta koulujen piha-alueiden suunnittelussa.

”Kun tulin mukaan, kohtasin suurella häm-
mästyksellä nämä opiskelijat. On ollut 
upeaa kuunnella ja nähdä, kuinka nopeasti 
kootaan isot tiimit. Tiimiläisiltä tulee paljon 
hyviä ehdotuksia, joita vauhdilla viedään 
eteenpäin. Mahtavaa toimintaa! Maailma on 
todellakin muuttunut omasta nuoruudes-
tani”, Vieno Venäläinen kehuu. 



Marjo Kattelus (vas.), Niina Sirparanta, Anitta 
Ollikainen , Vieno Venäläinen ja Anni Lipasti 
olivat mukana Senioreiden Suhinoiden 
suunnittelussa. He kokoontuivat 19.9.2012 
KyAMK:n Kasarminmäen kampuksella val-
mistelemassa tapahtumaa yhdessä muiden 
työryhmäläisten kanssa. 

Koulutus
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Suhinat myös ensi vuonna
Tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa mukana 
olleiden kokemukset olivat erittäin positiivisia. 

Vanhustyön opiskelijan Niina Sirparannan mukaan 
oli hauskaa nähdä, miten idea lähti kehittymään 
suureksi, valtakunnallisesti ainutlaatuiseksi tapah-
tumaksi. ”Toivottavasti tästä tulee perinne, ja tapah-
tuma järjestetään vuosittain”, hän toivoo.

Marja-Leena Monni Kouvolan Ydinkeskusta ry:ltä 
lupaakin, että jatkoa on luvassa vuonna 2013.

“Ensimmäinen Senioreiden Suhinat oli hyvin 
onnistunut, ja palaute tapahtuman kävijöiltä ja 
osallistuneilta yrityksiltä oli erittäin positiivista. 
Seuraavan tapahtuman päivämääräksi on jo pää-
tetty 15.10.2013. Tapahtumasta oppineena ja saadun 
palautteen perusteella tulemme tekemään pieniä 
muutoksia, mutta peruskonsepti säilyy samana.” �

Lisätietoa tapahtumasta 

http://www.kouvolanydinkeskusta.fi/senioreiden-suhinat-kouvolan-keskustassa-klo-10-17


Teksti: Mirva Pilli-Sihvola

Neljä KyAMK:n ja kaksi MAMKin opet-
tajaa toteutti Moodle-alustan, joka 
tarjoaa vinkkejä ja neuvoja verkko-
kurssin tai verkko-oppimateriaalin 
suunnitteluun ja toteutukseen. 

Kieltenopettajien tieto- ja viestintätekniikka 
eli tvt-työkalupakki on osoitus yli korkeakou-
lurajojen menevän yhteistyön tuloksista. Se 
toteutettiin osana Verkko.ope 2.0 -koulutusta.

Vertaistukea kielten verkko-opetukseen 
Yhteisten verkko-opiskelumateriaalien työs-
täminen ja verkko-opintojaksojen toteutta-
minen on osa KyAMK:n ja MAMKin kielten 
opetuksen yhteistä kehittämissuunnitelmaa. 
Tvt-työkalupakki syntyi tarpeesta luoda yhtei-
siä käytäntöjä kehittämistyöhön. 

”Kehittämishankkeemme pyrkii täyttämään 
havaitsemiamme aukkoja ammattikorkea-
koulujemme verkko-opetuksessa lisäämällä 
ainakin kieltenopettajien yhteistä ymmär-
rystä ja tietoutta verkko-opetuksen eri mah-

dollisuuksista ja välineistä”, opettajat kuvaile-
vat työkalupakin luomisen taustoja. 

Yhteiset työkalut pakkiin
Työkalupakin sisältö rajattiin työkaluihin, 
jotka ovat opettajien saatavilla Kymenlaakson 
ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa.

”Tavoitteena oli tehdä työkalupakista mahdolli-
simman käytännönläheinen ja keskittyä aihei-
siin ja välineisiin, joiden käytettävyydestä oli 
jo kokemuksia”, opettajat kertovat.  Jokaisella 
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Verkko-opetus



Kielten opettaja Leena Griinari käyttämässä 
AC-virtuaaliluokkaohjelmistoa.
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opettajalla oli oma vastuualueensa työkalupa-
kin toteuttamisessa.

Mikkelin ammattikorkeakoulun Moodleen 
kootun työkalupakin sisältö on monipuoli-
nen. Pakkiin on koottu tietoa muun muassa 
tekijänoikeuksista, molempien koulujen toi-
mintakäytännöistä ja tärkeimmistä tukihen-
kilöistä sekä kieltenopettajien verkko-opetus-
kokemuksista.

Työkalupakin koostaneet opettajat jakavat 
myös omia kokemuksiaan AC-virtuaaliluok-
kaohjelmiston, Second Lifen ja digitarinan 
käytöstä opetuksessa. Pakissa on hyödynnetty 
Moodlen eri työkaluja ja myös liikkuvaa kuvaa. 

Työryhmä toivoo, että työkalupakki kasvaa ja 
kehittyy edelleen. 

”Tarkoitus on, että kaikki halukkaat kielten-
opettajat voisivat lisätä materiaalia alustalle”, 
he kertovat.

Työkalupakin koonneet opettajat jatkavat 
yhteistä oppimispolkua KIEPPI-pilotissa, jossa 
tutustutaan mobiilioppimisen mahdollisuuk-
siin kielten oppimisessa. Pakkiin on siis luvassa 
uusia työkaluja. �

Lisätietoja tvt-työkalupakista antavat Verkko.ope 
2.0 -koulutukseen osallistuneet kielten opettajat: 

Marie Ruottinen, KyAMK  

Pia Paakkulainen, MAMK

Päivi Korhonen, KyAMK  

Tiina Luukkainen, MAMK

Leena Griinari, KyAMK

Pia Nuuttila, KyAMK

Verkko-opetus

Ohjeita ja kokemuksia
Alustalta löytyy käytännön esimerkkejä Mood-
len eri työkalujen käyttötavoista, luokiteltu ja 
kommentoitu linkkivinkkilista verkosta löy-
tyvistä materiaaleista sekä yksityiskohtainen 
ja käytännönläheinen opastus harjoitusneu-
vottelun toteuttamiseen AC – virtuaaliluok-
kaympäristössä.



Working in KyUAS
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1. Who are you? 
My name is Ulf Jensen-Munk, I´m 36 years old. I 
come from Denmark and I moved to Finland in the 
autumn of 2005 for family reasons. I live in Kuu-
sankoski with my wife and 2 kids, 6 and 1½ year old. 
I graduated with a school teacher´s qualification in 
Denmark and I have a BBA from Finland.

2. What do you do in KyUAS?
In KyUAS I work in the International affairs office where 
my main job is to take care of the incoming exchange 
students and the international tutor coordination. 

3. What is your typical work day like?
A typical day starts at 8:00 in the morning usually 
with answering e-mails, followed by some paper-
work concerning the exchange students. During the 
opening hours of the office I answer questions from 
students. On some days there are meetings to attend 
and depending on the season there are different other 
tasks to take care of. I usually end the day at 15:45.

4. What is the best part of your work?
Meeting the new exchange students, hearing their sto-
ries and knowing that I have helped someone in a situ-
ation that will have an impact on the rest of their lives.

photo: Oona Sahlberg

5. What is the funniest mistake or error 
that you have made at work?
Oh, where to start? Well, I don't speak Finnish and 
sometimes the confusions that occur in communica-
tion are quite fun.

6. What hobbies do you have?
Well, I have two kids and they take a lot of my time 
at the moment. Besides that I like to read thrillers, 
watch movies and spend time with my family.

7. What do you dream about?
I like to travel, not the regular tourist kind but get-
ting off the "beaten tracks" and seeing the real life. So 
my big dream would be to be able to take a year or 
two travelling the world with my family. 

8. If there were 25 hours in a day, what 
would you do with the extra hour?
Sleep or read.



Muunneltavia yhteistoiminnallisia tiloja 
Karlshochschule International Universityssä.

TKI
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Teksti ja kuva: Satu Peltola 

Ongelmista kohti 
oppimisen iloa



TKI

KyAMK:n yliopettaja Satu Peltola ja 
osaamisalapäällikkö Ari Lindeman kä-
vivät syyskuussa 2012 Saksassa tutus-
tumassa paikalliseen yrityselämään ja 
yliopistomaailmaan. 

Matka oli osa Wicked Problems -projektia, joka 
tarkastelee kiperiä ongelmia monikulttuuri-
sesta näkökulmasta hyödyntäen benchlear-
ning-menetelmää.

Projektin tavoitteena on tutkia ja luoda ope-
tusmalleja, jotka yhdistävät työelämälähtöisiä 
todellisia ongelmia, TKI- toimintaa ja opetusta 
kansainväliseen kontekstiin sekä antavat uusia 
työkaluja ja toimintatapoja ongelmanratkai-
suun ylemmän AMK:n tutkinnoissa.

Euroopan sosiaalirahaston ja Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun rahoittamassa pro-
jektissa mukana ovat projektipäällikkönä toi-
miva Ari Lindeman, tutkijat Satu Peltola ja Pia 
Kaari sekä projektiassistentti Petra Talvitie.

"Kiperä ongelma" viittaa jäsentymättömään 
ja jatkuvasti kehittyvään (sosiaaliseen) ver-
kostoon, jossa useat toisiinsa sidoksissa ole-
vat asiat ja rajoitteet tekevät jo itse ongelman 
ymmärtämisestä vaikeaa.

Uusia ajatuksia joka kaupungista
Stuttgartissa matkaajat totesivat yhdessä 
BOSCH AG:n edustajien kanssa kiperäksi 
ongelmaksi monikulttuurisen tiimityön. 
Karlsruhessa he osallistuivat Karlshochschule 
International Universityn järjestämään ”Re-
thinking Diversity” -seminaariin ja tapasivat 
samalla heidän edustajiaan.

Matkalta tarttuneet ideat, kuten erilaisuuden 
tuomat näkökulmat, näkyvät syksyllä 2013 
alkavissa International Business Management 
ja Design -ohjelmien opintosuunnitelmissa. 
Matkan vaikutuksesta opintosuunnitelmien 
sisällössä korostuu monikulttuurisuus, tii-
mityö ja monialaisuus. Englanninkielisissä 
koulutusohjelmissa keskiössä ovat opettajien 

ja opiskelijoiden välinen tiimityö sekä yhteis-
opettajuuden eri muodot. Haku alkaa maalis-
kuussa 2013.

Ideoita myös oppimisympäristöön
Myös Karlshochschulen oppimisympäristö 
inspiroi – interaktiiviset ryhmätyötilat, tiivis 
yhteisöllisyys sekä kodikas lounge, joka toimii 
koko yhteisön olohuoneena ja tarvittaessa ope-
tustilana. Perinteisiä luokkatiloja ei ole eikä 
atk-luokkia tarvita, koska opiskelijat käyttä-
vät omia laitteitaan. Opetustilat voi kätevästi 
muokata 200 hengen auditoriosta 15–20 hen-
gen toimintatiloiksi.

Osa uusista tuttavuuksista vierailee Kouvolassa 
syyskuussa 2013 pidettävässä Wicked Prob-
lems -projektin seminaarissa. Lisäksi matkan 
tuomien ajatusten innoittamina suunnataan 
kohti Hollantia vastaavalle matkalle tammi-
helmikuussa 2013. �
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Projektipäällikkö Lea Innanen summaa tapah-
tumaa: ”Yllätyksiä on tullut, mutta tosi hyvin 
mennyt.”

Kipinöitä 
yrittäjyyteen
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KyAMK:n KymiDesign&Business-yk-
sikkö järjesti 8.–9.11.2012 Yrittäjyys-
kipinä 2012 –seminaarin Kuusankos-
kitalolla.

Seminaarin tarkoituksena oli herättää innos-
tusta yrittäjyyteen sekä esitellä KyAMK:n yrit-
täjäkoulutusta. Seminaarin puhujat koostuivat 
pitkän linjan yritysmaailman veteraaneista 
sekä tuoreista nuorista yrittäjistä. Päivien 
vetonauloina olivat muun muassa Stratovari-
uksen solisti Timo Kotipelto sekä professori 
Karen Williams-Middleton Chalmers University 
of Technologysta. �

KyAMK:ssa tapahtuu

Teksti ja kuvat: Petri Hurme



Musiikkituottaja Simo Helkala esittelee Mikko 
Sinkkosen (taustalla) suunnitteleman ja raken-
taman kitaran sointia. 

KyAMK:ssa tapahtuu
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Tummempi puuhake on torrefioitua. Omi-
naisuuksiensa vuoksi sillä voidaan mah-
dollisesti korvata kivihiilen käyttöä polt-
toaineena.
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Metsolan kampukselle on valmistunut 
torrefiointilaitos, jossa testataan puupe-
räisten materiaalien jalostusta polttoai-
neeksi Biotuli-hankkeen puitteissa.

Metsolan kampuksen pihamaalla kontissa sijait-
sevan torrefiointilaitoksen suunnittelu aloitettiin 
kesällä 2011 ja koekäyttö laitoksen valmistuttua 
kesällä 2012.

”Tekniikan opiskelijat ovat sekä suunnitelleet 
että toteuttaneet laitoksen. Opettajat ovat olleet 
mukana ainoastaan ohjeita ja suuntaa antavassa 
roolissa”, kertoo tekniikan pt. tuntiopettaja Hannu 
Sarvelainen.

Nopean nettihaun mukaan torrefionti on termoke-
miallista aineen ominaisuuksien muuntamista. Mitä 
torrefiointilaitteella tehdään Metsolan kampuksella? 

Teksti ja kuvat: Anita Heikkinen

Parempaa 
Polttoainetta 

TKI

Puuhakkeesta



Biotuli-hankkeesta käsidesiä?

Biotuli-hanke on monialainen hanke, jonka ta-
voitteena on muun muassa uusien innovaatioi-
den kehittäminen puuperäisistä raaka-aineista.

KyAMK:ssa hanketyötä tehdään tekniikan ja 
sosiaali- ja terveysalan toimialoilla KymiCare ja 
KymiTechnology -osaamiskeskittymistä käsin. 
KyAMK:n sosiaali- ja terveysalan työpaketissa 
tarkoituksena on tutkia hankkeessa syntyvien 
uusien antibakteeristen yhdisteiden hyödyn-
nettävyyttä terveydenhuollossa ja terveyden-
huollon tuotteissa.

Hankkeessa KyAMK:n kumppaneita ovat LTY, 
Saimaan AMK, Cursor, Kinno, Lappeenranta 
Innovation, Imatran Seudun Kehitysyhtiö, 
Kouvolan sekä Lappeenrannan kaupungit ja 
Kymenlaakson liitto.

K oskinen 44

TKI

Hannu Sarvelainen esittelee kahta puuhake-erää, 
joista toinen on vaaleampaa, toinen tummempaa. 
Tummempi on kulkenut torrefiointilaitoksen läpi.

”Laitoksen avulla puuhake lämpökäsitellään niin, että 
sen ominaisuudet polttoaineena paranevat. Puun 
ominaisuuksia saadaan muutettua lähemmäs kivi-
hiilen ominaisuuksia”, Hannu kertoo käsittelystä.

Uusiutuvana luonnonvarana puuhake voi mahdol-
lisesti korvata tulevaisuudessa uusiutumattoman 
kivihiilen käyttöä polttoaineena.

Puuhakkeen testaaminen jatkuu vuoden loppuun, 
jonka jälkeen laitoksessa tullaan testaamaan, pys-
tytäänkö polttoainetta jalostamaan puuraaka-
aineesta, jota ei yleensä voida hyödyntää – esimer-
kiksi metsänhakkuussa jäävistä kannoista, joissa 
on yleensä mukana myös hiekkaa. �

Tekniikan opiskelijoiden suunnittelema ja raken-
tama torrefiointilaitos sijaitsee kontissa Metsolan 
kampuksella. Etualalla pt. tuntiopettaja Hannu 
Sarvelainen.
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Research, development and innovation (RDI) 
in universities of applied sciences

As we all know, our great university has a long 
history in providing education for a number 
of professions. The roots of our educational 
activities date back to 1897 when the Viipuri 
industrial school was established. Today’s 
University of Applied Sciences combines this 
and many similar schools into three faculties 
– technology and transport, social and health-
care, and design and business.

The main task of our university is to provide 
students with proper education and degree pro-
grammes to enable them to work as professionals 
and experts in relevant positions. Project-based 
work in Research, Development and Innova-
tions (RDI) is an important part of educating 
experts in waiting. Our RDI activities are based 
on “applied” research. For us, this is research 
that is directed towards practical applications 
instead of “basic” research which merely aims 
to generate new knowledge. Applied research 

builds on the results from basic research and/
or other applied research, generating ideas 
and knowledge necessary for new or improved 
applications and solutions. All degree students 
should be aware of research activities in their 
respective fields of study. This will improve the 
students’ expertise and produce better profes-
sionals to the labor market.

All three faculties of KyUAS run a number of 
RDI projects. The faculty of Technology and 
Transport has the largest project portfolio 
with an annual budget of ca. 1.1 million euros. 
Most of our projects are partially funded 
from EU sources and include partners from 
businesses and research institutes from Fin-
land and other countries. Other RDI projects 
include business oriented research services 
provided on a case-by-case basis. So far, the 
students’ involvement in the RDI projects has 
mainly been limited to …
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Juhani Talvela
Coordinating Research Director 
juhani.talvela@kyamk.fi 

a) topics for thesis

b) practical training within the project

c) some individual tasks for the project as 
part of the lecture or laboratory courses

d) employment opportunities for a limited 
time after graduation

In the future, project work will become much 
more abundant in all curricula. The LCCE® 
approach to learning requires that we multi-
ply the number of projects with student par-
ticipation. Also, the requirements stated by 
the Ministry of Education and Culture dictate 
that RDI must be included and visible in all 
study programs. So, like it or not, studying 
will become increasingly project based in the 
near future.

Yet, there are some major challenges in gen-
erating good projects for students to work on 
which would produce valuable results for the 
commissioning companies. A fundamental 
discrepancy exists between the university’s 

“education/learning” function and the need of 
companies for accurate, timely research and 
development results. In science universities, 
a solution has been found by combining the-
sis studies with a researcher position. Univer-
sities of applied sciences are still in search of 
an adequate solution. Also, the “Innovation” 
branch of the RDI is almost completely miss-
ing from the universities of applied sciences 
portfolio. One might expect that, being the 
main source of wealth and prosperity, cata-
lyzing and fostering innovations would have 
a more emphasized role among our tasks and 
activities. It remains to be seen in the future if 
anything will change in this respect. �

mailto:juhani.talvela%40kyamk.fi?subject=


Korkeakoulujen arviointineuvoston puheen-
johtaja Riitta Pyykkö kertoi seminaarin aluksi 
lyhyesti ensimmäisen auditointikierroksen 
merkityksestä ja vaikutuksista käytännön 
toimintaan sekä toisen kierroksen auditoin-
nin suunnittelutyöhön.
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Auditointiprosessiin kuuluva auditoin-
nin päätösseminaari pidettiin Kouvolas-
sa 1.10.2012. Tilaisuuteen ilmoittautui 
ennakolta reilut 100 henkilöä henkilö-
kunnasta, opiskelijoista sekä sidosryh-
mien edustajista.

Rehtori Petteri Ikonen kiitti puheenvuorossaan 
lämpimästi KyAMK:n henkilökuntaa auditoinnin 
lopputuloksesta. 

”Auditointiraportti antaa meille loistavia työkaluja 
toimintamme kehittämiseen jatkossa etenkin kun 
korkeakoulujen välinen kilpailutilanne kiristyy jat-
kuvasti ja toiminnan rahoitus on muuttumassa.”

Keskeisiä vahvuuksia
Auditointiryhmän puheenjohtaja, Helsingin yli-
opiston laatupäällikkö Aimo Virtanen, esitteli 
raportin pääkohtia. Keskeisiä vahvuuksina hän 
näki johdon sitoutumisen ja muuttuvan toimin-
taympäristön analyysin onnistumisen.

”Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa on vuorovai-
kutteista ja tavoitteellista. Alueen työelämätarpeet 

KyAMK:ssa tapahtuu

Auditoinnin tuloksista 
tukea toiminnan kehittämiseen

Teksti: Sirpa Ala-Tommola
Kuvat: Petri Hurme



Palauteseminaarin lopuksi käytiin vararehtori 
Mirja Toikan johtamana rentoutunutta keskus-
telua auditoinnin kokemuksista ja saadusta 
palautteesta eri toimijoiden näkökulmista.
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KyAMK:ssa tapahtuu

otetaan huomioon opetussunnitelmatyössä sekä 
opiskelijoiden että sidosryhmien ajatuksia kuun-
nellaan opetuksen kehittämisessä.”

Virtasen mukaan myös korkeakoulun kehittämä 
LCCE®-malli tukee tulevaisuuden osaamista kehit-
tämistä ja tukee osaltaan aluekehitystä.

Keskeisiä kehittämiskohteita
Yhtenäisen laatukulttuurin muodostuminen näyt-
täytyi auditoijille vielä keskeneräisenä erityisesti 
tutkintotavoitteisen koulutuksen ja LCCE®-mallin 
käytännön sisäistämisen osalta.

”Laatujärjestelmän kokonaisuus vaatisi myös vielä 
kehittämistä pystyäkseen tukemaan paremmin 
yhteistä laatukulttuuria sekä prosessien yhtenäis-
tämistä ja tehostamista. Jotta laatujärjestelmän 
dokumentointi ohjaisi toimintaa, tulisi niiden 
sisältö tulla selkeämmin esille myös puheen tasolla 
ja annettuja ohjeita noudattaa yhdenmukaisesti”, 
auditointiryhmä toteaa.

Raportissaan ryhmä suosittelee, että pedagogisen 
strategian laadinnassa tulisi määritellä tarkemmin 
hyvän opetuksen ja pedagogisen osaamisen laatu-
kriteerit yhdessä opetuksen edustajien kanssa.

”Myös opiskelijapalautejärjestelmien kehittäminen 
näyttäisi kaipaavan edelleen suunnitelmallisuutta 
ja systemaattisuutta”, raportissa todetaan.
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Sosiaalialan koulutusohjelma
Edistynyt - tasoisen arvioinnin auditointiryh-
mältä saaneesta sosiaalialan koulutusohjel-
masta puhuivat koulutusohjelmasta vastaava 
Merja Hautalainen sekä kolmannen vuoden 
opiskelija Anni Vuorinen. Molemmat kertoi-
vat omista näkökulmistaan siitä, miten käy-
tännössä koulutusohjelman Problem Based 
Learning (PBL) – menetelmää toteutetaan, 
mitä haasteita se asettaa arjen työskentelylle 
ja mitkä ovat sen hyvät puolet.

Pieni koulutusohjelma on historiansa saatossa 
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KyAMK:ssa tapahtuu

KyAMK:n hyviä käytänteitä

• Opiskelijakunta Klaanin ja rehtoreiden sään-
nölliset tapaamiset vahvistavat opiskelijoiden 
äänen kuulumisen laatutyössä

• Yhteiskuntavastuuraportti

• Ulkoisten sidosryhmien osallistaminen stra-
tegiaprosessiin; ovat vaikuttaneet erityisesti 
strategian painoalavalintoihin

• Alueellinen kumppanuus MAMK:n kanssa 
otettu vastaan mahdollisuutena erityisten 
vahvuusalueiden edelleen vahvistamiseen ja 
työnjaon järkevöittämiseen

• Auditoinnin valinnaiseksi kohteeksi valittiin 
”Opiskelijan hyvinvointi”. Se arvioitiin seuraa-
vasti:

◆ Korkeakoulu tunnistanut hyvin opintojen 
etenemisen ja opiskeluhyvinvoinnin sekä 
opiskelijoiden eri elämäntilanteiden vaati-
musten keskeisyyden toiminnassaan

◆ Hyvinvointityöryhmän työskentelylle 
tulisi asettaa selkeät tavoitteet ja seurata 
niiden toteutumista säännöllisesti; lisäksi 
voitaisiin määritellä asiat, jotka opiskelijan 
hyvinvoinnissa kuuluvat korkeakoululle

◆ Panostukset ja kiinnostus opiskelijoiden 
hyvinvointiin kuitenkin merkittäviä: muun 
muassa psykologitoiminnan käynnistämi-
nen sekä välittömän palautteen lisäämi-
seen tarkoitetut toimet hyvinvointikyselyn 
ja muun palautteen perusteella

hitsautunut yhteen ja onnistunut kasvatta-
maan keskuuteensa vahvan yhteisöllisyyden.

”Sosiaalialan koulutusohjelmassa pitkälle kehit-
tynyt laatukulttuuri, jossa toiminnan ja toimi-
joiden systemaattinen ja yhteisöllinen kehittä-
minen perustuu palautteen hyödyntämiseen, 
tiiviiseen työelämäyhteyteen sekä aktiiviseen 
benchlearning-toimintaan”, auditointiryhmä 
toteaakin raportissaan.

KyAMK:n yhteistyökumppani Mikkelin ammat-
tikorkeakoulu auditoidaan vuoden 2012 mar-
raskuussa. �
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Oppimisprosessin suunnittelu on 
oppimisen pedagoginen kivijalka
ECTS-UUDISTUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KyAMK:n vararehtori Mirja Toikka 
(FT, KL) valaisee opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirto- ja kertymisjärjes-
telmän uudistusta ammattikorkea-
kouluissa.

Teksti: Mirja Toikka (ft, kl), vararehtori
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Oppimisprosessin suunnittelun hyvänä 
perustana on Bolognan prosessiin sisältyvä 
kansallinen ECTS -uudistus ja sen vaatimuk-
set. ECTS -uudistuksen tuoma kulttuurinen 
muutos tutkintoon johtavassa koulutuksessa 
toimii perustana edettäessä uuden ammatti-
korkeakoululain (2014) mukaiseen tutkinto-
järjestelmään. Ministeriö luopuu koulutusoh-
jelmapäätöksistä. Uudistetussa toimiluvassa 
2014 määritellään ammattikorkeakoulun 
koulutusvastuut tutkinnoittain ja tutkintoni-
mikkeittäin.

ECTS-uudistuksen sekä projektioppimisen 
ja ongelmakeskeisen oppimisen rinnalla on 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa kehi-
tetty LCCE® -toimintamallia sekä kohden-
nettu voimavaroja verkko- ja simulaatio-oppi-
miseen.

Suomessa, kuten monissa muissa Euroopan 
maissa, Bolognan prosessi koettiin mahdol-
lisuutena uudistaa oppisisältöjä ja pedagogi-
sia ratkaisuja. ECTS-järjestelmään siirryttiin 
vuonna 2005. Tavoitteena oli, että eurooppa-

lainen korkeakoulualue on perusrakenteil-
taan valmis vuoteen 2010 mennessä.

ECTS-järjestelmä on paljon enemmän kuin 
opiskelun mitoittaminen. Tutkinnonuudis-
tus toi keskusteluun erityisesti seuraavat 
käsitteet: työelämäläheisyys ja työelämä-
vastaavuus, opetussuunnitelmien osaamis-
perustaisuus, geneeriset eli yleiset työelä-
mävalmiudet, koulutusohjelmakohtaiset 
kompetenssit, ydinainesanalyysi, kuormi-
tuslaskelmat, ECTS-mitoitusjärjestelmä, tut-
kintojen profiloiminen ja henkilökohtaiset 
opintosuunnitelmat. Merkittävimpiä uusia 
käsitteitä olivat opiskelijan työmäärä ja mää-
ritelmät koskien opiskelijan oppimistuloksia 
ja osaamista.

Käytännössä ECTS-järjestelmä tarkoittaa 
siirtymistä opetuskeskeisestä lähestymista-
vasta oppimiskeskeiseen lähestymistapaan. 
ECTS on vaatinut muutoksen opetussuun-
nitelmien kehittämiseen mutta yhtä lailla 
opetuksen järjestelyihin, ohjaukseen ja oppi-
misen arviointiin. Keskeinen tavoite on osaa-

misen kehittäminen. Koulutuksen tavoittei-
den ja oppimistulosten on liityttävä vahvasti 
työelämän tarpeisiin. Osaamisen kuvausten 
on oltava selkeät. 

NQF:n (National Qualifications Framework) 
tarkoituksena on lisätä tutkintojen kansallista 
ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailta-
vuutta, parantaa tutkintojärjestelmän toi-
mivuutta ja selkeyttä, helpottaa koulutusjär-
jestelmässä liikkumista, yhtenäistää ja lisätä 
aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista 
ja tunnustamista (AHOT), konkretisoida elin-
ikäisen oppimisen periaatetta ja korostaa 
oppimislähtöisyyttä ja oppimistuloksia kou-
lutuksessa.

Miten NQF-viitekehyksen yhteydessä mää-
ritellyt kompetenssit otetaan ammatti-
korkeakoulu-uudistukseen sisältyvässä 
tutkintojen uudistamisessa huomioon? Kom-
petenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, 
jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaa-
lia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista 
työtehtävistä.
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Kompetenssien luokittelussa on edelleen 
mahdollista käyttää jakoa ammatillisiin 
(subject specific competences) ja yhteisiin 
kompetensseihin (generic competences). 
Ammatilliset kompetenssit on nykyisessä tut-
kintorakenteessa sidottu koulutusohjelmiin 
ja tulevassa rakenteessa todennäköisimmin 
osaamiskokonaisuuksien tuottamiin tutkin-
toihin. Ammatilliset kompetenssit muodosta-
vat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden 
kehittymisen perustan. Yhteiset kompetenssit 
ovat eri tutkinnoille yhteisiä osaamisalueita. 
Niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaih-
della eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset 
kompetenssit luovat perustan työelämässä 
toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden 
kehittymiselle.

LCCE-toimintamallin sovellus- ja kehittä-
mistyössä on edelleen selkeytettävä, mitä 
tutkintojen työelämäläheisyys tarkoittaa? 
Millä tavoin työelämässä tarvittavat valmiu-
det kehittyvät opintojen aikana? Perustuuko 

työelämäläheisyys nykyisin työelämässä tar-
vittavien taitojen harjaannuttamiseen vai 
muuttuvassa työelämässä tulevaisuudessa 
vaadittavaan asiantuntijuuteen? Miten ope-
tuksen ja oppimisen, t&k-toiminnan ja alueel-
lisen kehittämisen integraatio käytännössä 
toteutetaan?

Ydinainesanalyysi terminä on tullut tutuksi 
ammattikorkeakoulussa, mutta yhtä selväksi 
ei ole tullut termin taustalla ollut tavoite: 
muodostaa korkeakouluyhteisössä yhteinen 
käsitys tutkinnon tavoitteista ja priorisoida 
tavoitteen mukaisesti opetettavat asiat niin 
tutkinnon kuin jokaisen opintokokonaisuu-
den tasolla.

Opetussuunnitelman uudistus tulee nähdä 
kokonaisuutena, joka korostaa opintojen 
muodostamaa kokonaisuutta, painopisteenä 
opiskelijan ja oppimisen näkökulma. Se on 
asteittain etenevä opintopolku ja konstruk-
tivistisen oppimisnäkemyksen mukaisesti 

kumulatiivisesti etenevä oppimisprosessi. 
Laajojen osaamisperusteisten opintokoko-
naisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen 
edellyttää pedagogista johtamista ja opetta-
jien työkuvan muutosta tiimityöksi. Uusien 
ajattelu- ja toimintatapojen oppiminen edel-
lyttää, että koko työyhteisö on mukana ope-
tussuunnitelmatyössä. 

ECTS-uudistukseen liittyvä opetussuunnitel-
mien, tutkintojen tavoitteiden ja sisältöjen 
uudistaminen oli tunnistettu niin ammatti-
korkeakoulu- kuin yliopistosektorilla keskei-
seksi tutkinnonuudistuksen tavoitteeksi.

Korkeakoulujen arviointineuvoston raportin 
(2012) mukaan osaamislähtöisyyden varmis-
tamisessa on onnistuttu osittain. Korkea-
koulujen arviointineuvoston aiemmin vuonna 
2010 tekemän selvityksen mukaan tutkinnon-
uudistuksen tavoitteiden tuntemus korkea-
koulu- ja koulutusalatasolla vaihteli suuresti.  
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Ammattikorkeakoulujen arvioinneista ilme-
nee, että lähes kaikissa ammattikorkeakou-
luissa oli aloitettu siirtyminen tutkinnon-
uudistuksen yhteydessä kompetenssi- ja 
osaamisperustaisiin opetussuunnitelmiin. 
Osaamisen arviointikriteerien määrittämi-
nen oli koettu suureksi haasteeksi. Osaami-
sen tasojen määrittäminen eurooppalaisen 
tutkintojen viitekehyksen (EQF3) ja kansalli-
sen viitekehyksen (NQF) mukaisesti tasoille 6 
ja 7 on tuottanut vaikeuksia.

Valtakunnallisesti on pohdittu, miten eri osaa-
misen tasoja (1–5) erottelevat ja kuvaavat arvi-
ointikriteerit tulisi kirjoittaa ja miten osaami-
sen hyväksyttävä minimitaso määritellä niin, 
että se palvelisi työelämää. Tätä työtä on edel-
leen myös Kymenlaakson ammattikorkea-
koulussa jatkettava.

Kansainvälisen liikkuvuuden  
lisääminen
ECTS-uudistuksen tavoitteena on ollut myös 
lisätä kansainvälistä liikkuvuutta. Kansain-
välisen liikkuvuuden edistäminen edellyttää 
Korkeakoulujen arviointineuvoston raportin 
mukaan vaihtojaksojen parempaa suunnitte-
lua, joustavia opetussuunnitelmia ja yhteis-
työtä kansainvälisten korkeakoulukumppa-
neiden kanssa.

Ministerit 47:stä Euroopan maasta kokoon-
tuivat 26. – 27.4.2012 Bukarestissa pohtimaan 
EHEA:n (European Higher Education Area) 
eli eurooppalaisen korkeakoulualueen saavu-
tuksia sekä tulevaisuuden painopisteitä osana 
Bolognan prosessia. Koulutuksen merkitys 
nousi entisestään koko Euroopan laajuisen 
talouskriisin voittamiseksi. Investointi kou-
lutukseen on investointia tulevaisuuteen. 

Ministerit kannustavat korkeakouluja kehit-
tämään yhteisiä ohjelmia ja yhteisiä tut-

kintoja. Korkeakouluja kannustetaan myös 
hyödyntämään liikkuvuuden ja yhteistyön 
tarjoamia mahdollisuuksia Euroopan unio-
nin ohjelmista.

Ministerikokouksessa kiinnitettiin erityi-
nen huomio kansainväliseen liikkuvuuteen. 
”Mobility for Better Learning. Mobility stra-
tegy 2020 for the European Higher Education 
Area (EHEA)” -julkilausumassa korostetaan 
opiskelijoiden, tutkijoiden, opettajien ja muun 
henkilöstön korkealaatuisen kansainvälisen 
liikkuvuuden kehittämistä. Liikkuvuus kehit-
tää osaamista ja parantaa työllistymismah-
dollisuuksia sekä edistää eurooppalaisen 
kulttuuri-identiteetin kehittymistä.

Leuven / Louvain-la-Neuve kommunikea 
asetti tavoitteeksi, että vuonna 2020 vähin-
tään 20 % korkeakoulututkinnon suoritta-
neista on opiskellut tai harjoitellut ulkomailla 
vähintään 3 kuukauden ajan tai suorittanut 
vähintään 15 opintopistettä.
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Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kan-
sainvälisen liikkuvuuden tavoite vuoteen 2013 
- 2016 on 300, mikä sisältää lähtevät ja saapu-
vat vaihto-opiskelijat. Ammattikorkeakoulun 
tutkintotavoite 2013 – 2016 on keskimäärin 
727 tutkintoa, josta ylempien ammattikorkea-
koulututkintojen osuus on 80. 

Ammattikorkeakoulusta kansainväliseen 
vaihtoon lähtevien osuus 20 %:n tavoitteen 
mukaisena olisi noin 145. Kyseinen tavoite on 
mahdollista saavuttaa ja myös ylittää. 

Lähteet:
EHEA / European Higher Education Area. Making 
the Most of Our Potential: Consolidating the Euro-
pean Higher Education Area. Bucharest Communi-
qué 26. – 27.4.2012.

EHEA / European Higher Education Area. Beyond 
the Bologna Process: Creating and connecting 
national, regional and global higher education 
areas. Statement of the Third Bologna Policy Forum 

Bucharest, April 27th, 2012.

EHEA / European Higher Education Area. Mobility 
for Better Learning.Mobility strategy 2020 for the 
European Higher Education Area. 

Evaluation of the Bologna Process Implementation 
in Finland. Part I: Evaluation of the Degree Reform. 
Part II: The Implementation of the Bologna Reforms 
in Finland from an International Perspective. Pub-
lication of the Finnish Higher Education Evaluation 
Council 6:2012.

The Bologna Process and Finnish Universities of 
Applied Sciences. 2007. The final report of the 
project. Arene. 

Toikka, M. 2002. Strategia-ajattelu ja strateginen 
johtaminen ammattikorkeakoulussa. Tapaustutki-
mus Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta. Aka-
teeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto.

Tutkinnonuudistuksen arviointi 2010. Korkeakoulu-
jen arviointineuvoston julkaisuja 17:2010.

Virtanen, A. & Keränen, H. & Murtovuori, J. & Ruta-
nen, P. & Yanar, A. & Hiltunen, K. & Saarilammi, M-L. 
2012. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun audi-
tointi 2012. Korkeakoulujen arviointineuvoston 
julkaisuja 10:2012.



Työelämä

K oskinen 55

There are a lot of scenarios made for the 
future of Russia. Professor Kivinen presented 
four of them: the (Indian) model of Russia as a 
deteriorating and weakening democracy, the 
patrimonian model of authoritarian develop-
ment with a strong domestic economy based 
on military industry, the model of slow and 
controversial modernizationm, and finally 
the model of a new rapidly growing Russia 
diversifying its production structures.

Mr Kari Niklander from Taloustutkimus Oy 
Market Research Company presented the 
company’s activities in Russia.  Being the old-
est Finnish market research company in Rus-
sia (from 1971), it has conducted more than 
2500 market studies in Russia.

Ms Pirjo Karhu started her business in Russia 
in 1991. Her years in Russian business have 
turned into a success story but Ms Karhu 
always empesizes that success is a result of  
hard work, a good business idea, close cus-
tomer connections, understanding the oper-

This was the name of the seminar, or-
ganized 5 October, 2012 in Kouvola 
with the aim of discussing  questions 
concerning business, sales, marke-
ting and communication with Russi-
ans and in Russia.

The seminar was opened by Ms Satu Mäkelä, 
a director from Kaakkois-Suomen Ely-keskus 
Kouvola, who told about her recent trip to 
Moscow, which gave a good picture of Russia’s 
strives to implement the innovation policy in 
order to acquire technology and new ideas 
from western countries. One of the examples 
is the Skolkovo project which the Finnish com-
panies should examine and participate in.

The first session started with two introduc-
tory speeches. The first one was given by 
professor Markku Kivinen from Aleksanteri 
Institute and dealt with the general problems 
in the development of Russia and the related 
strategic choises. 

ational environment, having a quality moni-
toring system, and international networking. 

A representative of a small firm, Ms  Lilia 
Leps, a director of Ahvenkosken Savu (fish 
processing enterprise), emphasized the qual-
ity of customer service and the need to know 
the customer’s  priorities. 

These thoughts were supported by Ms Jana 
Kurkinen, a director from Radio Sputnik. She 
told about the company’s customer service 
practices and discussed the matter of finding 
new solutions to customers’ problems when 
marketing to Russians and in Russia. 

An expert on educational issues, Ms Marita 
Aho from EK emphasized the significance 
of producing competencies by doing things 
in new ways: going out of university classes, 
integrating studying and working, participat-
ing in projects in companies, creating inter-
national networks and introducing entrepre-
neurship during studies as a career alternative 
after graduating.

Venäjä-bisnestä, 
Text: Soili Lehto-Kylmänen
Photo: Satu Mäkelä harasoo!

http://www.taloustutkimus.com
http://www.konsu.com
http://www.ely-keskus.fi/en/frontpage/Sivut/default.aspx
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/index.html
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/index.html
http://www.radiosputnik.fi
http://www.ek.fi/ek/en/index.php


 The second part of the morning session was 
a talk show during which questions were 
answered, and it was hosted by a student of 
KyUAS, Mr Aleksanteri Repo. The represen-
tatives of different companies answered to 
a wide range of questions dealing with the 
importance of right and honest attitudes in 
Russian business.

Työelämä
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In order to develop profound competencies, 
institutions of higher education should be 
more aware of the needs and expectations of 
working life. Ms Aho’s presentation introduced 
the results of Oivallus project concerning a new 
concept of work, new working conditions and 
new qualifications needed in the international 
working environments of the future.

In the afternoon session, the participants 
were divided into three workshops led by 
moderators on the following topics: selling 
to Russians, marketing in Russia and future 
visions in Russian business education. 

The seminar was finished by Mr Kalle Kal-
lionpää, a project director from Kinno (Kou-
vola Innovation oy) with a conclusion of the 
results of the workshops. This part included 
also video interviews of three people: an 
export coordinator Heini Laukkanen, a rock 
musician Erkki Seppänen and a journalist 
Jussi Konttinen. They told about their expe-
riences, impressions and work in Russia and 
with Russians. 

The seminar was organized by ESR project 
Rubipro (Russian business promotion) and 
KyUAS in cooperation with Aleksanteri Insti-
tute, Cursor Oy, Ekami, Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus, Kinno Oy,  Kymen Yrittäjät, Kymen-
laakson Kauppakamari and Kymenlaakson 
Venäjän kaupan kilta. A group of KyUAS stu-
dents were responsible for many practical 
tasks before and during the seminar. �

http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/liitetiedostot/Oivallus_loppuraportti_web.pdf


Esitelmien ohella insinöörikoulutuksen foo-
rumissa oli mahdollisuus tutustua näytte-
lyyn, jossa oli esillä omituisia esineitä, her-
kullisia tarinoita ja legendaarisia henkilöitä. 
Esillä oli muun muassa Päätalon todistus 
toukokuulta 1949.

Lokakuussa 2012 juhlittiin Tampe-
reella suomalaista insinöörikoulu-
tusta, joka täytti 100 vuotta. Suuri 
osa tekniikan taitajista tekee mata-
lalla profiililla enemmän tai vähem-
män näkymätöntä työtä yhteiskun-
nan rakentamiseksi. 

Suomen ensimmäinen teknillinen opisto 
aloitti toimintansa Tampereella syksyllä 1912. 
Komitean mietinnössä vuodelta 1907 tode-
taan ”…jotain on tehtävä niitten nuorukaisten 
hyväksi, jotka lyseosta lähteneinä eivät pyri 
korkeakouluihin, vaan haluavat kääntyä käy-
tännöllisille aloille.” Näillä ajatuksilla lähdet-
tiin kehittämään teknisille aloille koulutusta, 
josta on syntynyt nykyinen insinöörikoulutus. 

Tutkinto oli aluksi kolmivuotinen, opetusta 
annettiin koneenrakennuksen, sähköteknii-
kan, huoneenrakennuksen ja tehdasteolli-
suuden ammattiosastolla. Opiskelijalta edel-
lytettiin viisiluokkaista reaalilyseokurssia, 
hyvämaineisuutta sekä vuoden työkokemusta 
opiskelualalta. Malli koulutukseen haettiin 
Keski-Euroopasta. 

Sata vuotta 
Koulutus

Teksti: Marja-Liisa Sirén-Huhtinen ja 
Maija Salovaara-Korhonen
Kuvat: Risto Korhonen

– 140 000 inssiä
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Koulutus

Sadassa vuodessa on koulutettu 140 000 insi-
nööriä. Suomen onneksi heitä ei ole sijoitettu 
viiden metrin välein Saharaan tai Pohjoisna-
valle, kuten insinöörivitseissä on ehdotettu. 
Insinööritieto on mahdollistanut mukavuuk-
sin varustetun maailman, jossa piintyneinkin 
humanisti tuntee olonsa niin turvalliseksi, 
että voi vitsailla insinöörien kustannuksella 
kaukolämmitetyn, ydinvoimasähköllä valais-
tun kotinsa mukavalla sohvalla.

Uusi aika – uudenlaiset insinöörit 
Juhlaviikolla järjestettiin Tampereella insi-
nöörikoulutuksen Foorumi 2012, johon osal-
listui lähes 430 insinöörien kouluttajaa. Fooru-
min tärkein osa oli opettajien ja koulutuksen 
avainhenkilöiden 62 esitelmää − mukana 
myös KyAMK:n opettajien esityksiä. Esitykset 

avasivat insinöörikoulutusta laajasti. Esitel-
mistä on tehty kirja, jota voi tilata osoitteesta 
julkaisut@tamk.fi.

KyAMK:sta osallistuneiden mielenkiinto koh-
distui foorumissa teemoihin, jotka voisivat olla 
keskustelun arvoisia myös omassa ammatti-
korkeakoulussa, kuten opetuksen innostavat 
oppimis- ja arviointimenetelmät, oppimisen 
mittaaminen ja vertailtavuus, LuMa-aineet ja 
kielet: erikseen vai integroituna sekä työelä-
mälähtöisyys ja kansainvälisyys: lisäarvo vai 
itsetarkoitus. 

Juhlaviikon päätteeksi oli perjantaina val-
takunnallinen pääjuhla Tampere-talossa. 
Hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila toi 
juhlapuheessaan esille ajatuksiaan insinööri-
koulutuksen tulevaisuudesta.  

Juhlapuheiden jälkeisessä paneelikeskuste-
lussa yritysjohtajat ja vaikuttajat keskusteli-
vat insinöörikoulutuksesta ennen, nyt ja tule-
vaisuudessa. Kannanotoissa kävi selvästi ilmi, 
miten muuttuvassakin yhteiskunnassa tarvi-
taan insinöörejä, joilta edellytetään nopeaa 
sopeutumista muutoksiin, valmiutta lähteä 
ulkomaille, yrittäjyyshalukkuutta ja varautu-
mista lyhytkestoisiin työsuhteisiin. Opettajaa 
miellytti erityisesti kuulla, että ”teemme arvo-
kasta työtä”! �

Lisätietoja
Maija Salovaara-Korhonen ja  
Marja-Liisa Sirén-Huhtinen 

etunimi.sukunimi@kyamk.fi 

Pääjuhlan videotallenne
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mailto:julkaisut%40tamk.fi?subject=
http://www.insinooritsatavuotta.fi/site/materiaalit/galleria/


Palautetta!

Tykkää Koskisesta myös Facebookissa!
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Toivomme palautetta verkkolehti Koskisesta. Mitä pidät ilmeestä? 
Entä lehden luettavuudesta ja sisällöstä? Jos sinulla on mielessäsi 
uusia jutunaiheita, kuulemme myös ne mielellämme.

Lähetä palautteesi toimituksen sähköpostiin
koskinen@kyamk.fi.

Kiitos palautteestasi!

Seuraava Koskinen ilmestyy helmikuussa. Tervetuloa 
lukemaan!

Miten onnistuimme? 
Kerro mielipiteesi!

Palaute

https://www.facebook.com/pages/KyAMKn-Verkkolehti-Koskinen/101214943301047
https://www.facebook.com/pages/KyAMKn-Verkkolehti-Koskinen/101214943301047
mailto:koskinen%40kyamk.fi?subject=
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