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Korkeakouluoppimisen kontekstina 
käytännön työelämä,  
menetelmänä innovaatiopedagogiikka 

• opiskelussa sovelletaan työelämän ja ammattialojen toimintatapoja ja 
harjaannustaan ratkomaan käytännön tehtäviä työssä jo 
opiskeluvaiheessa. 

• projektioppiminen, itseohjautuvat tiimit, aidot työelämässä ratkaistavat 
ongelmat 

• opetus perustuu innovaatiopedagogiikkaan: työelämään linkittyviin 
opetusmenetelmiin ja toimintatapoihin 

• opetukseen kytketään soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, jota tehdään 
työelämäkumppaneiden kanssa ja näiden tarpeisiin 

• Innovaatiopedagogiikka tähtää opiskelijoiden innovaatiovalmiuksien 
luomiseen yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa. 
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Esimerkkejä kehittämishankkeista: 
UTELE – kansallinen hanke 

-  etsii keinoja tutkimustiedon yleistajuistamiseen ja levittämiseen yleisen kirjaston 
ympäristössä.  
- rahoittaja Koneen Säätiö, 2-vuotinen hanke 
Tavoitteena on herättää tutkijat tunnistamaan yleinen kirjasto väylänä yleisön 
tavoittamiseen sekä havahduttaa paikallisyhteisö siihen, että yleinen kirjasto voi 
toimia törmäyttäjänä tutkimustietoon.  
Hankkeessa kehitetään kirjastojen käyttöön konsepti, jolla vahvistetaan yleisten 
kirjastojen roolia tieteellisen tiedon ja tutkimuksen esille nostajana, kiinnostuksen 
herättäjänä sekä keskustelun avaajana. 
• Helsingin kaupunginkirjasto: Kontula ja Jakomäki 
• Naantalin kaupunginkirjasto 
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Esimerkkejä kehittämishankkeista: 
NSS-LIS Network II 
kansainvälinen yhteistyöhanke 

North-South-South / Library and Information Studies Network II 
(NSS LIS Network II) 
- vuodesta 2006 lähtien, rahoittaja CIMO + UM 
- liikkuvuushanke: henkilöstö- ja opiskelijavaihto  
- terveysalan informaatio (1. vaihe) 
- kirjastojen rooli tiedon hyödyntämiseksi tehokkaasti elinkeinotoiminnassa 

ja innovaatioiden synnyttämisessä (2. vaihe) 
- Åbo Akademi, Oulun yliopisto ja Turun AMK 
- Namibian yliopisto 
- Etelä-Afrikka: University of Western Cape 
- Senegal: 1 yliopisto, Tansania: 2 yliopistoa 
- työpajat, intensiivikurssit, verkostotapaamiset, tiedonlevittämisprosessit, 

julkaisut 
 
 



Yhteiskunnalliset haasteet  - 
kumppanuus kehittämisessä 
 1 Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi 

2 .Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja 
merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous 
3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia 
4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne 
5. Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet 
6. Eurooppa muuttuvassa maailmassa – osallistavat, innovatiiviset ja 
pohtivat yhteiskunnat 
7. Turvalliset yhteiskunnat – Euroopan ja sen kansalaisten vapauden 
ja turvallisuuden suojeleminen 
 
Miten? 
• nopeat kokeilut, kansainvälisesti, kokemusten kerääminen 
• henkilöstön koulutus, palvelujen kehitys, mallintaminen ja 

konseptointi, yrittäjyyden tukeminen 
• osallistaminen, tiedon levittäminen kohderyhmille  
• uudet, ennakkoluulottomat kumppanuudet, entistä suuremmat 

konsortiot 
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Kehittämistarpeita - pohdinta  

• Parikeskustelu, 10 min 
1. Mitä ajankohtaisia kehittämiskohteita tunnistat kirjastosi 
kannalta tai VASKI-konsortiossa, nyt tai 
lähitulevaisuudessa? 

 
2. Keiden kumppanien kanssa tunnistettuja haasteita ja 
ongelmia olisi hyvä ratkoa? Suomessa, kansainvälisesti? 
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Rahoitusmahdollisuuksia 
Rakennerahastot:  
ESR: Euroopan sosiaalirahasto 
-- hakuja vuosittain: alueellisia ja valtakunnallisia toimia 
EAKR: Euroopan aluekehitysrahasto (aina valtakunnallinen) 
- omarahoitus 20-30% budjetista 
 
6 Aika:  rakennerahastot-kokonaisuudesta erotettu 39M€ osuus 
kaudelle (2014-2020) 
-ns. kuutoskaupunkien kaupunkikehityksen tukeminen (Helsinki, 
Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu) 
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Horisontti 2020: EU:n tutkimusohjelma  
• eri tieteenaloille, 70 miljardia (2014 – 2020) 
• suomalaisilla kirjastoilla hyvä maine EU:ssa, kannattaa 

hyödyntää 
• kumppaneita vähintään 3 maasta, yleensä useampi 
• entistä enemmän yrityskumppaneita  
• kirjasto hyötyy eniten roolista osatoteuttajana, 

hankehallinto kannattaa jättää esim. korkeakoululle tms. 
• hakuja avoinna jatkuvasti, vähintään kerran vuodessa on 

sellainen avoinna, jossa yleinen kirjastolla voisi olla rooli 
kumppanina (osatoteuttajana) 

• uudet, ennakkoluulottomat konsortiot - > innovaatiot 
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Luova Eurooppa -ohjelma 

• tavoitteena on suojella ja edistää Euroopan kulttuurista 
ja kielellistä moninaisuutta sekä vaalia Euroopan 
kulttuurien kirjoa. 
 

• Tavoitteena on auttaa kulttuurialaa ja luovia aloja 
sopeutumaan digitaaliaikaan ja globalisaatioon sekä 
avata luovan alan toimijoille uusia kansainvälisiä 
mahdollisuuksia ja markkinoita. Tärkeää on myös 
uusien yleisöjen tavoittaminen. 
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Säätiöt, rahastot  

 
www.aurora-tietokanta.fi/ 
-kattava tietokanta, myös EU:n ohjelmia ja määräaikoja 
 
Koneen Säätiö 
muut julkiset ja yksityiset opetus- ja kulttuurialan säätiöt ja 
rahastot 
 
V-S liitto/Maakunnan kehittämisraha: esim. TY Tuorlan 
tiedekeskushanke 
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Kiitos! 
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aulikki.holma@turkuamk.fi 
p. 050 5985 565 
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