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LÄMPIMÄSTI TERVETULOA  
AMMATTIKORKEAKOULUPÄIVILLE 2016  
- AMK GOES DIGI!
Tänä vuonna teemme yhdessä loikan ammattikorkeakoulujen digimaail-
maan ja digitulevaisuuteen.  Digitalous ja -koulutus ovat jo täällä. Mikä 
muuttuu ja mikä säilyy? Se selviää vain rohkeasti kokeilemalla!

Ammattikorkeakoulupäivien ohjelmassa on jälleen luvassa mielenkiin-
toisia alustuksia, puheenvuoroja sekä ajatuksia virittäviä keskusteluja. 
Otetaan niistä kaikki irti! AMK-päivillä julkistetaan myös verkkojulkaisu, 
jossa avataan ammattikorkeakoulujen ja Arene ry:n 20-vuotistaivalta 
osoitteessa www.maailmanparas.fi.

Parhaimmat kiitokset yhteistyökumppaneillemme – Akava ja STTK. Eri-
tyiskiitos ammattikorkeakouluopiskelijoille, jotka ovat olleet mukana ide-
oimassa ja toteuttamassa digiteemaa tänä vuonna.

Vain oppimalla voi uudistua – jaetaan siis osaamista ja kokemuksia. 
Pohditaan yhdessä digitalisaation vaikutuksia, sekä sitä miten koulutus, 
ammattikorkeakoulujen toiminta sekä pedagogiikka muuttuvat. Toivom-
me, että viihdyt päivillä!

Yhdessä kohti maailman parasta korkeakoululaitosta!

Ammattikorkeakoulujen    Humanistinen 
rehtorineuvosto Arene ry   ammattikorkeakoulu

Riitta Rissanen     Tapio Huttula                      
toiminnanjohtaja    rehtori, toimitusjohtaja   
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HYVÄ TIETÄÄ 
 
AMK-päivien tuottajat
AMK-päivien tuottajat palvelevat Sinua läpi seminaarin.  
Tunnistat meidät oranssista huivista tai kravatista.

Matkatavaroiden säilytys & majoittuminen
Matkatavaroiden valvottu säilytys on Conference-osas tolla  
kannella 6 tiistaina klo 10.15–19.00.

Hytteihin majoittuminen tapahtuu klo 18.00–19.30.

RUOKAILUT JA KAHVIT
Tiistai 17.5. 
Lounas klo 11.15–12.15, Grande Buffet, kansi 6
Kahvit klo 15.45–16.15, Atlantis Palace, kansi 7
Illallinen klo 19.30–21.00, Grande Buffet, kansi 6

Keskiviikko 18.5.
Meriaamiainen klo 7.00–9.30, Grande Buffet, kansi 6
Kahvit klo 16.15–16.45, Atlantis Palace, kansi 7
Illallinen klo 19.30–21.00, Grande Buffet, kansi 6

Torstai 19.5
Meriaamiainen 7.30–10.00, Grande Buffet, kansi 6

LAIVAN LÄHTÖ- JA SAAPUMISAJAT JA 
MAISSA KÄYNTI TUKHOLMASSA
Huomioithan, että kellonajat ilmoitetaan aina paikallisessa  
ajassa. Suomen ja Ruotsin välinen aikaero on yksi tunti (-1 h).

Tiistai 17.5 
17.00 lähtö Helsingistä

Keskiviikko 18.5
4.15 saapuminen Maarianhaminaan
4.25 lähtö Maarianhaminasta
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9.30 saapuminen Tukholmaan 
16.45 lähtö Tukholmasta

23.45 saapuminen Maarianhaminaan
23.55 lähtö Maarianhaminasta

Torstai 19.5
09.30 saapuminen Helsinkiin

MAISSA KÄYNTI TUKHOLMASSA 
Laiva saapuu keskiviikkona klo 9.30 Tukholmaan. AMK-päivien ohjelma 
jatkuu keskiviikkona klo 12.00 

TILAT
Atlantis Palace -yökerho, kansi 7  
Pääohjelma sekä Digioppiminen ja -pedagogiikka – laatuloikka tulevai-
suuteen -sessio.

Conference-osasto, kansi 6
Sessioiden pienryhmät sekä Mindfulness – aamuharjoitus.

AMK-PÄIVIEN SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT
Periscope: @AMKpaivat
Twitter: @AMKpaivat, #amkgoesdigi
Facebook: https://www.facebook.com/amkpaivat/

WI-FI
Wi-Fi-kirjautumisohje: Valitse ensin kyseisen laivan verkkotunnus 
(SSID). M/S Silja Serenaden verkkotunnus on serenade. Avaa selain 
ja kirjoita maihinnousukortissa olevan numerosarjan kahdeksan (8) vii-
meistä numeroa esille tulevaan ruutuun muodostaaksesi yhteyden.Huo-
mioithan, että laivan yhteys toimii vaihtelevasti.

MUISTATHAN LADATA LAITTEESI, SILLÄ SEMINAARITILOISSA EI 
VÄLTTÄMÄTTÄ OLE LATAUSMAHDOLLISUUTTA.
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AMK-PÄIVÄT 2016 – OHJELMA
Huom. kaikki ajat ovat paikallista aikaa.

TIISTAI 17.5.2016 
 
11.15 Lounas
Grande Buffet, kansi 6

Pääohjelma: Atlantis Palace -yökerho, kansi 7

12.30 Tervetulosanat ja Arene ry:n 20-vuotisjuhlajulkaisu
Arene ry:n puheenjohtaja, rehtori Tapio Varmola

13.00 Korkeakoulutuksen tulevaisuus
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

13.45 Y-sukupolvi kohtaa AY-pomot  
– tulevaisuuden tekijät ja muuttuva työelämä
Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava, puheenjohtaja Antti Palo-
la, STTK, puheenjohtaja Henna Hirvonen, Akavan opiskelijat, 
puheenjohtaja Emma Koskimaa STTK-opiskelijat

14.45 Sopiiko tietotyö ihmisaivoille?
Tutkimusjohtaja Minna Huotilainen, Turun yliopisto

15.15 Digitalisaatio ja ammattikorkeakoulujen  
uudet ansaintalogiikat
Toimitusjohtaja Mikael Jungner, Kreab Oy

15.45 Kahvit ja siirtyminen sessioihin

16.15–18.00 Rinnakkaissessiot

 
DIGIOPPIMINEN JA -PEDAGOGIIKKA  
– LAATULOIKKA TULEVAISUUTEEN
Atlantis Palace -yökerho kansi 7

Session vetäjät:  Humakin opiskelijatiimi,  
   Akavan opiskelijat, STTK-Opiskelijat ja  
   SAMOK
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Session tavoite:  Minkälaista lisäarvoa digipedagogiikka tuo   
   oppimistilanteeseen ja kuinka opiskelijat näkevät  
   sen? Minkälainen tulevaisuus digioppimisella on  
   jatkossa? Kuinka digikampusta rakennetaan?  
   Näihin  kysymyksiin osion mielenkiintoiset  
   alustajat antavat näkökulmia, jonka jälkeen   
   opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja  
   kertomaan mielipiteitä digioppimisen  
   tulevaisuudesta. Tule kuuntelemaan, mitä   
   opiskelijat ovat digioppimisen tulevaisuudesta  
   mieltä ja esittämään kiperiä kysymyksiä  
   opiskelijapanelisteille.

Alustus:   Jaana Kullaslahti ja Lotta Linko, Hämeen  
   ammattikorkeakoulu: O365 ja mikä lisäarvo  
   digipedagogiikalle on oppimistilanteessa?, Päivi  
   Timonen, Humanistinen ammattikorkeakoulu:  
   digikampuksen rakentamisesta ja MOOC, Turo  
   Kilpeläinen, Kajaanin ammattikorkeakoulu:  
   Tulevaisuuden korkeakoulutuksesta ja  
   digitalisaation roolista siinä.

TARVITAANKO TUTKINTOJA? OSAAMINEN DIGIAJASSA
Conference-osasto, kansi 6, kokoustilat 3–5

Session vetäjät:  Pekka Auvinen, vararehtori,  
   Karelia-ammattikorkeakoulu ja Susanna  
   Niinistö-Sivuranta, vararehtori,  
   Laurea-ammattikorkeakoulu

Session tavoite ja työskentelytavat:Työpajan tavoitteena on keskus-
tella ja  rakentaa yhteistä käsitystä korkeakoulututkintojen tulevaisuud-
esta digitalisoituvassa toimintaympäristössä työelämän, opiskelijoiden, 
henkilöstön ja johdon näkökulmista. Työpaja alkaa lyhyellä alustuksella 
ja paneelilla. Tämän jälkeen tuotamme yhdessä seuraavana päivänä 
esitettävän digitaalisen tuotoksen tavoitteena olevista teemoista.
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SOTE-OSAAMINEN JA TYÖ DIGIAJASSA  
– PALVELURAKENTEIDEN UUDET MAHDOLLISUUDET
Conference-osasto, kansi 6, kokoustilat 12–14

Session vetäjä: Päivi Karttunen, vararehtori,  
   Tampereen ammattikorkeakoulu 
 
Session tavoite:  Työpajan tavoitteena on hahmottaa niitä  
   digiajan palvelurakenteiden  
   mahdollisuuksia ja vaatimuksia, joita  
   sote-alan osaamiseen ja työhön  
   kohdistuu.

Alustus:   Maritta Korhonen, kehittämispäällikkö,  
   Sosiaali- ja terveysministeriö ja Paula  
   Poikela, projektipäällikkö,  
   Lapin ammattikorkeakoulu

Alustusten pohjalta edetään Learning cafe -tyyppiseen 
työskentelyyn, jonka pohjalta kootaan ryhmän näkemykset  
alan tulevaisuuden näkymistä.

AMMATTIKORKEAKOULUTUKSESTA TUTKITTUA  
– KATSAUS TUOTETTUUN TUTKIMUSTIETOON JA  
TUTKIMUKSEN VAIKUTTAVUUTEEN  
AMMATTIKORKEAKOULUISSA
Conference-osasto, kansi 6, kokoustilat 19–22

Session vetäjä:  Pentti Rauhala, emeritus rehtori,  
   Laurea-ammattikorkeakoulu
Session tavoite:  Työpajan tavoitteena on esitellä ja  
   arvioida käynnissä oleva tutkimushanke  
   ja saada linjaukset sen jatkamiseen.  
   Tutkimushanketta toteuttavat Mervi  
   Friman, Hämeen ammattikorkeakoulu,  
   Tapio Huttula, Humanistinen   
   ammattikorkeakoulu, Mauri Kantola,  
   Turun ammattikorkeakoulu    
   ja Pentti Rauhala 

Alustus:   Mauri Kantola, Senior advisor, Turun  
   ammattikorkeakoulu 
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Kommenttipuheenvuorot: Aija Töytäri, opetusneuvos, Opetus- ja 
kulttuuriministeriö sekä Hannu Kotila, projektipäällikkö, Haaga-Helia 
Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Käytäntölähtöisen tutkimuksen 
yhdistys PraBa ry

KOKEILUJA DIGIAJASSA – AMMATTIKORKEAKOULUJEN  
TKI JA AVOIN TIEDE JA TUTKIMUS
Conference-osasto, kansi 6, kokoustilat 20–21

Session vetäjä:  Anne Kärki, TKI-johdon verkoston puheenjohtaja,  
   Satakunnan ammattikorkeakoulu
 
Session tavoite:  Alustusten ja työpajojen tavoitteena on luoda  
   katsaus Avoin tiede ja tutkimus -toimintaan  
   ammattikorkeakoulujen näkökulmasta, työpajat  
   mahdollistavat osallisuuden kautta  
   yhteiskehittämistä ja uuden oppimista.
 
Alustus:   Avoin TKI-toiminta ammattikorkeakouluissa,  
   Seliina Päällysaho, Seinäjoen  
   ammattikorkeakoulu ja ATT – tukevat palvelut,  
   Tuija Raaska, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus

Työpajat (jokainen osallistuja valitsee kaksi)
 
Työpaja 1:   Palvelurobotit muutoksen tuojina sosiaali- ja  
   terveyspalveluissa, Perttu Heino, Tampereen  
   ammattikorkeakoulu 
 
Työpajan tavoitteena on esitellä olemassa olevaa palvelurobottitarjon-
taa ja pohtia miten palvelurobotiikan kehittyminen vaikuttaa sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden tarjontaan ja sisältöön. Lisäksi tavoitteena 
on luodata muutoksen haasteita koulutuksessa ja soveltavassa T&K 
-toiminnassa. Valmistuvilla sote-osaajilla tulee olla valmiudet käyttää 
robotteja työssään ja kyky muokata niiden toimintoja asiakkaiden tar-
peiden mukaisesti. Miten varmistamme sen, että tulevaisuuden osaajat 
tietävät, miten robotteja käytetään ja sovelletaan? Miten koulutusta 
pitäisi kehittää ja mitä pitäisi kouluttaa?
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Työpaja 2:  Digitalisoituva biotalous – esimerkkicasena  
   Horizon 2020 -hanke Smart Ground,   
   Heikki Särkkä, Mikkelin ammattikorkeakoulu
 
Työpajan tavoitteena on ideoida Smart Ground -hankkeessa 
syntyvää opintokurssia liittyen hankkeessa tuotettuun sisältöön 
ja tiedon levitykseen. Hankkeessa luodaan erilaisilla kaatopa-
ikoilla olevista sekundaarisista raaka-aineista kansainvälinen tie-
topankki, jonka avulla niiden uudelleenkäyttöä voidaan tehostaa. 
Kurssin tavoitteena on opettaa ympäristöalan opiskelijoille kuin-
ka biotalouteen liittyviä tietopankkeja luodaan ja kuinka niiden 
sisältämää tietoa voidaan hyödyntää eri tilanteissa.

Työpaja 3:   Pelillistämisellä tavoitteeseen, Anne  
   Karhu, Kajaanin ammattikorkeakoulu
 
Tavoitteena on virittää ajatuksia pelimekanismien hyödyn-
tämiseksi toimintaprosesseihin. Työpajassa kehitetään omia 
ideoita pelillistämisen keinoin.

Työpaja 4:   Survive in the Arctic, TKI-päällikkö Eila  
   Linna,  Lapin ammattikorkeakoulu, Elina  
   Männikkö ja Juha Laakko Tieto- ja  
   viesintätekniikan laboratoriosta pLab
 
Työpajan tavoitteena on testata ja arvioida uusinta matkailuy-
rittäjien ideoimaa peliä kylmäsuojauksesta. Peli on osa uutta 
Arctic Guide -virtuaalikurssia, joka tulee valtakunnalliseen tar-
jontaan ensi vuonna. Kutsumme myös ammattikorkeakouluja 
kehittämään yhdessä simulaatioon ja pelillisyyteen perustuvia 
virtuaalikoulutuksen materiaaleja. Arktinen olosuhdeosaaminen 
on Lapin elinkeinoelämän perusedellytys. Lapin ammattikorkeak-
oulussa käännämme pitkät etäisyydet, vaativan ilmaston ja har-
van asutuksen voimavaraksi kehittämällä digipalveluita tiiviissä 
yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa.

AMMATTIKORKEAKOULUTUKSEN  
YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA TALOUS  
Conference-osasto, kansi 6, kokoustilat 6–11

Session vetäjä:  Mirja Pöhö, talousjohtaja, Hämeen  
   ammattikorkeakoulu 
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Session tavoite:  Työpajan tavoitteena on käsitellä  
   ammattikorkeakoulujen vaikuttavuutta 
   talouden näkökulmasta, sekä tarkastella  
   koulutuksen ja talouskasvun sekä talouden   
   kilpailukyvyn yhteyttä. Sessiossa on luvassa  
   myös keskustelua sekä työpajatyöskentelyä.
 
Alustus:   Eero Elsinen, hallinto- ja talousjohtaja, Karelia  
   ammattikorkeakoulu, Tommi Tamminen,  
   talous- ja hallintojohtaja, Satakunnan  
   ammattikorkeakoulu.
 
Kommenttipuheenvuorot: Eugen Koev, pääekonomisti, Akava sekä 
Ralf Sund, pääekonomisti, STTK

18.00–19.30 Majoittuminen

19.30–21.00 Illallinen
Grande Buffet, kansi 6

KESKIVIIKKO 18.5.2016
7.00–9.30 Meriaamiainen
Grande Buffet, kansi 6
Aamupäivän vapaavalintaisessa ohjelmassa (klo 8.00–12.00) on  
tarjolla muun muassa:

8.00–8.30 Mindfulness – aamuharjoitus 
Conference-osasto, kansi 6, kokoustilat 6–11

10.00–11.00 Akavan ja STTK:n työhyvinvointikävely 
Lähtö laivaterminaalin sisääntulon edestä klo 10.00.

Mahdollisuus työryhmien kokouksiin.
Mahdollisuus maissa käyntiin.

12.00–12.45 TKI-kärjet-palkinto ja ERTO ry:n stipendi parhaalle 
työelämän kehittämistyölle 
Atlantis Palace -yökerho kansi 7
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13:00 Päivän avaus ja sessioiden kultajyvät

13:45 Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus
Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus Riitta Maijala, Suomen 
Akatemia

14:30 Digitaalinen murros – mikä muuttuu?
Apulaisprofessori Matti Tedre, Tukholman yliopisto

15:30 Kahvit

16:15 Kohti ammattikorkeakoulujen sopimusneuvotteluja 
2017–2020
Ylijohtaja Tapio Kosunen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

17:00 Kiitossanat ja ammattikorkeakoulupäivät 2017

19:30–21.00 Illallinen
Grande Buffet, kansi 6
 

TORSTAI 19.5.2015
7.30–10.00 Meriaamiainen
Grande Buffet, kansi 6

09:55 Saapuminen satamaan
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OHEISOHJELMAT
AMK GOES MEEMI!
Osallistu AMK goes meemi! -kilpailuun. Raadin suosikkimeemi  
palkitaan AMK-päivien 2017 seminaaripaketilla.  

1. Luo meemityökalulla (esim. Memegenerator –app tai nettisivuilla 
https://imgflip.com/memegenerator) päivien teemaan tai esiteltyihin 
sisältöihin liittyvä meemi. 

2. Käytä itse (AMK-päivillä) ottamaasi kuvaa tai jotain valmista pohjaa. 

3. Liitä kuvaan kiteytys esimerkiksi jonkun puheenvuoron  
annista, päivien aikana tulleesta oivalluksesta tai pienestä  
havainnosta. 

4. Lähetä meemi osoitteeseen amkpaivat2016@humak.fi tai kuvavi-
estillä numeroon+358 400 349 375 ke 18.5. klo 14.00 mennessä. 
Huomioithan, että verkkoyhteys on laivalla välillä erittäin hidas. 

5. Voittaja julkistetaan ja palkitaan AMK-päivien 2017 seminaaripa-
ketilla 18.5. kiitossanojen yhteydessä. 
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BONGAA POP UP!
AMK-päivillä järjestetään virallisen ohjelman lisäksi erilaisia 
pop up -ohjelmia. Nämä ovat kaikille avoimia, rentoja ja toimin-
nallisia ohjelmia, joiden tavoitteena on tuottaa erilaisin havain-
nollistavin keinoin AMK-päivien osallistujille oivalluksia ja uusia 
näkökulmia digitalisaatiosta tulevaisuuden korkeakouluissa ja 
työelämässä. 

Pop up -ohjelmiin toivotaan osallistumista rennoin ja avoimin mielin! 
 
MINDFULNESS – AAMUHARJOITUS 
Keskiviikko 18.5. klo 8.00–8.30 
Conference-kokousosasto, kansi 6, kokoustilat 6–11

Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää, tietoista läsnäoloa. Aamun 
harjoituksena teemme istumameditaation. Harjoitus antaa valmi-
uksia havainnoida kehon tuntemuksia, ajatuksia, tunteita ja tapo-
ja reagoida arjen tilanteissa.

Harjoitus ei edellytä mitään aiempaa kokemusta ja mukana ei 
tarvitse olla mitään varusteita tai erityistä vaatetusta, koska se 
tehdään tuolilla istuen.

Mindfulnessin hyödyiksi on tutkimuksissa ja palautteissa todettu 
mm. seuraavaa: 

• stressinhallintakyvyn lisääntyminen
• rentoutumiskyvyn lisääntyminen
• itsetunnon ja itsensä hyväksymisen kasvaminen
• elämänilon voimistuminen

Ohjaaja: yliopettaja, mindfulness-ohjaaja CFM® Hannu Sirk-
kilä, Humanistinen ammattikorkeakoulu
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AKAVAN JA STTK:N TYÖHYVINVOINTIKÄVELY  
Keskiviikko 18.5. klo 10.00–11.00
Lähtö laivaterminaalin sisääntulon edestä klo 10.00.

Tule hoitamaan työhyvinvointiasi ja keskustelemaan hyvinvoinnin 
merkityksestä työssä reippaan ulkoilun merkeissä. Opastetun kävelyn 
järjestävät Akava ja STTK.

TKI-KÄRJET-PALKINNOT ERTO RY:N STIPENDI  
PARHAALLE TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISTYÖLLE
Keskiviikko 18.5. klo 12.00–12.45 
Atlantis Palace-yökerho, kansi 7

Kärjet-kilpailu 2016: Ammattikorkeakoulujen TKI – digitaalisuutta ed-
istämässä

Ammattikorkeakoulupäivillä vuosittain järjestettävä TKI-kärjet-kilpailun 
teemana on tänä vuonna ”TKI – digitaalisuutta edistämässä”. Kilpailue-
hdotuksia lähetettiin kaikkiaan 22 ja valintaraati valitsi näistä finalistit 
kahteen Kärjet 2016 -kilpailusarjaan:

Kansainvälinen TKI-toiminta 
Työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen ja uudistaminen

Voit äänestää omaa suosikkiasi osoitteessa  
http://www.lyyti.in/karki2016. Äänestysaika päättyy 17.5. kello 21:00. 
 

Kansainvälinen TKI-toiminta -finalistit

E-Deco – Opettajille coaching-taitoja digitaaliseen ja  
muuttuvaan maailmaan  
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 
Perinteinen opettajan rooli on jäämässä historiaan ja asiantuntijaroolin 
rinnalle nousee valmentaja/coach-rooli. E-deco hanke on viiden EU-
maan organisaation yhteistyöhankkeena toteutettu projekti, jossa ke-
hitettiin 3 – 5 päivän koulutuspaketti, joiden avulla opettaja voi parantaa 
coaching-osaamistaan. 
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NASA Epic Challenge Joensuu 
Karelia ammattikorkeakoulu
 
NASA:n Epic Challenge-ohjelmassa opiskelijat ratkovat Marsin 
asuttamiseen liittyviä eeppisiä haasteita oppien samalla hyödyn-
tämään NASA:n itsensä käyttämiä innovaatioprosesseja ja –me-
netelmiä (Innovative Concept and Engineering Design – ICED). 
Lukuvuonna 2016-2017 toimintaan osallistuu jo 200 opiskelijaa. 
Syys- ja kevätlukukauden mittaisessa opintoprojektissa opiskeli-
jat suorittavat yhteensä 15 opintopisteen arvosta opintoja. Oppi-
minen ja työskentely toteutetaan paikallisryhmässä Joensuussa, 
yhteys NASA:an ja NASA:n asiantuntijoihin sekä kehittämistyön 
hallinta tapahtuu digitaalisesti hyödyntäen uudenlaista Collab-
oratory-työskentely-ympäristöä. Tuloksena on syntynyt uutta 
R&D-yhteistyötä, keksintöjä ja startup-tiimejä. 

Gamified Solutions in Healthcare 
Turun ammattikorkeakoulu
 
Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin lukuisia pelillisiä ikääntyneille 
suunnattuja sovelluksia, esimerkiksi SportWall, PhysioWall, Hi-
ihtopeli, Luontoretki, Etämonitorointisovellus, muistia aktivoiva 
karttasovellus ja sensoripohjainen liikuntasovellus. Näiden lisäk-
si ikääntyneiden aktivointia on tutkittu liiketoimintaskenaarioiden 
kautta, ja kartoitettu erilaisten sovellusten tuomia säästö- ja liike-
toimintamahdollisuuksia vanhusten kotihoidossa. Hankkeessa 
on testattu erilaisia aktivoivia pelillistettyjä sovelluksia ja pelejä 
ikääntyneillä sekä Suomessa että Aasiassa. Tuloksia on syn-
tynyt ikääntyneille sopivimmista käyttöjärjestelmistä, palaute-
mekanismeista, kulttuurisista eroista sekä fyysisesti aktivoivien 
pelien vaikuttavuudesta. 

Työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen ja  
uudistaminen -finalistit

Centrian digitaalisuutta edistävä palvelutoiminta 
Centria-ammattikorkeakoulu 

Centriassa sovelletaan rohkeasti teknologiaa ja osaamista 
asiakkaan tarpeisiin ja ympäristöihin – tuloksena syntyy uusia 
tuotteita, palveluita ja osaamista. 
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Ekosysteemisti orientoitunut TKI-toiminta MATEC-tutkimus-
ryhmässä
Hämeen ammattikorkeakoulu 

Hämeen ammattikorkeakoulun MATEC-tutkimusryhmässä tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) rakentuu ekosysteemiselle toimint-
amallille, joka perustuu vahvaan yritysyhteistyöhön. Uudet innovaatiot 
syntyvät ekosysteemisissä verkostoissa ja tutkimustoiminnassa keski-
tytään todellisten ongelmien ratkaisemiseen. 

Liiketoimintaa pelien parantavalla voimalla 
Savonia ammattikorkeakoulu 

Hyvä peli motivoi pelaajaa. Miten motivoiva voima saadaan palvele-
maan terveyttä ja hyvinvointia? Hankkeessa syntyi pelidemoja ja tutki-
mustietoa pelikehittäjille ja terveyspalveluiden tarjoajille. 

SeAMK Digital Factory 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Tuotantoprosessien tehokkuus ja joustavuus ovat tärkeitä kilpailuteki-
jöitä valmistavassa teollisuudessa. SeAMK Digital Factory kehitettiin 
vastaamaan tilanteeseen, jossa tuotteiden ja innovaatioiden on tultava 
markkinoille nopeasti, tuotannon on oltava joustavaa ja teollisen inter-
netin ja digitalisaation mahdollisuudet on hyödynnettävä laaja-alaisesti. 
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ERTO RY:N STIPENDI PARHAALLE TYÖELÄMÄN KEHIT-
TÄMISTYÖLLE
Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry tukee ammattikorkeak-
oulujen tavoitetta tiivistää työelämän ja koulutuksen vuorovaiku-
tusta ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämään liittyvää 
kehittämistyötä jakamalla vuosittain stipendit. Stipendit myön-
netään parhaimmalle ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvälle 
opiskelijan tai opiskelijaryhmän opintojensa aikana toteuttamalle 
työelämän kehittämishankkeelle.

ERTO ry palkitsee parhaimman ammattikorkeakouluopintoihin 
kuuluvan työelämän kehittämishankkeen yhdellä 1000 € ja kah-
della 500 € suuruisella stipendillä. 

Stipendin saaja(t)
• Stipendi voidaan myöntää suomalaisessa ammattikorkeak-

oulussa opiskelevalle suomalaiselle tai ulkomaalaiselle tut-
kinto-opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle, joka on suorittanut 
palkittavaksi esitettävän kehittämishankkeen tutkinto-opinto-
jensa aikana. 

• Stipendi voidaan myöntää minkä tahansa koulutusalan tai 
-ohjelman opiskelijalle taimonialaisille opiskelijaryhmille. 

• Stipendi voidaan myöntää opiskelijalle yhden kerran saman 
tutkinnon opinnoissa.

Arvioinnin perusteet
Toukokuussa 2016 palkitaan 31.3.2015–31.3.2016 suoritettuja 
tai valmistuneita kehittämishankkeita tai opinnäytetöitä.

Stipendin kohteena ovat työyhteisöjen toimintaan, henkilöstö- ja 
taloushallintoon, työilmapiiriin ja hyvinvointiin, teknologiatoimint-
aan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, innovaatiotoimintaan 
sekä palvelu- tai liiketoimintaprosessien kehittämiseen liittyvät 
hankkeet. Palkittavan kehittämishankkeen on oltava laajuudel-
taan riittävä. Arviointiryhmä päättää riittävän laajuuden tapaus-
kohtaisesti.
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AMK-päivien 2016 tuotannosta vastaava opiskelijatiimi esitti muutaman 
kysymyksen päivien puhujavieraille. Lue, miten puhujat tiivistävät esityk-
sensä 140 merkkiin eli twiittiin ja minkä viestin he haluaisivat antaa 18 
-vuotiaalle itselleen.

PUHUJAESITTELYT

Sanni Grahn-Laasonen, opetus- ja kulttuuriministeri 
 
Miten olet päätynyt nykyiseen työhösi?
Pitkän tien kautta. Aloitin opiskelijapolitiikas-
ta jo lukioiässä. Olen työskennellyt myös 
toimittajana, Tukholman-kirjeenvaihtajana ja 
uutispäällikkönä sekä ministerin avustajana 
ulkoministeriössä. Eduskuntaan tulin valituksi 
2011, ympäristöministeriksi 2014 ja opetus- ja 
kulttuuriministeriksi 2015. Olen unelmieni työssä 
tulevaisuutta rakentamassa.

Mitä sosiaalisen median kanavia käytät?
Facebook, Twitter, Instagram, SnapChat 
 

 
 

Tiivistä puheenvuorosi ydin 140 merkkiin? (=twiitti)
Suomalainen ammattikorkeakoulu on tulevaisuudessa entistäkin  
arvostetumpi, kansainvälisempi ja yhteiskunnan uutta luova osa. #amkpäivät

Mitä sanoisit 18-vuotiaalle itsellesi, jos voisit välittää viestin  
menneisyyteen?
Nauti elämästä. Tee työsi aina hyvin, myös ne ikävät hommat. Tutki maailmaa ja 
opiskele. Tutustu erilaisiin ihmisiin. Jatka musiikkiharrastustasi, sitä et tule koskaan 
katumaan.

Mitä sana digitalisaatio merkitsee sinulle?
Digitalisaatio ei tarkoita vain laitteita ja teknologiaa. Tärkeää on pohtia millä tavalla 
käytettynä siitä olisi eniten hyötyä esimerkiksi opetuksessa. Digitalisaatio avaa aivan 
uudenlaisia mahdollisuuksia.

AMK-päivien järjestävät tahot toivovat voivansa lahjoittaa nimissäsi pienen 
lahjoituksen jollekin hyvää tekevälle järjestölle. Mille järjestölle haluat osoittaa 
lahjoituksesi? Kaarisilta ry (http://kaarisilta.fi/01kaarisilta.html)
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Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava
 
Miten olet päätynyt nykyiseen työhösi?
Olen ollut nuoresta lähtien aktiivinen yhteiskun-
tapoliittisissa asioissa; Ensin Teinikunnassa, 
sitten Hangon kaupunginvaltuustossa ja ammat-
tiyhdistysliikkeen palveluksessa vuodesta 1987 
lähtien. Akavan puheenjohtajaksi minut valittiin 
vuonna 2011. Sitä ennen työskentelin Ekonom-
iliiton edunvalvontajohtajana ja neuvottelu-
järjestö YTN:n puheenjohtajana.

Mitä sosiaalisen median kanavia käytät?
Olen aktiivinen Facebookissa ja Twitterissä. Jot-
kut ehkä sanovat että liiankin aktiivinen, mutta 
minusta se on nykypäivää
 
 

Tiivistä puheenvuorosi ydin 140 merkkiin? (=twiitti)
Suomi nousee osaamisella. Uuden sukupolven pitää aina olla edellistä fiksumpi. 
Panostetaan koulutukseen #uusityö #koulutusedellä #Akava

Mitä sanoisit 18-vuotiaalle itsellesi, jos voisit välittää viestin menneisyyteen?
Kulje rohkeasti omaa polkuasi, älä alistu enemmistön paineen alla. Tartu tilaisuuksiin ja 
tee lujasti työtä. Muista kuitenkin pitää hauskaa ja nauti opiskeluajasta!

Mitä sana digitalisaatio merkitsee sinulle?
Digitalisaatio tuo todella paljon mahdollisuuksia uuteen työhön ja kasvuun. Samalla 
täytyy muistaa, ettei se ole mikään ihmelääke. Ihminen pitää edelleen muistaa kaikes-
sa toiminnassa. Parhaimmillaan digitalisaatio voi vapauttaa inhimillisiä resursseja 
luovaan työhön ja toimintaan.

AMK-päivien järjestävät tahot toivovat voivansa lahjoittaa nimissäsi pienen 
lahjoituksen jollekin hyvää tekevälle järjestölle. Mille järjestölle haluat osoittaa 
lahjoituksesi ja miksi?
Valitsen tällä kertaa UN Womanin, YK:n tasa-arvojärjestön, joka puolustaa naisten ja 
tyttöjen oikeuksia. Uskon siihen, että naisten asemaa ja koulutusta parantamalla maail-
ma muuttuu paremmaksi paikaksi.
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Henna Hirvonen, puheenjohjaja, Akavan opiskelijat + 
Emma Koskimaa, puheenjohtaja, STTK-Opiskelijat = 
Dynaaminen duo

 
Miten olet päätynyt nykyiseen työhösi?
Molempien polut ovat olleet hyvin samanlaiset, 
duaalimallin toisilta puolilta. Oman korkeakoulun 
opiskelija-/ylioppilaskunnan hallituksen puheen-
johtajien penkeiltä me ammattiliittoaktiivit päädytti-
in nykyisiin pesteihimme. Omistautumista ja aikaa 
vaatinut tie, joku voisi sanoa.

Mitä sosiaalisen median kanavia käytät?
Meidän kahden kesken on kyllä testattu kaikki es-
ihistoriallisetkin some-kanavat galtsusta meseen. 
Nykyään aktiivisimpia ovat Facebook, Twitter, 
Instagram ja Snapchat. Rinnalla kulkee kätevästi 
Periscopet sun muut. Uusia hullutuksiakin   

         on pakko kokeilla…

Tiivistä puheenvuorosi ydin 140 merkkiin? (=twiitti)
Onko nuoren sukupolven kuva digitalisaatiosta pörröisempi kuin hieman kokeneempien 
puheenjohtajien? Nyt otetaan selvää! #ylisukupolvisuus

Mitä sanoisit 18-vuotiaalle itsellesi, jos voisit välittää viestin menneisyyteen?
Emma haluaisi muistuttaa nuorempaa itseään siitä kuinka kova työ on sen kaiken 
arvoista, mutta jokainen elää elämäänsä vain itselleen, eikä sen aina tarvitse olla niin 
vakavaa. Henna rohkaisisi 18-vuotiasta itseään kulkemaan omia polkujaan ennak-
koluulottomasti ja virheet on tehty korjattaviksi.

Mitä sana digitalisaatio merkitsee sinulle?
Digitalisaatio ei ole tulossa, se on jo täällä. Mukanaan se on tuonut paljon erilaisia 
mahdollisuuksia laajentaa omaa elinympäristöä ja vienyt pois paikka- tai aikasidonnai-
suutta. Digitalisaatio on mahdollisuus, ei uhka, jota pitää vain osata hyödyntää ennak-
koluulottomasti.

AMK-päivien järjestävät tahot toivovat voivansa lahjoittaa nimissäsi pienen 
lahjoituksen jollekin hyvää tekevälle järjestölle. Mille järjestölle haluat osoittaa 
lahjoituksesi ja miksi?
Kaiken hektisyyden vastapainoksi tarvitaan jotain söpöä, pörröistä ja letkeää, sellaista mistä 
ei voi tulla kuin hyvälle tuulelle.  Sen vuoksi haluamme osoittaa tukemme Suomen Luonnon-
suojeluliiton tekemälle työlle saimaannorppien puolesta.
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Minna Huotilainen, tutkimusjohtaja, Turun yliopisto

Miten olet päätynyt nykyiseen työhösi?
Tutkimustyöhön päädyin, kun koin, että uteliaisuus 
vei minua eteenpäin. Tutkimustyössä olen pysyn-
yt, koska koen, että se on tapa tehdä yhteiskuntaa 
paremmaksi paikaksi meille jokaiselle: tutkimuksen 
avulla voimme löytää ratkaisuja ongelmiin, helpot-
taa ihmisten elämää, löytää tapoja säästää rahaa 
ja luonnonvaroja ja lisätä onnellisuutta.

Mitä sosiaalisen median kanavia käytät?
Facebookissa jaan keskustelun pohjaksi sopivia 
juttuja. Twitterissä jaan pääasiassa linkkejä. Insta-
gramissa ja LinkedInissä lähinnä seuraan muiden 
jakamia juttuja.

Tiivistä puheenvuorosi ydin 140 merkkiin? (=twiitti)
#Aivot pärjäävät, kun tuunaat #työn tekemisen tavat ja paikat itsesi oloisiksi. Innostu, #naura, 
kuuntele musaa, kokeile, ja olet #tehokas!

Mitä sanoisit 18-vuotiaalle itsellesi, jos voisit välittää viestin menneisyyteen?
Olet hyvä tyyppi. Uskalla nauttia elämästä. Usko tai älä, tulet vielä olemaan kissanomistaja!

Mitä sana digitalisaatio merkitsee sinulle?
Typerää digitalisaatiota on se, kun muutetaan ennen huonosti paperilla toiminut jäykkä ja 
kyttäyshenkinen järjestelmä vielä huonommin toimivaksi digitaaliseksi versioksi. Mahtavaa 
digitalisaatiota on se, että tuotanto voi taas siirtyä lähelle. Upeaa digitalisaatiota on se, että 
ihminen pääsee työssä inhimillisiin hommiin, juuri niihin töihin, joita me ihmiset osaamme 
parhaiten, koska digitaaliset järjestelmät ja robotit pystyvät hoitamaan tylsät ja tarkkuutta 
vaativat rutiinihommat. Näitä inhimillisiä, nyt hyvin tärkeitä ominaisuuksia ovat luovuus, spar-
rauskyky, innostamistaito, kyky kommunikoida monenlaisten ihmisten kanssa, ymmärtää eri 
kulttuureja ja alakulttuureja, tapoja ja perinteitä, empaattisuuden taito ja toisen ihmisen ase-
maan asettumisen taito.

AMK-päivien järjestävät tahot toivovat voivansa lahjoittaa nimissäsi pienen lahjoituk-
sen jollekin hyvää tekevälle järjestölle. Mille järjestölle haluat osoittaa lahjoituksesi ja 
miksi? Suomessa on valtava määrä järjestöjä, jotka tekevät todella tärkeää työtä monien 
ryhmien eteen. Valintani osuu tällä kertaa Minna Sillanpään säätiöön. Säätiön toiminta on 
tärkeällä alueella parantaen ikäihmisten palveluita ja tukien tutkimusta. Säätiö toimii huip-
pumodernilla otteella ja on mukana tukemassa erityisen vaikuttavaa tutkimusta musiikin 
käytöstä hyvinvoinnin edistäjänä ikäihmisillä. 
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Mikael Jungner, toimitusjohtaja, Kreab Oy

Miten olet päätynyt nykyiseen työhösi?
Sattumalta. Headhunter soitti. 

Mitä sosiaalisen median kanavia käytät?
Facebook, Twitter, Periscope, Instagram.

Tiivistä puheenvuorosi ydin 140  
merkkiin? (=twiitti)
Digitalisaatio tarjoaa tehokkaan alustan ihmis-
ten väliselle vuorovaikutukselle. Tämä muuttaa 
kaiken. Erityisesti koulutuksen. 

Mitä sanoisit 18-vuotiaalle itsellesi, jos voisit 
välittää viestin menneisyyteen?
Opettele 10-sormijärjestelmä!

Mitä sana digitalisaatio merkitsee sinulle?
Että reaalimaailman ilmiöt muutetaan nolliksi ja ykkösiksi, jotta tietokoneet pääsevät 
näyttämään voimansa. 

AMK-päivien järjestävät tahot toivovat voivansa lahjoittaa nimissäsi pienen 
lahjoituksen jollekin hyvää tekevälle järjestölle. Mille järjestölle haluat osoittaa 
lahjoituksesi ja miksi?
Sairaalaklovnit ry. Koska huumori auttaa moneen.



24

Tapio Kosunen, ylijohtaja, OKM

Miten olet päätynyt nykyiseen työhösi?
Ennen kuin aloitin työni ylijohtajana v. 2013 olin 
saanut työskennellä eri tehtävissä opetuksen, 
tutkimuksen, koulutuspolitiikan ja hallinnon 
parissa yli 30 vuotta.

Mitä sosiaalisen median kanavia käytät?
Facebook, LinkedIn ja Twitter.

Tiivistä puheenvuorosi ydin 140 merkkiin? 
(=twiitti)
Amkien osaaminen ja rooli on tosi tärkeä – sopi-
musneuvottelut edessä lokakuussa: kunnianhi-
moa ja konkretiaa esityksiin!

 
Mitä sanoisit 18-vuotiaalle itsellesi, jos voisit välittää viestin menneisyyteen?
Opiskelu kannattaa aina –  ja carpe diem (tartu hetkeen)!

Mitä sana digitalisaatio merkitsee sinulle?
Yhteiskuntaa, työelämää ja ihmisen arkea isosti muuttava, runsaasti myönteisiä mah-
dollisuuksia sisältävä megatrendi.

AMK-päivien järjestävät tahot toivovat voivansa lahjoittaa nimissäsi pienen 
lahjoituksen jollekin hyvää tekevälle järjestölle. Mille järjestölle haluat osoittaa 
lahjoituksesi ja miksi?
Hyviä kohteita on monia. Valitsen niistä Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston. 
Katastrofirahastosta tuetaan katastrofien uhreja Suomessa ja ulkomailla. Rahaston 
varoja käytetään muun muassa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden auttamiseen 
paikan päällä niissä maissa, joista turvapaikanhakijat pakenevat ja joissa avun tarve on 
suurin.
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Riitta Maijala, johtaja, Suomen Akatemia

Miten olet päätynyt nykyiseen työhösi?
Vaikka tutkimustyö on edelleen sydäntäni 
lähellä, tutkijanurallani koin, että yksittäisen 
professorin mahdollisuus vaikuttaa laajempiin 
asioihin on melko pieni. Siksi hakeuduin virka-
miestehtäviin ensin Suomessa ja sitten EU:ssa, 
jossa vastasin elintarviketurvallisuuteen liit-
tyvästä riskinarviointityöstä. Suomeen palattuani 
halusin edistää tutkimuksen ja innovaatiotoimin-
nan mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta ja toimin 
tiedepolitiikan vastuualueen johtajana opetus- ja 
kulttuuriministeriössä. Viime syksynä siirryin 
Suomen Akatemiaan temaattisen tutkimus-
rahoituksen johtajaksi ja aloitan tutkimuksen 
ylijohtajana 1.7.2017 Suomen Akatemiassa.

Mitä sosiaalisen median kanavia käytät?
LinkedIN

Tiivistä puheenvuorosi ydin 140 merkkiin? (=twiitti)
Tieteen toinen digitaalinen vallankumous mullistaa tutkimuksen tekemisen, tulosten 
välittämisen ja toiminnan organisoitumisen tavat.

Mitä sanoisit 18-vuotiaalle itsellesi, jos voisit välittää viestin menneisyyteen?
Ole rohkea. Oikeat sanat ovat tekoja, jotka voivat siirtää vuoria.

Mitä sana digitalisaatio merkitsee sinulle?
Aikaan ja paikkaan sitoutumaton tiedon yhteiskunta.

AMK-päivien järjestävät tahot toivovat voivansa lahjoittaa nimissäsi pienen 
lahjoituksen jollekin hyvää tekevälle järjestölle. Mille järjestölle haluat osoittaa 
lahjoituksesi ja miksi?
KIVA (https://www.kiva.org/). Mikroluottojen avulla se tarjoaa uusia mahdollisuuksia 
kehitysmaissa ruohonjuuritasolla ja pienelläkin summalla voi olla suuri vaikutus.
.
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Antti Palola, puheenjohtaja, STTK.

Miten olet päätynyt nykyiseen työhösi?
Olen tehnyt kolme uraa: maailman merillä, 
merenkulkuopistossa ja ammattikorkeakoulussa 
sekä järjestömaailmassa vuodesta 2013 lähtien 
STTK:n puheenjohtajana.

Mitä sosiaalisen median kanavia käytät?
Facebook, Twitter ja Instagram

Tiivistä puheenvuorosi ydin 140 merkkiin? 
(=twiitti)
Korkealuokkaiseen koulutukseen on panos-
tettava kaikilla tasoilla varhaiskasvatuksesta 
tohtorikoulutukseen asti. Ei leikata tulevaisuud-
esta.

Mitä sanoisit 18-vuotiaalle itsellesi, jos voisit välittää viestin menneisyyteen?
Ole rohkea ja ennakkoluuloton ja panosta koulutukseen

Mitä sana digitalisaatio merkitsee sinulle?
Valtavan mahdollisuuden, joka on oikein hyödynnettynä hyvä renki

AMK-päivien järjestävät tahot toivovat voivansa lahjoittaa nimissäsi pienen 
lahjoituksen jollekin hyvää tekevälle järjestölle. Mille järjestölle haluat osoittaa 
lahjoituksesi ja miksi?
Naisten ja lasten aseman tukeminen SASK:n kautta.
.
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Matti Tedre, Associate professor, Computer and 
systems sciences, Stockholm University

Miten olet päätynyt nykyiseen työhösi?
Tukholman Yliopisto haki opetusteknologian 
asiantuntijoita ja katsoi, että onpas monipuolinen 
portfolio monesta maasta: otetaan tämä.

Mitä sosiaalisen median kanavia käytät?
Olen luopunut lähes kaikesta konventionaalisen 
sosiaalisen median käytöstä.  Reddit, Disqus ja melko 
harvakseltaan päivitettävä LinkedIn taitavat olla ainoat 
joissa olen mukana.  Teen kaiken työni etätyönä, ja 
työpäiväni täyttää sähköposti, Skype, MOOCit, ope-
tusvideoiden tekeminen ja erilaiset ryhmätyö-työkalut.  
Ei siihen enää lisäsomea kaivata.
 
 
 

Tiivistä puheenvuorosi ydin 140 merkkiin? (=twiitti)
Digitalisaation suuret muutokset koulumaailmassa eivät koske opetustyökaluja vaan tiedon 
tuottamisen ja työn uusia muotoja.

Mitä sanoisit 18-vuotiaalle itsellesi, jos voisit välittää viestin menneisyyteen?
Korkeakoulumaailma tulee muuttumaan nopeasti ja radikaalisti seuraavien 20 vuoden 
aikana: se mitä sinulle nyt kerrotaan ei pian pidä enää paikkaansa.  Jos sinne tosiaan aiot 
niin opettele ketteryyttä ja monipuolisia taitoja koska paikalleen et voi jämähtää.

Mitä sana digitalisaatio merkitsee sinulle?
Meille opettajille digitaalisaatio ei muuta pelkästään opetuksen työkaluja, vaan myös ope-
tuksen sisältöä ja tavoitteita.  Tietotyön automatisointi ja tekoäly muuttavat työnkuvaa lähes 
jokaisella alalla, ja opetuksen pitää pystyä vastaamaan työelämän uusiin haasteisiin.
Informaatioprosessien hallinnasta on tullut keskeinen taito lähes jokaisessa työssä, ja 
muutos on nopeutumassa.  Toinen teollinen vallankumous, digitaalinen sellainen, muuttaa 
vauhdilla yhteiskunnan rakenteita ja mekanismeja.  Tiedon tuottamisen, innovaation ja 
kehittämisen mekanismit ovat muuttunut ratkaisevasti, ja valtavien tietomäärien ja infor-
maatiovirtojen hallinta on muodostumassa keskeiseksi taidoksi monella alalla.
Meidän pitää kysyä uusia, tärkeitä kysymyksiä: Miten tekoäly ja tietotyön automaatio muut-
tavat työtä? Mitkä tiedot ja taidot ovat keskeisiä digitalisoituvassa yhteiskunnassa? Mitkä 
työt katoavat? Miten opettajat ja opiskelijat voivat valmistautua muutoksiin?

AMK-päivien järjestävät tahot toivovat voivansa lahjoittaa nimissäsi pienen 
lahjoituksen jollekin hyvää tekevälle järjestölle. Mille järjestölle haluat osoittaa 
lahjoituksesi ja miksi?Amnesty International. Ihmisoikeuksien puolesta.



Osaaminen on 

Akava Asia.

Akava_AMK_ilmoitus A5 pysty 950216.indd   1 9.5.2016   10:52:23



Osaaminen on 

Akava Asia.

Akava_AMK_ilmoitus A5 pysty 950216.indd   1 9.5.2016   10:52:23

 

 

 
 

Maailman parasta ammattikorkeakoulua 
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Harjoittelu? 
Kesätyö?  
Työ opintojen 
ohessa?

Ovatko 
opiskelijoiden 
työelämätiedot  
ajan tasalla?

Päivitä työelämän pelisäännöt.  
poimi parhaat vinkit ohjauksen tueksi  
osoitteessa: työelämään.fi
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