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Johdanto
Korkeakoulutuksella on tärkeä rooli tietoon ja osaamiseen perustuvan yhteiskun-
nan tukipilarina. Korkeakoulut vastaavat uuden tiedon tuottamisesta ja sen so-
veltamisesta, uusien osaajien kouluttamisesta sekä yhteistyöstä eri toimijoiden ja 
tahojen kanssa. Korkeakoulutuksen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa sekä 
yhteiskunnan eri sektorien kanssa että kansainvälisessä yhteistyössä.  

Vuorovaikutus on tärkeä tekijä vaikuttavuuden syntymisessä. Laurea-ammatti-
korkeakoulu on vuorovaikutuksessa sekä omalla toiminta-alueellaan että kansain-
välisesti, jotta laurealaiset opiskelijat voivat kehittää tulevaisuuden yhteiskunnan 
hyvinvointia, oman työpaikkansa kilpailukykyä ja omaa tulevaisuuttaan. Kansain-
välisellä yhteistyöllä on suuri merkitys myös esimerkiksi uusien innovaatioiden 
tuomisessa Suomeen, Laurean kumppaniorganisaatioiden vahvistamiseksi.

Korkeakoulujen tulee Opetus- ja kulttuuriministeriön 
mukaan pyrkiä tulokselliseen, tehokkaaseen ja vaikut-
tavaan toimintaan. Vaikuttavuuteen on kaavailtu myös 
uusia mittareita, joilla korkeakouluja ohjataan tule-
vaisuudessa. Ammattikorkeakoulujen osalta lakiin on 
lisäksi kirjattu vaatimus alueen työelämää ja aluekehi-
tystä edistävästä toiminnasta. 

Eri korkeakoulut ovat lähestyneet vaikuttavuutta ja sen 
dokumentointia eri tavoilla, jotka vaihtelevat valmistu-
neiden opiskelijoiden määrästä yritysasiakkaiden tyy-
tyväisyyteen. Meillä Laurea-ammattikorkeakoulussa 

toimintamme on aina perustunut tiiviiseen, tasavertaiseen yhteistyöhön opiskeli-
joiden, yhteistyökumppanien ja henkilöstön kesken. Yhteistyö on parhaimmillaan 
tuottanut pysyviä vaikutuksia osapuolten hyvinvointiin tai kilpailukykyyn. Tämä 
vaikuttavuusraportti on puheenvuoro vaikuttavuutta käsittelevässä kansallises-
sa ja kansainvälisessä keskustelussa. Se esittelee tapoja, joilla Laurea osallistuu 
toiminta-alueensa kehittämiseen erilaisten mittarien ja käytännön esimerkkita-
rinoiden muodossa.

Mitä vaikuttavuudella tarkoitetaan?

Vaikuttavuus on keskeisessä osassa koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan mit-
taamisessa. Silti yksimielisyyttä siitä, mitä ”vaikuttavuus” oikeastaan on, ei ole löydet-
ty. Ehkä selkein tapa jäsentää erilaisia vaikutuksia pohjautuu ns. IOOI-malliin. Mallin 
kirjaimet tulevat sanoista Input, Output, Outcome, Impact, joista Sitra käyttää suo-
mennosta panos, tuotos, vaikutus ja vaikuttavuus.

I Vaikuttavuudessa tärkeässä roolissa ovat toiminnan panokset. Korkeakoulutoimin-
nassa tällaisia ovat mm. opinnot aloittaneiden opiskelijoiden määrä, saatu TKI-rahoi-
tus ja alueen organisaatioiden kanssa sovittujen toimeksiantojen määrä. Panos kertoo 
kuitenkin vain toiminnan resursoinnista, ei itse tuloksista. 

O Seuraava askel ovat toiminnan tuotokset, esimerkiksi montako opiskelijaa on val-
mistunut, montako julkaisua hanke on tuottanut tai montako tuntia on käytetty yh-
teiskehittämiseen. Näiden mittaaminen on monen korkeakoulun agendalla korkealla 
– osaksi johtuen rahoitusmallin ohjaavasta vaikutuksesta. Tuotokset eivät kuitenkaan 
vielä itsessään kerro vaikutuksista tai vaikuttavuudesta.

O Vaikutuksilla tarkoitetaan sellaisia konkreettisia muutoksia, jotka ovat tapahtu-
neet panosten ja tuotosten seurauksena. Tällaisia voivat olla esimerkiksi opiskelijan 
ammattitaito, joka on syntynyt opintojen aikana, TKI-toiminnassa syntynyt uusi hoi-
tokäytäntö, tai yhteistyökumppanin opiskelijaprojektin seurauksena syntynyt tur-
vallisuusosaaminen. Näiden seuraaminen onnistuu osin, mutta niiden saaminen yh-
teismitallisiksi on vaikeaa.

I Ketjun viimeisenä vaiheena on vaikuttavuus, eli pitkän aikavälin pysyvä muutos 
kumppanin tai alueen hyvinvoinnissa tai kilpailukyvyssä. Koulutus tuottaa ammatti-
taitoa, joka johtaa opiskelijan hyvinvointiin ja toimeentuloon. TKI-hanke tuottaa uu-
den hoitokäytännön, joka kohentaa potilaan terveydentilaa. Yhteistyöprojekti tuottaa 
osaamista, jolla kumppani pystyy varmistamaan toimintansa turvallisuuden. Näillä 
kaikilla on myös hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kerrannaisvaikutuksia. Pitkän aikavälin 
muutokset ovat yleensä kaikkein kiinnostavimpia tuloksia, mutta samalla myös kaik-
kein vaikeimpia mitata. 

Laurea-ammat-
tikorkeakoulu on 
vuorovaikutuk-
sessa sekä oman 
toiminta-alu-
eensa että koko 
kansainvälisen 
kentän kanssa.
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Laurea-ammattikorkeakoulu
Strategia 2020

Laurea2020-strategia ja   
yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

Laurea-ammattikorkeakoulun tavoite on olla vuonna 2020 metropolialueen 
hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä. Yhteiskunnallinen vai-
kuttavuus on osa Laurean periaatetta olla aluetta palveleva korkeakoulu. 

Koko Uudenmaan aluetta palveleva Laurea uusi strategiansa 2015. Lau-
rea2020-strategia rakennettiin yhteisöllisesti, mobiilisovellusta ja Twitteriä 

hyödyntäen. Twitter-tunnuksemme #Laurea2020 kuvaa 
edelleen jatkuvaa strategian kehittämistä, johon kaikki 
halukkaat voivat osallistua. Uskomme, että tämä uuden-
tyyppinen, yhteisön voimasta nouseva tapa auttaa yhtei-
sen, digitaalisen, ihmistä ja yksilöä arvostavan korkea-
koulun kehittämisessä.

Laurea2020-strategiatyössä yhteisömme tuotti seitse-
män teemaa: sinun korkeakoulusi, työelämään integ-
roitunut korkeakoulu, yrittävän ihmisen korkeakoulu, 
soveltavan tutkimuksen kansainvälinen korkeakoulu, 

aluetta palveleva korkeakoulu, vastuullinen korkeakoulu sekä ihmistä arvos-
tava korkeakoulu. 

Tässä raportissa esitellään Laurean vaikuttavuutta jaoteltuna Laurea2020-
strategian mukaisiin teemoihin. Jokaisen luvun alussa on myös kuvattu kysei-
sen strategian teemaa sekä tärkeimpiä vaikuttavuuteen liittyviä toimenpiteitä 
Laureassa vuoden 2016 aikana.

Laurea-ammattikor-
keakoulun tavoite 
on olla vuonna 2020 
metropolialueen  
yvinvoinnin ja kilpai-
lukyvyn kansainväli-
nen kehittäjä. 

Vantaalla
14.6.2017

Teemu Ylikoski
Markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Laurea-ammattikorkeakoulu
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Koulutuksen vaikuttavuuden syntyminen on pitkäkestoinen, jopa vuosikymmeniä kes-
tävä prosessi. Ammattikorkeakouluopintojen tuoma osaaminen toimii tässä lähtökoh-
tana, mutta olennaista on, että koulutus tarjoaa pohjan jatkuvalle oppimiselle. Laureas-
sa opiskelija saa ohjausta elämänmittaiselle polulle, johon kuuluu jatkuvaa osaamisen 
uudistamista ja työelämän muutoksissa menestymistä. 

Keskeistä tässä prosessissa on uudenlaiset ja innovatiiviset pedagogiset toimintatavat 
sekä kansainvälinen ja verkottunut korkeakouluympäristö. Laurean sekä Hämeen ja 
Lahden ammattikorkeakoulujen muodostama FUAS-liittouma on tarjonnut opiskeli-
joille monipuolisemmat opintomahdollisuudet kuin mihin yksi ammattikorkeakou-
lu olisi pystynyt. Vuoden 2016 aikana 2361 laurealaista opiskelijaa suoritti opintoja 
FUAS-tarjonnasta. 

Joustavat opintopolut ja avoimet ammattikorkeakouluopinnot tukevat elinikäistä op-
pimista. Myös yhteisöllisyys ja opiskelijatoiminta voivat olla tässä vaikuttavia tekijöi-
tä. Laureasta valmistuneet ovat myös varsin tyytyväisiä koulutukseen ja osaamisensa 
kehittymiseen. Valmistuvien palautekyselyn mukaan Laureasta valmistuneet antoivat 
väittämälle ”Halu suositella Laureaa” arvioin 5 asteikon ollessa 1-7.

Laurea-ammattikorkeakoulun strateginen tavoite on, että Laurea on 
valinta elämänmittaisen matkan eri vaiheissa, joissa osaamista tulee 
uudistaa ja kehittää muuttuvan maailman myllerryksessä. Opiskelija 
saa meillä ohjausta elämänmittaiselle polulle, johon kuuluu jatkuvaa 
osaamisen uudistamista ja työelämän muutoksissa menestymistä.

Laurea on haluttu opiskelupaikka 

Laurea on erittäin vetovoimainen oppi-
laitos. Ensisijaisten hakijoiden määrä / 
aloituspaikka eli vetovoima oli korkein 
Taideyliopistossa (24,07) ja Laurea (4,58) 
oli kolmanneksi vetovoimaisin Tampereen 
ammattikorkeakoulun (4,95) jälkeen. Vuon-
na 2016 Laureasta valmistui yhteensä 1704 
tutkinto-opiskelijaa. 

Laurean ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 
välisessä sopimuksessa vuosille 2013 - 2016 
oli asetettu tavoitteeksi, että Laurea tuot-
taa vuosittain 1300 perustutkintoa sekä 150 
ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. 
Vuonna 2016 saavutimme hyvin nämä ta-
voitteet. 

Suoritetut tutkinnot

Vetovoima
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Joulukuussa 2016 tuli kuluneeksi 20 vuotta 
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskeli-
jakunta Laureamkon edeltäjän, Espoon-
Vantaan ammattikorkeakoulun opiskelijat 
- EVAMKO ry:n, perustamisesta.  

Tänä päivänä Laureassa opiskelijakun-
ta toimii laajasti monissa eri toimielimissä 
ja työryhmissä kampustasolta aina am-
mattikorkeakoulun hallitukseen asti.

Opiskelijakuntatoiminta tarjoaa opis-
kelijoille erinomaisen mahdollisuuden op-
pia yhteiskunnallista vaikuttamista turval-
lisessa ympäristössä. Opiskelijatoimintaan 
osallistumalla opiskelijat voivat samalla 

hankkia monenlaista hyödyllistä osaamis-
ta työelämää varten.

Vuonna 2016 opiskelijakuntatoimin-
nassa hankittua osaamista ryhdyttiin 
entistä laajemmin ja joustavammin tun-
nistamaan osaksi opiskelijan tutkintoa. 
Opiskelijatoimintaan osallistumalla – esi-
merkiksi toimimalla opiskelijakunnan hal-
lituksessa tai muissa toimielimissä, tuuto-
rina tai opiskelijaedustajana työryhmissä 
- opiskelijat voivat suorittaa 5 – 45 opinto-
pistettä opetussuunnitelman mukaista täy-
dentävää osaamista mukaan tutkintoonsa.

Laureamko kannustaa 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

Tarinoita  
sinun 
korkeakoulustasi

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian 
syksyllä 2016 solmitun liittouman yhteis-
työ käynnistyi käytännössä jo kesällä, kun 
ensimmäinen kansainvälinen Professional 
Summer School -kesäopintokokonaisuus 
järjestettiin touko-kesäkuussa 2016.

Kaksiviikkoisen kesäopintokokonai-
suuden teemana oli hyvinvointia ja terve-
yttä edistävä teknologia sekä palveluliike-
toiminta. Professional Summer Schooliin 
osallistui kaikkiaan lähes 150 opiskelijaa 
noin 30 eri maasta. 

Kolmen ammattikorkeakoulun yhteis-
työnä järjestämä Professional Summer 
School toi yhteen opiskelijat, yritykset ja 
julkisen sektorin kehittämään liikeideoita 
ja ratkomaan haasteita nopeiden kokei-
lujen avulla. Yrityksistä toimeksiantajina 
Professional Summer Schoolissa olivat 

muun muassa Microsoft, Elisa, Novartis 
ja Shantia ja julkista sektoria edustivat 
muun muassa HUS ja Keravan kaupunki.

Professional Summer Schoolin käyttä-
jälähtöisyyttä, kokeiluja, yhteiskehittämis-
tä ja verkostoitumista korostanut lähes-
tymistapa sai osallistuneilta opiskelijoilta 
kiitosta:

– Juuri tällaisessa ympäristössä halu-
aisin tulevaisuudessa työskennellä. Opet-
tajat eivät ole vahtimassa meitä, vaan 
ovat enemmän mentoreita, kuvaili Laure-
assa tietojenkäsittelyä opiskeleva Deepak 
Bhandari. 

– Tämä on juuri sellaista, millaista 
meidän sukupolvemme työ- ja opiskeluym-
päristö pitäisikin olla, metropolialainen 
sähkötekniikan opiskelija Navid Ahmad 
jatkoi.

Kolmen AMK:n yhteistyö käynnistyi 
Professional Summer Schoolissa

Tarinoita  
sinun 
korkeakoulustasi



Kuvassa Alumnitoiminnan kehittämisryhmä 
2016: Aino Maijala, Noora Montonen, Sari 
Kivi, Outi Leminen, Enni Koskenvuori, Michaél 
Vanamo, Joonas Joutsen ja Janne Miettinen.
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Laurean brändilupaus on Yhdessä enemmän - Laurea Uudellamaalla. 
Se kuvastaa Laurean pyrkimystä vaikuttavuuteen koko Uudenmaan 
alueella ja vahvistaa ammattikorkeakoulun toimintatapaa, jossa toi-
mitaan yhdessä työelämän kanssa opiskelijoiden ja alueen parhaaksi.

Laureassa pidetään tärkeänä, että opiskelijat osallistuvat koulutuksen aikana todelli-
siin työelämän kehittämishankkeisiin. Laurealainen Learning by Developing -toimin-
tamalli perustuu aitoon yhteyteen työelämän kanssa, yhdessä kehittämiseen sekä 
toiminnan kehittämiseen palautteen pohjalta. Oppiminen tapahtuu konkreettisissa ke-
hittämishankkeissa yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa. Tällainen vuorovaikut-
teinen ja tavoitteellinen työskentely antaa opiskelijalle käytännön työelämän taitoja. 
Tutkittua tietoa käytännön tilanteissa hyödyntäen opiskelija kerryttää samalla osaa-
mista tulevaa ammattiaan varten.

Yhteistyöprojektit työelämän kanssa ovat keskenään erilaisia. Osa projekteista on 
rajattuja tehtävänantoja, jotka yksittäinen opiskelija tai opiskelijaryhmä toteuttavat 
opintojakson puitteissa. Toisaalta on laajempia tapahtumia, kuten Helsingissä järjes-
tetty Herkkujen tori -tapahtuma. 

Laurean alumnitoiminnan tarkoituksena on palvella yli 22 000 Laureasta valmistu-
nutta työelämänasiantuntijaa ja heitä pyritään tuomaan vahvasti mukaan kehittämään 
Laurean koulutus-  ja TKI-toimintaa. Laureasta valmistuneiden osaamista hyödynne-
tään myös osana opetusta. Laurean alumnit toimivat vierailevina luennoitsijoina ny-
kyisille opiskelijoille niin sanotun luennoitsijapankin kautta sekä ovat mukana erilai-
sissa yhteistyöprojekteissa ja kehittämishankkeissa. 

Työelämä monipuolisena oppimisympäristönä

Käytännöllisellä oppimisella on vaiku-
tusta: valmistuneiden opiskelijoiden 
palautekyselyn mukaan Laureasta val-
mistuneet kokevat, että heille on tarjot-
tu riittävästi mahdollisuuksia osallistua 
opintoihin, joissa työskenneltiin yhdessä 
työelämän kanssa. Samoin koettiin, että 
Laureassa on käytetty työelämää moni-
puolisesti oppimisympäristönä.  

Alumni- 
tapahtumat 

keräsivät

osanottajaa

Alumni- 
valtuuskuntaan

kuuluu

jäsentä

Laureasta valmistuneet opiskelijat 
myös työllistyvät hyvin ja valmistu-
neiden työllistymistilastoissa Laurea 
on Suomen korkeakoulujen huippua. 
Vuonna 2014 Laurea oli tilastossa 
kolmas ja valmistuneista työllisten 
osuus oli 94,58 prosenttia.

Työllistyneet  
vuosi valmistumisen 

jälkeen

Lähde: Opetushallituksen 
tilastopalvelu Vipunen 

TYÖELÄMÄÄN INTEGROITUNUT 
KORKEAKOULU 

Alumnitoiminta palvelee työelämän asiantuntijoita
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Tarinoita työelämän 
integroituneesta
korkeakoulusta

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opin-
näytetyöt ovat luonteeltaan työelämää kehit-
täviä ja uudistavia. Opinnäytetyöt toteutetaan 
erilaisissa työelämän organisaatioissa tai ke-
hittämishankkeissa. Opinnäytetyöprosessin yh-
teydessä syntyneen tiedon avulla ratkaistaan 
ongelmia ja esiin nousseita haasteita, kehitetään 
uusia ratkaisuja, menetelmiä, toimintamalleja 
sekä luodaan uutta osaamista. 

Uutta tietoa 
ja työelämän 
vaikuttavuutta YAMK-
opinnäytetöistä 

Taru Herméns: Asiakaslähtöisyyden ja 
proaktiivisuuden toteutuminen terveys- ja 
hoitosuunnitelmassa: Helsingin sosiaali- ja 
terveysviraston toimeksiantona toteutetussa 
opinnäytetyössä selvitettiin terveys- ja hoito-
suunnitelman asiakaslähtöisyyttä ja proaktii-
visuutta. Kehittämistyö tehtiin osana Helsingin 
kaupungin avosairaanhoidon toiminnan muu-
tosta. Opiskelija suositteli Helsingin kaupun-
gille asiakaslähtöisyyden ja proaktiivisuuden 
parantamiseen terveys- ja hoitosuunnitelmassa 
omahoidon läpinäkyvyyttä, kirjaamista asiak-
kaan kielellä ja yksiselitteisesti, komponenttien 
kirjaamista konkreettisesti ja mitattavasti, sekä 
tukitoimien ja niiden ajankohdan kirjaamista.

Koulutusohjelma: Tulevaisuuden tietojohta-
minen sosiaali- ja terveysalalla.

Kirsi-Maria Holopainen: Innovatiivisten 
julkisten ja esikaupallisten hankintojen 
haasteet ja mahdollisuudet sekä kaupun-
gin hankintatoimen rooli innovaatioiden 
edistäjänä: Opinnäytetyössä tunnistettiin in-
novatiivisten ja esikaupallisten hankintojen 
haasteita ja mahdollisuuksia sekä merkitys 
kaupungeille. Tuloksena syntyi toimintamalli 
vointen innovaatioiden hyödyntämisen lisää-
miseen kaupunkien hankintatoimessa, jossa 
tunnistetaan sosiaalisia ja yhteiskunnallisia in-
novaatioita. Opiskelija suositteli, että kaupunki-
en poliittisten päätöksentekijöiden ja johdon on 
laadittava visio ja konkreettinen pitkän aikavä-
lin palvelujen kehitys- ja investointiohjelma ja 
hankintastrategiat, jotka viestitään sisäisille 
ja ulkoisille toimijoille. Kaupunkien ja alueiden 
keskinäiselle yhteistyölle ja -hankinnoille on 
myös tarvetta. 

Koulutusohjelma: Tulevaisuuden johtami-
nen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta

Susanna Turunen: Designing a Digital Well-
being Service Concept for Families with 
Children: Opinnäytetyö oli osa Laurean to-
teuttamaan ja EU:n Horisontti2020-ohjelman 
rahoittamaa WeLive-tutkimushanketta. Työssä 
kehitettiin lapsiperheille suunnattu digitaali-
nen hyvinvointipalvelu. Opiskelija määritteli 
kaksi persoonaa ja keskeiset asiakastarpeisiin 
liittyvät löydökset sidosryhmäkartan määritte-
lyyn, trendianalyysiin sekä ideoinnin tuloksiin. 
Opiskelija suunnitteli uuden konseptin, Perheen 
Hyvinvointipalvelun, kontekstiskenaarioiden 
sekä kuvallisen kerronnan avulla.

Koulutusohjelma: Service Innovation  
and Design  

Heini Kauppinen: Enabling Collaborative In-
novation in a Smart City : Creating Scenarios 
of Open Innovation Platforms: Opinnäytetyö 
on esimerkki opetuksen ja TKI-toiminnan integ-
raatiosta. Siinä kehitettiin vaihtoehtoisia ske-
naarioita avoimia innovaatioalustoja varten 
tukemaan innovaatioyhteistyötä kaupungin 
ja ulkoisten toimijoiden välillä. Työn pohjalta 
syntyi kaksi kansainvälistä tutkimusjulkaisua. 
Opiskelija loi skenaariot ja visualisoi ne asia-
kaspolkujen ja mielialakollaasien avulla. Ennen 
skenaarioiden viimeistelyä opiskelija piti vali-
dointityöpajan, missä skenaariot testattiin ja 
arvioitiin. 

Koulutusohjelma: Service Innovation  
and Design 

Tarinoita työelämän 
integroituneesta
korkeakoulusta
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Laurean Vuoden Alumni -palkin-
to on myönnetty vuodesta 2008 
lähtien erityisen ansioituneelle 
alumnille. Vuonna 2016 palkinto 
myönnettiin tunnelmamuotoi-
luun erikoistuneelle tradenomi 
Marjo Rantaselle.

Vuoden alumni: 
Marjo Rantanen

Kestävää lähiruokaa ja kotimaista 
ruoan tuotantoa edistämässä

Lohjan kampuksen sairaanhoitaja- ja tra-
denomiopiskelijoiden projektitiimi toteutti 
talven 2015 - 16 aikana haavanhoidon op-
paan HUS:n Lohjan sairaalalle. Monipuoli-
sessa projektissa yhdistyi käytettävyyden 
ja teknisen toteutuksen sekä sairaanhoi-
dollinen osaaminen.

Lähtökohtana oli Lohjan sairaalassa 
kehitetty yhtenäinen haavapotilaan hoito-
ketju. Opiskelijoiden toimeksiantona oli ke-
hittää suuresta määrästä haavanhoitoon 
liittyvää materiaalia helppokäyttöinen 
kokonaisuus. 

Projektissa hoitotyön opiskelijat 
suunnittelivat, miten haavanhoidon pro-
sessi järjestettäisiin sisällöllisesti järke-
västi, ja liiketalouden opiskelijat kehitti-

vät teknisen toteutuksen. Lopputuloksena 
syntyi sähköinen tietopankki, josta löyty-
vät aihealueittain jaoteltuna tärkeimmät 
haavanhoidon ohjeet, lomakkeet ja muu 
materiaali. Tietopankki löytyy tällä het-
kellä terveydenhuollon ammattilaisten 
Terveysportti-palvelusta ja on Lohjalla 
lääkärien ja hoitohenkilökunnan käytössä.

Opiskelijoiden työ sai toimeksiantajalta 
kiitosta ja myös opiskelijatiimi on tyytyväi-
nen työhönsä ja iloinen saamastaan erin-
omaisesta palautteesta:

– Ajatukset työn suhteen kyllä kohtasi-
vat hyvin tiimin kesken. Tätä projektia oli 
myös mukava tehdä, kun tiesi, että tästä on 
todellakin hyötyä jokapäiväisessä hoito-
työssä, opiskelijat kuvailevat.

Opiskelijat toteuttivat haavanhoidon 
oppaan HUS:n Lohjan sairaalalle 

Tarinoita työelämän 
integroituneesta
korkeakoulusta

Tarinoita työelämän 
integroituneesta
korkeakoulusta

”Tätä projektia 
oli mukava teh-
dä, kun tiesi, että 
tästä on hyötyä 
jokapäiväisessä 
hoitotyössä”

Laurean opiskelijat ovat 
olleet useina vuosina toteut-
tamassa Herkkujen Suomi 
-lähiruokatapahtumaa. 
Kotimaista ruokakulttuuria 
esittelevä tapahtuma järjes-
tettiin elokuussa Helsingissä 
ja Laurean opiskelijoiden 
tiimi vastasi Uudenmaan 
tapahtumaosaston toteutta-
misesta.  
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Teknologialainaamo on Laurean monia-
lainen hyvinvointiteknologiaan keskittynyt 
oppimisympäristö. Tavoitteena on lisätä 
ikääntyneiden, heidän omaistensa sekä 
sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ja 
ammattilaisten tietoisuutta hyvinvointi-
teknologiasta ja samalla edistää alan pk-
yritysten näkyvyyttä.

Yritysten näkökulmasta tarkoituksena 
on tuottaa kehitysympäristö, jossa pk-yri-
tykset voivat testata ja tarjota yrityksensä 
hyvinvointiteknologiatuotteita ja palvelui-
ta asiakkaille ja asiantuntijoille mahdolli-
simman matalan kynnyksen toimintaym-
päristössä.

Keväällä 2016 sairaanhoitajaopiske-
lijat muun muassa osallistuivat Terveys-
teknologia omahoidon ja itsenäisen koto-

na selviytymisen tukena -opintojaksolle. 
Yhdessä Teknologialainaamon kanssa 
toteutetulla opintojaksolla he tutustuivat 
erilaisiin terveysteknologian tuotteisiin 
ja palveluihin yhdessä käyttäjien eli se-
nioreiden kanssa. Opintojakso huipentui 
työpajaan, jossa tutustuttiin tuotteisiin ja 
pohdittiin kehittämisideoita. 

Teknologialainaamon Living Lab -tila 
avattiin syksyllä Laurean Tikkurilan kam-
puksella, minkä lisäksi Teknologialainaa-
mon esittelypisteet löytyvät Tikkurilan ja 
Hakunilan kirjastoista. Matalan kynnyk-
sen kokeilupisteissä ikääntyneet ja heidän 
läheisensä sekä alan ammattilaiset voivat 
tutustua ja kokeilla uusia hyvinvointituot-
teita, -palveluita ja -sovelluksia.

Teknologialainaamo tuo uusia 
innovaatioita ikääntyneiden avuksi 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 
järjesti keväällä 2016 ideakuulutuksen, 
jossa haettiin uusia malleja korkeasti kou-
lutettujen työelämävalmiuksien ja työllis-
tyvyyden kehittämiseen. Kaikille avoimeen 
ideakuulutukseen jätettiin kaikkiaan 92 
ideaa, joista jatkokehittelyyn valittiin viisi 
lupaavinta ideaa. 

Näiden joukossa oli laurealaisten 
YAMK-opiskelijoiden Saara Gröhnin, Kat-
ja Kaihuan ja Minna Puiston ehdotus 
Co-Coachingista eli korkeakoulutettujen 
ja elämäntaito-coachiksi pyrkivien yhteen-
saattamisesta. Ideana oli, että coachiksi 
pyrkivät saisivat korkeakouluopiskelijoista 
ja työnhakijoista harjoitusvalmennettavia 
ja korkeakoulutetut puolestaan apua esi-

merkiksi itsetuntemuksen kehittämiseen. 
Sairaanhoitajaksi opiskeleva Karri 

Kaijala puolestaan selvisi kuuden finalis-
tin joukkoon sairaanhoitajaopiskelijoiden 
Queen Silvia Nursing Award -kilpailussa 
loppuvuodesta 2016. Kilpailussa haettiin 
uudenlaisia ratkaisuja vanhusten- ja de-
mentiahoidon haasteisiin.

Sairaanhoitajaopinnoissaan jo yli puo-
len välin edennyt Kaijala on aikaisemmal-
ta koulutukseltaan insinööri ja on ollut nyt 
opintojen aikana myös Teknologialainaa-
mon toiminnassa mukana. Finaalipaikan 
tuonut ideakin liittyy tekniikkaan vanhus-
tenhoidon apuna. Karrin ideana oli turva-
kuvapuhelin, joka olisi käytössä yksinker-
tainen, selkeä, luotettava ja turvallinen.

YAMK-opiskelijoiden kilpailuidea tukee 
opiskelijoiden työllistymistä  

Tarinoita työelämän 
integroituneesta
korkeakoulusta

Tarinoita työelämän 
integroituneesta
korkeakoulusta

YAMK-opiskelijat Minna Puisto 
(vas.) ja Saara Gröhn osallistuivat 
Sitran ideakuulutukseen.



Yrittäjyyden monimuotoisuus

Yrittäjyyden monimuotoisuus toteutuu myös 
Laurean yrittäjyysopintojen parissa.  Laureas-
sa on rakennettu erilaisia yrittäjyyden opinto-
kokonaisuuksia erilaisten opiskelijan tarpee-
seen ja osaamispohjaan peilaten. Valmiiksi 
tuotteistetuista yrittäjyyden opintosisällöis-
tä voidaan rakentaa erilaisia opintopolkuja, 
joiden avulla oppimisen oikea-aikaisuus ja 
opetuksen ajankohtaisuus mahdollistetaan. 

osallis
tujaa
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22 23

Yrittäjyys tukee Suomen talouskasvun ja hyvinvoinnin kehittymistä. Laurea edistää 
kaikkien opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksien oppimista ja yrittäjyysosaaminen on 
yksi läpileikkaava teema opinnoissa. Lisäksi opiskelijayrittäjyyttä edistetään yrittäjyy-
teen liittyvien TKI-hankkeiden kautta. 

Yhteistyössä Laurea Entrepreneurship Societyn (LaureaES) kanssa Laurea pyrkii 
rakentamaan innostavan ja kokeilevan ilmapiirin, jossa opiskelijat inspiroituvat yrit-
täjyydestä. Tavoitteena on luoda opiskelijayhteisö, jossa yrittäjyys nähdään varteen-
otettavana tulevaisuuden uravaihtoehtona ja ajattelutapana.  Samalla Laurea kehittää 
tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa monialaista osaamista, joka synnyttää työtä ja yrit-
täjyyttä Suomeen.
 

Yrittäjyys on valittu Laurean yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi. 
Käytännön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että jokainen opiskelija koulu-
tusalasta riippumatta saa kosketuksen yrittäjyyteen osana omia opinto-
jaan. Kiinnostuksen herätessä yrittäjyysopintoja voi jatkaa syventävien 
opintojen, työharjoittelun, tai lopputyön muodossa. Omaa yritystoimin-
taa käynnistävälle tai jo olemassa olevan yritystoiminnan jatkajalle 
Laurealla on tarjota myös oma yrityshautomo-ohjelma. 

YRITTÄVÄN IHMISEN  
KORKEAKOULU Yrittäjyyden edistämisessä Laurea toimii 

tiiviissä yhteistyössä erilaisten toimijoiden 
kanssa. Yksi aktiiviisista toimijoista on Lau-
reaES, joka järjesti vuoden 2016 aikana noin 
20 opiskelijayrittäjyyteen liittyvää tapahtu-
maan Laureassa. LaureaES:n yhteisön ak-
tiiviset jäsenet suunnittelevat erilaista yrit-

täjyyteen liittyvää toimintaa ja oppivat näin 
heitä kiinnostavista asioista. Vuoden 2016 
aikana LaureaES tiivisti yhteistyötä Laurea-
ammattikorkeakoulun kanssa vierailemalla 
yrittäjyyteen liittyvillä opintojaksoilla ja tar-
joamalla opintojaksoja tukevia sisältöjä. 

Palveluyrittäjyyden kokonaisuus on tarkoi-
tettu opiskelijan oman osaamisen kaupallis-
tamiseen. Tässä toimintamallissa opiskelijat 
voivat perustaa on toiminimen tai hoitaa las-
kutuksen kevytyrittäjyyteen tarkoitettujen 
palveluntarjoajien kautta.

Myyntiagenttiyrittäjyys tarjoaa mahdolli-
suuksia opiskelijalle, jolla on kova palo yrit-
täjyyttä kohtaan, mutta ei omaa ideaa tai 
osaamisaluetta kaupallistettavaksi. Opetuk-
sen keskiöön on nostettu tuotteiden osto ja 
niiden myynti eteenpäin. 

Omistajavaihdosyrittäjyys antaa opiskeli-
jalle apua jo toimivan yritystoiminnan jat-
kamiseen. Huomiota kiinnitetään erityisesti 
omistajavaihdoksiin liittyvän hiljaisen tiedon 
siirtymiseen, pk-yrityksen arvonmäärityk-
seen  sekä kaupanteon eri tapoihin. Eten-
kin mikroyritysten omistajavaihdokset ovat 
kansantalouden näkökulmasta merkittävä 
ongelmakohta, jonka ratkaisemiseksi omis-
tajanvaihdosyrittäjyyden toimintapa tuo uu-
denlaisen näkökulman.

1000

tapahtumaa

Monipuolista yhteistyötä yrittäjyystoimijoiden kanssa
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Tarinoita  
yrittävän ihmisen 
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Laureasta restonomeiksi valmistuneet 
Tommi Lehtonen ja Eerik Rusanen pe-
rustivat jo opiskeluaikanaan oman yri-
tyksen: lomahuviloiden välityspalvelu 
Villadan. Nykyisellään Villadan toiminta 
käynnistyi kesällä 2014 ja syksyllä 2016 
yritys onnistui keräämään lähes puolen 
miljoonan euron rahoituksen, jonka turvin 
se on aloittanut kansainvälisen kasvun.

Yrityksen verkkopalvelu toimii tällä 
hetkellä Suomessa ja Ruotsissa. Seuraa-
van vuoden kuluessa toimintaa on tarkoi-
tus laajentaa ainakin Norjan ja Tanskan 
markkinoille. Tällä hetkellä sivustolla on jo 
noin 600 vuokrattavaa kohdetta ja uusia 
kohteita yritykselle tarjotaan päivittäin. 
Myös kuluttajapuolella liiketoiminta on 
lähtenyt hyvin kasvuun, lähes 90 prosent-
tia kassavirrasta tuleekin huviloiden lop-
pukäyttäjiltä. Tällä hetkellä liiketoiminta 

kasvaa nopeasti, yli 200 prosentin vuosi-
vauhtia. 

Ensimmäisen kerran yrittäjyyskipi-
nä heräsi ulkomaanvaihdon yhteydessä 
vuonna 2011. Tämän jälkeen Tommi ja 
Eerik liittyivät aktiivijäseniksi LaureaES:n 
toimintaan. Erityisesti ulkomaanleirit, ku-
ten Cambridge Venture Cup, on jäänyt 
positiivisessa mielessä herrojen mieleen. 
Leirien aikana omaa yrittäjyysideaa oli 
mahdollista jalostaa eteenpäin, jonka jäl-
keen avautui portit Spinnon yrittäjyysoh-
jelmaan. Omaa liikeideaa ja yrittäjyyttä 
tutkittiin lopputyön muodossa ja mark-
kinoita opeteltiin ulkomaisen työharjoit-
telun muodossa Pietarin Sokos hotellissa. 
Useamman vuoden yrittäjyysopintojen ja 
markkinoiden tutkimisen jälkeen syntyi 
oma yritys, jonka tulevaisuus näyttää tänä 
päivänä hyvin lupaavalta. 

Case: Villada - Miten syntyi 
kansainvälinen matkailuyritys? 

HUOLETI-mobiilisovellus on yksi Haaga-
Helian, Laurean ja Metropolian Professio-
nal Summer Schoolista alkunsa saaneista 
ideoista, joka on edennyt vauhdilla ideasta 
startupiksi.

Idean takana on Laureassa palvelu-
muotoilun YAMK-koulutuksessa opiske-
leva Carita Savin, joka osallistui kesällä 
Professional Summer Schooliin. Siellä 
hän yhdessä muiden tiimiläistensä kans-
sa kehitti palvelua syöpäpotilaiden arjen 
helpottamiseksi. Startup-yrityksen käyn-
nistysvaiheeseen hän sai kumppaniksi ys-
tävänsä ja pitkäaikaisen kollegansa Maria 
Lipsosen.

Lähtökohtana ovat kerätyt tarinat, 
joissa syöpäpotilaat, heidän omaisensa 
sekä terveydenhuollon ammattilaiset ker-
toivat arjesta vakavan sairauden kanssa. 
Näistä tarinoista syntyi idea syöpäpotilai-
den vertaistukisovelluksesta. 

Tarkoituksena on kehittää palvelua 
Suomessa tiiviissä yhteistyössä käyttäjien 
kanssa. Suomi on sopivan turvallinen ym-
päristö ottaa palvelu käyttöön sekä oppia 
ja kehittää sitä palautteen perusteella. 
Käyttöönoton jälkeen tavoitteena on myös 
USA:n markkinat ja vahvan brändin luo-
minen siellä. HUOLETI-tiimin apuna olivat 
Laurean ja Professional Summer Schoolin 
asiantuntijat. Heidän kauttaan löytyi myös 
yhteyshenkilö Tekesistä. Tekes on apuna 
kansainvälistymisessä. Suomessa HUOLE-
TI-palvelun kehittämisessä on tehty tiivistä 
yhteistyötä mm. potilasjärjestöjen kanssa.

Tärkeä tuki on ollut myös terveystek-
nologia-alan startuppien HealthHUB-
yhteisö sekä terveys-ja hyvinvointialan 
kehittämispalveluja tarjoavan FinnMedin 
laaja verkosto.
 

HUOLETI-mobiilisovellus sai alkunsa 
Professional Summer Schoolista

Tarinoita  
yrittävän ihmisen 
korkeakoulusta

Tommi Lehtonen ja Eerik Rusanen 
perustivat oman yrityksen jo 
opiskeluaikanaan Laureassa.

Carita Savin ja  
Maria Lipsonen.
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Vuonna 2011 kolme Laurea-taustaista 
kaverusta sai liikeidean; miten yritysten 
pelastussuunnitelmia tehdään ja ylläpi-
detään verkossa. Puolivalmis tuote tas-
kussaan kolmikko marssi asiakkaiden luo 
ja ryhtyi rohkeasti myymään palveluaan. 
Rohkeus kannatti ja nyt heidän yrityksensä 
Plan Brothers työllistää yli 30 työntekijää 
ja heidän palvelujaan käyttää tuhat yritys-
asiakasta.

Plan Brothersin yrittäjäkolmikko Eetu 
Kirsi, Okko Kouvalainen ja Olli Pölönen 
tutustui toisiinsa opiskellessaan Laureas-
sa. Alkuperäisen liikeidean lähtökohtana 
oli pelastussuunnitelmia määrittävän lain 
uudistuminen vuonna 2011, joka velvoitti 
kaikkia kiinteistöjä ja yrityksiä päivittä-
mään vanhan suunnitelmansa. 

Ensimmäinen versio yrityksen Pelsu-
palvelusta syntyi nopeasti ja parin viikon 
päästä oli ensimmäiset kaupat tehty. En-
simmäisten kauppojen myötä tuli myös en-

simmäinen muutos alkuperäiseen ideaan. 
Asiakas halusikin palvelun lisäksi myös asi-
antuntijatyön eli itse suunnitelman. Tällä 
hetkellä kaikista yrityksen järjestelmässä 
olevista pelastussuunnitelmista noin puo-
let on tehty Plan Brothersin  asiantuntija-
työnä. 

Alusta lähtien yrityksen kasvu on ol-
lut nopeaa. Myynti alkoi täydellä teholla 
kesällä 2012 ja syksyllä Plan Brothers sai 
useita isoja kauppoja solmittua. Tavoite oli 
saavuttaa jossain vaiheessa 70 000 euron 
liikevaihto vuositasolla. Ensimmäisen vuo-
den jälkeen liikevaihto oli jo yli kymmenen 
kertaa enemmän. 

Yritys on nyt laajentanut toimintaansa 
Suomen rajojen ulkopuolelle - ensimmäi-
senä muihin Pohjoismaihin sekä Isoon-
Britanniaan. Tavoitteena on lähivuosina 
jatkaa vauhdikkaasti alkanutta kasvua ja 
pyrkimyksenä on kasvattaa liikevaihtoa 5 
- 10 miljoonan suuruusluokkaan.

Pelastussuunnitelmia toteuttava 
Plan Brothers kasvaa vauhdilla 
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Yrittäjyysopintojen Laurea Startup -opin-
tokokonaisuus toteutetaan lukukausittain. 
Tarkoituksena on, että opiskelijat tulisivat 
opintojaksolle jonkin yritysideansa kanssa, 
jota sitten lähdetään kehittämään.

Keskiössä Idea-vaiheessa on asiakas-
ymmärryksen kehittäminen sekä asiak-
kaiden tarpeiden tunnistaminen ja ana-
lysointi. Liikeideaa ei kehitetä pelkästään 
paperilla, vaan opiskelijat ovat menneet 
potentiaalisten asiakkaiden luo ja tes-
tanneet heidän kanssa ideaansa. Asia-
kasymmärryksen lisäksi Idea Startupissa 
painotetaan myös liikeidean esittämistä 
ja visualisointia. Samalla kehitetään myös 
opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia.

Idean jälkeen yrittäjyyspolkua on 
mahdollisuus jatkaa viiden opintopisteen 
Business Startup -opintojaksolla. Business-

vaiheessa on kyse koko liiketoimintamallin 
testaamisesta asiakkaiden kanssa.

Business Startup –opintojaksolle osal-
listuneet fysioterapian opiskelijat Juuli 
Mielonen ja Melinda Räsänen olivat ke-
hittäneet prototyypin yritysideaansa jo 
osana opinnäytetyötään. Opintojaksolle 
he olivatkin tulleet hakemaan yrittäjäval-
miuksia ja apua idean tuotteistamiseen. 

- Meillä ei fysioterapiaopiskelijoina 
ollut hirveästi liiketalouden osaamista ja 
olemme saaneet paljon uutta oppia tääl-
lä ideamme toteuttamiseen. Esimerkiksi 
budjettiasiat ovat olleet tärkeitä, he kuvai-
levat. 

- Täällä ei ole myöskään ollut mitään 
turhaa tai ylimääräistä, vaan olemme voi-
neet keskittyä täysillä juuri siihen, mikä 
hyödyttää meitä.

Laurea Startup -opintokokonaisuus antaa 
vauhtia opiskelijoiden yritysidealle 

Laurea Startup -opintojak-
solle osallistuneet opiskelijat 

pitchasivat kehittämiään ideoita 
päätöstilaisuudessa joulukuussa.

Plan Brothersin perustajat: 
Olli Pölönen, Eetu Kirsi ja 
Okko Kouvalainen



Terveys ja 
yhteiskunnallinen eheys

Yhtenäinen
turvallisuus

Palveluliiketoiminta
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Laurean soveltava tutkimus vaikuttaa toimintaympäristöönsä monilla eri tasoilla tuot-
tamalla innovatiivisia ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin ja tulevaisuuden haasteisiin. 
Se tuottaa kumppaneille lisäarvoa laajan osaamisverkoston ja konkreettisten tekojen 
kautta. Ammattikorkeakoulun soveltava tutkimus yhdistää erilaisia aloja ja toimintata-
poja tuottaen ratkaisuja yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin. Monialainen osaamisen, 
sitoutuminen pitkäjänteiseen kehittämistyöhön ja kyky toimia loppukäyttäjärajapin-
nassa, ovat Laurean tutkimus-, kehittämis - ja innovaatiotoiminnan tuloksellisuuden 
keskiössä. 

Yhteiskehittäminen toimii tutkimushankkeidemme lähtökohtana. Eri toimijoiden ja 
näkökulmien yhteen tuominen mahdollistaa nopeiden, laadukkaiden ja asiakkaiden 
tarpeisiin vastaavien ratkaisujen synnyttämisen. Tämä palvelee liike-elämän, julki-
sen- ja kolmannen sektorin toimijoiden kehittymistarpeita.  Yhteiskehittämisen kautta 
myös opiskelijat osallistuvat aitoihin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin.
 
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vastuullisuus, terveys ja hyvinvointi sekä turvallisuus 
ovat esimerkkejä TKI-toiminnan tärkeistä teemoista. Laurean soveltavan tutkimuksen 
hankkeet tähtäävät laajojen, rajat ylittävien, monikansallisten ongelmien ratkaisemi-
seen. 

Laurean strategian mukaan tavoitteena on, että ammattikorkeakoulun 
soveltava tutkimus tuottaa osaamista, ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa 
edistäen tulevaisuuden hyvinvointia, turvallisuutta ja kansainvälistä 
kilpailuetua. Laurea kouluttaa yhteiskunnan tarpeisiin huippuosaajia 
osallistamalla opiskelijat aitoihin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-
hankkeisiin kehittämispohjaisella LbD-oppimismallin mukaisesti.  

SOVELTAVAN TUTKIMUKSEN   
KANSAINVÄLINEN KORKEAKOULU

Avoin soveltava tutkimus lisää vaikuttavuutta

Julkaisuiden avulla soveltavan 
tutkimustyön tulokset kytketään 
tutkimusyhteisön keskusteluun ja 
kumppaniyhteisöiden arkeen.  

Julkaisujen kokonaismäärä
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Kansainvälisellä toiminnalla ratkaisuja ja osaamista Uudellemaalle

Kansainvälisen vaikuttavuuden taustalla on 
muun muassa Laurean onnistuminen EU:n 
puiteohjelman rahoitushauissa. Vuonna 2016 
Laurea menestyi Suomen ammattikorkeakou-
luista parhaiten Horisontti2020-puiteohjel-
man rahoitushauissa. 

Laureassa uskomme, että toimimalla kan-
sainvälisillä areenoilla pystymme tuottamaan 

ratkaisuja myös lähialueemme tarpeisiin. 
Laaja-alainen ymmärrys lähiympäristömme 
kehityksestä vaikuttaa kykyymme tuottaa 
kansainvälisesti noteerattuja, kilpailukykyisiä 
ratkaisuja, jotka palvelevat elinkeinoelämän 
ja julkisen sektorin tarpeita.   

Yksi tärkeä tapa lisätä TKI-toiminnan vaikuttavuut-
ta on varmistaa tutkimuksen avoimuuden toteutu-
minen. Avoimuudella lisätään tutkimuksen tieteel-
listä vaikuttavuutta, nopeutetaan innovaatioiden 
luomista, mahdollistetaan tutkimuksen läpinäky-
vyys sekä varmistetaan tutkimuksen käytettävyys 
yhteiskunnan haasteiden ratkaisemisessa. 

Laurean TKI-hankkeiden aikana tuotetusta tutki-
muksesta kerrotaan julkisesti, ja Laureassa tuote-
tut opinnäytteet julkaistaan avoimesti. Avoin TKI-
toiminta koostuu Laureassa kolmesta osa-alueesta: 
menetelmistä, datasta ja tuloksista. 

Yksi tapa, jolla Laureassa toteutetaan avoimen tie-
teen työtä, on aineistojen rinnakkaistallentaminen 
ammattikorkeakoulujen Theseus-julkaisuarkis-
toon. Laurean kirjasto tallentaa tutkimusartikkelei-
ta julkaisijan luvalla tietokantaan kaikkien kiinnos-
tuneiden saataville.

Julkaisujen avulla tutkimus-
tulokset suuren yleisön ja 
kumppaneiden käyttöön 

71
Hankkeita
käynnissä

36
Hankkeita

alkoi

16
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päättyi

TKI-toiminta vuonna 2016:
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Laurealaisilla on aito halu toimia mootto-
reina ja mahdollistajina asiakkaiden tar-
peet täyttävien ratkaisujen löytämiseksi. 
Hankkeiden kautta Laurea on muun mu-
assa vaikuttanut Uudenmaan alueen yri-
tysten kykyyn hyödyntää digitalisaatiota 
liiketoiminnan vauhdittajana sekä yrityk-
sen arjessa. Esimerkkinä tästä on meneil-
lä oleva Tekesin rahoittama USCO (Using 
Digital Co-Creation for Business Deve-
lopment). Se on kolmevuotinen tutkimus- 
ja kehittämishanke, jossa tarkastellaan 
digitalisaation hyödyntämistä johtamisen, 
työhyvinvoinnin, asiakaskeskeisyyden ja 
avoimien innovaatioiden näkökulmasta. 

Hankkeessa on mukana kahdeksan 
suomalaista erikokoista eri toimialoja 
edustavaa organisaatiota: Danske Bank, 
Fennia, Humap Consulting, Isännöin-
tiverkko, Kesko, Keva, Silta ja Vero-
hallinto. Laurean tutkimuskumppanina 
hankkeessa toimii Tampereen yliopisto ja 
lisäksi yhteistyötä tehdään Cambridgen 
yliopiston kanssa. 

Niin tutkimukseen kuin kehittämistyö-
hönkin on osallistettu sekä organisaati-

oiden henkilökuntaa että asiakkaita run-
saasti jo hankkeen puoliväliin mennessä. 
Organisaatioiden edustajia on törmäytetty 
niin koulutusten kuin Cambridgessa järjes-
tetyn Business Campin muodossa ja asiak-
kaita on tavattu erilaisten yhteiskehittämi-
sen työpajojen muodossa. 

- USCO-hankkeen myötä Danske Ban-
kissa on edelleen monipuolistettu yhteiske-
hittämistä asiakkaiden ja kumppaneiden 
kanssa, kertoo Rami Tättilä, Head of Busi-
ness Development Danske Bankista. 

Esimerkkeinä ovat muun muassa tam-
mikuussa 2017 toteutettu asiakastyöpaja 
digitaalisista pankkipalveluista ja loka-
kuussa 2017 järjestettävä USCO Hackat-
hon. 

- Hankkeeseen kuuluvat koulutukset 
on otettu meillä hyvin vastaan ja digitali-
saation tarkastelu tavanomaisen innovaa-
tionäkökulman lisäksi mm. johtamisen ja 
työhyvinvoinnin kehittämiseen on koettu 
hyödylliseksi, Tättilä kuvailee. 

- Yhteistyö Laurean kanssa on ollut sel-
keää, tavoitteellista ja toimivaa.

USCO-hanke: miten digitaalinen 
yhteiskehittäminen synnyttää liiketoimintaa?

Tarinoita soveltavan tutkimuksen 
kansainvälisestä 
korkeakoulusta

Tarinoita soveltavan tutkimuksen 
kansainvälisestä 
korkeakoulusta

Vertaistukitoiminta auttaa 
ehkäisemään nuorten syrjäytymistä

Laurean opiskelijat ovat toimineet ak-
tiivisesti Plan Suomen toteuttamassa  
Matkalla-hankkeessa, jonka tavoitteena 
oli oppivelvollisuusiän loppupuolella Suo-
meen muuttaneiden nuorten syrjäytymi-
sen ehkäiseminen. Hankkeessa järjestettiin 
yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Van-
taan kaupunkien kouluissa vertaistuki-
ryhmiä, joihin osallistui heikon kielitaidon 
omaavia maahanmuuttajanuoria. Lisäksi 
nuoria ja heidän perheitään perehdytet-
tiin erilaiseen harrastustoimintaan, tukien 
maahanmuuttajien kotoutumista.

Hankkeen kautta Laurean opiske-
lijoiden osaaminen monikulttuurisesta 
asiakastyöstä kasvoi, ja ymmärrys kunta-
alan toimijoiden kanssa työskentelystä 
lisääntyi. Esimerkiksi Laurean opiskeli-
jat opastivat nuoria harrastusten pariin. 
Laurean opiskelijat toimivat hankkeessa 
vapaa-ajan tutorina ja suorittivat tutor-
työn opintokokonaisuuden osana opinto-
jaan. Lisäksi opiskelijat tekivät hankkeessa 
muun muassa työharjoittelun tai opinnäy-
tetyön.  Hankkeeseen osallistui noin puoli-
sensataa Laurean opiskelijaa. 

USCO-hankkeen toimijat 
tapasivat Verohallinnon 

tiloissa toukokuussa 2016.

Hankkeen kautta 
Laurean opiskeli-
joiden osaaminen 
monikulttuurisesta 
asiakastyöstä kasvoi.
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Laurean koordinoimassa IECEU-hank-
keessa (Improving the Effectiveness of 
Capabilities in EU Conflict Prevention) 
on vuoden 2016 aikana tehty kenttätutki-
musta konfliktialueilla, tavoitteena saada 
kokonaisvaltainen ymmärrys EU:n toimien 
tehokkuudesta konfliktien hallitsemiseksi. 
Tutkitun tiedon pohjalta hankkeessa on 
kehitetty keinoja, joilla EU voisi tehdä vai-
kuttavampaa kriisinhallintaa. 

Ratkaisuja kehitetään yhteistoiminnas-
sa keskeisten loppukäyttäjien kanssa, ja 
niillä on suora vaikutus EU:n ulkosuhde-
hallinnon toimintaan. IECEU -hanke kehit-
tää organisaatioiden välistä yhteistyötä ja 
pyrkii laatimaan suosituksia, joiden avulla 
EU pystyy takaamaan yhteiskunnallisen 
vakauden pitkällä aikavälillä. Hanke on ra-
hoitettu Horisontti2020-puiteohjelmasta.

Hankkeen konsortiossa on mukana 
kaikkiaan kymmenen organisaatiota seit-

semästä eri maasta. Mukana on sekä sivii-
li-, tutkimus-, yksityisiä että sotilasorgani-
saatioita. Suomesta mukana on Laurean 
lisäksi Kriisinhallintakeskus, Puolustusvoi-
mien kansainvälinen keskus sekä SaferGlo-
be-tutkimusverkosto.

Laurea on solminut kumppanuusso-
pimuksia Euroopan kyberturvallisuus-
järjestö ECSO:n sekä European Security 
and Defence College ESDC:n kanssa. En-
sin mainitun kanssa yhteistyöllä etsitään 
innovatiivisia ratkaisuja kyberturvalli-
suuden haasteisiin. Innovatiiviselle toi-
minnalle rakennetaan pohja nimenomaan 
kumppanuuksien kautta. Euroopan ulko-
suhdehallinnon koulutusverkoston ESDC:n 
kanssa käynnistetyn yhteistyön tarkoituk-
sena on vaikuttaa siihen, millaista koulu-
tusta Euroopan kriisinhallintakoulutus-
verkostoissa annetaan.

IECEU-hankkeessa kehitetään EU:n 
kriisinhallintaoperaatioiden vaikuttavuutta

Tarinoita soveltavan tutkimuksen 
kansainvälisestä 
korkeakoulusta

Tarinoita soveltavan tutkimuksen 
kansainvälisestä 
korkeakoulusta

Kansainvälistä yhteistyötä 
TKI-hankkeissa: Laurean 
kumppanuudet Euroopassa
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Laurean alueellisia kumppaneita ovat yritykset, julkisorganisaatiot ja kolmannen sek-
torin toimijat sekä työ- ja elinkeinoelämän järjestöt. Pääkaupunkiseutu kansainvälis-
tyy voimakkaasti maahanmuuton kautta ja väestökehitys haastaa palvelukehityksen. 
Hyvinvoinnin kehittäminen on entistä tärkeämpää monialaisesti, monikulttuurisuu-
den huomioon ottaen. Palvelumuotoilu mahdollistaa palvelujen kehittämisen myös 
väestökeskittymien ulkopuolella. 

Laurealla on tukenaan kolme alueellista neuvottelukuntaa, jotka koostuvat sen osak-
kaiden luottamushenkilöistä, virkamiesjohdosta, elinkeinoelämän, aluekehitys- ja in-
novaatiotoiminnan sekä koulutussektorin asiantuntijoista. Neuvottelukunnat tukevat 
Laurean toiminnan kiinnittymistä alueen tarpeisiin ja alueellisiin strategioihin.

Laurean Uudenmaan alueen kehittämiseen tähtäävää työtä kuvaa hyvin toiminta eri-
laisissa alueellisissa yhteistyöverkostoissa. Esimerkkejä ovat esimerkiksi pitkään jat-
kunut yhteistyö yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarien sekä läntisellä Uudellamaalla toi-
mivan Hiiden alueen hoitotyön kehittäjä -verkoston kanssa. 

Aluetta palvelevana Uudenmaan ammattikorkeakouluna Laurean stra-
tegisena tavoitteena on toimia siellä, missä osaamista tarvitaan. Alueen 
elinvoima syntyy toimijoiden yhteisistä tavoitteista, ja siksi Laurea on 
mukana alueellisten strategioiden laatimisessa ja toteuttamisessa. 

ALUETTA PALVELEVA 
KORKEAKOULU

Aluekehitys tarkoittaa 
johdonmukaista vuo-
rovaikutusta alueella, 
yhdessä tekemistä ja 
aktiivista yhteistyön 
rakentamista Uuden-
maan hyvinvoinnin ja 
kilpailuedun eteen. 

Uudellamaalla on 26 kuntaa, joista 20:n 
kanssa Laurealla on tiivis yhteistyöra-
kenne. Sopimuksella vahvistettu malli 
varmistaa, että kuntien tarpeet ja Lau-
rean tuottamat ratkaisut ja innovaatiot 
kohtaavat. Vastaavaa vaikuttavuuteen 
pyrkivää kiinteää yhteistyötä on alueen 
keskeisten koulutusorganisaatioiden sekä 
useiden muiden organisaatioiden kanssa. 
Yhteistyössä avainhenkilöt laativat vuosi-
suunnitelman yhteisen toiminnan paino-
pisteistä, jotta toiminta osataan keskittää 
kumppanin kannalta tärkeimpiin teemoihin.

Yhteistyö alueen toisen asteen koulutus-
organisaatioiden kanssa avaa sujuvia väy-
liä korkeakouluun. Laurea tarjoaa myös 
avoimen ammattikorkeakoulun opintoja 
jo työelämässä oleville oman osaamisen 
täydentämiseen ja päivittämiseen. Lau-
reassa voi suorittaa avoimen ammattikor-
keakoulun opintoja joustavasti ja hankkia 
uutta osaamista. Avoimen ammattikor-
keakoulun opiskelu on kaikille avointa, 
eikä pohjakoulutus- tai ikävaatimuksia 
ole.

Laurean vaikuttavuuteen pyrkivästä toi-
minnasta kertoo osaltaan kumppanien 
tyytyväisyys. Laurean nykyisistä kump-
paneista entistä useampi on suositellut 
Laureaa muille yhteisöille. 

Laurea toteuttaa vuosittain sidosryhmäkyse-
lyn, jossa yhteistyökumppanit arvioivat, mi-
ten tyytyväisiä he ovat Laurean toimintaan. 
Syksyllä 2016 toteutetun sidosryhmäkyselyn 
mukaan 34,8 % kumppaneista oli erittäin tyy-
tyväisiä yhteistyöhön Laurean kanssa.

Avoimen ammattikorkeakoulun suosio 
on kasvanut verrattuna aiempiin vuosiin 
ja entistä useampi hankkii tutkinto-
oikeuden avoimen kautta. Vuotta 2016 
avoimessa ammattikorkeakoulussa suori-
tettiin yhteensä 9711 opintopistettä.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa 
suoritetut opintopisteet
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Tarinoita aluetta
palvelevasta
korkeakoulusta

Kalasataman alueelle kohoaa Helsingin 
älykkään kaupunkikehittämisen mallialue. 
Valmistuttuaan 2030 -luvulla Kalasatama 
tulee olemaan 20 000 asukkaan ja 8 000 
työpaikan kaupunginosa sekä Living Lab 
-ympäristö, jossa kokeillaan ja kehitetään 
uusia innovaatioita. 

Fiksu Kalasatama -hankkeessa Lau-
rea laati Helsingin kaupungin sosiaa-
li- ja terveysviraston tilauksesta konsul-
tointiraportin. Raportissa suunniteltiin 
Kalasatamaan perustettavan terveys- ja 
hyvinvointikeskuksen yhteyteen sosiaali-, 
terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittä-
mis- ja kokeilualusta.

Laurean keskeinen tuotos on, että Ka-
lasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on 

kehittämis- ja kokeilualusta uudenlaiselle 
yhteistyölle sosiaali- ja terveysviraston, 
yritysten sekä erilaisten kolmannen sek-
torin toimijoiden välillä. Uudenlaista tie-
totaitoa ja osaamista vaativan yhteistyön 
tueksi on rakennettu yhteistyöverkosto, ns. 
välittäjärinki, joka toimii tulkkina ja yhte-
yksien rakentajana eri toimijoiden välillä. 
Välittäjäringissä on mukana Sote-viraston 
lisäksi mm. Fiksu Kalasatama -hanketta 
koordinoiva Forum Virium Helsinki Ry 
ja Helsinki Business Hub. Laurea kuvasi 
myös toimintamallin uudentyyppisen ko-
keilukulttuurin ja yritysyhteistyön raken-
tamiseksi terveys- ja hyvinvointikeskuksen 
kokonaisuudessa.

Helsingin Kalasatamaan rakentuu 
uudenlainen terveys- ja hyvinvointikeskus

Espoon kaupunki avasi useita espoolais-
ten kuntalaisten palveluja kokoavan Pal-
velutorin kauppakeskus Isossa Omenassa 
elokuussa 2016. Palvelutorin tavoitteena 
on, että espoolaiset voivat hoitaa asiansa 
yhdellä käynnillä vaivattomasti. Kokonai-
suudesta löytyvät niin kirjasto, kulttuuri- 
ja nuorisopalvelut yESBOx, neuvola, terve-
ysasema omalääkärisi.fi, mielenterveys- ja 
päihdepalvelut, Kela, yhteispalvelupiste, 
HUS:n laboratorio- ja kuvantamistoimin-
not kuin kulttuurin ja taiteen kohtaamis-
paikka Kohtaamokin.

Laurean opiskelijat olivat näkyvästi 
mukana palvelutorilla syksyn aikana. Eri 
alojen opiskelijat olivat suunnitelleet tem-
pauksia, joita toteutettiin yhdessä Palvelu-
torin toimijoiden kanssa. Opiskelijat myös 

ohjasivat palvelutorin asiakkaita ja keräsi-
vät asiakaspalautetta kävijöiltä. 

Laurea on palvelutorin kumppani jat-
kossakin yhdessä Omnian kanssa. Laurean 
eri koulutusalojen opiskelijat suunnittele-
vat ja toteuttavat monipuolista toimintaa 
kuten erilaisia pop up –tapahtumia, asia-
kasohjausta ja palvelukartoituksia Palve-
lutorilla.
- Palvelutorin uudenlainen konsepti edus-
taa muutosta: yhdessä palveluja voidaan 
tuottaa paremmin, kertoo palvelutoripääl-
likkö Juha-Pekka Strömberg Espoon kau-
pungilta.

- Asiakkaat pääsevät yhä enemmän 
mukaan vaikuttamaan palvelujen laatuun 
ja niiden kehittämiseen. 

Espoon Palvelutori kokoaa kuntalaisten 
palvelut yhteen paikkaan

Tarinoita aluetta
palvelevasta
korkeakoulusta

Laurean opiskelijat ovat olleet 
näkyvästi mukana toteuttamassa 
tapahtumia Palvelutorilla.

Havainnekuva Kalasatamaan 
nousevasta terveys- ja 
hyvinvointikeskuksest.
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Tarinoita aluetta
palvelevasta
korkeakoulusta

Lohjan sairaala on Laurealle tärkeä yh-
teistyökumppani läntisellä Uudellamaal-
la. Ammattikorkeakoulun ja sairaalan 
yhteistyö on tiivistä niin harjoitteluiden, 
opinnäytetöiden kuin yhteisten kehittä-
mishankkeidenkin osalta.

Yhteistyö Laurean kanssa on Lohjan 
sairaalalle tärkeää ensinnäkin siksi, että se 
varmistaa osaavien työntekijöiden saan-
nin sairaalalle läntisellä Uudellamaalla. 
Toinen tärkeä tehtävä on hoitotyön ja toi-
minnan kehittäminen yhdessä sairaalan, 
korkeakoulun ja opiskelijoiden kesken. 

Merkittävässä roolissa yhteistyön to-
teuttamisessa alueella on ollut Hiiden 
alueen hoitotyön kehittäjät -niminen 
verkosto. Jo kymmenisen vuotta toiminee-
seen ryhmään kuuluu edustajia Lohjan sai-
raalan lisäksi alueen perusterveydenhuol-
losta Lohjan kaupungilta ja Karviaisen eli 
Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan 

alueelta, sekä koulutuspuolelta Laurea-
ammattikorkeakoulusta ja Länsi-Uuden-
maan koulutuskuntayhtymä Luksiasta. 

Yksi esimerkki Hiiden alueen hoitotyön 
kehittäjien verkoston synnyttämistä ide-
oista on keväällä aloitettu yhteistyö, jossa 
kehitettiin hoitotyön mittareiden käytön 
koulutusta verkoston opiskelijoille ja hen-
kilöstölle. Siinä opiskelijat ensin perehtyi-
vät HUS:ssa käytössä oleviin strategisiin 
hoitotyön mittareihin ja opastivat sitten 
henkilökuntaa mittareiden käyttöön. 

Opiskelijoiden kannalta suurin merki-
tys tiiviillä yhteistyöllä Lohjan sairaalan 
kanssa on harjoittelupaikkojen järjestä-
misellä. Ammattikorkeakoululla on hyvät 
suhteet sairaalaan. Toisaalta kokemukset 
Laurean opiskelijoista ovat sairaalassa 
hyvät ja heidät myös otetaan mielellään 
tekemään sijaisuuksia ja valmistumisen 
jälkeen töihin.

Lohjan sairaala ja Laurea kehittävät 
hoitotyötä läntisellä Uudellamaalla

Sokos Hotellit järjesti viime syksynä kolme 
työpajaa yhdessä Laurea-ammattikor-
keakoulun palvelumuotoilun asiantuntija 
Outi Kinnusen kanssa. Työpajoihin kut-
suttiin mukaan Sokos Hotellien asiakkaita 
ja niissä selvitettiin palvelumuotoilun kei-
noin, millainen on asiakkaiden näkemys 
unelmien hotellihuoneesta.

Tavoitteena työpajoissa oli syventää 
esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden 
avulla hankittua tietoa. Työpajoihin ha-
luttiin ihmisiä fyysisesti paikalle keskuste-
lemaan syvällisemmin huonekokemukseen 
vaikuttavista tekijöistä. Työpajojen keskus-
teluissa päästiinkin kiinni perimmäisiin 
syihin ja odotuksiin siitä, mitä hotellivie-
railulta haetaan. 

Lähtökohtana projektissa oli päivit-
tää Sokos Hotellien huonemääritykset 

vastaamaan entistä paremmin asiakkai-
demme toiveita ja tarpeita. Muun muassa 
asiakastyytyväisyyskyselyiden perusteella 
Sokos Hotellit tutkivat sitä, mitä mieltä 
asiakkaat ovat huoneista. Nyt he halusivat 
kuitenkin saada työpajojen avulla ihmiset 
fyysisesti paikalle keskustelemaan syvälli-
semmin huonekokemukseen vaikuttavista 
tekijöistä. 

Työpajojen tulosten pohjalta Sokos 
Hotellit tulee päivittämään huonemääri-
tyksiään. Myös yhteistyö Laurean kanssa 
on saanut jatkoa ja Sokos Hotellit on ke-
väällä mukana toimeksiantajana Laurean 
opintojaksolla, missä opiskelijat kehittävät 
uudenlaisia palveluinnovaatioita hotelli-
huoneisiin.

Palvelumuotoilu avaa asiakkaan  
maailman Sokos Hotelleille
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Tarinoita aluetta
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Laurea käynnisti uudenlaisen sosionomi-
koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen 
yhteistyössä alueellisen toimijaverkoston 
kanssa Itäisellä Uudellamaalla keväällä 
2016. Lähtökohtana olivat Laurean so-
sionomikoulutuksen käynnistäminen Por-
voossa ja meneillään oleva sote- ja maa-
kuntauudistus.

Kevään ja kesän aikana Laurean asi-
antuntijat kohtasivat Itäisen Uudenmaan 
kuntien sotejohtoa erilaisissa kokoon-
panoissa miettien, minkälaisia tarpeita 
kunnilla tulevaisuudessa on ja mitä tule-
vaisuuden sosionomin tulee osata. Verkos-
tokumppanit lupasivat harjoittelupaikko-
ja, kehittämishankkeita sekä projekteja 
opiskelijoille. Osa kuntatoimijoista halusi 
tulla opettamaan, ohjaamaan ja tuutoroi-
maan. Yksi kunta lupasi jopa ilmaisen asu-
misen harjoittelun ajaksi.

Laurean kansainvälisesti auditoitu 
sosionomikoulutus havainnollistaa Lau-

rean ketteryyttä palvella koko laajaa 
Uuttamaata. Porvoon koulutus toimii 
Hyvinkään kampuksen vetämänä, mutta 
tekee samalla mahdollisimman paljon yh-
teistyötä Porvoon, Hyvinkään ja Lohjan 
sairaanhoitajakoulutusten kanssa. Yh-
teistyökumppaneiden kanssa tehtävät ke-
hittämishankkeet ja projektit vahvistavat 
Laurean laajaa toiminta-aluetta Porvoos-
ta Hankoon.

Kun Porvoon sosionomi-ohjelmassa 
opintonsa aloittaneet sosionomit ja sai-
raanhoitajat valmistuvat kolmen vuoden 
kuluttua, heitä odottavat sote-uudistuksen 
mukanaan tuomat uudistukset. Heillä täy-
tyy olla mukanaan repullinen uudenlaista 
yhteistyöosaamista sekä raikas asenne. 
Sama osaaminen pitää varmistaa myös 
kaikille muille opintojaan parhaillaan suo-
rittaville.

Itä-Uusimaa valmistautuu sote-uudistukseen 

Laurean uudenlainen 
sosionomikoulutuksen 
malli auttaa vastaamaan 
sote-uudistuksen tuomiin 
vaatimuksiin.
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Laurea pyrkii lisäämään ihmisten kykyä ottaa henkilökohtaista vastuuta omasta elä-
mästään ja yhteisistä asioista sekä tukea osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan. 
Esimerkkinä tästä kaikki opiskelijat muun muassa osallistuvat opinnoissaan yhteis-
kuntaa ja hyvinvointia tukevaan vapaaehtoistoimintaan.

Laureassa toimimme siten, että yhteiskunnan voimavaroja suunnataan parhaiten opis-
kelijoiden oppimisen ja opintojen edistymisen sekä aluekehityksen kannalta. Laurea 
toimii aktiivisesti sellaisten palvelujen luomiseksi, jotka mahdollistavat saavutettavuu-
den ajasta ja paikasta riippumatta.

Laurea-yhteisössä kunnioitamme monimuotoisuutta ja kaikkia ihmisiä. Edistämme 
toiminnallamme terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tavalla, joka lisää myös oppi-
mismotivaatiota ja työhyvinvointia.

Laurea 2020 -strategiaan on kirjattu, että Laurean tavoitteena on 
käyttää luonnonvaroja ympäristöä kunnioittaen ja toimia vastuullisesti 
käyttäessään yhteiskunnan voimavaroja. Laurea edistää toiminnallaan 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä.

VASTUULLINEN 
KORKEAKOULU

Laurea edistää 
toiminnallaan 
taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja 

ekologisesti kes-
tävää kehitystä.
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Tarinoita 
vastullisesta
korkeakoulusta

BarLaurea on Laurea-ammattikorkea-
koulun matkailu- ja palveluliiketoiminnan 
koulutuksen oppimisympäristö, jonka toi-
minnassa kestävä kehitys ja vastuullisuus 
ovat tärkeässä roolissa. Espoon Leppävaa-
ran kampuksella sijaitsevassa BarLaure-
assa restonomiopiskelijat vastaavat lou-
nas- ja à la carte -ravintoloiden, kahvilan 
sekä kokous ja catering-palveluiden toi-
minnasta osana opintojaan. 

Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekolo-
gisesti kestävät valinnat ovat kiinteä osa 
päivittäistä arkea BarLaureassa. Opetus-
ravintolassa on tehty pitkäjänteistä työtä 
luomu- ja lähiruoan käytön lisäämiseksi. 
Myös ruokahävikin määrää seurataan ra-
vintolassa päivittäin.

- Haluamme ennen kaikkea opettaa 
opiskelijoitamme vastuullisuuteen; kyse 

on asenteesta ja tavasta tehdä asioita joka 
päivä, kuvailee itsekin Laureasta restono-
miksi valmistunut BarLaurean ravintola-
päällikkö Teemu Sirainen.

- Tämä ei kosketa pelkästään BarLau-
reassa vuosittain opiskelevia 200 - 300 
restonomiopiskelijaa - mukaan lukien 
kansainväliset opiskelijamme. Lounas- ja 
kahvilapalvelujen myötä tavoitamme päi-
vittäin noin 1000 asiakasta kampuksel-
lamme.

Tammikuussa 2017 BarLaurea ylsi 
kärkikolmikkoon Vastuullisuus-katego-
riassa ravintola-alan arvostetussa PRO 
2017 -kilpailussa. Opetusravintola on 
myös voittanut kahtena vuotena peräk-
käin oman sarjansa ammattikeittiöiden 
Luomu SM -kilpailussa.

Palkittu oppimisympäristö BarLaurea
opettaa vastuullisuuteen

Vaasanaukio Helsingissä toimi tapahtu-
mapaikkana toukokuussa 2016 pidetyille 
Siististi Siviiliin -messuille, jotka olivat 
Suomen ensimmäiset vangeille ja yhdys-
kuntaseuraamusta suorittaville tarkoite-
tut messut. Messujen järjestäjinä toimivat 
Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Laure-
an rikosseuraamusalan opiskelijat. 

Messujen tarkoituksena oli ohjata ja 
tuoda tietoa palveluista, joita vangit ja 
muut rikostaustaiset voivat käyttää ran-
gaistuksen aikana ja sen jälkeen. 

Näytteilleasettajia Siististi Siviiliin 
-messuilla oli esillä yhteensä yli 30. Mu-
kana oli asumispalveluiden, oppilaitosten 

ja työllistymishankkeiden edustajia, päih-
dehuollon palveluita sekä lukuisia muita 
toimijoita. Samalla myös vankien kanssa 
työskentelevillä ammattilaisilla oli mah-
dollisuus tutustua muihin toimijoihin.

Siististi Siviiliin -messujen toteutukseen 
osallistui 20 opiskelijan ryhmä Laurean ri-
kosseuraamusalan sosionomiopiskelijoita 
Tikkurilan kampukselta. Opiskelijatiimi 
vastasi muun muassa tapahtuman suun-
nittelusta, markkinoinnista, asiakasryhmi-
en tavoittamisesta sekä käytännön järjes-
telyistä ennen tapahtumaa ja tapahtuman 
aikana. Messut saivat suurta huomiota 
valtamediassa. 

Siististi Siviiliin -messuilta apua vankilasta 
vapautuville ja yhdyskuntaseuraamusta 

Tarinoita 
vastullisesta
korkeakoulusta

BarLaurean restonomiopis-
kelijat osallistuivat syyskuun 
alussa valtakunnalliseen 
Hävikkiruokafestivaaliin 

Siististi Siviiliin  
-messut täyttivät Vaa-

sanaukion Helsingissä.
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Tarinoita 
vastullisesta
korkeakoulusta

Suomeen saapui vuoden 2015 aikana yli 
30 000 turvapaikanhakijaa. Suomeen 
saapuvilla turvapaikanhakijoilla on mo-
nipuolista osaamista, ammattitaitoa ja 
ennen kaikkea suuri halu tehdä työtä Suo-
messa. Startup Refugees -verkosto onkin 
kutsunut mukaan viranomaisia, yrityksiä, 
yhteisöjä ja yksityishenkilöitä mukaan 
kehittämään turvapaikanhakijoiden mah-
dollisuuksia työhön ja yrittäjyyteen.

Verkosto muun muassa jalkautui 
useisiin vastaanottokeskuksiin eri paik-
kakunnilla kartoittamaan turvapaikan-
hakijoiden ammatti- ja kielitaitoa sekä 
kiinnostusta työhön ja yrittäjyyteen. Huh-
tikuussa Otaniemen Startup Saunalla jär-
jestettiin kaksipäiväinen Business Ideation 

Weekend -tapahtuma, jossa turvapaikan-
hakijat pääsivät kehittämään yritysideoi-
taan asiantuntijoiden ja yrittäjien opas-
tuksella.

Startup Refugees -verkostossa on mu-
kana jo yli 300 erilaista organisaatiota. 
Mukana on muun muassa sisäministeriö, 
Maahanmuuttovirasto sekä suuryrityksiä, 
kuten DNA ja Supercell. Projektia toteut-
tamassa oli myös aktiivinen ryhmä laure-
alaisia liiketalouden projektijohtamisen 
opiskelijoita Hyvinkään kampukselta.

Liiketalouden projektijohtamisen P2P-
opintoihin liittyvässä projektissaan Star-
tup Refugees -toimintaan osallistuneet 
opiskelijat tekivät selvitystyötä siitä, miten 
turvapaikanhakijoita voitaisiin tukea.

Opiskelijat mukana edistämässä  
turvapaikanhakijoiden yrittäjyyttä 

FUAS-tutkimuseettisen toimikunnan teh-
tävänä on tutkimushankelausuntojen an-
taminen, tutkimusetiikan opetuksen edis-
täminen, tutkimuseettisen tietoisuuden 
lisääminen, tutkimuskäytännöistä sopimi-
nen ja yhteistyö alan toimijoiden kanssa. 
FUAS-liittouman tutkimuseettinen toimi-
kunta aloitti toimintansa vuonna 2012 
jatkaen Laurean tutkimuseettisen toimi-
kunnan aloittamaa työtä. Vuonna 2016 
toimikunnan jäsenmäärä oli 11 henkeä. 
He edustivat kaikkia liittouman jäsenkor-
keakouluja ja opiskelijakuntia.

Tutkimuseettinen toimikunta on antanut 
vuosittain eettisen ennakkoarvioinnin 
noin 10 tutkimussuunnitelmalle. Vuosit-
tainen FUAS-tutkimusetiikan seminaari on 
toimikunnan suurin yksittäin panos tut-
kimusetiikan opetuksen edistämiseksi ja 
tutkimusetiikan tietoisuuden lisäämiseksi. 
Vuonna 2016 seminaari pidettiin LAMKis-
sa ja siihen osallistui lähes 70 henkeä opis-
kelijoista opettajiin. 

FUAS-tutkimuseettinen toimikunta 
edistää AMK-etiikkaa

Tarinoita 
vastullisesta
korkeakoulusta

Liiketalouden opiskelijat tekevät 
selvitystyötä turvapaikanhakijoiden
työn ja yrittäjyyden mahdollistamiseksi 
osana Startup Refugees -verkostoa.
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Laurealaisesta työstä ja tuloksista syntyy monenlaisia tarinoita. Tässä raportissa on 
kerrottu yhteisöllisesti syntyneistä kehittämisideoista ja innovaatioista. Niissä yhdis-
tyvät erilaiset osaamiset, kun työelämän edustajat, opiskelijat ja henkilöstömme ra-
kentavat uutta yhdessä. Opiskelijan osaamista arvostava luottamus on aina yhteistyön 
pohjana.

Suomen Akatemia on ottanut ilmiöistä ja vaikutussuhteista kertovat tarinat osaksi 
hankerahoituksensa arviointia. Syvälliset vaikuttavuuteen liittyvät ilmiöt ovat usein 
monisyisiä ja niiden dokumentointi muuten on hankalaa. Ammattikorkeakoulukenttä 
tuottaa hyvin paljon konkreettisia, alueen yritysten, yhdistysten ja julkisorganisaati-
oiden arkeen tiiviisti kytkeytyviä toimenpiteitä. Tällaisten toimenpiteiden syvällisen 
vaikuttavuuden kuvaaminen on yhtä perusteltua kuin perustutkimuksen hankkeiden-
kin – jopa ehkä enemmän niin.

Suunnitelmat korkeakoulutuksen vaikuttavuuden uudenlaiselle seurannalle, koulu-
tussektorin tiukkeneva rahoitustilanne ja lisääntyvät vaatimukset osallistua alueke-
hitykseen johtavat uudenlaiseen tilanteeseen. Korkeakoulut joutuvat arvioimaan toi-
mintamallejaan uusiksi, sillä perinteiset toimintatavat eivät enää riitä näiden osittain 
ristiriitaisten vaatimusten valossa. 

Vaikuttavuuden arviointi ei ole helppoa ja suoraviivaista. Kiinnostavimmat, syvälle 
menevät vaikutukset syntyvät pitkän ajan kuluessa, tiiviin yhteistyön ja luottamuksen 
seurauksena. Niiden raportointi numeroina on vaikeaa, kuten tämän raportin esimer-
kit osoittavat. Vaikka määrälliset tekijät ovat vaikuttavuuden arvioinnissa tärkeitä, nii-
den ohella tarvitsemme luovaa yhteistyötä kuvaavia esimerkkejä.

Laurea-ammattikorkeakoulu uskoo, että kumppanuus ja tiivis, toista osapuolta arvos-
tava yhteistyö ovat tuloksellisin tapa saada aikaan pitkäkestoisia, vaikuttavia toimenpi-
teitä. Tässä raportissa esittelemme muutamia esimerkkejä laurealaisesta vaikuttavuu-
desta käytännössä. Esimerkit on jaoteltu Laurea2020-strategian mukaisiin teemoihin, 
jotka kuvaavat tapaamme toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä muiden toimijoi-
den kanssa Suomessa ja maailmassa.

Laurean toiminnan arvoperustana ovat yhteisöllisyys, sosiaalinen 
vastuullisuus ja luovuus. Laurealainen työ- ja opiskelutoiminta perus-
tuvat kestäville ja laajalti hyväksytyille arvoille. Laureassa arvostetaan 
erilaista osaamista ja korkeakouluyhteisön jäsenet voivat olla ylpeitä 
työstään ja tuloksista. Työhyvinvointi ja luottamuspääoma muodosta-
vat pohjan korkeakoulun yhteisölliselle toiminnalle.

IHMISTÄ ARVOSTAVA 
KORKEAKOULU

Kiinnostavimmat, 
syvälle menevät 

vaikutukset syntyvät 
pitkän ajan kulues-
sa, tiiviin yhteistyön 

ja luottamuksen 
seurauksen.



Laurea-ammattikorkeakoulu toimii Uudel-
lamaalla seitsemällä kampuksella. Opiske-
lussa keskeistä ovat työelämän tarpeista 
tulevat aidot toimeksiannot, kuten projek-
tit, joiden ansiosta opiskelijat verkostoitu-
vat jo opiskeluaikanaan ja oppivat tärkeitä 
työelämässä tarvittavia taitoja. 

Laurea-yhteisöön kuuluu noin 7 800 opis-
kelijaa, 500 henkilökunnan jäsentä ja 22 
000 Laurean alumnia.

Laureassa tehdään käytännönläheistä 
tutkimus- ja kehitystyötä strategisilla tut-
kimusalueilla, jotka perustuvat tulevai-
suuden tarpeisiin ja vahvaan osaamiseen 
sosiaali- ja terveysalalla, palveluliiketoi-
minnassa sekä turvallisuudessa.

www.laurea.fi

Tässä raportissa esitellyt 
esimerkit eivät olisi voineet 
syntyä ilman luottamukseen 
ja arvostukseen perustuvaa 
yhteistyösuhdetta, jossa 
uusia asioita kokeillaan 
yhdessä, luodaan uusia 
käytäntöjä ja parannetaan 
ratkaisuja yhdessä. Laurea-
ammattikorkeakoulu haluaa 
kiittää kaikkia raportissa 
esiteltyihin projekteihin 
osallistuneita opiskelijoita, 
yhteistyökumppaneita ja 
omia asiantuntijoitamme. 

Yhdessä saamme aikaan 
enemmän vaikuttavuutta.

KIITOS.




