Suomen pohjoisimman
korkeakoulun toiminta perustuu
älykkäisiin tapoihin hallita
etäisyyksiä. Pitkien välimatkojen
Lapissa on kehitetty verkkoopetusta jo 30 vuotta.

Kiertotalous on
kasvava työllistäjä
”Laatukeskus
aloittaa
kiertotalouden
koulutukset
keväällä 2020”
sanoo Tani
Järvinen.

KUVA: Lapin materiaalipankki, Antti Pietikäinen

AMK-maisteriopinnoissa
saa olla opportunisti
Kun maisteritutkintoa lähdetään tekemään
ammattikorkeakoulussa, on työura yleensä jo hyvässä
vauhdissa. Opiskelijat tietävät, minne ovat menossa.
Lapissa maisteriopinnot pestään nyt tarpeettomasta
korkeakoulubyrokratiasta.
YLEMMÄN AMK-TUTKINNON vahvuus on tähänkin asti ollut,
että opinnäytetyö on omalle työpaikalle tehty kehittämistyö. Aikuista
opiskelijaa motivoi, kun teoriatieto kiinnittyy saman tien todellisuuteen. Ajatusta viedään nyt Lapin ammattikorkeakoulussa pitemmälle. Opiskelijat eivät enää saa opetussisältöjä annettuina, vaan kokoavat tutkintonsa oman mielenkiintonsa kohteiden mukaan.
Lapin AMKissa luotetaan siihen, että opiskelijan taustat huomioiva monialainen tutkintokoulutusmalli sopii yksilöllistä opintopolkua
arvostaville asiantuntijoille. Opiskelijat valitsevat tutkintonsa sisällöt
vaihtoehtoisista opintokokonaisuuksista, jotka kootaan virtuaaliselle tarjottimelle. Työssäkäyvän opiskelijan ajankäytön suunnittelua
helpottaa, että verkko-opintojen osuus on aiempaa suurempi. Uusi
koulutusmalli edesauttaa opiskelijaa pääsemään ylempään korkeakoulututkintoon selvästi nykyistä helpommin myös työn ohessa ja
matkojenkin päästä.
Valinnanvapauden lisääntyminen ei silti tarkoita vaatimustasosta
tinkimistä. Lapin sovellus Master Schoolista täyttää eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä määritellyt osaamistasokuvaukset
(EQF7). Kehittämishankkeen myötä vakiinnutetaan myös Visiting
Professors –käytäntö. Elinkeinoelämän edustajat tuovat puolestaan
ajantasaista näkemystä työelämän osaamisvaatimuksista.
Uutta tutkintokoulutusmallia on luotu Lapin kehittäjäkoulu
-hankkeessa. Uusi malli otetaan käyttöön asteittain ensi vuoden
syksystä alkaen. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus Euroopan sosiaalirahastosta.
Lue lisää hankkeesta osoitteesta www.lapinkehittajakoulu.fi.

Suomeen on mahdollista luoda kymmeniä
tuhansia kiertotalouteen perustuvia työpaikkoja
lähivuosina. Työpaikat syntyvät uuden
lisäarvon luomiseen, kuten palvelumuotoilun,
tuotesuunnittelun, digitaalisten jakamisalustojen
rakentamisen tai tuotteiden elinkaarten
pidentämisen tehtäviin.
”JOTTA TÄMÄ EKOSYSTEEMI kasvaisi nopeammin,
Laatukeskus vahvistaa palveluitaan yrityksille ja yhteisöille,
jotka haluavat kehittää liiketoimintaosaamistaan kiertotaloudessa”, Laatukeskuksen toimitusjohtaja Tani Järvinen kertoo.
”Haluamme juurruttaa kiertotalouden osaamista yhä
useampiin yrityksiin ja yhteisöihin – samalla tavalla kuin
olemme rakentaneet laatuosaamista tuhansiin organisaatioihin. Siihen liittyen julkistamme pian kiertotalouden kehitysja arviointimallin, jota organisaatiot käyttävät kehitystyössään. Kiertotalouden koulutukset alkavat Laatukeskuksessa
keväällä 2020”, Järvinen jatkaa.
Yritysten strateginen uusiutuminen on helpommin sanottu
kuin tehty. Usein se vaatii sysäyksen ulkopuolelta – asiakkailta
tai sijoittajilta, joiden arvomaailmaan kiertotalous istuu koko
ajan paremmin. Järvisen mukaan sitä ei kannata jäädä odottamaan, vaan osaamista tulee kehittää koko ajan.
”Miettikää toimintamallejanne, prosessejanne ja tuotteitanne. Mihin kiertotalous toisi uutta tehokkuutta, kasvua ja
brändihyötyä?”

KYSY LISÄÄ: Laatukeskus, Leena Huotari,
leena.huotari@laatukeskus.ﬁ 050 5513 663
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