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JOHTOAJATUS

KUVA EERO KARVONEN

#luotaitseesi
Kädessäsi tai näytölläsi on uudistunut Aito. Nimi
pysyi samana ja osittain sisällötkin. Karsimme
pitkiä juttuja reippaalla kädellä, ja tuomme entistä paremmin esille muun muassa opiskelijoidemme tekemät opinnäytetyöt. Esittelemme myös
alumneja, joita Oamkista on valmistunut reilut
20 000.
Tiedämme, että tämä lehti kilpailee muiden
medioiden kanssa sinun ajastasi. Hyvin mielellämme kuulisimme, miksi luet tätä ja mikä saa
sinut lukemaan uudestaan. Kerro meille palautteesi oamk.fi/aito/palaute.
Oamkilla ei ole ollut kymmeneen vuoteen
erillistä opiskelijarekrytointikampanjaa. Nyt on,
ja siitä kerromme seuraavan sivun jutussa.
#luotaitseesi on suunnattu nuorille, mutta
sen viesti suvaitsevaisuudesta ja hyväksynnästä koskettaa meitä jokaista. Kampanjallamme
on tärkeä yhteiskunnallinen viesti, joka on sekä
ajankohtainen että inhimillinen.
Olemme ensimmäisten korkeakoulujen joukossa mukana myös oikeusministeriön
#häirinnästävapaa-kampanjassa, joka kannustaa
yrityksiä ja yhteisöjä ottamaan nollatoleranssin
seksuaalisessa häirinnässä.

ANNE-MARIA HAAPALA ON OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN VIESTINTÄJOHTAJA,
JOKA ASUU YLI 100-VUOTIAASSA PAPPILASSA. ANNE-MARIA KIRJOITTAA, DRAMATISOI JA
OHJAA NÄYTELMIÄ, KUTOO LUOTOLAISIA NEULEITA SEKÄ HOITAA KANOJA JA LAMPAITA.
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AJASSA

TEKSTI ANU SKOG, KUVA AKI ROUKALA

SUVAITSEVAISUUTTA JA ROHKEUTTA
Olet ehkä jo nähnyt uusia mainoskuviamme tai videoita, joissa esiintyy
Markus Kuotesaho. Hän on uuden #luotaitseesi -opiskelijarekrytointikampanjamme keulakuva. Rohkea siikajokelainen on meille arvovalinta,
kannanotto suvaitsevaisuuden puolesta.
Markuksen ei ole tarkoitus edustaa kaikkia vähemmistöjä, mutta hänessä voimme nähdä henkilön, joka elää omannäköistään elämää, jonka on
rohkeudellaan saavuttanut. Toiset valinnat ovat kipeämpiä kuin toiset,
mutta elämässä tarvitaan rohkeutta ja luottamusta omiin kykyihin. Markusta
ja opiskelijoitamme kuvaamaan lähti yhteistyössä valokuvaaja Aki Roukala.
Vajaa vuosi sitten analysoimme, millaisena Oulun ammattikorkeakoulu
(Oamk) näkyy korkeakouluopintoja suunnitteleville nuorille ja millaisena sen
haluaisimme näkyvän. Tutkimuksen (T-Median Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2017) mukaan nuorten itsetunto on heikko eikä omiin taitoihin luoteta. Tämä tuo epävarmuutta jatko-opintojen suunnitteluun ja jo lukion
ainevalintoihin.
Vertasimme omia viestintä- ja markkinointimateriaalejamme muiden
korkeakoulujen vastaaviin ja totesimme, ettemme erotu lainkaan muista
korkeakouluista. Päätimme lähteä muuttamaan konseptia lähtökohtana
luonnollisesti Oamkin arvot, joista yksi on yhteisöllisyys. Halusimme näyttää
Oamkin korkeakouluyhteisönä, jonka jäsenet tukevat toisiaan ja jonne opiskelija tuntee olevansa tervetullut taustastaan ja identiteetistään huolimatta.
Meille on tärkeää, että opiskelija luottaa itseensä ja unelmiinsa ja uskaltaa
valita oman alansa. Kuvamaailmaan halusimme rosoisuutta ja erilaisempaa
lähestymistapaa, kuin yleensä korkeakoulujen markkinointikuviin, jotka ovat
usein täynnä hymyileviä, nuoria ja kauniita ihmisiä eri kansallisuuksista.
#luotaitseesi-kampanjan herättämästä keskustelusta olemme voineet
todeta, ettemme ole tekemässä tyypillistä organisaatioviestintää ja väärinymmärryksen riski on olemassa. Voimme olla kuitenkin iloisia siitä keskustelusta, mitä kampanja on saanut aikaan. Avoimuus vähentää pelkoja ja saa
ihmiset ajattelemaan laajemmin. Kampanjamme on toki muutakin kuin
Markus. Tuomme kuvissamme ja materiaaleissamme esiin opiskelijoitamme
jotka osaavat parhaiten kertoa tutkinto-ohjelmiemme sisällöistä sekä laadukkaasta opetuksesta. Vastaamme myös aktiivisesti hakijoitamme askarruttaviin kysymyksiin eri kanavissamme.
Meistä on tärkeää, että laadukkaan tutkinnon lisäksi opiskelijamme saa
yhteisöstämme itseluottamusta ja sydämen sivistystä. Ilman niitä ei työelämässä pärjää.
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TALENOMIN toi m itusjohtaja J ussi Paaso
pääsi soit ta maa n Nasdaq i n pörssi n
avauskel loa N ew Yorkissa.

ALUMNI

TEKSTI VILLE KÄRKKÄINEN KUVA TALENOM OYJ

HARRASTUKSENA ITSENSÄ
KEHITTÄMINEN
Talenomin toimitusjohtaja Jussi Paaso soitti hiljattain avauskelloa Nasdaq-markkinapaikalla
New Yorkissa. Jussi hyödyntää joka hetken itsensä kehittämiseen. Niinpä lentomatkat taittuvat
oman alan kirjallisuutta lukien.
Talenom Oyj:n pääkonttorin aulassa minut otetaan vastaan iloisesti. Olen tulossa haastattelemaan toimitusjohtaja Jussi Paasoa,
Oamkin Master-koulutuksen alumnia ja nykyistä opettajakorkeakoulun opiskelijaa.
Heti keskustelun aluksi onnittelen toimitusjohtajaa Talenomin listautumisesta kansainväliseen pörssiin ja Nasdaqin avauskellon soittamisesta. Saavutus on oululaisyritykselle upea.
Mutta haluan tietää tarkemmin, kuka oikein
on Jussi Paaso. Saan tietää, että Jussi on
aiemmalta koulutukseltaan merkantti, merkonomi, tradenomi, tradenomi (ylempi AMK) ja
että hän opiskelee tälläkin hetkellä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.
– Olen ajatellut, että kouluttaudun jokaiselle mahdolliselle tasolle, jolle on alallani mahdollista, Jussi toteaa hymyillen. Kaikki koulutukset on hankittu työn ohessa.
– Itsensä kehittämisestä on tullut minulle
harrastus. Kun muut lukevat lentokentällä lehtiä, minä luen oman alani kirjallisuutta. Näin
saan sovitettua työn ja opiskelun yhteen.
Kouluttautuminen on myös tärkeää Jussin
johtamassa yrityksessä.
KOVA TYÖ JA HYVÄT SATTUMAT
Jussi kertoo, että hänen menestyksensä takana on ensisijaisesti kova työ ja hyvät sattumat.
Hän on aloittanut työskentelyn jo nuorena, kun

pääsi Osuuskauppa Arinalle hyllyttäjäksi.
Ahkeruus huomattiin, ja myöhemmin hän
vastasi jo asiakasomistajien tiliasioista.
Seuraavaksi Jussin ura suuntautui pankkimaailmaan. Hän työskenteli pitkään Sampopankin rahoitusasiantuntijana ja pankinjohtajana.
– Kun aloitin pankinjohtajana, suoritin samaan aikaan liiketalouden Master-tutkintoa.
Opinnot toivat hyvät työkalut liiketoiminnan
kehittämiseen.
Pankkimaailmasta seuraava askel oli kiinteistönvälitykseen. Danske Bankin omistama
Kiinteistömaailma-ketju oli hyvä paikka kehittyä myyntityössä. Sen jälkeen ura jatkui
Talenomissa myyntijohtajan tehtävissä.
Työtehtävien kehittymisen myötä myös
vastuut ovat kasvaneet. Erään pörssiyrityksen
toimitusjohtaja totesi Jussille tämän olevan ainoa pörssiyrityksen talousjohtaja, joka vastaa
myös myynnistä.
Vuosi sitten yrityksen silloinen toimitusjohtaja ja omistaja Harri Tahkola tarjosi Jussille mahdollisuutta ottaa vastaan toimitusjohtajan tehtävät.
Jussi korostaa uuden oppimisen tärkeyttä tulevaisuudessa. Esimerkiksi tilitoimistoalalla suuri osa perustyöstä tulee tulevaisuudessa
korvautumaan automaatikalla ja robotiikalla.
Tilitoimisto on jatkossa entistä enemmän

asiakkaan kumppani, joka sparraa ja auttaa
yritystä tekemään päätöksiä liiketoimintaansa liittyen.
– Kirjanpitäjä on tulevaisuudessa asiakaspalveluhenkilö, ja tätä osaamista pitää saada
koulutukseen lisää.

SY N T Y M Ä A I K A JA - PA I K K A
1979 Oulussa
ASU I N PA I K K A
Oulusalo
PERH E
Vaimo ja tytär ja rouvan kolme koiraa
KOU LU T US
Tradenomi (ylempi AMK)
H A RR AST U KSET
Moottoripyöräily ja kuntonyrkkeily
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TEORIASTA TOTTA

TEKSTI JA KUVA MARJO SORMUNEN

RAKENNUSMESTARIPULAAN HELPOTUSTA
Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) aletaan ensimmäistä kertaa kouluttamaan rakennusmestareita
muuntokoulutuksella. Tavoitteena on helpottaa rakennusalan kasvavaa työvoimatarvetta. Muuntokoulutuksen toivotaan myös houkuttelevan alalle lisää naisia.

– Rakennusmestareista on jatkuva kysyntä. Lisäksi
Pohjois-Suomessa on alkamassa isoja teollisuushankkeita, joihin tarvitaan ammattitaitoista työvoimaa, kuvailee työvoimatarvetta Oamkin rakennustekniikkaosaston tiimipäällikkö Antero Stenius.
Syksyllä alkavaan muuntokoulutukseen otetaan 30
opiskelijaa. Koulutuksessa suoritetaan rakennusmestarin AMK-tutkinto kahdessa vuodessa, kun normaalisti
koulutus kestää 3,5 vuotta.
Muuntokoulutukseen otetaan opiskelijoita, joilla on
jo tekniikan alan korkeakoulututkinto tai opistoasteen
insinööritutkinto tai teknikon tutkinto muulta kuin
rakennusalalta. Opiskelemaan voi myös päästä, jos
taskussa on riittävä määrä tekniikan alan opintoja.
Muuntokoulutuksen toivotaan houkuttelevan
etenkin naisia.
– Ala on yhä liian miesvaltainen, vaikka rakennusmestarin työt sopivat loistavasti naisille. Rakennusmestareiden töihin kuuluu esimerkiksi rakennustyömaiden tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtävät tai
erilaisten rakennusprojektien hallinta.
Antero painottaa, että muuntokoulutuksessa olevat eivät pääse ”yhtään helpommalla” kuin muut opiskelijat. Muuntokoulutuksessa käytetään samaa opetussuunnitelmaa kuin perusopiskelijoiden kohdalla ja
koulutus on yhtä laadukasta.
TYÖVAIHEIDEN SUUNNITTELUA JA JOHTAMISTA
Oulun Heinäpäässä käy kuhina, kun Skanska rakentaa
Puistokadulle uutta asuinkerrostaloa. Rakennustyömaan nuorempana työnjohtajana toimii Jenna Laine,
joka valmistui rakennusmestariksi Oamkista kolmisen
vuotta sitten.
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– Tykkään työstäni tosi paljon! Työvaiheiden suunnittelu, johtaminen ja seuraaminen ovat ominta alaani.
Minua ei haittaa toimia ainoana naisena miesten keskellä, sillä meillä on mukava ja suorapuheinen työyhteisö.
Ei silti kyllä haittasi, jos alalle tulisi lisää naisia. Silloin
saataisiin erilaista näkemystä töihin, sanoo Jenna.
Rakennusmestarin työtehtävät eivät Jennan mukaan
ole fyysisesti raskaita, vaan vaativat enemmänkin uskallusta tehdä päätöksiä.
– Valtakunnallinen rakennusmestaripula on seurausta 90-luvun lamasta, jonka seurauksena rakennusmestarikoulutus lakkautettiin eikä reiluun kymmeneen
vuoteen koulutettu rakennusmestareita. Nyt etenkin talonrakennusala vetää rakennusmestareita. Muuntokoulutus on yksi hyvä keino alueellisen työvoimatarpeen
korjaamiseksi, kertoo Talonrakennusteollisuuden Oulun
aluepäällikkö Juha Mäntynen.
Oamk on saanut rakennusmestareiden muuntokoulutukseen 440 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Hakuaika koulutukseen on 4.–18.4.2018

SK ANSK ALL A n uorem pa na t yön johtaja na toi m iva Jen na
La i ne suosit telee ra ken n usmesta ri n kou l utusta na isi l le,
jotka t ykkäävät ti i m it yöstä ja asioiden orga n isoi m isesta.
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LÄHELLÄ

TEKSTI JA KUVA LAURA LÄÄVERI

UUTTA KAMPUSTA
RAKENTAMASSA
Maria Ahokas on tamperelainen arkkitehti, joka suunnittelee Oulun ammattikorkeakoululle (Oamk)
uusia tiloja Linnanmaan yhteiskampukselle. Hän matkustaa Tampereen ja Oulun välillä lähes viikoittain.
Oulussa Maria ihastelee pyöräily-kulttuuria ja kauniita kaupunkipuistoja.

MILLAINEN PROJEKTI OAMKIN UUSIEN
TILOJEN SUUNNITTELU ON SINULLE?
Olen kova innostumaan uusista töistä, ja tämä projekti
on mielenkiintoinen ja mukava. Projekti on tyypillinen siinä mielessä, että samanlaisia haasteita on tällä hetkellä
myös muissa korkeakouluissa ja oppilaitoksissa. Voimme käyttää toimintamalleja, jotka on havaittu
hyväksi jo muualla.
MILLAINEN ON TULEVAISUUDEN
OPPIMISYMPÄRISTÖ?
Tulevaisuuden oppimisympäristö on valtavan muuntojoustava. Oppimisympäristöt, rakennukset ja kalusteet
ovat tärkeitä, mutta toiminta on ykkösasia. Tulevaisuuden oppimisympäristöt ovat avoimia, niissä verkostoidutaan ja tehdään yhteistyötä yli osastorajojen. Näitä
asioita pyritään tukemaan arkkitehtuurilla ja tilojen järjestelyillä.
MITEN TILOJEN SUUNNITTELUN POP-UPTILAISUUDET OVAT ONNISTUNEET?
Oamkin henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnatut popup-tilaisuudet ovat olleet mielestäni toimiva ratkaisu.
Haasteena on toki se, että kyseessä on iso ryhmä ja
joillekin ihmisille on saattanut tulla tunne, että he eivät
ole vielä päässeet mukaan vaikuttamaan. Pop-up-toiminta ja työpajat tulevat kuitenkin jatkumaan tilojen valmistumiseen asti ja vielä sen jälkeenkin.
MITEN PÄÄDYIT ARKKITEHDIKSI?
Siitä on hirveän kauan aikaa! Meillä ei ollut suvussa arkkitehtejä eikä minulla ollut esikuvia ammatin suhteen.
Tykkäsin piirtää ja olin siinä hyvä. Pääsin opiskelemaan
arkkitehtuuria Tampereen teknilliseen korkeakouluun.
Arkkitehti ei ollut lapsuuden haaveammattini, joten voisi
sanoa, että olen ajautunut alalle.
8
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MIKÄ ON SINULLE RAKAS RAKENNUS?
Tampereen tuomiokirkko. Se on upea ja mielestäni yksi
kauneimpia kirkkoja.
MITKÄ ASIAT INSPIROIVAT SINUA?
Uudet asiat. Olen uuden ystävä – uudet ajatukset, toimintatavat ja uudet tavat tehdä asioita ovat kiinnostavia. Vaikka on paljon hyviä vanhoja käytäntöjä, mietin
aina, miten tästä voisi saada vielä enemmän irti.
PAIKKA, JOSSA RENTOUDUT?
Koti Siurossa.
SUOSIKKIPAIKKASI OULUSSA?
Olen lainannut hotellista pyörää ja ajanut esimeriksi
Nallikariin, jossa on kauniita kaupunkipuistoja. Minusta on myös hauskaa, että teatteri on rakennettu mereen. Mielestäni Oulu on miellyttävä kaupunki. Olen alkanut talvella kävelemään täällä, vaikka monihan pyöräilee
täällä talvisin. Täällä on vahva pyöräilykulttuuri.
ELÄMÄNOHJEESI?
Ei minulla ole mitään ylevää filosofiaa. Pitäisi varmaan
olla, täytyy hankkia!

i nspi roivat u udet
asiat ja ajatu kset.

MARIA AHOKASTA
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MASTER-TUTKINTO laajensi Lahja
Leiviskän näkemystä omasta alastaan.
10
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REPORTAASI

TEKSTI MARJO SORMUNEN, LAURA LÄÄVERI, KUVAT AKI ROUKALA

15-VUOTIAS
MASTER-TUTKINTO
Tiedätkö, mikä on Master-tutkinto? Jos haluat edetä urallasi tai syventää
ammatillista osaamistasi, kannattaa tutustua Master- eli ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on tarjonnut
Master-koulutusta 15 vuotta - aina kokeiluvaiheesta lähtien.
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MASTER-TUTKINTOA EI TUNNETA
HYVIN TYÖMARKKINOILLA.

OUTI ARONTIE päivitti Mastertutkinnolla ammatillista osaamistaan.

MASTER-TUTKINNOSTA UUTTA
POTKUA TYÖELÄMÄÄN
Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain noin sata Masteria. Master-koulutukseen on mahdollista hakea, kun alempi korkeakoulututkinto on suoritettu. Takana pitää
olla myös kolme vuotta työkokemusta.
– Master-tutkinto on yliopiston maisterin
tutkinnosta poikkeava jatkotutkinto, sillä lähtökohtana on nimenomaan työelämäläheinen
oppiminen ja tavoitteena työelämän osaamisen kehittäminen, kertoo Master-tutkintojen
tiimipäällikkö, yliopettaja Kirsi Koivunen
Oulun ammattikorkeakoulusta.
Koulutuksessa syvennytään erityisesti
kolmeen osaamisteemaan: johtamiseen, tutkimukseen- ja kehittämiseen sekä liiketoimintaan. Tutkinnon myötä opiskelija voi edetä
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urallaan esimiestehtäviin, syvempiin asiantuntijatehtäviin tai perustaa oman yrityksen.
Oamk oli ensimmäisten ammattikorkeakoulujen joukossa, kun ylempi AMK -jatkotutkintokokeilu alkoi vuonna 2002. ”Terveyden
edistämisen ja ehkäisevän työn” -koulutusohjelma polkaistiin käyntiin yhteistyössä silloisten Kemi-Tornion ja Rovaniemen (nykyään
Lapin amk) ammattikorkeakoulujen kanssa.
Ylemmät amk -tutkinnot vakinaistettiin
koulutusjärjestelmään vuonna 2005.
TUNNETTUUS VIELÄ HEIKKOA
Työnantajat ovat tyytyväisiä Master-koulutukseen. Turun yliopistossa tehdyn väitöskirjatutkimuksen mukaan koulutus on yliopiston
maisterin tutkintoon verrattuna työelämä- ja
käytäntökeskeinen.

Master-tutkintoa ei kuitenkaan tunneta
hyvin työmarkkinoilla.
– Tutkintonimike on yhä nuori, vain 15
vuotta. Master-tutkinto on ehkä tunnetuin
sosiaali- ja terveysalalla, jossa myös tarvitaan
uutta osaamista sote-uudistuksen myötä,
sanoo Kirsi.
Master-tutkinto antaa kelpoisuuden virkaan tai toimeen, jolta edellytetään ylempää
korkeakoulututkintoa. Myös tieteelliset jatkoopinnot yliopistossa ovat mahdollisia.
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016
ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja tehtiin
2 500. Määrä ei tyydytä työmarkkinoita, arvioi opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuden koulutustarpeita pohtinut työryhmä. Sen
mukaan tutkintotavoitteen tulisi olla 4 500
vuonna 2020.

MASTERISTA EVÄITÄ
ESIMIESTYÖHÖN
Lahja Leiviskälle ajatus sosiaali- ja terveysalan
kehittämisen ja johtamisen Master-tutkinnosta
tuli ajankohtaiseksi, kun työelämää oli takana
jo kymmenen vuotta. Vastaavana työhönvalmentajana Nuorten Ystävillä työskennellyt Lahja kaipasi työhönsä uusia työkaluja.
– Oma työura oli sopivassa kohdassa, ja
minulla oli halu päästä opiskelemaan.
Lahja lähti hakemaan Master-tutkinnolta
uusia näkökulmia nykyiseen esimiestyöhönsä.
– Myös oma esimieheni suositteli Oamkin
Master-tutkintoa, sillä hän oli opiskellut saman
tutkinnon.
Opintojen sovittaminen töiden oheen oli
haasteellista, mutta Lahja kiittelee työnantajansa koulutusmyönteisyyttä.
– Puolen vuoden opintovapaa mahdollisti sen, että sain tutkinnon suoritettua aikataulussa. Myös verkko-opinnot toivat opiskeluun
joustavuutta ja niitä pystyi sovittamaan omien aikataulujen mukaan. Lähiopetuspäivät olivat mukavia, kun näki muita opiskelijoita ja sai
vaihtaa kokemuksia opinnoista.
Lahja toteaa tutkinnosta olleen konkreettista hyötyä.
– Tutkintoa sai tehdä oman työn kehittämisen kannalta. Tein opinnäytetyöni Nuorten
Ystävien klubitaloille ja sen kautta saatiin kehitettyä kaikkien klubitalojemme toimintaa.
Tutkintoa tehdessäni jouduin pysähtymään
asioiden äärelle ja oma ymmärrykseni ja näkemykseni asioista laajentui.

LAHJA LEIVISKÄ sai Masterista
uusia näkökumia esimiestyöhön.
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UUDET EVÄÄT URALLE
Master-tutkinto avasi Ari Niskaselle uuden
uran. Aiemmin lastensuojelualalla osakkaana
toiminut Ari työskentelee nyt Vaalan kunnan
hallintojohtajana sekä vs. kunnanjohtajana.
– Olin ehtinyt pohtia, että haluaisin muutosta. Kun vaimo vinkkasi Master-tutkinnosta,
ei tarvinnut kahta kertaa miettiä hakemista.
Ari pääsi ensiyrittämällä opiskelemaan
sosiaali- ja terveysalan kehittämistä ja johtamista. Opintojen yhdistäminen työn ja kahden
harrastavan lapsen kanssa ei ollut aina helppoa, vaikka lähipäiviä olikin melko vähän. Välillä opinnot olivat kokonaan jäissä.
– Muistan hyvin, kun ohjaajani totesi,
että ”Muista Ari, ettei tämä ole elinkautinen.”
Lause jäi niin hyvin mieleen, että päätin rutistaa opinnot kasaan. Neljä vuotta siihen meni,
sillä valmistuminen jumittui opinnäytetyön
roikkumiseen.
Ari möi opiskeluaikanaan osuutensa osakeyhtiöstä – eikä turhaan. Hänet valittiin pian
valmistumisen jälkeen Vaalan hallintojohtajaksi.
– En olisi tässä työssä ilman Master-tutkintoa, joka on ihan yhtä pätevä kuin yliopiston maisterin paperit.
Ari harmittelee sitä, että Master-tutkinto on yhä melko huonosti tunnettu työmarkkinoilla. Tutkinto antaa hänen mukaansa kunnon eväät työelämään.
– Suosittelen tutkintoa niille, jotka suunnittelevat ja haluavat edetä työurallaan.

VAALAN HALLINTOJOHTAJA
Ari Niskanen on tyytyväinen Master-tutkintoon,
joka avasi hänelle uran uran työelämässä.
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UNELMIEN URALLE
Outi Arontie kuuli Oamkin Master-tutkintomahdollisuudesta sattumalta.
–Olin opiskellut Oamkissa tietojenkäsittelyn tradenomiksi, joten vanha koulu oli jäänyt mieleen. Vaikka olin työelämässä, oma
ammattitaitojen päivittäminen alkoi mietityttää minua. Etsin tietoa jatkokouluttamisesta
ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen Master-tutkinto tuntui heti mielekkäältä vaihtoehdolta.
Outi jäi pois töistä ja aloitti Master-opinnot. Opintojen ja perhe-elämän yhdistyminen
onnistui Outilta hyvin.
–Suoritin tutkinnon puolessatoista vuodessa. Nuorimmainen lapseni oli puoli päivää
päiväkodissa, jolloin opiskelin kotona. Vaikka
tutkinto oli pitkälti etäopiskelua, lähiopetuspäivät olivat mukavaa vaihtelua. Tykkäsin videoluennoista etänä, sillä ne oli helppo aikatauluttaa perhe-elämän kanssa.
Valmistumisen jälkeen Outi etsi aktiivisesti oman alan töitä it-alalta. Hän pääsi ensin Saranen Consultingin tietoturva-akatemiakoulutukseen ja sitä kautta työharjoitteluun
Verkkoasemalle. Tällä hetkellä Outi työskentelee Verkkoasemalla web-ohjelmistosuunnittelijana.
–Suosittelen Master-tutkintoa ihmisille jotka haluavat uutta potkua omaan työtilanteeseensa. Oman kokemukseni mukaan työnantajat arvostavat työntekijän tuoreita tietoja.

MASTER-KOULUTUKSEN
15-VUOTISSYNTTÄREITÄ JUHLITAAN
OULUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA
27. HUHTIKUUTA.

OUTI ARONTIE pääsi Master-tutkinnon
avulla uralle, jolle alun perin halusi.

MASTER-KOULUTUS
ALOITUSPAIKAT 2018

SOSIAALI- JA
TERVEYSALAN
YLEMPI AMK

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 45
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen 20
Terveyspalveluiden asiantuntija ja uudistaja 20

HAKUAIKA KOULUTUKSIIN 14.–28.3.2018.
MASTER-KOULUTUKSET OVAT TUTKINNOSTA
RIIPPUEN 60–90 OPINTOPISTETTÄ.

KULTTUURIALAN
YLEMPI AMK

Kulttuurituottaminen ja luova talous 20
Education Entrepreneurship 20
(Hakuaika oli tammikuussa 2018)

TRADENOMI
(YLEMPI AMK)

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen 30

AGROLOGI
(YLEMPI AMK)

Maaseudun kehittäminen 10

15
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OPINNÄYTETYÖ

TEKSTI JA KUVA HEIDI TAURIAINEN

SUJUVAA ARKEA PALVELUMUOTOILUN AVULLA
Liiketaloutta Oulun ammattikorkeakoulussa opiskellut Lasse Lehto tutki opinnäytetyössään, miten oululaiset kokevat vaikutusmahdollisuutensa kaupungin palveluiden
kehittämisessä. Asiakkaat halutaan mukaan jo suunnittelutyöhön.

– Meillä oli mielessämme aihe, jota halusimme
tutkia tarkemmin, kertoo palvelumuotoilu Palon toimitusjohtaja Piia Innanen.
Lasse innostui Palon tarjoamasta aiheesta ja ryhtyi
tutkimaan käyttäjien kokemuksia Oulun kaupungin
Meijän kaupunni -mobiilisovelluksen käytöstä. Sovelluksen tarkoituksena on osallistaa oululaisia kaupungin kehittämistyöhön ja saada heiltä nopeasti mielipiteitä heitä koskeviin aiheisiin. Lisäksi opinnäytetyössä
haastateltiin Palon järjestämiin työpajoihin osallistuneita henkilöitä.
KÄYTTÄJÄN KOKEMUS KESKIÖSSÄ
Oamkin yrittäjyysopinnoissa Terwa-akatemiassa Lasse
oli jo tutustunut palveluiden kehittämiseen, mutta palvelumuotoilu oli hänellekin uusi lähestymistapa.
– Opintojen kautta olin mukana pyörittämässä
osuuskunta Muikiaa ja opinnäytetyötä tehdessäni huomasin saavani aiheesta paljon näkökulmia myös oman
yritystoimintamme kehittämiseen, Lasse kertoo.
Palvelumuotoilu tarkoittaa palvelun käyttäjän eli
asiakkaan ottamista mukaan suunnittelu- ja kehitystyöhön. Oleellinen kysymys on, millä käyttäjä saadaan palaamaan uudelleen palvelun pariin tai käyttämään jotakin tuotetta.
– Palvelumuotoilu on tullut ihan viime vuosina suuren yleisön tietoisuuteen ja siihen halutaan nyt panostaa, kertoo Piia.
Kuntalaisten osallistaminen on lakiin säädettyä, ja
monet toimijat ovat heräämässä miettimään, kuinka
mahdollisimman monen käyttäjän ääni saadaan kuuluviin. Kun aiemmin on kysytty mitä mieltä ihmiset ovat
olleet jostakin valmiista ratkaisusta, nyt halutaan tietää, miten palvelua voitaisiin kehittää käyttäjille
sopivammaksi.

LASSE JA PIIA uskovat, että palvelumuotoilun käyttö tulee
yleistymään. Palo on toiminut parempien asiakaskokemuksien
kehittäjänä vuodesta 2013.

KERRO KERRO ASIAKAS
– Usein ennakko-odotukset ohjailevat sitä, haluavatko ihmiset lähteä mukaan johonkin kehittämistyöhön. Esimerkiksi ajatus virallisesta keskustelutilaisuudesta saattaa
mietityttää mahdollisia osallistujia. Mutta jos he tietäisivät pääsevänsä ideoimaan vaikkapa karttamattojen ja
pienoismallien kanssa, saattaisi innostus herätä uudella
tavalla, Piia kertoo.
Digitaalisissa osallistamisen menetelmissä vahvuuksiksi koetaan, että osallistumisen kynnys on matala.
Mielipiteitä voidaan antaa nopeasti ja anonyymisti.
Työpajatyyppisessä osallistamisessa taas tunne
osallistumisen vaikuttavuudesta oli vahvempi kuin sovellusta käyttäneillä. Monenlaisia vaikutusmahdollisuuksia tarvitaan, sillä erilaiset kanavat sopivat eri ihmisille.
–Yhteistyö toimeksiantajan kanssa sujui mutkattomasti, ja motivaatio pysyi korkealla, koska työllä oli oikea tarve, Lasse kuvailee. Juuri valmistuneen tradenomin tulevaisuudensuunnitelmat näyttävät valoisilta;
työpaikka onkin löytynyt heti opiskelujen päätyttyä.

Onko sinulla tutkimus- tai
kehittämistarve, johon
tarvitset tekijää?
Ota rohkeasti yhteyttä
Ripa-työelämäpalveluihimme!
Sinua auttaa
palvelukoordinaattori
Päivikki Kaakinen,
050 570 5974,
ripa@oamk.fi
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KOLUMNI

TEKSTI KATI HIEKKAPELTO, KUVA AKI ROUKALA

UUSIA ALKUJA
Onko sinulla koskaan ollut tunnetta, että
haluaisit aloittaa kaiken alusta, hypätä pois
nykyisestä elämästäsi, rikkoa sen rutiinit ja
tehdä jotakin aivan muuta, aivan muualla?
Epäilenpä, että on. Moni haaveilee totaalisesta irtiotosta, mutta harva tekee
sen. Uuden ja tuntemattoman pelko on
usein vahvempaa kuin sen kaipuu, ja juuri
pelko pitää meidät paikoillaan, vaikka elämä olisi kuinka epätyydyttävää. On turvallista toistaa samoja tuttuja kuvioita päivästä ja vuodesta toiseen. Ikäkin vaikuttaa.
Mitä vanhemmaksi tulemme sitä mukavuudenhaluisemmiksi muutumme ja sitä paremmalta oma tyyny tuntuu, vaikka mieli
kuiskuttelee: nyt, nyt kun se vielä on mahdollista!
Vai onko elämä ehkä pakottanut sinut
uuteen alkuun? Hyppy tuntemattomaan ei
ollutkaan kadehdittavan rohkea uroteko,
vaan sinut sysättiin alas jyrkänteeltä. Avioero, työttömyys, sairastuminen tai läheisen kuolema pistää elämän kertaheitolla
uusiksi, vaikkei mitään muutosta olisi koskaan kaivannutkaan. Kriisitilanteet pakottavat opettelemaan uudenlaisen elämänasenteen. Sanotaan, että kärsimys jalostaa.
Paskat, sanon minä. Kärsimys käy kipeää,
eikä anna muita vaihtoehtoja kuin opetella
elämään sen kanssa.

Ystäväni saapui Suomeen monen kaltaisensa tavoin muutama vuosi sitten. Sota
ja terrori hänen kotimaassaan oli käynyt
sietämättömäksi. Heti kun laki salli (Suomessa vaaditaan alkuun puoli vuotta pelkkää oleskelua!) hän hakeutui töihin ja on siitä asti maksanut veroja valtiollemme. Nyt
maamme on lähettämässä hänet takaisin,
lähes varmaan kuolemaan. Eräänlainen
uusi alku sekin, toki. Suhtautuminen turvapaikanhakijoihin pistää miettimään: sallimmeko mahdollisuuden uuteen ja parempaan elämään vain meille itsellemme, jo
valmiiksi hyvään syntyneille.
Keskustelin muutama päivä sitten
Oamkin #luotaitseesi-kampanjan keulakuvan Markuksen kanssa. Räikeästi massasta poikkeavana ei ole aina helppoa, mutta halu elää omannäköistä elämää voittaa
ujouden, pelon ja häpeän. Markuksen jääräpäistä sinniä ei voi kuin ihailla. Ottaa jotain
opikseen.
Olitpa missä tilanteessa hyvänsä; tarpomassa samoja vanhoja uria tai uuden
edessä joko omasta valinnasta tai kohtalon
oikusta, muista kuunnella sisintäsi. Se kertoo, mikä on parasta juuri sinulle.
#luotaitseesi.

KATI HIEKKAPELTO ON HAILUOTOLAINEN KIRJAILIJA, PUNKLAULAJA JA TEEN YSTÄVÄ.
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NOSTEESSA

KUVA AKI ROUKALA

TULE MUKAAN LUOMAAN
HYVINVOINTIA POHJOISEEN
SUOMEEN
Valtion vastinrahaan perustuva varainkeruukampanjamme on alkanut. Lahjoitusten avulla
kehitämme ja parannamme pohjoisen ihmisten
mahdollisuuksia tulevaisuuden työmarkkinoilla.
Samalla luomme alueen elinkeinoelämälle keinoja hyödyntää tieteen sovellutuksia tulevaisuuden
innovaatioiden kehittämiseen. Lahjoittamalla olet
mukana luomassa vahvempaa huomista pohjoiseen Suomeen!

oamk.fi/varainhankinta

HAE OPISKELEMAAN
Haku ammattikorkeakoulu- ja Master-tutkintoon johtaviin koulutuksiin on
14.–28.3. Ylempään ammattikorkeakoulu- eli Master-tutkintoon johtavia
koulutuksia meillä on tarjolla seitsemän.

oamk.fi/hakijalle

VALTTI-OHJELMA
LIIKUTTAA ERITYISLAPSIA
Oamk on mukana Valtti-ohjelmassa, jossa pyritään
lisäämään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta sekä löytämään heille pysyvä liikuntaharrastus. Jokainen ohjelmaan valittu
lapsi saa oman henkilökohtaisen harrastuskaverin,
jonka kanssa testataan liikuntalajeja erityislapsen
toiveiden ja mielenkiinnonkohteiden mukaisesti.
Lue lisää Kalevan Taidon ääni -blogistamme:

ARKTISET ASKELEETTANSSITAPAHTUMA
Tämän vuoden Arktiset askeleet -tanssitapahtuma
järjestetään 22.–25.3. Tänä vuonna tapahtumassa
nähdään alle kouluikäisten ja alakouluikäisten tanssin harrastajien taidokkaita teoksia. Esiraati valitsi
tapahtumaan 41 teosta ympäri Suomea.

oamk.fi/arktisetaskeleet

https://blogit.kaleva.fi/taidon-aani

OULUN YLIOPISTO
EHDOTTAA OAMKIN
OMISTAJILLE OMISTUSJÄRJESTELYÄ

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu valmistautuvat yhteistyön
syventämiseen Oamkin Linnanmaan kampukselle muuton myötä. Oamk
muuttaa Linnanmaalle vuoden 2020 aikana. Yhteistyön rakenteiden
selkiyttämiseksi Oulun yliopisto ehdottaa Oulun ammattikorkeakoulu
Oy:n omistajille Oulun kaupungille sekä Oulun seudun kunnille omistus
järjestelyä, jossa Oulun yliopisto tulisi Oamkin enemmistöomistajaksi.
Oulun kaupunki omistaa Oamkista 76 prosenttia.
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OAMK VUONNA 2017

9 000
350
3,45

OPISKELIJAA

ULKOMAALAISTA
OPISKELIJAA

HAKIJAA/
ALOITUSPAIKKA 2017

762
8 milj.
450

oamk.fi/varainhankinta

HENKILÖTYÖVUOTTA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖSSÄ

TKI-TOIMINNAN
KOKONAISVOLYYMI
HANKKEISSA MUKANA
OLEVAT YRITYKSET
JA YHTEISÖT

