
Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 
 

Aika: Tiistai 9.6.2015, klo 10.15 - 15.15 

Paikka: Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki, kokoustila Sirkus, 0.krs. 

 
 
Seminaarin tavoitteet  
 
Suomen yliopistot UNIFI ry ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry järjestävät 
erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaarin 9.6.2015 Helsingissä kokouskeskus Paasitornissa. 
Seminaarin tarkoituksena on tukea korkeakouluja sekä korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä 
erikoistumiskoulutusten kehittämisessä.  
 
Seminaarissa kuullaan alustuksia erikoistumiskoulutuksen kehittämisen lähtökohdista, 

työelämälähtöisyydestä ja koulutuksen toteuttamisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnan kontekstissa. 

Seminaarissa esitellään myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutusta koskevia 

hankkeita ja keskustellaan työelämäyhteistyön toimintamalleista erikoistumiskoulutusten suunnittelussa 

ja toteutuksessa.  

Syksyn 2015 aikana järjestetään myös ala- ja aluekohtaisia erikoistumiskoulutusten kehittämiseen 

liittyviä tilaisuuksia. 

 
Seminaarin kohderyhmä 
 
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johdon edustajat, erikoistumiskoulutuksen kehittämishankkeissa  
toimivat sekä eri alojen työ- ja elinkeinoelämän edustajat. 
 

 

Ohjelma 

Aamukahvi klo 9.30 alkaen Sirkuksen edessä, 0 krs. 
 
10.15 – 10.30 Tervetuliaissanat (Esitys / Video)  
  Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, UNIFI ry 
 
10.30 – 11.00 Erikoistumiskoulutusten kehittämisen lähtökohdat (Esitys / Video) 
  Ylitarkastaja Sanna Hirsivaara, opetus- ja kulttuuriministeriö  
 
11.00 – 11.15  Erikoistumiskoulutusten koordinaatiohanke ERKKO (Esitys / Video)  

Asiantuntija Jarmo Kallunki, UNIFI ry 
Asiantuntija Hannele Seppälä, Arene ry 

 

http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2015/06/Tervetuliaissanat_Leena-Wahlfors.pdf
https://youtu.be/soVSKX818vE
http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2015/06/Korkeakoulujen-erikoistumiskoulutus-ja-sen-kehitt%C3%A4minen_Sanna-Hirsivaara.pdf
https://youtu.be/Z2CTZTwLzTM
http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2015/06/Erikoistumiskoulutuksen-koordinaatiohankkeet_Hannele-Sepp%C3%A4l%C3%A4_Jarmo_Kallunki.pdf
https://youtu.be/qa_u1PgIiu8


Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten työelämäperusteisuus ja yhteys korkeakoulujen tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan 
 
11.15 – 11.45  Yhteiskunnan osaamistarpeet ja koulutuksen työelämäperusteisuus (Esitys / Video) 
  Koulutuspäällikkö Mikko Koskinen, SAK 
 
11.45 – 12.15  Oppiminen ja TKI-työ yhdistettynä prosessina (Esitys / Video) 

Rehtori Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu 
 
 
12.15 – 13.15  Lounas 

 

Työelämäyhteistyö erikoistumiskoulutuksen kehittämisessä 
 
13:15 – 13.45 Työ- ja elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välinen yhteistyö osaamistarpeiden 

tunnistamisessa ja erikoistumiskoulutuksen kehittämisessä (Esitys / Video)
  Koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen, Suomen Yrittäjät 
 
13.45 – 14.00  Kahvitauko 
 
14.00 – 15.15  Esimerkkejä työelämäyhteistyöstä erikoistumiskoulutuksen kehittämisessä 
 
  Farmasian erikoistumiskoulutus (15 min) (Esitys / Video)
  Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies Sanna Passi, Suomen Farmasialiitto ry 
 
  MARATA-alan erikoistumiskoulutuksen kehittämishanke (Esitys / Video) 

”Huomisen matkailukohde” (15 min) 
Yliopettaja Tarja Kupiainen, Karelia-ammattikorkeakoulu 

   
  Pienryhmäkeskustelun ohjeistus (15 min) 
  Jarmo Kallunki, UNIFI ry ja Hannele Seppälä, Arene ry 
 

  Työskentely (30 min)  
   
15.15 – 15.30  Loppukeskustelu ja yhteenveto (Video) 
 

 

                                                                                                 
 

http://www.unifi.fi/
http://www.arene.fi/fi
http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2015/06/ERKO-semma_9.6.2015_Yhteiskunnan-osaamistarpeet-ja-koulutuksen-ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4perusteisuus_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W8PTotdtJ84
https://prezi.com/pkik1obc8q1w/oppiminen-ja-tki-erkko-viitekehyksessa/
https://youtu.be/RxTlnKlsQ04
http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2015/06/Ty%C3%B6-ja-elinkeinoel%C3%A4m%C3%A4n-ja-korkeakoulujen-v%C3%A4linen-yhteisty%C3%B6_Mika-Tuuliainen.pdf
https://youtu.be/dQt0gYqbaoU
http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2015/06/Farmasian-erikoiskoulutus-Marja-Airaksinen.pdf
https://youtu.be/QYNzo4EFwvA
http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2015/06/MARATA-alan-erikoistumiskoulutuksen-kehitt%C3%A4mishanke-Huomisen-matkailukohde_Tarja-Kupiainen.pdf
https://youtu.be/OGEqgfUk28I
https://youtu.be/rTcn8raOve4

