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Maakuntakorkeakoulun toiminta perustuu verkostomaiseen yhteistyöhön. Yhteistyö on koettu tarpeelliseksi, sillä vuosi 2014 oli Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun yhdeksäs toimintavuosi.
Verkostossa olevien korkeakoulutoimijoiden tavoitteena
on alueellinen vaikuttavuus maakuntakorkeakoulun
päätehtävien mukaisesti: koulutus, kehittäminen ja aikuisten koulutusvalintoihin liittyvä ohjaus- ja neuvonta.
Koulutustoiminnan uudet avaukset vuonna 2014
vahvistivat hyviä kokemuksia monimuoto- ja verkkoopetuksen mahdollisuuksista osaamisen kehittämisessä
ja alueellisen vaikuttavuuden lisäämisessä. Avoimen
yliopiston toimintana yhteistyöverkostossa toteutettiin
sosiaalityön perusopintokokonaisuus, jonka paikalliset
opintopiirit kokoontuivat Lieksassa ja Nurmeksessa.
Sosiaalialan osaamistarpeeseen vastattiin myös mahdollistamalla sosionomiopintoihin kuuluvan laajan
opintokokonaisuuden opiskelu Nurmeksessa.

Kehittämisessä korostuivat opiskelijatöiden suuntaaminen maakunnan alueelle. Ammattikorkeakoulun
alueellisten toimintamallien kehittämiseen liittyvä,
kaksivuotinen projekti päättyi vuonna 2014. Useita uusia
projekti-ideoita seuraaville vuosille kehiteltiin.
Maakuntakorkeakoulun toimijat osallistuivat aktiivisesti maakunnassa järjestettäviin tapahtumiin ja olivat
mukana kertomassa opiskelumahdollisuuksista. Näiden
kohtaamisten perusteella voi sanoa, että aikuisten kouluttautumishalukkuus on maakunnan alueella korkea.
Elinvoimainen ja osaava Pohjois-Karjala on maakunnan
toimijoiden yhteinen tavoite. Teemaan liittyvä seminaari järjestettiin syksyllä. Seminaarissa käytiin vilkasta
keskustelua osaamistarpeista, niihin vastaamisesta sekä
erityisesti haastettiin ideoimaan entistä ennakkoluulottomammin tulevaisuutta hyödyntäen maakunnan
vahvuuksia niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Mervi Lätti
maakuntakorkeakoulukoordinaattori

Opiskelumahdollisuuksia
esittelemässä Ilomantsissa Karhu mielessä
–festivaalilla.

Toimittaja

			Mervi Lätti

Graafinen suunnittelu ja taitto

Salla Anttila

Valokuvat		

Ilomantsin kansalaisopisto, Pasi Karonen ja Mervi Lätti

		

Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa.
ISBN 978-952-275-165-2 (painettu)
ISBN 978-952-275-166-9 (verkkojulkaisu)
			
Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu 2015
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» Koulutus
Sairaanhoitajaopintoja
Lieksassa, Kiteellä ja
Nurmeksessa
Karelia-ammattikorkeakoulu järjesti maakuntakorkeakoulutoimintana sairaanhoitajakoulutusta Lieksassa,
jossa vuonna 2012 työvoimapoliittisena koulutuksena
aloitettu opintokokonaisuus päättyi. Koulutukseen
osallistuneet opiskelijat jatkoivat opintoja tutkintoon
johtavassa koulutuksessa, johon sisältyvä lähiopetus
järjestettiin Lieksassa. Kiteellä jatkui myös vuonna 2012
aloitettuun sairaanhoitajakoulutuksen kuuluva pienryhmä.
Nurmeksessa järjestettiin avoimen ammattikorkeakoulun opintoina sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan
tutkintoihin sisältyvä opintokokonaisuus syksyllä 2014
ja opintoihin ilmoittautui 21 opiskelijaa. Järjestely
mahdollisti myös sen, että samaan aikaan Joensuussa
tutkintokoulutuksessa aloittaneet, Pielisen Karjalan
alueelta tulevat sairaanhoitajaopiskelijat pystyivät osallistumaan lähiopetukseen myös Nurmeksessa.

Sosionomiopintoja
Nurmeksessa
Avoimen ammattikorkeakoulun opintoina järjestettiin
sosionomin tutkintoon kuuluvia ensimmäisen vuoden opintoja 40 opintopisteen kokonaisuuden verran.
Opinnot toteutettiin monimuoto-opintoina ja lähiopetus tapahtui Nurmeksessa. Opiskelijoilla oli mahdollisuus opiskella myös kesäkoulussa verkko-opintoja sekä
laajentaa opintoja myös henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla. Vuoden aikana opiskelijalla oli mahdollista
suorittaa 60 opintopisteen opinnot ja hakeutua erillisvalinnan kautta Karelia-ammattikorkeakoulun järjestämään tutkintoon johtavaan koulutukseen. Opintokokonaisuuteen osallistui 25 opiskelijaa ja heistä suurin osa
tuli Pielisen Karjalan alueelta.

Opintopiiri
tradenomiopintojen
tukena Nurmeksessa
Nurmeksessa jatkui Karelia-ammattikorkeakoulun
monimuoto-opintoina toteutettavan tradenomikoulutuksen paikallinen opintopiiri. Opintopiirissä oli
Pielisen Karjalan alueelta tutkinto-opiskelijoiden lisäksi
myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta opintoja
suorittavia opiskelijoita. Kymmenen opiskelijan opintopiiri kokoontui Ammattiopisto Nurmeksen tiloissa
paikallisen opettajan johdolla. Opintopiirin tavoitteena
on opiskelijoiden opintojen etenemisen tukeminen ja
opintoihin kuuluvien projektiopintojen, harjoittelujen ja opinnäytetöiden liittäminen osaksi paikallisten
yritysten ja työelämän kehittämistä.
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Sosiaalityön
perusopintoja Lieksassa
ja Nurmeksessa
Sosiaalityön perusopintojen opetusyhteistyö jatkui keväällä 2014. Yhteistyössä olivat mukana Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto, Pohjois-Karjalan kesäyliopisto,
Nurmeksen lukio ja Lieksan kansalaisopisto. Opintoihin
sisältyvät luennot välitettiin Joensuusta etäyhteyksillä
Nurmekseen ja Lieksaan, joissa opiskelijoiden tukena oli
paikallinen tuutori. Sosiaalityön opiskelijoita Pielisen
Karjalassa oli yhteensä yksitoista. Sosiaalityön aineopintoja suunniteltiin alkavaksi vastaavanlaisella mallilla,
mutta ilmoittautuneita ei ollut riittävästi tällä kertaa.

Yrittäjän työkalupakki
-koulutus Polvijärvellä
Joensuun seudulla jatkettiin yrittäjille suunnatun Yrittäjän työkalupakki -koulutuksen toteuttamista. Yrittäjän
työkalupakki koostuu useista yrittäjien itsensä määrittelemistä lyhyistä asiantuntijaluennoista. Vuonna 2014
koulutusta järjestettiin Polvijärvellä.

Yleisöluentoja Kiteellä
ja Ylä-Karjalassa

Osana maakuntakorkeakoulutoimintaa Pohjois-Karjalan kesäyliopisto välitti etäyhteyksillä Keski-Karjalan ja
Ylä-Karjalan kansalaisopistoille avoimia yleisöluentoja.
Luentojen teemoina olivat uudet ravitsemussuositukset, Mannerheim ja savolainen sanankäyttö. Osallistujamäärät vaihtelivat paikkakunnasta riippuen kahdeksasta yli viiteenkymmeneen osallistujaan.

Venäläiset asiakkaina
-seminaari Karjalassa
Yhteistyössä Lieksan kansalaisopiston ja Pielisen
Karjalan kehittämiskeskus Pikesin kanssa järjestettiin
marraskuussa iltapäiväseminaari. Seminaarin aiheena
olivat venäläiset asiakkaina Pohjois-Karjalassa ja Karjalan Tasavallassa. Tilaisuudessa oli useita puheenvuoroja
ja noin 50 osallistujaa. Karelia-ammattikorkeakoulun
restonomiopiskelijoita osallistui myös seminaarin ja
aamupäivän aikana opiskelijat kävivät tutustumassa
kahteen matkailualan yritykseen Lieksassa.

Työhyvinvointiin liittyvä
koulutus Lieksassa
Työhyvinvoinnin iltapäivä -koulutus järjestettiin sosiaali- ja terveysalan yrittäjien toiveista ja tarpeista syksyllä
Lieksassa. Koulutuksessa oli 12 osallistujaa ja mukana
oli sekä yksityisen että julkisen sektorin työntekijöitä.
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» Kehittäminen
Alueellisen
toimintamallin
kehittäminen
–projekti päättyi
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun ISAT
– alueellinen innovaatiokeskusmalli -projektille erillismäärärahan alueellisen toiminnan kehittämiseen vuosina 2013 - 2014. Karelia-ammattikorkeakoulun osalta
toiminta kytkettiin maakuntakorkeakouluun. Toimintaalueena oli Pohjois-Karjalassa Pielisen Karjala.
Projektin tulokset on koottu loppuraporttiin Mervi Lätti (toim.) Ammattikorkeakoulut aluevaikuttajina – toimintamalleja Pielisen Karjalassa ja Varkauden seudulla.
Loppuraportti on luettavissa sähköisenä osoitteessa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-147-8

osaamis- ja kehittämistarpeiden kartoitusta
Pielisen Karjalassa
Sosiaali- ja terveysalan toimijoille järjestettiin alueellinen yhteistyötilaisuus ja lisäksi haastateltiin alan
yrittäjiä. Esille tulleisiin koulutus- ja kehittämistarpeisiin vastattiin järjestämällä koulutustilaisuus, etsimällä
rahoitusmahdollisuuksia lisäkoulutusten toteuttamiseksi ja suuntaamalla sairaanhoitajaopiskelijoiden
harjoitteluja alueelle.
Matkailualaan ja restonomikoulutukseen liittyviä osaamistarpeita kartoitettiin alueen yrityksissä. Useita opiskelijatöinä tehtäviä kehittämishankkeita lähti liikkeelle.

Uusia projektiaihioita ilmassa
Maakuntakorkeakoulun toimintaa tukevan projektin
ideointi alkoi syksyllä 2014. Projekti-ideointia tehtiin
maakuntakorkeakoulun ohjausryhmässä ja seudullisissa ohjausryhmissä sekä erillisissä työpajoissa. Työskentely loi hyvän pohjan varsinaisen rahoitushakemuksen
laadinnalle.
Yhteistyötä tehtiin Pielisen Karjalan kehittämisyhtiön
kanssa kasvuyrittäjyyteen liittyvässä projektihakemuksessa.
Valtakunnalliseen Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus -projektiin jätettiin rahoitushakemus joulukuussa 2014. Projektia hallinnoi Turun yliopisto ja sekä
Karelia-ammattikorkeakoulu että Itä-Suomen avoin
yliopisto ovat mukana projektissa.

Opiskelijatyöt
kehittämisen välineenä
Kehittämisen suuri voimavara ovat erilaiset ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintoihin kuuluvat ja
opettajien ohjaamat opiskelijatyöt, opinnäytetyöt ja
harjoittelut. Yrittäjille ja muille toimeksiantajille opiskelijatyöt ovat edullinen ja innovatiivinen tapa saada
ratkaisuja yritysten arkipäivän pulmiin. Vuoden 2014
aikana tehtiin useita opiskelijaprojekteja, harjoitteluja
ja opinnäytetöitä ympäri maakuntaa.

Alueellista
vaikuttavuutta
yhteistyössä useiden
projektien kanssa
Maakuntakorkeakoulu teki yhteistyötä useiden projektien kanssa. Projektien toimenpiteet kohdistuivat
ympäri maakuntaa. Tällaisia projekteja olivat mm.
Mahdollisuudet maaseudulla, Ikä 3.0, Biofem ja Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat.

Verkostoitumista yrittäjien kanssa
Karelia-ammattikorkeakoulun liiketalouden opettajia
ja opiskelijoita kävi tutustumiskäynneillä lieksalaisissa
ja nurmeslaisissa yrityksissä sekä tapasi myös muita
alueen yrittäjiä.

Juuan yrittäjät ja Juuan kunta järjestivät matkailun
kehittämiseen liittyen avoimen yrittäjäillan, jossa myös
maakuntakorkeakoulu oli mukana. Jäärakentamisen
ympärille suunniteltiin Juukaan uusi projekti ja projektin valmistelussa sekä toteuttamisessa on ollut mukana
matkailun koulutusohjelma sekä restonomiopiskelijoita.

Ella Kärki (Nurmeksen
yrittäjät), Seija Tolonen
(Karelia-amk) ja Seppo
Laaninen (Ammattiopisto
Nurmes) maakuntakorkeakoulun järjestämässä
yrittäjätapaamisessa
Nurmeksessa.

Kaikki maakuntakorkeakoulun koulutusorganisaatiot
laativat useita rahoitushakemuksia projekteille, joilla
on alueellista vaikuttavuutta koko maakunnan alueella.
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» Neuvonta
ja ohjaus
Aktiivinen osallistuminen maakunnassa
järjestettäviin tapahtumiin

Yhteisesti koottu Avoimet
korkeakouluopinnot -esite

Maakuntakorkeakoulutoimijat olivat kertomassa
opiskelumahdollisuuksista maakunnassa järjestetyissä
tapahtumissa:
» Aurinkokunnan kevätmessut (Kesälahti)

Karelia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopinnoista
pidettiin infotilaisuus kevättalvella Nurmeksessa.
» Karhu mielessä -festivaali (Ilomantsi)

» Pielisen messut (Nurmes)

» Hyvinvointimessut (Nurmes)

» Hämärän kaupan ilta (Lieksa)

» Mahdollisuuksien Keski-Karjala (Kitee)

Juuan kirjaston kanssa järjestettiin syksyllä koulutustori,
jossa erilaisia opiskelumahdollisuuksia esiteltiin.

Opiskelu – vaihtoehto
talviunille. Maakuntakorkeakoulu Karhu
mielessä –festivaalilla
Ilomantsissa.
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Liiketalouden koulutukseen, yritysten kanssa tehtävään
yhteistyöhön ja tradenomitutkintoon liittyvät infotilaisuudet olivat keväällä Lieksassa ja Nurmeksessa.

Maakuntakorkeakoulutoimijat kokosivat yhteisen
esitteen avoimista korkeakouluopinnoista lukuvuodelle
2014 - 2015. Esite tuo näkyviin monipuoliset opiskelumahdollisuudet ja opintotarjonnan, josta vastaavat
Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun
avoimet ammattikorkeakoulut sekä Pohjois-Karjalan
kesäyliopisto. Esitettä jaettiin maakunnan eri toimijoille ja esimerkiksi maakunnan kirjastoihin.

Opiskeluista kiinnostuneita henkilöitä on jokaisessa tilaisuudessa ollut paljon ja erityisesti yleisötapahtumien
yhteydessä opintoneuvontaa on annettu useille kymmenille henkilöille.
Seudulliset maakuntakorkeakoulun koulutuskoordinaattorit jatkoivat toimintaansa vuonna 2014 Lieksassa
ja Nurmeksessa. Lieksassa tehtävä oli keväällä liitetty
kansalaisopiston suunnittelijan toimenkuvaan ja syksyllä osaksi lukion opinto-ohjaajan työtä. Nurmeksessa
koulutuskoordinaattorin tehtävät kuuluivat lukion
opinto-ohjaajan toimenkuvaan.
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» Toimijat
ja yhteistyöverkosto

Valtimo

Seudulliset ohjausryhmät, paikalliset työryhmät, työvaliokunta ja maakuntakorkeakoulun ohjausryhmä ovat
yhteistyön toiminnallisia foorumeja. Jokainen ryhmä
kokoontui kaksi-neljä kertaa vuoden 2014 aikana. Lisätietoja ryhmien kokoonpanosta sekä vuosittain päivitettävistä koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunnitelmista www.pohjois-karjalanmaakuntakorkeakoulu.fi

Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun toiminta
perustuu yhteistyöhön ja vahvaan verkostoon. Projektina vuonna 2006 alkanut toiminta on vakiintunut
osaksi Karelia-ammattikorkeakoulua. Toimintaa
koordinoi Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstöön kuuluva maakuntakorkeakoulukoordinaattori.

Maakuntakorkeakoulun
Ylä-Karjalan työryhmä
koolla Nurmeksessa.

Maakuntakorkeakouluverkostoon kuuluvat Karelia-ammattikorkeakoulun lisäksi Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Pohjois-Karjalan
kesäyliopisto ja Humanistisen ammattikorkeakoulun
Joensuun kampus. Yhteistyötahoina ja verkoston jäseninä ovat maakunnan muut koulutustoimijat, kehittämisyhtiöt (JOSEK, KETI ja PIKES), kaupungit (Lieksa,
Nurmes, Outokumpu ja Kitee), kunnat (Ilomantsi,
Juuka, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo),
yrittäjäjärjestöt ja muut sidosryhmät.

Nurmes
Lieksa
Juuka

Ilomantsi

Polvijärvi

Outokumpu
Joensuu

Rääkkylä

Tohmajärvi

Kitee
www.karelia.fi
www.pohjois-karjalanmaakuntakorkeakoulu.fi
www.uef.fi/aducate
www.pkky.fi/kesayliopisto
www.humak.fi/joensuu
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