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LAHDEN AMK, AVAJAISPUHE 9.9.2013 
 
 
Hyvät osallistujat: opiskelijat, kollegat, kumppanit ja muut kutsuvieraat. Minul-

la on erityisen suuri ilo toivottaa teidät kaikki mitä lämpimimmin tervetulleiksi 

Lahden ammattikorkeakoulun lukuvuoden 2013-2014 avajaisiin. 

 

Dear students, colleagues, partners and honoured guests. It is my 

great pleasure as the president of Lahti University of Applied Sci-

ences to wish you all most warmly welcome to the opening cere-

mony of the academic year 2013 to 2014. 

 

Tämä avajaistilaisuus on erityisesti uusien opiskelijoiden tilaisuus. Toimin-
tamme päätavoite on teidän opiskelijoiden oppimisestanne huolehtimi-
nen sekä oppimisen ja opetuksen laadun kehittäminen. Korostamme 

kaikessa toiminnassamme opiskelija- ja oppimiskeskeisyyttä. 

 

The main purpose of all our activities is to take care of student 

learning and enhance quality of teaching and learning. In all our 

activities we’ll place focus on students and learning.  

 

OPISKELIJAT JA OPPIMINEN KESKIÖÖN 

Aivan aluksi onnittelen teitä kaikkia uusia opiskelijoita siitä, että olette valin-

neet Lahden ammattikorkeakoulun opinahjoksenne. Teitä on hiukan alle tuhat  

uutta opiskelijaa, jotka olette parhaillaan aloittamassa opintojanne korkeakou-

lussamme. Olette aidosti tervetulleita osaksi korkeakouluyhteisöämme ja 

toivon, että te todella sen myös näin koette. Korkeakoulun monipuoliseen 

toimintaan osallistuminen jo opiskeluaikana antaa teille monenlaisia mahdolli-

suuksia kehittää omaa asiantuntijuuttanne ja osaamistanne.  
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Korkeakouluopinnoissa yksi tärkeistä tavoitteista on se, että teistä opiskeli-

joista kasvaa myös työelämän uudistajia ja vaikuttajia – ei niinkään mal-

lioppimisen kautta koulutettuja toimijoita, jotka jatkavat ammattikuntien perin-

teisiä malleja. Ja tämä asiantuntijuuden kasvu tulevaisuusorientoituneesti pi-

täisi osata hoitaa niin, että ammatti-identiteetti on vahva ja selkeä, mutta sa-

malla joustava ja työelämän tarpeissa muuntuva.  

 

Oppimiseen ja opiskelijoiden ohjaukseen kiinnitetään erityinen huomio. Tämä 

merkitsee uudenlaisen palvelukulttuurin ja uusien palveluiden kehittä-
mistä, jotta opiskelijakokemus olisi mahdollisimman myönteinen. Se ei kui-

tenkaan merkitse opiskelijoiden ylenpalttista holhoamista tai pelkkään opiske-

lijoiden viihtymiseen keskittymistä. Opiskelijoiden ja oppimisen nostaminen 

keskiöön edellyttää selkeää oppimisprosessin johtamista, hyvää opetusta ja 

hyvää palvelua sekä opiskelijoiden asiantuntevaa ohjausta kohti työelämän 

vaatimaa itseohjautuvaa, vastuullista ja aloitteellista otetta omista opinnoista.  

 

’Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä’ on strateginen tavoitteemme 

ja siksi opetusta ja oppimista kehitetään Lahden ammattikorkeakoulussa 

määrätietoisesti. Osaamisen kehittämisen painopiste tulevina vuosina on mo-

nialaisuuden vahvistaminen sekä se, että oppiminen tapahtuu erilaisissa työ-

elämälähtöisissä projekteissa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimin-

nan hankkeissa. Hankkeet ja projektit toimivat uudenlaisina oppimisympäris-

töinä, joissa on mahdollista verkottua alan työelämän osaajien ja asiantunti-

joiden kanssa jo opiskeluaikana sekä samalla kehittää verkosto-osaamista, 

kehittämisosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, eettistä osaamista 

sekä vahvasti painottuvaa kansainvälisyysosaamista. Työelämän edustajat 

osallistuvat myös opiskelijoiden osaamistavoitteiden määrittämiseen, uusien 

opetussuunnitelmien kehittämiseen sekä erilaisten työelämäprojektien suun-
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nitteluun. Koulutuksen kehittämisessä seurataan aktiivisesti eri alojen työllis-

tämislukuja sekä opiskelijoiden sijoittumista koulutusta vastaaviin tehtäviin.  

 

Sosiaalisen median merkitys tulee erityisesti korostumaan eikä kukaan 

meistä edes tiedä, millaista mobiilioppimista ja -ohjausta on muutaman vuo-

den kuluttua jo kehitetty opiskelijoiden oppimisprosessia edistämään ja opet-

tajien työtä sujuvoittamaan. Tässä olisi hyvä hyödyntää uusien opiskelijoiden 

mukanaan tuomaa osaamista sosiaalisessa mediassa ja ottaa teidät mukaan 

luomaan uusia pedagogisia ratkaisuja. Pedagogisessa kehittämisessä tavoit-

teenamme on olla myös erilaisten digitaalisten ratkaisujen edelläkävijöitä. 

 

Opiskelijoita on nostettu toiminnan keskiöön myös FUAS-liittouman yh-
teistyössä. FUAS-liittouma (Federation of Universities of Applied Sciences)  

on Lahden ja Hämeen ammattikorkeakoulujen sekä Laurea-

ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma, jossa on yhteensä 

noin 21 000 opiskelijaa. FUAS-liittouma avaa opiskelijoillemme uusia ja pa-

rempia opiskelumahdollisuuksia. Yhteisen FUAS-strategian mukaan opiskeli-

joille tarjotaan mahdollisuuksia päätoimiseen opiskeluun ympäri vuoden ja 

opintoja on mahdollista valita FUAS-korkeakoulujen tarjonnasta. Tästä on jo 

hyviä näyttöjä kolmena kesänä tarjottujen kesäopintojen toteutusten kautta. 

Sekä viime että tänä vuonna noin 1500 opiskelijaa osallistui kesäopintoihin ja 

opintopisteitä tuotettiin 6100 (vuonna 2012).  

 

Tulee kuitenkin muistaa, että ammattikorkeakouluna emme pysty nostamaan 

opiskelijoita keskiöön, ellei meidän henkilöstömme puhalla yhteen hiileen ja 

voi hyvin. Henkilöstö on tärkein inhimillinen voimavaramme ja siitä syystä 

meidän tulee aivan erityisesti huolehtia henkilöstömme osaamispääoman ke-

hittämisestä, työhyvinvoinnista ja yhteisöllisyyden vaalimisesta. Toivon erityi-
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sesti, että jokainen henkilöstömme jäsen voisi lukuvuoden aikana kokea työn 

iloa ja motivaatiota vaativassa työssään.  

 

Johtamisen, lähiesimiestyön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen panostetaan 

tänä lukuvuonna mm. johtamis- ja työhyvinvointikyselyn avulla, joka toteute-

taan lokakuussa. Johtamisen laadun systemaattinen kehittäminen liitetään 

osaksi uudistuvaa laatujärjestelmäämme, jossa sovittujen kehittämistoimenpi-

teiden toteutumista myös seurataan ja arvioidaan. 

 
VAIKUTTAVAA ALUEKEHITYSTÄ 
Ammattikorkeakoululla on kolme lakisääteistä perustehtävää – pedagogiikka, 

tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä aluekehitys.  

 

Lahden ammattikorkeakoulu palvelee laajasti koko Päijät-Hämeen aluetta. 

Aluekehitystä on tarpeen selkeästi vahvistaa ja se edellyttää korkeakoulun 

avautumista toimintaympäristöön sekä joustavia ja toimivia sidosryhmä- ja 

kumppanuusmalleja. Tavoitteena on rakentaa entistä vaikuttavampi osaamis-

ta ja innovaatioita tuottava kokonaisuus, jonka aktiivisina toimijoina ovat myös 

yritykset ja erilaiset elinkeino- ja kehitysyhtiöt. Kehittämisen yhtenä muutos-

voimana on alueen elinkeinoelämän rakennemuutos, jossa muun muassa 

työpaikkarakenteen palveluvaltaistuminen on jo nyt nähtävissä. Ammattikor-

keakoulumme tunnettuutta alueella on yleisesti ottaen syytä vahvistaa. 

 

Lahden ammattikorkeakoulun koulutuksen ja TKI-toiminnan painoalat ja pro-

fiilit on muodostettu yhtenevästi alueen kehittämisen kärkien kanssa. On tär-
keää saada kehitettyä kansainvälisen tason kärkiosaamista valitsemil-
lamme painoaloilla – muotoilu, ympäristö ja hyvinvointipalvelujen kehit-
täminen. Se tarkoittaa strategisia valintoja, uusia avauksia ja erityistä panos-

tamista näiden painoalojen koulutuksen ja tki-toiminnan kansainvälistämiseen 
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sekä kansainvälisen osaamisen siirron vauhdittamiseen aluekehityksen nä-

kökulmasta. 

 

Lahden ammattikorkeakoulussa tehtiin viime vuonna yli 900 opinnäytetyötä, 

jotka osaltaan kehittävät aluetta, aloja, työelämää ja organisaatioita. Tutki-

mus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan volyymi oli kaikkiaan noin 6,5 miljoonaa 

euroa, mikä on myös yksi aluevaikuttavuuden indikaattori. Tästä kansainväli-

sen, kilpaillun tki-rahoituksen osuus oli 1,4 miljoonaa euroa. 

 

Lahden ammattikoulun strategian mukaisesti kaikki toiminnot on päätet-
ty sijoittaa Niemen kampusalueelle vuoteen 2018 mennessä. Niemen 

osaamiskeskittymä syntyy Lahden ammattikorkeakoulun, Lahdessa toimivien 

yliopistojen ja yritystoiminnan ympärille. Kyseessä on suurin Suomessa toteu-

tettava osaamiskeskittymä seuraavan kymmenen vuoden aikajänteellä.. 

Myös Lahden yliopistokampuksen toiminnot sijoittuvat valtaosiltaan samaan 

toimintaympäristöön. Niemen kampuksen yhtenä keskeisenä päätavoitteena 

on tilojen ja palvelujen yhteiskäyttö (amk, yliopisto, yritykset), monialaisen 

toiminnan mahdollistaminen ja yhteisöllisyyden tukeminen. Tulevan oppi-

misympäristön käyttäjäkeskeinen suunnittelu on osa Päijät-Hämeen liiton ra-

hoittamaa Innovaatiokeskittymä-hanketta, jotta hallinnoi Lahden seudun kehi-

tysyhtiö Ladec Oy. Tulevaisuuden kampukseen liittyy strategian mukaisesti 

nykyisten tilojen kokonaismäärän puolittaminen ja nykyaikaistaminen vas-

taamaan laajamittaista pedagogiikan uudistamista ja työelämäyhteyden sy-

ventämistä.  
 

 

KORKEAKOULUKENTÄN AJANKOHTAISET HAASTEET 

Korkeakoulukentän laajamittainen uudistaminen ja rakenteellinen kehittämi-

nen etenevät suunnitellusti. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset jä-

tetään Opetus- ja kulttuuriministeriöön tämän kuun loppuun mennessä. Toimi-



6 
 

 

luvassa määritetään mitä tutkintoja ja tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulu 

voi antaa. Uudet toimiluvat astuvat voimaan ensi vuoden alusta. Samoin tuol-

loin astuu voimaan uusi ammattikorkeakoululaki sekä uusi rahoitusmalli, joka 

perustuu yksinomaan tuloksellisuuteen. Lukuvuoden aikana Lahden ammatti-

korkeakoulussa valmistellaan myös ammattikorkeakoulun osakeyhtiöittämis-

tä, joka sinällään ei vaikuta opiskelijan arkeen eikä oppimisprosessiin. Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö painottaa uudistuksissaan korkeakoulutuksen laa-

tua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä vahvaa kansainvälistä tasoa.  

 

Haasteista huolimatta me keskitymme Lahden ammattikorkeakoulussa tule-

vaisuuden tekemiseen yhteisöllisellä, osaavalla, aloitteellisella ja innovatiivi-

sella otteella.  

 Students and learning in the center. 
First of all I would like to congratulate all of you new students for 

choosing LUAS as your place to study and develop your skills and 

competences. You, students are genuinely an important part of our 

higher education community. Welcome to this community of learn-

ing. ‘Students and learning in the center’ means strong develop-

ment in the service culture of this organization so that the student 

experience could be as positive as possible. 

 

Regional impact. 
Regional task is one of the three statutory tasks of a university of 

applied sciences. Therefore it is important for the higher education 

institution to be strongly rooted in the region with good connections 

and cooperation with the companies and organisations of the re-

gion.The planning phase for the new higher education campus in 

Niemi region is continuing as scheduled and the new multi-

disciplinary campus area should be ready by 2018. The new cam-
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pus area will combine LUAS, university activities and enterprises in 

the same area and proximity. 

 

Topical issues in the Finnish higher education arena. 
Among other UAS’s Lahti university of applied sciences is applying 

its operating licence from the Ministry of Education and Culture and 

the new licence will be effective from the beginning of next year. 

The new law for UAS’s will  be effective from the 1st of January as 

well as the new funding model.  

 

Despite of all these challenges and changes we shall anyhow con-

centrate on making the future together – collaboratively, proactively 

and with innovative touch. 

 

Toivotan näin lopuksi vielä kaikille opiskelijoillemme menestystä opinnoissa ja 

kaikille läsnäolijoille hyvää alkavaa lukuvuotta ja hyvää syksyä! 

 

Finally, I would like to wish all our new and old students success in 

studies and all of you participants good academic year and good 

autumn! 

 

Outi Kallioinen, rehtori 


