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Maanantai 25.3.2019  
  
Lento Brysseliin, tutustuminen kaupunkiin. Junalla Gentin kaupunkiin, jossa majoittuminen 
matkan aikana. 
  
Tiistai 26.3.2019 
  
Yhteyshenkilömme Peggy Van Acker, (Senior lecturer  retail management, marketing 
management) johdolla saavuimme HOGENT:n ammattikorkeakoululle, jossa tulevien päivien 
tapaamiset pidettiin. Lyhyen esittelyn jälkeen ohjelmajohtaja Tom Van Wassenhove kävi läpi 
aihetta ”Enterpreneurship & innovation in SME management programme” jossa on kyse 3-
vuotisesta ohjelmasta pienyrittäjille, uusien yritysten perustajille tai perheyritysten johtajille. 
 
Lopuksi aamupäiväksi liityimme koululla käynnissä olevan kansainvälisen viikon ohjelmaan. 
Aamupäivän luennolla käytiin läpi aihetta ”Multidisciplinary course Design Thinking Lab”. Tämän 
opintojakson aikana opiskelijat olivat palvelumuotoilun keinoin ratkoneet kaupungin antamaa 
haastetta monialaisissa tiiemissä. Tulokset olivat erinomaisia ja meidän osallistujien kesken 
syntynyt keskustelu todella kiinnostavaa. Voisimme varmasti hyödyntää Omniassakin esimerkiksi 
yrittäjyyden oppimaisemassa tai tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa tällaista kunnan tai 
kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä. 
 
Tauon aikana tapasimme muita kv-viikon osallistujia sekä koulun johtoa. Keskustelujen teemana 
olivat etupäässä Suomen koulutusjärjestelmä ja kuinka olemme onnistuneet saavuttamaan 
maailmanlaajuisen maineen parhaana koulutusmaana. 
 
Iltapäivällä jatkoimme kansainvälisen viikon ulkopuolella omaa ohjemaa. Esittelimme Peggylle, 
keitä olemme ja mitkä ovat työmme painopistealueet Omniassa. Lisäksi esittelimme suomalaista 
koulutusjärjestelmää ja Omniaa oppilaitoksena eri toimintoineen. Iltapäivän aikana kävimme myös 
läpi jo ennalta lähetettyjä toiveitamme tapaamisten sisällöistä (palvelumuotoilu, yrittäjyys) ja 
niiden myötä Peggy lähetti yhteydenottopyyntöjä kutsuen oppilaitoksen asiantuntijoita meitä 
tapaamaan. 
  
  
Keskiviikko 27.3.2019 
  
Aamupäivän osuus keskittyi kansainvälisen viikon luentoihin, joiden aiheina olivat: 
”Growth in the work-based learning triangle: The cross-sectoral and cross-cultural GRIT project”, 
“Teaching innovation” ja “Introducing the comakership principle in education”. Aloitimme Peggyn 
aiheella ”Growth in the work-based learning triangle: The cross-sectoral and cross-cultural GRIT 
project”. GRIT-projektiin osallistui 5 Euroopassa toimivaa oppilaitosta, joista Suomesta oli mukana 
niin Haaga-Helia kun myös Omnia. Projektin tavoitteena oli työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
prosessin selkiyttäminen ja kaikkien sen osapuolten (opiskelija, työelämä, oppilaitos) 
sitouttaminen siihen tasapuolisesti palvelumuotoilun keinoin erilaisia digitaalisia välineitä 
hyödyntäen. Projekti toteutettiin 2016-2018 välisenä aikana. Luento herätti paljon ajatuksia siitä, 
miten voisimme Omniassa vielä tehokkaammin tehdä yhteistyötä työelämän (omistajakuntien ja 
yritysten) kehittämiseksi esimerkiksi yhteiskehittämistä hyödyntäen. 
 



“Teaching innovation” -luennon piti Heikki Hietala Haaga-Heliasta. Heikki määritteli luennon 
aluksi, mitä innovaatio tarkoittaa ja keskittyi sitten kuvaamaan, mitä innovoinnin opettamiseen 
tarvitaan. Yksi pääsanoma oli, että innovointi tarvitsee aikaa niin ongelman määrittelyn, halutun 
tuloksen kun myös ratkaisumenetelmien pohdinnan osalta. Heikin osuus oli varsin it-painotteinen 
ja opettajan keskeiseksi tehtäväksi hän näki edessä kulkijan roolin, innovoinnin mahdollistajana 
toimimisen ja opiskelijoiden kannustamisen. Omana ”Pelle Peloton -projektinaan” Heikki esitteli 
isältään saamansa vanhan valokuvauskojeen kuvauskuntoon saattamisen. Tästä luennosta mieleen 
jäi parhaiten opiskelijoiden kannustamisen tärkeys ja uuden kehittäminen pienten kokeilujen 
kautta, jossa epäonnistumiset kuuluvat asiaan ja vievät osaltaan kehittämistyötä eteenpäin. 
 
“Introducing the comakership principle in education” luennon pitivät Jurriaan Louman ja Wouter 
Leenards Windesheimin ammattikorkeakoulusta Hollannista. He kuvasivat oppilaitoksensa 
esittelyn lisäksi yhteistyötä (comakership), jossa yksi tai useampi opiskelija yhdessä yritysten 
kanssa kehittää yrityksen tuotteita tai palveluita. Tätä toimintatapaa he hyödyntävät omissa 
koulutuksissaan. Yhteistyökolmiossa 1. organisaatio saa oppilaitokselta ja opiskelijoilta uusia 
ideoita ja ongelman ratkaisuja sekä potentiaalisia työntekijöitä, 2. opiskelija pääsee harjoittelemaa 
todelliseen työelämään sekä rakentamaan omaa jatkopolkuaan ja 3. oppilaitoksen opettajat ovat 
jatkuvassa kosketuksessa käytännön työelämään sekä saavat työelämästä sytykkeitä opetuksen 
kehittämiseen.  
 
Luennoitsijat esittelivät koulutuskokonaisuuksia aiheisiin liittyen. Lisäksi he esittelivät 
Windesheimissa tehtyjä yhteistyöprojekteja ”From learning by doing to learning by producing” 
sekä “Minor smart world” -projektin. Mielenkiintoinen kokonaisuus, joka herätti ajatuksia Omnian 
ja yritysmaailman välisen yhteistyön kehittämisestä. Meillähän ainakin yrittäjän oppimaisema 
tekee opiskelijoiden kanssa paljon yhteisprojekteja yritysten kanssa, mutta tapahtuuko tällaista 
innovatiivista projektitoimintaa muualla? 
 
Tauon aikana keskustelu sivusi Omniassa toteutettavaa ammatillista koulutusta, jatkuvaa 
oppimista ja aikuisten, työssä käyvien opiskelua johtamisen ja esimiestyön tutkinnoissa. 
 
Iltapäivällä siirryimme jälleen omaan ohjelmaan. Kuulimme Peggyn toteuttamasta 
palvelumuotoilun projektista, jossa itäisen Flanderin alueen yrittäjien ja Gentin kaupungin kanssa 
yhteistyössä oli perustettu kaupungin keskiaikaiseen keskustaan myyntipiste sekä kahvila-
ravintola. Ideana oli tuoda esille nimenomaan paikallisia ja lähialueen tuottajien tuotteita. 
Kävimme myös paikan päällä katsomassa, miltä tuo vanha kauppahalli nyt näyttää.   
 
Illalla tapasimme kv-viikon osallistujia sekä järjestäjiä yhteisellä illallisella. 
 
Torstai 28.3.2019 
 
Tämän päivän viemme kokonaan kansainvälisen viikon ohjelman ulkopuolella. Aamupäivän aikana 
kävimme koulun johdon edustajan, laatujohtaja Marieke Janssenin, kanssa keskustelua 
koulutuspoliittisista aiheista ja kuinka Suomessa ammatillinen koulutus tukee työssä käyvien 
henkilöiden ura- ja kehittymispolkua. Tällainen todellinen käytännön lifelong learning kiinnosti 
kovasti ja keskustelua käytiin koko aamupäivä. 
 
Iltapäivällä tapasimme naapuri rakennuksessa sijaitsevan ammatillisen oppilaitoksen edustajan 
Goedele Verhaeghen, joka oli kiinnostunut Suomen koulutusjärjestelmästä ja jonka kanssa 
keskustelimme ammattikorkeakoulujen ja ammattikoulujen yhteistyöstä sekä 
yrittäjyyskoulutuksesta. Lisäksi saimme kuulla HOGENTin koulun Centre for Entrepreneurship – 
keskuksen toiminnasta. Kyse on koko koulun yhteisestä avoimesta oppimisympäristöstä (kuulosti 
tutulta). Keskus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia toimia erilaisissa projekteissa yhteistyössä 
yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. Nämä ottavat keskukseen yhteyttä tarjoten 
kehitysaihioita ja yhteistyöprojekteja. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus toimia osuuskunnan 
kautta yrittäjyyttä kokeillen. 
 



Lopuksi kuulimme vielä Peggyn esittelyn, kuinka heidän nykyinen Retail Management 
opintokokonaisuutensa uudistettiin palvelumuotoilun keinon asiakaslähtöisesti työelämäedustajia 
kuunnellen. He ovat myös muokanneet ennakkoluulottomasti omaa ohjelmaansa rakenteen, 
aikataulun ja sisältöjen osalta ensimmäisinä vuosina. 
 
Perjantaina 29.3.2019 ohjelmassamme olikin heti aamutuimaan lento takaisin Helsinkiin. 
 
Upea, innostava ja opettavainen matka kauniiseen ja ystävälliseen kaupunkiin! Kiitos Erasmus! 


