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Tavoitteet
• Kehittää yliopistojen toimintaan integroituva uusi toimintamuoto – yliopisto palveluna (University-as-a-

Service) – ja siihen liittyvät rakenteet, toimintamallit ja käytänteet, joiden avulla yhteiskunnan uusia 
osaamistarpeita voidaan tyydyttää nopeasti ja joustavasti taloudellisen kasvun ja rakennemuutoksen 
aikaansaamiseksi.

• Kehittää ja soveltaa oppisisältöjä ja työskentelymenetelmiä, joiden avulla koululaiset, korkeakoulu-
opiskelijat ja aikuisopiskelijat voivat kehittää osaamistaan työelämän muuttuvia tarpeita vastaavalla 
tavalla. Kehitystyö toteutetaan yhdessä kumppaniyliopistojen, -ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen 
oppilaitosten kanssa.

• Erityisenä painopisteenä on kehittää ja soveltaa työelämälähtöiseen, kokeilevaan (experimental) ja 
sulautettuun (blended) oppimiseen sekä käänteiseen luokkahuoneeseen (flipped classroom) perustuvia 
oppimisympäristöjä ja -sisältöjä, jotta myös kompleksisen asiantuntijuuden taitoja voitaisiin oppia sekä 
lähi- että verkko-opetuksena, osin työelämässä tapahtuvissa opetustilanteissa

• University-as-a-Service – toiminnan avulla voidaan
• Kasvattaa yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta kiihdyttämällä tieteellisen tutkimuksen disseminaatiota

työelämän osaamistarpeisiin tarjoamalla tutkimustuloksille työelämälähtöisten oppimishaasteiden sovellusalustan 
kokeilevien opetusmenetelmien avulla

• Nopeuttaa opiskelijoiden siirtymistä työelämään lisäämällä työelämätaitojen ja työelämälähtöisten opintojen laatua ja 
määrää opiskelijoiden opintosuunnitelmissa

• Sovelletaan ja edelleen kehitetään FITech-Turun ja Aalto University Juniorin kokemuksia
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Koulu palveluna

Haukilahden lukio
Aalto Junior



FITech-Turku
Lounais-Suomen teollisuuden kasvun
tarvitseminen huippuosaajien koulutus
yliopistojen ja yritysten yhteistyönä
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UaaS
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Kohderyhmät
• Aikuisopiskelijat
• Luonteeltaan täydennyskoulutusta
• Perustuu osin yritysten kanssa tehtäviin sopimuksiin, osin kohteena ovat aikuisopiskelijat suoraan
• Suunnitellaan osin yhdessä kasvuhakuisten teknologiayritysten kanssa

• Muiden yliopistojen opiskelijat
• Leveroidaan FITech-Turun toimintamalleja
• Integroidaan yhteistyöhön ankkuriyritysten kanssa
• Kaksisuuntaista; kumppanuusyliopistot palvelevat myös Aallon opiskelijoita

• Ammattikorkeakoulujen opiskelijat
• Fokuksena alueellinen yhteistyö, jolla täydennetään kohdealueen ammattikorkeakoulujen tarjontaa
• Integroidaan yhteistyöhön alueen ankkuriyritysten kanssa
• Kaksisuuntaista; kumppanuuskorkeakoulut palvelevat myös Aallon opiskelijoia
• Hakukanava ammattikorkeakouluista yliopistoon

• Koululaiset (lukio ja peruskoulu)
• Leveroidaan Aallon School-as-a-Service yhteistyömallia ja Aalto Juniorin toimintaa
• Painotutaan sisällöllisesti Aallon profiloitumisalueille
• Tilojen kaksisuuntainen yhteiskäyttö ja avoin yhteistyö
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Avoimia kysymyksiä ja pullonkauloja
• Tietojärjestelmät
• Rahoitus
• Tutkinto-opiskelijat; raha seuraa opiskelijaa
• Ei-tutkinto-opiskelijat; avoimen yliopistojen ansaintalogiikka toimii vain, jos 

ei-tutkinto-opiskelijoiden suhteellinen määrä on pieni
• Teknologia
• Osaaminen
• Kohderyhmien tarpeet ja tausta tulee ottaa huomioon

• Opettajaresursssit
• Mikäli volyymi on suuri

• Ongelmat ovat ratkaistavissa!
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