näkökulma käytäntöön

TARU KONST

Innovaatiopedagogiikkaa
kehittämässä
Innovaatiopedagogiikka tukee opiskelijan kokonaisvaltaista kasvua
työelämän asiantuntijaksi ja aktiiviseksi kansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa
ja motivaatiota toimia yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi. Sen toteutus
vaatii aikaa, koko koulutusyhteisön osallistumista ja johdon sitoutumista.
Innovaatiopedagogiikan käytäntöön vieminen ja kehittäminen on jatkuva
prosessi, jolla vastataan kestävän tulevaisuuden haasteisiin.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN PEDAGOGISET ratkaisut ovat herättäneet keskustelua niiden perustamisesta, lähtien. Perinteisten tutkimusyliopistojen
pedagogisia lähestymistapoja ei pidetty sopivina
ammattikorkeakouluille, koska niiden koulutustavoitteet olivat erilaiset. Kiinteän työelämäyhteistyön
ja opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämistavoitteiden nojalla ammattikorkeakoulujen oli välttämätöntä kehittää omia pedagogisia lähestymistapojaan (Penttilä 2012).
Turun ammattikorkeakoulu alkoi kehittää innovaatiopedagogiikaksi kutsuttua pedagogista lähestymistapaa vuonna 2006 vastatakseen työelämän osaamistarpeisiin sekä edistääkseen innovaatioita ja aluekehitystä (Kettunen 2009; 2010; 2011). Kaksi vuotta
myöhemmin julkaistiin Suomen innovaatiostrategia
(Valtioneuvosto 2008), ja ammattikorkeakoulujen
tehtävä työelämän edellyttämien innovaatiovalmiuksien kehittäjänä ja kouluttajana vahvistui. Niin sanotuista pehmeistä taidoista (soft skills) tuli tärkeimpiä
ammattikorkeakoulujen tuottamassa osaamisessa.
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Työnhakijalle ei enää riittänyt perinteinen koulutusalakohtainen osaaminen. (Kotila 2012.)
Aiemmin koulutusjärjestelmä oli kehittänyt opiskelijan tietoja ja taitoja, joita sovellettiin vasta työelämässä, mutta innovaatiopedagogiikalla oli määrä
tukea opiskelijoiden innovaatiovalmiuksien kehittymistä jo opiskeluaikana. Innovaatiopedagogiikan alkuperäinen pyrkimys oli kouluttaa elämässään menestyviä ammattilaisia ja yksilöitä (Lehto ym. 2011).
Alkuun haasteena oli selvittää, millä edellytyksillä
opiskelijasta kehittyisi työmarkkinoiden kaipaama
innovatiivinen toimija. Niinpä aloitettiin tutkimus
innovaatiokompetensseista (mm. Marin-Garcia
ym. 2013). Innovaatiopedagogiikan ydin oli tuolloin
luoda pedagoginen lähestymistapa, jolla opiskelijoiden innovaatiokompetenssien kehittymistä voitiin
edistää jo opiskeluaikana. (Marin-Garcia ym. 2013,
2016; Avvisati ym. 2013; Keinänen 2018.)
Innovaatiopedagogiikan alkuaikojen tavoitteet
ovat yhä päteviä, mutta rinnalle on tullut uusia, ja painotukset ovat muuttuneet. Tavoitteita on kehitetty
146

NÄKÖKULMA KÄYTÄNTÖÖN

Kehittyvä
ammattitaito

Globalisaatio

mo

a
- j inta
us
im stoim
k
t
tu hity
ke

nia

lai

Kestävä kehitys,
vastuullisuus
su

us

Oppiminen
ja opetus

Innovaatio
Väestörakenteen
muutokset

Työelämä

yr
itt

Teknologinen
kehitys

äjy
ys

Innovaatiivinen
oppimisyhteisö

kans

ainv

älisy

ys

palvelutoiminta

a

us lm
et nite
p
o un
su

t

Kuvio 1. Innovaatiopedagogiikan kehittämisen ajurit (Lehto ym. 2011, 17).

ja uudistettu systemaattisesti. Päämääränä oli henkilökohtainen kasvu, ja kunkin yksilön ajateltiin olevan oman tulevaisuutensa paras asiantuntija. Muun
muassa digitalisaation, globalisaation ja ekologisen
kriisin kiihdyttämä työelämän muutos vaatii koulutukselta ennakointia (mm. Alasoini & Houni 2018;
Anttila ym. 2018; Dufva 2018; Koski & Husso 2018;
Oksanen 2017; World Economic Forum 2018). Hyvinvointiyhteiskunnassa talouskasvua on perinteisesti
pidetty ihmisten hyvinvoinnin edellytyksenä. (Elliott
2017; Fadel ym. 2015; Snaza ym. 2014; Evans 2012;
Sterling 2010; Dweck 2006.)

innovaatiopedagogiikan kulmakiviä ja niiden välistä
dynamiikkaa, toimintaympäristöä ja tavoitteita. Työelämälähtöistä oppimista ja opetusta kehittämällä oli
mahdollista edistää oppijoiden henkilökohtaista ja
ammatillista kasvua työelämän tarpeisiin. Tässä ympäristössä oppimis- ja opetusmenetelmien ajateltiin
kehittyvän yhä tarkoituksenmukaisemmiksi, työelämän toiminnan ja kilpailukyvyn paranevan ja syntyvän uusia innovaatioita.
Innovaatiopedagogiikalla viitattiin alkuaan oppimisotteeseen, joka painotti työelämäyhteistyötä
ja tutkimus- ja kehittämistaitoja, jotta valmistuvalla
opiskelijalla olisi oli tiedot ja taidot osallistua työelämän innovaatioprosesseihin ja kehittää niitä.
Suomessa kuten muuallakin Euroopassa oli suuri
kysyntä innovaatiopedagogiikan kaltaiselle lähestymistavalle. Monialaisilla oppimisympäristöillä tuettiin aluekehitystä, yrittäjyyttä ja uusia innovaatioita.
Innovaatiopedagogiikalla pyrittiin tuottamaan soveltavaa ja kumulatiivista osaamista, joka olisi alakohtaisia rajoja rikkovaa, kestävää ja käytännönläheistä.

INNOVAATIOPEDAGOGIIKAN ALKUVAIHEET

Innovaatiopedagogiikan varhaisimmat määritelmät
ovat peräisin 2010-luvun taitteesta (mm. KairistoMertanen ym. 2009; Lehto ym. 2011). Niissä esiteltiin malli, joka silloitti koulutuksen ja työelämän
välistä kuilua (kuvio 1). Siinä jäsennetään ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittämisen ajureita,
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Ammattikorkeakoulujen
pedagoginen
kehittämistyö on ollut
vahvasti samansuuntaista.
Siksi se muodosti tarkoituksenmukaisen teoreettisen
viitekehyksen ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän väliselle uudenlaiselle yhteistyölle (mm. Lehto
ym. 2011).
Innovaatiopedagogiikan ansiosta teoreettisen tiedon ja työelämän edellyttämien taitojen välinen kuilu
kapeni, mikä edesauttoi opiskelijoiden ammatillista
kasvua. (Penttilä ym. 2009.) Pedagogisena lähestymistapana innovaatiopedagogiikka vaikutti kaikkiin
korkeakoulun ydintoimintoihin, mukaan lukien
oppimis- ja opetusmenetelmät, työelämäyhteistyö
ja opetussuunnitelmatyö. Ydintoimintojen laatu ja
uudistamistarpeet on ollut keskeinen kysymys ja kehittämiskohde koko innovaatiopedagogiikan ajan.
Ammattikorkeakoulutukselle asetettujen tavoitteiden vuoksi ammattikorkeakoulujen pedagoginen kehittämistyö on ollut vahvasti samansuuntaista (Heikkinen & Kukkonen 2019). Jotkin ovat
profiloituneet pedagogisesti ja kehittäneet omia
lähestymistapojaan (mm. Learning by Developing,
Learning and Competence Creating Ecosystems,
innovaatiopedagogiikka; Mäki ym. 2019) Turun
ammattikorkeakoulussa pedagogisia painotuksia valittiin kuvaamaan innovaatiopedagogiikka-termi, ja
omaan käyttöön rekisteröitiin Innopeda-termi, jotta
innovaatiopedagogiikka avoimena tutkimusotteena
kehittyisi eri korkeakoulujen tutkijoiden työssä. Innovaatiopedagogiikkaa on sovellettu niin peruskoulutukseen (mm. Joshi ym. 2020) kuin yliopistokoulutukseen (mm. Penttilä 2016).
INNOVAATIOPEDAGOGIIKKA NYT

Turun ammattikorkeakoulu on kehittänyt innovaatiopedagogiikkaa systemaattisesti. Merkittävä vaihe
oli määritellä sen kulmakivet (Kairisto-Mertanen
ym. 2012a; 2012b) eli keinot tavoitteiden saavutta-
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miseksi. Kulmakiviä on uudistettu, kun koulutuksen kehittämisvaateet ovat muuttuneet (Penttilä ym.
2011; Penttilä & Kairisto-Mertanen 2012; 2013).
Nykyisin kulmakiviksi (kuvio 2) määritellään
opintoihin integroitu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI), joustavat oppimissuunnitelmat,
monialaisuus, aktivoivat oppimis- ja opetusmenetelmät, monipuolinen ja kehittävä arviointi sekä
uudistuva opettajuus ja opiskelukyky. Opintoihin
integroitu TKI-toiminta mahdollistaa opiskelijalle
työskentelyn aitojen työelämätoimeksiantojen ja
-projektien parissa ja siten innovaatiokompetenssiensa kehittämisen. Joustava oppimissuunnitelma
tarjoaa vaihtoehtoisia ja yksilöllisiä oppimispolkuja
ja reagoi nopeasti yhteiskunnan muuttuessa. Monialaisuus mahdollistaa yhteisöllisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen. Se tuo erilaisia osaamisia ja
näkökulmia yhteen, jolloin erilaiset asiantuntijuudet
kohtaavat, ja voi syntyä jotain uutta ja innovatiivista.
Aktivoivilla oppimis- ja opetusmenetelmillä tuetaan
innovaatiokompetenssien kehittymistä (Keinänen
& Kairisto-Mertanen 2019). Arviointi on kehittämisorientoitunutta, eli opiskelija osaa arvioida omaa
osaamistaan ja tunnistaa sen kehittämistarpeita. Uudistuva opettajuus tukee, rohkaisee ja ohjaa oppimista ja oppijoiden opiskelukyvyn kehittymistä, jotta he
voivat ottaa aktiivisen ja vastuullisen roolin omassa
oppimisessaan (Konst & Kairisto-Mertanen 2018).
Koulutusorganisaation itse määrittelemien kulmakivien lisäksi innovaatiopedagogiikka perustuu
ammattikorkeakoulupedagogiikan yhteisiin peruselementteihin. Työelämälähtöisyys ja -yhteistyö tarkoittaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä,
jolla parannetaan opiskelijoiden työllistymistä ja varmistetaan, että koulutus vastaa työelämän tarpeisiin
ja kehittää sitä. Yrittäjyyden ja yrittäjyysasenteen vahvistumista edistetään, sillä muutoksissa tarvitaan aktiivista asennetta ja toimintakykyä. Globaali näkökulma
sisältyy kaikkiin ammatteihin, ja myös kestävä kehitys
vaatii sen omaksumista. Innovaatiopedagogiikka perustuu lisäksi systeemiseen ajatteluun, ymmärrykseen
keskinäisriippuvuuksien tunnistamisesta ja syy-seuraussuhteista.
Innovaatiopedagogiikan kulmakivien toteutus saattaa lähteä yksittäisen opettajan tavoitteesta
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Kuvio 2. Innovaatiopedagogiikka pähkinänkuoressa: kulmakivet, prosessi ja
tavoitteet (Konst & Kairisto-Mertanen 2020).

uudistaaopetusta esimerkiksi aktivoivilla opetusmenetelmillä tai monipuolisilla arviointikäytänteillä.
TKI-toiminnan integrointi opintoihin, joustavan oppimissuunnitelman luominen, monialaisuuden toteutus tai opettajuuden muutoksen tukeminen vaativat kuitenkin johdon strategista sitoutumista ja päätöksentekoa, jotta innovaatiopedagogiikka voidaan
integroida koulutuksen tavoitteisiin ja organisaatiorakenteeseen ja aidosti uudistaa oppimiskulttuuria.
Innovaatiopedagogiikan kulmakivillä mahdollistetaan oppimisen innovaatioprosessi, jossa alakohtaiset kompetenssit ja innovaatiokompetenssit
kehittyvät: opiskelija kehittää osaamistaan omalla
koulutusalallaan ja omaksuu geneerisiä innovaatiokompetensseja, kaikille koulutusaloille yhteisiä oppimistavoitteita. Ne voidaan jaotella yksilö-, yhteisö- ja
verkostotason kompetensseiksi. (Marin-Garcia ym.
2016; Kairisto-Mertanen, Penttilä & Nuotio 2011;
Keinänen ym. 2018.) Innovaatiokompetensseilla on
viisi ulottuvuutta: luovuus, kriittinen ajattelu, aloitteellisuus, tiimityöskentely ja verkostoituminen (Fincoda 2017; Marin-Garcia ym. 2016).
Innovaatioprosessin kaltaisen oppimisprosessin
ajatellaan helpottavan sekä koulutusalakohtaisten

kompetenssien että innovaatiokompetenssien
kehittymistä. Oppijat esimerkiksi työskentelevät
autenttisissa oppimisympäristöissä todellisten toimeksiantojen parissa, usein monialaisissa tiimeissä. He saavat aitoja ongelmia ratkaistavakseen, ja
heillä on mahdollisuus kehittää, testata, toteuttaa
ja arvioida erilaisia ratkaisuja ongelmaan. Innovaatiokompetenssien merkitys kasvaa, kun ongelmien
ratkaisuun tarvitaan yksilösuoritusten sijaan monialaisia tiimejä ja osaamisia. (Penttilä ym. 2013.) Kun
innovaatiokompetenssit on määritelty oppimistavoitteiksi ja oppimisympäristöt ja -menetelmät tukevat niitä, tarvitaan onnistumisen arviointia. Siksi innovaatiopedagogiikan kehittämiseen on kuulunut
innovaatiokompetenssien arviointityökalun kehittäminen (Marin-Garcia ym. 2016; 2013).
Tutkimusten mukaan innovaatiopedagogiikka
voi kehittää opiskelijoiden innovaatiokompetensseja (Keinänen 2019; Konst & Scheinin 2018;
Konst & Jagiello-Rusilowski 2017). Kansainvälisestä kiinnostuksesta kertoo se, että monet korkeakoulut esimerkiksi Brasiliassa, Puolassa ja Indonesiassa ovat soveltaneet sitä. Innovaatiopedagogiikka edustaa Euroopan unionin ja talousjärjestö
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Innovaatiopedagogiikan
soveltamista
kansainvälisesti
haittaavat kulttuuriset
esteet.
OECD:n koulutuspolitikassaan linjaamaa koulutuksen kehittämistä, ja sitä pidetään onnistuneena esimerkkinä koulutuksen uudistamisesta (European
Commission 2017; Fadel ym. 2015). Innovaatiopedagogiikan soveltamista kansainvälisesti voivat
haitata kulttuuriset esteet, jotka on tunnistettava
ja ymmärrettävä. Pedagogisessa kehittämisessä on
huomioitava erityisesti se, miten kohderyhmä saadaan näkemään uusia näkökulmia tuottamatta kokemusta, että heidän aiemmat tapansa toimia ovat
huonoja tai epäonnistuneita (Schein 1987; 1985).
Innovaatiopedagogiikan avaintekijöitä ovat johdon sitoutuminen ja henkilöstön osallistaminen.
Turun ammattikorkeakoulussa se kuuluu strategiaan
ja integroituna rakenteisiin ja prosesseihin. Sisäisen
motivaation luomiseksi henkilöstö on osallistettu
kehittämiseen: muutoksia voidaan tehdä vasta, kun
henkilöstö itse on tunnistanut muutostarpeen ja haluaa muutosta.
INNOVAATIOPEDAGOGIIKAN TULEVAISUUS

Oppimisprosessin on tuettava oppijan kasvua ja kehittymistä ihmisenä eikä vain työntekijänä. Sen täytyy sisältää arvokeskustelua ja eettistä pohdintaa, jotta
ymmärrystä ihmisen ja luonnon keskinäisestä riippuvaisuudesta voidaan vahvistaa (Värri 2019), muutoin
innovaatiokompetenssit voivat esiintyä riittämättöminä tai jopa haitallisina. Esimerkiksi luovuus tai ongelmanratkaisukyky yhdessä eivät saa johtaa eettisesti
kestämättömiin ratkaisuihin vaan tuloksiin, joilla kestävää kehitystä ja vastuullisuutta aidosti edistetään.
Innovaatiopedagogiikan tavoite on taata edellytykset
ja valmiudet hyvään elämään ja kestävään tulevaisuuteen. Sen tarjoamat valmiudet auttavat rakentamaan
kestävää yhteiskuntaa, oppimaan ajattelemaan itse-
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ämme pidemmälle, huomioimaan luonto kaikissa
toimissamme ja ymmärtämään, mikä on oikein uusissa ja muuttuvissa oloissa.
Innovaatiopedagogiikan alkuvaiheessa tavoite oli
yksilön menestyminen työssä, mistä seuraisi työnantajaorganisaation menestyminen. Keskinäisriippuvaisuuksien maailmassa tavoite oli muotoiltava
uudelleen, sillä yksilön tai organisaation menestys
kytkeytyy laajemman ympäristön menestykseen:
”Hyvää työelämää ei ole ilman hyvää elämää” (Konst
& Kairisto-Mertanen 2018, 20).
Innovaatiopedagogiikka kannustaa opiskelijoita osallistumaan yhteisen kestävän tulevaisuuden
rakentamiseen. Sen tavoite on tarjota opiskelijoille
tarvittavat taidot työssä ja tukea heitä samanaikaisesti kasvamaan kypsiksi ja itsenäisiksi yksilöiksi
sekä kriittisiksi, rakentaviksi ja eettisiksi kansalaisiksi, jotka osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen paremmaksi kaikille eläville olennoille ja
ympäristölle.
Arvot ja etiikka on pantava käytäntöön, ja on keskityttävä opetussuunnitelmien uudelleensuunnitteluun sekä opetuksen ja oppimisen uudistamiseen.
Kestävän kehityksen ja eettisen arvopohjan integroiminen aidosti koulutuksen konkreettiseksi arjeksi vie aikaa ja edellyttää muun muassa henkilöstön
koulutusta ja tukemista.
Innovaatiopedagogiikan tuorein kuvaus (kuvio 2)
sisältää aika-akselin. Lisäys on merkittävä, sillä oppimisen lähestymistavat tai pedagogiset strategiat edellyttävät jatkuvaa uudistumista ja ennakoivaa kehitystyötä.
Koulutuksen on oltava askel edellä muutoksissa, jotta
pystytään reagoimaan ja ohjaamaan muutosta.
Koulutuksen tehtävä on vastata yhteiskunnan tarpeisiin ja kehittää sitä. Muutostahdin kiihtyessä korkeakoulujen on seurattava ja ennakoitava muutoksia
sekä mukautettava ja uudistettava tapojaan toteuttaa
koulutusta. Innovaatiopedagogiikkaa oppimisotteena kehitetään jatkuvasti. Se tarjoaa suuntaviivoja ja
ratkaisuja koulutuksen toteuttamiseksi, jotta valmistuneilla on parhaat mahdollisuudet luoda itselleen, yhteiskunnalle ja planeetan kaikille elollisille
olennoille hyvän elämän ja kestävän elinympäristön
edellytykset. On ymmärrettävä, että hyvään elämään
kuuluvat globaalien haasteiden tunnustaminen ja
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Innovaatiopedagogiikka
kannustaa opiskelijoita
osallistumaan yhteisen
kestävän tulevaisuuden
rakentamiseen.

ehkäisemiseksi ovat vasta alussa (Heikkinen 2019;
Värri 2018).
Innovaatiopedagogiikan tärkeimmän kehittämistavoitteen on oltava se, että määrittelemme uudelleen käsityksemme siitä, millaisella osaamisella on merkitystä
osaamisperustaisessa koulutuksessa. On korostettava
niitä taitoja, joilla edistetään innovaatioita, jotka aikaansaavat kestäviä ratkaisuja ja mahdollistavat hyvän
elämän ja kestävän tulevaisuuden yleisesti. (Heikkinen
2019.) Koulutuksen kehittäminen on vaiheittainen
prosessi, jolla voidaan samanaikaisesti reagoida kestävän tulevaisuuden vaatimuksiin. Tuoreet lähestymistavat innovaatiopedagogiikkaan edistävät koulutuksen
mahdollisuuksia vastata globaaleihin kysymyksiin.

maapallomme kestävyyskriisin ratkaiseminen.
Ekososiaalisen sivistyksen edistäminen on koulutuksen suuri haaste. Ekososiaalisen sivistyksen tavoite on turvata hyvän elämän edellytykset yhden maapallon rajoissa, ja sen lähtökohta on systeemiajattelu,
vuorovaikutussuhteiden ja asioiden keskinäisriippuvaisuuksien ymmärrys: luonnon elinvoimaisuus on
ihmisyhteisön olemassaolon ekologinen edellytys
(Salonen 2012; Heikkinen & Kukkonen 2019). Ekososiaalista ajattelutapaa tarvitaan, kun tarkastellaan
esimerkiksi vaihtoehtoja fossiiliselle energialle tai
eläinperäiselle ravinnolle, joihin läntinen elämäntapamme pitkälti perustuu. Toimet ekologisen kriisin
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