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Tiivistelmä
Maailma ympärillämme muuttuu, mutta
voimme vaikuttaa siihen, millaisen maailman haluamme. Tässä koulutuksella on
merkittävä rooli. Tulevaisuuden työssä tärkeää on oppimaan oppiminen sekä joustavuus. Koulutuksen tulee valmentaa opiskelijoita maailmaan, jossa on sopeuduttava jatkuvasti uusiin työskentelytapoihin, teknologioihin ja liiketoimintamalleihin. Työelä-

mässä menestyminen ei ole koulutuksen
ainoa tavoite. Onnistunut koulutus tuottaa
onnellisempia yksilöitä ja toimivampia yhteiskuntia, parantaa taloudellista ja kestävää kehitystä sekä lisää hyvinvointia. Tämä
on koulutukselle haaste ja mahdollisuus:
voimme aktiivisesti vaikuttaa haluamaamme tulevaisuuteen. Tämän artikkelin tavoitteena on keskustella siitä, miten korkeakoulutuksessa voidaan vastata muuttuvan
maailman haasteisiin. Viitekehyksenä on
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innovaatiopedagogiikka; lähestymistapa
oppimiseen, joka tuottaa työelämässä tarvittavaa ja sitä kehittävää osaamista. Innovaatiopedagogiikka pyrkii kestävään osaamiseen, joka on helposti päivitettävissä ja
yhdistettävissä uuteen osaamiseen. Kestävä osaaminen perustuu myös tavoiteltaviin
arvoihin, ja koulutuksella onkin tärkeä rooli myös arvomaailman kehittämisessä. Tutkimusaineiston muodostaa Turun ammat-

tikorkeakoulun strategiaan perustuva pedagoginen kehitystyö ja menetelmänä on
ensisijaisesti osallistuva havainnointi. Artikkeli kuvaa kehitystyön tuloksia ja esittää
paitsi arvojen, myös rakenteiden ja prosessien huomioimista tavoiteltavan osaamisen
tuottamisessa.

Johdanto

kestävää kehitystä ja tasa-arvoa sekä lisätä
hyvinvointia. Tämä on koulutukselle sekä
haaste että mahdollisuus: voimme reagoida, sopeutua ja aktiivisesti vaikuttaa toivottuun tulevaisuuteen. (OECD Forum,
2018.)

M

aailma ympärillämme muuttuu
vauhdilla, ja pyrimme monin
tavoin ennakoimaan muutoksia
ja vastaamaan niihin ajoissa. Ennakointi auttaa tulevaisuuden hahmottamisessa, mutta se ei kuitenkaan saa olla vain
reaktiivista eli varautumista muutoksiin,
vaan ennen kaikkea proaktiivista eli toiminnan suuntaamista haluttujen muutosten suuntaan. Maailma muuttuu meistä
huolimatta, mutta voimme vaikuttaa siihen, millaisen maailman haluamme. Tässä koulutuksella on keskeinen rooli, sillä
koulutuksella voidaan välittää tietoja, taitoja ja asenteita toimia aktiivisesti ja vastuullisesti muuttuvassa maailmassa.
OECD:n mukaan tärkeintä tulevaisuuden työssä on oppimaan oppiminen ja
joustavuus. Koulutuksen tehtävänä on valmentaa opiskelijoita maailmaan, jossa on
sopeuduttava jatkuvasti uusiin työskentelytapoihin, teknologioihin ja liiketoimintamalleihin. Työelämässä menestyminen ei kuitenkaan ole koulutuksen ainoa
tavoite. Onnistunut koulutus voi tuottaa onnellisempia yksilöitä ja toimivampia yhteiskuntia, parantaa taloudellista ja
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Tämän artikkelin tavoitteena on keskustella siitä, miten korkeakoulutuksessa
voidaan vastata kuvattuihin muutoshaasteisiin. Viitekehyksenä on innovaatiopedagogiikka, lähestymistapa oppimiseen,
joka tuottaa työelämässä tarvittavaa ja sitä kehittävää osaamista. Innovaatiopedagogiikalla kehitettävä osaaminen pyrkii
kestävään osaamiseen, toisin sanoen osaamiseen, joka on helposti päivitettävissä ja
yhdistettävissä uuteen osaamiseen. Kestävä osaaminen perustuu myös tavoiteltaviin arvoihin, ja koulutuksella onkin
tärkeä rooli myös arvomaailman kehittämisessä. Innovaatiopedagogiikka edustaa
Turun ammattikorkeakoulun strategiaan
perustuvaa pedagogista kehitystyötä, jota
artikkelissa kuvataan käytännön esimerkkinä siitä, miten korkeakoulu voi pyrkiä
vastaamaan korkeakoulutuksen haasteisiin
ja kehittämisvaateisiin. Artikkeli tuo esiin
kehitystyön tuloksia, pohtii sen tulevaisuuden haasteita ja esittää myös rakenteiden ja prosessien huomioimista tavoiteltavan osaamisen tuottamisessa. Artikkelissa
peilataan korkeakoulutuksen tulevaisuutta
myös suomalaiseen koulutuspolitiikkaan
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ja globaaleihin haasteisiin sekä keskustel- teistyöhön ja dialogiin ympäröivän elinlaan arvovalintojen merkittävyydestä tule- keinoelämän ja yhteiskunnan kanssa.
vaisuuden tekemisessä.
Näistä lähtökohdista on kehitetty uuTarkastelun viitekehys ja
denlaista lähestymistapaa oppimiseen: inmetodologia
novaatiopedagogiikkaa, jonka tavoitteena
on varmistaa, että opiskelijoilla on osaaurooppalainen koulutuspolitiik- mista, jolla sekä he itse että heidän edustaka peräänkuuluttaa nopeaa ja ra- mansa työelämäorganisaatio menestyvät.
dikaalia muutosta korkeakoulu- Tähän opiskelijat tarvitsevat sekä vahvaa
tukseen, joka ei nykyisellään reagoi riittä- ammattialakohtaista osaamista että kaivästi maailman jatkuvaan muuttumiseen. killa aloilla edellytettäviä innovaatiokomOngelmat, joihin koulutuksella pyritään petensseja, kuten aloitteellisuus, luovuus,
vastaamaan, ovat myös aiempaa haasta- kriittinen ajattelu, yhteistyötaidot ja vervampia, esimerkkinä vaikkapa ilmaston- kostoituminen. Osaaminen kehittyy alusmuutos, väestön ikääntyminen tai kestävä sa kuvattuja tavoitteita kohti, kun toimiruoantuotanto. (HEInnovate Conference, taan jatkuvassa yhteistyössä elinkeino2018; OECD Forum, 2018.) Muutoksia elämän organisaatioiden kanssa, aidoisedellytetään mm. korkeakoulujen tiedon- sa projekteissa, aitoja ongelmia ratkoen,
tuotantoon, jota ei tulisi arvioida vain tut- avoimissa ympäristöissä, monialaisesti.
kimusjulkaisujen määrän ja vertaisarviointien perusteella, vaan olennaisempaa on
Innovaatiopedagogiikka lähtee siitä, että
korkeakoulun kyky toimia ylialaisesti, ra- yhteistyö työelämätahojen kanssa mahdolkentaa laajoja kumppanuuksia sekä tuot- listaa koulutuksen tärkeän tehtävän – sen,
taa ja viestiä tietoa laajalle yleisölle, ei vain että opiskelijoiden on pystyttävä käyttäkorkeakouluyhteisöille. Myös koulutuk- mään opittavia tietoja ja taitoja myös erisen toteuttamistapojen täytyy muuttua. laisessa ympäristössä kuin vain siinä, josTieto ei ole enää vain opettajan hallussa, sa ne on opittu. Aiemmin opittua pitää
vaan opettajan tehtävänä on ohjata opis- pystyä hyödyntämään ja soveltamaan sakelijoita tiedon lähteille ja kannustaa heitä mankaltaisissa, mutta myös uudenlaisiskeksimään uusia ratkaisuja. Korkeakoulun sa ja yllättävissäkin tilanteissa. Oppijan
ei tarvitse järjestää kaikkea opetusta itse, omaksumat tiedot transferoituvat sitä tevaan parhaat luennoitsijat voivat olla tar- hokkaammin, mitä samankaltaisempia
jolla verkossa jokaisen ulottuvilla.
oppimistilanteet ovat todellisessa työelämässä eteen tulevien tilanteiden kanssa.
Oppimisen ympäristöjen tulee olla avoi- Innovaatiopedagogiikalla edistetään koumia. Niissä opiskelijat ja opettajat toimi- lutuksen, TKI-toiminnan ja työelämän
vat yhdessä, mikä edellyttää monialaisuut- yhteistoimintaa ja yhdistetään pedagogista
ta ja joustavia koulutuspolkuja. Korkea- osaamista ja innovaatioprosesseihin liittykoulujen on aika määritellä roolinsa uu- vää tietämystä. Tavoitteena on tukea opisdestaan ympäristössä, jossa tieto ja älyk- kelijaa kehittämään osaamistaan ja ajattekyys ovat kaikkialla läsnä (Mulgan, 2018). luaan läpi opiskeluajan siten, että hän on
Lisäksi korkeakoulutuksen tulee kehittää työelämään siirtyessään kykenevä kohtaayrittäjämäistä ajattelutapaa, välittää kes- maan sen kehittämishaasteita ja osallistutäviä arvoja ja asenteita, olla luonteeltaan maan innovaatiotoimintaan kestävää hykansainvälistä sekä perustua jatkuvaan yh- vinvointia lisäävin tavoin.

E
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Innovaatiot voidaan mieltää ja määritellä monella eri tavalla. Innovaatiopedagogiikassa innovaatio ymmärretään sellaiseksi jatkuvan parantamisen periaatteelle
nojaavaksi osaamisen kehittämiseksi, joka johtaa työelämässä hyödynnettävään
kestävään ideaan, osaamiseen tai muuhun
käytäntöön. Innovaatio ei tämän näkemyksen mukaan ole ainoastaan tuote tai
palvelu, vaan se voi olla myös uusi ajattelutapa, joka nojaa kestävän kehityksen
periaatteeseen. (Konst & Kairisto-Mertanen, 2018.)
Innovaatiopedagogiikan perustan muodostaa Turun ammattikorkeakoulun strategiaan perustuva pedagoginen kehitystyö
viimeisen 10 vuoden ajalta, ja menetelmänä tässä artikkelissa on ensisijaisesti osallistuva havainnointi kirjoittajien toimiessa innovaatiopedagogiikan tutkijoina, kehittäjinä ja soveltajina koko kehitystyön
ajan. Innovaatiopedagogiikka eroaa vain
oppimis- ja opetusmenetelmiin keskittyvistä pedagogisista malleista sikäli, että
se on strateginen lähestymistapa oppimiseen, jota toteutetaan paitsi oppimisessa

ja opetuksessa, myös näitä tukevissa koulutusorganisaation rakenteissa ja prosesseissa. Innovaatiopedagogiikan keskeisimmät taustakäsitykset ja -teoriat oppimisen
ja tieto- ja ihmiskäsityksen osalta perustuvat sosiokonstruktivismiin ja sosiokulttuuriseen lähestymistapaan, laajennettuun
tietokäsitykseen hyväksyen myös hiljaisen
tiedon ja intuition tiedonmuodostuksen
tapoina sekä perinteisen koulutuksen valtavirtaa ohjaavan humanismin väistyessä
yhä enemmän posthumanistiseen lähestymistapaan (Kuvio 1). Posthumanismi rakentuu humanismille, mutta sen mukaan
ihminen on laji muiden lajien joukossa,
luonto tulee huomioida kaikissa toimissa,
eikä ihmisellä ei ole oikeutta tuhota luontoa tai asettaa itseään muita lajeja ylempään asemaan.
Kuvaamme seuraavaksi korkeakoulutuksen koulutusroolin muuttumista niin
Suomessa yleisesti kuin empiirisessä aineistossamme ja peilaamme muutoksia
suhteessa koulutuspolitiikkaan ja tavoiteltaviin arvoihin.

Kuvio 1. Innovaatiopedagogiikan taustat, keinot (kulmakivet), toiminta ja tavoitteet
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Korkeakoulutuksen tuottaman
osaamisen kehittäminen nyt ja
tulevaisuudessa

V

altioneuvoston selonteot tulevaisuudesta (Valtioneuvoston kanslia, 2017, 2018) korostavat työmarkkinoiden muutosta: nopeasti muuttuva työ vaatii panostusta kykyyn oppia ja
mukautua. Tarkasti määritellyt asia- ja alaosaamiset puuttuvat selonteosta lähes täysin tietotekniikkaa lukuun ottamatta. Jatkuvan kehittymisen taito, muutoskykyisyys, oppimaan oppiminen ja muut uudet kyvykkyydet, kuten kriittinen ajattelu,
ovat selonteon mukaan tae yksilön hyvinvoinnille sekä koko yhteiskunnan muuntautumiskyvylle. Lisäksi osaamistarpeissa
korostuvat empatia, kyky ymmärtää, löytää merkityksiä ja tehdä yhteistyötä. (Valtioneuvoston kanslia, 2017, 2018; Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018). Myös
eurooppalainen korkeakoulupolitiikka
pyrkii samansuuntaisiin tavoitteisiin. Jatkuvan kehittymisen taito ja tahtotila, ns.
growth mindset, korostuu oppimaan oppimisen rinnalla. Metakognitiota eli ’tietoa tietämyksestä’ painotetaan: oppijan
kyky tunnistaa ja arvioida omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita on tärkeä
taito muuttuvassa maailmassa. (European
Commission, 2014; Fadel, Bialik, & Trilling, 2015.)

kykyä tunnistaa ja arvioida mm. omaa kykyään tehdä yhteistyötä, ratkoa ongelmia
tai nähdä syy-seuraussuhteita (Fincoda,
2018).
Osaamisen kehittämisen suuntaa ohjaavat lukuisat tutkimukset, raportit ja
koulutuspoliittiset linjaukset tulevaisuuden suunnasta ja tarpeista. Jatkuvan kehittymisen ja elinikäisen oppimisen vaateet ovat nostaneet esiin korkeakoulutuksen aiempaa laajemman roolin muutoksessa ja erityisesti painotetaan tarvetta siirtyä pois tutkintokeskeisyydestä. Muuttuva
maailma ja työ edellyttävät jatkuvasti uusia tietoja ja taitoja, joita korkeakoulujen
tulisi joustavasti ja helposti pystyä tarjoamaan. Toisin sanoen niin tutkintoja kuin
osaamista yleisemminkin tulisi pystyä helposti päivittämään. Moderni työelämä tulee ennusteiden mukaan edellyttämään ihmisten joustavaa siirtymistä työtehtävästä toiseen, jolloin työuralla etenemisessä
osaaminen ratkaisee ja tutkinnon merkitys vähenee.
Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että
tulevaisuudessa Suomen työelämässä olevasta työvoimasta jopa miljoona ihmistä
on syytä täydennys- tai uudelleenkouluttaa, jolloin koulutusjärjestelmän on tarjottava työikäiselle aikuisväestölle elinikäistä
oppimista modulaarisesti nykyistä joustavammin, laadukkaammin ja tehokkaammin (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2018).
Itse tutkintoihin peräänkuulutetaan mahdollisuutta tunnustaa ja tunnistaa aiemmin opittuja tietoja ja taitoja aiempaa paremmin, mikä voi nopeuttaa tutkinnon
suorittamista (Valtioneuvoston kanslia,
2018).

Vastaaviin tavoitteisiin pyrkii myös innovaatiopedagogiikka, jossa kehittävällä arvioinnilla on tärkeä rooli. Opintojen
tavoitteena olevat innovaatiokompetenssit edellyttävät monipuolista ja kehittävää
arviointia koko opiskeluajan, jolloin myös
metakognitioon vaadittavat itsearviointitaidot kehittyvät. Perinteisesti hankalasti
Kiinnostavia pohdintoja on käyty myös
arvioitaviin kyvykkyyksiin on yhdessä työelämän organisaatioiden kanssa kehitetty tutkintojen elinkaaresta: tulisiko tutmyös työkalu, innovaatiokompetenssien kinnoissa olla eräänlainen ’parasta enarviointibarometri, joka kehittää oppijan nen’-päiväys, joka edellyttäisi osaamisen
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uudistamista säännöllisin väliajoin? Tutkinto ei olisikaan voimassa ikuisesti, vaan
sen validointiin kannustettaisiin työuralla
aika ajoin. Varmaa on, että vaikka tutkinto ei vanhenisikaan, tulee sen täydentämiseen ja ajankohtaistamiseen yhä enemmän tarpeita työelämän muuttuessa yhä
nopeammin. Todennäköisesti myös ohjauskeinot, esimerkiksi rahoitusmallit, tulevat muuttumaan ja kannustamaan korkeakouluja kehittämään joustavaa ja kestävää osaamista tuottavaa koulutusta. Esimerkiksi jo työelämässä olevilta valmistuneilta opiskelijoilta kerättävä palaute koulutuksen työelämävastaavuudesta saattaisi
muodostaa yhden rahoitusmittarin.
Korkeakoulutuksella on kuitenkin muitakin tehtäviä kuin seurata työelämän ja
elinkeinoelämän osaamisvaateita. Koulutuksella on suuri merkitys yhteiskuntien
uudistamisprosesseissa eli siinä, mihin
suuntaan tulevaisuutta halutaan rakentaa. Hyvää työelämää ei ole ilman hyvää
elämää, mutta talousajattelun korostuttua koulutusjärjestelmässä on vaarana, että hyvä elämä, kestävä hyvinvointi ja sivistys jäävät tehokkuus- ja tuottavuusajattelun jalkoihin. Valtioneuvoston selonteot
sekä opetus- ja kulttuuriministeriö muistuttavat kuitenkin hyvinvoinnin merkityksestä. Valtioneuvoston selonteon mukaan tulevaisuuden kriittinen osaaminen
linkittyy tiukasti myös työntekijän ja työyhteisön hyvinvointiin. Parhaat innovaatiot syntyvät mahdollisuudesta tehdä kutsumuksellista, vaikuttavaa ja innostavaa
työtä. (Valtioneuvoston kanslia, 2017, s.
29.) Myös opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan ”hyvinvoivista ja luovista yksilöistä rakentuu hyvinvoiva ja luova yhteiskunta” (Opetus- ja kulttuuriministeriö,
2018, s. 12). Käytännön toimet eivät ole
kuitenkaan huomioineet riittävästi näitä
näkökohtia, vaan nykyistä koulutuspolitiikkaa leimaavat korkeakoulutuksen osal62

ta rahoitusleikkaukset ja elinkeinoelämän
vaateet (Tervasmäki & Tomperi, 2018).
Globalisaatio ja talousjärjestelmä vaikuttavat luonnollisesti aina koulutuspolitiikkaan ja myös korkeakoulutuksen
rooliin, mutta yritysten kilpailukyky tai
kansantalouden tila eivät voi olla ainoat
koulutusratkaisuja ohjaavat tekijät. Korkeakoulutuksen tulevaisuusnäkökulman
tulee laajentua merkittävästi lähivuosien
työvoimatarpeista ratkomaan niin globaalia kuin kansallista yhteiskuntamurrosta
liittyen mm. ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun, tasa-arvoon, ympäristökysymyksiin ja kestävään ruoantuotantoon.
Tervasmäki ja Tomperi (2018) toteavat
kuitenkin suomalaisen koulutuspolitiikan
arvovalintoja kuvatessaan, että ”tällaista
eettistä kauaskatseisuutta ja ekologisten
reunaehtojen ensisijaisuutta ei ole koulutuspolitiikassa nykyisin havaittavissa”.
Osaaminen on erinomainen tavoite, mutta ei ainoana päämääränä, vaan sen ohella
korkeakoulutuksen tulee pyrkiä tukemaan
opiskelijoiden kasvua autonomisiksi, eettisesti vastuullisiksi sekä omaa toimintaansa kriittisesti analysoiviksi ja uudistaviksi
kansalaisiksi.
Myös innovaatiopedagogiikka käsittelee
vastaavia arvovalintoja osaamisen kehittämisessä. Innovaatiopedagogiikan tavoitteena on alun perin vahvasti työelämälähtöinen näkemys: valmistuvan opiskelijan
vahvaan alakohtaiseen osaamiseen liittyvät myös geneeriset innovaatiokompetenssit, jotka mahdollistavat hänen menestymisensä ja oppimisensa myös muuttuvissa
työtehtävissä ja -ympäristöissä siten, että
hänen osaamisensa tukee ja mahdollistaa
myös organisaation menestymistä. Menestys ei tarkoita kuitenkaan ainoastaan
taloudellista menestymistä, vaan tavoitteena on myös hyvä elämä. Innovaatiopedagogiikan päämääränä on auttaa opiske-
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lijoita kehittymään paitsi osaaviksi, myös
hyvinvoiviksi yksilöiksi, jotka osaltaan aikaansaavat toimivampia ja kestävämpiä
yhteiskuntia, edistävät taloudellista ja kestävää kehitystä ja tasa-arvoa sekä lisäävät
luonnon, ihmisten ja eläinten hyvinvointia. Muun muassa ekologisen kriisin ja
ympäristön haasteiden takia on tarkasteltava myös korkeakoulutuksen arvopohjaa,
joka perinteisesti nojautuu humanismiin
ja ihmiskeskeiseen lähestymistapaan. Laajemman, posthumanistisen näkökulman
tuominen osaksi korkeakoulutuksen arvopohjaa ja sen näkyminen myös koulutuksen sisällöissä ja osana osaamista on välttämätön askel kestävämpään tulevaisuuteen.
Nykyisellään tieto ja ymmärrys siitä, että
olemme osa luontoa ja siitä riippuvaisia
sekä se, miten toimintamme luonnon monimuotoisuuteen vaikuttaa, puuttuu niin
koulutusten sisällöistä kuin osaamistavoitteista useimmilla koulutusaloilla.
Elinikäinen oppiminen on tullut jäädäkseen, ja osaamisen kehittäminen tarkoittaa kykyä oppia uutta ja uudistua,
mutta tämä edellyttää huolehtimista hyvän elämän edellytyksistä. Pärjätäkseen
muuttuvassa maailmassa on oltava henkisesti joustava, ja tunne-elämän on oltava
tasapainossa, toteaa Harari (2018) teoksessaan 21 oppituntia maailman tilasta.
Koulutuksen tavoitteille tämä tarkoittaa
isoja haasteita: miten valmistaa opiskelijoita tottumaan tuntemattomaan ja säilyttämään henkinen tasapaino sekä uudistuva ja eettisesti kestävä toimintakyky muutosten keskellä?

Elinikäinen
oppiminen
on tullut
jäädäkseen.

Osaamisen kehittämisen
keinoista korkeakoulutuksessa

O

piskelijat ja opettajat ovat keskiössä koulutuspolitiikan ohjatessa korkeakoulutuksen kehityksen suuntaa. Opiskelijoilta edellytetään
aiempaa enemmän vastuunottoa omista
opinnostaan, itsenäistä työskentelyä, tavoitteellisuutta, sinnikkyyttä ja kykyä tehdä yhteistyötä, ja opettajien odotetaan ohjaavan opiskelijoiden kehittymistä näissä
taidoissa alakohtaisten tietojen ja taitojen
omaksumisen lisäksi. Suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuuksiin on perinteisesti kuulunut vahva professionalismi ja
autonomia opettajan työssä sekä laadukas opettajankoulutus. Työelämän muuttuessa ja oppimisen haasteiden kasvaessa
opettajat ovat keskeisessä roolissa. Heidän
ammattitaitoaan on arvostettava, heitä on
kuunneltava koulutuspolitiikan muutoksissa ja heillä itsellään on oltava riittävästi
aikaa ja valtaa kehittää omaa työtään. Toisaalta, koska opettajat ovat ’aikansa tuote’, tarvitaan muutosten aikaansaamiseksi sekä nykyisen opettajakunnan täydennyskoulutusta että uudistuksia opettajankoulutukseen tulevien opettajien perehdyttämiseksi oppimisen uudenlaisiin
haasteisiin. Koulutusuudistuksissa ei tule
kuunnella yksinomaan elinkeinoelämän
odotuksia ja osaamisvaateita, vaan osallistaa opettajat muutosten läpivientiin, sillä muutoin oppimismenetelmien tai -tavoitteiden uudistuksella ei ole realistisia
onnistumisen mahdollisuuksia. Opettajien osallistaminen ja kouluttaminen uusiin toimintatapoihin, kuten yhteisöllisiin
menetelmiin ja vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa, lisää myös opettajien
hyvinvointia (Postareff, 2018).
Osaamisen kehittämisen keinoissa tärkeällä sijalla ovat korkeakoulun rakenteet
ja prosessit. Niiden tulisi paitsi mahdol63
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listaa muutoksia, myös tukea ja kannustaa toimimaan haluttuun suuntaan. Kyky
toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa
aidoissa ongelmanratkaisutilanteissa vaatii uusia oppimisen menetelmiä ja uudenlaisia oppimisympäristöjä luokkahuoneiden sijasta, ja opetussuunnitelmien, organisaatiorakenteiden ja opettajien työtapojen on oltava joustavia ja mahdollistettava
näitä uusia tapoja toimia. Tämä edellyttää
myös tiivistä työelämäyhteistyötä opintojen aikana. Metakognition edellyttämät
itsearviointitaidot kehittyvät vain perinteisiä arviointikäytänteitä muuttamalla:
esimerkiksi lyhytmuistia mittavaa kirjatentti ei merkittävämmin opiskelijan itsereflektiotaitoja kehitä. Opiskelijoiden
ohjauskäytänteet, digitaalisten työkalujen
ja -ympäristöjen haltuunotto sekä kiinteä
työelämäyhteistyö ovat kaikki esimerkkejä
muutoksista, jotka korkeakoulun rakenteissa ja prosesseissa, mm. opetussuunnitelmissa, tulee huomioida.
Korkeakouluorganisaatiot ovat tottuneet toiminaan tietyillä tavoilla, mutta
muuttuvan maailman monimuotoisuus ja
nopeatempoisuus haastavat muuttamaan
näitä toimintatapoja, samoin kuin työn
muuttuminen haastaa yksilöitä täydentämään osaamistaan ja oppimaan uutta. Aiemmat onnistuneet ratkaisut houkuttelevat toistamaan samankaltaisia ratkaisuja
muuttuneessa toimintaympäristössä, mutta kuten Einsteinin kuuluisa sitaatti kuuluu, ”emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun
loimme ne”, vaan tarvitaan uutta ajattelua. Haasteellisin oppimisen taso niin yksilöillä kuin organisaatioilla on ajatella
ja muotoilla uudelleen oman ajattelunsa
malleja; omata kykyä tunnistaa ja haastaa
omia perusolettamuksia.

koulutuksia, tehdään organisaatiomuutoksia ja luodaan uusia tietojärjestelmiä.
Kaikilla on yhteinen tavoite saada organisaatio toimimaan paremmin ja vastaamaan uusiin haasteisiin. Lukuisat toimenpiteet antavat mielikuvan, että organisaatio kehittyy ja uudistuu, mutta todellinen
muutos vaatii muutosta syvemmällä eli
pohdintaa toiminnan perusolettamuksista ja arvoista. Arvot eivät voi tulla ylhäältä annettuina, esimerkiksi johdon taholta,
vaan keskeistä on ajatusten, näkemysten
ja argumenttien mahdollisuus virrata vapaasti ja luoda sitä tahto- ja tavoitetilaa,
johon halutaan sitoutua. Näin voidaan
luoda arvoja vastaava organisaatio ja kehittää sellaista tietoyhteiskuntaa, jossa jokainen voi kasvaa potentiaaliinsa, kuulua
yhteisöön ja toteuttaa mielekkäällä tavalla omaa lahjakkuuttaan. (Heinonen &
Hyytiälä, 2018.) Niin yksilön osaamisen
kuin korkeakouluorganisaation kollektiivisen osaamisen kehittämisessä keskeiseksi
nousevat näin vuorovaikutuksen keinot ja
foorumit, yhteisölliset toimintatavat sekä
tiedon ja osaamisen jakamisen kulttuuri.
Tarvitaan aikaa ja tiloja kohtaamisille ja
keskustelulle ja yhdessä tekemisen toimintatapojen mahdollistamista. Yhteiset arvot
ja jaetut käsitykset siitä, mihin pyrimme ja
miksi, auttavat luomaan myös turvallisen
epävarmuuden ilmapiiriä: uusia ratkaisuja
uskalletaan kokeilla, virheitä tehdä ja oppia niistä.
Johtopäätöksiä

K

eskustelu suomalaisen korkeakoulutuksen arvopohjasta on ollut
viime aikoina vähäistä huomion
kiinnittyessä lähinnä rahoituskysymyksiin
ja koulutusleikkauksiin. Pohdintaa ihmisten hyvinvoinnista, paremmasta työstä tai
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä kehiOn tavallista, että korkeakouluorgani- tyksestä ei merkittävämmin ole ollut näsaatiossa järjestetään monenlaisia sisäisiä kyvissä. Tulevaisuuden osaamisvaateista ja
64
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elinikäisestä oppimisesta käytävässä keskustelussa korkeakoulutuksen yhteydessä
eivät ole useinkaan näyttäytyneet sellaiset
teemat kuin yhteiskuntarauha, turvallisuus, ilmastonmuutos, tasa-arvo ja sivistys. Koulutuksen täytyy kuitenkin tarjota
osaamista, jolla voidaan ratkaista näitäkin
kysymyksiä. Myös globalisaatio jatkuu,
ja sen aiheuttamat haasteet, kuten ilmastonmuutos, eivät ole yksittäisen toimijan,
valtion tai hallituksen ratkaistavissa. Tarvitaan laajaa sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin sekä monenkeskistä yhteistyötä ja
päätöksentekoa.
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