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hilkka honkanen
ttt, yliopettaja

johdanTo

Kehittäminen on avainsana kaikkialla työelämässä. työelämän no-
pea muutos edellyttää jatkuvaa valveilla oloa. työyhteisöissä kuulee 
usein sanottavan ”saisimmepa olla jonkin aikaa rauhassa, saisim-
mepa tehdä perustyötämme”. tämä on tuskin mahdollista enää 
missään johtuen yhteiskunnan globaaleista muutoksista. Päätöksiä 
ei tehdä enää vain kansallisella tasolla, vaan yhä useampi toiminta 
määräytyy euroopan tasolta. tieto siirtyy nopeasti paikasta toiseen 
maailmanlaajuisesti.

muutoksen vastustamisen sijasta tulisi keskittyä kehittämään toi-
mintatapoja, jotka mahdollistavat aktiivisen muutoksessa mukana 
olemisen kaikille toimijoille ja kehittämisen liittämistä osaksi arjen 
työtä. tämä on suuri haaste muutosprosesseja johtaville tahoille. 
onko työyhteisöissä riittävää osaamista organisoida ja hallita arjes-
sa tapahtuvaa kehittämistyötä? Kehittämisen organisointi ja hallinta 
voi teknisesti onnistua, mutta onko työyhteisöissä innovaatio-
osaamista? 

Käsittelen tässä artikkelissa arjessa tapahtuvan osallistavan 
innovaatiotoiminnan haasteita ja mahdollisuuksia ja sitä tuottaako 
ylempi ammattikorkeakoulututkinto sellaista osaamista, mitä työyh-

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja innovaatio-osaaminen

teisöjen ja -organisaatioiden innovaatiotoiminta edellyttää? Lähestyn 
aihetta teesien avulla. nämä teesit pohjautuvat pitkään kokemuksee-
ni ja omaan toimintaani yamk-tutkinnon kouluttajana, siksi uskallan 
olla myös provosoiva. toivon artikkelini herättävän keskustelua 
yamk-toimijoiden keskuudessa lähinnä siitä, miten kouluttajina 
pedagogisilla valinnoillamme voimme edistää innovaatio-osaamisen 
kehittymistä yamk-koulutuksessa. 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on toisella vuosikymmenellä. se 
aloitettiin kokeiluna vuonna 2002 ja vakiintui vuonna 2005. oulun 
seudun ammattikorkeakoulussa tutkintoa on aktiivisesti kehitetty 
omaleimaiseksi, selkeästi yliopiston maisteritutkinnosta erottuvak-
si, vahvaa työelämän kehittämisosaamista tuottavaksi ylemmäksi 
korkeakoulututkinnoksi. siitä kiitos kuuluu vuosina 2002–2012 
yliopettajana ja koulutusohjelmavastaavana toimineelle, ttt Lea 
Rissaselle, jonka pitkäjänteisen työn ansiosta meillä on maan mo-
nipuolisin koulutusohjelmatarjonta. Vaikka olemme syksystä 2013 
alkaen palaamassa yhden koulutusohjelman tarjontaan, on viiden 
koulutusohjelman useamman vuoden toteuttaminen tuottanut meille 
opettajille monipuolista osaamista ja yhteistyöverkostoja työelämän 
kanssa. 
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miksi innovaaTio-osaamisTa TarviTaan sosiaaLi- 
ja TErvEysaLaLLa?

Kunta- ja palvelurakenteessa on menossa lähihistorian suurin uudis-
tus. uudistus koskettaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa, joka 
on kuntien laajin toimiala. uudistamisen tavoitteena on saattaa sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelurakenne vastaamaan tulevaisuuden 
tarpeita, huomioiden erityisesti väestön muuttuvat palvelutarpeet, 
julkisen talouden kestävyys sekä tulevaisuuden kuntarakenne. Väes-
tön ikääntyminen kasvattaa lähitulevaisuudessa huomattavasti sosi-
aali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja siten myös palvelujen järjestä-
misestä aiheutuvia kustannuksia. Palvelun järjestäjien on pystyttävä 
samanaikaisesti vastaamaan palveluiden kasvavaan kysyntään sekä 
nostamaan palveluiden laatua ja yksilöllisyyttä. julkisten palveluiden 
on uudistuttava kansalaisten muuttuvien tarpeiden mukana. tämä 
edellyttää uusia innovaatioita ja toimintamuotoja, joissa kuntalaiset 
ohjaavat valinnoillaan palveluita ja joissa kuntalaiset otetaan mukaan 
suunnittelemaan julkisia palveluita. terveyden, toimintakyvyn ja hy-
vinvoinnin edistäminen, sosiaalisten ongelmien ehkäisy sekä kunta-
laisten osallisuuden vahvistaminen ovat tärkeimpiä näkökulmia, kun 
pyritään väestön yleisen hyvinvoinnin parantamiseen ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelutarpeen ja kustannusten kasvun hallintaan. 
(Kuntaliitto 2012; stm 2012.)

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tarve liittyy meneillään olevaan 
laajempaan yhteiskunnalliseen murrokseen, jotka liittyvät työvoi-
maan, työkulttuuriin ja työtehtäviin. työvoiman määrä supistuu ja 
rakenne muuttuu. entistä suurempi osa työvoimasta työskente-
lee palveluiden ja kaupan aloilla. myös työprosessit ja -tehtävät 
muuttuvat jatkuvasti. Yksi syy tähän on nopeasti kehittyvät tieto- ja 
viestintäteknologiat, jotka mahdollistavat tiedon ja osaamisen 
nopean siirtymisen ja jakamisen organisaatioiden ja verkostojen 
kesken kansallisesti ja kansainvälisesti. Globaalissa taloudessa 
entistä tärkeämmiksi kilpailuedun lähteiksi yrityksille nousevat 
asiakasjoustavuus, nopeus, ketteryys sekä organisaatioiden uudistu-
mis- ja innovaatiokyky. nopeimmin kehittyvillä aloilla kyvystä tuottaa 
innovaatioita on tullut uusi merkittävä kilpailuedun lähde. (alasoini 
2011, 141.) 

mikä on innovaatio sosiaali- ja terveysalalla? tilastokeskuksen 
(2011) määritelmän mukaan innovaatio on ”yrityksen markkinoille 
tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu), 
yrityksen käyttöön ottama uusi tai olennaisesti parannettu prosessi, 
yrityksen käyttöön ottama uusi markkinointimenetelmä tai yrityksen 
käyttöön ottama uusi organisatorinen menetelmä liiketoimintakäy-
tännöissä, työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa”.

Innovaatiotoiminnassa tuotteiden rinnalle nousevat vahvasti palvelut 
ja prosessit. Hautamäen (2008, 43) mukaan yritysten menestys ei 
useinkaan perustu niiden tuotteisiin, vaan niihin liittyviin palveluihin 
ja yrityksen liiketoimintamalliin. tärkeimmäksi elementiksi nousee 
yrityksen kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin. sosiaali- ja terveysalan 
innovaatiot ovat tyypillisesti uudenlaisia palveluita, toimintamalleja ja 
työn organisointitapoja. oKm ja tem (2012, 14) korostavat yritysten 
innovaatiotoiminnan ja kilpailuedun tulevaisuudessa muodostuvan 
yhä enenevässä määrin aineettoman pääoman varaan. tällöin myös 
palvelut kytkeytyvät yhä enemmän osaksi yritysten aineettomia 

investointeja ja aineetonta pääomaa, jotka koostuvat muun muassa 
muotoilusta, brändeistä, organisaatioiden kyvykkyyksistä, aineet-
tomista oikeuksista ja verkostoista. Rajanveto palvelujen ja muiden 
aineettomien tekijöiden välillä muuttuu tällöin häilyvämmäksi. 

opetushallituksen (2010, 10) mukaan innovaation ei tarvitse 
olla kaikille uusi, riittää kun se on yksilölle, toiselle yksikölle tai 
organisaatiolle uusi. Kyse on tässä tapauksessa innovatiivisten 
hyvien käytäntöjen siirtämisestä. Hyvien käytäntöjen siirto on aina 
oppimisprosessi. Käyttäjälähtöinen innovaation siirtoprosessi edel-
lyttää prosessista hyötyvien tahojen ottamista mukaan alusta alkaen 
siirtoprosessin eri vaiheisiin sekä sellaisten tukipalvelujen suunnitte-
lua, jota tarvitaan varmistamaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
hyvän käytännön onnistunutta siirtoa. Käyttäjälähtöinen innovaation 
siirtoprosessi perustuu prosessiin osallistuvien ja siitä hyötyvien 
tahojen vuorovaikutukseen.

Käyttäjälähtöisessa innovaatiopolitiikassa painottuvat käyttäjien 
tarpeista lähtevien palvelujen ja tuotteiden kehittäminen, käyttäjien 
ja käyttäjäyhteisöjen osallistuminen kehittämistyöhön sekä käyttäjien 
omien innovaatioiden entistä tehokkaampi hyödyntäminen (tem 
2010, 13). myös alasoinin (2011, 141) mukaan innovaatioilla 
kilpailevissa organisaatiossa innovaation tuottamisen prosesseihin 
osallistuu jatkossa yhä suurempi osa henkilöstöä, mutta myös 
asiakkaat ja käyttäjät. samalla myös itse tapa tuottaa innovaatioita 
muuttuu. Innovaatioprosessien uusia korostuvia piirteitä ovat interak-
tiivisuus, nopeasyklisyys, avoimuus ja integroituneisuus. Innovaatioi-
den tuottamisen tulisi kietoutua entistä tiukemmin yhteen organisa-
torisen oppimisen kanssa osaksi yhteistä uuden tiedon tuottamisen 
prosessia. tämän myötä innovaatiot arkipäiväistyvät. 

millaista osaamista sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa tarvitaan, 
jotta henkilöstö ja asiakkaat saadaan mukaan innovoimaan uusia pal-
veluja ja toimintakäytäntöjen muutoksia? onko innovaatio-osaamista 
mahdollista tuottaa koulutuksen avulla? se ei todennäköisesti ole 
sellainen osaamisen laji, jota opitaan kirjoista lukemalla. Innovaatio-
toiminnassa on keskeistä vuorovaikutus ja osallisuuden kokeminen, 
siksi se vaatii erilaisten dialogia edistävien menetelmien hallintaa. 

Innovaatio-osaamisen kehittämisen tulisi alkaa sosiaali- ja terveys-
alan perustutkintokoulutuksessa ja siihen tulisi erityisesti panostaa 
yamk-koulutuksessa. sitä voidaan edistää koulutuksen toteutuksen 
pedagogisilla valinnoilla. seuraavana tarkastelen omiin kokemuksiini 
pohjaten mahdollisuuksia ja haasteita yamk-tutkinnossa edistää 
innovaatio-osaamisen kehittymistä koulutuksen aikana. 

TEEsi 1. TyöELämäLähTöisyys ToTEuTuu 
oPinnäyTETöissä hyvin, muTTa innovaaTio-
osaaminEn on viELä vähäisTä

Yamk-tutkinnon opinnäytetyöt ovat kehittämistehtäviä, joita tehdään 
joko omiin organisaatioihin tai alueen hankkeisiin. työelämäläh-
töisyys on toteutunut hyvin koko koulutuksen ajan. opinnäytetyö-
prosessit ovat pitkiä, kestäen noin vuoden ajan. siitä varsinainen 
kehittämisprosessi yhteisöissä vie minimissään puoli vuotta. Pro-
sessin aikana opiskelijat oppivat suunnittelemaan, organisoimaan ja 
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arvioimaan kehittämistoimintaa organisaatioiden arjessa. Lisäksi he 
kehittävät valmiuksiaan toteuttaa työyhteisöissä kehittämisproses-
seja erilaisilla osallistavilla menetelmillä. opiskelijoiden valitsemat 
menetelmät ovat vielä toistaiseksi olleet perinteisiä ja opiskelijalle 
turvallisia. uusien innovatiivisten käyttäjälähtöisten menetelmien 
käyttö on ollut vielä vähäistä. 

alasoinin (2011, 142) mukaan osallistava innovaatiotoiminta 
korostaa aloitteellisuuden, luovuuden ja intohimoisen sitoutumisen 
merkitystä kriittisinä ominaisuuksina, joiden avulla ihmiset luovat 
arvoa organisaatioille. sosiaali- ja terveysalan organisaatioille ei ole 
tyypillistä ruokkia mitään näistä ominaisuuksista ainakaan perus-
työntekijöiden työssä. siksi uskallan väittää, että emme ole vielä 
kyenneet koulutuksessakaan murtamaan sosiaali- ja terveysalan 
jäykkyyttä ja järjestelmäkeskeisyyttä, jossa selvitysten mukaan 
(esim. Kaseva 2011, 45; mattila 2011, 326) asiakkaan asema on 
heikko. olemme kuitenkin enenevässä määrin kehittäneet opiskeli-
jalähtöisiä menetelmiä, jotka opiskelija omassa toiminnassaan voi 
siirtää myös asiakastyön menetelmiksi. 

olemme kehittäneet koulutuksen pedagogisia toteutustapoja, jossa 
opiskelijat voivat kokeilla rohkeasti uusia tapoja innovoida kehittä-
mistoimintaa turvallisesti ensin omassa opiskelijaryhmässä. tämä 
on edellyttänyt koulutuksen toteutukseen uudenlaisia rakenteita. 
Lähipäivistä olemme rakentaneet toiminnallisia ja opiskelijakeskeisiä. 
Luento-tyyppisestä opetuksesta olemme vähitellen luopuneet koko-
naan ja antaneet opiskelijoille lähipäivien materiaalin tutustuttavaksi 
ennakkoon, jotta yhteisölliselle työskentelylle ja vuorovaikutukselle on 
lähipäivinä jäänyt aikaa. olemme vastuuttaneet opiskelijat itse suunnit-
telemaan ja organisoimaan lähipäivien toimintaa ja rohkaisseet heitä 
käyttämään erilaisia ja uusia toiminnallisia ja osallistavia työtapoja. 
Rautajoen (2009, 265) mukaan opettaja voi järjestää mielekkäitä 
oppimistilanteita ja opiskelijan vastuullisuuden kasvaessa ja asiantunti-
juuden kehittyessä opettaja voi siirtää valtaa opiskelijalle

TEEsi 2. kouLuTus rakEnTuu TiETämisEn 
kuLTTuuriin, innovaaTioToiminnaLLE 
väLTTämäTön kokEiLukuLTTuuri on vähäisTä 

sosiaali- ja terveysalalle on leimallista ”oikea tieto”, joka on välttä-
mätöntä hoidettaessa sairaita. suurin osa meistä yamk-tutkinnon 
kouluttajista on toiminut myös perustutkintokoulutuksessa ja sisäis-
tänyt velvollisuuden olla oikean tiedon vartija. ”Hoitovirheiden pelko” 
voi siirtyä mukanamme myös yamk-tutkintokoulutukseen. Velvollisuu-
dentuntoisina opettajina etsimme suurimman osan tiedosta ja mää-
rittelemme, mitä tietoa mihinkin opintoihin sisällytetään. Kuitenkin 
ihmettelemme viimeistään opinnäytetöiden yhteydessä sitä, miksi 
opiskelijoidemme tiedonhaun taidot ovat heikot, eikä opiskelijoiden 
työelämätaitoihin kuulu aktiivinen uuden tiedon etsiminen.

Väitän, että tällä oikean tiedon vartioimisella viemme opiskelijoilta 
löytämisen ilon. Löytäminen on osa innovointia. tiedon etsiminen, 
löytäminen ja luova käyttö osana innovointiprosessia on osaamisen 
laji, johon yamk-koulutuksessa tulisi panostaa. uusin tieto on helpos-
ti kaikkien saatavilla tänä päivänä. Peruskysymys on, haluammeko 
kouluttaa tietäviä yksilöitä vai älykkäitä yksilöitä? 

Koivisto (2011, 23) pohtii julkaisussaan tieto, tietäminen, innovaatio 
ja innovointikyky tietävien ja älykkäiden järjestelmien eroja. tietäville 
järjestelmille on tyypillistä, että ne tietävät jotakin. älykkäille järjes-
telmille on tyypillistä puolestaan se, että ne tietävät jotakin sekä 
sen, että myös tämän tietämisen ulkopuolella on jotain. älykkäät 
järjestelmät kykenevät oppimaan virheistään ja kysymään neuvoa 
muilta tietäviltä ja älykkäiltä järjestelmiltä. 

Innovaatiotoiminnan yhteydessä puhutaan paljon tänä päivänä 
kokeilukulttuurista. tuulenmäen (2010, 169; myös oKm & tem 
2012, 11; sitra 2013) mukaan kokeilukulttuuri haastaa nosta-
maan ideoiden laatua ja ajattelemaan isosti. toimialarajoja ei pidä 
kumartaa ja ”näin on aina tehty” asenteen voi unohtaa. Kun ideaa 
testataan toiminnan tasolla niiden kanssa, joita se eniten koskee, on 
uskallettava lähteä ulos. mitä ainutlaatuisempaa asiaa tavoitellaan, 
sen enemmän on kestettävä epävarmuutta, oltava valmis tekemään 
virheitä ja oppimaan niistä. 

Yksi innovaatioprosessien piirteistä on se, että innovaatiotoiminta ja 
epävarmuus (tiedon puute) kytkeytyvät erottamattomasti toisiin-
sa Innovaatioprosessi on uudenlaisten yhdistelmien tuottamisen 
prosessi. se mitä haetaan, ei ole ennalta tiedossa. jos ratkaisu 
on ennalta tiedossa, kyseessä ei ole innovaatioprosessi, vaan 
olemassa olevan tiedon hyväksikäyttöprosessi. uudenlainen ratkaisu 
kehittyy prosessin ja toiminnan aikana ja osana toimintaa. Innovaa-
tiokyky näkyy siinä, että osaa ja kykenee tekemään havaintoja ja 
kehittämään ratkaisuja, jotka ovat myös kehittäjän itsensä kannalta 
yllättäviä. Riskinotto ja täysin uudenlaisten ratkaisuiden syntyminen 
on epätodennäköisempää ennalta suunnitellussa toimintatavassa. 
olennaista muutoksiin vastaamisessa on mahdollistaa kokeilevuus, 
erilaiset joustavat tavat mukauttaa toiminnan sisältöjä, epäjatkuvuus-
kohdissa ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa. Kun sekä ongelmat 
että ratkaisut ovat tuntemattomia, on luotava edellytyksiä radikaale-
ja innovaatioita synnyttävälle kokeilutoiminnalle. (oKm & tem 2012, 
11; Koivisto 2011, 23.) 

Väitän, että emme uskalla kouluttajina heittäytyä ”virran vietäviksi”, 
pois mukavuusalueeltamme. olemmeko aikaisempien kokemus-
temme vankeja, sillä meistä suurin osa on myös itse sosiaali- ja 
terveysalan koulutuksen käyneitä. Koulutus ei omien kokemusteni 
mukaan ole koskaan eikä millään tasolla antanut tilaa luovuudelle 
ja innovatiivisuudelle. Koulutus ei ole myöskään antanut lupaa olla 
epävarma ja osaamaton. Pyrimme suunnittelemaan koulutuksen 
sisällöt ja toteutustavat mahdollisimman valmiiksi, mutta ei ihme, 
sillä opettajakoulutuksessa meitä ohjeistettiin tekemään tuntisuun-
nitelmat minuutin tarkkuudella. jos heittäydymme tuntemattomaan, 
pelkäämmekö menettävämme auktoriteettiaseman suhteessa 
opiskelijoihin? Pelkäämmekö paljastavamme tietämättömyytemme 
ja osaamattomuutemme? tosiasia on kuitenkin, että myös me 
kouluttajat (ainakin minä) olemme innovaatio-osaamisen suhteen 
lähes samalla viivalla opiskelijoidemme kanssa, johtuen alamme pit-
kästä historiasta vartioida ”oikeaa tietoa” sekä vahvasta työelämän 
hierarkia- ja järjestelmäkeskeisyydestä. miksi emme voisi kehittyä 
yhdessä opiskelijoidemme kanssa rohkeammiksi ja luovemmiksi. 
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TEEsi 3. haLuammE oPiskELijoidEmmE EdusTavan 
uuTTa asianTunTijuuTTa, muTTa ToimimmE 
EdisTäEn vanhaa asianTunTijuuTTa

Keskustelemme paljon uudesta asiantuntijuudesta, mitä työelämäs-
sä tarvitaan. silti pidämme tiukasti kiinni substanssiosaamisesta. 
sosiaali- ja terveysalan yamk-tutkinnon suorittaneen tulee sijoittua 
monenlaisiin asiantuntijatehtäviin sosiaali- ja terveysalalla. Yamk-tut-
kinnon nimikin on sosiaali- ja terveysalan ylempi korkeakoulututkinto. 
Keskittymällä liikaa substanssiosaamiseen saatamme sulkea pois 
opiskelijoiltamme monia urakehitysmahdollisuuksia tulevaisuudessa. 
Lupaamme yamk-tutkinnon tuottavan osaamista (Valtioneuvoston 
asetus 423/2005, 6§) vaativiin asiantuntijatehtäviin. mitä ovat 
tämän päivän vaativat asiantuntijatehtävät sosiaali- ja terveysalalla? 
mitä yleensäkin on tämän päivän asiantuntijuus?

Rautajoen (2009, 15) mukaan asiantuntijatyön muutos kontekstoituu 
yhteiskunnalliseen muutokseen. ammattikunnat joutuvat sovitta-
maan asiantuntemuksensa monimutkaistuvaan asiantuntijuuksien ja 
työnjaon kokonaisuuteen. nykyisen professionaalisen asiantuntijuu-
den on katsottu tulleen päätepisteeseen. Yhteiskunnan muutosten 
seurauksena on tullut tilaus monenlaisille asiantuntijoille ja tiedolle. 
tieteelliseen tietoon ja professioihin tai tiettyyn institutionaaliseen 
asemaan perustuvien asiantuntijuuksien rinnalla on alettu puhua 
praktisesta eksperttiydestä tai avoimesta asiantuntijuudesta. myös 
alasoinin (2011, 142) mukaan työelämän kehittämisessä substans-
siosaamista tärkeämpää on kehittämisosaaminen, jossa tärkeintä on 
se, miten osallisuutta edistetään kehittämisprosesseissa. tämä on 
myös työhyvinvoinnin ydintekijöitä. 

samassa merkityksessä puhutaan myös kollektiivisesta asiantunti-
juudesta (esim. Boreham 2005, 5; Koivunen 2005, 32; Parviainen 
2006, 155) tai kollektiivisesta älykkyydestä (Hakkarainen ym. 
2012). Kollektiivisella asiantuntijuudella tarkoitetaan osaamista 
yhdessä. se tarkoittaa tiedon muodostamista, jakamista, käsitte-
lemistä ja yhdistämistä toisen tai useamman ihmisen kanssa siten, 
että yksittäiset osaamisalueet ovat enemmän kuin osiensa summa. 
Vaikka kyseessä olisi kuinka pätevä asiantuntija, hän ei voi hankkia 
kaikkea sitä tietoa, jota asiantuntijat yhdessä omaavat. Kollektiivinen 
asiantuntijuus on tulos, joka saavutetaan ryhmän vuorovaikutuksessa. 

Rantasen ja toikon (2006) sekä Hakkaraisen (2005) mukaan kysy-
mys tiedontuotannon tavoista ja malleista liittyy tiiviisti asiantuntijuu-
teen. jos tieto tuotetaan sovelluskohteissaan, niin se myös haastaa 
perinteisen käsityksen asiantuntijuudesta. tieteellinen tieto ei ole 
enää vain professioiden edustajien hallussa, vaan raja-aita asiakkaan 
ja asiantuntijan välillä on hämärtynyt.

Helakorven (2010, 26) mukaan nykyinen työelämä ja käsitys sen 
ammattitaitovaatimuksista ovat muuttuneet. Vuosisadan vaihteen 
kapeanlaisesta, yksilöllisestä asiantuntijuudesta on siirrytty monipuo-
liseen jatkuvaan oppimiseen, ammattitaidon ja pätevyyden ylläpitä-
miseen sekä itsensä kehittämiseen. asiantuntijuus ja ymmärrys siitä 
ovat muuttuneet uuteen työkulttuuriin sopivaksi. (taulukko 1.)
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Taulukko 1. Vanha vs. uusi asiantuntijuus (Helakorpi 2010, 26)

Kaikkien edellä kuvattujen asiantuntijuusmäärittelyjen perusteella 
tiukka substanssiosaamisen vartiointi ei edistä opiskelijoidemme 
työllistymistä asiantuntijatehtäviin tämän päivän hybridiyhteiskunnas-
sa. uskon niin kuin alasoinikin (2011), että substanssiasiantuntijuut-
ta tärkeämpää on se, millaista kehittämis- ja innovaatio-osaamista 
henkilö osoittaa hallitsevansa työnhakutilanteissa.

LoPuksi

Käynnissä olevan ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteena on 
lainsäädännöllisin muutoksin ja toimilupien uudistamisella vahvistaa 
ammattikorkeakoulujen roolia entistä itsenäisempinä ja vastuulli-
sempina osaajien kouluttajana, työelämän uudistajana ja alueiden 
kilpailukyvyn rakentajina. ammattikorkeakoulujen roolia alueiden 
elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamisessa tuetaan ja niiden 
työelämäyhteistyötä vahvistetaan, tKI-toimintaa kehitetään erityisesti 
tuotanto ja palvelusektorin sekä hyvinvointipalvelujen kehittämises-
sä. (oKm & tem 2012, 6.)

organisaatioiden uudistumiskykyä, kykyä tehdä innovaatioita ja 
joustavuutta pidetään yleisesti avainasioina pyrittäessä säilyttämään 
kilpailukyky yhä epävarmemmassa ja nopeasti muuttuvassa toimin-
taympäristössä. erityisesti innovaatioiden ja uuden osaamisen tuot-
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tamisen tarve ovat merkittävä haaste myös ammattikorkeakoulujen 
uudistamiselle. uuden osaamisen merkitys alueiden, työyhteisöjen 
ja työntekijöiden oman työn kehittämisessä korostuvat. suomen in-
novaatiojärjestelmässä on tunnistettu tarve ammattikorkeakouluille, 
erityisesti alueellisella tasolla. (oPm 2010, 18). ammattikorkeakou-
lujen strategioissa otetaan entistä paremmin huomioon tki-toiminnan 
ja opetuksen integrointi ja työelämäyhteyksien vahvistaminen, 
oppimisympäristöjen ja -menetelmien kehittäminen sekä opetussuun-
nitelmien kehittäminen integrointia tukeviksi. (oPm 2010, 23.)

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ammattikorkeakoulututkinnon 
jälkeinen jatkokoulutusväylä, jossa voidaan erityisesti panostaa 
innovaatio-osaamisen kehittämiseen. Koulutuksessa ei tarvitse 
panostaa samalla tavalla ammattikohtaiseen spesifiin osaamiseen 
kuin ammattikorkeakoulututkinnoissa. siksi koulutuksessa voidaan 
reagoida nopeasti alueen ja työelämän tarpeisiin edistää ammatti-
korkeakoulun strategisten päämäärien saavuttamista (esim. oamk 
2010. osaamisella hyvinvointiin). opetussuunnitelman tulee olla 
riittävän väljä mahdollistamaan nopea reagointi ja pedagogisen 

toteutuksen joustava, luovuutta ja innovatiivisuutta ruokkiva. oamkin 
pedagogiset linjaukset (oamk 2011. oppimisen tueksi) kannustavat 
tutkivaan ja kehittävään yhteistoiminnalliseen oppimiseen, jossa 
paisti opiskelijat oppivat yhdessä myös opettajat oppivat yhdessä 
toistensa ja opiskelijoiden kanssa. opettajilta vaaditaan rohkeutta 
hypätä tuntemattomaan, pois mukavuusalueelta, tietämisen järjestel-
mästä älykkääseen järjestelmään, sillä Koiviston (2011, 23) mukaan 
älykkäät järjestelmät kykenevät oppimaan virheistään ja kysymään 
neuvoa muilta tietäviltä ja älykkäiltä järjestelmiltä. tämä on ainoa 
tapa selvitä jatkuvista muutoksista työelämässä niin, että säilytetään 
työn hallinta ja mielekkyys. 

Päätän artikkelini Kososen ja dozin (2008) sanoin 

”Organisaatiot eivät suinkaan kuole siihen, että tekevät vääriä 
asioita, vaan siihen, että ne jatkavat aikanaan oikeiden asioi-
den tekemistä liian pitkään.”
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