
Innovaatiopedagogiikka – oppimisen 
uusi kulttuuri

Taru Konst, FT, KTL
Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä

Turun Ammattikorkeakoulu



• Nuorten ihmisten työnkuva voi muuttua 
keskimäärin 25 kertaa heidän elinaikanaan

• N. 65 % tämän päivän nuorista tulee työskentelemään 
tehtävissä, joita ei vielä 
nyt ole edes olemassa. 

• Totuuden keski-ikä on 45 vuotta

(OECD Forum 2016; Fadel et al 2016, Four-dimensional education)



• Tärkeintä työelämässä menestymiseen tulevat olemaan
• elinikäisen oppimisen taito, 
• kyky tunnistaa ja arvioida omaa oppimistaan ja kehittää 

sitä.

• Hyvä ammattialan sisältöosaaminen ei enää riitä, vaan pitää 
ymmärtää mitä  tiedolla osataan tehdä ja miten tietoa 
sovelletaan. 

• Työelämässä menestyminen ei ole koulutuksen ainoa tavoite. 
Onnistunut koulutus tuottaa onnellisempia yksilöitä ja 
toimivampia yhteiskuntia, parantaa taloudellista ja kestävää 
kehitystä ja tasa-arvoa sekä lisää hyvinvointia. 



Tarvitaan siis luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, 

vuorovaikutusosaamista ja yhteistoiminnallisuutta, 

kykyä hyödyntää uuttaa teknologiaa, sekä 

ominaisuuksia, joilla voidaan työskennellä ja 

rakentaa yhdessä kestävää hyvinvointia ja hyvää 

elämää. 
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Innovatiivinen 
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Päämäärätietoisuus

Luova ongelmanratkaisu
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Tarvitaan taitoa 
kytkeytyä muihin 
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osaamista

Vuorovaikutus

sekä taitoa 
rakentaa 

verkostoja ja 
toimia niissä niitä 

ylläpitäen 
Verkostoituminen

Yksilö Yhteisö Verkosto

…toisin sanoen, tarvitaan innovaatiokompetensseja



Innovaatiopedagogiikka on yksilöiden ja 
ryhmien innovaatiokompetenssien 
kehittymiseen tähtäävä oppimisote, joka 
määrittelee uudella tavalla kuinka tietoa 
omaksutaan, tuotetaan ja käytetään siten, 
että saadaan aikaan innovaatioita.



Menestyminen 
tulevaisuuden 
työelämässä
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Oppimisen innovaatioprosessi: 
innovaatiokompetenssien ja ammattialakohtaisten 
kompetenssien kehittyminen 

ongelman 
ymmärrys 
ja ideointi

yhteistyö ja ratkaisu-
vaihtoehdot testaus,

toteutus, 
arviointi

työelämälähtöisyys

monialaisuus

ERDIM toimintatavat:
-aktivoivat oppimis- ja 

opetusmenetelmät 
- opintoihin integroitu 
soveltava TKI-toiminta

- monipuolinen kehittävä 
arviointi 

Innovaatiopedagogiikka pähkinänkuoressa



Innovaatiopedagogiikassa opitaan

• Toisilta ja toisten kanssa
• Monialaisesti, eri osaamisia yhdistellen
• Eri tiedonlähteitä ja (työ)elämän kokemuksia 

luovasti yhdistellen
• Tietoa soveltaen, tekemällä, kokeilemalla
• Ongelmalähtöisesti
• Tavoitteellisesti
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•Kuinka mitata 
innovaatiokompetensseja?

•Teoriataustan jäsentelystä 
mittariston rakentamiseen.

•2011-2013

INCODE

•Mittariston validointi 
korkeakouluympäristöön

•2012-2014

INNOKOMPPI
•Korkeakoulusta yrityksiin

•Mittariston 
jatkokehittäminen yrityksien 
tarpeisiin

•2014-2017

FINCODA

Innovaatiokompetenssien arviointityökalun 
kehitystyö



Arviointityökalun avulla pystymme

• vastaamaan työelämän tarpeisiin

• arvioimaan osaamisen kehittymistä

• arvioimaan innovaatiopedagogiikan tuloksellisuutta

• tekemään tavoitteet näkyviksi niin opiskelijoille kun 
henkilöstölle

• parantamaan opiskelijan itsearviointitaitoja. Käsitys omasta 
osaamisesta ja kehittämistarpeista  



Kokeilukulttuuria ja käyttäjälähtöistä kehittämistä 

eteenpäin myös  

henkilöstön Innopeda®-valmennuksilla



Tavoitteena

- aikaansaada yhteistä ymmärrystä ammattikorkeakoulun 
pedagogisen strategian tavoitteista ja toteutuksesta
- jakaa hyviä käytänteitä
- rohkaista uusiin avauksiin ja kokeiluihin 
- tuoda uusia eväitä omassa työssä jaksamiseen
ja kehittymiseen

Henkilöstön Innopeda-
valmennukset



Valmennusten vaikuttavuus

Vaikuttavuuden arvioinnin pohjana mm. suullinen ja kirjallinen 
palaute sekä muuttuneet käytänteet ym. tuotokset 
• voimaantuminen 
• yhteistyö
• uudet käytänteet,  toimintatavat, työkalut
• ilmapiiri ja me-henki
• uskallus kokeilla uutta
• yhteisen ymmärryksen kasvu
• dialogin kasvu koko amk:ssa



Fadel, C.., Bialik, M. and Trilling, B.(eds.) Four-Dimensional 
Education. The Competences Learners need to Succeed. The 
Center for Curriculum Redesign, Boston.

”The illiterate of the 21st century
will not be those who cannot
read and write, but those who
cannot learn, unlearn, and 
relearn.”
(Psychologist Herbert Gerjuoy, quoted by
Alvin Toffler, Futurist, in Future Shock, 
2013)
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