KOHTI TULEVAISUUDEN KAMPUSTA
– UUSI OPPIMISEN JA OPETTAMISEN
EKOSYSTEEMI
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MEGATRENDIT UUDISTAVAT
YHTEISKUNTAA JA TYÖELÄMÄÄ
Kokemuksellisuus

Hyvinvointi
ja ekoarvot
Jakamis- ja
kiertotalous

Työelämän
murros

Digitaalisuus
tekoäly ja
robotiikka
Globalisaatio
ja maahanmuutto

Avoin data,
big data
Yksilökeskeisyys

Kasvavat
tuloerot
Pitkäikäistyminen

Elinikäinen
oppiminen

©ideascout 2018

Lohkoketjut
ja tietoturva

“Coordination for job
transitions will be the
greatest challenge
of our time.”
– World Economic Forum 2018

TYÖELÄMÄN
MURROS

”65 per cent of children
entering primary school in
2016 will by the time they are
economically active (in 15 or
so years) work in completely
new jobs that do not exist
today.”
– www.nesta.org.uk
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TYÖELÄMÄN MURROS ILMIÖINÄ
Teknologinen vallankumous – digitalisaatio, automatisaatio, keinoäly ja
robotisaatio luovat sosioekonomisia muutoksia, mahdollistavat uusia
ansaintalogiikoita sekä muuttavat valtaosaa nykyisistä töistä ja tehtävistä.
Rakenteiden muutos – globalisaatio, edunvalvonnan rakenteet,
lainsäädäntö, verotus ja sosiaaliturva seuraavat yhteiskunnassa
tapahtuvaa muutosta.
Työn uudet muodot – työurien pirstaloituminen ja työn elinkaaren
muutos. Yrittämisen uudet muodot, jakamis- ja vaihdantatalous sekä
alustatalous rikkovat vakiintuneita työelämän rakenteita.

”Tulevaisuuden työn muodot
poikkeavat merkittävästi
nykyisistä ja esimerkiksi
erottelu työnantajan ja
työntekijän välillä hämärtyy
tai katoaa jopa kokonaan.”
- Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa – Jaettu
ymmärrys työn murroksesta,
2017

Työyhteisöjen muutos – työtä tehdään yhä enemmän hajautetuissa
virtuaalitiimeissä, heimoissa, verkostoissa, lyhytaikaisissa projektiorganisaatioissa tai etätyönä. Samalla työajan käsite muuttuu.
Johtaminen muuttuu itseohjautuvien tiimiorganisaatioiden myötä. Johtamisesta tulee jatkuvaa muutoksen
johtamista – ei vain tehokkuuden maksimointia tai tuottavuuden optimointia. Yksilön vastuu omasta
jaksamisestaan korostuu.
Työn rooli ja merkitys yksilölle muuttuu samalla kun yksilön ja yhteiskunnan arvot muuttuvat.
Kasvavana uhkana yhteiskunnallinen eriarvoistuminen ja polarisaatio.
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TULEVAISUUDEN KESKEISIÄ TYÖELÄMÄTAITOJA
Vuorovaikutus- ja
kommunikaatiotaidot

Tunneälykkyys
ja empatia
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Muutosjoustavuus
(resilienssi) ja
reagointikyky

Vastuullisuus,
itseohjautuvuus ja
itsetuntemus

Luovuus,
innovointi ja
ongelmanratkaisukyky

Yhteistyötaidot
ja verkostojen
johtamisen taito

Uteliaisuus
ja jatkuva
oppiminen

Kriittinen ajattelu
ja tiedon validointi

TYÖN MURROS EDELLYTTÄÄ JATKUVAA
OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ
Työelämän murros edellyttää sekä yksilöltä että organisaatioilta jatkuvaa
muutokseen sopeutumista, osaamisen kehittämistä ja vastuunottoa
ammatillista uudistumisesta.

• Nykyiset koulutusrakenteet on luotu teollisen aikakauden tarpeisiin ja
ajatukseen yhdestä ihmisen eliniän kestävästä ammattiurasta.

• Teknologinen kehitys kiihtyy ja edellyttää jatkuvaa osaamisen päivittämistä

tai uudelleen kouluttautumista. Tänään valitsemaansa ammattiin valmistuvat
tulevat vaihtamaan ammattiaan useaan kertaan elämänsä aikana.

• Pitkien ”koulutusputkien” ja tutkintojen rinnalle tarvitaan joustavia,

modulaarisia ja monipuolisia on-demand koulutuspaketteja, joilla opiskelijat
voivat päivittää työelämässä tarvitsemaansa osaamista.

• Tulevaisuuden työelämä edellyttää ja kasvava digitaalisuus mahdollistaa

koulutuksen vallankumouksen koko oppimisen ja opettamisen
ekosysteemissä: koulujärjestelmät ja rakenteet, opettajat, oppilaat, yhteisöt,
oppimisympäristöt, välineet ja teknologiat, opetuksen pedagogiikka …
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ETUMATKAMME TULEVAISUUDEN OSAAMISEEN
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ELINIKÄINEN
OPPIMINEN

“Gaining knowledge
and skills throughout
a lifetime is the new
normal.”
– SAP News, Jan 3 2018

ELINIKÄINEN OPPIMINEN MONIMUOTOISTUU
“Oppiminen ei ole enää
sitä, että mennään
kuudeksi vuodeksi
yliopistoon,
vaan se on jatkuvaa.”
– Elina Hiltunen, futuristi

“Meidän olisi syytä miettiä,
miten koulutus järjestetään
niin, että oman osaamisen
kehittäminen on elämän
kaikissa vaiheissa
mahdollista.
– Mikko Dufva, Sitra
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“Paradigm shift from building up
skilled workers into teaching
students to learn to think and learn
on their own.”

“Opettajan rooli muuttuu opettajasta
valmentajaksi ja ohjaajaksi. Työn nähtiin
hajautuvan ulos koulutuksen järjestäjän
tiloista.”

– Technology shaping the future of
education, Business Insider 2018

– Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio
-kysely 2017, #AMdiginyt

“Oppimisprosessien nähdäan
̈
entistä enemmän yksilöllistyvän
ja henkilökohtaistuvan, jonka
seurauksena opiskelijan
itseohjautuvuudentarve kasvaa.”
– #AMdiginyt

“Nykyisen mallin jatkaminen
johtaa siihen, että
tutkintopohjainen koulutus jää
jälkeen itseopiskelusta ja
tutkintojen arvostus laskee ja
instituutiot menettävät arvoaan.”
– Risto Linturi, futuristi

TULEVAISUUDEN OPPIJALTA VAADITAAN*

Globaalia
lukutaitoa

Systeemiajattelua

* Tulevaisuuden Koulutuksen käsikirja, Sitra 2017
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Informaatiolukutaitoa

Ympäristölukutaitoa

Muotoiluajattelua

Laaja-alaista
oppimista

Digitaalista
osaamista

Monilukutaitoa

“Digitalisaatio on mindset,
joten se on enemmän
kulttuurin muutosta kuin
teknologisia ratkaisuja.”
– opettaja,
Savonia AMK, 2018

OPPIMISEN
JA OPETUKSEN
DIGITALISAATIO
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“Käänteisen oppimisen
menetelmällä kurssien
läpimenoprosentit
kasvoivat 20 jopa
90 prosenttiin!”
– Markku Saarelainen,
Itä-Suomen Yliopisto

ONLINE EDUCATION – KANSAINVÄLISESTI
KASVAVAA TARJONTAA

”Today, Coursera and
edX together have over
15 million unique
enrollees from nearly
200 countries”
– MIT Online Education
Policy Initiative 2017

©ideascout 2018

DIGITALISAATIO VAIKUTTAA KOKO OPPIMISEN
EKOSYSTEEMIIN
Digitaaliset työkalut ja
prosessit vahvistavat
yhteiskunnassa kasvavaa
yksilökeskeisyyttä ja
itseohjatuvuutta.

Opettajan rooli muuttuu:
opettajasta tulee
valmentaja, mentori ja
oppimisprosessin
muotoilija.
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Digitalisaatio johtaa
teknologiavallankumousta
vaikuttaen eri toimialoihin,
liiketoimintamalleihin sekä
työelämän prosesseihin.

Lisääntyvä
vertaisoppiminen ja
vertaisarviointi rikkoo
perinteisiä oppilasopettaja-asetelmia.

Koulutuksen globaali saavutettavuus
paranee, kun digitalisaation tukema
yhteiskunnallinen avoimuus ja läpinäkyvyys
avaavat koulujen ja oppilaitosten ovia
digitaalisessa maailmassa.

Tekoäly, digitaaliset oppimisteknologiat ja alustat monipuolistavat
opetuksen ja ohjauksen välineitä,
tukevat yksilöllisiä opintopolkuja sekä
mahdollistavat opiskelun
virtuaalisissa ympäristöissä.

… MUTTA DIGITALISAATIOLLA ON MYÖS
SUDENKUOPPANSA
“Väline voi viedä huomion
itse sisällöltä. Keskittyminen
herpaantuu. Uhkana
eteneminen laite- tai
sovelluskeskeisesti.”

“Digitalisaation yksi seuraus on
kasvava eriarvoisuus.”
– Marjo Kyllönen, Tulevaisuuden
Koulutuksen käsikirja, Sitra 2017
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“Opiskelijat
kaipaavat erityisesti
lähiopetusta lisää.”

“Latest research shows,
online courses are harming the students
who need the most help.”

– Amisbarometri
2017

– Susan Dynaski, The New York Times,
Jan 19, 2018

“Oppimisprosessien
yksilöllistyminen ja
opiskelun itseohjautuvuus
vaatii kasvavia resursseja
oppilaiden tukemiseen.”

”Tiedon määrä kasvaa
eksponentiaalisesti – tiedon
etsiminen, validointi ja
analysointi tulee
mahdottomaksi perinteisin
menetelmin.”

KOULUTUKSEN DIGITALISAATIO ON PALJON ENEMMÄN
KUIN ETÄLUENNOT JA SÄHKÖISET MATERIAALIT
YKSILÖKESKEISYYS

KOULUTUKSEN SAAVUTETTAVUUS

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

• Personoidut oppimispolut
• Laaja OPS tarjonta ja räätälöitävyys
• Henkilökohtainen oppimisen tuki,

• Avoimuus – MOOCs, avoin data,

• Uudet teknologiat ja näiden
• Uudet liiketoimintamallit – esim.

• Matalan kynnyksen kansainvälisyys

•
•
•
•

OPPIMISEN PEDAGOGIIKKA

OPPIMISEN EKOSYSTEEMI

OPPIMISALUSTAT JA -TEKNOLOGIA

•
•
•
•

• Verkostot ja sosiaalisuus: oppimisen

•
•
•
•
•
•

seuranta ja mittaaminen – dashboard,
digimentorointi ja valmentaminen

Käänteinen oppiminen
Simulaatiot ja pelillisyys
Ilmiöoppiminen
Oppimisanalytiikka ja osaamisen
visualisointi
• Palvelumuotoilu
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verkko-oppimisympäristöt
Sähköiset materiaalit
Virtuaaliluennot
Kaupallisten tarjoajien lisääntyminen
Viestintä ja vuorovaikutus

joukkoistaminen, vertaisoppiminen,
vertaistuki ja -arviointi.

• Uudet oppimisympäristöt
• Työssä oppiminen
• Kansainväliset yhteisöt

vaikutukset eri toimialoilla

alusta-, jakamis- ja kiertotalous

• Työelämän murros ja elinikäinen
oppiminen

Avoimet, globaalit oppimisalustat
Oppilaitosten suljetut digialustat
Verkko ja virtuaaliympäristöt
Verkkopalvelut ja -työkalut
Oppimisen todentaminen
Automaattiset kielenkäännökset

”Traditional science
parks are now
transforming into Digital
Innovation Hubs”
- Ebba Lund, IASP

SUUNTANA
AVOIN OSAAMISEN
KESKITTYMÄ
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”Collaboration is the
best strategic path to an
innovation ecosystem.”
- Bert-Jan Woertman,
Eindhoven University of
technology

KAMPUSYHTEISTYÖN ESIMERKKEJÄ
Yhteismarkkinointi ja
Webinaarit

Kansainvälinen
yhteistyö

Pop-up
tapahtumat

Rekrymessut

Työpaikkavierailut

Koneiden ja
laitteiden
yhteiskäyttö

Yrityshautomot

Mentorointi ja
opiskelijaohjaus

Työssä
oppiminen ja
harjoittelu

Kampus
Apps

Projektitoiminta

Yhteinen
koulutustarjonta

Asiantuntijavierailut

Alihankinta ja
tilaustyöt

Opettajien
työelämäjaksot

Yhteiset
koulutusmateriaalit

Työelämäaamiaiset

Täydennyskoulutukset

Kummiluokat

Yrittäjä- ja
palvelukatu

Palkinnot ja
stipendit

Kesätyöt

Kehittämishankkeet

Tilojen
yhteiskäyttö
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KAMPUSKEHITYKSEN TAVOITTEET
•
•
•
•
•
•
•
•

Luodaan yhteinen visio.
Rakennetaan yhteishenki, identiteetti ja brändi.
Ymmärretään käyttäjien tarpeet.
Löydetään uudet näkökulmat.
Tunnistetaan synergioita ja kehitetään toimintatapoja.
Sitoutetaan kampuksen toimijat yhteiseen tavoitteeseen.
Kansainvälinen verkostoituminen.
Aikaansaadaan haluttu ja tunnettu osaamisen keidas.
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YHTEISKEHITTÄMÄLLÄ NOPEASTI
TULOKSIIN
• Kampuksen toimijoilla on aito intressi kehittämiseen.
• Oppilaitokset, alueen yrittäjät ja muut sidosryhmät
sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen.

• Osallistujien monialaisuus ja näkökulmien rikkaus
tuottavat runsaslukuisesti uusia ideoita.

• Kuulluksi tuleminen ja osallisuus vähentävät
muutosvastarintaa.

• Tuloksena yhteisöllisyyden ja omistajuuden
kasvaminen.

• Isosta tiimistä löytyy huippuammattilaisia moneen!
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ASKELEET VIIHTYISÄÄN JA ELÄVÄÄN KAMPUKSEEN
1. Kehitä kulkureittejä ja
katuja paikkoina

2. Luo pihoista, aukioista ja
puistoista monikäyttöalueita

3. Kehitä alueen ekonomiaa paikallisilla
markkinoilla
4. Edistä hyvinvointia julkisilla
paikoilla
6. Luo 10+ hyvää
paikkaa

5. Suunnittele rakennukset tukemaan
paikkoja

7. Mahdollista paikallinen
yhteisökehitys
8. Julkisten paikkojen ja palveluiden
kehitys top-down ja bottom-up

9. Aloita pienestä ja
kokeile
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10. Muokkaa johtaminen
tukemaan yhteisiä paikkoja

OTA YHTEYTTÄ NIIN KERROMME LISÄÄ!
WWW.IDEASCOUT.FI
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LÄHTEITÄ JA
LISÄTIETOJA
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LISÄTIETOJA – OSA 1
• Bernard Zoë, Business Insider 2017: Here's how technology is shaping the future of education.
http://nordic.businessinsider.com/how-technology-is-shaping-the-future-of-education-2017-12?r=US&IR=T

• Dizik Alina, BBC 2017: The next generation of jobs won’t be made up of professions.
http://www.bbc.com/capital/story/20170424-the-next-generation-of-jobs-wont-be-made-up-of-professions

• FinEduVR 2017: Virtuaalitodellisuus & elämyksellinen oppiminen –hanke. http://fineduvr.fi/
• Haapala Anu, Almamedia 2018: Tulevaisuuden työntekijältä vaaditaan joustoa ja jatkuvaa kouluttautumista.
https://www.almamedia.fi/uutishuone/uutinen/08-01-2018-tulevaisuuden-tyontekijalta-vaaditaan-joustoa-ja-jatkuvaa-kouluttautumista

• Kilpi Esko 2016: Sitra studies 114: Perspectives on new work - Esko kilpi (toim.)
https://media.sitra.fi/2017/02/28142631/Selvityksia114.pdf

• Kukkonen Harri ja Raudasoja Anu (toim.) 2018: Osaaminen esiin, Ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperusteisuus.
http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/A/23-Osaaminen-esiin.pdf

• Kuusikorpi Marko (toim.) 2015, Kaarina: Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt.
http://digi-ope.com/tablet/wp-content/uploads/2015/03/Digit_oppiminen_netti.pdf

• Merisalo Sonja ja Petri Petri 2017: Digi 2017 - Ajankohtaisia merkintöjä verkon uusista välineistä ja menetelmistä.
http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/TK/Julkaisut/pdf/2017_merisalo_silmala_Digi2017_MIKRO.pdf

• Microsoft, Helsinki 2017: Tie laaja-alaiseen osaamiseen.
https://www.microsoftmahdollista.fi/100tarinaa/wp-content/uploads/2017/06/Arviointikehikko_Microsoft_170602_Printversion.pdf
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LISÄTIETOJA – OSA 2
• The New Media Consortium 2017: The NMC Horizon Report, 2017 Higher Education Edition.
http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-he-EN.pdf

• The Open University 2017: Report 6, Innovating Pedagogy 2017 https://iet.open.ac.uk/file/innovating-pedagogy-2017.pdf
• Opetus ja kulttuuriministeriö 2018: Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle. Taustamuistio korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030
visiotyölle.
http://minedu.fi/documents/1410845/4177242/visio2030-taustamuistio.pdf/b370e5ec-66d3-44cb-acb9-7ac4318c49c7

• Opetus ja kulttuuriministeriö 2018: Korkeakouluvision toimeenpano käynnistyy: elinikäistä oppimista korkeakouluihin, koulutustasoa
nostetaan.
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakouluvision-toimeenpano-kaynnistyy-elinikaista-oppimista-korkeakouluihinkoulutustasoa-nostetaan

• Opetushallitus 2017: Yhdessä - osaamista ja luottamusta seuraavat sata vuotta.
http://www.oph.fi/opetushallitus/konferenssien_aineistoa/yhdessa

• Poussa Liisa, Sitra 2017: Hyvillä eväillä työelämään https://www.sitra.fi/uutiset/hyvilla-evailla-tyoelamaan/
• Romme Sjoerd, High Tech Campus Eindhoven 2017: Creating a vibrant innovation ecosystem
http://insights.hightechcampus.com/whitepaper-high-tech-campus-eindhoven?hsCtaTracking=e4ad1326-6f6d-4e64-9cb3a221ed486d99%7C9084afd2-4561-41c6-b4ec-09938c57d403

• Saarelainen Markku 2016: Flipped Classroom - Menetelmästä uudet eväät oppimisympäristöihin.
https://www.youtube.com/watch?v=AfbbHpaS5C4
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• Sandström Niclas & Nevgi Anne 2017: Yliopistopedagogiikka. Tulevaisuuden yliopisto – käänteinen oppiminen keikauttaa kampuksen.
https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2017/11/15/tulevaisuuden-yliopisto-kaanteinen-oppiminen-keikauttaa-kampuksen/

• Sitra 2017: Tulevaisuuden koulutuksen käsikirja. Sitran selvityksiä 124. Toim. Veera Luoma-aho ja Olli Sulopuisto
https://media.sitra.fi/2017/07/08101022/Selvityksia1241.pdf

• Toiminen Marjaana, Helsinki 2017: Välähdyksiä tulevaisuudesta.

https://www.tela.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/tela/embeds/telawwwstructure/21108_Valahdyksia_tulevaisuudesta.pdf

• Työ- ja elinkeinoministeriö 2017: Yrityskatsaus, Suomi tekoälyajan kynnyksellä, 2/2017

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160388/TEM_oppaat_11_2017_Yrityskatsaus_2_2017_14122017_web.pdf

• Valtioneuvoston kanslia 2017: Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1.osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80036/13_17_tulevaisuusselonteko_osa1_FI.pdf

• Valtionvarainministeriö 2017: Pilkahduksia tulevaisuuteen – digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet. Valtiovarainministeriön
julkaisu 10/2017.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79260/Pilkahduksia_tulevaisuuteen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Weiss Ann, SAP 2018: 2028: What Work Will Look Like a Decade from Now
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