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TAMPEREEN KORKEAKOULUYHTEISÖN 
JATKUVAN OPPIMISEN VISIO
• Tampereen yliopisto järjesti 6.3.2019 yhteiskehittämisen 

visiopäivän tarkoituksenaan tuottaa tuoreita ideoita 
Tampereen korkeakouluyhteisön jatkuvan oppimisen visiolle.

• Visiosta luodaan ensimmäinen versio kevään 2019 aikana ja 
sen pohjalta tullaan kehittämään Pirkanmaan korkeakoulu-
opetuksen jatkuvan oppimisen palveluympäristöä, tarjontaa 
sekä prosesseja.

• Työpajassa pohdittiin mm: mitä taitoja tulevaisuudessa 
tarvitaan, mitä osaamista Tampereen yliopiston ja Tampereen 
ammattikorkeakoulun tulisi tarjota läpi ihmisen eliniän, miten 
koulutuksessa hyödynnetään digitalisaatiota tai miten 
osaamisen kehittäminen tuodaan helposti kaikkien ulottuville.

• Visiopäivän 80 innostunutta kehittäjää loivat yli 110 
osaamisen kehittämisen ideaa sekä 12 oppimisen konseptia. 
Työpajan tulokset on koottu oheiseen raporttiin. 
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JATKUVAN OPPIMISEN KEHITTÄMINEN
TAMPEREEN KORKEAKOULUYHTEISÖSSÄ

• Tampereen seudulla on erinomaiset edellytykset 

monialaiseen korkeakouluyhteistyöhön ja jatkuvan 

oppimisen toteuttamiseen yritysten kanssa. Elinkeino-

elämä tarvitsee erityisesti nopeaa ja joustavaa vastaamista 

muuttuviin osaamistarpeisiin. Tätä on syytä kehittää ja 

tehdä näkyväksi. 

• Hyvin toteutettu yhteistyö on kilpailuetu sekä 

tunnistettavan brändin mahdollistaja: sen kopioiminen on 

lähes mahdotonta paikallisten erityispiirteiden vuoksi.

• Uusia oppimisen tapoja tulee tarjolle yhä enemmän. 

Tavoitteena tulee olla hyvin palvelumuotoiltu, kaikki 

toimijat, palveluntarjoajat ja uutta osaamista tarvitsevat 

yhdistävä Tampere Learning Platform.

• Jatkuvan oppimisen yhteisö on muodostunut. Nyt 

toteutettu Visiotyöpaja kannattaa ottaa vuosittain 2-3 

kertaa toistuvaksi kehitysfoorumiksi, joka kokoaa toimijat 

yhteen varmistaen ideoiden kehityksen ja jalkautuksen.
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OPPIMISEN KEINOJA, 

MUOTOJA JA VÄLINEITÄ

VUONNA 2030





OPPIMISEN KEHITTÄMISEN TEEMAT

1. Osaamisen kehittäminen yhteisöissä ja 

yhteistyössä

2. Yksilölliset ja joustavat opintopolut

3. Kehittyvä pedagogia ja uudet oppimisen tavat

4. Monipuolinen tarjonta ja tukirakenteet

5. Joustava työn ja oppimisen yhdistäminen

6. Monimuotoiset fyysiset ja virtuaaliset 

oppimisympäristöt

7. Tekoäly ja tekniikka avuksi
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OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 
YHTEISÖISSÄ JA YHTEISTYÖSSÄ
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• Vertaisohjaus, vertaistuki, jota saa mm. sosiaalisesta mediasta

• Pienet oppimisyhteisöt, kiinnittyminen. Pois massakoulutuksen logiikasta. Yhteisön 
demokrati-soituminen. Osaamisen tunnustaminen, sosiaalinen järjestelmä, nykyisin 
edellyttää hallinnointia

• Pois "koulusta" ja "koululaiskulttuurista" -> heterogeenisiä ryhmiä

• Alumnitoimintaa ja tutkinnon jälkeistä osaamisen kehittämistä. Löyhä sidos korkeakouluun 
mahdollinen -> voi aktivoitua aina uudestaan. Opiskelija-alumni -mentorointi

• "Curriculum mapping", yhteisöllinen tekemällä oppiminen

• MOOC, verkkokurssit yms: vapaus valinta missä ja kenen kanssa opiskelee. 
Yhdessä oppiminen verkon yli.

• Yhdessä oppimista, uudet yhteisöt - fyysiset ja ei fyysiset

• Opinnäytetöiden tekeminen yhdessä
• Huolehtiva yhteisö, uudelleen organisoituminen mahdollista

• Oppiminen tapahtuu hetkessä: vertaisilta, luennoilta. Sen jälkeen käydään 
mentorin kanssa läpi onko oppimisen suunta oikea. Tekoäly ohjaa eteenpäin.

• Oman osaamisen jakaminen verkostoille (mm. digialustat)

• Pitkäaikainen AI-kollega, joka oppii samalla. Yhteinen osaaminen

• Kansainvälinen alustamainen malli (kuten FiTech) -> kilpaillaan brändillä

“Osaamisen kehittäminen 
tulisi nähdä aktiivisena, 

ei vain reagointina. 
Osaamisella itse 

muokataan maailmaa ja 
luodaan tulevaisuutta.”

– Karri Inkinen, Tampereen 
yliopisto, 2019 



YKSILÖLLISET JA JOUSTAVAT 

OPINTOPOLUT
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• Yksilöllisten oppimistapojen huomioiminen
• Oppimispoluttaja -> osaamistarpeet selville ja toiminnaksi + haravamalli

• Virtuaalimaailma tunnistaa meille paremmin sopivat oppimistyylit
• Tiedonhankinnan helpottaminen, personointi, ohjaus ja siirtymien helpottaminen

• Osaamisen kartoitus: taidot pilvessä, josta tekoäly hakee osaamisäppejä -> ohjaa oppimaan
• Osaamisprofiilit käyttöön

• Itsearvioinnin vahvistaminen
• Opiskelija-alumni -mentorointi

• Opetussuunnitelmista henkilökohtaisiin osaamissuunnitelmiin
• Oppimisen ilo ja intohimo ja sen ylläpitäminen. Myös harrastusopinnoista on hyötyä 

työelämässä. Oppijuus kantaa. Tavoitteet eivät välttämättömiä. Vapaa sivistystyö
• Oppimisen upottaminen virtuaalielämään

• Henkilökohtaistaminen, oppijan logiikan tunnistaminen
• Osaamisen pitäisi olla 2030 hyvinvointiin sidottua (mielenterveys, yksinäisyys)

• Arvioinnissa käytetään AI:tä, henkilökohtainen opastus
• Fast thinking - slow thinking -> aikaa oppimiselle

• Koskaan ei kukaan valmistu!

Oppimisprosessien 
yksilöllistyminen ja 

opiskelun 
itseohjautuvuus 
vaatii kasvavia 

resursseja oppilaiden 
tukemiseen.



KEHITTYVÄ PEDAGOGIA 
JA UUDET OPPIMISEN TAVAT
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• Pelit ja pelillisyys

• Video-oppija sukupolvi

• Challenge based -koulutus ja oppiminen

• Opettamisen lokeroimisesta pois, asioita voi oppia toisten ohella.

• Ennakoivaa osaamisen kehittämistä

• Rakenteellinen jatkuva oppiminen

• Kilpailukulttuurista pois pääseminen yliopistoissa

• Osaamisen näyttämisen muodot -> painopisteen siirtyminen outputteihin

• Oppimaan oppiminen keskiössä, ei vanhentuva substanssi

• Digivapaa oppiminen

• Jaettu opettajuus

• Oppimisen tavat edellä eikä vain aihe. 10 erilaista tapaa oppia - saadaan 

mukaan ne, joille "oppiminen on jonkun muun mahdollisuus"

• Osaamisen kautta todennetaan oppiminen. Coach/mentor/tekoäly kertoo 

puuttuvat palikat tutkinnosta

• Kohde tärkeämpi kuin institutionaalinen kehä. Oppiminen alku- vai loppupisteestä lähtien

• Jatkuvan palautteen hyödyntäminen opettajan/ohjaajan avuksi

• Kriittinen ajattelu/uudistuminen

Opettajan rooli 

muuttuu: opettajasta 

tulee valmentaja, 

mentori ja 

oppimisprosessin 

muotoilija. 

“Käänteisen oppimisen 

menetelmällä kurssien 

läpimenoprosentit 

kasvoivat 20:stä jopa 

90 prosenttiin!”

– Markku Saarelainen, 

Itä-Suomen Yliopisto, 2018



MONIPUOLINEN TARJONTA

JA TUKIRAKENTEET
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• "Harava malli" - laajaa ja syvää
• Oppimisen metatason edelleen kehittäminen / vahva pohja

• Osaaminen ei ole enää rakenteista kiinni. Opetustarjonta avointa
• Osaamisalojen rajoja ylitetään rohkeasti

• ”Avoin YO" tulevaisuuden mallina
• Ylialaista osaamista - pinta / syvällistä osaamista

• Eri aloilla hieman erilaisia jatkuvan oppimisen polkuja ja tapoja
• Verkostopääoman validointi osaamisessa

• Generalistialojen tutkinnoista ilmiölähtöisempiin oppimiskokonaisuuksiin

• Geneerisiä taitoja sisältöjen lisäksi. Verkostot, etiikka ym.
• Osaamispakettien laajuus, laatu vaihtelee - kriittinen osaaja

• Paikallisella tasolla on tarjota mahdollisuudet hyödyntää osaamistaan 
-> ei tarvitse siirtyä Turku-Tampere-Helsinki alueelle

• Rahoituksen kehittäminen
• Räätälöityä tietoa tiedosta ja tietäjistä

• Koulutus voucher, jonka voi käyttää haluamallaan tavalla

• Sponsorointi

“Nykyisen mallin
jatkaminen johtaa siihen, että 

tutkintopohjainen koulutus jää 
jälkeen itseopiskelusta ja 

tutkintojen arvostus laskee ja 
instituutiot menettävät 

arvoaan.”
– Risto Linturi

“Tärkeintä 
tulevaisuudessa on 

oppimaan 
oppiminen.”

– OECD Forum, 2018



JOUSTAVA TYÖN JA OPPIMISEN 
YHDISTÄMINEN
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• Työssä hankitun osaamisen tunnistaminen ketterää -> työelämä ja koulutus 

tiiviissä vuorovaikutuksessa

• Työnantajat ovat vahvemmin mukana osaamisen kehittäjänä

• Vaiheittain tai paloittain opiskelu mahdollista (välillä töissä)

• Erilaisten professioalojen sekoittaminen -> ennakoi työelämää, 

jolla jatkuvaa epämukavuusaluetta

• On luotu järjestelmä, jonka avulla voi sanallistaa ja hyödyntää erilaista 

osaamista

• Vaihdantatalous yritysten kanssa - yritykset kehittämään korkeakouluja

• Ulos luentosalista -opetusta ja oppimista yrityksissä ja yhteiskunnassa

• Opetuksen rytmittäminen muuhun kuin arkipäiväaikaan. Liikkuvuuden 

tukeminen

• Oppiminen ammatillisen verkoston kautta

• Osaamisen sanoittaminen - mitä erityistä osaan kun valmistun - kilpailuvaltti

“Paradigm shift from building

up skilled workers into 

teaching students to learn to 

think and learn on their own.” 

– Technology shaping the future of 

education, Business Insider 2018

“Meidän olisi syytä 

miettiä, miten koulutus 

järjestetään niin, että 

oman osaamisen 

kehittäminen on 

elämän kaikissa 

vaiheissa mahdollista.”

– Mikko Dufva, Sitra



MONIMUOTOISET FYYSISET 

JA VIRTUAALISET 

OPPIMISYMPÄRISTÖT
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• Oppisen "tilat": fyysiset, virtuaaliset

• Virtuaalioppiminen ja virtuaaliyliopisto
• Opitaan virtuaalisissa, pelillistetyissä verkostoissa

• MOOC vai YO-ympäristö oppimisen alustoina
• Think tank -ennakoiva ajatushautomo

• Fyysisellä sijainnilla ei ole merkitystä oppijalle, mutta läsnäolon pitää olla myös valinta
• Hubit, joissa mentorit ohjaavat (ei tarvitse olla itseohjautuva), virtuaalisia kohtaamispaikkoja

• Ajan ja tilan ylittäminen -> Tarvelähtöisyyteen oppimisajan ja -tilan varaamisessa. Osoittaa 
systeemien jähmeyttä -> tarvitaan muunneltavia tiloja

• Tilakokemus on tärkeä mutta sen voi luoda uudella tavalla -> pois fyysisestä

• Kampusympäristö urbanisoituu, asumista, oppimista, paikkoja informaaliselle oppimiselle
• Verkko-oppimisympäristön tehokas ja laadukas käyttö

• Teknisesti helpot, kunnianhimoisesti tuotetut oppimisympäristöt (vs. pelit)

Tekoäly, digitaaliset 
oppimisteknologiat ja alustat 
monipuolistavat opetuksen 
ja ohjauksen välineitä sekä 
mahdollistavat opiskelun 

virtuaalisissa ympäristöissä.

”Today, Coursera and 
edX together have over 

15 million unique 
enrollees from nearly 

200 countries”

– MIT Online Education 
Policy Initiative 2017



TEKOÄLY JA TEKNIIKKA AVUKSI
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• Pelillisyyden hyödyntäminen monikansallisessa oppimisessa
• Kansainvälinen "opinto-trivago", sis. arvioinnit ja kommentit

• Tekoäly tuntee oppijan tilanteen -> digitaalinen portfolio. AI:n tuottamia kohdennettuja 
koulutuksia, tarpeiden ja elämäntilanteiden tunnistaminen.

• Virtuaalinen tallennus ja tiedon haku. Sensorit, analytiikka ja AI. Opintorekisteri talteen sirulle.
• Tekoälyjärjestelmä osaa tarjota kansainvälisesti suosituksia: missä ja miten päivittää osaamista

• Laite/tekoäly/tms. kääntää: mahdollistaa oppimisen millä tahansa kielellä yhtäaikaisesti, sisältäen 
tunteet, keskustelut ja muun vuorovaikutuksen

• Osaaminen voidaan monistaa koneeseen ja siirtää toisiin ihmisiin. 
Tieto ladataan aivoihin - aivojen internet.

• Keinoälyavustaja tukemassa oppimista. Avustaja, kysytään Siriltä.
• 3D hologrammityökalut visualisoimaan matematiikan opiskelua

• Virtuaalimaailman mahdollisuudet ovat vahvasti käytössä - realistisuus käytössä
• Oppimiskyvyn tehostaminen, tekoäly. Robotti personal trainer opiskelua varten

• Osaamisen arviointi, automatisoitu ja systematisoitu reflektoinnin käyttö. 
• Osaamisen tunnistaminen lohkoketjutekniikkaa hyödyntäen

• Teknologia tuo toisen ihmisen todellisemmaksi vaikka ei olisi fyysisesti läsnä. 

• Hologrammiluennot
• Usko perinteisiin on Sci-fiä

“Tekoälyjärjestelmät 
tarvitsevat isoja määriä 
dataa. Siten meillä on jo 
kova tarve kerätä omaa 

dataa tulevaisuuden 
tarpeita varten.”

– Jussi Hannunen, Tampereen 
ammattikorkeakoulu, 2019



JATKUVAN OPPIMISEN

ESIMERKKEJÄ



OPPIMISEN KONSEPTEJA
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OPPIMISEN KONSEPTEJA
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OPPIMISEN KONSEPTEJA
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OPPIMISEN KONSEPTEJA
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YHTEISTYÖSSÄ



IDEASCOUT TIIMI JA YHTEYSTIEDOT
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• Pekka Ketola, pekka@ideascout.fi

+358 50 553 4783

• Sini Tiainen, sini@ideascout.fi

+358 40 506 6038

• Vesa Lahtinen, vesa@ideascout.fi

+358 451 423 432

• Ideascout Oy, 

Korkeakoulunkatu 6, 33720 Tampere

www.ideascout.fi

http://www.ideascout.fi/


CO. DESIGN. EXECUTE

Kiitos yhteistyöstä!


