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Teimme osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Ylempi 
ammattikorkeakoulukoulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi –hanketta laajan ja 
monipuolisen julkaisun, jossa  tarkastelemme moninaisuuden johtamista ja 
moninaisuusosaamista ylemmän ammattikorkeakouluopiskelijan esimies- ja 
työelämätaitona Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Kajaanin Ammattikorkeakoulun, 
Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun tiiviinä 
yhteistyönä.  

 

Koulutuksella on keskeinen rooli yhteenkuuluvuuden tunteen, osaamisen ja 
kilpailukyvyn rakentajana. Ylempi ammattikorkeakoulukoulutus vaikuttaa osaltaan 
moninaisuuskeskusteluun ja työyhteisöjen moninaisuusosaamiseen. Opiskelijan 
kokonaisvaltaisen ymmärryksen rakentaminen sekä laajan maailmankatsomuksen ja 
kriittisen ajattelun tukeminen ovat koulutuksen keskeisiä 
tavoitteita.  Ammattikorkeakouluista työelämään valmistuvat moninaisuusosaajat voivat 
olla merkittäviä työelämän ja yhteiskunnan muutosagentteja, jotka omalla osaamisellaan 
ja toiminnallaan vievät hallittua muutosta eteenpäin hyviä johtamiskäytänteitä, 
työyhteisötaitoja ja työn tuottavuutta lisäten.    

 

Tarkastelemme julkaisussamme moninaisuuden ja moninaisuusosaamisen moniulotteisia 
ilmiöitä teemaan sopien monipuolisen kirjoittajajoukon voimin. Osa teksteistä on 
hankkeessa kerättyyn aineistoon nivoutuvia akateemisia tutkimusartikkeleita, osa 
asiantuntijoiden sekä opiskelijoiden käytännönläheisempiä reflektiotekstejä ja osa 
lyhyempiä puheenvuoroja, joiden tavoitteena on houkutella lukijaa etsimään teemasta 
lisää tietoa.   

 

Kokonaisuuden näkökulmia ovat moninaisuuden käsitteellinen tarkastelu ja teoreettinen 
taustoitus; moninaisuuden johtaminen; moninaisuus työyhteisössä sekä moninaisuus 
osana ammattikorkeakoulun opetusta ja TKI-osaamisen vahvistamista. Tavoitteenamme 



on saada lukija pohtimaan moninaisuutta, ymmärtämään sitä osana omaa työtään ja 
miettimään, miksi moninaisuus on tai ainakin voisi olla juuri hyvän työyhteisön 
ominaisuus. 

Julkaisu on keskeinen osa tutkimustyöpaketin tuloksia ja toivomme sen tulevan laajaan 
käyttöön ammattikorkeakouluopetuksessa, opiskelijoiden opinnäytetöissä sekä 
työelämäyhteistyössä. Haluamme jakaa kertynyttä osaamistamme ja kokemuksiamme 
moninaisuusosaamisen edistämiseksi. Kirjoittajajoukko on teemaan sopien moninainen: 
mukana on eri tehtävissä toimivia asiantuntijoita kaikista neljästä ammattikorkeakoulusta 
sekä ylemmän ammattikorkeakoulun alumni- ja opiskelijapuheenvuoroja muistuttamassa 
meitä siitä, keitä varten tätä työtä ennen kaikkea tehdään.  

 

Tutustu julkaisuumme (Timonen, Mäkelä ja Raivio 2015), opi ja innostu! 
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