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Taustaa 

Kyamkin osahanke on tutkimushanke, jonka taustalla on ihmetys siitä, että 
monialaisuutta ammatti- ja/tai tieteenalojen moninaisuutena ei ole juurikaan 
problematisoitu eikä kehitetty ammattikorkeakoulujen parikymmenvuotisen historian 
aikana eikä se ole ollut näkyvästi esillä ylempi AMK -tutkinnon kehittämistä 
käsittelevässä kirjallisuudessa. Yliopistoissa on tehty joitakin kokeiluja ja pohdittu 
asiaa mutta asian systemaattinen tarkastelu ja kehittäminen ovat vasta aluillaan.  
 
Monialaisuus, tieteidenvälisyys ja poikkitieteisyys ovat olleet jo 1970-luvun lopulta 
lähtien kasvava teema kansainvälisessä, erityisesti amerikkalaisessa ja ajan myötä 
myös eurooppalaisessa ja australialaisessa opetuksen, koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämisen kirjallisuudessa vastauksena tiedon fragmentoitumiseen, kompleksisten 
ongelmien ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen sekä innovaatioiden tuottamiseen. 1990-
luvulta lähtien, samoihin aikoihin ammattikorkeakoulujen perustamisen kanssa, ja 
enenevästi 2000-luvun alussa, monialaisuus löi läpi myös TKI-rahoituksen kriteerinä.  
 
Tutkimusasetelma 

Osahankkeen tutkimustehtävänä oli pureutua ammattikorkeakoulujen monialaisuuteen 
ja tarkastella saatuja tuloksia master-tason koulutuksen ja TKI-toiminnan 
monialaisuuden kehittämisen osalta myös kansainvälisen keskustelun ja esimerkkien 
näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat:  
TK1. Miten monialaisuus näyttäytyy ammattikorkeakoulujen kansainvälisissä 
monialaisissa TKI-hankkeissa?  
TK2. Miten monialaiset TKI-hankkeet uudistavat työelämää?  
TK3. Mitä ylempi AMK -koulutus voi oppia monialaisista TKI-hankkeista? 
 
Alustavan kirjallisuuskatsauksen jälkeen toteutettiin eksploratiivinen kyselytutkimus 
TKI-hankkeista. Tutkimukseen osallistui kahdeksan monialaista ja kansainvälisen 
ulottuvuuden omaavaa TKI-hanketta neljästä suomalaisesta ammattikorkeakoulusta. 
tutkimuskohteiden ulkopuolinen kansainvälisen konferenssin osana järjestetty 
keskustelu.  
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Tulokset 

Tarkasteltujen kehittämishankkeiden lähtökohdat olivat monialaisia, toisin sanoen eri 
alat olivat rinnakkain mukana tutkimassa ja kehittämässä kohdetta omasta 
näkökulmastaan. Monialaisuus ei ollut lähtökohtaisesti alojenvälisyyttä, vaikka 
toimijoilla oli tämän suuntaisia aikomuksia. Alojenvälisyyttä korostavia tavoitteita oli 
satunnaisesti tai niitä ei tiedostettu.  
 
Asiantuntijat ja rahoittajat määrittelivät hankkeiden tavoitteet. Hankkeen oletetut 
edunsaajat eivät tyypillisesti olleet mukana määrittelemässä hankkeiden tavoitteita, 
mitä etenkin kriittinen (yhteiskunnallista) muutosta tavoitteleva monialainen tutkimus- 
ja kehittämistyö edellyttäisi. 
 
Monialaisuus hyödytti projektin eri vaiheissa. Monialaisuus paransi erityisesti 
hankkeen tulosten laatua. Hankkeen monialaisuus vaikutti käytettyihin 
kehittämismenetelmiin, mutta eri alojen toimijoiden itseymmärrys tai oma näkökulma 
ei näyttänyt muuttuneen monialaisuuden seurauksena. Kaiken kaikkiaan käsitys 
monialaisuudesta TKI-hankkeissa oli positiivinen mutta epäreflektiivinen. 
 
Tutkitut monialaiset TKI-hankkeet eivät vastaajien mielestä olleet juurikaan 
uudistaneet työelämää. Ne olivat keskittyneet informaation tuottamiseen ja 
tietoisuuden lisäämiseen kehitettävästä kohteesta tai asiasta. Uuden tiedon ajateltiin 
välittyvän välikäsien kautta ja välikäsien nähtiin myös olevan vastuussa uudistamisesta 
ja vaikutusten aikaansaamisesta. Monialaisuudesta kumpuavien tulosten 
kommunikointi oli vaikeaa, koska monialaiselle tai alojen väliselle uudelle tiedolle ja 
näkökulmille ei löytynyt relevantteja julkaisukanavia. Vaikutusten vähyydestä 
huolimatta vastaajat kokivat, että monialaisuus vahvistaa, monipuolistaa ja uudistaa 
merkittävästi korkeakoulun ja työelämän vuorovaikutussuhteita.  
 
Vuorovaikutus TKI-hankkeiden ja ylempien AMK -tutkintojen välillä oli hyvin 
harvinaista ja vähäistä. Todennäköisesti tästä syystä vastaajien oli melko vaikea nähdä, 
mitä ylempi AMK -koulutus olisi oppinut tutkituista TKI-hankkeista. Vastaajat toivat 
kuitenkin esille monia mielenkiintoisia ajatuksia läheisemmän ja laajemman 
vuorovaikutuksen mahdollisista hyödyistä ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoille ja 
opettajille.  
 
Fokusryhmissä tutkittiin monialaisuutta kulttuurisena ilmiönä, monialaisen TKI-
toiminnan tarjoamia mahdollisuuksia ylempien AMK-tutkintojen opiskelijoille ja 
ylempien AMK -tutkintojen kehittämiselle sekä ammatti- ja tieteenalojen suhteita 
erityisesti vallan dispositiivin eli tieto-valtasuhteiden yleisen verkoston näkökulmasta. 
Lisäksi kansainvälisessä fokusryhmässä tarkasteltiin edellä kuvattujen tutkimusten 
pohjalta monialaisen korkeakoulutuksen nykykäytäntöjä, kehittämissuuntia ja 
kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia.  
 
 
 



 

 

Monialainen kehittäminen ja TKI-vetoinen ylempi AMK -koulutus kansainvälisessä 
kontekstissa  

Hankkeen kirjallisuuskatsaus, kansainvälisen fokusryhmän aineisto ja vierailut 
kansainvälisissä konferensseissa osoittivat että monialaisuuden hyödyntäminen ja 
kehittäminen ammattikorkeakouluissamme näyttää puutteelliselta myös kansainvälisen 
keskustelun ja kehityksen valossa.  
 
TKI-hankkeiden valmistelu- ja sopimusvaiheisiin tulisi lisätä aikaa, jotta monitieteisiä, 
useita toimijoita ja verkostoja yhteen kokoavia hankkeita voitaisiin suunnitella 
huolellisesti ja näin ennakoida toteutuksen kriittisiä kohtia, kuten projektikulttuurin 
muodostumisen haasteita. Koulutuksessa tulisi yhä enemmän huomioida kaikki 
ratkaistavaan ongelmaan liittyvät eri alat ja toimijat sekä pyrkiä heidän kanssaan 
reflektiivisiin käytäntöihin. Monitieteisten kansainvälisten koulutusalojen tai 
tutkintojen organisoiminen voisi hyvin profiloituna tuottaa kansainvälistä näkyvyyttä 
ja houkutella opiskelijoita. Eurooppalaiseen TKI-yhteistyöhön on tarvetta ja 
mahdollisuuksia monitieteisten tutkimusmenetelmien ja kehittämisosaamisen 
kehittämisessä ja kouluttamisessa nuorille tutkijoille ja jo ammatissa toimiville 
kehittäjille. 
 
Kaikkialla haasteena on monialaisen tutkija- ja kehittäjäkoulutuksen (master- ja 
tohtoritason) toteuttaminen vallitsevien ja hallitsevien tieteenalaperustaisten 
ohjausjärjestelmien paineessa. Paradoksaalista tässä on se, että sekä Yhdysvalloissa 
että Euroopassa työelämä ja ammattialayhteisöt toivovat valmistuneilta parempia 
yleisiä työelämätaitoja ja kykyä ratkoa vaikeita ja kompleksisiakin ongelmia ammatti- 
ja tieteenalojen välisessä yhteistyössä. 
 
Kohti monialaista kehittämisosaamista  

Tutkimuksellisesta kehittämistoiminnasta, jossa hyödynnetään tutkimusta, mutta jonka 
lähtökohtana on kehittämistoiminta, on tullut yleisesti omaksuttu tapa hahmottaa T&K 
–työtä ylempi AMK-kontekstissa. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta sekä tiimi- 
verkosto- ja projektityötaidot ovat yleensä välttämättömiä monialaiselle kehittämiselle. 
Osahankkeen tuloksena monialainen kehittämisosaaminen määriteltiin kuitenkin 
seuraavasti: Monialainen kehittäminen on yhteiskunnalliseen muutokseen liittyvää 
kehittämistoimintaa, joka reflektiivisten yhteistoiminnallisten prosessin kautta yhdistää 
tieteidenvälisen yhteistyön arvoihin, taitoihin ja ei-tieteelliseen tietoon ja pyrkii 
työelämää uudistaviin sekä kestävää kehitystä palveleviin ratkaisuihin ja 
innovaatioihin. 
 
Kehittämisen tarvetta ja potentiaalia näyttää vielä olevan ammattikorkeakouluille 
luontaisessa kontekstissa – alueellisten ongelmien ratkaisemisessa monialaisuutta 
tehokkaasti ja reflektiivisesti hyödyntäen. Tällä keskisuurten ongelmien ja 
käytännöllisen muutosten toimeenpanon alueella riittää työsarkaa. 
Ammattikorkeakouluilla ja ylempi AMK -tutkinnoilla on luontaisia 
koulutusjärjestelmäsidonnaisia vahvuuksia, joiden varaan kansainvälistäkin 
kehittämisyhteistyötä voi rakentaa. Monialainen TKI-työ tarjoaa hedelmällisen 



 

 

toimintakentän myös ammattikorkeakoulujen ja ylipistojen yhteistyölle. Työelämän 
uudistaminen jää haaveeksi ilman syvenevää, tietoisempaa ja kriittisempää, 
monialaista TKI-toimintaa. 
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