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Korkeakoulujen rooli uuden tiedon ja osaamisen tuottajana sekä työelämän rooli tämän tiedon ja 

osaamisen hyödyntäjänä muuttavat tulevaisuudessa muotoaan. Tietoa ja osaamista luodaan yhä 

tiiviimmin yhdessä. Tässä artikkelissa pyritään vastaamaan kysymykseen, mitkä asiat korostuvat 

tulevaisuudessa korkeakoulujen ja yritysten ja muiden organisaatioiden yhteistyössä. Artikkeli luo 

uutta tietoa myös siitä, miten osallistavia tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä voidaan soveltaa 

nopeasti eri toimijaryhmien yhteistyön ja uuden osaamisen rakentamiseen. Näkökulmana on 

ammattikorkeakoulujen ja niissä erityisesti ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK) 

kehittämistyö. Tutkimusprosessissa on sovellettu useita tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. 

Osallistaviin tulevaisuustyöpajoihin osallistui laajasti eri sidosryhmien edustajia. Tulokset 

osoittavat, että jo osallistuminen tulevaisuustyöpajaan näyttäisi lisäävän toimijoiden osaamista 

uuteen suuntaan. Tuloksien valossa tulevaisuuden yhteistyömalleissa korostuvat mentoroinnin 

muuttuminen dynaamisemmaksi, monensuuntaiseksi osaamisen jakamiseksi, verkko-oppimisen 

kehittyminen kaikkia luonnollisesti hyödyttäväksi virtuaaliseksi yhteisöllisyydeksi ja 

tutkintolähtöisyyden muuttuminen monialaisten kompetenssien korostumiseen ja koko elämän 

opinnollistamiseen. 

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot työelämää uudistamassa 

Tulevaisuus haastaa korkeakoulun roolin yhteiskunnassa; koulun ja työelämän rajat hämärtyvät ja 

niiden välille syntyy uudenlaisia vuorovaikutusmalleja ja monensuuntaisia oppimisprosesseja (ks. 

Aarnio et al. 2014).  Tässä muutosprosessissa YAMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa kuljetaan 

etulinjassa, koska opiskelijat ovat jo mukana työelämässä ja koulutuksella pyritään edistämään 

sekä opiskelijan, työelämän että alueen osaamisen kehittymistä. YAMK-koulutus voi näyttää 



suuntaa uudenlaiseen korkeakouluoppimiseen, johon liittyy kiinteästi myös työelämän 

kehittäminen ja uudistaminen. 

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vakinaistettiin Suomen korkeakoulujärjestelmään vuonna 

2005. Kymmenessä vuodessa näiden tutkintojen luonne aikuiskoulutuksena on vakiintunut ja 

tunnustettu (Rauhala 2012). Vuonna 2014 rikkoutui 10.000 YAMK-tutkinnon suorittaneen 

rajapyykki ja tällä hetkellä noin 8.000 opiskelijaa opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. 

YAMK-tutkinnot sijoittuvat kahdeksanportaisessa tutkintojen eurooppalaisessa viitekehyksessä 

(European Qualification Framework, EQF) ja kansallisessa viitekehyksessä (National Qualification 

Framework, NQF) samalle tasolle seitsemän yliopistojen ja tiedekorkeakoulujen maisteritason 

tutkintojen kanssa. Korkeakoulujärjestelmän duaalimallin pohjalta näiden tutkintojen profiilit ovat 

kuitenkin erilaiset. YAMK-tutkinnot painottavat korkea-asteen tutkivaa, kehittävää ja innovoivaa 

ammatillista osaamista ja tähän liittyen työelämän kehittämistä – yliopistojen ja 

tiedekorkeakoulujen maisteritutkintojen painotus on tiede- ja tutkimusosaamisessa (Keskitalo et 

al. 2012). YAMK-tutkintoon vaaditaan jo hakuvaiheessa vähintään kolmen vuoden työkokemus 

edellisen tutkinnon suorittamisen jälkeen, ja koska valtaosa opiskelijoista opiskelee töidensä 

ohessa, ylempi ammattikorkeakoulututkinto on hyvä mahdollisuus yhdistää osaamisen 

kasvattaminen työelämän ja alueen kehittämiseen sekä ammattikorkeakoulun tutkimus-, 

kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa asiantuntija- ja 

kehittäjätehtävissä toimivat YAMK-opiskelijat ovat keskeisessä asemassa työelämän 

kehittämisessä sekä tiedon siirtämisessä ammattikorkeakoulujen ja työelämän välillä. 

Tulevaisuuden työelämä on yhä suurempien haasteiden edessä. Tarvitaan uusia teknisiä ja 

sosiaalisia sekä liiketoiminnallisia innovaatioita kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. 

Menestyksellinen työelämän kehittämis- ja uudistamistyö vaatii yhä useammin eri koulutusalojen 

rajapintaosaamista. Innovaatiopotentiaali piilee rajapinnoilla, samoin rajapintoihin kätkeytyvät 

työelämän kriittisimmät ongelmat. Koska työelämän kehittämisen tarpeet eivät yleensä noudata 

tiedekorkeakoulujen oppialojen rajoja, mahdollistaa ammattikorkeakoulujen työelämäläheisyys 

joustavammat rakenteet hyödyntää monialaisuutta ja tuoda kehittämistehtäviin jäseniä eri 

osaamisalueilta (Kettunen 2012). YAMK-opiskelijaryhmien monialaisuutta ei ole täysipainoisesti 

hyödynnetty työelämän kehittämisessä eikä TKI-toiminnassa. Tulevaisuuden haasteena on 

integroida YAMK-koulutus vahvemmin ammattikorkeakoulun TKI-toimintaan ja muuhun yritysten 

palvelutoimintaan (Lamppu 2012). 



Ammattikorkeakoulun näkökulmasta TKI-toiminta on kevyimmillään silloin kun opiskelija tekee 

opinnäytetyön omalle työpaikalleen – tämä on ollut tyypillisin TKI-toiminnan muoto YAMK-

tutkinnoissa (Neuvonen-Rauhala et al. 2012). Vaikka YAMK-tutkinnon opinnäytetyöt ovat 

työelämälähtöisiä, ne eivät kuitenkaan yleensä palvele laajemmin työelämän kehittämistä. 

Kehittäminen on edelleen pitkälti alan sisäistä, ja alojen välisten rajapintojen kriittiset kysymykset 

nousevat harvoin käsittelyyn. Tästä johtuen myös innovaatiopotentiaalia jää hyödyntämättä. 

Parhaimmillaan ammattikorkeakoulun TKI-toiminta on ammattikorkeakoulun omien valittujen 

osaamisalueiden kehittämistä eteenpäin yhdessä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden 

kanssa ja uuden tiedon ja osaamisen tuottamista tähän liittyen (Neuvonen-Rauhala et al. 2012). 

TKI-toiminnan kehittämisessä sekä YAMK-opiskelijoiden osaamisen kehittymisessä ja osaamisen 

siirtymisessä työelämään on eri toimialojen, organisaatioiden ja koulutusalojen rajapinnoilla 

syntyvillä verkostoilla entistä tärkeämpi rooli ja merkitys. Tulevaisuuden näkökulmasta on 

keskei e  kysy ys, ite  saadaa  ylemmän ammattikorkeakouluopiskelijan ja hänen 

työyhteisönsä odotukset, alueen kehittämistarpeet ja ammattikorkeakoulun intressit entistä 

tehokkaa i  yhdistettyä  Töytäri , . Työelä ä  tarpeet ja oppi ise  uudet uodot 

haastavat rakentamaan työelämän ja koulutuksen välille sellaisia kohtaamisympäristöjä, jotka 

aidosti edistävät monialaista tiedon tuottamista, verkostoitumista ja yhteisöllistä oppimista sekä 

lisäävät koulutuksen vaikuttavuutta (ks. Aarnio et al. 2014). 

Tämän artikkelin tarkoitus on tunnistaa, mitkä asiat korostuvat ammattikorkeakoulun YAMK- ja 

TKI-toimijoiden (opiskelijat ja henkilöstö) ja alueen työelämän yhteistyössä tulevaisuudessa. 

Artikkeli perustuu tulevaisuustyöpajojen sarjaan, joissa sovellettiin osallistavia 

tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä (ks. Ojasalo et al. 2015). Työpajoihin osallistui laaja joukko 

kolmen eri puolella Suomea vaikuttavan ammattikorkeakoulun YAMK- ja TKI-toimijoita ja näiden 

alueiden työelämän edustajia.  Tulokset kattavat kaikki keskeiset ammattikorkeakoulutuksen alat: 

sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous sekä matkailu- ja ravitsemisala.  

Tutkimusprosessin kuvaus 

Artikkeli pohjautuu kolmen työpajan sarjaan, jossa hyödynnettiin tulevaisuuden tutkimuksen 

lähestymistapaa ja menetelmiä. Työpajat muodostivat jatkumon niin, että edellisen työpajan 

tuloksia työstettiin eteenpäin uudella menetelmällä uusien toimijoiden kanssa seuraavassa 

työpajassa. Työpajat järjestettiin eri puolella Suomea ja osallistujat olivat paikallisia toimijoita: 



ensimmäinen työpaja oli Kokkolassa 27.11.2014, toinen Rovaniemellä 21.1.2015 ja kolmas 

Espoossa 4.2.2015. Kuhunkin työpajaan kutsuttiin 15 henkilöä eri toimijaryhmistä: eri alojen 

YAMK-opiskelijoita ja -opettajia, ammattikorkeakoulun TKI-toimijoita ja työelämäkumppaneita 

sekä muita eri toimialojen yritysten, julkisten organisaatioiden ja yhteisöjen edustajia. Kussakin 

työpajassa osallistujat oli jaettu ennakkoon kolmeen viiden hengen pienryhmään niin, että 

ryhmistä muodostui osallistujien taustojen perusteella mahdollisimman heterogeenisiä. Koska 

työpajoissa tapahtuvan ideoinnin toivottiin olevan mahdollisimman vapaata ennakko-oletuksista, 

osallistujille ei jaettu mitään ennakkomateriaalia eikä heitä pyydetty mitenkään valmistautumaan 

tilaisuuteen. 

Kaikissa työpajoissa oli sama perusrakenne. Kolme tuntia kestäneiden työpajojen aluksi pidettiin 

lyhyt, luovaa ideointia virittävä alustus. Yhteisen tehtävänannon jälkeen tämän artikkelin 

kirjoittajat fasilitoivat kolmen pienryhmän työskentelyä, jossa sovellettiin osallistavia 

tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Nämä menetelmät on kuvattu tarkemmin myöhemmin 

tässä artikkelissa. Luova pienryhmätyöskentely kesti noin 2-2,5 tuntia, jonka jälkeen kukin 

pienryhmä esitteli tuloksensa. Työpajat päättyivät lyhyeen yhteiseen keskusteluun. Työpajat 

dokumentoitiin tarkasti. Pienryhmien työskentely, kunkin välivaiheen tuotokset ja lopputulokset 

valokuvattiin ja keskustelujen avainteemoista kirjoitettiin muistiinpanot. Kaikki pienryhmien 

tuloksien esittelyt videoitiin.  

Kunkin työpajan lopuksi osallistujilta pyydettiin suullista palautetta työpajan onnistumisesta ja sen 

annista heille. Työpajan jälkeen heille lähetettiin lisäksi sähköinen palautekysely, jossa selvitettiin 

mm. heidän näkemyksiään työpajan toteutuksen onnistumisesta ja työpajan hyödyistä heille sekä 

pyydettiin tuomaan kehittämisideoita tämäntyyppiseen työskentelyyn. Lähes kaikki osallistujat 

vastasivat kyselyyn. 

Työpajoissa käytettävien menetelmien valinta täsmentyi tutkimusprosessin edetessä. Tavoitteena 

oli luoda näkemyksiä tulevaisuudesta, joten tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 

oli luonnollinen valinta. Kussakin työpajassa sovellettiin eri menetelmää. Aikaperspektiiviksi 

valittiin vuosi 2025, jonka arvioitiin olevan tarpeeksi kaukana luovaa ideointia varten, mutta 

toisaalta tarpeeksi lähellä koskettaen kaikkia osallistujia. Jotta tuloksissa päästäisiin syvemmälle, 

työpajoista haluttiin muodostaa jatkumo niin, että edellisen työpajan tuloksia käytettiin seuraavan 

työpajan lähtökohtana. Artikkelin kirjoittajat suunnittelivat työpajojen toteutuksen yhteistyössä, 



mutta kunkin työpajan menetelmän valinnasta vastasi ko. työpajasta vastuussa ollut kirjoittaja. 

Menetelmien käytännön toteutus suunniteltiin yhdessä usean iterointikierroksen kautta. Tähän 

liittyi keskeisesti myös tulosten analysointi ensimmäisen ja toisen työpajan jälkeen: artikkelin 

kirjoittajat analysoivat kunkin työpajan tulokset yhdessä heti työpajojen jälkeen ja näin saatiin 

aineisto seuraavan työpajan toteutuksen tarkempaan suunnitteluun. Tulkintavaiheessa 

ensimmäisen työpajan tulokset tiivistyivät kolmeen tutkimuksen aiheeseen liittyvään 

tulevaisuuden ilmiöön ja toisen työpajan tulokset kolmeen tulevaisuuskuvaan, jotka viimeisen 

työpajan tuloksena täsmentyivät kolmeksi skenaarioksi. Toisin sanoen tutkimuksen toteutuksen 

suunnittelu ja tulosten analysointi ja tulkinta kulkivat tutkimusprosessissa rinnakkain. Kun 

työpajojen sarja oli ohi, kerättyyn tutkimusaineistoon (valokuviin, muistiinpanoihin ja videoihin) 

palattiin uudelleen, jotta tulkinnassa päästäisiin vielä astetta syvemmälle. Seuraavaksi käydään 

läpi kunkin työpajan tarkempi toteutus, siinä käytetty menetelmä ja sen tulokset tiivistäen. 

Ensimmäinen työpaja: Megatrendianalyysi 

Ensimmäinen työpaja toteutettiin Kokkolassa Centria-ammattikorkeakoulussa ja sen menetelmäksi 

valittiin megatrendianalyysi. Työpajan tavoitteena oli yhdessä identifioida korkeakoulun ja 

työelämän yhteistyöhön tulevaisuudessa vaikuttavia laajempia ilmiöitä, mihin 

megatrendianalyysin arvioitiin soveltuvan hyvin. Megatrendejä voidaan kuvata kehityksen suuriksi 

linjoiksi, ilmiöiksi tai kokonaisuuksiksi, joilla on nähtävissä jo toteutuneen kehityksen pohjalta 

tunnistettava suunta ja jatkuvuus tulevaisuudessa. Todennäköisiä kehityssuuntia kartoittamalla 

voidaan jäsentää ja ymmärtää toimintaympäristöjen muutoksia (Mannermaa 2004). Megatrendejä 

voidaan käyttää lähdemateriaalina erilaisten asiantuntijaryhmien kanssa tulevaisuuden arvioinnin 

tai skenaarioiden laatimisen pohjana. Tulevaisuuden tutkimusta tehtäessä tarkastellaan 

megatrendien tulevaisuutta vaihtoehtoisten mahdollisuuksien sijaan kehityssuuntana, joka 

pohjautuu perususkomuksien mukaiseen jatkuvuuteen (Mannermaa 1999). Megatrendien 

toivottiin antavan työpajassa työskentelyyn osallistuville tuoreita ja yllättäviäkin näkökulmia 

käsiteltävään aiheeseen.  

Tässä tutkimuksessa ei ollut prosessin tai työskentelyaikataulun kannalta perusteltua koota 

megatrendiaineistoa alusta asti itse. Ensimmäinen työpaja pohjautui valmiiseen 

megatrendiaineistoon, josta jatkotyöstettiin yhteisöllisesti megatrendianalyysin avulla 

tutkimuksen aiheeseen kohdistettua aineistoa. Megatrenditiedon lähteeksi valittiin Sitran 



viimeisin megatrendiraportti 2014/2015, jossa hahmotellaan suuria yhteiskunnallisia muutoksia. 

Raportti on sarjassaan neljäs ja sen on koonnut Sitran asiantuntijaryhmä 

asiantuntijahaastattelujen, ryhmätyöpajojen ja kansallisen ennakointiverkoston avulla. Raportin 

aineisto on monialaista ja laajojen yhteiskunnallisten muutosten kuvaaminen taustoittaa sitä, 

miten toimintaympäristö muuttuu ja millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Tämä 

megatrendiraportti on myös tarkoituksellisesti tuotettu sellaiseen muotoon, että se toimii 

työkaluna esimerkiksi toimintaympäristön muutoksia ennakoitaessa (Sitra 2014). 

Kuva 1: Aivoriihityöskentelyä 

 

Megatrendianalyysiin sovellettiin työpajassa aivoriihimenetelmää (Ojasalo et al. 2014). Työpajassa 

työskentely jaettiin kahteen vaiheeseen, joissa kummassakin esitettiin kysymys ryhmille – 

ensimmäinen yleisemmällä tasolla aihetta lähestyvä ja toinen ensimmäisen tuloksia tarkentava:   

1. Miten [megatrendin nimi] vaikuttaa vuonna 2025 ammattikorkeakoulun ja työelämän 

yhteistyöhön? 

2. Miten tämä näkyy tulevaisuuden oppimisympäristöjen kehityksessä? 



Työskentelyn aluksi kolmen pienryhmän annettiin tutustua Sitran (2014) raportin pohjalta 

laadittuun 13 megatrendikorttiin (Kuvassa 1 esimerkki), joista he valitsivat ryhmissä äänestämällä 

kiinnostavimmiksi ja tärkeimmiksi kokemansa analysoitaviksi. Jokaiselle ryhmän jäsenelle annettiin 

kolme ääntä ja jokainen sai jakaa ne valitsemallaan tavalla yhdelle tai useammalle 

megatrendikortille. Eniten ääniä saanut megatrendi otettiin ensimmäisenä ideoinnin 

lähtökohdaksi. Näin osallistujat saivat valita, mitkä megatrendeistä ovat heidän näkökulmastaan 

tärkeimpiä ja mitkä jäävät käsittelemättä.  

 



Kuva 2: Esimerkki työpajassa käytetyistä megatrendikorteista 

Megatrendianalyysi aloitettiin itsenäisen ideoinnin ja kirjaamisen vaiheella. Osallistujat kirjasivat 

ensin muutaman minuutin ajan itsekseen Post-it-lapuille, mitä ajatuksia analysoinnin kohteeksi 

valitusta megatrendistä tuli mieleen liittyen ammattikorkeakoulun ja työelämän väliseen 

yhteistyöhön vuonna 2025. Seuraavaksi ryhmät kävivät kirjatut asiat läpi yhdessä ja jatkoivat 

ideointia näiden pohjalta. Keskustelun edetessä jokainen kirjasi Post-it-lapuille esille tulleita uusia 

ideoita ja ajatuksia liittyen siihen, miten valittu megatrendi näkyy tulevaisuuden yhteistyötavoissa. 

Kun ensimmäinen megatrendi oli keskusteltu ryhmässä läpi eikä siitä enää noussut uusia ajatuksia, 

siirryttiin äänestyksessä toiseksi eniten ääniä saaneeseen megatrendiin. Tälle työskentelyn 

ensimmäiselle vaiheelle annettiin aikaa tunti ja kukin pienryhmä ehti keskustellen analysoida 2-3 

megatre diä. A alysoidut egatre dit olivat: Hyvi voi ti korostuu , Tek ologia i tegroituu 

arkee , Ekologi e  ke kä puristaa  sekä Taidot haastavat tiedot .  

Toisen vaiheen alussa työpajan aikana tuotettua aineistoa tiivistettiin siten, että jokainen valitsi 

oman ryhmänsä tuottamista Post-it-lapuista kiinnostavimmaksi kokemansa. Nämä laput koottiin 

ryhmissä yhteen ja niitä tarkasteltiin toisen kysymyksen avulla: Miten nämä ideoidut uudet 



yhteistyön tavat näkyvät tulevaisuuden oppimisympäristöjen kehityksessä? Toiselle vaiheelle 

annettiin työskentelyaikaa 1,5 tuntia. Keskustelu aloitettiin käymällä läpi kiinnostavimmiksi valitut 

ideat. Näiden pohjalta ryhmissä ideoitiin, millaisia uusia oppimisympäristöjä vuonna 2025 voisi olla 

uusia yhteistyötapoja mahdollistamaan ja miten niissä toimittaisiin. Yksittäisiä ideoita yhdisteltiin 

keskustelun edetessä toimintamalleiksi ja toimintaympäristöjen kuvauksiksi.  Jokainen ryhmä laati 

ideoinnin ohessa A3-kokoisen vapaamuotoisen koosteen tuloksistaan (Kuva 2).   

Kuva 3: Ensimmäisen työpajan tuotoksia 

Ensimmäisen työpajan tuloksissa korostuivat eri oppimistyylien mukaan räätälöityvät kaikille 

avoimet, aina auki olevat fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt, monialaisen osaamisen ja 

käden taitojen merkityksen kasvu sekä joustavat, kaikkia osapuolia hyödyttävät mentorointimallit. 

Tulkinnassa tulokset tiivistettiin seuraavaa työpajaa varten kolmeen korkeakoulun ja työelämän 

yhteistyön tulevaisuuteen liittyvään ilmiöön:  

1. Virtuaalinen yhteisöllisyys 

2. Kestävä mentorointi  

3. Monialaiset taidot  

 

Toinen työpaja: Tulevaisuuspyörä 

Toinen työpaja toteutettiin Rovaniemellä Lapin ammattikorkeakoulussa ja sen menetelmänä 

sovellettiin tulevaisuuspyörää. Menetelmä on yksinkertainen tekniikaltaan ja vaatii vähän 

etukäteisjärjestelyjä, mutta on tehokas tulevaisuutta koskevan tiedon tuottamisessa (Glenn 1994). 

Tulevaisuuspyörä valittiin menetelmäksi, koska sen avulla työpajaan osallistujien oli mahdollista 

koota, havainnollistaa ja järjestää valittuja ilmiöitä tulevaisuuden aikajänteellä. Menetelmä 



perustuu avoimeen asiantuntijuuteen ja sen jakamiseen, jolloin osallistujien yhteistoiminta luo 

yhteistä tietämystä käsiteltävästä aiheesta eri näkökulmista (Ojasalo et al. 2014). 

Perusmuodoltaan tulevaisuuspyörämenetelmä on aivoriihityyppinen menetelmä, jossa ryhmä 

ihmisiä keskustelee ja kirjaa tarkastelun kohteena olevaan teemaan liittyviä näkökulmia ja 

mielipiteitä. Osallistujat ikään kuin keskustelevat tulevaisuuspyörän kautta tehden jäsenneltyä 

visuaalista koostetta aiheesta (Nurmi 2004). Ohjaus on tulevaisuuspyörämenetelmän yhteydessä 

tärkeää, jotta jokainen työskentelyn vaihe on tarkoituksenmukainen. Osallistujia pitää rohkaista 

mahdollisimman spontaaniin, nykyhetkestä irrottautuvaan ideoiden tuottamiseen, keskusteluun ja 

kaikkien ideoiden ja mielipiteiden esilletulon sallimiseen. Mitä enemmän ryhmä kirjoittaa, sitä 

paremmin menetelmä onnistuu ja saadaan monipuolista aineistoa aiheesta (Glenn 1994). 

Tulevaisuuspyörän avulla työpajaan osallistujat valmistivat tulevaisuudennäkymiä ensimmäisen 

työpajan pohjalta tiivistettyihin kolmeen ilmiöön: Virtuaalinen yhteisöllisyys vuonna 2025, Kestävä 

mentorointi vuonna 2025 ja Monialaiset taidot vuonna 2025. Kukin ilmiö kirjattiin suuren paperin 

keskiöön, jonka ympärille kahdelle kehälle koottiin aikajänteellä vuoteen 2025 liittyviä 

näkemyksiä. Tavoitteena oli laajentaa ymmärrystä tulevaisuuden yhteistyömalleista. 

Kuva 4: Tulevaisuuspyörän ensimmäinen kehä  



Ensimmäinen vaihe oli itsenäinen ideointi, jossa tehtäväksi annettiin avata keskiön teemaa vuonna 

2025 omasta näkökulmasta pyörän ensimmäiselle kehälle. Työskentelyä ohjasi kysymys: Mitä 

keskiön ilmiö voisi olla tai sisältää vuonna 2025? Aluksi jokainen kirjasi ajatuksiaan ja ideoitaan 

Post-it-lapuille ilman keskinäistä keskustelua. Kun kaikki ideoidut laput oli kiinnitetty kehälle, 

pienryhmäläiset tarkastelivat ja keskustelivat tuotoksista yhdessä. Tässä vaiheessa ajatuksia myös 

täydennettiin. Ensimmäinen vaihe tuotti runsaasti aihioita, joita ryhmäläisiä ohjeistettiin 

yhdistelemään ja ryhmittelemään, mikäli mahdollista. Seuraavaksi pyydettiin kirjaamaan yhteisesti 

ryhmiä kuvaavia nimiä. Kun yksimielisyys oli saavutettu, vaihe oli valmis. Näin tuotokset tiivistyivät 

ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. 

Toisessa vaiheessa pienryhmä valitsi keskustellen kirjatuista asioista, mitä näkökulmia 

tarkastellaan tarkemmin vuonna 2025. Ohjaava kysymys oli: Miten valitut asiat voivat näkyä 

ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyömuodoissa vuonna 2025? Myös toinen vaihe sisälsi 

ensin itsenäisen Post-it-lapuille tuottamisen vaiheen, jonka jälkeen tuotoksia perusteltiin ja 

täydennettiin yhteistarkastelun ja -keskustelun avulla pienryhmässä. Näin varmistettiin, että 

kaikilla oli yhteinen ymmärrys asian merkityksestä. Tämän jälkeen ryhmät esittelivät tuotokset 

toisilleen ja lopuksi suoritettiin äänestys kaikkien ryhmien tuotosten välillä. Jokaisella osallistujalla 

oli käytössään kolme ääntä, jotka ohjeistettiin antamaan jatkokehittämisen arvoisille asioille. Siten 

tuotokset tiivistyivät osallistujien omasta näkökulmasta keskeisimpiin kohteisiin. Äänestystä ohjasi 

kysymys: Mitkä asiat tai teemat ovat niin tärkeitä ammattikorkeakoulun YAMK- ja TKI-toimijoiden 

ja työelämän välisessä yhteistyössä vuoden 2025 aikajänteellä, että ne pitäisi ottaa 

jatkokäsittelyyn?  Äänet oli mahdollista antaa kaikki yhteen kohteeseen tai jakaa haluamallaan 

tavalla kaikkien kolmen tulevaisuuspyörän tuotosten kesken. Näin pystyttiin suuresta 

yksityiskohtien määrästä nostamaan osallistujien keskeisimmiksi kokemat ideat vahvemmin esille 

(Kuva 3).  

Kuva 5: Toisen työpajan tuotoksia 



 

Toisen työpajan tulosten tulkintavaiheessa luotiin kahden ensimmäisen työpajan tulosten pohjalta 

kolme tiivistä tulevaisuuskuvaa kolmatta työpajaa varten. Tulevaisuuskuvat kirjoitettiin lyhyiksi 

kertomuksiksi siten, että ne kuvaavat, miten asiat tulosten mukaan voivat olla vuonna 2025 

(Taulukko 1). Tulevaisuuskuvat eivät tarkoituksella ole yksityiskohtaisia vaan suuntaa-antavia 

yleisiä periaatteita, jotta niitä voidaan vielä seuraavassa vaiheessa vapaasti syventää. Jo tässä 

vaiheessa tuloksia tulkitessa tuli hyvin vahvasti esille, kuinka nämä kolme tulevaisuuskuvaa 

leikkaavat toisiaan; esimerkiksi monialaisia taitoja voi kehittää verkostomaisessa 

mentorointimallissa, joka toteutuu virtuaalisen yhteisöllisyyden kautta. Tulevaisuuskuvat haluttiin 

kuitenkin pitää vielä erillisinä ja sen takia ilmiöitä yhdistäviä asioita ei niissä korostettu.  

Taulukko 1. Tulevaisuuskuvat kahden ensimmäisen työpajan tuloksena 

Tulevaisuuskuva virtuaalisesta yhteisöllisyydestä vuonna 2025 

Teknologia on integroitunut luontevasti kaikkien arkeen. Erilaisia digitaalisia laitteita käyttäen 

paikasta ja ajasta riippumaton yhteydenpito ja kiinnostavien asioiden ja ihmisten löytäminen on 

helppoa ja monipuolista. Yhteisöllisyyden tunne ja sitoutuminen muihin yhteisön jäseniin on erittäin 

vahvaa ja yhteisöllisyys rakentuu suurelta osin virtuaalisuuden varaan. Oppimis-, kehittämis- ja 

kohtaamisympäristöt kietoutuvat toisiinsa virtuaalisissa yhteisöissä. Korkeakoulun ja yritysten ja 

muiden organisaatioiden yhteinen tavoite kehittää suomalaisen liiketoiminnan kilpailukykyä ja 

yhteiskunnan hyvinvointia on sumentanut toimijoiden väliset rajat, ja yhteistyö on luontevaa 

virtuaalisissa kehittämis- ja innovaatioyhteisöissä. Kohtaamiset virtuaalisissa yhteisöissä ovat 

luoneet uudenlaisia kehittämisverkostoja ja uutta yritystoimintaa. Kymmenen vuotta sitten koettu 

uhka siitä, että osa väestöstä syrjäytyy teknologisen kehityksen ulkopuolelle, on ratkaistu. Kaikki 

ovat osallisia ja hyötyvät virtuaalisesta yhteisöllisyydestä. 

Tulevaisuuskuva kestävästä mentoroinnista vuonna 2025 
Mentoroinnissa ei ole enää kyse vain siitä, että kokeneempi ohjaa nuorempaansa. Koulutuksessa 

hyödynnetään luontevasti monensuuntaisia verkostomaisia malleja, joissa sekä opiskelijat että 

työelämä- ja TKI-toimijat luontevasti mentoroivat toisiaan. Eri toimijat osaavat löytää ja tarjota 

systemaattisesti tarvitsemaansa osaamista erilaisissa osaamisalueisiin perustuvissa verkostoissa. 

Mentoroimalla jaetaan osaamisen lisäksi arvoja ja hiljaista tietoa tietoisesti. Mentorin ja 

mentoroitavan roolit vaihtelevat tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa. Mentorointisuhde voi olla 

kertaluontoinen tapahtuma tai pitkäkestoinen yhteistyösuhde. Mentorointitoiminta on kestävällä 

pohjalla, koska kaikki osapuolet kokevat hyötyvänsä toimintamallista. 

Tulevaisuuskuva monialaisista taidoista vuonna 2025 

Työelämän kehittämistyö tapahtuu moniammatillisissa tiimeissä. Myös koulutuksessa toimialojen 

välisten siilojen purkaminen on tuottanut hyvää tulosta. Tämä näkyy erityisesti korkeakoulun TKI-

toiminnassa, jossa eri alojen opiskelijat, opettajat ja TKI-henkilöstö työskentelevät saumattomasti 

yhdessä. Eri aloilla työskenteleviä opiskelijoita yhdistää vahva menetelmäosaaminen ja yhteiset 



näkemykset työyhteisön johtamisesta. Työelämän haasteisiin löydetään uudenlaisia, kaikkia 

osapuolia palvelevia ratkaisuja yhteiskehittämisen avulla. Menneen maailman toimintatapa, jossa 

työelämän haasteita pohdittiin lähinnä oman alan toimijoiden kesken, on väistynyt. Kymmenen 

vuoden takaista, tiukasti ammattikohtaista siiloutumista muistellaan huvittuneena.  

 

Kolmas työpaja: Backcasting 

Kolmas työpaja toteutettiin Espoossa Laurea-ammattikorkeakoulussa. Työpajassa tavoitteena oli 

luoda skenaarioita Rovaniemen työpajan tuloksena syntyneen kolmen tulevaisuuskuvan 

saavuttamiseksi. Mannermaan (1999, 220) mukaan skenaario o  vaihe vaiheelta etenevä 

tapahtumainkuvaus, joka liittää tulevaisuude  ykyhetkee . Menetelmäksi valikoitui osallistava 

backcasting, jossa tulevaisuuskuvista edetään kohti nykytilaa (Quist & Vergrag 2006). 

Lopputuloksena syntyvät askeleet tulevaisuuskuvien saavuttamiseksi (Dreborg 1996). Näin 

backcasting-menetelmä on yksi muoto skenaariomenetelmää, jossa rakennetaan kehityspolkua 

nykytilanteesta tulevaisuuteen (Dreborg 1996). Backcasting soveltuu erityisesti konkreettiseen 

ongelmanratkaisuun monimutkaisissa ilmiöissä, joihin nykypäivän trendit ovat yhteydessä 

(Holmberg & Robèrt 2000). Backcasting-menetelmän lähtökohtana olevat tulevaisuuskuvat eivät 

saa olla liian yksityiskohtaisia vaan suuntaa-antavia yleisiä periaatteita (Holmberg & Robèrt 2000). 

Tämä otettiin huomioon luotaessa tulevaisuuskuvia toisen työpajan jälkeen (ks. Taulukko 1). 

Painotus osallistavassa backcastinigissa on aktiivisessa yhdessä tekemisessä – ei siinä, mitkä 

tulevaisuuskuvat todennäköisesti toteutuvat. Konkreettisina menetelminä backcastingin 

toteutuksessa suositellaan osallistavia design-menetelmiä (Holmberg & Robèrt 2000). 

Kolmannessa työpajassa lähtökohtana toimivat siis tulevaisuuskuvat vuodelta 2025 (Taulukko 1). 

Kukin kolmesta pienryhmästä sai näkökulmakseen yhden kolmesta tulevaisuuskuvasta. 

Työskentelyn alkaessa kullakin ryhmällä oli edessään tyhjä kolme metriä pitkä valkoinen paperi, 

jonka keskellä pituussuuntaan kulki aikajana ääripäinä vuosiluvut 2015 ja 2025. Ensimmäisessä 

vaiheessa ryhmät tutustuivat heille annettuun tulevaisuuskuvatekstiin ja kävivät siitä avoimen 

keskustelun. Yhdessä he tunnistivat tulevaisuudenkuvien keskeiset elementit ja kirjasivat ne omin 

sanoin aikajanan loppuun Post-it-lapuille. Koska tulevaisuudenkuvat eivät olleet kaikenkattavia, 

osallistujia pyydettiin täydentämään tulevaisuudenkuvaa tarpeen vaatiessa. Ensimmäisen vaiheen 

lopputuloksena aikajanan loppupäässä oli ryhmälle annettuun näkökulmaan liittyvä tulevaisuuden 



kuva ilmaistuna yksinkertaisin ilmauksin eri sidosryhmien (opiskelijat, työelämä, 

ammattikorkeakoulu) näkökulmasta. 

Kuva 6: Backcasting 

Toisessa vaiheessa tulevaisuuskuvan keskeisiä elementtejä peilattiin nykytilanteeseen. Ryhmät 

työstivät aikajanan alkupäähän lyhyesti näkökulmansa nykytilan. Kun nykytila ja tulevaisuuskuva 

olivat valmiit, aloitettiin varsinainen backcasting eli työstettiin skenaariota tulevaisuudesta kohti 

nykypäivää. Yhdessä pohdittiin askel kerrallaan lähtien aikajanan loppupäästä (vuodesta 2025), 

mitä pitäisi tapahtua, jotta tulevaisuudenkuva olisi mahdollinen. Ideat kirjattiin Post-it-lapuille, 

jotka kiinnitettiin aikajanan viereen. Aikajanalle syntyi tapahtumaketju, jossa kuvattiin miten 

nykytilasta päästiin tulevaisuudenkuvaan. Oppimisympäristöt (toimintamallit, sosiaalisen 

kanssakäymisen käytännöt, fyysisten ja virtuaalisten ympäristöjen toimintamallit) alkoivat 

konkretisoitua, ja ryhmä tarkensi niitä sekä aikajanalle että aikajanan loppupäässä olevaan 

tulevaisuudenkuvaan. 

Kun skenaario oli ryhmän mielestä valmis, päästiin pohtimaan missä kohtaa nähtiin erityisiä 

haasteita ja mahdollisuuksia ja tätä kautta kartoittamaan uhkia ja mahdollisuuksia. Tässä kohtaa 

korostettiin kaikkien osapuolten näkökulman huomiointia: kaikkien osapuolten pitäisi hyötyä 

skenaariosta. Aikajana täydentyi realistisempaan suuntaan (Kuva 4). 



Kuva 7: Kolmannen työpajan tuotoksia 

 

Lopuksi skenaariot esiteltiin muille ryhmille. Ryhmä kerrallaan käytiin läpi koko tapahtumaketjun 

aloittaen nykypäivän tilanteesta. Tapahtumaketjusta tuotiin esiin tapahtumat, aktiiviset toimijat, 

kuvaus kohtaamisympäristöistä sekä mahdolliset ongelmat. Tuloksena syntyivät täydennetyt 

tulevaisuuskuvat, lähtökohtatilanteen kuvaus sekä skenaariot tulevaisuuskuvien saavuttamiseksi. 

Taulukossa 2 on tiivistettynä työpajan tulosten pohjalta syntyneiden skenaarioiden keskeisimpiä 

kohtia. 

Taulukko 2. Tiivistys kolmannen työpajan tuloksena syntyneistä skenaarioista  

Virtuaalinen yhteisöllisyys korkeakoulun ja työelämän yhteistyössä 
Teknologiaa on saatavilla yhä helpommin ja halvemmalla ja se alkaa kuulua luonnollisena osana kaikkien arkeen, 

työhön ja elinikäiseen opiskeluun. Maailmanlaajuisesti on tarjolla valtava määrä kaikille avoimia virtuaalikursseja 

mitä erilaisimpiin tarpeisiin. Korkeakoulussa ymmärretään kuitenkin paikallisuuden merkitys työelämän ja 

opiskelijoiden osaamisen kehittymisessä ja se, että myös digiaikana ihmisten kohtaamiset ja yhteisöllinen 

osaamisen luominen on keskeistä. Kun korkeakoulut alkavat yhä tiiviimmin integroitua ihmisten arjessa ja työssä 

käyttämiin virtuaalisiin ympäristöihin ja yhteisöihin sekä niiden rajapinnoille, virtuaaliopiskelu on luonnollinen osa 

ihmisten arkea. Irrallisesta verkko-oppi isy päristö .  -maailmasta aletaan päästä vauhdilla eteenpäin, kun 

teknologian kehittyminen mahdollistaa elämyksellisyyden aidon hyödyntämisen virtuaaliympäristössä erilaisilla 

laitteilla. Käyttäjäkokemuksen parantuessa virtuaaliympäristöistä alkaa rakentua uudenlaisia oppimis-, kehittämis- 

ja kohtaamisympäristöjä, jossa eri aloilla työskentelevät opiskelijat ja muut korkeakoulun ja työelämän edustajat 

kehittävät ja oppivat yhdessä asioita vaihtuvien teemojen parissa. Virtuaaliset kohtaamiset tukevat oppimista sekä 

arjessa että työpaikalla tapahtuvan tekemisen yhteydessä. Työn opinnollistamisesta siirrytään kohti elämän 

opinnollistumista.   

 



Kestävä mentorointi korkeakoulun ja työelämän yhteistyössä 
Osaamistarpeiden yhä nopeammassa muutoksessa erilaiset valmentamisen tavat lisääntyvät. Uutta osaamista ja 

tietoa haetaan monipuolisesti työelämästä ja erilaisista osaamispohjaisista verkostoista, joita korkeakoulu alkaa 

systemaattisesti hyödyntää ja kehittää. Työelämässä asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivat opiskelijat 

alkavat koostaa itse opetussuunnitelmansa ja oppimismallinsa ja myös tuoda oman osaamisensa systemaattisesti 

korkeakoulun käyttöön osallistumalla opetuksen sisällön tuottamiseen muille. Opiskelu perustuu tarvelähtöiseen 

monialaiseen yhteiskehittämiseen entisten koulutusalojen sijaan. Opiskelijoiden vastatessa yhä enemmän itse 

opintojen sisällöstä ja opetuksesta opettajan tehtävä muuttuu fasilitaattoriksi ja oppimisen koordinoijaksi. 

Opettajilla on tärkeä rooli solmukohtana: he tuntevat eri toimijoiden osaamisalueet ja verkottavat ihmisiä 

keskenään tarpeen mukaan. Korkeakoulut luovat monipuolisia verkostoitumisen foorumeita ja kehittävät 

uudenlaisia yhteisöllisiä osaamisen jakamisen työkaluja. Korkeakoulut ottavat entistä tiiviimmin työelämän 

edustajat mukaan opetuksen ja TKI-toiminnan kehittämiseen sekä opetussuunnitelmien luomiseen. 

Mentorointikäsitteen sijaan puhutaan kumppanuuksista, joissa oppijan ja valmentajan roolit vaihtelevat ja jotka 

muuttuvat dynaamisesti erilaisten kehittymis- ja kehittämistarpeiden mukaan. 

Monialaiset taidot korkeakoulun ja työelämän yhteistyössä 
Eri alojen välinen verkostoituminen ja monialaisten taitojen oppiminen alkaa luontevasti työelämässä olevien 

opiskelijoiden kohtaamisista. Aluksi korostuvat yli eri alojen menevät työelämän kehittämistaidot sekä 

johtamisosaaminen, mistä yhteistyön syventyessä päästään syvemmälle eri aloja leikkaaville osaamisen 

rajapinnoille. Korkeakouluopiskelun integrointi vahvasti työelämän tulevaisuuden haasteiden identifiointiin ja 

ratkaisemiseen ja TKI-toimintaan tukee sekä työelämän uudistumista että työelämässä toimivien opiskelijoiden 

osaamisen kehittymistä. Tutkintosisällöt eivät ole ennalta määrättyjä vaan joustavat ketterästi työelämän 

kehittämis- ja osaamistarpeiden mukaan. Tutkintorakenne joustaa. Yksilöllisyys korostuu ja koulutusalojen siilojen 

rajat alkavat hämärtyä ja mukautua työelämän tulevaisuuden tarpeisiin. Koulutuksessa ei syvennetä enää vain 

oman erityisalan tuntemusta, vaan monet opiskeltavista teemoista leikkaavat monien alojen rajapintoja. Opiskelu 

tapahtuu yhä tiiviimmin yhdessä muiden alojen opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Yhä yksilöllisemmät oppimisen 

polut ja muodot mahdollistuvat. Opiskeluryhmän määrittää enemmän kunkin opiskelijan oppimistyylin mukainen 

oppimismuoto ja kehittämisen kohde kuin tiettyyn tutkintoon kuuluvat opinnot. Tutkinnon sijaan opiskelija 

rakentaa henkilökohtaista taitokoriaan ja verkostojaan.  

 

Yhteenveto ja pohdintaa 

Tutkimusprosessin aikana nousivat esille korkeakoulujen ja työelämän tulevaisuuden 

yhteistyömalleihin liittyen kolme toisiaan vahvasti leikkaavaa ilmiötä: 1) yhteisölliset, virtuaaliset 

kehittämis- ja oppimisympäristöt, 2) dynaamiset, verkostomaiset mentorointimallit sekä 3) 

monialaiset kompetenssit alojen rajapinnoilla. Tulosten perusteella virtuaalisuus tulee olemaan 

integroitunut arkeen niin vahvasti, ettei sitä enää korosteta erillisenä kanssakäymisen muotona tai 

oppimisympäristönä. Virtuaalinen yhteisöllisyys on yhteisöllisyyden ja oppimisen normi. 

Korkeakoulut hyödyntävät kehittyvää teknologiaa ja luovat uudenlaisia kohtaamisalustoja TKI-

toiminnan, opiskelijoiden ja työelämän välille. Tämä tarkoittaa monipuolisia ihmisten arkeen ja 

työelämään integroituneita verkkoalustoja, jotka mahdollistavat kaikkien osapuolten kohtaamisen 

ja oppimisen sekä työelämän kehittämisen ajasta ja paikasta riippumatta. Virtuaalisten yhteisöjen 

kautta eri toimijoiden on helppo löytää juuri omiin tarpeisiinsa sopivaa osaamista ja rakentaa 

uudenlaisia mentorointisuhteita. Koska työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat yhä 

kiihtyvämpään tahtiin, tutkinnon hankkimista ei pidetä enää itseisarvoisena vaan todellista 



osaamista ja hankittuja kompetensseja korostetaan. Tulevaisuuden korkeakouluoppimisen 

ominaispiirteenä voikin olla, että tutkintojen sijaan opiskellaan kompetensseja yhä 

joustavammissa rakenteissa. Tällöin saavutettu osaaminen ja oppiminen todennetaan 

kompetenssien avulla yksilöllisesti nykyisten tutkintonimikkeiden ja niiden kautta osoitettavan 

pätevyyden sijaan.  Kompetenssiperustaisessa opiskelussa korkeakoulun, työelämän ja TKI-

toimijoiden yhteistyö on sisäänrakennettu osaamisen tavoitteisiin. Oppiminen tapahtuu yhteisissä 

kehittämishankkeissa ja -projekteissa, joiden tueksi haetaan mentorointitukea erilaisista 

osaamispohjaisista verkostoista. Yhteiskehittämiseen syntyy uudenlaisia menetelmiä ja siinä 

hyödynnetään entistä vahvemmin virtuaalisia erilaisilla laitteilla toimivia alustoja. 

Jotta päästään kehittymään opetuksesta yhteisölliseen osaamisen kehittämiseen tarvitaan 

onnistuneita pilotointeja, jotka pohjustavat muutoksen hyväksyvää ilmapiiriä. Opettajien 

asennoituminen ja valmiudet ovat kehityksen avaintekijöitä. Muutosta pilotoivat toimijat 

pohjustavat asenne- ja arvomuutosta, joka mahdollistaa laajempaa toimintaympäristön muutosta. 

Toimintamallin tai toimintaympäristön todelliset muutokset vaativat laajemman vuorovaikutteisen 

kokonaisuuden kehittymistä. Olennaista on, että työelämän kanssa toimittaessa ei jäädä 

reagoimisen tasolle työelämän muutoksessa, vaan täytyy kyetä toimimaan myös muutoksen 

ennakoijana ja sitä kautta työelämän kehityksen veturina. Koulutuksen vetovoima ja hyödyllisyys 

laskee, jos opiskelutavoissa ja oppimisympäristöissä ei pysytä työelämän muutoksessa mukana. 

Oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehitys korkeakouluissa tulisi olla edelläkävijä 

muutokselle sen sijaan, että vain reagoitaisiin työelämän kehitykseen.  

Tämän tutkimusprosessin tuloksena syntyneet skenaariot antavat suuntaa ja ideoita siihen, millä 

tavalla oppimista ja sitä tukevaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä voitaisiin 

ammattikorkeakoulussa kehittää, jotta päästäisiin toivottaviin tuloksiin. Tällaisia 

tulevaisuudentutkimusta ja monialaista yhteistyötä hyödyntäviä prosesseja tarvitaan lisää, jotta 

ammattikorkeakoulut voivat toteuttaa rooliaan edelläkävijänä uuden tiedon ja osaamisen 

tuottajana.  

Tässä artikkelissa hyödynnettiin menetelmällisesti tulevaisuudentutkimuksen lähestymistapaa 

(Ojasalo et al. 2015). Ennakoivalla lähestymistavalla tulevaisuuden korkeakouluoppimiseen 

pyrittiin edistämään tulevaisuustietoisuutta eri toimijoiden näkökulmasta. Tulevaisuustietoisuus 

auttaa suuntaamaan aktiivisesti tulevaisuuteen ja olemaan tietoinen omista 



vaikutusmahdollisuuksien suuntaamisessa sekä ajattelemaan nykytilasta poikkeavalla tavalla 

(Heinonen et al. 2012). Kuvattujen ilmiöiden toteutuminen tulee olemaan riippuvainen keskeisesti 

eri tahojen toimijoiden päätöksistä ja toimenpiteistä. Mahdollisen maailman ja sen edellytysten 

tietoiseksi tekeminen tämän tutkimuksen tapaan kannustaa ajattelemaan ja näkemään 

vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia tulevaisuuden kehitykselle ja toimenpiteille (Kamppinen et al. 

2003).  

Sovelletut menetelmät täydensivät toisiaan ja auttoivat siten luomaan monipuolisen ymmärryksen 

tulevaisuuden toimijoiden yhteisöllisyyden kehityksestä. Menetelmien yhdistämisessä käytettiin 

pelkästään laadullisia menetelmiä, joten määrälliset analyysit ja niiden avulla tavoiteltavat 

mahdolliset muutokset jäävät tämän tulevaisuustiedon ulkopuolelle (ks. Aaltonen et al. 2005). 

Analyysi- ja tulkintaprosessin uskottavuutta vahvistavat aineistonkeruun prosessimaisuus ja 

artikkelin kirjoittajien yhteistoiminnallinen osallistuminen tutkimusprosessin kaikkiin vaiheisiin.  

Osallistujat kykenivät tuottamaan tietoa, joka luo kuvaa nykyhetkestä erilaiseen ajankohtaan ja 

maailmaan. Jo yhteen tulevaisuustyöpajaan osallistuminen näyttää tämän tutkimusprosessin 

kokemusten perusteella lisäävän ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyötä sekä antavan 

osallistujille tulevaisuusperspektiiviä ja uutta osaamista, jota voi heti soveltaa myös työelämän 

arjessa. Sekä suullisessa että kirjallisissa palautteessa työpajoihin osallistuneet kokivat oppineensa 

ja saaneensa paljon aikaiseksi lyhyestä työskentelyajasta huolimatta.  Osallistujat kommentoivat 

esimerkiksi, että aihe ja menetelmät olivat mielenkiintoisia, eri alojen osaajat työskentelivät hyvin 

ja onnistuneesti yhteistyössä ja heidän eri näkökulmansa tukivat toinen toisiaan, 

moniammatillisuutta parhaimmillaan . Erityisesti työpajojen osallistujien monialaisuutta ja eri 

aloje  ih iste  ka ssa yhteiskehittelyä arvostettii , esi erkiksi eräs osallistuja kirjoitti: Parasta 

oli se, että porukkaa oli monelta toimialalta ja sitä kautta näkemykset on vähän erilaiset 

positiivisessa mielessä . Menetelmästä näytti olevan suoraan hyötyä työelämän edustajille, joista 

eräs ko e toi kirjallisessa palautteessa: Aio  yydä tä ä  e etel ä  o ille asiakkaille i . 

Moni osallistuja arvioi soveltavansa työpajassa käytettyä menetelmää myös omassa 

työyhteisössään. 

Tulevaisuuden ennakointiin liittyy epävarmuutta muutoksista kymmenen vuoden 

aikaperspektiivillä, mikä tuli esille myös työpajoissa aineistoa tuottaneiden osallistujien taholta. 

Tutkimusprosessin ideana oli osallistaa eri näkökulmia edustavia asiantuntijoita, jotta tuotettava 



tieto on tarkoituksenmukaisesti monipuolista. Suurimmalla osalla osallistujista oli omien 

kokemustensa pohjalta ensikäden tietoa siitä, mitä tällä hetkellä on yhteistyö työelämän, 

ammattikorkeakoulun ja opiskelijoiden välillä. Tuloksia tulkitessa voi pohtia, olisivatko tulokset 

erilaisia, mikäli samoja teemoja olisi käsitelty nojautuen toisenlaisiin asiantuntijaryhmiin.   
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