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YAMK-opettajuudelta edellytetään uudenlaista osaamista toimia koko koulutuksen 
yhdistäjänä eli niin kutsuttuna sillanrakentajana työelämän, opiskelijan ja koulutuksen 
välillä. Työpaketin perusasetelmaksi muodostettiin kolmikanta-asetelma. Kolmikannan 
muodostivat YAMK-opettaja, YAMK-opiskelija ja työelämän edustaja/työelämäorganisaation 
edustajat. Kolmikannan toimintaympäristöiksi rakennettiin kunkin mukana olevan 
ammattikorkeakoulun TKI-hankeympäristöt. Työpaketin evaluointi suunniteltiin realistisena 
evaluointiprosessina eteneväksi siten, että kaksivuotisen hankkeen eri vaiheissa toteutettiin 
tutkimuksen aineistojen keruu eri menetelmiä hyödyntäen kolmikannan osapuolilta. 
Toteutukseen kiinnittyivät viisi ammattikorkeakoulua: Arcada, Oulu, Savonia, Turku ja 
Vaasa. Toteutusta varten työpaketti jaettiin neljään alateemaan, joista teemat 2-3 yhdistyivät 
yhdeksi kokonaisuudeksi. Seuraavassa esitetään teemojen päätuloksia. 
 
Teema 1 Tiimiopettajuusmalli: Opettajien mielestä monialainen tiimiopettajuus on mielekäs 
tapa toteuttaa opetusta, sillä opettajat tekivät yhdessä YAMK-yhteisen opetuksen 
suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin monialaisessa opetiimissä. Opettajat toivoivat lisää 
työelämän mukana oloa tiimeihin. Kolmikantayhteistyötä pidettiin suotavana. Erilaisten TKI-
laboratorioiden kytkemistä opetiimien toimintaan haluttiin, jotta teoria ja käytäntö 
integroituisi monipuolisesti opintoihin myös koulutusorganisaatioissa.   
 
Teema 2-3 Projektimainen toteutus ja kolmikantamalli:  
Innovaatiokyvykkyys: Innovaatiokyvykkyyden ja ennakoivan toiminnan kyvykkyydet 
yhdistävällä mittarilla suoritetun itsearvioinnin tuloksena kehittämistarpeet löytyvät mittarin 
neljän osa-alueen ennakoivan toiminnan kannalta keskeisistä asioista: luovassa 
ongelmanratkaisussa ideoiden täytäntöönpanosta, tulossuuntautuneisuudessa tehokkaasta 
tavoiteasetannasta, ammattiryhmien välisessä kommunikoinnissa ja verkottumisen 
kyvykkyydessä kehittämistarve liittyy yhteisten merkitysten löytymiseen ja monialaisen 
analyysitaidon alueella kehitettävää on monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa muiden 
kanssa. 

Kolmikantamalli: YAMK-opettajuuden ja ammattikorkeakoulujen TKI -toiminnan integraatio 
kolmikantayhteistyönä on vahvistumassa ja nousemassa yhdeksi tärkeimmäksi kehittämisen 
alueeksi YAMK - tutkinto-ohjelmissa. Kolmikantamallin mukainen toiminta on kuitenkin eri 
ammattikorkeakouluissa eri asteella. Joissakin se on jäsentymättömässä vaiheessa, jossakin 
kehittyneen yhteistyön esivaiheessa, ja jossakin kolmikantamalli toimii jo ollen laajentumassa 
laajavaikutteisia innovaatioita tuottavaan kolmikantayhteistyöhön. YAMK – opettajan 
pedagoginen osaamisvaatimus laajenee, koska laajavaikutteiset innovaatiot ja sitä myöden 
kolmikantamallin toteutus on yhä enemmän poikkitieteellistä ja perustuu monialaiseen 
yhteistyöhön, erityisesti käyttäjäyhteisöissä. Kolmikantayhteistyön ideologia ja toimintapa on 
implementoitava kestävästi ja laajasti YAMK tutkinto-ohjelmiin, ja siihen tulee 
tavoitteellisemmin liittää TKI – toimintaa rahoittava toimijaosapuoli. 

Teema 4 YAMK-opettajuus tulevaisuudessa: Tulevaisuudessa YAMK – opettaja integroi TKI 
– toiminnan ja YAMK – opinnot Ubiquitous learning (u-learning) oppimisympäristöihin, 



 

 

jotka perustuvat kaikkialla läsnä olevaan oppimiseen. Uusien oppimisympäristöjen kautta 
YAMK - opettaja tukee uudistus-, yhteistyö- ja oppimishaluisten yhteisöjen sekä 
vuorovaikutus- ja oppimisprosesseiltaan kehittyneiden yhteisöjen syntymistä. Siten YAMK -
opettaja toimii yhteistyökumppanien ja erilaisten työyhteisöjen toimintakulttuurien 
uudistajana. Erityinen haaste YAMK – opettajuudessa on laajavaikutteisten innovaatioiden 
(liittyvät prosesseihin, palveluihin, rakenteisiin, organisointitapoihin, henkilöstöön ja sen 
osaamiseen sekä käytettyyn teknologiaan) onnistunut implementointi käytäntöön. 
Tulevaisuuden YAMK – opettaja on pedagoginen johtaja. Johtajuus edellyttää TKI- 
toiminnan ja innovaatioprosessien taitavaa kaikille osapuolille lisäarvoa tuottavaa YAMK - 
koulutuksen opintojen, työelämäkontekstin ja käyttäjäyhteisön integraatiota kolmikantamallin 
avulla. 
 
 
TP4 kokemuksena: Kolmikantamallissa ja siinä realistisena evaluaatioprosessina edennyt 
tiedonkeruu ja tulosten analysointi on ollut aikataulujen suhteen haasteellinen. Kokonaistulos 
on kuitenkin hyvä ja työpaketissa tuotettu tieto on tavoitteiden mukaista. Saadun tiedon 
pohjalta on mahdollista kehittää edelleen kolmikantamallissa tapahtuvaa YAMK-koulutuksen 
ja TKIn integraatiota tulevaisuuden YAMK-opettajan toimiessa pedagogisena johtajana.  
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