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Ilmassa monia makrotason haasteita

 Yleinen suhtautuminen formaaliseen koulutukseen

 Individualismin kasvu

 Yhteiskunnan ristipaineet

 Opiskeluajan ”katoaminen”

 Vaihtoehtojen suuri määrä – niin kansallisesti kuin 

kansainvälisesti

 Samoilla markkinoilla myydään sekä yleisosaamista että 
spesifiä osaamista

 Digitalisaatio
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Mitä maailmassa tapahtuu yhdessä minuutissa?

 Lähetetään 204 miljoonaa sähköpostia

 Tehdään 2,4 miljoonaa Facebook-postausta

 Tuotetaan 72 tuntia Youtube-materiaalia

 Tehdään 216 000 Instagram-kuvapostausta

 Digitaalisen tiedon määrä kasvaa joka vuosi 50 %:lla

 ”Face Down -generation”

 Suomessa vielä pientä…
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MURROS VAIKUTTAA TEKEMISIIN JA 
JOHTAMISEEN
 Toiminnan tempo kiihtyy jatkuvasti

 Jatkuvasti kiihtyvä julkisuusvaatimus

 Asioihin on tärkeätä vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa

 Päätöksiä joudutaan usein tekemään vaillinaisin tiedoin

 Yhä useampia asioita hoidetaan verkostomaisesti

 Johtaminen on luonteeltaan erittäin fragmentaarista –

taustalla (toivottavasti) löytyy kuitenkin jokin iso kuva
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HYVÄT KUMPPANIT OVAT KAIKKI KAIKESSA

 HYVÄN KUMPPANIN TULEE OLLA

 Hyvin verkottunut

 Aktiivinen

 Operatiiviselta toiminnaltaan tehokas

 Osaava ja luotettava

 Pelisilmää omaava

 Verkoston muiden toimijoiden toimintaa ja toiminnan taustoja 
ymmärtävä

 Tässä ajassa

 Riittävän kansainvälinen
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Isoja kysymyksiä

 Miten valmennamme nuoriamme (ja vähän 
vanhempiakin) tulevaisuutta varten (jota sävyttävät 

viraalisuus, robotit, big data, geeniteknologia, cyber-
uhat…)?

 Miten takaamme sen, että maailma nähdään 

positiivisena mahdollisuuksien kenttänä?

 Miten taataan ”monikulttuurinen sujuvuus”?

 Mitä on tulevaisuuden kielitaito?

 Mitä pitäisi ylipäätänsä opiskella ja miten oppiminen 
tapahtuu?
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Myös oppiminen mullistuu

 Tieto > Osaaminen

 Opettajavetoisuus > Opiskelijakeskeisyys

 Opettaminen > Oppiminen

 Teoriat > Kokeilut ja käytäntö

 Turvallisuus > Epävarmuus

 Pysyvyys > Muutos

 Seuraaminen > Osallistuminen

 Yksi totuus > Monta totuutta
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…ja kaikki tämä vaikuttaa opettajaan

 Jatkuvat kehitystarpeet

 Jatkuvat aikatauluhaasteet

 Fyysinen ja digitaalinen presenssi

 Ajan ja paikan rajat hämärtyneet

 Yhteistyön vaade

 Jakamisen vaade

 Tietyt asiat itsestäänselvyyksiä (KV, yrittäjyys,…)

 Monta roolia
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Aika monella taholla toimitaan…

 Opettaja

 Ohjaaja

 Henkinen tuki

 Kaupallinen toimija

 Hanketoimija/tutkija

 Kansainvälinen toimija

 Kansallinen ja kansainvälinen verkottuja

 Kehittäjä

29.4.2016www.haaga-helia.fi

9



Suomi on kulkenut pitkän matkan

 Vahva peruskoulu – kaiken tukipilari

 Kehittynyt ammatillinen koulutus

 Kahden pilarin korkeakoulujärjestelmä jo yli 20 vuoden 
ajan

 Ammattikorkeakoulujärjestelmä tuli ja haastoi

 Ammattikorkeakoulut on vähitellen opittu tuntemaan

 Suomalainen talouselämä erittäin riippuvainen 
ammattikorkeakouluista
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Ammattikorkeakoulujen RAKE-työ

 Toteuttajana Arene alkuvuodesta 2016

 Arvovalinta: ”Kohti maailman parasta korkeakoulu-
laitosta” terävöitetyn duaalimallin pohjalta

 Tavoitteena selkeät opintopolut, korkeakoulujen 

työnjako & profilointi, omaehtoiset yhteenliittymät, 
hallinnollinen ja toiminnallinen yhteistyö

 Pienempi määrä korkeakouluja

 Nimien vahvistaminen (UAS, Master)

 Korkeakouluilla merkittävä rooli kansallisessa 
innovaatiojärjestelmässä
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Painetta ilmassa

 Ilmassa on jatkuvaa painetta

 Koulutus on ollut kovien taloudellisten leikkausten 
kohteena

 Ministerin avoin kirje syksyllä 2015

 Ministeriö edellyttää konkreettisia toimenpiteitä

 Myös toimilupaprosessiin 2014 liittyi painetta:

 Case Haaga-Helia, Laurea & Metropolia
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Case 1+1+1=9: Asian taustat

 Ammattikorkeakoulujen toimilupaprosessin yhteydessä 
joulukuussa 2013 ministeri Kiuru kirjautti aivan 

loppumetreillä Haaga-Helialle, Laurealle ja Metropolialle 
velvoitteen antaa vuoden 2016 maaliskuuhun mennessä 
selvityksen ”päällekkäisen koulutustarjonnan 

purkamisesta ja rakenteiden kehittämisestä siten, että 
ammattikorkeakoulujen toimintaa voidaan koota 

nykyistä vahvempiin osaamiskeskittymiin”. 
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Case 1+1+1=9: Pääkaupunkiseutu on erilainen

 Pääkaupunkiseutu on Suomen talouselämän veturi

 Pääkaupunkiseudulla tulee olla rikas kirjo vetovoimaisia 
vaihtoehtoja nuorille

 Nykyiset valmistumismäärät eivät riitä vastaamaan 

ennakoituun työvoimatarpeeseen

 Nykyinen työttömyysaste valmistuneiden osalta 3,1 %
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Case 1+1+1=9: Isot tavoitteet

 Keskinäisissä keskusteluissa kolme AMK:a päättivät 
edetä kolmen pääperiaatteen kautta:

 Osaamista halutaan koota hallitusohjelman kärkihankkeiden 
toteuttamiseksi

 Tavoitteena enemmän tekoja, tuloksia ja vaikuttavuutta –
vähemmän rakenteiden näennäistä työstämistä

 Yhteistyön keskiössä halutaan pitää moderni oppiminen, 
työelämää palveleva TKI-toiminta sekä kansainvälisen 
korkeakoulumaineen kasvattaminen
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Case 1+1+1=9: Paljon on jo tehty 1(2)

 2007

 Haaga-Helia syntyi Suomen ensimmäisen korkeakoulufuusion 
kautta

 2008

 Maamme suurin ammattikorkeakoulu Metropolia syntyy

 Laurea, HAMK ja Metropolia tekevät merkittäviä 
koulutusalajärjestelyjä

 2010 

 Haaga-Helia ja Laurea perustavat yhteisen kampuksen 
Porvooseen
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Case 1+1+1=9: Paljon on jo tehty 2(2)

 2014

 Haaga-Helia lopettaa ruotsinkielisen koulutuksen Porvoossa

 Laurea tekee kolme merkittävää koulutusohjelmasiirtoa

 Metropolia selkeyttää musiikissa profiiliaan, yhdistää ja lopettaa 
koulutusohjelmia 

 2015 

 Haaga-Helia lakkauttaa Vallilan toimipisteensä 

 Laurea lopettaa nuorten koulutuksen Keravan toimipisteessä 

 Metropolia tekee päätöksen suuresta kampusratkaisustaan
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Case 1+1+1=9: Seitsemän isoa avausta
 Nopeampi siirtyminen työelämään

 Professional SummerSchool 

 GreenCard 

 TalenTrack 

 YrittäjyysSavotta 

 Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteistyön 
vauhdittaminen

 Työelämälähtöisyys 9.0

 Koulutusviennin ja kansainvälisen TKI-toiminnan 

edistäminen

 EduExcellence 

 International ProjectTatami
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Case 1+1+1=9: Mitä muuta?

 Tukipalveluiden tarveharkintainen rakenneselvitys 
2016-2017

 Seitsemän kokonaisuutta muodostavat strategisen 

kokonaisuuden (”strateginen liittouma”), jolla 
kansallisen merkityksen lisäksi kansainvälinen merkitys

 Näennäisten hallintorakenteiden sijaan keskitytään 

toimintaan – opiskelija- ja yritysetu ykkösasiana!

 Tarjonnan läpikäynti on osoittanut vain näennäistä 
päällekkäisyyttä – korjaustoimenpiteet käynnissä

29.4.2016www.haaga-helia.fi

19



Case 1+1+1=9: Miten tästä eteenpäin?

 Hyvää dialogia elinkeinoelämän, OKM:n sekä alueen 
muiden korkeakoulujen kanssa on käyty laajalti

 Yhteinen vastaus kehittämisvelvoitteeseen OKM:öön 

helmikuussa (19.2.)

 Yhteiset TaskForcet perustettu ja toiminnassa

 Edetään joka tapauksessa

 Uskomme, että aitoa toimintaa arvostetaan 
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Millaisia odotuksia lähitulevaisuudelle?

 Niukkuutta edelleenkin tarjolla

 Ei ole nähtävissä todellista konkreettista vaihtoehtoa 
juustohöyläämiselle

 Sisäiset paineet monitekemiselle ja kovalle 

operatiiviselle tehokkuudelle kasvavat koko ajan

 Rakenteiden keventäminen tapahtuu kahden erillisen 
tutkintalinjan kautta

 A) Hallinnolliset rakenteet

 B) Toiminnalliset rakenteet
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Lähivuosien koulutuspolitiikka

 Suurta visiota edelleenkin peräänkuulutetaan

 Tulemme näkemään paljon erityyppisiä kokeiluja 

 Markkinoille tulee myös yhä enemmän ulkomaalaista 
tarjontaa eli kilpailutilanne globalisoituu

 Digitaalisuus lisääntyy ja haastaa edelleen formaalista 

koulutusta

 Laatikkoleikit kiinnostavat päätöksentekijöitä, kun taas 
päivittäiset mikroepisodit kiinnostavat opiskelijoita!
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Huolenaiheita…

 Miten henkilöstö pysyy kehityksessä mukana?

 Miten ajattomuus ja paikattomuus toteutuu käytännön 
elämässä?

 Miten löydetään tasapaino digitaalisen maailman ja 

reaalimaailman välillä?

 Miten yleinen fragmentaarisuus pysyy hallinnassa?

 Miten pää kestää some-maailman haasteet?

 Miten taataan pitkäjänteisyys lyhytjänteisessä 
maailmassa?
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Lämmin kiitos mielenkiinnosta

Teemu Kokko

@teemukokko1


