
1. Tulevaisuuden osaaminen ei synny pelkästään 
tutkintoja suorittamalla. 

Haluamme rakentaa korkeakouluista paikkoja, joissa 
ei ainoastaan suoriteta tutkintoja, vaan joissa omaa 
osaamista on mahdollista kehittää ohjatusti ja tuetus-
ti läpi elämän. Koulutuksen sisältö ja toimintatavat on 
rakennettava nykyistä yksilöllisemmin, oppijan 
lähtökohdat ja tavoitteet huomioon ottaen. 

2. Osaamisen kehittymistä on mitattava 
uusilla tavoilla. 

Kun meistä jokaisen vastuu oman osaamisemme 
kehittämisestä kasvaa, on löydettävä uusia tapoja 
mitata ja tukea oppimista. Pilotoimme korkeakoulu-
yhteisössämme tekoälyyn perustuvaa teknologiaa, 
jonka avulla kuka tahansa voi tutkia oman osaami-
sensa nykytilaa ja saada tietoa, mihin suuntaan sitä 
kannattaa kehittää.

Työelämän murros ei tapahdu joskus tulevaisuudessa – muutos ja sen vaikutukset ovat jo täällä. 
Osaavan työvoiman puute on akuutti ongelma yhä useammalla alalla niin julkisella sektorilla kuin yri-
tyksissäkin. Pelkkä selvitysten tekeminen ja ongelmista puhuminen eivät enää riitä. Nyt tarvitaan tekoja.

Jotta osaavan työvoiman saatavuus ja hyvinvointiyhteiskuntamme jatkuvuus voidaan turvata, on 
Suomessa siirryttävä jatkuvan oppimisen aikaan. Tulevaisuudessa yhä useampi työtehtävä edellyttää 
korkea-asteen osaamista. Siksi yksi keskeisistä toimista on suomalaisen korkeakoulutuksen uudista-
minen tukemaan jatkuvaa oppimista. 

Tampereen korkeakouluyhteisössä edistämme ja testaamme jo uusia jatkuvan oppimisen muotoja 
kolmen periaatteen pohjalta.

“Määritellään termi ikuinen opiskelija kokonaan uudelleen! 
Korkeakoulun ovien ei pidä sulkeutua valmistumisen jälkeen, 
vaan sinne palataan yhä uudestaan. Johtoajatuksenamme 
on, että olet milloin tahansa tervetullut oppimaan uutta.” 

Mari Murtonen, korkeakoulupedagogiikan professori

”Valmiudet ja kyky kehittää omaa osaamista luodaan jo 
ennen työelämään siirtymistä. Korkeakoulutusta edeltävät 
opinnot rakentavat perustan uusien asioiden oppimiselle ja 
opiskeluun liittyville asenteille.” 

Petri Nokelainen, tekniikan pedagogiikan professori 
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”Perinteisesti osaamista on mitattu korkeakoulumaailmas-
sa tenteillä ja tutkinnoilla. Tutkinnot ovat kuitenkin vain 
lähtösertifikaatteja, jotka kertovat, mitä opiskelija on tähän 
asti oppinut. Jatkuvan oppimisen kohdalla arvioinnin pitäisi 
vastata kysymykseen, mitä minun kannattaisi tehdä 
seuraavaksi.” 

Markku Saarelainen, työelämäprofessori



3. Korkeakoulujen on toimittava yhteis-
kehittämisen alustoina. 

Kaikkien ei ole mahdollista – eikä järkevää – olla 
osaajia joka asiassa. Jatkuvaa oppimista on kehi-
tettävä korkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä 
niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. 
Näin eri toimijat voivat tuoda pöytään sen, missä 
ovat kaikkein parhaita. 

Tampereen korkeakouluyhteisön ja Pirkanmaan
 liiton Pilkahdus-verkostossa määrittelemme yh-
dessä tulevaisuuden osaamistarpeita. Luomme 
Bazaar-alustan, jonka kautta työnantaja voi löytää 
tutkijan kehitysprojektiin, korkeakouluopiskelija 
aiheen lopputyölleen tai tutkimusryhmä ongelman
 ratkaistavakseen. Samalla rakennamme pohjaa 
kohti yhteiseurooppalaista korkeakoulutusta, 
sillä toimintaympäristönämme on koko maailma.

Korkeakoulutus tarvitsee jatkuvan oppimisen vision, 
joka on luotava yhteistyössä korkeakoulujen ja yhteis-
kunnan eri toimijoiden kanssa. Yhdessä määritellyn 
suunnan lisäksi tarvitsemme nopeita konkreettisia 
toimia. Valmiita vastauksia ei vielä ole, ne on luotava 
yhdessä. 

Kutsumme Sinut mukaan viemään kanssamme 
kansainvälisesti arvostettua korkeakoulutus-
tamme uuteen aikaan – sanoin ja teoin. 

Heli Harrikari
Johtaja, Jatkuva oppiminen
heli.harrikari@tuni.fi, +358 40 198 1040

”Jatkuva oppiminen vaatii yhteispeliä yhteiskunnan 
kaikilta eri toimijoilta. Korkeakouluilta ja työelämältä 
jatkuva oppiminen edellyttää yhteyksien tiivistämistä.” 

Sini Teräsahde, väitöskirjatutkija

”Mitä enemmän eri alojen ja organisaatioiden ihmiset 
tekevät töitä yhdessä, sitä nopeammin edistyksellisimmät 
toimintamallit voidaan tunnistaa ja ottaa laajaan käyttöön. 
Yhteiskehittämistä työelämän ja korkeakoulumaailman 
välillä tehdään jo paljon, mutta parhaat käytännöt eivät 
hyödytä tasaisesti kaikkia aloja.” 

 Marko Seppänen, tuotantotalouden professori

Jatkuvan oppimisen hanke on yksi neljästä koko Tampereen korkeakouluyhteisöä 
leikkaavasta kehityshankkeesta. Viisivuotisen hankkeen tavoitteena on uudistaa 
korkeakoulutusta�vastaamaan paremmin työelämän ja yhteiskunnan muuttuviin 
tarpeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö�rahoittaa hanketta vuosina 2019–2020, 
ja hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.
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