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Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue

Koulutusjohtaja
Liisa Kairisto-Mertanen

Hankinnat, myynti ja 
logistiikka

Marjo Kumpula
KT-päällikkö

Koulutukset

Tutkimusryhmät

Rakentaminen, ympäristö ja 
energia

Juha Kääriä
KT-päällikkö

Koulutukset

Tutkimusryhmät

Kone- ja meritekniikka sekä 
muotoilu

Ari Putkonen
KT-päällikkö

Koulutukset

Tutkimusryhmät

Monimuotokoulutus ja 
ylempi AMK

Kristiina 
Meltovaara
KT-päällikkö

Koulutukset

Tutkimusryhmät

• Meritekniikka
• Design thinking
• Energiateknologia
• Tulevaisuuden 

tuoteprosessit

• Liiketoimintaosaaminen 
ja prosessien johtaminen

• Myynti ja hankinnat

• Energia ja ympäristö
• Vesitekniikka
• Resurssitehokas 

liiketoiminta
• Rakennettu ympäristö

• Turvallisuus







Toimintatapamme muodostaa 
Innopeda® -pohjainen 

oppimisjatkumo!



Massatuotannon aika

Tuottavuuden aika

Internetin aika

Luovuuden aika

 Hyvät tuotteet on tehtävä halvemmalla

 Hyviä tuotteita on tehtävä vielä 
halvemmalla siten , että laatu on 
hyvää

 Hyvät tuotteet on tehtävä 
halvemmalla, paremmin, 
nopeammin ja ne on markkinoita 
uusia kanavia pitkin

 Asiat on tehtävä 
halvemmalla, paremmin, 
nopeammin … ja on tehtävä 
lisää uusia asioita

Viimeisten 100+ vuoden aikakaudet

Yritysten, teollisuuden ja 
kansakunnan on 

mukauduttava jokaisen 
aikakauden 

erityisvaatimuksiin 
mikäli ne haluavat pysyä 

kilpailukykyisinä

Meneillään oleva luovuuden aika asettaa uusia
näkökulmia yrityksille, teollisuudelle, kansakunnille …



Menestyminen 
tulevaisuuden 
työelämässä
• Kyky osallistua 

innovaatio-
prosesseihin

• Aikaansaadut 
todelliset Innovaatiot

• Sisältöosaaminen,
joka tuottaa
innovaatioita

TULOKSETIdeointi
Valmistus
/ palvelujen 
tuottaminen

Testaus

Innovaatioprosessi



www.turkuamk.fi

Innovatiivinen 
yksilö on 

kaiken perusta
Päämäärätietoisuus

Luova ongelmanratkaisu
systeemiajattelu

Kyky kytkeytyä 
vuorovaikutuksen 

kautta muihin 
Vuorovaikutus

Kyky rakentaa 
verkostoja ja 
toimia niissä 

niitä 
ylläpitäen 

Verkostoituminen

Yksilö Yhteisö Verkosto

Innovaatiokompetenssit



Tulevaisuuden sisältöosaamiseen liittyvät kompetenssit

Meta-
innovaatiot

- opetus ja 
oppimismenetelmät-
työelämälähtöisyys

- soveltava, innovatiivinen 
tutkimus ja 

kehitystoiminta
- joustava 

opetussuunnitelma
- monialainen 

oppimisympäristö
- kansainvälistyminen

- yrittäjyys
- oppimistulosten 

arviointi

Onnistuminen
tulevaisuuden 
työelämässä
• Kyky osallistua 

innovaatio-
prosesseihin

• Aikaansaadut 
todelliset Innovaatiot

• Sisältöosaaminen,
joka tuottaa
innovaatioita

Verkosto-
osaaminenYhteistyökyky

Kokonais-
valtaisuus

Luova 
ongelman-

ratkaisukyky

Päämäärä-
tietoisuus

yksilö

yhteisö verkosto

Innovaatiokompetenssit

5.11.2015

TULOKSET

Ideointi
Valmistus
/ palvelujen 
tuottaminen

Testaus

Innovaatioprosessi



Innovaatiopedagogiikka on yksilöiden ja ryhmien innovaatiokompetenssien kehittymisestä 
kiinnostunut oppimisote, joka tarkastelee tiedon omaksumista, tuottamista ja käyttöä siten, 

että saadaan aikaa innovaatioita synnyttävää sisältöosaamista. 

Innopeda® in action, jokaisen oma sovellus

Oppimistuloksena innovaatioita tuottavaa sisältöosaamista pitäen sisällään
yksilö-, yhteisö- ja verkostotason innovaatiokompetenssit



Opettajaohjaaja

Opiskelija-
ohjaaja 2

Opiskelija-
ohjaaja 3

Opiskelija-
ohjaaja 4

Opiskelija-
ohjaaja 1

Opettaja ja 

opiskelijaohjaajat

Projektipaja ja ryhmänohjaajan opinnot

Projektipaja 5 op

Ryhmänohjaajan 
opinnot 5 op

Toimeksi-
annot



Yksilöosaaminen
- päämäärätietoisuus
- luova ongelmanratkaisu
- systeemiajattelu

Yhteisöosaaminen

Verkosto-
osaaminen

Sisältö-

osaaminen

Onnistuminen

työelämässä
Innovaatiokompetenssit
ja niiden tuottaminen

Jokaisen
soveltajan 

oma 
tulkinta

Uudistuva

Amma-
tillinen

Käytännön
-läheinen

Laaja-
alainen

tapana toimia



Kiitos!
Yhteystiedot
Liisa Kairisto-Mertanen
s-posti: liisa.kairisto-mertanen@turkuamk.fi
puh.:     050 3854118
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