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tiivistelmä

suomalaisten insinöörien vahvuus on hyvä ongelmanratkaisukyky, joka pohjautuu vahvaan 
tekniikan tuntemukseen ja matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen. Nykyistä teknillistä 
korkeakoulutusta yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on kuitenkin monin tavoin kehitet-
tävä, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin. Moni 

työelämässä tärkeä osaamisalue, kuten liiketoimintaosaaminen, kansainvälisyys ja kestävä kehitys, jää 
koulutuksessa liian vähälle huomiolle. Keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät opintosisältöjen sijasta 
kuitenkin opetussuunnitelmiin ja opetusmenetelmiin. Esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellistä osaa-
mista voitaisiin parantaa hakemalla opintojen alkuvaiheen peruskursseille uusia pedagogisia ratkaisuja.

Ongelmanratkaisuajattelun lisäksi on kyettävä vahvistamaan edelleen luovuutta ja kyseenalaistamista. 
Työssä ratkaistaviin ongelmiin on harvoin yhtä oikeaa vastausta ja ne ylittävät tieteenalojen rajat. Ongel-
miin onkin haettava ratkaisuja ennakkoluulottomasti eri tekniikan alojen sekä muiden alojen osaamista 
yhdistäen. Tulevaisuuden insinööri tarvitsee siksi myös paremmat valmiudet yhteisölliseen oppimiseen 
ja jaettuun asiantuntijuuteen. 

Koulutuksen käytännönläheisyys ja tiiviit elinkeinoelämäyhteydet ovat merkittäviä tekniikan korkea-
koulutuksen vahvuuksia. Työssä oppimista voidaan edelleen merkittävästi tehostaa määrittelemällä har-
joittelun, harjoitustöiden ja muun työssä oppimisen osaamistavoitteet nykyistä tarkemmin. Opetuksen 
yhteyttä yksikön omaan tutkimukseen ja kehitystoimintaan on tuettava nykyistä enemmän. Tekniikka 
tarvitsee alalle soveltuvia pedagogisia malleja niin opetussuunnitelmatyöhön kuin opetusmenetelmien-
kin kehittämiseen. 

Korkeakoulujen pedagogisen johtajuuden kulttuuria on vahvistettava myös tekniikan alalla. Tutkinto-
jen ja opetuksen kehittämistä on johdettava niin, että jokaisella toimijalla korkeakoulussa on oma mää-
ritelty roolinsa ja tehtävänsä systemaattisessa kehittämistyössä. Hyvä opetussuunnitelmatyö edellyttää 
lisäksi yhteisöllistä toimintakulttuuria. Vain siten on mahdollista luoda yhteinen näkemys tutkinnon 
tuottamasta osaamisesta ja kehittää tutkintoja niin, että opiskelijalla on aikaa oppia ja kehittää osaamis-
taan kohti tavoiteltavaa asiantuntijuutta.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa on uskallettava yhä rohkeammin valita, mitkä asiat kuuluvat pe-
ruskoulutukseen ja mitkä täydennyskoulutukseen. Jokaisella kurssilla on määriteltävä ydinaines ja opis-
kelijan ajankäyttösuositukset. Näin opiskelija tietää, mitä hänen oletetaan oppivan ja minkä verran opis-
keluun kannattaa suunnilleen käyttää aikaa. Oppijat ovat erilaisia, mutta suositukset auttavat opiskelijaa 
ajankäytön arvioinnissa. Lisäksi opiskelija saa myös tietoa omasta oppimisestaan ja opiskelutyylistään.

Tämä ”Osaamista oppimalla” -projekti toteutettiin osana Teknillisen korkeakoulutuksen kansallista stra-
tegiaprojektia ja sen tavoitteena on tekniikan korkeakouluopetuksen kehittäminen. Tarkoitus on määrittää, 
miten opetusta on kehitettävä, jotta saavutetaan alan strategiassa (Teknillisen korkeakoulutuksen kansallinen 
yhteistyöryhmä1, 2008) asetettu tavoite: Suomessa on maailman paras teknillinen korkeakoulutus. Projek-
tiin osallistuivat tekniikan yhteistyöryhmässä edustetut alan keskeiset sidosryhmät sekä noin 60 tekniikan 
opetukselle keskeistä toimijaa, mm. opettajia, tutkijoita ja kehittäjiä. Työ tehtiin kahdessa kutsuseminaaris-
sa, verkkotyöskentelyssä, yritysedustajille järjestetyssä työseminaarissa sekä yhteistyöryhmän kokouksissa. 
Ida Mielityinen TEKistä koordinoi työtä ja kirjoitti raportin. 

Projektissa tarkasteltiin kaikkia neljää insinööritutkintoamme: insinööri (AMK), diplomi-insinööri, 
tekniikan kandidaatti, insinööri (ylempi AMK). Lähtökohtana oli analyysi insinöörin tulevaisuuden 
työelämässä tarvitsemasta osaamisesta. Osaamistarveanalyysin pohjalta määriteltiin tarkempia oppimi-
seen liittyviä tavoitteita. Näin päädyttiin pohtimaan muun muassa korkeakoulun toimintakulttuuriin, 
tutkintoihin, opetustyön johtamiseen ja opetusmenetelmiin liittyviä kysymyksiä ja kehittämistarpeita.  

abstract

excellent problem solving skills are a key strength of the Finnish engineers. These skills are 
based on in-depth knowledge of technology and good competencies in math and natural sci-
ences. However, in order to meet the skill needs of the labor market in the future, the present 
engineering education provided by the universities and polytechnics needs to be developed in 

several ways. Many competencies that are important in working-life, like business expertise, internation-
alization and sustainable development skills, do not get enough attention in education programs. How-
ever, the key development areas are related to the teaching methods and curricula, not so much to the 
contents of studies. As an example, new pedagogical solutions during the initial studying phase would 
improve the learning results of the students in the basic courses of mathematics and natural sciences.

In addition to problem solving skills there is a need to increase creativity and ability to call things into 
question. Problems that are encountered at work can rarely be solved through one single correct answer 
and they are often interdisciplinary by nature. The winning solutions will often be unconventional, 
combining knowledge and skills in an interdisciplinary way. Therefore, future engineers need to be bet-
ter prepared for collaborative learning and shared expertise.

Remarkable strengths of the Finnish engineering education are the close connection with the working-
life and practical orientation of the education. Learning at work can be made considerably more effec-
tive by defining more accurately the learning objectives of practical training, assignments and other 
working-life periods during studies. It is also necessary to strengthen the connection between education 
and research and development activities. Engineering education needs field-specific pedagogical models 
for the development of the teaching methods and curricula.

The pedagogic leadership culture in higher education must be strengthened also in the field of tech-
nology. The development of qualifications and teaching must be steered in a way that every actor in the 
institution has a clearly specified role and tasks in the systematic development work. Moreover, success-
ful curriculum work requires a collaborative operating culture. This is the only way to achieve a shared 
view of the learning obtained by completing the degree, in a way that student has enough time to learn, 
and develop competencies and skills towards the desired expertise.

In qualification-oriented education, there is a need to define more clearly what must be learned dur-
ing Bachelor and Master studies and what remains for continuing education. The central course content 
and the student’s recommended use of time must be defined in every course. This enables the student 
to know what he or she is expected to learn and what is the advisable timeframe for learning. Learners 
are different but recommendations help students to estimate the required use of time. And moreover, 
students get feedback on their learning achievements and learning styles.

This “Competencies through Learning” project was implemented as a part of the National Strategy 
Project for the Finnish Engineering Education. The purpose of the project was to develop teaching of the 
engineering education at universities and polytechnics. The intention was to define how education must 
be developed in order to meet the strategic objective set by the National Cooperation Group for the Finn-
ish Engineering Education (2008): The best engineering education in the world is provided in Finland. 
The participants of the project consisted of the key stakeholders represented also in the National Coop-
eration Group, plus some 60 central actors of engineering education, including for example teachers, 
researchers and developers. The project work was done in the form of two invitation workshops, virtual 
learning environment, a workshop for industry and commerce representatives and Cooperation Group 
meetings. Ida Mielityinen from TEK coordinated the work and wrote the report.  

The project focused on examining our four engineering qualifications: Bachelor of Engineering, Mas-
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ter of Science in Technology, Bachelor of Science in Technology, and Master of Engineering. The starting 
point for the work was an analysis of the anticipated skills and competencies that engineers need in the 
working-life in future. Learning objectives were defined based on the analysis of skill needs. Conse-
quently, the project ended up with extending discussions to a number of questions and development 
needs including tertiary education institutions’ operating culture, qualifications, steering of teaching and 
teaching methods. 

sammandrag

De finska ingenjörernas starka sida är god problemlösningsförmåga. Den baserar sig på ma-
tematisk-naturvetenskapligt kunnande och gedigen kännedom om teknik. Vi bör dock 
utveckla den tekniska högskoleundervisningen vid universiteten och yrkeshögskolorna så 
att den på bästa möjliga sätt svarar mot yrkeslivets framtida kunskapskrav.  Många viktiga 

delområden inom arbetslivet, såsom kännedom om affärsverksamhet, internationell praxis och hållbar 
utveckling, får alltför lite utrymme i utbildningen. De viktigaste utvecklingsobjekten ansluter sig inte till 
undervisningsinnehållet utan till läroplanerna och undervisningsmetoderna. Vi kunde till exempel för-
bättra det matematisk-naturvetenskapliga kunnandet genom att förnya den pedagogiska utformningen 
av grundkurserna i början av studietiden.

Vid sidan om problemlösningstänkandet måste vi ytterligare kunna förstärka kreativiteten och ifråga-
sättandet. Problemen som ska lösas på jobbet har sällan ett enda rätt svar, de följer inte heller de olika 
vetenskapsgrenarnas strukturer. Det gäller att fördomsfritt leta efter lösningar genom att kombinera 
kunnande inom olika tekniska discipliner med kunnande på andra områden. Framtidens ingenjör behö-
ver därför också bättre färdigheter när det gäller kollaborativ inlärning och delad sakkunskap. 

Betydande starka sidor har den högre tekniska utbildningen i sin närhet till praktiken och i de täta 
kontakterna till näringslivet. Arbetspraktiken kan märkbart effektiveras genom att man noggrannare 
än hittills slår fast vilken kompetens man vill uppnå via arbetserfarenhet, övningsarbeten och annan 
praktisk inlärning. Också kopplingen mellan undervisningen och högskoleenhetens forsknings- och 
utvecklingsfunktioner bör stärkas. Tekniken behöver branschanpassade pedagogiska modeller såväl i lä-
roplansarbetet som i utvecklingen av inlärningsmetoderna.

Högskolornas pedagogiska ledarskapskultur bör stärkas också på teknikens område. Utvecklingen av 
examina och undervisningen bör ledas så, att varje aktör i högskolan har sin egen definierade roll och 
uppgift i det systematiska utvecklingsarbetet. Ett bra läroplansarbete förutsätter dessutom en samar-
betsinriktad verksamhetskultur. Endast på det sättet blir det möjligt att skapa en gemensam syn på det 
kunnande som examen ger upphov till och att utveckla examina så, att studenten har tid att inhämta 
kunskaper och utveckla dessa för att uppnå den eftersträvade nivån av sakkunskap.

Inom den examensinriktade utbildningen måste man allt modigare våga välja vilka ämnen som hör till 
grundutbildningen och vilka till fortbildningen. Under varje kurs bör man slå fast vilket kärnämnet är 
och vilka rekommendationer gäller beträffande den studerandes tidsanvändning. Då vet studenten vad 
han eller hon förväntas lära sig och hur mycket tid det lönar sig att satsa på studierna. De studerande är 
olika, men rekommendationerna hjälper dem att bedöma sin tidsanvändning. Dessutom lär sig studen-
ten känna sin egen inlärningsprocess och studiestil.

Detta projekt benämnt ”Kunnande genom inlärning” förverkligades som en del av Det nationella 
strategiprojektet för den tekniska högskoleutbildningen. Projektets syfte är att utveckla den tekniska 

högskoleundervisningen. Avsikten är att fastställa hur undervisningen borde utvecklas så att det mål som 
uppställs i branschens strategiplan (Tekniska högskoleutbildningens samarbetsgrupp1, 2008) uppnås: 
Finland har världens bästa tekniska högskoleutbildning. 

I projektet deltog branschens centrala intressentgrupper samt cirka 60 aktörer, bland annat lärare, 
forskare och utvecklare. Arbetet gjordes under två seminarier med inbjudna deltagare, genom arbete på 
nätet, under ett arbetsseminarium med företagsrepresentanter samt under samarbetsgruppens möten. 
Ida Mielityinen från TEK koordinerade arbetet och skrev rapporten.

Projektet granskade alla våra fyra ingenjörsexamina: ingenjör (YHS), diplomingenjör, teknologie kan-
didat, ingenjör (högre YHS). Utgångspunkten var en analys av det kunnande som ingenjören behöver 
i framtidens arbetsliv. Utgående från behovsanalysen fastställdes noggrannare målsättningar för inlär-
ningen. Härifrån kom man fram till att diskutera bland annat högskolans verksamhetskultur, examina, 
undervisningsarbetets ledning samt frågor rörande undervisningsmetoderna och utvecklingsbehoven. 
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1 JohtoPäätökset

Maailmassa valmistuu vuosittain noin miljoona insinööriä. Mikä erottaisi Suomen 8000 valmistuvaa in-
sinööriä Kiinan tai Intian sadoistatuhansista insinööreistä? Keskeinen tulevaisuuden kysymys on, kuinka 
tekniikan koulutusta voidaan kehittää tarttuen rohkeasti yhdessä haasteisiin, mutta menettämättä sen 
nykyisiä vahvuusalueita.

Nykyisen tekniikan korkeakoulutuksen haasteena on muun muassa suuri opiskelijajoukko suhteessa 
opetushenkilökunnan määrään ja matemaattis-luonnontieteelliseen rekrytointipohjaan. Toisaalta opis-
kelijoiden heterogeenisuus on tuonut alalle myös kaivattua muutosta, erilaisia oppijoita ja monenlaisia 
ihmisiä. Tätä monipuolistumista koulutuksessa täytyy oppia käyttämään hyväksi. Koulutusala on erit-
täin laiteintensiivinen, ja resurssipulan vuoksi laitteiden kehityksessä ei ole pysytty mukana. Ainakin 
edellä mainittujen seikkojen epäillään vaikuttavan voimakkaasti opintojen heikkoon läpäisyasteeseen 
– lähes puolet tekniikan alan opiskelijoista ei koskaan valmistu.

osaaminen ratkaisee
Suomalainen yhteiskunta ja työelämä tarvitsevat menestyäkseen tulevaisuudessakin insinööriosaamista. 
Kansainvälinen osaamiskilpailu edellyttää, että vahvistamme ydinosaamisalueitamme, ennakoimme tu-
levaisuuden osaamistarpeita ja kehitämme tekniikan korkeakoulutusta näiden mukaisesti ympäristön ja 
ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Osaamista oppimalla -projektin lähtökohtana oli tulevaisuuden insinöörin osaamistarpeiden analysointi. 
Nämä jaoteltiin neljään pääryhmään: tekniikan ydinosaaminen; poikkitieteellinen osaaminen; vuorovaiku-
tus-, kansainvälisyys- ja organisaatio-osaaminen sekä arvot ja asenteet. Näihin ryhmiin sisällytettiin keskei-
simmät ja koulutuksessa tarvittavan muutoksen näkökulmasta tärkeimmät osaamisalueet.

Insinööriprofession ydinosaaminen on tulevaisuudessakin teknistä ja matemaattis-luonnontieteellistä 
osaamista.  Näyttää selvältä, että muut osaamisalueet ovat jatkossa kriittisen tärkeitä jokaisen insinöörin 
osaamisessa. Niiden suhteellinen painoarvo työelämässä tarvittavan osaamisen osana on kasvanut. Toki 
niiden arvo nousee vasta oman alan tekniikan syvällisestä tuntemisesta.

 Arvoilla ja asenteilla näyttäisi olevan suuri merkitys hyvässä teknillisessä korkeakoulutuksessa. Ne 
liittyvät läheisesti moniin insinööriosaamisen ongelmiin. Opetussuunnitelmatyöstä vastaavat yhteisöt 
ovatkin merkittävän haasteen edessä: niiden tulisi reflektoida koulutusta ohjaavaa – usein tiedostama-
tonta – arvopohjaansa. Työelämän monikulttuuriset, globaalit ja poikkitieteelliset tiimit edellyttävät 
insinööreiltä kykyä tunnistaa oman työnsä ja ajattelunsa arvo- ja asenneperustaa. Jo opintojen aikana, 
ammatti-identiteetin alkaessa muotoutua, pitäisi tukea poikkitieteellisyyttä ja muiden alojen osaamisen 
arvostusta. Nämä taidot ja asenteet ovat yhteydessä esimerkiksi liiketaloudelliseen menestymiseen ja 
uusien innovaatioiden syntyyn tieteiden rajapinnoille. 

Insinöörien osaamiseen kohdistuu monia osaamisvaateita, joita ei perinteisesti ole yhdistetty tekniikan 
korkeakoulutettujen ydinosaamiseen, kuten yhteisöllinen oppiminen, liiketoimintaosaaminen, kansain-
välistymistaidot, kestävään kehitykseen liittyvä osaaminen sekä moniammatillisissa tiimeissä toimimi-
nen. On myös uskallettava kysyä, tukevatko nykyiset koulutukselliset rakenteet tulevaisuuden osaamis-
tarpeiden saavuttamista parhaiten? Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on alojen välisessä yhteistyössä 
suuri merkitys. 

Yhdessä oppiminen on tulevaisuuden taito
Tekniikan koulutuksessa tulisi huomioida nykyistä paremmin sekä yksilön oppimisen että yhteisölli-
sen oppimisen näkökulmat. Työelämässä pärjääminen ja innovaatiotoiminta edellyttävät yhteisöllistä 

oppimista ja verkostoissa toimimista. Tästä huolimatta opinnot usein suorastaan estävät yhteisöllistä 
oppimista. Tarvitsemme lisää tietoa siitä, mikä tukisi yhteisöllistä oppimista sekä luovuuden ja innovaa-
tion kehittymistä jo opintojen aikana. Yhteisöllistä oppimista ja yksin oppimista ei tule nähdä toistensa 
vastakohtina tai toisensa poissulkevina asioina. Viime kädessä yksilö prosessoi tiedon ja oppii itse, mutta 
jokaisessa oppimisprosessissa on kyse yksilön ja yhteisön monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. Tästä 
kokonaisuudesta tarvitaan lisää tietoa nimenomaan tekniikan korkeakoulutuksessa. 

Yhdessä tekemisessä tarvitaan sosiaalisia taitoja – rohkeutta, vastuullisuutta, erilaisuuden sietokykyä, 
kommunikointitaitoja sekä periksiantamattomuuden ja joustavuuden punnintaa. Ryhmätyötaidot näh-
dään nykyisessä korkeakoulutuksessa vaarallisen kapeasti, ja ne ovat aliarvostettuja. Ne tulisikin analy-
soida hienosyisemmiksi osaamistavoitteiksi, jotta niiden systemaattista kehittymistä opintojen aikana 
voidaan tukea.

Kaiken kaikkiaan tekniikan korkeakoulutuksessa on suuri tarve alan omille pedagogisille innovaati-
oille: aidosti osaamislähtöisille opetussuunnitelmille, tavoitteita toteuttaville opetusmenetelmille sekä 
uudenlaiselle opetuskulttuurille. Matemaattis-luonnontieteellisen oppimisen tukemista on kehitettävä 
erityisesti koulutuksen alkuvaiheen raskaiden peruskurssien osalta. Työssä on käynyt selväksi, että edel-
leen osaamistarpeiden pohjana ja ytimessä insinöörillä on matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen. 
Tämän osaamisen kehittyminen vaatii kuitenkin runsaasti työtä ja vaivannäköä jokaiselta opiskelijalta. 
Korkeakouluilla on oikeus ja velvollisuus vaatia osaamisen edellyttämää työtä. Opiskelijoita on usein vai-
kea motivoida tähän työhön, etenkään kun osaamisalue ei näy työpaikkojen rekrytointi-ilmoituksissa. 

Jokainen yksilö oppii ja ymmärtää viimekädessä asiat itse ja yksilöllisin tavoin. Yhteisöllisyyttä tukevilla 
opetusmenetelmillä voidaan tästä huolimatta saavuttaa matemaattis-luonnontieteelliselläkin osaamisalueel-
la paljon. Niillä voidaan tukea motivaatiota ja lisätä ”työntekemisen meininkiä”. Monipuoliset opettamisen 
ja oppimisen tavat mahdollistavat myös erilaisten oppijoiden tukemisen. Alkuvaiheen opinnoissa yhtei-
söllisyyden merkitys on erityisen suuri, koska opinnot sijoittuvat omaa elämäänsä aloittelevalla nuorella 
vaativaan aikaan. Samoin opiskelijat vasta harjoittelevat korkeakouluopinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja.

koulutuksessa uskallettava priorisoida
Työelämä kehittyy jatkuvasti, ja tekniikan alalla tiedontuotannon vauhti on valtava. Hyvien oppimis-
tulosten takaamiseksi korkeakoulujen on jatkuvasti priorisoitava opetussisältöjä. Projektin keskeinen 
tavoite onkin ollut määritellä työnjakoa tutkintoon johtavan koulutuksen ja sen jälkeisen osaamisen 
karttumisen välillä. Tämä helpottaisi korkeakoulujen työtä ja rohkaisisi niitä rajaamaan perustutkintojen 
ydinosaamista. Tällöin myös työnantajat tietäisivät paremmin, millaista osaamista he keskimäärin voivat 
odottaa valmistuvalta insinööriltä, ja pystyisivät siten paremmin suuntamaan täydennyskoulutusta.

Projektin nimi viittaa pyrkimykseen täsmentää korkeakoulutuksen tuottamaa osaamista. Hyvää ope-
tussuunnitelmatyötä painottamalla halutaan korostaa, että tutkintovaatimuksiin lisätyn kirjan sisältö ei 
automaattisesti jalostu opiskelijan osaamiseksi. Päinvastoin – mitä enemmän tutkinnossa on priorisoi-
matonta sisältöä, sitä vähemmän opiskelija oppii. On esimerkiksi tärkeää osoittaa, miten syvää oppimista 
opiskelijan tulisi tavoitella eri alueilla. Mitä tarkemmin opetussuunnitelman laatijat ovat selvillä opetuk-
sellisista tavoitteistaan ja mitä selvemmin he viestivät ne, sitä varmemmin myös opetus- ja arviointime-
netelmät auttavat opiskelijaa hyviin oppimistuloksiin. 

Parhaimmat koulutusohjelmat priorisoivat oppiainesta rohkeasti ja edistävät oppimisen syvyyttä ja 
oivaltamisen iloa osuvilla opiskelumenetelmillä. Tämä merkitsee opiskelijalle opiskelun ja oppimisen 
rauhaa. Tämä ei tietenkään tarkoita, että opiskelijaa ei saisi vaatia tekemään työtä opintojensa eteen – 
päinvastoin, minimiosaamisvaatimusten täyttäminen on korkeakoulun velvollisuus ja merkki koulutuk-
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sen laadusta. Koulutus tulee järjestää siten, että opiskelijalla on aikaa oppia ja saavuttaa osaamistavoit-
teet. Tätä vaatimusta ei ole helppo täyttää koulutusta kehitettäessä: aktivoivat opetusmenetelmät lisäävät 
opiskelijan työmäärää, ja liiallinen työmäärä taas suuntaa oppijaa kohti pintaoppimista.

Keskustelu opetus- ja arviointimenetelmistä on erityisen tärkeää. Monet projektissa haastaviksi ha-
vaitut osaamiskokonaisuudet näyttäisivät edellyttävän merkittäviä muutoksia nykyiseen opetus- ja opis-
kelukulttuuriin. Oppiaineen yleisten tavoitteiden rinnalle tarvitaankin osaamistavoitteet, jotka tukevat 
opetus- ja arviointimenetelmien valintaa. Vasta näin opetus- ja arviointimenetelmät saavat opetussuun-
nitelmatyössä ansaitsemansa arvon ja paikan. 

oppimista pitää suunnitella ja johtaa
Opiskelijan oppimisen kaarta opintojen aikana voi ja sitä tuleekin suunnitella ja johtaa. Tällä on toki 
myös reunaehtonsa vapaassa opiskelukulttuurissa ja heterogeenisessä opiskelijajoukossa. Korkeakoulut 
tarvitsevat vahvempaa pedagogisen johtajuuden kulttuuria ja käytänteitä. Tutkintojen rakennetta, opin-
tosisältöjä, osaamistavoitteita ja opetusmuotoja on arvioitava ja kehitettävä jatkuvasti. Toisaalta uudis-
tustyö ei saa kuormittaa yksittäistä opettajaa liikaa eikä viedä aikaa kohtuuttomasti tutkimukselta ja ope-
tukselta. Usein jo pienet muutokset riittävät, kunhan ne toteutetaan johdonmukaisesti, pitkäkestoisesti 
ja systemaattisesti.

Moniin haasteisiin voidaan korkeakouluissa tarttua opetuksen ja opintojen järjestämiseen liittyvil-
lä toimilla. Opetussuunnitelmasta voidaan rakentaa linjakas kokonaisuus, jossa opiskelijan on helppo 
hahmottaa syventyvä osaamisen kaari ja tehdä valintoja. Opetuksen järjestämisellä voidaan turvata, että 
rinnakkain suoritettaviksi tarkoitetut opinnot eivät ole päällekkäin ja opiskelija voi halutessaan suorittaa 
opintoja joutumatta liiemmin pohtimaan opintojen rakentumista. Opintojen mitoittaminen on erotta-
maton osa oppimisen edellytyksiä. 

Opiskelijoiden motivaatiota voidaan tukea opintojen ohjauksella, kehittämällä opintojen alkuvaiheen 
raskaita peruskursseja ja tukemalla yhteisöllistä oppimista ja ryhmäytymistä. Opetuksessa tulee myös 
hyödyntää nykyistä paremmin opiskelijoiden vahvuuksia: he vaativat koulutukselta aiempia sukupolvia 
enemmän ja ovat monilta tulevaisuuden näkökulmasta keskeisiltä taidoiltaan – kuten virtuaalisessa tie-
donhankinnassa ja verkostojen käytössä – opettajiaan etevämpiä. 

Hyvin tehty opetussuunnitelma on tärkeä informaation lähde. Koulutukseen pyrkivälle hyvä ope-
tussuunnitelma antaa verrattomasti enemmän tietoa kuin kappaleen mittaiset esittelytekstit alasta tai 
epämääräiset mielikuviin perustuvat mainoskampanjat. Myös työnantaja tarvitsee tietoa kehittyvästä 
koulutuksesta rekrytointiensa pohjaksi. Niin ikään koulutuksen ennakoinnin tulisi kansallisella tasolla 
pohjautua tutkintojen osaamisprofiileihin.

käytännönläheinen ja itsenäinen insinööri
Suomalaisen teknillisen korkeakoulutuksen erityinen vahvuus on opintojen aikainen tiivis elinkeino-
elämäyhteys (harjoitustyöt, ekskursiot, työkokemus). Valmistuvien insinöörien runsas työkokemus ja 
valmiit työelämäkontaktit sekä koulutuksen ja työelämän liukuva rajapinta tukevat koulutuksen käytän-
nönläheisyyttä. Työelämäyhteys syntyy paitsi opiskelijoiden oman työkokemuksen myös korkeakoulu-
jen tiiviiden työelämäyhteyksien kautta. Työnantajat kokevat saavansa töihin itsenäisiä insinöörejä, jotka 
uskaltavat tarttua ongelmiin ja kantavat hyvin vastuuta.  Ongelmanratkaisukyky ja itsenäisyys ovat mer-
kittäviä vahvuuksia, jotka ovat epäilemättä ainakin osittain yhteydessä opintojen vapauteen ja mahdolli-
suuteen muovata tutkintoa melko vapaasti haluamallaan tavalla. 

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja työssä oppiminen  liittyvät erottamattomasti valmistuvan insinöörin 

osaamiseen. Työssä oppiminen on toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa käytetty termi. Tässä jul-
kaisussa sitä termiä erikseen kirjoitettuna käytetään tarkoittamaan – hiukan epämääräisesti – kaikkea sitä 
osaamista, jonka insinööri on hankkinut opintojensa aikana työelämässä. Työssä oppimiseen nivoutuu 
myös kysymys sekä korkeakoulujen ja työelämän että tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennys-
koulutuksen välisestä työnjaosta. Tällä alueella on monia insinöörikoulutuksen avainvahvuuksia. Toi-
saalta työssäkäynnistä ja opintojen vapaudesta seuraa myös opiskeluprosessin katkeamisia ja merkittäviä 
haasteita opintojen järjestämiselle. Ammattiaineisiin liittyvä työssäkäynti on yleistä. 60 % kaikista 4–6 
vuosikurssin DI-opiskelijoista on ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä2. 

Entistäkin tiiviimmät ja systemaattisemmat yhteydet työelämään vahvistaisivat suomalaisen insinöö-
rin osaamista. Tämä kehittämistyö vaatii sekä kansallisia toimia, korkeakoulutason koordinaatiota että 
yhteistyötä tutkimus- ja opetushenkilökunnan välillä opetussuunnitelmatyöstä vastaavissa yksiköissä. 
Opintojen aikaisen työssäkäynnin ja harjoittelun opetuksellisen kehittämisen tulisikin olla keskeisessä 
asemassa koulutuksen kehittämisessä lähitulevaisuudessa. Harjoittelulle, työssä oppimiselle ja kaikelle 
opiskeluaikaiselle työssäkäynnille tulisi määritellä opetussuunnitelmassa omat osaamistavoitteet. Ylipää-
tään työssä oppimisen koulutuksellisista tavoitteista, laajuudesta, ajoittamisesta ja ohjauksesta tulisi kes-
kustella nykyistä tarkemmin.  

osaamisen käyttö edellyttää työkykyä ja hyvinvointia  
Työelämässä tarvitaan hyvinvoivia ihmisiä, jotka jaksavat tehdä töitä vuosikymmeniä. Käsitys itsestä ja 
ammatillinen identiteetti alkavat muovautua opiskeluaikana. Opintojen realistinen mitoittaminen jättää 
opiskelijalle aikaa muuhun toimintaan ja tukee samalla käsitystä, että työnteko ei ole koko elämä. Glo-
baali markkinatalous on tehnyt työelämän epävarmaksi, eikä kukaan voi olla varma työpaikastaan. Pärjä-
täkseen työmarkkinoilla jokainen työntekijä tarvitsee vahvan ammatillisen itsetunnon, stressinsietokykyä 
ja monipuolista hyvinvointia. Näiden varassa hän voi käyttää ammatillista osaamistaan sekä osallistua 
hyvinvoivan ja innovatiivisen työyhteisön rakentamiseen. Toisaalta jo opintojen aikana voidaan ruokkia 
kunnianhimoa, joka palvelee niin työssäjaksamista kuin hyvien tulosten saavuttamistakin.
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2 toimenPidesuositukset

Projektin seminaarien osallistujat ja yhteistyöryhmä määrittelivät toimenpidesuosituksia, jotka kuvaavat, 
mitä osaavan tekniikan ammattikunnan kouluttaminen tulevaisuuden Suomessa edellyttää. Toimenpi-
desuositukset koostuvat kuudesta kokonaisuudesta. Eri tahoille suunnatut toimenpidesuositukset on 
eroteltu värein:  musta = kansalliset instituutiot (esim. eduskunta, OPM, KKA ),   punainen = korkea-
koulut  ja sininen =  opetussuunnitelmatyöstä vastaava yksikkö.

1. tekniikan ja insinöörien merkitys hyvinvoinnin tuottajana on tunnustettava

Yhteistyöryhmän alan strategiassa tekemän esityksen mukaisesti tekniikan alan opiske-•	
lijakohtainen rahoitus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on kaksinkertaistettava. 
Opiskelijakohtaisen rahoituksen lisääminen on toteutettava useiden toimenpiteiden ko-
konaisuutena: lisäämällä budjettirahoitusta, käyttämällä voimavaroja tehokkaammin pro-
filoitumalla ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden yhteistyötä tiivistämällä, vähentämällä 
aloituspaikkoja sekä laajentamalla rahoituspohjaa. Samalla yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen edellytetään parantavan läpäisyastetta tinkimättä tutkintojen osaamisvaatimuk-
sista.
Tekniikan alan korkeakoulutus on resursoitava suhteessa sen merkitykseen hyvinvoinnin •	
tuottajana ja keskeisten tulevaisuuden ongelmien ratkaisijana esimerkiksi ihmisten ja ym-
päristön hyvinvoinnin ja väestön ikääntymiseen liittyvien haasteiden ympärillä. Yliopis-
tojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmässä on otettava erityisenä rahoitusta 
lisäävänä tekijänä huomioon tekniikan alan strateginen merkitys kansantaloudelle, laitein-
tensiivisyys ja henkilökohtaista ohjausta vaativat laboratorioharjoitukset. 
Korkeakoulujen on omassa viestinnässään korostettava alan kansallista merkitystä hyvin-•	
voinnin tuottajana niin opiskelijarekrytoinnissa kuin muussakin viestinnässään.  
Opetusta ja tutkimusta suorittavien yksiköiden on koulutuksen suunnittelussa huomi-•	
oitava alan osaamiseen kohdistuvat suuret odotukset ja kehitettävä koulutusta yhteistyö-
ryhmän määrittelemän tekniikan korkeakoulutuksen toiminta-ajatuksen mukaisesti. Sen 
mukaisesti: ”kansainvälisesti arvostettu suomalainen teknillinen korkeakoulutus tuottaa 
kehittyvän ja kilpailukykyisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitsevaa osaamista, tut-
kimusta ja innovaatiota ihmisten ja ympäristön hyväksi”.   
Koulutuksen suunnittelussa on pidettävä tavoitteena insinöörin valmentamista ratkaise-•	
maan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä ongelmia kriittisen ja 
luovan ajattelun avulla.

tekniikan korkeakouluoPetus

PeDaGoGiNeN JoHtaJuus

tutKimus

oPetussuuNNiteLmatYÖ tYÖssÄ oPPimiNeN

oPetus- Ja arvioiNtimeNeteLmÄtoPiNtoJeN sisÄLtÖ

arvot Ja aseNteet

tutkimusta opetuksen ja 
tutkimuksen yhdistämisestä

tutkimusta tekniikan 
pedagogiikasta

työssä oppimisen eri muotojen 
osaamistavoitteiden määrittely

tavoitteena syväoppiminen korkeakoulun tiiviit 
työelämäsuhteet

tutkinnon tavoitteiden määrittely 
yhteistyönä koulutusyksikössä

työssäoppimisen ja teoriaopintojen 
parempi yhdistäminen

oppimista tukevan palautteen 
antaminen ja saaminen

yhteisölliseen oppimiseen valmentaminen 
yksilöllisen oppimisen tukena

osaamistavoitteiden määrittely 
jokaisessa kurssissa

tekniikan ydinosaaminen

arvot ja asenteet

poikkitieteellinen osaaminen

vuorovaikutus, kansainvälisyys 
ja organisaatio-osaaminen

opintojen kuormituksen tasainen 
jakautuminen opintokaaren ajalle

poikkitieteellistä tutkimusta 
tekniikan ongelmalähtöisen 
korkeakoulutuksen pohjaksi

koulutusyhteisöjen tiedostettava 
toimintaansa ohjaavat arvot ja asenteet

tekniikan koulutuksen 
tarjottava välineitä pohtia 

ja tunnistaa omia arvoja 
ja asenteita sekä suvaita 

erilaisuutta

Kuva 1. Projektin keskeiset johtopäätökset.
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2. laatu määrää tärkeämpää – osaaminen ratkaisee

Tekniikan alan rahoituksessa on huomioitava alan huomattavan suuret opiskelijamäärät. •	
Opiskelija/opettaja-suhdeluvussa tulee insinöörikoulutuksessa päästä nykytilasta (Suomes-
sa jopa 30:1) kansainvälisten insinöörikoulutuksen laatuyksiköiden tasolle (10:1). Suhde-
lukua on parannettava lisäämällä opettajaresursseja ja vähentämällä sisäänottoa yhteistyö-
ryhmän esittämällä tavalla. Suomen tulevaisuuden kilpailukyvyn ratkaisee monelta osin 
korkean teknologian osaaminen, jota tuotetaan laadukkaalla koulutuksella ja tutkimus- ja 
kehittämistoiminnalla.
 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulosohjauksessa on lisättävä voimakkaasti laadul-•	
lisia mittareita. Yhteistyöryhmän aiemmin laatiman strategiaehdotuksen mukaisesti noin 
40 % rahoituksesta on pohjauduttava koulutuksen ja tutkimuksen laatuun.  
Koulutuksen laatukriteerit on määriteltävä nykyistä täsmällisemmin ja siten, että koulutus-•	
yksiköt voivat nähdä niiden rahoitusvaikutukset.
Korkeakoulujen on laatujärjestelmänsä kautta tuettava ja valvottava hyvää opetussuunni-•	
telmatyötä.  
Tutkinnon rakenteen, opetusmenetelmien ja tutkinnon sisällön on muodostettava linjakas •	
kokonaisuus, jonka avulla opiskelijan on helppo asettaa itselleen opiskelutavoitteita.   
Opetussuunnitelmatyön lähtökohtana on oltava tutkinnon tuottama osaaminen. Opinnot •	
on mitoitettava aina niin, että ne mahdollistavat syväoppimisen. Tämä edellyttää opintojen 
järjestämisessä koordinaatiota korkeakoulun eri tasoilla, jotta opinnoista tuleva kuormitus 
ajoittuu tasaisesti opintojen ajalle. 
Osaamistavoitteiden laatiminen ja ydinaineksen määrittäminen sekä opetus- ja arviointi-•	
menetelmien kehittäminen on oltava kehittämistyön merkittävimpiä osa-alueita.

3. opetuksen arvostuksen on näyttävä asenteissa ja palkkapussissa

Yliopistojen opetustehtävissä toimivien kelpoisuusvaatimuksiin on saatava vähintään 30 •	
ECTS-pisteen laajuinen pedagoginen koulutus. Tavoitteena on pidettävä 60 ECTS-pisteen 
opintoja. Koulutuksessa on huomioitava erityisesti teknillisen korkeakoulutuksen haaste-
alueet, kuten poikkitieteellisyys, yhteisöllinen oppiminen sekä tutkimuksen ja opetuksen 
välisen yhteyden vahvistaminen.  
Opetusministeriön on tulossopimusneuvotteluissa seurattava korkeakoulujen panostamis-•	
ta opetuksen ja oppimisen kehittämiseen. 
Korkeakoulujen on huomioitava omissa johtamis-, rekrytointi ja palkkausjärjestelmissään •	
opetustyön arvostus nykyistä paremmin.
Korkeakoulujen on kehitettävä pedagogisen johtajuuden pohjaksi avaintunnuslukuja ja – •	
mittareita. 
Korkeakoulujen on koordinoitava koulutusalakohtaisten osaamistarve- ja tavoitekuvausten •	
tekemistä ja niiden säännöllistä päivittämistä. 
Opetussuunnitelmatyötä tekevissä yksiköissä tutkinnon ja opetuksen kehittäminen on •	
tehtävä jatkuvaksi ja systemaattiseksi prosessiksi. 
Opetuksen kehittämistyö koskee jokaista tiede- ja opetusyhteisön jäsentä. Se on keskeinen •	
osa (myös akateemista) työtä, mikä on huomioitava asiaankuuluvalla tavalla niin ihmisten 
työsuunnitelmissa kuin yksiköiden resursoinnissakin. 
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4. koulutuksen kehittämisessä on seurattava työelämän kehitystä
Koulutuksen määrällisen ennakoinnin lähtökohta kansallisella tasolla on oltava työmarkki-•	
noiden laadullisen kehityksen seuraaminen ja monipuoliset osaamistarveselvitykset. Kou-
lutuksen laadullinen ennakointi on otettava kansallisen koulutuspolitiikan ytimeen. 
Laadullisen rahoituksen pohjaksi on luotava palautejärjestelmä, josta saadaan jatkuvasti •	
kansallisesti vertailukelpoista tietoa opiskelijoiden ja työnantajien käsityksistä koulutuk-
sesta.
Työnantajille on kehitettävä kannustimia koulutuksen kehittämistyöhön osallistumiselle.  •	
Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) on tuettava korkeakouluja koulutuksen ja tut-•	
kintojen benchmarkkauksessa. Lähtökohtana on oltava korkeakoulujen tai opetusta anta-
vien yksiköiden omat intressit kehittämistyölle.  
Käynnistetään pitkäjänteinen tutkimushanke, jossa selvitetään millä tavoin erilaiset peda-•	
gogiset ratkaisut tekniikan korkeakoulutuksessa edistävät matemaattis-luonnontieteellisen 
osaamisen kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla insinöörin ammattitaitoa tukevak-
si.  
Korkeakoulujen on tehtävä strategista yhteistyötä työelämän kanssa ja koordinoitava yk-•	
sikkökohtaista yhteistyötä. 
Korkeakoulujen on profiloiduttava vahvuusalueilleen, ja ammattikorkeakoulujen on huo-•	
mioitava koulutuksessa erityisesti myös alueelliset työelämän tarpeet.
Liiketoimintaosaamisen, asiakaslähtöisyyden ja jaetun asiantuntijuuden osaamista on vah-•	
vistettava teknillisessä korkeakoulutuksessa. 
On kehitettävä insinööreille ja diplomi-insinööreille suunnattua täydennyskoulutusta. •	
Tutkintoonjohtava koulutus on suunniteltava palvelemaan osaamista pitkällä tähtäimellä. •	
Lyhyen tähtäimen osaamistarpeisiin on vastattava ensisijaisesti täydennyskoulutuksella. 
Opetussuunnitelmatyön lähtökohtana on oltava tavoite tutkinnon tuottamasta osaamises-•	
ta. Tutkintojen kehittämistyössä tulee kuulla myös työelämän edustajia. Kehittämistyössä 
on huomioitava opiskelijapalaute.
Osaamistavoitteet on kirjoitettava myös työssä oppimiselle ja harjoittelulle niiden eri kou-•	
lutukselliset tavoitteet huomioon ottaen.

5. tekniikan opetus, tutkimus sekä opetuksen ja tutkimuksen yhdistäminen vaativat 
erityishuomiota

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen on nostettava vahvemmin yleissivistävän •	
osaamisen joukkoon ja sen arvostusta on nostettava yleisesti yhteiskunnassa.
Tekniikan alalla on käynnistettävä oppimiskulttuuria, opetusmenetelmiä ja arvokasvatusta •	
käsittelevä tutkimus- ja kehittämishanke.   
Tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä tukevia, tekniikan alalle soveltuvia opetusmenetelmiä •	
on kehitettävä kansallisen tason hankkeella. 
Matemaattis-luonnontieteellistä osaamista on vahvistettava luokan- ja aineenopettajan-•	
koulutuksessa, niin niiden perus- kuin täydennyskoulutuksessakin. 
Perusopetukseen on sisällytettävä teknologiakasvatusta. •	
Teknologiakasvatusta ja matematiikan oppimista on tutkittava ja kehitettävä kansallisella •	
hankkeella, jossa huomioidaan koko koulutusketju esiopetuksesta korkeakouluihin. 
Korkeakoulujen on tuettava ja järjestettävä tekniikan alan opetuksen kehittämis- ja tutki-•	
mushankkeita sekä kansallisia seminaareja tekniikan alan opetuksen tutkimuksesta.
Tutkintojen kehittämisessä on tehtävä enemmän yhteistyötä sekä eri tekniikan alojen sisäl-•	
lä että muiden tieteenalojen kanssa. 
Tekniikan ydinalueen osaamistarpeet on huomioitava koulutuksen kehittämisessä moni-•	
puolisilla opetusmenetelmillä. Monimuotoiset opiskelumenetelmät tukevat myös ydinai-
neen osaamistavoitteiden saavuttamista sekä syvällistä oppimista.
Sukupolvikuilua tekniikan opettajien ja opiskelijoiden välillä on kavennettava, siten, että •	
tekniikan koulutuksessa kehitetään erityisesti verkkopedagogiikkaa ja verkossa tapahtuvaa 
yhteisöllistä oppimista.  
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6. koulutus opiskelijakeskeiseksi ja ohjaus opiskelijan tukipuuksi kautta opintojen 

Opiskelijakeskeisyys on nostettava koulutuksen kehittämisen kansalliseksi lähtökohdaksi. •	
On käynnistettävä kansallinen keskustelu eri tahojen vastuusta opiskelussa ja oppimisessa.  •	
On edistettävä vastuullista opiskelukulttuuria, jossa korkeakoulu sitoutuu luomaan puit-
teet hyvällä oppimiselle ja opiskelija sitoutuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa 
mukaiseen opiskeluun.       
Vastuu opiskelijoiden hyvinvoinnista koskee oppimisyhteisön jokaista jäsentä. Korkea-•	
koulujen on määriteltävä kunkin jäsenen vastuu tässä kokonaisuudessa. 
Korkeakoulujen on panostettava oppimisen edellytyksiin, joihin vaikuttaa fyysisten tilojen •	
lisäksi merkittävästi sosiaaliset ja mentaaliset puitteet.  Pedagogista arkkitehtuuria on kehi-
tettävä siten, että tilat ja laitteet tukisivat monimuotoista opettamista, poikkitieteellisyyttä, 
luovuutta sekä yhdessä oppimista.
Ohjauksesta on oltava korkeakoulutasoinen ohjeistus ja sen on oltava osa laatujärjestel-•	
mää. 
Opetussuunnitelmatyössä on hyödynnettävä tutkimustietoa oppimisesta.•	
Ohjausta ja opetusta ei saa erottaa toisistaan. Hyvät opetukselliset ratkaisut, välittäminen •	
ja aito kiinnostus ovat keskeisiä ohjauksen muotoja. 

3 Johdanto 

Osaamista oppimalla -projektin juuret palautuvat FuturEng-hankkeeseen3. Yksi sen hankkeen keskei-
simpiä tuloksia oli, että suomalaiselta teknilliseltä korkeakoulutukselta puuttuu kansallinen strategia 
ja että sidosryhmäyhteistyötä niin korkeakoulujen kuin muidenkin sidosryhmien kesken on tarpeen 
tiivistää.

Teknillisen korkeakoulutuksen kansallinen strategiaprojekti käynnistettiin TEKissä vuonna 2006. 
Keväällä 2007 Suomen tuoreeseen hallitusohjelmaan saatiin kirjaus tekniikan alan uudistamisesta ja 
strategiatyöstä. Tämän jälkeen Tekniikan Akateemisten Liitto TEK esitti yhteistyössä Teknillisen kor-
keakoulun, Tampereen teknillisen yliopiston, EVTEK-ammattikorkeakoulun ja Uuden Insinööriliiton 
kanssa opetusministeriölle tekniikan yhteistyöryhmän perustamista. Yhteistyöryhmän työ käynnistyi 
elokuussa 2007. Ryhmä sai valmiiksi alan kansallisen strategian päälinjat tammikuussa 20084. 

Työtä päätettiin syventää ja jatkaa kolmella osa-alueella: profiilikartta teknillistä korkeakoulutusta 
tarjoavista yksiköistä, tutkimus kestävän kehityksen haasteista teknillisessä korkeakoulutuksessa sekä 
tekniikan opetuksen laatutyö. Tämä on raportti opetuksen laatutyön tiimoilta käynnistetyn prosessin 
tuloksista. Kaikista näistä kolmesta osaprojektista sekä vuosina 2007–2008 tehdystä case-tutkimukses-
ta ulkomaisten tekniikan alan korkeakoulujen strategisista kumppanuuksista ja fuusioista on julkaistu 
omat raportit Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin julkaisusarjassa.  

Osaamista oppimalla -projekti ei ole ollut luonteeltaan tutkimus, eikä tätä julkaisuakaan tule lukea 
tai arvioida tutkimusraporttina. Julkaisu on kirjoitettu ennen kaikkea korkeakoulujen opetuksen ke-
hittämistyötä ajatellen ja sen tueksi. Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman helposti hyödynnettävissä 
olevaa tietoa ja näkökulmia tekniikan opetuksen kehittämiseen ja opetussuunnitelmatyöhön sekä kor-
keakoulujen strategiatyöhön.

Tämä raportti on vain yksi osa projektin tuloksia. Tärkeämpää on ollut prosessi, jossa tekniikan opet-
tajat ja opetuksen kehittäjät ovat voineet tavata, peilata ajatuksiaan ja saada eväitä ja innostusta oman 
työyhteisönsä kehittämistyöhön. Tämä julkaisu kuvaa Osaamista oppimalla -projektin taustat, prosessin, 
työskentelyn lopputuloksia sekä prosessin aikana työstettyjä toimenpidesuosituksia.

Raportissa, kuten seminaareissakin, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja käsitellään pääosin yhtenä 
kokonaisuutena. Tämä hieman vaikeuttaa analyysiä: monin paikoin sektoreiden tilanteet poikkeavat 
toisistaan, vaikka niillä onkin yllättävän paljon yhteistä ja jaettuja haasteita. Tärkeäksi nähtiin määritel-
lä sekä tutkintotasosta riippumaton insinööriyden ydin ja keskeiset osaamistarpeet että eri tutkintojen 
osaamistavoitteet. Osaamistarpeiden analyysin erottelukykyä vähentää väistämättä tekniikan alojen kä-
sittely yhtenäisenä ryhmänä. Alojen raja-aitojen yli löydettiin kuitenkin myös runsaasti yhteisiä suunta-
viivoja osaamistarpeille sekä niiden painopisteiden siirtymille.

Keskustelujen ja asioiden käsittelyn edellyttämien yhteisten käsitteiden määrittely osoittautui haasteel-
liseksi, mutta tärkeäksi. Käsitteet eivät ole täysin vakiintuneita ja yksiselitteisiä. Eri opetuksen kehittä-
misprosesseissa termejä on myös käytetty hiukan eri tavoin.

Yhteisten käsitteiden käyttö on erityisen tärkeää, kun liikkeellä on yhtäältä aihepiirien asiantuntijoita 
ja toisaalta ihmisiä, jotka ovat tekemisissä käsitteiden kanssa ensimmäistä kertaa.  Seuraavassa on keskei-
siä käytettyjä käsitteitä.  

Osaamistarve kuvaa koulutuksen ulkopuolelta sille asetettuja tavoitteita ja toiveita. Esimerkiksi yrit-
täjyys voi olla osaamistarve.

Osaamisalueella taas kuvataan koulutuksen osa-aluetta, jolla osaamistarpeeseen pyritään vastaamaan. 
Yhden osaamistarpeen täyttyminen voi vaatia koulutukselta useita osaamisalueita. Osaamisalue voi olla 
esimerkiksi liiketoimintaosaaminen, joka on yksi yrittäjyydessä tarvittava osaamisen alue. 
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Kompetenssi on käsitteenä lähellä osaamisaluetta mutta näkökulmaltaan opiskelijalähtöinen. Am-
mattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien määrittelyyn tähtäävässä hankkeessa 
kompetenssit on määritelty laajoiksi osaamiskokonaisuuksiksi – yhdistelmiksi yksilön tietoja, taitoja ja 
asenteita.  

Osaamistavoitteet ovat opiskelijalähtöinen näkökulma opintojaksojen, -kokonaisuuksien ja tutkin-
tojen tavoitteiden kuvaamiseen. Tavoitteen asettaa opettaja tai koulutuksen tarjoaja, vaikka se auttaakin 
opiskelijaa suuntaamaan oppimistaan kurssilla keskeisinä pidettäviin asioihin. Osaamistavoitteella pyri-
tään kuvaamaan, mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään oppimisjak-
son lopussa saadakseen hyväksytyn arvosanan. Ne esittävät tavoiteltua tilaa ja ilmaistaan usein tietoina, 
taitoina ja asenteina. Osaamistavoitekuvauksesta tulisi näkyä oppimisen tuloksena ilmenevä osaaminen 
tai sitä kuvaava toiminta (esim.: ”Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa teoriaa X yhteydes-
sä Y…”). Suorituksen tulee olla myös arvioitavissa. Osaamistavoitteet voi asettaa kurssi- sekä koulutus-
ohjelmakohtaisesti. Eurooppalaisella koulutusalueella osaamistavoitteeseen ja sen laatimiseen viitataan 
yleensä termillä learning outcomes. 

Osaamista oppimalla -projekti ja tämä raportti eivät ole syntyneet tyhjiössä vaan osana pitkää ja an-
siokasta työtä, jota on tehty muun muassa teknillistä korkeakoulutusta tarjoavissa yliopistoissa ja am-
mattikorkeakouluissa sekä työmarkkinajärjestöissä. Tämä työ välittyy tähän julkaisuun ennen kaikkea 
projektin seminaareihin osallistuneiden syvän asiantuntemuksen kautta. Seminaarien osallistujilla on 
ollut myös mahdollisuus kommentoida raporttia ja vaikuttaa sen sisältöön. Raportin taustalla on myös 
aiempien opetuksen kehittämiseen liittyvien tutkimusten ja projektien tuottamaa tietoa ja osaamista.  
Lähdeviitteistä käyvät ilmi muutamat taustalla vaikuttavat julkaisut. 

Raportin rakenne seurailee ihanteellisen opetussuunnitelman kaarta ikään kuin kansallisen tason 
makro-opetussuunnitelmana. Johdannon (3) ja alustavan nykytila-analyysin (4) jälkeen tarkastellaan, 
millaista osaamista työelämässä vaaditaan tulevaisuudessa, sekä tehdään tilanne-analyysi koulutuksen 
nykytilanteesta ja kehittämistarpeista (5). Tätä tietoa hyväksikäyttäen täsmennetään käsitys insinöörien 
osaamistavoitteista tutkinnossa (6). Sen jälkeen pohditaan, millä tavoin koulutus voi parhaiten tuottaa 
ja tukea tätä tavoiteltavaa osaamista (7).   

3.1 miksi keskiössä oPetuksen laatu?
Osaamista oppimalla -projektin taustalla on yhteistyöryhmän halu tarttua koulutuksen laadun kautta 
moniin tekniikan alan koulutusta vaivaaviin ongelmiin ja haasteisiin.

Työmarkkinoiden osaamistarpeet ovat muuttuneet ja muuttuvat jatkuvasti. Insinöörin osaamiseen 
kohdistuvia tarpeita on yhä enemmän, ja ne ovat aiempaa laajempia sekä osin myös vaativampia. Työ-
markkinoiden muutosvauhdin ei odoteta ainakaan laantuvan. Korkeakoulujen perustutkintokoulutus ei 
voi – eikä sen tule – joustaa jokaisen työmarkkinatuulen mukana. Tämä ei kuitenkaan vapauta tarpeesta 
kehittää tutkintoja ja koulutusta jatkuvasti ja ottaa huomioon eri käsityksiä tulevaisuuden työelämän 
osaamistarpeista. Perustutkintokoulutuksen on tarjottava vankka laaja-alainen osaamisperusta sekä val-
miudet kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan työuralla. Samalla on välttämätöntä rajata perustutkinnon 
sisältöä ja kohdistaa osa sinällään tärkeistäkin osaamistavoitteista täydennyskoulutukseen. Tämä asettaa 
suuria haasteita tekniikan alan korkeakoulutukselle, jonka opiskelijamäärät ovat voimakkaasti kasvaneet 
lyhyen ajan sisällä.  

Korkeakoulutuksen keskeiset rakenteet ovat muuttuneet lyhyessä ajassa perusteellisesti. Teknillisten 
opistojen muutos ammattikorkeakouluiksi sekä ammattikorkeakoulujen tulo koulutuskenttään ylipää-

tään on muuttanut ja muuttamassa koulutuskokonaisuutta. Myös ylemmät ammattikorkeakoulututkin-
not muovaavat kokonaisuutta ja etsivät edelleen paikkaansa. Projektin seminaareissa luotiin tekniikan 
alan yhteistä käsitystä siitä, mitä yleisellä tasolla kuvatut osaamistarpeet tarkoittavat osaamistavoitteina 
yhtäältä ammattikorkeakouluissa ja toisaalta yliopistoissa. Tämän julkisesta ja valtakunnallisesta määrit-
telystä hyötyvät niin työnantajat, koulutukseen hakeutuvat, koulutuksen järjestäjät kuin maksajatkin.

Tekniikan alan koulutuksen laatutyö on ensiarvoisen tärkeää myös kansainvälisen kehityksen vuoksi. 
Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) avulla kytketään yhteen eri maiden tutkintojärjestel-
miä. EU-tason suositus viitekehyksestä annettiin huhtikuussa 2008 elinikäisen oppimisen edistämiseksi. 
Opetusministeriön työryhmä valmistelee suosituksen perusteella parhaillaan suomalaisten tutkintojen 
tuottaman osaamisen kuvaamisen kansallista viitekehystä. Tässä tutkinnot ja elinikäinen oppiminen ase-
tetaan kahdeksaan viitetasoon, jotka määritellään osaamisen perusteella. 

Myös laadunarviointia leimaa tulevaisuudessa väistämättä yhä enemmän kansainvälisyys. Laatutyössä 
osaamistavoitteiden määrittely on keskeinen koulutuksen laatukriteeri. Tämänkin työn näkökulmia on 
haettu kansainvälisistä toimintamuodoista, joista monet ovat jo tällä hetkellä muovanneet tai niiden 
odotetaan muovaavan suomalaista tekniikan korkeakoulutusta. OECD on käynnistänyt Ahelo-hank-
keen5, jossa testataan, olisiko oppimistulosten (learning outcomes) kansainvälinen vertailu mahdollista. 
”Engineering” on projektissa yhtenä kolmesta osaamisalueesta. Projektiin kuuluu myös osaamistavoit-
teiden määrittely, koska nähdään, että tavoitteet tulee määritellä ennen kuin niiden mittaaminen on 
mahdollista. Tämä projekti vahvistaa suomalaisen insinöörikoulutuksen kansainvälistä kilpailukykyä 
suuntaamalla kehittämisen huomiota oppimiseen liittyvien tavoitteiden määrittelemiseen. 

Kaksiportaisen tutkintojärjestelmän toteuttaminen teknillisessä yliopistokoulutuksessa (ns. Bo-
lognan prosessi) on muuttanut koulutusjärjestelmää. Yliopistojen tutkintorakenne on muuttunut vasta 
muutamia vuosia sitten, ja kaksiportaisuuden merkitys nähdään vähitellen. Tekniikan kandidaatin tut-
kinto on suunniteltu välitutkinnoksi matkalla diplomi-insinöörin tutkintoon, eikä sen tavoitteena ole 
sellaisenaan tuottaa työmarkkinakelpoisuutta. On kuitenkin tärkeää määritellä selkeämmin osaamista-
voitteiden avulla tekniikan kandidaatin tutkinnon ja insinööri (AMK) -tutkinnon erot. DI-tutkinto on 
tutkintorakenneuudistuksen myötä nyt saman laajuinen kuin muut ylemmät korkeakoulututkinnot. 
Tämä lisää entisestään paineita tutkintojen sisältöjen ja opittavan aineksen priorisoimiseen. 

Yhteistyöryhmän toiminnassa keskeistä on ollut alan sidosryhmien yhteinen jatkuva vuoropuhelu eri 
teemoista ja sitoutuminen dialogin kautta yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin. Osaamista oppimalla -pro-
jektin erityinen vahvuus on, että korkeakoulujen edustajat ovat voineet sidosryhmien kanssa kehittää 
yhteistä pedagogista kulttuuria ja käsitteistöä sekä muodostaa jaettua käsitystä koko tekniikan korkea-
koulutuksen opetuksen kehittämisen keskeisistä tavoitteista ja keinoista.

3.2 tavoitteet Ja Prosessi
Tässä opetuksen kehittämiseen tähtäävässä projektissa lähdettiin liikkeelle insinöörien tulevaisuuden 
työelämässä tarvitsemasta osaamisesta. Tätä oli jo aiemmin kartoitettu maassamme monin tavoin6. Osaa-
mistarpeet määriteltiin tarkemmin ja priorisoitiin tekniikan alan korkeakoulutettujen näkökulmasta. 
Jäsenneltyjen osaamistarpeiden pohjalta määriteltiin tutkintotasoisia osaamistavoitteita ja kompetenssi-
alueita. Tästä prosessi jatkui pohtimalla, millaisia muutoksia oppimiselle asetetut tavoitteet edellyttävät 
opetussuunnitelmatyöhön, opetuksen kehittämiseen ja korkeakoulujen pedagogiseen kulttuuriin. Eri-
tyisinä tarkastelun kohteina olivat pedagoginen johtajuus, työssä oppiminen sekä koulutuksen läpäisy.

Yhteistyöryhmä asetti tekniikan opetuksen laatutyölle eli Osaamista oppimalla -projektille seuraavat 
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tavoitteet:
Muodostaa jo eri tahoilla tehdyn ennakointitiedon pohjalta näkemys siitä, millaista osaamista 1. 
diplomi-insinööri- ja insinööri AMK -tutkinnon suorittaneilla tulisi olla (osaamistarpeet).
Muodostaa osaamistarpeiden pohjalta teknillisen korkeakoulutuksen pedagogiikan sidosryhmi-2. 
en yhteinen näkemys osaamistavoitteista DI- ja insinöörikoulutuksessa.
Kehittää osaamistavoitteisiin perustuvia opetuksen ja opiskelun laatutavoitteita sekä menetelmiä 3. 
laadun arviointiin.
Testata kehitettyjä laadunarviointimenetelmiä, esimerkkeinä läpäisyasteen parantaminen ja kes-4. 
tävän kehityksen huomioiminen teknillisessä korkeakoulutuksessa.

Kyseessä on kansallinen projekti, jossa osaamistarpeita ja -tavoitteita tarkasteltiin yleisesti tutkintotasol-
la, erittelemättä eri tekniikan koulutusaloja. Laatutavoitteiden määrittelyssä ja työskentelyssä ylipäätään 
pyrittiin kuitenkin ennen kaikkea löytämään mahdollisimman paljon konkreettisia keinoja koulutuksen 
laadun parantamiseen. Tämän tavoitteen kautta valittiin myös työskentelyteemat. Seminaareissa työs-
kenneltiin seuraavien aihepiirien ympärillä:

Osaamistarpeet, niiden aukikirjoittaminen ja priorisointi•	
Tutkintotasoisten (neljä tutkintoa) osaamistavoitteiden/kompetenssialueiden kuvaaminen •	
Osaamisalueiden keskinäiset suhteet sekä suhteet muihin aineisiin/aiheisiin/toimijoihin•	
Pedagoginen johtajuus ja hyvä opetussuunnitelmatyö•	
Työssä oppiminen/harjoittelu•	
Läpäisyasteen parantaminen koulutuksessa•	
Kestävän kehityksen osaamistarpeet nostettiin erityisasemaan eri työvaiheissa   •	

Nämä teemat näyttävät perustelluilta ainakin Korkeakoulujen arviointineuvoston yliopistojen ja am-
mattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksikkövalintaperusteiden näkökulmasta7. Yliopistojen laatuyk-
siköiden toiminnassa korostuivat mm. panostaminen opettajien pedagogisten taitojen kehittämiseen, 
tutkintojen rakentuminen mielekkäiksi kokonaisuuksiksi, yksikössä tehtävän tutkimuksen ja koulu-
tuksen kytkeytyminen toisiinsa, työelämänäkökulman huomioiminen tutkinnoissa, toisiaan tukevat 
opetusmenetelmät ja oppimisen arviointimenetelmät, monipuolinen ja kansainvälinen koulutus- ja 
tutkimusyhteistyö ja verkottuminen sekä koulutuksen jatkuva ja systemaattinen kehittäminen. Ammat-
tikorkeakouluissa arvioinnin keskiöön nousee korkeatasoisen työelämälähtöisen opetuksen sekä työelä-
mää palvelevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan arviointi. 

Kuvassa 2 on tiivistettynä projektin sisällöllinen prosessi eli projektissa käsitellyt teemat ja niiden 
pääpiirteiset suhteet. 

  

tYÖeLÄmÄN Ja iNsiNÖÖritieteiDeN KeHittÄmistÄ eDeLLYttÄvÄt iNsiNÖÖrieN osaamistarPeet

PoiKKitieteeLLiNeN 
osaamiNeN

vuorovaiKutus-, 
KaNsaiNvÄLisYYs- Ja 

orGaNisaatio-osaamiNeN

arvot Ja aseNteet teKNiiKaN YDiNosaamiNeN

osaamistarpeiden konkretisointi ja tarkentaminen ottaen huomioon eritasoisten insinööritutkintojen sekä 
korkeakoulutuksen ja täydennyskoulutuksen työnjako

eri iNsiNÖÖritutKiNtoJeN osaamistavoitteet
insinööri (amK), diplomi-insinööri, tekniikan kandidaatti, insinööri (ylempi amK)

tutkintotasoisten osaamistavoitteiden ohjaama opetussuunnitelman kehittäminen sekä yleisempi tavoitteiden 
toteutumista turvaava pedagoginen johtajuus

eNtistÄ KorKeamPi oPPimiseN Ja oPetuKseN Laatu

Kuva 2. Projektin keskeisten johtopäätösten keskinäiset suhteet.

tässä julkaisussa insinööri-
käsite viittaa neljään 
insinööritutkintoon: 

insinööri (amK), diplomi-
insinööri, tekniikan 

kandidaatti sekä insinööri 
(ylempi amK).
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Tässä julkaisussa esiteltävät näkemykset perustuvat pääosin kahden (16.–17.10.2008 ja  
15.–16.1.2009) Haikon kartanossa pidetyn seminaarin työskentelyihin. Osaamista oppimalla -projektin 
työseminaarien suunnittelusta, fasilitoinnista ja dokumentoinnista vastasi Tekniikan Akateemisten Liit-
to TEKin koulutus- ja työvoimapoliittinen yksikkö. Päävastuullisena työskentelystä ja raportoinnista on 
toiminut koulutuspoliittinen asiamies Ida Mielityinen. Apulaisfasilitaattorina seminaareissa toimi kou-
lutuspoliittinen asiamies Jussi Nousiainen. Seminaarien käytännönjärjestelyistä vastasi assistentti Tiina 
Länkelin. Seminaarien dokumentointiin osallistuivat koulutuspoliittinen asiamies Jarna Savolainen, tut-
kija Annina Takala sekä opiskelijat Laura Pyyny, Ninni Lankinen ja Emmi Seppänen. Työtä jatkettiin 
seminaarien välissä verkkotyöskentelyllä8, jossa pyrittiin erityisesti yhdistelemään sekä priorisoimaan 
osaamistarpeita. Seminaareihin osallistui noin 50 ihmistä, joista suurin osa oli teknillisten korkeakoulu-
jen edustajia. Lista seminaarien osallistujista on liitteenä 2.

Työmarkkinatilanteen heikkeneminen taloudellisen taantuman seurauksena esti yritysedustajien osallis-
tumista erityisesti tammikuun seminaariin. Niinpä päädyttiin järjestämään erillinen fasilitoitu keskuste-
lutilaisuus muutamille yritysedustajille Elinkeinoelämän keskusliitossa 29.1.09. Erillisellä tapaamisella 
haluttiin vahvistaa työelämän ääntä ja tuoda sen näkökulmaa tekniikan alan koulutuksen kehittämiseen 
osaksi projektin tuloksia. Yhteistyöryhmä on jalostanut ja priorisoinut erityisesti toimenpidesuosituksia 
muun työn pohjalta. Haikon seminaareihin osallistui muutamia yhteistyöryhmän jäseniä, mutta ennen 
kaikkea runsaasti tekniikan opetuksen kehittämisen ammattilaisia ja opettajia.   

kuva
raskas aivotyö vaati 
raskaat huvit.

Projektin seminaareissa työskenneltiin osallistavin työmenetelmin, joiden avulla työhön osallistunei-
den opetuksen kehittäjien asiantuntemus saatiin mahdollisimman hyvin hyödynnettyä. Työskentely ra-
kentui ideoiden keräämisestä, priorisoinneista, aihepiirien jäsentämisestä eri menetelmin pienryhmissä, 
työskentelyiden puruista sekä yleiskeskusteluista. Näissä apuvälineinä käytettiin laajalti erilaisia toimin-
nallisia työmenetelmiä. Olennainen osa työskentelyä olivat myös erilaiset energisoivat harjoitukset, joilla 
liikunnan ja aivojumpan kautta pidettiin yllä ”taistelutahtoa”. Seminaarien työskentely pyrittiin doku-
mentoimaan mahdollisimman perusteellisesti – ei vain työskentelyn lopputulosta vaan myös keskuste-
lut, jotta kaikki osallistujien asiantuntemus saataisiin mahdollisimman hyvin hyödynnettyä. 

             

kuva
osallistujat jakoivat 

seminaareissa 
huiman määrän 

asiantuntemusta tekniikan 
korkeakoulutuksesta.  
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tekniikan alan kansallinen yhteistyöryhmä (Ytr) tarkensi kansallista strategiaansa kolmella osa-alueella, 
joista yksi on tekniikan alan opetuksen kehittäminen; tammikuu 2008

Projektin työskentelyn 
suunnittelu, seminaarien 
ja muiden työvaiheiden 

valmistelu ja toteuttaminen 
sekä raportin laatiminen; 

vastuussa tekniikan 
akateemisten Liitto teK 

(ida mielityinen)

seminaari Haikossa, lokakuu 2008

Yhteinen verkkotyöskentely, marraskuu 2008

seminaari Haikossa, tammikuu 2009

yritysedustajien tapaaminen eK:ssa, 
tammikuu 2009

Ytr:n työskentely, helmikuu 2009

Ytr hyväksyi raportin, maaliskuu 2009

Kuva 3. Projektin vaiheet.



30 31

4 missä mennään? – nYkYtila-analYYsi

Projektin työskentelyissä kävi kiistatta selväksi, että tekniikan korkeakoulutuksen nykytilaa ei pidetä 
kaikilta osin hyvänä. Osallistujat näkivät, että osaamistarvenäkökulma tulisi ottaa paremmin huomi-
oon koulutuksen tehtävän analyysissä ja strategisessa suunnittelussa. Osaamistavoitteet tulisi määritellä 
niin tutkinnoittain, koulutusohjelmittain kuin korkeakouluittainkin. Tätä osaamistarve- ja osaamista-
voitekeskustelua leimaa kuitenkin helposti vastakkainasettelu – korkeakoulujen edustajat saattavat kokea 
keskustelun koulutuksen arvosteluksi. On kuitenkin syytä huomata, että yhtenä merkittävänä nykyti-
lanteen ongelmana pidettiin juuri koulutusyksiköiden kritiikitöntä suhtautumista nykyisiin opetus-
suunnitelmiin.

Tulevaisuuden insinöörien osaamistarpeiden pohdinta nähtiin välttämättömänä siitä huolimatta, että 
koulutuksen suuntaamiseen työelämätarpeiden mukaisesti liittyy myös haasteita. Mikäli peruskoulutus 
suunnataan liiaksi työmarkkinoiden nykyisten tarpeiden mukaan, sen ei katsota tarjoavan riittävän 
vankkaa ja laaja-alaista pohjaa koko työuralle. Nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin on vastattava en-
sisijaisesti täydennyskoulutuksella. Toisaalta, jos työmarkkinoiden muuttuvia tarpeita ei otettaisi perus-
tutkinnossa lainkaan huomioon, koulutuksen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaisi. Tämä ei olisi kenenkään 
etu.

Tavoiteltavaa tasapainoa voidaan kuvata kakku-vertauskuvalla: koulutuksen kakkupohja muodostuu 
hitaasti muuttuvasta tiedosta ja herkullinen kuorrutus puolestaan ajankohtaisesta opista ja taidoista. 
Juhlapöydän kruunua ei synny, jos toinen puuttuu. Yksittäisen koulutuksen osaamistarpeet eivät saisi 
koskaan perustua minkään yksittäisen ryhmän etuun ja tarpeisiin. Tulisi pyrkiä tasapainoiseen kompro-
missiin opiskelijoiden, tiedemaailman, yritysten ja muun yhteiskunnan tarpeista.

Projektissa oltiin yksimielisiä siitä, että koulutuksen muokkaaminen tarkasti tietyn yrityksen tai toi-
mialan osaamistarpeiden pohjalta sisältää aina suuren riskin kohtaanto-ongelmasta. Kärjistäen: mitä eri-
koistuneempi koulutusohjelma, sitä suurempi on työvoiman ja työn kohtaanto-ongelman riski. Tämä 
ongelma voi johtua osittain siitä, että koulutussisällöt päätetään vuosia ennen opiskelijan valmistumista. 
Siksi on tärkeää huomioida, missä vaiheessa tutkintoa erikoistuminen pääsääntöisesti tapahtuu.

Kaksiportaisen tutkintorakenteen yksi etu tekniikan yliopistokoulutuksessa on se, että erikoistuminen 
voi tapahtua entistä enemmän maisteriohjelmissa. Koulutusta voidaan siten maisteriohjelmavaiheessa 
suunnata entistä paremmin työmarkkinoiden kysynnän mukaan; maisteriohjelmien osaamistavoitteissa 
voidaan huomioida ns. ”työmarkkinapiikki”. Näin siis opintojen loppuvaiheessa kertyy sellaista alarele-
vanttia ja ajankohtaista tietotaitoa, jonka avulla opintonsa päättävän on helppo tarttua työelämään.

Toisaalta kohtaanto-ongelma voi johtua myös väärin tulkituista työmarkkinoiden osaamistarpeista. 
Tietystä osaamisesta voi olla työelämässä puute, mutta sitä tarvitaan ehkä osana jonkin muun alan syväl-
listä osaamista eikä niinkään omana erikoistuneena ammatillisuutena. Esimerkki tästä voisi olla kestävän 
kehityksen osaaminen. Tarvitsemme monella tekniikan alalla syvällisiä osaajia, jotka hallitsevat kestävän 
kehityksen vaatimukset omalla alallaan – emme ehkä niinkään ”kestävän kehityksen insinöörejä”, jotka 
tuntevat kestävän kehityksen yleiset periaatteet, mutta eivät mitään tekniikan alaa syvällisesti.  

Suuret ryhmäkoot ja heterogeeninen opiskelijajoukko nähtiin erityisenä haasteena koulutuksen 
laatua parannettaessa. Osalla opiskelijoista on puutteelliset matemaattis-luonnontieteellisten aineiden 
pohjatiedot. Tämä aiheuttaa merkittäviä haasteita perusopintojen opetukselle. Toisaalta opiskelija-aines 
on myös parantunut. Opiskelijat tulevat koulutukseen eräiltä taidoiltaan – kuten verkkolukutaito ja so-
siaaliset taidot – parempina kuin opettajansa. He myös vaativat koulutukselta enemmän kuin aiemmat 
sukupolvet. Tätä pitäisi oppia hyödyntämään opetuksessa.

Eri tekniikan alojen suosio vaihtelee eri aikoina. Niinpä koulutusohjelmat vuodesta riippuen voivat 

saada opiskelijoikseen lähtövalmiuksiltaan eritasoisia opiskelijoita. Tämän tulisi näkyä tutkintovaati-
muksissa, osaamistavoitteissa ja opetuksessa kaiken kaikkiaan. Keskusteluissa tunnistettiin poikkeuksel-
lisen suuri riski oppimiselle, mikäli osaamistavoitteet on asetettu liian korkeiksi. 

Työmarkkinoiden esittämissä osaamistarpeissa painottuvat usein muut asiat kuin insinöörikoulutuk-
sen perinteinen ydin eli tekniikan alan hallinta. Opiskelijoille onkin joskus vaikeaa perustella mate-
matiikan ja muiden luonnontieteiden tärkeää roolia opinnoissa ja niiden käytettävyyttä työelämässä, 
kun ne eivät näy työpaikkailmoitusten osaamistarveluetteloissa. Insinööreiltä edellytetään edelleen hyvää 
teknistä osaamista. Muut osaamistarpeet eivät siis syrjäytä vaan täydentävät teknistä osaamista. Tosin 
kyselyissä on havaittu, että pidempään työelämässä olleet havaitsevat paremmin näiden teoria-aineiden 
yhteyden työtehtäviinsä kuin työuran alkuvaiheessa olevat9. Tähän liittyy myös haasteelliseksi osoittau-
tunut kysymys siitä, miten koulutuksessa haetaan tasapainoa vahvan ydinosaamisen ja monitieteisen 
otteen välille.

Molempien korkeakoulujen edustajat toivat keskusteluissa esille huolensa nykyopiskelijoiden moti-
vaatiosta nähdä vaivaa oppimisen eteen. Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden oppiminen vaatii 
lähes poikkeuksetta korkeakoulutasolla runsaasti työtä ja tähän moni opiskelija ei ole valmis. Toisaalta 
työntekemisen kulttuuriinkin nähtiin voitavan vaikuttaa esimerkiksi yhteisöllisyyden kautta. Samoin 
työnteon rytmittäminen välitentein ja opiskelumenetelmien harjoittelu yhdessä voivat tuottaa jo riittä-
vän avun uuteen opiskelukulttuuriin ja vaatimustasoon harjoittelevalle opiskelijalle. Haitallista on myös 
peruskurssien vaikeudesta liikkuvien myyttisten tarinoiden lietsominen. Alkuvaiheen opintojen kehittä-
minen voi kantaa hedelmää koko opintojen ajan.  

Työelämään siirtyneille suunnatuista kyselyistä on havaittu, että insinöörikoulutuksen suurimmat 
puutteet koetaan teknillisten valmiuksien sijasta esimerkiksi viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa sekä 
kielitaidossa. Näyttäisikin siltä, että tekniikan koulutuksen suurimmat haasteet osaamistarpeisiin vastaa-
misessa kohdistuvat opetusmetodeihin ja opiskelukulttuuriin, ei niinkään opintosisältöihin.

Peruskoulutuksen tulisi osallistujien mielestä keskittyä sellaiseen oppiainekseen, jonka ”puoliintumis-
aika on pitkä”.  Koulutuksen suunnittelussa tarvitaankin nyt rohkeutta priorisoida ja uskallusta jättää 
opintoainesta pois parempien oppimistulosten saavuttamiseksi. Opetusohjelmiin ja koulutusohjelma-
työhön tarvitaan enemmän uuden kokeilua. Esimerkiksi kaksiportaisen tutkintorakenteen mahdolli-
suuksia ei ole vielä täysimääräisesti hyödynnetty tekniikan koulutuksessa. Olisi myös uskallettava kysyä, 
onko nykyinen tekniikan erityisaloihin pohjautuva koulutusrakenne paras tapa tuottaa laadukasta insi-
nöörikoulutusta tulevaisuutta. 

Ongelmien ratkaisemiseksi välttämättömänä pidettiin opettajien nykyistä tiiviimpää yhteistyötä ja 
pedagogista johtajuutta opetussuunnitelmatyön koordinoinnissa. Vain yhteistyöllä koulutuksen ta-
voitteista ja niiden taustalla olevista osaamistarpeista  voidaan saavuttaa laaja, tietoperustaltaan luotet-
tava yhteisymmärrys koulutusalan sisällä. Yhteistyötä tarvitaan myös osaamistarpeiden ”valuttamisessa” 
yksittäisiin kursseihin niin, että ne muodostavat tutkinnon tasolla johdonmukaisen kokonaisuuden. 
Jokainen opettajahan kokee opettavansa todella tärkeää asiaa, mutta kuka vastaa kokonaisuudesta? Kor-
keakoulujen johdolla on tärkeä rooli paitsi koordinoijana, myös opetushenkilökunnan motivoijana.

Yhteistyön tulisi ulottua yksittäisten koulutusalojen sisältä aineiden välille sekä korkeakoulujen ja 
elinkeinoelämän välille. Yritysyhteistyöhön on asennoiduttava opetussuunnitelmatyön osana yhä stra-
tegisemmin: sen tulee edistää linjakkaasti opetuksen tavoitteita. Koska eri sidosryhmillä on erilaiset ja 
eritasoiset tavoitteet, työelämän ääni ja osaamistarpeet eivät saa siivilöityä tutkintovaatimuksiin ja osaa-
mistavoitteisiin ainoastaan yksittäisten kurssien kautta. Tutkintotasoisen koordinoinnin puuttuessa on 
myös vaarana, että työelämän ääni joko unohtuu tai vääristyy.
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Yhteistyö ja koordinointi eivät tarkoita opetuksen, opettajien ja opiskelijoiden sullomista samaan 
muottiin. Juuri monimuotoisuus ja sen koordinointi tuottavat parhaan lopputuloksen koulutuksessa. 
Välineet yhteistyöhön ja koulutuksen läpinäkyvyyteen ovat jo olemassa – nyt kaivataan kulttuurin ja 
asenteiden muutosta opettajien keskuudessa. Koulutuksen laadun kynnyskysymyksenä nähtiin – jäl-
leen kerran – myös opetuksen arvostus ja rahoitusjärjestelmä. Yhteenvetona voisi todeta, että myös 
opintosisällöissä on tarkistamisen varaa, mutta suurimmat haasteet tekniikan koulutuksessa kohdistuvat 
opetusmenetelmiin ja opiskelukulttuuriin. 

heikkoudet/haasteet osaamistarpeisiin liittyy pelkoja elinkeinoelämän •	
toiveiden liiallisesta painottumisesta tutkintojen 
kehittämisessä.

Kritiikin puute nykyisiä opetussuunnitelmia •	
kohtaan.

osaamistarpeissa painottuvat usein tekniikan •	
koulutuksen näkökulmasta toissijaisina näyttäy-
tyvät taidot ja tiedot.

opintoaineksen priorisointi on vaikeaa.•	

tutkintotasoinen näkemys osaamistavoitteista •	
usein puuttuu.

tekniikan koulutuksessa suurimmat haasteet •	
osaamistarpeiden kohdalla kohdistuvat opetus-
metodeihin ja opiskelukulttuuriin eikä opintosi-
sältöihin.

vahvuudet/ratkaisut tekniikan ala on jo nyt soveltava, käytännönlä-•	
heinen ala sekä tieteenalue, jossa opettajilla on 
läheiset suhteet työelämään.

osaamistavoitteita on kuvattu opintojaksotasolla •	
ja ajattelutapa on osittain tuttu.

tarvitaan vahvempaa pedagogista johtajuutta ja •	
yhteistyötä opettajien välillä.

Korkeakoulujen rahoituksen ja johtamisjärjestel-•	
män on tuettava koulutuksen kehittämistä.

tarvitaan kansallisesti sovitut verbit osaamista-•	
voitteiden kuvaamiselle.

Taulukko 1. Tekniikan korkeakoulutuksen haasteita, vahvuuksia ja ratkaisuvaihtoehtoja tiivistettynä.

5 suomi tarvitsee insinööriosaamista

5.1 osaamistarPeet

Seminaarien työskentely osaamistarpeiden parissa pohjautui aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja sel-
vityksiin osaamistarpeista. Tavoitteena oli saada mahdollisimman laaja tuntuma siitä osaamisalueiden 
kentästä, jolla tulevaisuuden insinööri työmarkkinoilla toimii. Siksi käsiteltäväksi otettiin paljon (33) 
mahdollisimman monenlaisia osaamistarpeita: itsestään selvinä ja luovuttamattomina pidettäviä; teknii-
kan koulutuksen kovana ytimenä nähtyä osaamista; uusia osaamisyhdistelmiä; yleisimmin työnantajien 
esittämiä; uudenlaiseen toimintaympäristöön liittyviä osaamistarpeita sekä vahvasti arvoihin ja asentei-
siin liittyviä osaamistarpeita.

Osaamistarpeita käsiteltiin monin tavoin molemmissa seminaareissa sekä niiden välisessä verkkotyös-
kentelyssä. Jotta osaamistarpeita voidaan priorisoida ja osaamistavoitteiden kuvausvoimaa vahvistaa, 
osaamistarpeet nähtiin välttämättömäksi ryhmitellä yleisempiin osaamisalueisiin. Osaamistarpeet ja 
-alueet kuvaavan ”osaamiskartan” sisällöstä käytiin kiivastakin keskustelua, ja se muotoutui osin komp-
romissien tuloksena. Lienee selvää, että siitä ei voi eikä edes tarvitse syntyä täyttä yksimielisyyttä. Tämä 
osoittaa, että osaamistarpeista on keskusteltava myös yksittäisten koulutusohjelmien opetussuunnitel-
man tavoitteita laadittaessa.

Seuraavalla aukeamalla ovat nähtävissä sekä alkuperäinen että työstämisen ja priorisoinnin tuloksena 
muotoutunut osaamiskartta. 
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Kuva 4. Priorisoimattomassa osaamistarvekartassa näkyy hyvin soveltavan osaamisen korostunut rooli osaamistar-
vekartoituksissa. Soveltava osaaminen -pääluokka muutettiin myöhemmin poikkitieteelliseksi osaamiseksi.

matemaattis-luonnotie-
teellinen osaaminen

suunnitelmat, mallit ja 
ratkaisut

syvällinen oman alan 
tekniikan tuntemus

kyky soveltaa teoriaa 
käytäntöön

tutkimus ja tiedonhan-
kintamenetelmät

menetelmäosaaminen

kansainvälisyysosaaminen/
monikulttuurisuus

knowledge management 
ja liikkuvan ja hajaute-
tun työn tekeminen ja 

johtaminen

jaettu asiantuntijuus, 
yhteisöllinen oppiminen 

ja fasilitointitaidot

tekijät, näkijät ja soveltajat

verkosto-osaaminen

työnkuvien hämärtyminen

sosiaaliset ohjelmistot ja 
muiden spontaania oppimista 
tukevien ympäristöjen hallinta 

erikoistuminen vs. laaja-
alaistuminen (zoomaava 

oppiminen)

globaali arvoverkosto-
osaaminen

”glokaalisuus”

clean tech

yrittäjyys

kestävä kehitys, ekosys-
teemien toiminta ja 

elinkaariajattelu

liiketoimintaosaaminen

kestävä kehitys

teknologiakehitys, inno-
vaatioketjut ja -prosessit

oppimisen tukeminen

luovuus ja innovatiivisuus

teknologian käytettävyys 
ja tuotteistaminen

ihmisläheinen teknologia

yhteiskunnallisten digitaalisten 
tietoinfrastruktuurien kehittäminen

monitahoisten kehitys-
prosessien hallinta tekno-

logisen tiedon rinnalla

tieteiden välinen synergia ja uusien 
tieteenalojen kehittäminen

teollisuuden ja tuotan-
non uudistaminen

turvallisuus ja riskienhallinta

kehitysorientoituneen 
tuotannon lisääntyminen

tietoturva ja informatiikka

perinteisen teollisuuden 
uudistaminen

vastuullisuus ja eettisyys

elämänhallinta / stressin 
sietokyky

elinikäinen oppiminen

inhimillinen vuorovai-
kutus, ymmärtäminen ja 

dialogi

tekninen osaaminen soveltava osaaminen ihmissuhteet ja 
vuorovaikutus

arvot ja asenteet

Kuva 5. Tekniikan ydinosaaminen on tekniikan korkeakoulutuksen ydin tulevaisuudessakin. 

tekniikan 
ydinosaaminen

Poikkitieteellinen 
osaaminen

insinöörin osaamisalueita

vuorovaikutus, kansainvälisyys 
ja organisaatio-osaaminen

arvot ja asenteet

Kansainvälisyys- ja moni-
kulttuurisuusosaaminen

osaamisen johtaminen

Knowledge management ja 
liikkuvan ja hajautetun työn 

tekeminen ja johtaminen

Jaettu asiantuntijuus, 
yhteisöllinen oppiminen 

ja fasilitointitaidot

Globaali arvoverkosto-
osaaminen

Kestävä kehitys, ekosys-
teemien toiminta ja 

elinkaariajattelu

turvallisuus ja riskienhal-
linta (tietoturva)

Liiketoimintaosaaminen 
-yrittäjyys

Jonkin tukiaineen vahva 
hallinta

teknologian käytettävyys 
ja tuotteistaminen

elinikäinen oppiminen

vastuullisuus ja eettisyys
Luovuus ja innovatiivisuus

ammattillinen hyvinvointi/
stressin- ja epävarmuuden 

sietokyky

matemaattis-luonnotie-
teellinen osaaminen

oman alan tekninen 
osaaminen

tutkimus ja tiedonhan-
kintamenetelmät

menetelmäosaaminen, suun-
nitelmat, mallit ja ratkaisut
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5.2 osaamisen katvealueet

Yksi Osaamista oppimalla -projektin tavoite oli etsiä sellaista tulevaisuuden insinöörin tarvitsemaa osaa-
mista, johon nykyinen tekniikan korkeakoulutus ei näyttäisi tarjoavan riittävästi eväitä. Lähtökohtana 
oli, että insinöörin tulee tietenkin jatkossakin hallita tekniikkansa ja matematiikkansa, mutta tämä ei 
enää riitä hyvälle insinöörille. Työskentelyn kuluessa hahmottui useita osaamiskatvealueita. Tiivistetysti 
insinöörikoulutuksen tuottaman osaamisen keskeisimmät haasteet ovat seuraavilla osa-alueilla:

Jaettu asiantuntijuus: yhteisöllinen oppiminen; osaamisen jakaminen ja oman asiantuntijuuden •	
kehittäminen monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa; valmentamalla ja fasilitoimalla johtami-
nen
Liiketaloudellinen osaaminen: yrittäjyys asenteena, liiketoimintaosaaminen, markkinointi, •	
myyntitaidot, tuotteistaminen, käytettävyys 
Kestävän kehityksen osaaminen: arvoketjun ymmärtäminen, elinkaariajattelu, kestävä kehitys •	
omassa ammatillisessa osaamisessa, eettisyys ja vastuullisuus

5.2.1 Yhdessä oPPiminen on tulevaisuuden taito

Nykyisellään tekniikan korkeakouluopinnot eivät kehitä riittävästi yhteisölliseen oppimiseen nivoutuvia 
taitoja. Insinöörin on osattava jakaa osaamistaan niin muiden insinöörien kuin myös muiden tieteenalo-
jen edustajien kanssa. Tulevaisuuden keksijät kykenevät yhdistämään monen alan osaamisen. Työtä teh-
dään yhä useammin eri puolilla maailmaa, eri kielillä ja verkostoituneissa tai virtuaalisissa työyhteisöissä. 
Tulevaisuuden insinöörin tulee hallita hajautunutta tietoa ja johtaa verkostojen osaamista.

Ongelmanratkaisutaidot nähdään suomalaisen insinöörin vahvuutena. Ongelmien löytäminen ja 
määrittely nousevat tulevaisuudessa vielä nykyistäkin tärkeämmäksi osaamisen alueeksi. Työelämässä – 
toisin kuin laskuharjoituksissa – ongelmaa ei ole valmiiksi määritelty, eikä siihen myöskään ole olemassa 
yhtä ainoaa oikeaa vastausta. On ainoastaan eri näkökulmista perusteltuja, parempia tai huonompia 
vaihtoehtoja. Sekä ongelman määrittelyyn että ratkaisuun tulevaisuuden insinööri tarvitsee sekä muiden 
tekniikan alojen että muiden alojen asiantuntijoita ja osaajia. Insinööri voi tarvita omaan työhönsä liit-
tyvän ongelman ratkaisuun osaamista monelta eri tieteen- ja osaamisen alueelta. 

Tiedon ja osaamisen vastaanottaminen edellyttää yksilöltä uudenlaista suvaitsevaisuutta, persoonan 
vahvuutta, kykyä irrottautua omalta mukavuusalueelta ja oman osaamisen rajojen tunnistamista. Useissa 
yrityksissä tiimit rakennetaan tietoisesti mahdollisimman heterogeenisesti ikärakenteeltaan, kulttuurita-
ustaltaan, koulutusalaltaan ja elämänpolultaan. Vuorovaikutuksen rakentaminen ja vuoropuhelu vaati-
vat aikaa ja sitoutumista. Toisaalta sellaisesta dialogista voi syntyä todella uutta, jotain enemmän kuin 
työhön osallistuvien ihmisten tietojen ja taitojen ”summa” antaisi olettaa – siis innovaatioita.   

Tässä ei ole kyse yksilöiden osaamisen vähättelystä vaan sen oivaltamisesta, että monesti heidän osaa-
misensa tehokas hyödyntäminen vaatii yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Moni yritys onkin oivaltanut 
oman asiantuntemuksen jakamisen arvon: osaamisen jakamista pidetään keskeisenä rekrytointi- ja pal-
kitsemisperusteena. Oman asiantuntemuksen jakaminen voi olla myös kriittinen taito uralla etenemi-
sessä. Asiantuntijuudellaan voi rakentaa itselleen ”osaamisen kultahäkin” – yritys ei voi siirtää korvaama-
tonta alansa osaajaa muihin tehtäviin.  

5.2.2 globaali toimintaYmPäristö

”Kuinka pieninä palasina onkaan, mun leipäni maailmalla…” – Globalisaation mullistavia vaikutuksia 
työelämään ei voida ohittaa insinöörikoulutuksen haasteita pohdittaessa. Kansainvälisyystaitojen nähtiin 
liittyvän tavalla tai toisella lähes kaikkiin osaamistarpeisiin. Insinööriprofession työtehtävistä on vaikea 
löytää osa-aluetta, jolla kansainvälistyminen ei lainkaan näkyisi. Tämä heijastuu kuitenkin toistaiseksi 
liian vähän koulutuksen sisältöihin ja erityisen opiskelun ja tekemisen kulttuuriin korkeakouluissa. Eri-
tyisesti yliopistoissa keskeinen haaste on tutkimuksen kansainvälisyyden siirtäminen opetukseen.

Kansainvälisyyteen liittyvät osaamistarpeet koostuvat hyvin erilaisista osa-alueista. Yksi näistä on ilman 
muuta kielitaito: useamman eri kielen eritasoinen hallinta ja rohkeus käyttää kieltä sekä ammatillisissa 
että muissa yhteyksissä. Kielitaidon lisäksi kansainvälinen vuorovaikutus edellyttää kulttuurista kiinnos-
tusta ja suvaitsevaisuutta keskustelukumppania kohtaan. Tämän perustaksi vaaditaan oman kulttuurin 
ja arvomaailman tuntemusta ja kriittistä pohdintaa. Kansainvälisyystaidot eivät kartukaan riittävästi 
suomalaisten insinööriopiskelijoiden kieliopinnoilla ja vaihto-opiskelulla. Esimerkiksi ulkomaalaisten 
opiskelijoiden parempi integrointi suomalaisiin opiskeluyhteisöihin harjoittaisi sellaisia jaetun asiantun-
tijuuden kansainvälisyystaitoja, joita ei voi kirjoista oppia. 

Osaamiskarttaan sisältyvä globaali arvoverkosto-osaaminen kattaa tätä moninaista kokonaisuutta, joka 
käsittää niin oman ammattialan, yrityksen kuin eri maidenkin arvomaailmoiden tuntemusta. Sen poh-
jalta insinööri pystyy toimimaan oman yrityksensä verkostoissa ja ymmärtämään eri toimijoiden osuutta 

kuva
seminaarit olivat 
yhteisöllistä oppimista 
parhaimmillaan.
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liiketoiminnassa. Tällaisten monimutkaisten osaamiskokonaisuuksien oppiminen vaatii koulutukselta 
perinteisestä poikkeavia ajattelu- ja toimintatapoja. 

5.2.3 euro ohJaa – liiketaloudellinen osaaminen

Tulevaisuuden insinöörikoulutuksen haaste on välittää sellaista asennetta ja liiketoimintataitoja, jotka 
edistävät uusien yritysten syntymistä. Yritysten edustajat näkivät kuitenkin osin liiketoimintaosaamisen 
painotukset ongelmallisina. Heidän käsityksensä mukaan peruskoulutuksessa huomio ei saisi suuntau-
tua liikaa johtamiseen. Sen sijaan yritykset kaipaavat vastavalmistuneelta ennen kaikkea työntekijätaitoja 
–yrityskulttuurin ja toimintatapojen osaamista, perusjuridiikan hallitsemista, oma-aloitteisuutta, ongel-
manratkaisukykyä, kykyä nähdä asiat kuluttajan näkökulmasta, kustannusrakennetietoutta ja tulokselli-
suusajattelun tuntemista. Seminaareissa kaivattiinkin työnjakoa osaamisen johtamisen kouluttamiseen: 
tutkintokoulutuksessa painopisteenä tulisi olla oman osaamisen johtaminen, ja täydennyskoulutus vas-
taisi suurimmaksi osaksi muiden työn johtamisen osaamisesta. 

Liiketaloudellisen osaamisen alakohdaksi nähtiin yrittäjyys asenteena. Tällä ei tarkoitettu ainoastaan 
uusien yritysten synnyttämistä vaan asennetta kaikkeen työhön. Yrittäjyyden nähtiin liittyvän musteka-
lamaisesti erittäin moneen osaamistarpeeseen. 

5.2.4 Pelastettavana Planeetta

Ilmastonmuutoskeskustelun myötä tekniikka on saanut valtavan haasteen: kuinka voidaan yhdistää talous-
kasvu ja ympäristön hyvinvointi? On havahduttu huomaamaan, että tämä haaste vaatii ratkaisevia muutoksia 
teknilliseen korkeakoulutukseen – jokaisen insinöörin on ymmärrettävä insinöörityön yhteys kestävään ke-
hitykseen10. Kestävän kehityksen ja tekniikan välillä on myös paljon jännitteitä, joiden käsittelemiseen kou-
lutuksen tulisi antaa välineitä. Eräs niistä on kysymys tuotteiden kestävyydestä ja kierrätettävyydestä. Jännit-
teiden käsitteleminen kunkin tekniikan alan näkökulmasta edellyttää, että jokainen opettaja on vastuullisesti 
kohdannut tällaiset kysymykset sekä henkilökohtaisesti että oman tekniikan alansa sisällön kautta. 

Kestävä kehitys aiheuttaa radikaaleja muutostarpeita tekniikan koulutukseen – jopa niin, että ai-
neopinnot tulisi kokonaisuudessaan uudistaa sen näkökulmasta. Kestävän kehityksen osaamista tulisi 
kartuttaa koulutuksessa läpäisyperiaatteella. Se olisi siis läsnä jokaisen tekniikan alan opetuksessa kunkin 
alan oman logiikan mukaisesti. Toisaalta jotain perusasioita voidaan ja tulisikin opettaa erillisinä oppisi-
sältöinä jo opintojen alkuvaiheessa. Eri aloilla haasteet, kysymykset ja osaamistavoitteet tulee asettaa eri 
tavoin. Esimerkiksi energiatehokkuus on keskeinen osa-alue, johon tulisi kiinnittää tuotteiden suunnit-
telussa entistä enemmän huomiota ja tämän tulisi näkyä myös korkeakouluopinnoissa. 

Opettajalta ja korkeakoulusta välittyvän asenteen todettiin olevan pohja kestävän kehityksen näkökul-
mien oppimiselle ja opetukselle. Kestävä kehitys koetaan tekniikan korkeakoulutuksessa kuitenkin usein 
vieraana ja vaikeana. Sen pelätään jopa romahduttavan alan arvostuksen ja aseman, mikäli se nivotaan 
tekniikkaan liian näkyvästi.  Erityisesti teknillisessä korkeakoulutuksessa tulevaisuuden haasteet vaativat 
siirtymistä eksaktista ei-eksaktin tiedon alueelle. Tämä voi olla alojen asiantuntijoille myös pelottavaa ja 
rasittavaa. Uudenlaisten elementtien ja epävarmuuden tuominen ammattialalle on erittäin iso asia.

Teknologiset ratkaisut ovat tärkeitä materiaali- ja energiatehokkuuden nostamiseksi. Ainoastaan ener-
giatekniikan (teknologioiden) kehittäminen ei kuitenkaan riitä vaan tarvitaan kaiken tekniikan (tekno-
logioiden) kehittämistä energia- ja materiaalitehokkaammiksi. Kestävän kehityksen ongelmat on saatet-
tava arvostetulle paikalle korkeakoulujen ydinkysymysten joukkoon.  

6 oPPimista tulee suunnitella – oPetussuunnitelmatYö

Opetussuunnitelma on dokumentti, joka ohjaa ja määrittää koulutusta, opetusta, opiskelua ja oppimis-
ta. Kyse on siis opetuksen etukäteisestä suunnittelusta. Opetussuunnitelmatyössä olennaista on koulu-
tuksen järjestäjien yhteistyö. Opetussuunnitelmatyön tärkeyttä korostettiin voimakkaasti yliopistojen 
tutkintorakenneuudistuksessa11. Osaamistavoitteet kuuluvat luonnostaan opetussuunnitelmatyön kie-
leen ja ajatteluun.

Tämän projektin keskeisenä tarkastelutasona oli kansallinen tutkintotaso. Tavoitteena oli kuitenkin 
myös tarjota eväitä koulutusohjelmakohtaiselle opetuksen kehittämiselle. Tämän vuoksi osaamista-
voitteita tarkasteltiin jossain määrin opetussuunnitelma-ajattelun ja -prosessin näkökulmasta. Tällöin 
lähtökohtana on koko insinööriprofession asema työelämän osaamiskentällä. Tästä käsin määritellään 
osaamistavoitteet, jotka tulisi saavuttaa vaaditun osaamisen syntymiseksi. Osaamistavoitteet puolestaan 
määrittelevät tarvittavat opetusmenetelmät ja oppimisen kulttuurin. Tavoiteltavien kompetenssien tulee 
siis näkyä opetussuunnitelmissa, opetuksen toteutuksessa, mittaamisessa ja arvioinnissa. 

6.1 osaamistavoitteet – Yleistä
Osaamistavoitteiden määrittely tutkintotasoisesti osoittautui ennakoituakin hankalammaksi. Jo itse kä-
site osaamistavoite osoittautui ongelmalliseksi. Perustellusti esitettiin, että kompetenssialue olisi parempi 
käsite tässä yhteydessä: Sana ”kompetenssi” on vakiintunut laajojen osaamiskokonaisuuksien – yksilön 
tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmien – nimeksi. Kompetenssi kuvaa yksilön pätevyyttä, suoritus-
potentiaalia ja kykyä suoriutua ammatin työtehtävistä. Ammattikorkeakoulut määrittelivät kansallisesti 
koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit vuonna 2006 osana ECTS-projektia12, jolla pyrittiin edistämään 
suomalaisen ammattikorkeakoulusektorin integroitumista tiiviiksi osaksi eurooppalaista korkeakoulu-
tusaluetta.  Projektin toisessa vaiheessa paneuduttiin erityisesti ammattikorkeakoulujen opetussuunni-
telmatyön tukemiseen ja koulutusohjelmakohtaisten osaamistavoitteiden määrittelyyn.

Tässä projektissa määritellyt osaamistavoitteet voidaan ymmärtää minimikriteereinä. Vaikka valmistu-
vien insinöörien osaamisessa on väistämättä – muun muassa työkokemuksen ja aiemman koulutuksen 
vuoksi – eroja, on olennaista pohtia, mitä heidän tulee vähintään osata valmistuessaan. Tähän vastaami-
nen rajaa jo itsessään opintojen ydinainesta.

Tässä raportissa esiteltyjä osaamistavoitteita ei tule lukea kattavana kuvauksena insinööritutkinnon ta-
voitteista. Niiden on tarkoitus toimia korkeakoulujen opetussuunnitelmatyön herätteenä, reflektiopin-
tana, ja tarjota muutamia konkreettisia aihioita opetussuunnitelmaa koskevaan ajatteluun, keskusteluun 
ja muutoksiin.

Työskentelyssä päädyttiin käsittelemään erikseen kutakin insinööritutkintoa: insinööri (AMK), diplo-
mi-insinööri, tekniikan kandidaatti ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto eli insinööri (ylempi AMK). 
Insinööri (AMK)- ja diplomi-insinööritutkinnot ovat tarkastelussa tärkeimmät. Yliopistollista kandi-
daatin tutkintoa ei nähty tarpeelliseksi kehittää omana tutkintonaan vaan ainoastaan DI-tutkinnon vä-
lietappina. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita on taas työskennellyt työmarkkinoilla 
vasta vähän aikaa, ja tutkinto hakee edelleen paikkaansa.  

Osaamistavoitteiden kuvauksissa näkyy selvästi insinööri (AMK)- ja diplomi-insinööritutkintojen 
roolit perustutkintoina: niille on osattu määrittää osaamistavoitteet, samoin niille löytyvät toisistaan 
poikkeavat osaamisen profiilit.  Tekniikan kandidaatin tutkintoa on kehitetty ja tarkasteltu ainoastaan 
DI-tutkinnon pohjana, niinpä itsenäisenä tutkintona osaamistavoitteiden määrittely tässäkin työskente-
lyssä ontui. Sen osaamistavoitteiden ydin asettuu matemaattis-luonnontieteelliselle osaamiselle.
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Osaamistavoitteiden muotoilemisen tukena ja reflektiopintana käytettiin CDIO13-kehyksen osaamis-
termejä. Kaiken kaikkiaan todettiin, että ne eivät soveltuneet suoraan – kuten ei ole ollut tarkoituskaan 
– tutkintotasoisten osaamistavoitteiden kuvaamiseen.

6.2 osaamistavoitemallit
Osaamistavoitteiden määrittelyn tueksi niistä pyrittiin muodostamaan yleisempi malli, joka ilmentäisi 
tavoitteiden yhteisiä ulottuvuuksia ja tunnusmerkkejä. Mallit ja kaaviot kuvaavat tietysti parhaimmil-
laankin todellisuuden ja ilmiöiden monimuotoisuutta vajavaisesti. Tästä huolimatta malleilla voidaan 
antaa ideoita opetussuunnitelmatyöhön, tutkintojen tavoitteiden määrittelemiseen sekä oman opetuk-
sen osa-alueiden pohtimiseen.

Mallin suunnittelua ohjasi kolme kysymystä: 1) Millaiset tiedot ja taidot insinöörillä on valmistumis-
hetkellä? 2) Millaiseen oppimiseen tutkinnon suorittaneella on valmiudet? 3) Millaiset arvot, asenteet ja 
näkemykset tutkinto on tarjonnut valmistuneelle? Kehittämistyön tuloksena oppimistavoitteista syntyi 
useita malleja, mutta eri ryhmät kehittivät niitä pitkälle samansuuntaisesti. Vahva yksimielisyys oli sekä 
mallin osaamisalueiden lukumäärästä (3–4) että niiden perusolemuksesta. Seuraavassa esitellään lyhyesti 
kaksi erilaista osaamistavoitteiden mallia.

Kuva 6 havainnollistaa tekniikan suhdetta sekä ympäristöön, yksittäisiin ihmisiin että ihmisten muo-
dostamiin järjestelmiin ja instituutioihin (talous ja yhteiskunta).  Tämän projektin keskusteluissa tuli 
voimakkaasti esille tekniikan korkeakoulutuksen haasteet ottaa nykyistä paremmin huomioon tekniikan 
yhteys ihmiseen ja ympäristöön. Tämä korostuu sekä viestimisessä yhteiskunnassa tekniikan asioista että 
koulutuksen kehittämisessä korkeakoulujen sisällä. Korkeakoulujen edustajat toivat voimakkaasti esille 
tarvetta korostaa tekniikan alaa ihmistieteenä eli tekniikan roolia palvelemassa ihmisten ja ympäristöm-
me hyvinvointia. 

Talous muodostaa monella tavalla merkittävän reunaehdon tekniikan kehittymiselle. Tekniikan kehit-
täminen vaatii taloudellisia investointeja koulutukseen, tuotekehitykseen ja otollisen innovaatioympäris-
tön tukemiseen. Toisaalta tekniikka on kansantaloutemme merkittävä dynamo. Tekniikkaa tarvitsemme 
suoraan hyvinvointia edistäviin tuotteisiin (mm. uudet energiatekniikat, ikääntyvän väestön tarvitsema 
tekniikka). Tekniikka edistää hyvinvointia myös välillisesti, kun sen kansantalouteemme tuomaa vau-
rautta voidaan edelleen allokoida yhteiskunnassa hyvinvointiin palveluina ja tulonsiirtoina. 

Kysymys on pitkälle arvoista ja asenteista sekä insinöörien itseymmärryksestä. Toisaalta yhteiskunnas-
sa yleensä tulisi lisätä ymmärrystä tekniikan ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä. Näiden kysymysten 
pohtimiseen opiskelijoiden tulisi saada eväitä koulutuksen alusta lähtien.   

 

Kuvan 7 malli puolestaan valittiin seminaarissa parhaaksi, yhteisesti kehitettäväksi osaamistavoitemallik-
si. Se kuvaa kokonaisuutta, joka tulee ottaa huomioon tutkinnon osaamistavoitteiden määrittelyssä.  
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Kuva 6. Tekniikka saa merkityksensä suhteessa ihmiseen ja ympäristöön. 

Kuva 7. Tutkinnon osaamistavoitteiden ulottuvuudet.
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Kuvan 7 näkökulmana osaamistavoitteisiin on tutkinnon suorittamishetki ja nykyisten tutkintorajojen 
puitteissa asetetut realistiset osaamistavoitteet. Suurin osa elinikäisestä oppimisesta ajoittuu tutkinnon 
suorittamisen jälkeiseen aikaan. Osaamistavoitteiden määrittelyssä tämä on tärkeää muistaa kahdesta 
– keskenään hiukan ristiriitaisestakin – syystä. Ensinnäkin koulutuksen tulee tarjota tiettyjä välineitä 
koko työuralle ja toiseksi se muistuttaa siitä, että perustutkinto tarjoaa ainoastaan eväät elinikäiselle op-
pimiselle. Koulutuksen ja työelämän rajapinta on työllistymisen kannalta keskeistä. Korkeakouluilla on 
osavastuunsa siitä, kuinka yksilö kiinnittyy työmarkkinoille, työllistyminen on eräs merkki koulutuksen 
laadusta. Teknillisessä korkeakoulussa tämä rajapinta ei ole selkeärajainen, sillä suurin osa valmistuvista 
on jo kiinnittyneenä työelämään valmistuessaan. Tämä ”saattaen vaihdettava” –siirtyminen työelämään 
onkin merkittävä koulutuksen vahvuus.

Mallissa on näkyvillä neljä pääosaamisaluetta, jotka kaikki tulisi tekniikan alan korkeakoulutukses-
sa olla läsnä jollain tavoin. Edelleen malli kiinnittää huomiota koulutuksen kehittämisen keskeiseen 
ydinkohtaan eli kurssikohtaiseen ydinaineksen määrittelemiseen. Jokaisesta kurssista on määriteltävissä 
ydinaines, tukeva oppiaines ja metataitojen ja -tietojen taso. Nämä taidot kehittyvät sekä oppisisältöjen 
että opetus- ja arviointimenetelmien kautta. 

6.3 osaamistavoitteet
Seuraavassa esitellään lopulliseen osaamistarvekarttaan valikoituneet osaamistarpeet. Osaamistarpeen 
käsittelyssä on kaksi osaa: 1) Ensin tekstissä nostetaan esille keskeisiä huomioita ja näkökulmia osaamis-
tarpeista, jotka tulivat esille projektin työskentelyssä ja jotka vaikuttivat osaamistarpeiden uudelleenluo-
kitteluun ja priorisointiin. Osa näkökulmista on keskenään ristiriitaisia, mikä kertoo lähinnä aihepiirin 
monimutkaisuudesta ja keskustelun monipuolisuudesta. 2) Jokaisen neljän pääkategorian osaamistarpei-
den yleisesittelyn jälkeen on koonti osa-alueen osaamistavoitteista eri insinööritutkinnoissa.  

Osaamistarpeista hahmottuu melko helposti insinöörin osaamisen ydin – sininen alue, joka erottaa 
osaamiskartan muiden korkeakoulututkintojen osaamiskartoista. Tältä tekniikan ydinosaamisen alueelta 
löytyvät selkeimmät osaamistavoitteiden erot eri insinööritutkintojen ja koulutusohjelmien välillä. Kyse 
on luovuttamattomasta ydinaineksesta, josta koulutuksessa tulee erityisesti huolehtia. Vahva yksimie-
lisyys vallitsi kuitenkin myös siitä, että muiden osa-alueiden suhteellinen merkitys osaamistarpeina on 
kasvanut ja kasvamassa. 

Muita kolmea osaamistarpeiden kokonaisuutta on vaikea asettaa tärkeysjärjestykseen. Työskentelyssä 
ilmeni vahvasti, että lähes kaikki osaamisen osa-alueet liittyvät tavalla tai toisella arvoihin ja asenteisiin. 
Näiden suhteen koulutusjärjestelmä on erityisen haastavan itsetutkiskelun edessä: arvoja ja asenteita 
siirretään mallioppimisella, eikä niitä ole usein määritelty avoimesti korkeakouluissa. Korkeakoulut 
ovat tehneet strategioitaan, mutta opetustyön arki on usein etäällä niistä. Niiden kieli on usein vieras-
ta opettajille ja tutkijoille, eikä niiden ”valumista” opetussuunnitelmiin ole yleensä pohdittu. Melko 
lailla yksimielisesti nähtiin, että korkeakoulun tulisi tarjota välineitä omien arvojen pohdintaan sekä 
omista poikkeavien näkökulmien kuunteluun ja ymmärtämiseen. Nämä taidot tukisivat vahvasti myös 
vuorovaikutus-, kansainvälisyys- ja organisaatio-osaamiseen kuuluvia kriittisen tärkeitä tulevaisuuden 
osaamisen alueita.

Alkuperäisessä osaamistarvelistassa oli paljon tulevaisuuden työmarkkinoiden ”trendi-ilmiöitä”, joita 
ei voida ohittaa insinöörikoulutuksen haasteita määritettäessä. Yksi näistä oli työnkuvien hämärtyminen 
eri työntekijäryhmien välillä. Työmarkkinoiden yleinen vaatimustaso kasvaa jatkuvasti, eivätkä insinöö-
rille enää riitä entiset taidot – tämä näkyy jo työpaikkailmoituksissa. Usein kelpoisuus on määritelty 

niin väljästi, että kaikki insinöörit ovat kelpoisia hakemaan paikkaa. Yksilön osaaminen, persoona ja 
toimintatavat ratkaisevat, kuka valitaan. Kaikkea ei tarvitse osata itse, mutta kaikkien täytyy hahmottaa 
kokonaisuus. Seminaarissa tuotiinkin esille tätä osaamisaluetta kuvaava termi ”zoomaava oppiminen ja 
osaaminen”. Kyseessä on eräänlainen näkökyky: työntekijän taito liikkua joustavasti tiedon syvyysasteen 
eri tasoilla, mikä mahdollistaa oman paikan hahmottamisen esimerkiksi yrityksen tuotantoketjussa. Tä-
män taidon nähtiin ruokkivan myös innovaatioita.

6.3.1 tekniikan Ydinosaaminen

Osaamistarvekartan perusteella voisi näyttää siltä, että tekninen ongelmanratkaisu olisi tutkinnossa mää-
rällisesti tasaveroinen muiden osaamisalueiden kanssa. Karttaa ja tämän projektin tuloksia ei kuitenkaan 
tule tulkita esimerkiksi siten, että osaamisen johtamisen tulisi olla yhtä laaja osa insinööriopintoja kuin 
menetelmäosaamisen.

Kaikki kartan osaamisalueet ovat tulevaisuudessa selvästi kriittisen tärkeitä jokaisen insinöörin osaa-
miselle. Niiden arvo nousee kuitenkin vasta vahvasta oman alan syvällisestä tekniikan tuntemisesta. 
Koska tavoitteellinen opintoaika on tutkintorakenneuudistuksenkin myötä vain lyhentynyt, joudutaan 
yhä tarkemmin pohtimaan, kuinka opiskelija oppii tarvittavat tiedot ja taidot ja saavuttaa halutun osaa-
mistason. 

matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen on ehkä vahvimpia insinööriopintoihin liittyviä mielikuvia. 
Sillä on myös alan sisällä vahva tunnelataus. Sen katsotaan liittyvän olennaisesti insinöörin ajatteluun, 
loogiseen päättelyyn. Se on ammatillisten opintojen työkalupakki, määrällistetyn tiedon tuottamisen 
perusta, ajattelun ja havainnekyvyn laajentaja, jatko-opintojen tuki ja innovaatioiden mahdollistaja. Toi-
saalta matemaattis-luonnontieteellisten taitojen nähtiin olevan työelämässä osin piilo-osaamista – työn-
tekijä ei aina tunnista käyttävänsä niitä.

Tämän osaamisalueen osaamistavoitteet eroavat selkeästi insinööri- ja DI-koulutuksessa. Tavoitteiden 
saavuttaminen on hyvin haasteellista, koska opiskelijoiden osaaminen ja taustatiedot vaihtelevat valta-
vasti. Taustalla nähtiin myös laajempi yhteiskunnallinen arvokysymys matemaattis-luonnontieteellisen 
osaamisen arvostuksesta. Osaaminen tulisi nähdä osana yleissivistystä ja tämän tulisi välittyä asenteena 
jo alaluokilta lähtien. Tietotekniikan kehittymisestä huolimatta mikään ei saisi korvata ”käsin” teke-
mistä eli laskemista missään koulutuksen vaiheessa. Keskusteluissa pohdittiin myös, olisiko insinöörien 
matemaattis-luonnontieteellinen minimiosaaminen tarpeen määritellä koko Euroopan tasoisesti.

syvällinen oman alan tekniikan tuntemus
Tekniikan substanssin tuntemus on – matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen ohella – yleisimmin 
tekniikan koulutuksen keskuudessa ”luovuttamattomaksi” nimetty osaamisalue. Sitä pidettiin koulutuk-
sen tärkeimpänä osaamisalueena, juuri siihen tekniikan alan koulutus tähtää. Vasta tekniikan hallinta 
antaa insinöörille sen itseluottamuksen, jonka turvin hän pystyy toimimaan omalla alallaan – tunteen 
alan ”omistajuudesta”. Oman alan tekniikan tuntemus on sekä implisiittistä että eksplisiittistä.

Koulutuksen nähtiin parhaimmillaankin tarjoavan vain valmiudet hallita oman alan tekniikkaa – vasta 
työelämä tuo mukanaan syvällisen hallinnan. Olennaista koulutuksessa on oleellisen tunnistaminen, 
perusluonnontieteiden hyvä hallinta sekä ongelmien tunnistaminen, ymmärtäminen, mallintaminen ja 
luova ratkaiseminen. Tällä osaamisalueella teoreettisemman diplomi-insinöörikoulutuksen ja käytän-
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nönläheisen insinööri (AMK) -koulutuksen tavoitteet eroavat selkeästi. 

tutkimus- ja tiedonhankintataidot (tiedon louhinta/ analysointi, -hallinta ja -haku) 
Tutkimus- ja tiedonhankintataidot ovat tärkeitä kaikille insinööreille jollakin tasolla. Kaikkien tarvit-
semaa osaamista ovat: oleellisen tiedon löytäminen informaatiotulvasta; tieteellisen tekstin lukutaito; 
jonkintasoinen lähdekritiikin taito; tiedon tuottamiseen ja käyttämiseen liittyvien eettisten kysymysten 
hahmottaminen; alakohtaisten menetelmien hallinta. Ammattikorkeakoulutuksen pohjana nähtiin ole-
van usein käytännön ongelma, kun taas yliopistossa on käytännön ongelmien lisäksi teoreettisempaa 
tutkimustyötä.

Perinteisemmän menetelmäosaamisen ohella vuorovaikutustaidot nähtiin erottamattomana osana tätä 
osaamistarvetta. Kriittisen ajattelutavan kautta myös arvot ja asenteet kietoutuvat tähänkin osaamistar-
peeseen. 

menetelmäosaaminen: suunnitelmat, mallit ja ratkaisut
Menetelmäosaaminen ymmärrettiin ryhmänä ongelmanratkaisu-, suunnittelu-, tutkimus-, soveltamis- 
ja fasilitointimenetelmiä. Se tarkoittaa valmiutta toimia teorian ja käytännön välissä. Menetelmistä pitää 
opettaa paitsi itse työkaluja myös niiden soveltamista ja käyttöä. Tietoteknisistä apuvälineistä huolimatta 
menetelmien hallinta nähtiin tieteellisyyden edellytyksenä; jotkut tosin kokivat termin ”menetelmäosaa-
minen” vieraaksi tekniikan alalle. Osaamisalueessa yhdistyvät kaikki osaamistavoitemallin ulottuvuudet. 
Taidot ovat aluillaan koulutuksen päättyessä ja kehittyvät ammattiin oppimisen alussa. 

Menetelmäosaaminen kertyy eri opetus- ja opiskelumenetelmien, kuten laboratoriotöiden, harjoitus-
töiden ja työpaikkaopintojen, kautta. Menetelmäopetus tulisi integroida substanssiopetukseen, mutta 
itse osaaminen voi kertyä monensisältöisiltä kursseilta. Erityisesti yliopistoissa tarvitaan teoriaa ja teke-
mistä yhdistävää opetusta. Menetelmäosaamisen kehittäminen edellyttää myös kursseja, joilla opiske-
lijoiden on pakko käyttää luovuuttaan. On ongelmallista, että opiskelijat eivät nykyisin opi riittävästi 
kyseenalaistamaan vaan he yrittävät vain ymmärtää. Luovuuden ja innovatiivisuuden opettelu riippuu 
tällä hetkellä liiaksi yksittäisen kurssin opettajasta. 

insinööri (amk) insinööri (ylempi amk) tekniikan kandidaatti diplomi-insinööri

Ymmärtää matematii-•	
kan kieltä ja perusfysi-
kaalisia ilmiöitä.

osaa ratkaista oman •	
alansa ongelmia anne-
tuin luma-välinein.

Ymmärtää perusteet •	
malleista, osaa tunnis-
taa, muistaa, toistaa ja 
soveltaa olemassa ole-
via malleja ja menetel-
miä käytännön työssä 
ja suunnittelussa. 

Hahmottaa valmiiksi •	
mallinnetun ongel-
man ratkaisukeinot.

Pystyy valitsemaan •	
menetelmän ongel-
man ratkaisemiseksi 
ja osaa käyttää niitä 
erityisesti työelämä-
lähtöisten ongelmien 
ratkaisussa.  

tuntee oman alan •	
käytännöt ja niiden 
teoreettisen pohjan.

omaa enemmän •	
käytännöllistä tietoa 
kuin Di.

Löytää sovellustietoa, •	
arvioi sen oikeelli-
suutta, olennaisuutta 
ja käyttökelpoisuutta 
sekä osaa käyttää sitä 
erityisesti työelämä-
lähtöisten ongelmien 
ratkaisussa. 

insinöörin osaamisen 
lisäksi:

Hallitsee oman tehtä-•	
väalueensa keskeiset 
teoriat ja osaa soveltaa 
niitä käytäntöön.

osaa mallintaa ja •	
ratkaista käytännön 
ongelmia, ei vaadita 
samaa teoreettista 
osaamista ja uuden-
luomista kuin Di:llä.

Hallitsee useita ala-•	
kohtaisia menetelmiä.

soveltaa malleja ja •	
menetelmiä yritysläh-
töisistä näkökulmista 
käsin.

osaa arvioida, kritisoi-•	
da ja testata malleja ja 
menetelmiä käytän-
nön työssä.

omaa vankan ja •	
riittävän luma-pohjan 
jatko-opiskelulle.  

Ymmärtää yleisten •	
ilmiöiden yhty-
mäkohdat omaan 
sovellusalaansa sekä 
mallinnuksen yleiset 
periaatteet.

osaa ratkaista annet-•	
tujen menetelmien 
ja mallien avulla on-
gelmia (osaa yhdistää 
ongelman, mallin ja 
menetelmän).

osaa etsiä ongelman •	
ratkaisuun tarvittavaa 
tietoa ja osaa raportoi-
da ratkaisun.

alkavat ja kehittyvät •	
taidot soveltaa teoriaa 
käytäntöön.

tekniikan kandidaatin 
osaamisen lisäksi:

osaa syntetisoida ja •	
arvioida. 

tuntee alansa sovelta-•	
misen keskeisten ilmi-
öiden selitysteoriat. 

tekninen osaaminen •	
on teorian sisältävää 
ydinosaamista.

Kykenee siirtämään •	
tieteellisten tutkimus-
ten tuloksia sovelluk-
siin. 

osaa arvioida tuotta-•	
miaan matemaattisia 
malleja ja ratkaisuja. 

osaa kehittää ja mal-•	
lintaa ongelman, valita 
parhaat menetelmät 
ongelman ratkaise-
miseksi ja  suunnitella 
ongelmanratkaisupro-
sessin.

Pystyy ohjaamaan ja •	
johtamaan käytännön 
suunnitelman toteu-
tusta asiantuntijana.

Ymmärtää tieteellisen/•	
kriittisen asenteen 
merkityksen.

osaa hakea laajasta •	
tietoaineistosta ja eri 
lähteistä kriittisesti 
tietoa ja tehdä syn-
teesejä. 

osaa kriittisesti arvioi-•	
da ratkaisujaan.

osaa raportoida pro-•	
sessin.  

Taulukko 2. Tekniikan ydinosaamisen osaamistavoitteet.
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6.3.2 arvot Ja asenteet

Arvot ja asenteet nousivat – ehkä hiukan yllättäenkin – keskeisesti esille kaikkia osaamistarpeita käsitel-
täessä. Jokaisen osaamisalueen huomattiin limittyvän johonkin asenteeseen ja arvoon, joiden välittymi-
nen opetuksessa on edellytys osaamistavoitteiden saavuttamiselle.

Arvojen ja asenteiden välittäminen, ”opettaminen” koettiin hyvin ristiriitaisena ja ongelmallisena.  
Toisaalta osuvasti nähtiin, että koulutuksessa aina välitetään ja noudatetaan joitakin arvoja ja asentei-
ta. Näiden tosiasiallisten arvojen ja asenteiden tunnistaminen tiede- ja opetusyhteisössä todettiinkin 
merkittäväksi lähtökohdaksi. Ehkä jokaisen tutkinnon, moduulin, oppiaineen tai kurssin suunnittelun 
tulisikin lähteä liikkeelle omien asenteiden sekä yhteisön julkilausumattomien arvojen ja asenteiden 
tunnistamisesta ja aukikirjoittamisesta. Arvoihin ja asenteisiin liittyvistä osaamistavoitteista saavutettiin 
yksimielisyys siltä osin, että joka tapauksessa opiskelijoita voidaan ja tulee opettaa tunnistamaan ja poh-
timaan omia arvojaan ja olemassa olevia arvoristiriitoja. 

vastuullisuus, eettisyys
Insinööriopintojen keskeinen haaste on välittää opiskelijoille viesti, että tekniikka ei ole koskaan tyhji-
össä, eikä ole olemassa teknisiä ratkaisuja tai valintoja vailla eettistä ulottuvuutta. Tämän tiedostaminen 
voidaankin asettaa koulutuksessa vastuullisuuden ja eettisyyden vähimmäistavoitteeksi.

Seminaarissa keskityttiin pohtimaan insinöörin arjen työssä näkyvää vastuullisuutta ja eettisyyttä. 
Merkittäväksi nähtiin insinöörin velvollisuus kertoa näkemyksensä teknisten ratkaisujen eettisistä ulot-
tuvuuksista. Jokaisen insinöörin vastuullisuus edellyttää siis kykyä arvioida ratkaisujen vaikuttavuutta. 
Toisaalta vastuullisuuden määritelmä ulottui hyvinkin laajalle muiden osaamisalueiden suuntaan. Esi-
merkiksi markkinoiden ymmärtäminen nähtiin osana tulevaisuuden insinöörin vastuullisuutta. Vastuul-
lisuudella nähtiin olevan vahva yhteys myös kestävään kehitykseen. Tulevaisuuden insinööri on kaiken 
kaikkiaan vaikeiden kysymysten äärellä – onko hän vastuussa kvartaalitaloudelle, yritykselle, yhteiskun-
nalle vai ihmiskunnalle?

Koulutuksessa on olennaista, että eettisyys ei saisi eristäytyä erilliseksi osa-alueeksi. Sen opettami-
nen todettiin haasteelliseksi, vaikka opettajilla nähtiin olevan eettinen vastuu. Eettisyyden kehittyminen 
edellyttää, että koulutus jättää tilaa tuntevan ja pohtivan yksilön kehitysprosessille, kypsymiselle.

luovuus ja innovatiivisuus
Luovuudelle ja innovatiivisuudelle nähtiin olevan huikea tarve yrityksissä: olisi opittava katsomaan asi-
oita eri puolilta, näkemään eri ideoiden vahvuudet ja rohkaisemaan muita. Kyse on siis paitsi insinööri-
en tietopohjasta myös heidän kommunikaatiotaidoistaan. Tämä on suuri haaste koulutusinstituutiolle. 
Koulutuksen tuottaman perusajattelutavan tulisi perustua kyseenalaistamiseen – insinöörin tulisi aina 
luonnostaan kysyä, voisiko tämän tehdä toisin.

Luovuuden kehittyminen vaatii turvallisen ympäristön. Erityisesti se edellyttää epäonnistumisen sie-
tämisen opettelua sekä yrittämisen palkitsemista jo opiskelun aikana. Oppilaitoskulttuurin tulisi tukea 
ideoiden jakamista, kyseenalaistamista sekä rohkeutta tuoda ajatuksia julki. Tällaista kulttuuria muo-
dostettaessa on otettava erityisesti huomioon, että tekniikan opiskelijoilla on toisinaan sosiaalisia estoja, 
jotka saattavat tukahduttaa luovuutta.

Innovatiivisuutta on mahdollista kehittää antamalla opiskelijoille riittävän haastavia tehtäviä, jolloin 
heidän on pakko poistua nk. mukavuusalueelta ja kehitellä uusia ratkaisuja ongelmiin. Ideoiden jalos-
tamiseen innovaatioiksi on kehitetty myös erityisiä metodeja, joita voitaisiin opettaa. Osaamisen kehit-
tymiselle katsottiin eduksi ammattialojen väliset yhteisprojektit ja laaja kampus, jossa eri alojen tekijät 

kohtaavat toisiaan väkisinkin.
Luovuus ja innovatiivisuus ovat paljolti yksilön arvoja ja asenteita. Asenteen opettaminen nähtiin 

mahdollisena, joskin koulutuksella on mahdotonta taata luovuuden kehittymistä. Myös luovuuden ja 
innovatiivisuuden kehittymisen arviointi todettiin haasteelliseksi. Perinteisestä poikkeavilla menetelmil-
lä, kuten portfoliolla, se nähtiin kuitenkin mahdolliseksi. 

ammatillinen hyvinvointi/stressin ja epävarmuuden sietokyky
Elämänhallinta ja stressin sietokyky arvioitiin – tekniseen ongelmanratkaisuun liittyvien osaamistarpei-
den ohella – insinöörin tärkeimmäksi taidoksi; onhan kyse laajasta, koko elämään liittyvästä taidosta. 
Taitoalue edellyttää oman arvomaailman tuntemusta, itsensä kehittämistä ja hyväksymistä. Stressin sie-
tokyvyn jäsentäminen aiheutti runsaasti keskustelua. Toiset halusivat korostaa, että stressin sietokykyä ei 
tulisi nähdä osana elämänhallintaa, sillä stressiin ei saisi tottua. Toisaalta monen mielestä stressi kuuluu 
väistämättömänä osana vaativiin työtehtäviin eikä ole vain haitallinen tunne. Ammatillinen hyvinvointi 
-termi nostettiin kuvaamaan yhteyttä ammatillisuuteen, asiantuntijuuteen sekä korostamaan yksilön ja 
työyhteisön hyvinvoinnin yhtyettä. 

Juuri yrityselämän edustajat nostivat tämän osaamisalueen keskeisimpien joukkoon, koska se on edel-
lytys kaiken muun osaamisen käytölle. Heidän mukaansa käsite ”ammatillinen hyvinvointi” ei riittävästi 
kuvaa epävarmuuden sietokykyyn ja oman hyvinvointiin liittyvää kokonaisuutta, joka osoittautuu usein 
kriittiseksi työntekijöitä erottelevaksi tekijäksi vaativassa työelämässä. Työsuhteet käyvät jatkuvasti epä-
varmemmiksi globaalissa markkinataloudessa. Tästä huolimatta työntekijän tulisi pystyä sitoutumaan 
työhönsä ja tekemään parhaansa.

Seminaareissa kävi hyvin ilmi korkeakoulutuksen ja työelämän työnjaon ongelmallisuus: korkeakou-
lut siirtäisivät vastuun elämänhallinnan kehittämisestä mieluusti valmistumisen jälkeiseen aikaan, kun 
taas yritykset haluaisivat rekrytoida työntekijöitä, joilla on jo valmiina kyky hallita elämäänsä ja työ-
stressiä. Tämä osaamisalue onkin hyvä esimerkki monien osaamistarpeiden moniulotteisuudesta. Niiden 
haltuun ottaminen edellyttää uudenlaista ajattelua ja toimintaa koulutusjärjestelmässämme, opetukselli-
sessa kulttuurissamme ja koulutuksellisessa työnjaossamme. 

Elämänhallinnan ja stressin sietokykyyn liittyviin taitoihin, arvoihin ja asenteisiin nähtiin voitavan 
vaikuttaa koulutuksella, vaikka ne liittyvätkin vahvasti yksilön persoonallisuuden piirteisiin. On esi-
merkiksi mahdollista opettaa ryhmässä toimimista ja muista huolehtimista. Koulutuksen vastuulla on 
myös huolehtia opintojen oikeasta mitoittamisesta, jolloin opiskelijalle jää aidosti aikaa omaan elämään. 
Eritasoisten insinöörikoulutusten osaamistavoitteiden välille ei tehty merkittävää eroa. Kaikkien tutkin-
tojen yhteinen osaamistavoite on kyky asettaa ja priorisoida tavoitteita realistisesti omien arvovalintojen 
pohjalta.

elinikäinen oppiminen/oppimaan oppiminen
Tämän osa-alueen tärkeimpänä tavoitteena nähtiin oppimisen ilon synnyttäminen ja säilyttäminen. Yksi 
tulevaisuuden insinöörin avainkompetensseja on elinikäinen oppiminen – kehittyville tiedonhallintatai-
doille pohjautuva omatoiminen ja kriittinen osaamisen päivittäminen, laajentaminen ja syventäminen. 
Kyse on siis tiedon, taidon ja asenteiden kokonaisuudesta. Paljolti kyse on asenteista, joihin opiskelijan 
tulisi sosiaalistua jo opintojen aikana. Työelämässä elinikäisen oppimisen vaatimusta ei enää voi väistää. 
Mitä pidempään ja vaativammissa työtehtävissä ihminen työskentelee, sitä enemmän hän tiedostaa tar-
vitsevansa uutta tietoa ja myös haluaa sitä oppia.

Tämän kompetenssialueen kehittymisessä erityisen keskeisinä nähtiin oppimista tukevat teknologiat ja 
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työskentelytavat. Pedagogisten ratkaisujen tulee tukea omatoimisuutta, kriittisyyttä ja oppimisprosessien 
ymmärtämistä. Lähtökohtana tulee aina olla ymmärtävä, syväoppiminen. Oman osaamisen kehittymistä 
saadaan näkyväksi vaikkapa yritysesimerkein, oppimispäiväkirjoin ja portfolioin.

6.3.3 Poikkitieteellinen osaaminen

Tuskin kukaan tulevaisuuden insinööri työskentelee koko ikäänsä yhdellä tekniikan alalla saman alan 
insinöörien kanssa. Useimmille insinööreille ei enää riitä vain yhden tekniikan alan tuntemus. Lisäksi 
he hyötyisivät ainakin yhden ei-teknisen aineen hallinnasta. Tämä edistäisi jo itsessään vuorovaikutusta 
muiden alojen edustajien kanssa. Poikkitieteellinen osaaminen – minkä tahansa muun osaamisen yhdis-
täminen tekniikkaan – liittyy työelämässä kiinteästi taitoon toimia vaivattomasti yhteistyössä muiden 
alojen ihmisten kanssa. Poikkitieteellisyys edellyttää luovuutta, monialaisuutta ja syväosaamista. Uutta 
syntyy eri alojen rajapinnoilla. Poikkitieteellisyys ei siis ole itseisarvo, vaan se tukee asiakasorientaatiota, 
palvelua ja suunnittelua. Muutoksen kiihtyessä tulevan ennustaminen vain yhden alan osaamisen perus-
teella on entistä haasteellisempaa.

Useimmat niistä osaamistarpeista, jotka nähtiin tulevaisuudessa erityisen haasteellisina, liittyivät juuri 
poikkitieteellisyyteen. Toisaalta poikkitieteellisyys ei näkyisi opetussuunnitelmissa juurikaan erillisinä 
kursseina tai moduleina. Pikemminkin kyse olisi läpi opintojen kulkevista, opetusmenetelmien avulla 
kehittyvän osaamisen juonteista. Seuraavassa tarkastellaan sellaisia poikkitieteellisyyteen liittyviä osaa-
mistarpeita, jotka ovat tärkeitä kaikille insinööreille, tutkintotasosta ja oppialasta riippumatta. Insinöö-
rillä (AMK) poikkitieteellisyys nähtiin kykynä soveltaa oman alan osaamista asiakkaan tarpeiden mukaan 
jollakin muulla alalla. DI taas kehittää sovelluksia yhdistäen muiden alojen tietoa omaan osaamiseensa.  

kestävä kehitys, ekosysteemien toiminta ja elinkaariajattelu
Kestävään kehitykseen liittyvän osaamisen kokonaisuudelle oli haasteellista määritellä osuvinta nimeä. 
Kokonaisuuden todettiin olevan osa insinöörin eettisyyttä ja vastuullisuutta, mutta tärkeytensä ja ajan-
kohtaisuutensa vuoksi se haluttiin nostaa omaksi osaamistarpeekseen. Ekosysteemien toiminta ja elin-
kaariajattelu ymmärrettiin kestävää kehitystä tarkentaviksi osaamistarpeiksi.

Kestävä kehitys edellyttää teknologian murrosta. Esimerkiksi energiavallankumouksen nähtiin anta-
van suomalaiselle energiateollisuudelle ennennäkemättömät vientimahdollisuudet. Kestävän kehityksen 
näkökulma vaatii ylipäätään tekniikan ja yhteiskunnan välisen suhteen tarkastelua sekä monien alan pe-
rusasioiden pohdintaa: Nopeuttavatko kestävän kehityksen paineet tekniikan kehityksen sykliä? Suunni-
tellaanko asiat kierrätettäviksi vai kestäviksi – kumpi on ekologisempaa? Vastaukset tällaisiin kysymyksiin 
vaikuttavat myös siihen, miten kestävän kehityksen vaatimukset näkyvät tekniikan korkeakoulutuksessa 
ja tuotekehityksessä. Nyt vain maailmantuskaiset nuoret pitää saada opiskelemaan tekniikkaa! Korkea-
koulujen tulee kiinnittää erityistä huomiota viestinnässään ympäristötekniikan oppisisällöistä, mikä siis 
ei ole sama kuin ”kestävän kehityksen tekniikan ala”, toisin kuin välillä ajatellaan. Ympäristöteknologia 
on taas vakiintumassa tarkoittamaan mitä tahansa teknisiä menetelmiä ja menettelytapoja, joilla voidaan 
vähentää jonkin toiminnan vaikutuksia ympäristöön.      

Projektissa pohdittiin myös erikseen clean tech -osaamisaluetta eli ekologisesti kestävän kehityksen 
saavuttamiseksi kehitettävää tekniikkaa. Erityisesti tästä näkökulmasta nousivat esille kestävän kehityk-
sen yhteydet viranomaismääräyksiin, juridiikkaan ja markkinointiin. Näiden riittävä sisällyttäminen 
opintoihin nähtiinkin tärkeänä.

insinööri (amk) insinööri (ylempi amk) tekniikan kandidaatti diplomi-insinööri

tiedostaa tekemiensä •	
ratkaisujen vaikutta-
vuuden. 

Kantaa vastuun omas-•	
ta työstä sekä tiedon 
jakamisesta.

Kykenee toimintan-•	
sa reflektioon myös 
arvojen ja asenteiden 
tasolla.

tunnistaa oman •	
luovuutensa, luottaa 
omiin ja muiden 
kykyihin.

osaa luovuustekniikoi-•	
ta ja tuntee ryhmädy-
namiikkaa.

osaa suunnitella ja •	
hallita omia työpro-
sessejaan: ajanhallinta, 
priorisointi, realistinen 
tavoitteiden asetta-
minen.

Kykenee muutoksen •	
hallintaan. 

osaa pohtia omaa •	
arvomaailmaa. 

omaa positiivisen •	
asenteen.

vaikuttaa aktiivisesti, •	
mutta myös sopeutuu.

osaa opiskella ja kehit-•	
tää henkilökohtaisten 
opiskelutaitojensa 
hallintaa.

Ymmärtää, että am-•	
matillinen kehittymi-
nen on elinikäinen 
prosessi ja oppii 
sietämään omaa kes-
keneräisyyttään.

insinöörin osaamisen 
lisäksi:

Ymmärtää työhönsä •	
liittyvän vastuun myös 
yleisemmällä tasolla.

Ymmärtää ratkaisu-•	
jen esittelytehtäviin 
liittyvän vastuun myös 
muiden töistä.

osaa yhdistää käytän-•	
nössä opittua syventä-
vään ammattitietoon.

tiedostaa tekemiensä •	
ratkaisujen vaikut-
tavuuden, kantaa 
vastuun omasta työstä 
sekä tiedon jakami-
sesta.

osaa opiskella ja kehit-•	
tää henkilökohtaisten 
opiskelutaitojensa 
hallintaa.

Ymmärtää, että am-•	
matillinen kehittymi-
nen on elinikäinen 
prosessi ja oppii 
sietämään omaa kes-
keneräisyyttään.

tekniikan kandidaatin 
osaamisen lisäksi:

osaa reflektoida •	
toimintaansa myös 
arvojen ja asenteiden 
tasolla.

Ymmärtää työhönsä •	
liittyvän vastuun myös 
yleisemmällä tasolla.

Ymmärtää ratkaisu-•	
jen esittelytehtäviin 
liittyvän vastuun myös 
muiden töistä.

Kantaa vastuuta •	
asiantuntijuuden 
jakamisesta.

 osaa suunnitella ja •	
hallita omia työpro-
sessejaan: ajanhallinta, 
priorisointi, realistinen 
tavoitteiden asetta-
minen.

Kykenee muutoksen •	
hallintaan. 

osaa pohtia omaa •	
arvomaailmaa. 

omaa positiivisen •	
asenteen.

vaikuttaa aktiivisesti, •	
mutta myös sopeutuu.

muodostaa alkavan •	
ammatti-identiteetin 
ja ymmärtää sen 
jatkuvan kehittämis-
tarpeen.

osaa suunnitella •	
uraansa.

Ymmärtää, että am-•	
matillinen kehittymi-
nen on elinikäinen 
prosessi ja oppii 
sietämään omaa kes-
keneräisyyttään.

Taulukko 3. Arvoihin ja asenteisiin liittyvät osaamistavoitteet.
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turvallisuus ja riskienhallinta
Turvallisuuden ja riskienhallinnan nähtiin kuuluvan tulevaisuudessa kaikkeen toimintaan jokaisella sek-
torilla. Insinöörin tulisi ymmärtää turvallisuuden merkitys suunnittelussa ja johtamisessa – pahimman 
turvallisuusongelman todettiin olevan usein ”koneen ja tuolin välissä”. Kaikissa insinööriopinnoissa tu-
lisikin perehtyä muun muassa erilaisiin riskianalyyseihin. 

Osaamisalue edellyttää niin toiminnallisten kuin rakenteellistenkin kysymysten hallintaa; se kattaa 
taloudessa sekä yritys- että kansantalouden. Tarkemmin eriteltynä osaamisalue sisältää ainakin seuraa-
vat osa-alueet: työturvallisuus, tuotannon turvallisuus, kone- ja laiteturvallisuus, toimitilaturvallisuus, 
yritysturvallisuus, tietoturva, riskien hallinta ja tuoteturvallisuus. Turvallisuusnäkökohdat saattavat olla 
osin erilaisia tekniikan eri aloilla. 

Turvallisuusajattelun todettiin olevan vahvasti kulttuurisidonnaista. Turvallisuusnäkökulmat ovat eri-
laisia tekniikan eri aloilla ja ne edellyttävät hyvin erilaista tekniikan hallintaa.  

liiketoimintaosaaminen/yrittäjyys  
Liiketoimintaosaaminen – eri tavoin painotettuna – tuli voimakkaasti esille tulevaisuuden insinöörin 
osaamistarpeena. Sen merkityksen nähtiin jatkuvasti kasvavan. Kaikkien insinöörien nähtiin yleisesti 
tarvitsevan jonkinasteista ymmärrystä liiketoiminnasta. Tämän osaamisen ei tarvitse olla kovin syvää, 
mutta se on välttämätöntä siitä riippumatta, millaisissa yrityksen tehtävissä insinööri työskentelee. Insi-
nöörin liiketoimintaosaamisen ydintä on arvoketjun ja tuotteistamisen ymmärtäminen, mutta ei muu 
liiketoiminnan substanssiosaaminen. Tästä sekä korkeakoulujen että yrityselämän edustajat olivat melko 
yksimielisiä. 

Tekniikan palvelut koostuvat monien osien summana. Liiketoimintaosaamisen merkitystä lisää tule-
vaisuudessa se, että olemme siirtymässä yhä vahvemmin tietoyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan. Mer-
kittävä osa liiketoiminnasta ajoittuu valmistuksen sijaan elinkaaren myöhäisempiin vaiheisiin. Tämän 
pitäisi näkyä myös koulutuksessa.

Opetuksen näkökulmasta on keskeistä arvioida, miltä osin ja miten liiketoimintaosaamisen voi integ-
roida muuhun opetukseen. Liiketoimintaosaamista tarkentavien osaamistavoitteiden erottelu eri tutkin-
tojen välillä osoittautui vaikeaksi. Tämä johtuu osin liiketoimintaosaamisen laajuudesta: siihen voivat 
sisältyä muun muassa teknologiaosaaminen, innovaatioketjut ja -prosessit, tuotesuunnittelu, palvelu-
suunnittelu, kaupallistaminen, tuotteistaminen ja markkinointi. 

Yrittäjyys nähtiin yhtenä liiketoimintaosaamisen osa-alueena. Toisaalta liiketoimintaosaaminen on 
yrittäjyyden osa-alue, ja yrittäjän tulee hallita liiketoimintaosaamisen perusteet. Yrittäjyyden nähtiin 
olevan vahvasti yhteydessä verkosto-osaamiseen, jaetun asiantuntijuuden edellyttämiin taitoihin sekä 
erilaisiin arvoihin ja asenteisiin. Asenteiden välittäminen perustutkintokoulutuksessa nähtiin keskeisenä 
perustana taidoille ja mahdolliselle myöhemmälle yrittäjyydelle.

Yrittäjyysosaamisen kartuttamisen nähtiin olevan pääosin täydennyskoulutuksen vastuulla. Yrittäjyy-
den osaamistavoitteita oli vaikea erotella tutkintojen välillä. Osaamistavoitteiksi nimettiin seuraavat:

ymmärtää oman alan eettiset periaatteet•	
haluaa ja kykenee ottamaan hallittuja riskejä•	
oivaltaa uusia mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla•	
osaa toimia vastuullisesti •	
ymmärtää kestävän kehityksen asettamat vaatimukset•	
osaa arvioida tekemättä jättämisen seuraukset•	
osaa arvioida omien ratkaisujen seurauksia•	
osaa arvioida oman osaamisensa rajoitteet•	

ymmärtää tekniikan ja maailman keskeneräisyyden•	
tunnustaa jatkuvan oppimisen tärkeyden•	

Jonkin tukiaineen vahva hallinta
Tällä osaamistarpeella haluttiin korostaa, että jokainen insinööri tarvitsee tulevaisuudessa oman teknii-
kan alansa lisäksi toisen tekniikan alan vahvaa tuntemusta ja/tai jonkin muun aineen hallintaa. Jonkin 
tukiaineen hallintaa edellyttivät monet alkuperäisen osaamistarvekartan osaamistarpeet, kuten tieteiden 
väliseen synergiaan ja uusien tieteenalojen synnyttämiseen liittyvä osaaminen, perinteisen teollisuuden 
uudistaminen sekä teollisuuden ja tuotannon uudistaminen.

Tukiaineiden osaamisen vahvistuminen edellyttää tekniikan koulutukselta sitä tukevia arvoja ja asen-
teita. Jo opiskeluaikana poikkitieteellisyyttä pitäisi tukea osana kehittyvää ammatti-identiteettiä. Tämä 
edellyttää muiden tieteenalojen aitoa arvostusta. Opintojen ohjauksella opiskelijaa voidaan rohkaista 
valitsemaan aineita yli yksikkö- ja korkeakoulurajojen. Korkeakoulujen rakenteiden ja hallinnollisten 
käytänteiden tulee mahdollistaa tällainen poikkitieteellinen ja -ammatillinen yhteistyö. Tutkintojen ra-
kennetta suunniteltaessa tulee tarkasti pohtia ydinosaamisen ja ”puoliosaamisen” tasapainoa.

teknologian käytettävyys ja tuotteistaminen
Käytettävyys nähtiin erittäin tärkeänä osaamisalueena – jopa yhtenä suomalaisen tulevaisuuden insinöö-
rin brändin tunnusmerkkinä ja erottautumisen välineenä. Osaamistarpeen pulmat näkyvät tällä hetkellä 
tuotteiden sekavuutena ja järjestelmien huonona yhteensopivuutena. Monet käytettävyyteen liittyvät 
asiat, kuten asiakaslähtöisyys ja tietojärjestelmät, on huomioitu tällä hetkellä koulutuksessa huonosti.

Käytettävyyden rinnalla on tarkasteltava riskienhallintaa ja insinöörin kykyä katsoa asioita kolme as-
kelta edeltäpäin. Muotoilu on tulevaisuudessa käytettävyyden ”driving force”. Käytettävyysosaaminen 
edellyttää muutoinkin vahvasti moniammatillisuutta. Tämä osaamisalue on siis yhteydessä ainakin jae-
tun asiantuntijuuden, osaamisen johtamisen sekä monikulttuurisuuden osaamisalueisiin. 
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6.3.4 vuorovaikutus, kansainvälisYYs Ja organisaatio-osaaminen

Tähän ryhmään kuuluvat osaamistarpeet herättivät olennaisen koulutuskulttuuriin liittyvän kysymyk-
sen: nähdäänkö oppiminen yksilöllisenä vai yhteisöllisenä suorituksena? Tällä osaamisalueella kyse ei 
ole niinkään tekniikan vaan ihmisyyden osaamisesta. Tekniikan alalla onkin uskallettava kysyä, onko 
perinteisen perusosaamisen painoarvo entisellään. Kysymys on myös työelämän uudistamisesta – esi-
merkiksi suunnittelijat ja tuotanto voisivat toimia samoissa tiloissa ja välittömässä yhteydessä, jolloin 
vuorovaikutuskin olisi tiiviimpää.

Tämän osaamisalueen tavoitteita voidaan toteuttaa muun muassa nykyaikaisen opetusteknologian 
taitavalla hyödyntämisellä: pelit voivat kehittää samalla sekä substanssi- että vuorovaikutusosaamista; 
sosiaalinen media on otettava opetuksen voimavaraksi; wikeillä voidaan kerätä ja jalostaa hiljaista tietoa. 
Samalla ei pidä unohtaa perinteisemmän vuorovaikutuksen merkitystä. Mestari–oppipoika-pedagogii-
kan asemaa insinöörikoulutuksessa pitäisi vahvistaa.

globaali arvoverkosto-osaaminen 
Tämä osaamisalue koostuu kieli-, viestintä- ja monikulttuurisuusosaamisesta. Tämä osaaminen on vält-
tämätöntä muun muassa silloin, kun yrityksen globaalit verkostot tutkivat, tuottavat ja kehittävät. In-
sinöörin tulee ymmärtää oman ammattialansa ja sillä toimivien yritysten verkostojen arvomaailmoja ja 
toimintatapoja – sekä tietenkin tunnistaa oman asiantuntijuutensa rajat tiimin yksittäisenä jäsenenä. 
Insinöörin tulee osata toimia verkostoissa vastuullisesti. Osaamisalueeseen kuuluu myös liiketoiminta-
prosessien arvoketjujen hallinta. Tämä osaamisalue leikkaa ylipäätään monia muita osaamisalueita, se 
edellyttää esimerkiksi hyvää matemaattis-luonnontieteellistä pohjaa, asiantuntemuksen jakamisen taito-
ja sekä ymmärrystä yritysten ansaintalogiikasta.

Verkosto-osaaminen vaatii korkeakoulutuksen systemaattista kansainvälistymistä. Kansainvälinen ko-
kemus tulisi saattaa osaksi opetusta ja sen suunnittelua. Myös Suomeen tulevien opiskelijoiden ”laatu” 
nähtiin keskeisenä. Verkosto-osaamisen kehittyminen edellyttää jo koulutuksen aikaista verkostoitumis-
ta, kumppanuuksia ja vuorovaikutuksessa oppimista. Sosiaalinen oppiminen harjaannuttaa opiskelijaa 
oppimaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Erilaiset verkkoympäristöt (esim. IRC, WIKI, second life ja 
blogit) ovat opiskelijoille olennaisia sosiaalisen oppimisen välineitä. Tällainen oppiminen vaatii toisaal-
ta aivan uudenlaista osaamista ja lähdekriittisyyttä – näissä kysymyksissä opettajien osaamisen nähtiin 
olevan ajastaan jäljessä. 

Jaettu asiantuntijuus, yhteisöllinen oppiminen ja fasilitointitaidot
Asiantuntemuksen jakaminen on tärkeää sekä kunkin tekniikan alan sisällä että tekniikan ja muiden alo-
jen välillä. Innovaatioiden syntymisen kannalta on tärkeää tunnistaa, minkä alojen asiantuntemusta olisi 
mahdollista ja tarpeen yhdistellä. Molempien sektoreiden insinöörien onkin osattava ajatella ongelma-
lähtöisesti, reflektoida toimintaansa, tehdä yhteistyötä sekä viestiä asiantuntemustaan selkeästi muiden 
alojen edustajille. Asiantuntemuksen jakaminen edellyttää myös oikeanlaista johtamista.

Tekniikan koulutuksen nähtiin nykyisellään tukevan verkosto-osaamista, mutta suorastaan estävän 
– yksilökeskeisyytensä vuoksi – muuta yhteisöllistä oppimista. Myös koulutustilanteiden ja oppimis-
menetelmien etäisyys työelämän tilanteista haittaa tämän osaamisalueen kehittymistä opintojen aikana, 
kaivataan siis kontekstuaalisempaa opetusta. Koulutukseen tarvitaan tutkivan oppimisen malleja ja ryh-
mätoimintamenetelmiä. 

insinööri (amk) insinööri (ylempi amk) tekniikan kandidaatti diplomi-insinööri

on avoin vaikutteille, •	
hankkii tietoa ja vie 
sitä eteenpäin. 

tuntee elinkaariajat-•	
telun lähtökohdat ja 
osaa soveltaa voimas-
sa olevia malleja.

tunnistaa käytän-•	
nön toimintaan 
liittyviä terveydellisiä 
ja turvallisuuteen 
liittyviä riskejä, niiden 
vaikutuksia ja tietää 
toimenpiteitä niiden 
estämiseksi.

Ymmärtää liiketoimin-•	
nan lainalaisuuksia. 

tuntee tärkeimpiä lii-•	
ketoimintaan liittyviä 
lakeja sekä sopimuk-
sia.

osaa toimia moniam-•	
matillisissä tiimeissä.

tunnistaa asiakkaan/•	
käyttäjän tarpeita.

Haluaa ja kykenee •	
asettumaan käyttäjän 
asemaan. 

osaa tehdä liiketalou-•	
den peruslaskelmia. 

tunnistaa vastuunsa •	
toimitusketjun osana. 

osaa tuotteistaa työn-•	
sä tulokset.

insinöörin osaamisen 
lisäksi:

osaa käyttää proses-•	
sien kehittämiseen tar-
koitettuja työkaluja.

tuntee keskeisen •	
lainsäädännön ja vi-
ranomaismääräykset.

Ymmärtää riskien •	
vaikutukset kokonai-
suuteen. 

osaa turvallisuusjoh-•	
tamisen.

osaa huomioida suun-•	
nittelutyössä teknolo-
gian käytettävyyteen 
ja tuotteistamiseen 
liittyvät keskeiset asiat.

on avoin vaikutteille, •	
hankkii tietoa ja vie 
sitä eteenpäin. 

Ymmärtää elinkaari-•	
ajattelun käsitteen.

 osaa jäsentää olemas-•	
sa olevaa tietoa.

tunnistaa omaan •	
alaansa liittyvät riskit 
yleisellä tasolla. 

Hallitsee käytettävyy-•	
den ja tuotteistamisen 
alkeet niin suunnit-
telun, toteuttamisen 
kuin käyttämisenkin 
osa-alueelta.

tekniikan kandidaatin 
osaamisen lisäksi:

osaa soveltaa ja •	
hahmottaa kokonai-
suuksia. 

Kehittää kokonai-•	
suuksista teoreettisia 
malleja.

Jalostaa kehittämis-•	
työtä ja kehittämisen 
työkaluja.

tuntee keskeisen •	
lainsäädännön ja vi-
ranomaismääräykset.

osaa nähdä ja mallin-•	
taa riskejä ja ymmär-
tää niiden vaikutukset.

Kykenee ennakoi-•	
maan potentiaalisia 
riskejä sekä tekemään 
erilaisia skenaarioita 
perustuen vaihtoeh-
toisiin muuttujiin.

osaa turvallisuusjoh-•	
tamisen alallaan.

Ymmärtää liiketoimin-•	
nan lainalaisuuksia. 

tuntee muutamia •	
liiketoimintaan liitty-
viä yleisiä lakeja sekä 
sopimuksia.

osaa tunnistaa asiak-•	
kaan tarpeet.

osaa tehdä liiketalou-•	
den peruslaskelmat.

 tunnistaa vastuunsa •	
toimitusketjun osana. 

osaa tuotteistaa työn-•	
sä tulokset. 

osaa viedä käyttäjien •	
vaatimukset tekniikan 
suunnitteluun.

osaa toimia moniam-•	
matillisissä tiimeissä.

Taulukko 4. Poikkitieteelliseen osaamiseen liittyvät osaamistavoitteet.
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kansainvälisyysosaaminen/monikulttuurisuus
Kansainvälistymiseen liittyvää osaamista on vaikea sivuuttaa tulevaisuuden työelämän osaamistarpeissa. 
Kyse on muun muassa erilaisuuden ymmärtämisestä ja sen hyödyntämisestä vahvuutena. Tätä osaamista 
tarvitaan, kun globaalit yritykset tutkivat, tuottavat ja kehittävät tuotteita sekä palveluja. Kulttuurinen 
monimuotoisuus lisää työntekijöiden ja yritysten toimintamahdollisuuksia. Kansainvälisyystaidot tun-
tuivat limittyvän moneen muuhun osaamisalueeseen, kuten globaaliin arvoverkosto-osaamiseen, viestin-
tätaitoihin, kielitaitoon, psykologiaan, jaettuun asiantuntemukseen sekä arvoihin ja asenteisiin.

knowledge management/liikkuvan ja hajautetun työn johtaminen
Tämä osaamisalue on tiedon johtamista tiedon avulla. Osaamisalue muodostuu ainakin kommunikaa-
tiotaidoista, tietotekniikkaan liittyvistä taidoista, kielitaidosta ja muista kansainvälisyystaidoista, asian-
tuntijoiden johtamisesta sekä työssä jaksamisesta. Yhdessä tekemisessä tarvitaan sosiaalisia taitoja: rohke-
utta, vastuullisuutta, erilaisuuden sietokykyä, kommunikointitaitoja sekä tietynlaista tilannetajua – sen 
ymmärtämistä, milloin periksiantamattomuus on tarpeen ja milloin puolestaan joustaminen omista 
näkemyksistä edistää yhteisten tavoitteiden saavuttamista.

Tämän osaamisalueen taidot nähtiin ensiarvoisen tärkeinä työmarkkinoilla. Alasta riippumatta insi-
nööreillä tulee olla samankaltaisia valmiuksia, jotta esimerkiksi asiantuntijoiden johtaminen onnistuu. 
Kaikki johtajat tarvitsevat eri alojen ymmärtämistä ja ammatillista arvostusta sekä oikeanlaisen näkökul-
man ryhmään ja palautteen antoon. Heidän tulee olla kriittisiä myös itseään kohtaan ja tunnistaa omat 
heikkoutensa. 

Tämänkin osaamistarpeen kohdalla osoittautui vaikeaksi arvioida, millainen pedagogiikka ja mitkä 
oppisisällöt tuottavat tarvittavaa osaamista parhaiten. Esimerkiksi johtamisen opettaminen tekniikan 
koulutuksessa nähtiin erittäin haastavana. Yksimielisyys vallitsi kuitenkin siitä, että opetusmenetelmien 
rooli on aivan keskeinen. Lisäksi koettiin, että nykyisessä korkeakoulutuksessa ryhmätyötaidot ymmär-
retään vaarallisen kapeasti eikä niiden monimuotoisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja arvoja tiedosteta. 
Ryhmätyötaidot tulisikin analysoida hienosyisemmiksi osaamistavoitteiksi, jotta niiden systemaattista 
kehittymistä opintojen aikana voidaan tukea.

osaamisen johtaminen
Osaamisen johtaminen jaettiin kahteen pääryhmään, oman osaamisen ja muiden osaamisen johtami-
seen. Jälkimmäisen katsottiin kuuluvan osaamisalueena täydennyskoulutuksen piiriin, tosin tässä koh-
din tunnistettiin myös eroja eri tekniikan koulutusalojen kesken. Oman osaamisen johtamisen alueella 
peruskoulutuksen olisi kuitenkin kyettävä tarjoamaan välineitä, muiden johtamisen kohdalla riittää 
opinsiemenen kylväminen. Oman osaamisen johtamisen katsottiin koostuvan osaamisen jakamisen, en-
nakoinnin, verkostoitumisen, viestintätaitojen, ryhmätyötaitojen ja psykologisten oppien kokonaisuu-
desta, joista muodostuu luovuuden edellytykset. 

Opetusmuotona erilaiset roolipelit, opiskelijoiden itsensä pitämät luennot ja todellisten työelämän 
esimerkkien tuominen oppimistehtäviksi nähtiin tukevan parhaiten oman osaamisen johtamisen tai-
tojen kehittymistä. Taito nähtiin kuuluvan myös nk. alaistaitojen joukkoon, sillä oman ammatillisen 
osaamisen kehittäminen on yhä enemmän yksilön vastuulla, ei ainoastaan työnantajaorganisaatioiden. 

insinööri (amk) insinööri (ylempi amk) tekniikan kandidaatti diplomi-insinööri

osaa toteuttaa eetti-•	
sesti kestäviä ratkai-
suja.

osaa ja haluaa tuoda •	
oman osaamisensa 
ryhmään.

Hallitsee alaistaidot.•	

osaa käyttää ryhmä-•	
toimintamenetelmiä.

Hallitsee monialai-•	
sia projekteja, osaa 
organisoida ja johtaa 
ryhmässä työsken-
telyä.

osaa toimia monikult-•	
tuurisessa toimin-
taympäristössä. 

Hallitsee riittävän, •	
suullisen ja kirjallisen 
englanninkielen, 
erityisesti ammattisa-
naston.

tuntee tiedonhallin-•	
nan (knowledge ma-
nagement) periaatteet 
ja osaa soveltaa niitä 
työssään. 

Hallitsee järjestelmien •	
ylläpidon.

Hallitsee tietoteknis-•	
ten kommunikaatiovä-
lineiden käytön.

insinöörin osaamisen 
lisäksi:

osaa suunnitella •	
eettisesti kestäviä 
ratkaisuja.

osaa hyödyntää •	
tutkivan oppimisen 
malleja ryhmätöiden 
johtamisessa ja orga-
nisoimisessa  
(→ jaettu asiantunti-
juus).

osaa kehittää ja •	
uudistaa työhönsä liit-
tyvää tiedonhallintaa 
käytännössä.

tuntee globaalin arvo-•	
verkosto- ajatteluta-
van ja tunnistaa siihen 
liittyvät osaamistar-
peet.

osaa ja haluaa tuoda •	
oman osaamisensa 
ryhmään.

osaa toimia mo-•	
nikulttuurisessa 
toimintaympäristössä 
ja hallitsee riittävän, 
suullisen ja kirjallisen 
englanninkielen, 
erityisesti ammattisa-
naston.

Ymmärtää ryhmätyö-•	
osaamisen merkityk-
sen osana tiedontuot-
tamista.

Hallitsee tietoteknis-•	
ten kommunikaatiovä-
lineiden käytön.

tekniikan kandidaatin 
osaamisen lisäksi:

osaa suunnitella ja •	
toteuttaa eettisesti 
kestäviä ratkaisuja.

osaa käyttää vastuulli-•	
sesti erilaisia verkos-
toja.

Ymmärtää jaetun •	
kognition käsitteen ja 
periaatteet.

osaa tukea yhteisen •	
tiedon rakentamista 
sekä ryhmän metapro-
sessin hallintaa.

Kehittää ja uudistaa •	
työhönsä liittyvää tie-
donhallintaa teorian, 
mallien ja käytännön 
tasolla.

Ymmärtää kansainvä-•	
lisyyden haasteet tie-
donhallinnalle ja osaa 
ottaa ne huomioon 
omassa työssään. 

Taulukko 5. Vuorovaikutukseen, kansainvälisyyteen ja organisaatio-osaamiseen liittyvät osaamistavoitteet.
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6.3.5 tYössä oPPiminen

Valmistuvalla diplomi-insinöörillä on keskimäärin kaksi vuotta merkittävää oman alan työkokemusta, 
insinöörillä (AMK) vuosi14. Merkittävä osa valmistuvan insinöörin osaamisesta on siis kertynyt työssä 
oppimalla. Myös harjoittelu on perinteisesti ollut keskeinen osa insinöörin tutkintoa.

Työssä oppimisen merkitystä käsiteltäessä korkeakoulusektorit eriytettiin. Kummallakin sektorilla 
työssä oppimisen, harjoittelun ja opiskeluaikaisen työssäkäynnin merkitystä pohdittiin seuraavien ky-
symysten kautta:

Minkä verran hyvällä insinöörillä on alarelevanttia työkokemusta? 1. 
Minkä verran työkokemusta tulisi olla sisällytettynä tutkintoon?2. 
Voiko hyvä insinööri valmistua ilman harjoittelua tai työssäkäyntiä?3. 

Korkeakoulujen edustajat näkivät yleisesti, että opintojen aikainen harjoittelu on tärkeää vähintäänkin 
työympäristöharjoitteluna. Harjoittelun kuulumisesta insinööriopintoihin vallitsi syvä yksimielisyys. 
Suurin osa oli valmis käyttämään vähintään kaksi kuukautta tutkinnosta pakolliseen harjoitteluun. 
Opintoaikojen rajaamisen takia DI-koulutuksen suhde työssäkäyntiin ja työssä oppimiseen on entistä 
haastavampaa. Pääsääntöisesti nähtiin, ettei harjoitteluun ole varaa käyttää nykyistä suurempaa osaa tut-
kinnosta – siitäkin huolimatta, että yleisesti työssä opittavien taitojen ja tietojen merkitys tunnustettiin. 
Hyvin suunnitellut harjoitustyöt voisivat taata ammatillista kehitystä. Toisaalta nähtiin, että työyhtei-
sössä toimimista, oman alan toimintatapoja tai yrityskulttuuriin liittyviä asioita on vaikeaa simuloida 
opetuksessa siten, että oppiminen vastaisi työssä opittua.

Kaikki eivät nähneet mielekkäänä määritellä harjoittelun toivottavaa kestoa. Tärkeämpänä pidettiin 
sitä, että opiskelijalle ylipäätään syntyy opintojen aikana kytkös työelämään. Tämän tehtävän harjoittelu 
täyttää erinomaisesti, vaikka sen kesto vaihtelisikin.

Osa seminaarien osallistujista katsoi, ettei hyvää insinööriä voi valmistua ilman opintojen aikaista 
työssäkäyntiä. Moni korkeakoulujen edustaja oli kuitenkin sitä mieltä, että koulutuksellisten tavoittei-
den näkökulmasta runsas opiskeluaikainen työssäkäynti ei ole aina perusteltua. Yleisimmin nähtiin, että 
valmistuvalla insinöörillä tulisi olla vähintään noin vuoden ja DI:llä 1,5 vuoden työkokemus. Kesätöiden 
saaminen (mieluiten) omalta alalta useana opiskelukesänä nähtiin hyvän diplomi-insinööritutkinnon 
luovuttamattomana pohjana. Samoin diplomityön tekeminen työelämässä muodosti monen mielessä 
erottamattoman osan hyvää DI-koulutusta. Harjoitustöiden limittämisellä työntekoon voitaisiin huo-
mattavasti tehostaa oppimista. 

Keskusteluissa ilmeni hyvin, ettei työssä oppimista ja opiskeluaikaista työssäkäyntiä voi tarkastella 
muusta korkeakoulutuksesta erillisenä kysymyksenä. Kansainväliset mallit osoittavat, että hyvätkin kor-
keakouluopinnot voidaan järjestää tiiviisti, ilman laajaa työssäkäyntiä. Toisaalta opiskeluaikainen työs-
säkäynti ja työssäoppiminen liittyvät erottamattomasti valmistuvan insinöörin osaamiseen kohdistuviin 
odotuksiin sekä tutkintoonjohtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen työnjakoon. Merkittävän 
työkokemuksen katsottiin esimerkiksi nostavan insinöörien alkupalkkaa sekä vaikuttavan myönteisesti 
työtehtävien sisältöihin vielä pitkään työuralla. Usein työssäkäynti myös lisää opiskelumotivaatiota. Al-
kuvaiheen teoreettisten opintojen kanssa painivalle opiskelijalle näkymä ja kokemus tulevaisuuden työs-
tä voi olla välttämätön kimmoke jatkaa opintoja. Opiskelijatutkimuksissa15 on havaittu, että erityisesti 
opintojen alkuvaiheessa, toisena ja kolmantena vuonna, opiskelijoilla on erityinen kiinnostus reflektoida 
työssä opittua. Läpäisyongelmien kanssa painivalla alalla tätäkään näkökulmaa ei voi ohittaa.

Ylipäätään harjoittelusta, työssä oppimisesta ja muusta opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä tulisi kes-
kustella nykyistä paljon eriytyneemmin. Koulutuksen tavoitteita nähtiin esimerkiksi voitavan toteuttaa 

nykyistä huomattavasti tehokkaammin, jos harjoittelua ohjataan paremmin ja opiskelumenetelmiä 
kehitetään. Mikään työkokemus ei sinänsä takaa vielä oppimista: vasta ohjaus ja tuki varmistavat, että 
kokemus ”jalostuu” oppimiseksi. Nykyisten rajattujenkin harjoittelujen oppimispotentiaalia nähtiin 
voitavan lisätä huimasti ohjauskäynneillä, oppimispäiväkirjoilla, harjoittelusuunnitelmilla, raporteilla, 
portfolioilla jne. Yleisemminkin on syytä pohtia, voidaanko työssäoppimisen laatua parantaa kehittä-
mällä korkeakoulun ja työelämän yhteistyökäytänteitä ja korkeakoulupedagogiikkaa. Hyvällä, autentti-
sella ja työelämälähtöisellä opetuksella nähtiin puolestaan voitavan korvata työkokemusta, mikäli arvoa 
tarkastellaan vain osaamistavoitteiden näkökulmasta. 

Lisäksi on otettava huomioon, että työssäkäynnillä ja harjoittelulla on monenlaisia päämääriä. Tutkin-
non tavoitteina nämä olisi hyvä kirjoittaa auki ja tehdä näkyviksi. Tämä koskee erityisesti niitä taitoja 
ja tietoja, joiden oletetaan karttuvan opiskeluaikaisen työssäkäynnin tai harjoittelun kautta. Jo työssä-
oppimisen osaamistavoitteiden yleisluontoisen määrittelyn nähtiin auttavan opiskelijaa. Diplomityön 
tavoitteet ovat selkeämmät.  

Ammattikorkeakouluissa työpaikkaopinnot ja harjoittelu haluttiin erottaa toisistaan. Eräissä opintosi-
sällöissä osaamistavoitteet nähtiin saavutettavan kouluopetusta paremmin työpaikkaopinnoilla. Teknii-
kan alan korkeakoulutus on vahvasti työelämäorientoitunutta. Hyvistä harjoittelukanavista sekä työelä-
mälähtöisestä opetuksesta onkin pidettävä tiukasti kiinni.

Työssäopitun hyväksilukeminen opintoihin herätti varsin ristiriitaisia käsityksiä. AHOT-keskustelu 
(aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen) on selvästi jo vaikuttanut ajattelutapaan: tunnusta-
misen periaatteiden muotoilu nähtiin tärkeänä ja luotettavan osaamisen mittaamisen edellytyksenä. DI-
tutkintoon hyväksilukemista nähtiin voitavan tehdä vähän tai hyvin vähän. Pienemmissä erikoistöissä 
hyväksilukeminen voisi kuitenkin olla mahdollista. Osa katsoi, että selkeästi ohjattua työssä oppimista 
voisi lukea hyväksi opinnoissa enemmänkin. Hyväksiluettavien opintojen enimmäismäärä nähtiin tär-
keäksi määritellä, jotta opintoihin sisältyy riittävästi teoreettisia yliopisto-opintoja. Ammattikorkeakou-
luissa työssäopitun nykyistä laajempaa hyväksilukemista kannatettiin selvästi enemmän kuin yliopistois-
sa. Näyttöjä voitaisiin järjestää oppimispäiväkirjoja, raportteja ja portfolioita hyödyntäen. 
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7 Pedagoginen JohtaJuus  

Opetuksen kehittämisen ulottuvuuksia ja ongelmakohtia jäsennettiin projektissa myös pedagogisen 
johtajuuden näkökulmasta. Työskentelyssä pedagogisen johtajuuden merkitystä hahmotettiin yhdeksän 
osatekijän kautta: tutkimuksen ja opetuksen yhteys; opetuksen arvostus; koko työyhteisön osallistumi-
nen; tulosohjaus; pedagoginen koulutus; töiden priorisointi; opetuksen arviointi ja laadunvarmistus; 
tutkinnon profiilin ja ydinaineksen valinta; korkeakoulun arvot ja strategia.

Pedagoginen johtajuus tarkoittaa opetustoiminnan johtajuutta. Se muodostuu erilaisista opetuksel-
lisista ja hallinnollisista johtamiskäytännöistä. Korkeakoulujen yksiköt ja yksilöt eri tasoilla organi-
soivat tutkintoon johtavan koulutuksen niin, että opetus on linjakasta ja opiskelijat saavat laadukkaan 
tutkinnon. Lähtökohtana siis on, että oppiminen ja opettaminen ovat johdettavissa olevia prosesseja. 
Hieman vahvemmin sanoen: opetuksen ja oppimisen hyvä järjestäminen ja niiden tukeminen edellyttä-
vät johtamista. Pedagogisen johtamisen tavoitteena on edistää opiskelijan oman alan syvällistä hallintaa 
ja osaamista. 

Pedagogiseen johtajuuteen kuuluvat tutkintovaatimuksista päättäminen, opetuksen sisältöjen, mene-
telmien ja kehitystyön johtaminen, opetuksen työkuormasta päättäminen sekä opetushenkilökunnan 
ammattitaidon ja asiantuntijuuden tukeminen. Opetussuunnitelman linjakkuus edellyttää yhtäältä, että 
tutkinnolle asetetaan selkeä osaamiseen perustuva strateginen tavoite. Toisaalta tutkinnon tavoitteet ei-
vät voi toteutua, ellei esimerkiksi opetusmenetelmistä, kirjallisuudesta ja opintojen kuormituksen jakau-
tumisesta eri opintojaksojen välillä ole yhteistä näkemystä. 

Pedagoginen johtajuus on paikannettavissa eri tasoille. Tämän vastuukartan hahmottaminen on 
olennaista pedagogista johtajuutta kehitettäessä. Olennaiset puitteet korkeakoulujen työlle luodaan jo 
valtiovallan ja ministeriön päätöksillä. Laitostasolla tehtävä opetussuunnitelmatyö ei siis ole vailla reu-
naehtoja. Kansallisissa tutkintoasetuksissa on määritelty tutkintojen rakenteet, tieteelliset/ammatilliset 
tavoitteet sekä opintojen mitoitus. Tätä pedagogisen johtajuuden tasoa määrittävät monet – ja osin 
ristiriitaisetkin – tavoitteet, jotka konkretisoituvat muun muassa tulosohjauksessa ja koulutuksen mää-
rällisessä ennakoinnissa. Korkeakoulut ovat näissä rajoissa kuitenkin vielä suhteellisen autonomisia ope-
tussuunnitelmien laadinnassa.

Opetuksen ja opiskelun johtamista tapahtuu myös kaikilla korkeakoulujen hallinnon tasoilla. Itse asiassa 
korkeakoulujen sisällä pedagoginen johtajuus ja vastuu jakautuu jokaiselle opettajalle ja opiskelijalle. 
Korkeakoulun sisäinen pedagogisen johtajuuden kulttuuri ja hallintokäytänteet vaikuttavat opetussuun-
nitelmatyön tukemiseen ja määrittelyyn.

Laitostasolla opetussuunnitelmatyö on väline vuorovaikutukseen. Sillä tehdään näkyväksi oman tie-
teenalan paikkaa ja vahvuuksia sekä omaa asiantuntemusta. Opetuksen perustaminen nykyistä vahvem-
min tutkimukseen edellyttää, että opettajat saavat opettaa lähimpänä omaa tutkimustaan olevaa tietoa. 
Opetussuunnitelman tulisikin aina lähteä liikkeelle tiukasti oman laitoksen tutkimus- ja osaamispoten-
tiaalista. Tästä näkökulmasta on myös helpompi havaita, milloin opetustyö tarvitsee tuekseen ulkopuo-
lista osaamista, esimerkiksi yrityksistä. Opiskelijaksi pyrkivälle hyvin tehty opetussuunnitelma on tärkeä 
informaation lähde. Lyhyet esittelytekstit alasta tai epämääräiset mielikuviin perustuvat mainoskampan-
jat eivät koskaan vedä markkinoinnissa vertoja hyvälle opetussuunnitelmalle. 

Keskustelu opetussuunnitelmatyöstä haastaa jo lähtökohdiltaan perinteisen opetuskulttuurin, jos-
sa opetuksen vapaus on ymmärretty hyvin laveasti. Opetuksen yksityisyys on haaste niin yliopistojen 
kuin ammattikorkeakoulujenkin toimintakulttuurin kehittämisessä. Tosin yliopistoissa tilanne saattaa 
olla keskimäärin heikompi kuin ammattikorkeakouluissa; edellisissä perinne opetuksen ja tutkimuksen 
vapaudesta on erityisen vahva. Seminaareissa vallitsi yksittäisistä soraäänistä huolimatta vahva yhteisym-
märrys siitä, että hyvän opetussuunnitelman laadinta ja opetuksen kehittäminen vaatii yhteistyötä, jossa 
omaa opetusta – edes sen sisältöä – ei voida nähdä enää yksityisasiana. Erityisesti yliopistoissa jo sanan 

kuva
osallistujat merkitsivät 
tarroilla suurimpia 
pedagogisen johtajuuden 
ongelmakohtia sekä oman 
kehittämistyönsä esteitä 
korkeakouluissa. 
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”opetussuunnitelma” käyttö on vierasta – olemme tottuneet puhumaan opinto-oppaista ja tutkintovaa-
timuksista. 

Pedagogista johtajuutta edellyttävä ajattelutapa on korkeakoulumaailmassa suhteellisen tuntematon, 
opetuksen vapauteen on tähän asti ajateltu kuuluvan myös oikeus olla tietämättä muiden opetuksesta. 
Korkeakoulukulttuurin tulisikin tältä osin uudistua niin, että myös pedagoginen johtajuus nähdään 
tunnustettuna ja arvostettuna johtamisen muotona.

7.1 sulkia hattuun hYvästä oPetuksesta
Suurimmat pedagogisen johtajuuden ongelmat nähtiin kansallisella tasolla opetuksen arvioinnissa ja 
laadunvarmistuksessa. Erityisesti arviointikriteerit koettiin ongelmallisina. Tältä osin kritiikki kohdistui 
pitkälti korkeakoulujen ja ainakin yksittäisten opettajien vaikutuspiirin ulkopuolisiin asioihin: Korkea-
koulujen arviointineuvostoon (KKA) suoritettujen arviointien osalta ja opetusministeriöön tulosohjauk-
sen alueella. Esitetty kritiikki on kiinnostavaa, sillä KKA itse kokee antavansa selkeät ohjeet arviointien 
perusteista ja pyrkivänsä läpinäkyviin arviointiprosesseihin. Resurssien jako puolestaan koettiin epäoi-
keudenmukaisena ja opetusta syrjivänä. Määrästä palkitseva tulosohjausmalli ei kannusta panostamaan 
oppimisen laatuun – tutkimuspaineiden alla olevat opettajat yrittävät selvitä opiskelijamassasta miten 
parhaiten taitavat.

Merkittävä ongelmakeskittymä nähtiin myös opettajien heikoissa työelämäyhteyksissä. Osalla opet-
tajista on tosin erittäin hyvät työelämäyhteydet ja toisilla niitä ei ole juuri lainkaan. Tämä korostaa 
tarvetta työelämäyhteyksien systemaattiseen dokumentointiin ja kehittämiseen, jotta työelämäyhteyk-
sissä kehittyvä osaaminen voi edes osin siirtyä yksilötason osaamisesta organisaation osaamiseksi. Vali-
tettavasti keskusteluaineistosta ei ole eroteltavissa, koetaanko tämä ongelma yliopistoissa eri tavoin kuin 
ammattikorkeakouluissa. Erityisesti opettajat tuntuvat kaipaavan työyhteisön säännöllistä reflektointia 
tutkinnon sisällöstä, laadusta ja palautteesta. Tämän työskentelyn toivottaisiin johtavan pieniin hallit-
tuihin muutoksiin. 

Oman opetuksen kehittämisen keskeisimpinä esteinä nähtiin töiden priorisointi ja opetuksen arvos-
tuksen puute. Opettajien omaa kehittämistyötä auttaisivat opetushenkilöstön ja tutkijapiirin yhteiset 
keskustelufoorumit, joista saisi jatkuvaa tukea tutkimuksen ja opetuksen saumattomalle yhdistämiselle. 
Opetusmenetelmien ei nähty tukevan tällä hetkellä riittävästi tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä. 

7.2 miten oPitaan? – Pedagogiikka kunniaan  
Monet osaamiskartassa nimetyt osaamisalueet kaipaavat koulutuksessa lisää huomiota. Niiden kehittä-
minen ei kuitenkaan onnistu yksittäisillä uusilla opintojaksoilla. Osaamisalueisiin kuuluvien osaamista-
voitteiden saavuttaminen vaatii monen eri oppiaineen yhdistämistä sekä erityisesti erilaisten opetus- ja 
arviointimenetelmien käyttämistä kaikissa opintojaksoissa läpi koko opintokaaren. Menetelmien hallit-
tu käyttäminen puolestaan edellyttää kurssikohtaisten osaamistavoitteiden selventämistä.

Pedagogiikkaa kehittämällä voidaan saavuttaa monia tavoitteita – paitsi parantaa opetettavan aineen 
oppimistuloksia ja lisätä yhteisöllisyyttä myös opettaa muita kriittisen tärkeitä tietoja ja taitoja, kuten 
kokoustekniikkaa, ryhmätyötaitoja ja oman asiantuntemuksen jakamista. Opetusmenetelmien kehittä-
minen laaja-alaisesti ja tasapainoisesti, insinöörien erilaisten osaamistarpeiden ja -tavoitteiden näkökul-
masta, ei puolestaan ole mahdollista ilman uudenlaista opetussuunnitelmatyön kulttuuria sekä tutki-
muksen ja opetuksen yhdistämistä.   

Korkeakoulutuksessa oppimisprosessien painopiste on perinteisesti ollut opiskelijan omassa opiskelus-
sa, jota sitten testataan enemmän tai vähemmän perinteisin tentein, joissa opiskelija käy vakuuttamassa 
tutustuneensa annettuun aineistoon. Tällainen opiskelu ei valmista opiskelijaa työelämän jatkuviin op-
pimisprosesseihin. Elinkeinoelämän puolelta tuli vahvasti esille, että esimerkiksi palautteen saaminen 
on keskeinen osa oppimista. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on taito, jota tulee harjoitella. 
Usein ainoa opiskelijan saama palaute on numeerinen arvostelu, josta hän ei saa lainkaan relevanttia 
palautetta kehittääkseen omaa oppimistaan. Numeerinen kokonaisarviointi ei myöskään kerro hänelle, 
miten osaamisen puutteet saattavat vaikeuttaa myöhempiä opintoja.  

Yksittäinen erittäin merkittävä kysymys on, edistävätkö nykyiset matemaattis-luonnontieteellisten ai-
neiden opetukselliset ratkaisut osaamisen kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Juuri tekniikan 
koulutuksessa tätä tulisi arvioida siitä näkökulmasta, tukeeko tämänhetkinen opetus matemaattis-luon-
nontieteellisen osaamisen soveltamista myöhemmissä ammattiaineissa ja tekniikan sovelluksissa. Ainei-
den sijoittaminen raskaine, teoreettisine peruskursseineen opintojen alkuun ei vaikuttaisi olevan didak-
tisesti paras ratkaisu. Näiden opintojen vahvemmasta integroimisesta ammattisisältöihin on ristiriitaisia 
käsityksiä. Tästä on tehty molemmilla korkeakoulusektorilla erilaisia opetussuunnitelmallisia kokeiluja. 
Projektissa heräsikin ajatus, että pitäisi käynnistää pitkäjänteinen tutkimushanke siitä, kuinka erilaiset 
pedagogiset ratkaisut edistävät matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen kehittymistä ja syventymistä 
opintojen aikana insinöörin ammattitaidon kannalta parhaimmalla mahdollisella tavalla. 

7.3  oPetusmuotoJa – hYvät käYtänteet
Opetustavan valintaan vaikuttavat opetettavan aineen lisäksi kurssin osaamistavoitteet. Tämä tuli selvästi 
esiin, kun seminaareissa pohdittiin, mitkä opetusmenetelmät tukisivat parhaiten eri osaamistarpeisiin 
liittyvien osaamistavoitteiden saavuttamista. Vaikka menetelmien soveltuvuutta on vaikea arvioida ylei-
sellä tasolla, monilla osaamisalueilla oli tunnistettavissa niille erityisen hyvin soveltuvia opetusmuotoja. 
Toisinaan hyvin yksinkertaiset keinot voivat olla toimivia. Esimerkiksi luovuutta ja innovatiivisuutta 
katsottiin voitavan edistää tehtävillä, jotka edellyttävät täydentämistä opiskelijalta – ”huonot” tehtävät 
voivat siis olla hyviä tehtäviä. Tässä luvussa on erillisissä laatikoissa kuvattuna myös muutamia hyviä 
pedagogisia käytänteitä, joita seminaareissa kerrottiin. 

Monien keskeisten osaamistarpeiden – kuten arvojen ja asenteiden – edellyttämä osaaminen kehit-
tyy vähitellen koko tutkintokoulutuksen aikana. Tämä korostaa koordinoidun opetussuunnitelmatyön 
merkitystä sekä osaamisalueiden sisällä että niiden välillä. Tutkintojen osaamistavoitteista voidaan muo-
dostaa kaaria, joissa eri tavoitteisiin pyritään tutkinnon suorittamisen mittaan eri opetusmuodoilla. Esi-
merkiksi sopii kestävän kehityksen opettaminen: luento voi olla tehokkain tapa opettaa peruskäsitteet, 
jonka jälkeen oppiminen jatkuu oppimistehtävien avulla. Siten opittua voidaan edelleen nivoa yhteen, 
jäsentää portfoliolla sekä syventää eri näkökulmista toteutetuilla ryhmätöillä. Jaettu asiantuntijuus ja 
yhteisöllinen oppiminen voisi puolestaan olla yksi opetussuunnitelman juonne, joka näkyy opintojen eri 
vaiheissa eri aineissa eri tavoin. 

Opetusmenetelmiä ei saa tarkastella irrallaan arviointimenetelmistä. Opetuksen ja arvioinnin sel-
keä erottaminen toisistaan on ollut ongelma korkeakoulutuksessa. Arviointimenetelmiä ei hyödynnetä 
riittävästi oppimisen tukemisessa, vaikka ne ovat itse asiassa erittäin tärkeitä osaamisen kehittymisel-
le. Esimerkiksi aktivoivat opetusmenetelmät vaativat tehokkaasti toimiakseen paitsi hyvin määritellyt 
osaamistavoitteet myös asianmukaisen palautteen ja arvioinnin. Arvioinnin työläys nähtiinkin useiden 
aktivoivien opiskelumenetelmien heikkoudeksi.
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Toisinaan jo pelkän arvioinnin hajauttaminen useamman välitentin kesken riittää parantamaan 
oppimistuloksia. Alkuvaiheen peruskurssien läpäisyä on saatu parannettua merkittävästi pitämällä 
välitentit parin viikon välein. Näin vasta itsenäistä opiskelua harjoittelevaa opiskelijaa voidaan 
auttaa pilkkomaan oppimistavoitteet riittävän pieniksi paloiksi.

Työskentely ja keskustelut osoittivat selvästi, että eri opetusmuotoja ei tunneta laajasti edes käsitetasolla. 
Esimerkiksi portfolion eräät näkivät soveltuvan enemminkin oman itsensä markkinointiin kuin insinöö-
ritieteiden opettamiseen. Seuraavassa on eräitä esimerkkejä ja perusteluja eri opetusmuotojen käyttöta-
voista tekniikan opetuksessa. Alla luetellut eivät suinkaan ole ainoat opetusmenetelmät, ja niilläkin on 
kymmeniä erilaisia sovellusmahdollisuuksia.

luento
Luento nähdään nykyisin yleisesti paitsi perinteisenä myös huonona opetustapana. Taitavasti toteutettu-
na se on kuitenkin monesti perusteltu ja hyvä oppimisen tuki. Se on usein hyvä tapa jakaa informaatiota, 
ja sitä voidaan helposti kehittää jo pienillä aktivoivilla harjoituksilla. Esimerkiksi dialoginen luento voi 
olla hyvä tapa oppia. Samoin vaikkapa alkutentti ennen luentosarjaa antaa opiskelijalle mahdollisuuden 
määritellä lähtötasoaan sekä osaamistavoitteitaan ja opettajalle käsityksen opiskelijoiden osaamisesta.

Pelkällä luennolla, ilman asioiden aktiivista harjoittelua, ei nähty päästävän hyviin oppimistuloksiin 
saati osaamiseen. On kuvaavaa, että seminaareissa yksikään ryhmä ei valinnut luentoa ja perinteistä tent-
tiä parhaaksi tai ainakaan ainoaksi opetusmenetelmäksi minkään osaamisalueen opetukselle. 

verkkokurssit
Verkko-opetus vaatii opiskelijalta aktiivisuutta ja opettajalta hyvää ohjausta. Yksinomaan verkossa to-
teutettu kurssi on opiskelijalle melko vaativa ja soveltuukin ehkä parhaiten opintojen loppuvaiheeseen. 
Verkko-opetus voi kuitenkin aiemmissakin opinnoissa tukea hyvin muuta opetusta tarjoamalla esimer-
kiksi työskentelyalustan kurssin jollekin osatehtävälle.

Ajasta ja paikasta riippumattomana verkko-opetus edistää opintojen sovittamista työssäkäynnin 
oheen. Verkkokurssilla voi muodostaa suhteellisen helposti esimerkiksi monikulttuurisen ryhmän. Myös 
reaaliaikainen verkko-opetus sisältää lupaavia mahdollisuuksia. Juuri tällaisessa vuorovaikutuksessa nyt 
opiskelemaan tulevat sukupolvet ovat huimasti opettajiaan edellä. 

Opettajat voivat myös esimerkillään opettaa eräitä työelämässä vaadittavia taitoja. Opetusmate-
riaalien laittaminen avoimesti verkkoon voi tuoda tärkeää vuorovaikutusta opetuksesta ja oppi-
misesta opettajien välille. Samalla se on opiskelijoille viesti ja malli siitä, kuinka oma osaaminen 
kasvaa tietoa jaettaessa.

Portfolio (kehittymiskansio)
Porfolion tarkoituksena on osoittaa kertynyt henkilökohtainen osaaminen ja asiantuntijuus. Se on hyvä 
tapa koota kurssin antia ja osoittaa oma osaaminen. Portfolion voisi tehdä myös koko tutkinnon ajalta. 

Tällöin se olisi opiskelijan subjektiivinen tarina osaamisensa kehittymisestä sekä analyysi kehittymi-
sen kohteista. Insinööriopiskelija voisi esimerkiksi koota opintojen aikana tekemänsä lukuisat työläät 
harjoitustyöt portfolioon. Näin hän näkisi myös itse selvästi, mitä on tehnyt ja oppinut sekä miten on 
kehittynyt. Tämä olisi hyvää harjoittelua työelämän edellyttämää oman osaamisen tunnistamista varten. 
Portfolio antaisi hyvän pohjan työnhaulle ja oman osaamisen markkinoinnille.

Portfoliossa ilmiöitä voidaan jäsentää henkilökohtaisesti ja kytkeä vahvemmin omaan opintoalaan ja 
omiin kiinnostuksen kohteisiin. Se on loistava väline oman osaamisen arviointiin ja oppimisen suunnit-
teluun. Lisäksi sen laatiminen ja päivittäminen harjaannuttaa hyvin kirjalliseen esittämiseen.  

oppimistehtävä
Oppimistehtävä on sisällöltään rajattu tehtävä, jonka opiskelija ratkaisee – yksin tai ryhmässä – aihepii-
riin liittyvän aineiston avulla. Tehtävänanto ohjaa oppijan havaintoja, tiedonprosessointia ja työskente-
lyä. Oppimistehtävän työstäminen on oiva keino oppia uusia tietoja ja taitoja. Oppimistehtävät syven-
tävät käsitteiden ja ilmiöiden ymmärrystä. Avoimilla ja realistisilla oppimistehtävillä voidaan simuloida 
hyvin todellisia työelämän tehtäviä ja kehittää ongelmanratkaisutaitoja.

Laboratorioharjoitukset ovat keskeinen oppimistehtävien sovelluskohde tekniikan korkeakoulutuk-
sessa. Ne ovat keskeisiä ammatillisen osaamisen kehittymiselle yksin ja ryhmässä. Lisäksi oppimistehtä-
vien edellyttämä kirjallisen ilmaisun harjoittelu valmentaa opiskelijoita paitsi opinnäytetyön tekemiseen 
myös työelämään. Työpaikkaopinnoissa oppimistehtävien avulla voidaan selkiyttää oppimistavoitteita 
ja testata niiden saavuttamista. Muutenkin opetuksessa ja arvioinnissa tulisi käyttää hyödyksi paljon 
enemmän todellisen elämän konkreettisia ongelmia.

ryhmätyö
Ryhmätyöt sopivat eri muodoissaan erittäin monen aineen ja aiheen opiskeluun. Ne tukevat hyvin on-
gelmanratkaisussa. Niiden vahvuutena on vertaisopetus. Ryhmätöiden arviointi todetaan usein haasteel-
liseksi, mutta senkin toteuttamiseen on kehitetty pedagogisia innovaatiota. 

Hyvä esimerkki tästä on ryhmätöiden arviointikäytäntö, jossa jokainen ryhmän jäsen saa saman 
arvosanan. Arvosanaksi määräytyy yhden arvalla valitun ryhmänjäsenen arvosana. Tällöin väiste-
tään monta ryhmätöiden perusongelmaa. Ryhmän jäsenet pitävät huolta, että kaikki osaavat, jotta 
kaikki saavat hyvät pisteet. Arviointitapa tukee vastuunottoa ja ryhmän tavoitteisiin sitoutumista 
sekä kannustaa kantamaan vastuuta jokaisen ryhmän jäsenen oppimisesta. Tätä arviointitapaa ko-
keiltaessa eri ryhmien väliset arvosanaerot ovat olleet vähäisempiä kuin erot arvosanoissa yleensä. 
Ryhmissä toimineet ovat saaneet myös parempia arvosanoja kuin yksin toimineet. Ryhmätyösken-
tely on siis tuottanut lisäarvoa, ”draivia”. Ryhmien työskentely on myöhemmin johtanut yritys-
yhteistyöhön, kun jo opiskeluaikana on verkostoiduttu ja opittu luottamaan toisiin ammatillisella 
tasolla.

Ryhmätyöskentely mahdollistaa myös edistyneempien ja aloittelijoiden toimimisen samassa ryhmässä. 
Tekniikan opinnoissa laskuharjoitukset kuuluvat elimellisenä osana opintoihin. 
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Ryhmätyö tukee valmiuksia ottaa huomioon monia näkökulmia sekä edistää kykyä dialogiin. Poik-
kitieteellisyyden harjoittelemisessa ryhmätyöt todettiinkin lähes ainoaksi tehokkaaksi opiskelumenetel-
mäksi. Ryhmätyöt sopivat myös loistavasti oman arvo- ja asennepohjan reflektointiin ja arvoristiriitojen 
käsittelyyn esimerkiksi roolinottojen kautta. Yleisen näkemyksen mukaan ryhmätyöt sopivat parhaiten 
vaiheeseen, jossa opiskelijoilla on jo aiheesta esimerkiksi luentojen ja oppimistehtävien avulla hankitut 
perustiedot. Tällainen perusajatus on myös niin kutsutun ongelmalähtöisen oppimisen (Problem Based 
Learning)  pedagogiikassa. 

Vastuullisuuteen, osaamisen jakamiseen ja ryhmäytymiseen on kokeiltu onnistuneesti myös eri 
vuosikurssien yhteisiä laskuharjoituksia, jolloin pidemmälle opinnoissaan ehtineet pystyvät autta-
maan opintojen alkuvaiheessa olevia. Ryhmätyö valmistaa yksilösuorituksia paremmin työelämän 
tilanteisiin. Erittäin suuri osa työtehtävistä kun tapahtuu tavalla tai toisella ryhmissä ja tiimeissä, 
annetuissa aikataulussa toimien.

oppimispäiväkirja
Oppimispäiväkirja mahdollistaa oppimisen reflektoinnin. Ohjattuna ja strukturoituna se syventää osaa-
mista ja on synteesi opitusta. Samoin se auttaa ammatillisten asioiden ymmärtämistä ja oman opitun ar-
vioimista. Edelleen se toimii tapana tunnistaa oppimisen lähtötaso. Oppimispäiväkirjan avulla voidaan 
tunnistaa informaalia tietoa ja arkielämän toimintaa, mikä auttaa opiskelijaa sitomaan omaa oppimis-
taan muuhun kokemaansa. 

7.4 läPäisY
Tekniikan alan korkeakoulutuksen keskeisiä huolia on koulutuksen heikko läpäisyaste. Projektin työs-
kentelyissä läpäisyä pohdittiin seuraavien asioiden näkökulmista: oppiminen; opiskeluajat; harjoittelu; 
opiskelijoiden ajankäyttö; ohjaus; opiskelijalähtöisyys; opiskelutaidot; opintojen mitoitus; opiskelijava-
linnat; erilaiset oppijat ja oppimisvaikeudet; tutkimuksen ja opetuksen yhteys.

Oppimiseen liittyvien ongelmien nähtiin olevan merkittävin syy tekniikan alan opintojen keskeyttä-
miseen. Opiskelijoiden oppimaan oppimisen taidot ovat heikot, eivätkä kaikkien perustiedot ja osaa-
mispohja riitä korkeakouluopintoihin. Tilanteen korjaaminen on mahdollista vielä korkeakoulussakin, 
mutta tämä vaatii runsaasti opetusresursseja. Huono oppimisen laatu ja resurssitilanne kytkeytyvät voi-
makkaasti yhteen. 

Hyvällä opetussuunnitelmatyöllä ja suhtautumalla opetukseen myönteisesti nähtiin voitavan tehdä 
ihmeitä. Erityisesti yliopistoissa heikosti koordinoitu opetussuunnitelmatyö ilmenee kohtalokkaimmin 
opintojen liiallisena kuormittavuutena. Jotta opinnot mahdollistaisivat syväoppimisen, koulutusyksi-
kössä on oltava selvä visio tutkinnon tavoitteista ja uskallusta painottaa opetus ydinainekseen. Tämä 
onnistuu vain yhteistyöllä.

Merkittävänä heikon läpäisyn syynä nähtiin myös kulttuuri, jossa opiskelijasta ei välitetä. Opetuksessa 
välittäminen näkyisi esimerkiksi yhteisöllisen oppimisen, ryhmäytymisen ja yhteisvastuullisuuden tuke-
misena. Näiden asioiden toteutuminen riippuu tietenkin myös opettajien käytettävissä olevasta ajasta ja 
resursseista. Toimintakulttuurin parantamiseen nähtiin kuitenkin mahdollisuuksia siitä huolimatta, että 
merkittäviä lisäresursseja ei liene lähiaikoina tulossa.

Opiskelijoiden ajankäytön nähdään vaikuttavan merkittävästi opintojen keskeyttämiseen. Tälläkin 
alueella nähtiin kuitenkin runsaasti myös korkeakoulun vaikutusmahdollisuuksia – esimerkkejä ovat 
määräaikojen koordinointi ja päällekkäisyyksien karsiminen. Opiskelumotivaatiota voidaan lisätä tue-
tuilla harjoitteluilla sekä kokemusten ja jo opitun nivomisella vahvemmin opetukseen. Keskeyttämison-
gelmaan nähtiin helpoimmaksi tarttua opintojen opiskelijalähtöisellä ohjauksella. 

kuva
työskentelyn tuloksena 
löydettiin runsaasti 
tekijöitä, jotka vaikuttavat 
opintojen etenemiseen.
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liite 1 – tekniikan YhteistYörYhmän kokoonPano  

Puheejohtaja kansanedustaja  Jukka Mäkelä
Varapuheenjohtaja yksikönjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki, Tekniikan Akateemisten LiittoTEK 
 
Aho Marita, asiantuntija  Elinkeinoelämän keskusliitto
Ekman Kalevi, vararehtori Teknillinen korkeakoulu
Heikinheimo Riikka, johtaja TEKES
Joensuu Antti, teollisuusneuvos Työ- ja elinkeinoministeriö
Jokinen Jari, projektipäällikkö opetusministeriö
Jääskeläinen Maarit, johtaja Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu
Karikorpi Mervi, johtaja Teknologiateollisuus ry
Kemppainen Tommi, tekn.yo Teknillinen korkeakoulu
Kimari Risto, yksikönjohtaja Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Kivikoski Markku, rehtori Tampereen teknillinen yliopisto
Knuutila Timo, varadekaani Turun yliopisto
Konkola Riitta, rehtori Metropolia amk (Pertti Törmälän tilalle 17.11.2008 alkaen)
Lahtinen Markku, rehtori Tampereen ammattikorkeakoulu
Lammasniemi Jorma, tieteellinen johtaja VTT
Lehtomäki Kari, yksikönjohtaja Savonia-ammattikorkeakoulu
Leiviskä Kauko, dekaani Oulun yliopisto
Linko Susan, johtaja Suomen Akatemia
Linna Matti, dekaani Vaasan yliopisto (Ilkka Virtasen tilalle 17.11.2008 alkaen)
Lähdeniemi Matti, vararehtori Satakunnan ammattikorkeakoulu
Mertanen Olli, vararehtori Turun ammattikorkeakoulu
Pirttilä Anneli, rehtori Saimaan ammattikorkeakoulu
Pöyhönen Ilkka, rehtori Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Saarikangas Hannu, yksikönjohtaja Uusi Insinööriliitto
Saxen Henrik, vararehtori Åbo Akademi
Torvela Mikko, insinööriopiskelija Oulun ammattikorkeakoulu
Törmälä Pertti, rehtori EVTEK-ammattikorkeakoulu (28.4.2008 saakka)
Virtanen Ilkka, dekaani Vaasan yliopisto (22.9.2008 saakka)
Yanar Anu, projektipäällikkö TKK/Opetuksen ja opiskelun tuki -yksikkö 
Kauppinen Petteri, ylitarkastaja Opetusministeriön yhteyshenkilö
Mykkänen Tarmo, ylitarkastaja Opetusministeriön yhteyshenkilö 

Yhteistyöryhmän sihteeristö Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin koulutus- ja työvoimapoliittisesta 
yksiköstä: 

Allt Sanna, koulutuspoliittinen asiamies (31.12.2008 saakka) 
Hyötynen Pirre, koulutuspoliittinen asiamies (30.6.2008 saakka)
Korhonen-Yrjänheikki Kati, yksikönjohtaja
Länkelin Tiina, assistentti
Mielityinen Ida, koulutuspoliittinen asiamies (1.8.2008 alkaen)
Nousiainen Jussi, koulutuspoliittinen asiamies (1.8.2008 alkaen) 
Savolainen Jarna, koulutuspoliittinen asiamies 
Takala Annina, projektitutkija (1.5.2008 alkaen)
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liite 2 – oPetuksen laatutYön tYöseminaarien osallistuJat

osaamista oppimalla -seminaarit, villa haikko

i  16.–17.10.2008 ja  
ii  15.–16.1.2009 

 
Alaviiri Tapio, Insinööriopiskelijaliitto
Albäck Mats, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Alikoski Satu, Teknillinen korkeakoulu
Andersson Ida, Nokia Oyj
Blomqvist Karl, Arcada ammattikorkeakoulu
Bruce Tytti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Haavisto Joona, Metropolia/Helsingin Insinöörioppilaat
Huvinen Outi, TKK Dipoli
Hyppönen Olli, Teknillinen korkeakoulu
Hyvönen Kari, Saimaan ammattikorkeakoulu
Isoaho Simo, Tampereen teknillinen yliopisto
Jaako Juha, Oulun yliopisto
Jutila Suvi, Oulun yliopisto
Jääskeläinen Maarit, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu
Kallberg Eero, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu
Kallioinen Saila, Tampereen teknillinen yliopisto
Kankkunen Jyrki, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Karppanen Erkki, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Keskitalo Juhani, Hämeen ammattikorkeakoulu
Kivistö-Rahnasto Jouni, Tampereen teknillinen yliopisto
Knuutila Timo, Turun yliopisto
Korhonen-Yrjänheikki Kati, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK
Koskinen Jussi, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Kurenniemi Jukka, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu
Kurvonen Lauri, Opetushallitus
Kähkönen Jari, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Laajala Tiina, Oulun ammattikorkeakoulu
Latikka Juha, Suomen Akatemia
Laukkanen Emmi, Tampereen teknillinen yliopisto
Lavikka Ville, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Lehmusvaara Antti, Saimaan ammattikorkeakoulu
Lehtinen Riitta, Metropolia ammattikorkeakoulu
Lehtomäki Kari, Savonia ammattikorkeakoulu
Linna Matti, Vaasan yliopisto
Mertanen Olli, Turun ammattikorkeakoulu
Myller Eeva, Suomen Ylioppilaskuntien liitto
Myllymäki Hanna-Riikka, Teknillinen korkeakoulu

Määttä Eljas, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Naukkarinen Johanna, Tampereen teknillinen yliopisto
Niemi Tiina, Tampereen teknillinen yliopisto 
Nikoskinen Keijo, Teknillinen korkeakoulu
Nivala Jukka, Metropolia ammattikorkeakoulu
Nokso-Koivisto Aleksis, Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö OTUS
Porras Jari, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Pulkkinen Lari, Metropolia/Helsingin Insinöörioppilaat
Puurunen Helena, Vaasan yliopisto
Pöyhönen Simo, Akava
Rahkonen Aimo, Oulun yliopisto
Rantala Pekka, Oulun ammattikorkeakoulu
Rasmus Reijo, Tampereen ammattikorkeakoulu
Rissanen Juha, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Ristimäki Seija , Metropolia ammattikorkeakoulu
Roihuvuo Jyri, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Roslöf Janne, Turun ammattikorkeakoulu
Räsänen Ilpo, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Saarikangas Hannu, Uusi Insinööriliitto
Salminen Risto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Salminen Risto, Metropolia ammattikorkeakoulu
Schrey-Niemenmaa Katriina, Metropolia ammattikorkeakoulu
Silven Olli, Oulun yliopisto
Skogster Patrik, Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Taivalantti Kirsi, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Taukojärvi Sari, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK
Tiilikka Anne-Mari, Teknologiateollisuus
Tuohi Raija, Turun ammattikorkeakoulu
Uusimäki Matti, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Vähä-Pietilä Perttu, Tampereen ammattikorkeakoulu
Ylhäinen Pertti, Metropolia ammattikorkeakoulu
Zabihian Mari, Kemira/R&D
Äijänen Tapani, Jyväskylän ammattikorkeakoulu



suomalaisten insinöörien vahvuus on hyvä ongelman-
ratkaisukyky, joka pohjautuu vahvaan tekniikan tun-
temukseen ja matemaattis-luonnontieteelliseen osaa-
miseen. Lisäksi koulutuksen käytännönläheisyys ja 

tiiviit elinkeinoelämäyhteydet ovat merkittäviä kilpailuvaltteja. 
Nykyistä teknillistä korkeakoulutusta yliopistoissa ja ammatti-
korkeakouluissa on kuitenkin monin tavoin kehitettävä, jotta se 
vastaisi mahdollisimman hyvin tulevaisuuden työelämän osaa-
mistarpeisiin. moni työelämässä tärkeä osaamisalue, kuten lii-
ketoimintaosaaminen, kansainvälisyys ja kestävä kehitys, jäävät 
koulutuksessa liian vähälle huomiolle. Keskeisimmät kehittämis-
kohteet liittyvät opintosisältöjen sijasta kuitenkin opetussuunni-
telmiin ja opetusmenetelmiin.

”suomi tarvitsee maailman parasta insinööriosaamista” kuvaa 
tulevaisuuden insinöörien tarvitsemaa osaamista sekä keinoja 
koulutuksen laadun parantamiseksi. Joka neljäs korkeakoulu-
opiskelija suomessa opiskelee tekniikan alalla, joten työ on mer-
kittävä koko suomalaisen korkeakouluopetuksen kehittämisen 
kannalta. Julkaisu on syntynyt osana tekniikan yhteistyöryhmän 
kansallista strategiaprojektia. Lähtökohtana oli analyysi insinöö-
rin tulevaisuuden työelämässä tarvitsemasta osaamisesta. osaa-
mistarveanalyysin pohjalta määriteltiin osaamistavoitteet. Näin 
päädyttiin pohtimaan muun muassa korkeakoulun toiminta-
kulttuuriin, tutkintoihin, opetustyön johtamiseen ja opetusme-
netelmiin liittyviä kysymyksiä ja kehittämistarpeita. 

työ tehtiin osallistavilla menetelmillä kahdessa kutsuseminaa-
rissa, verkkotyöskentelyssä, yritysedustajille järjestetyssä työse-
minaarissa sekä yhteistyöryhmän työpajoissa. tekniikan akatee-
misten Liitto teK koordinoi työtä ja vastasi raportoinnista.  
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