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ARVOISA LUKIJA,
Kädessäsi oleva Finnish Water Forumin koulutustyöryhmän kokoama raportti on syntynyt yhteistyön tuloksena. Finnish Water Forum (FWF, Suomen vesifoorumi ry) on
suomalaisten vesialan toimijoiden vuonna 2009 perustama yhdistys, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen vesiosaamisen vientiä. Vesiosaaminen määritellään laajasti ja se käsittää hyvän hallinnon osaamisen, lainsäädäntöosaamisen, koulutuksen,
tutkimuksen, suunnittelun, laitteet, teknologian, kemikaalit, kokonaisratkaisut ja
kaikkien näiden yhdistelmät.
Finnish Water Forumin hallitus päätti lokakuussa 2010 perustaa koulutustyöryhmän
vuoden määräajaksi ja nimesi sen puheenjohtajaksi professori Riku Vahalan Aaltoyliopistosta. Työryhmän tehtäväksi annettiin osaamistarvekartoituksen valmistelu,
jonka vuoksi siihen kutsuttiin monipuolisesti vesialan eri sidosryhmien ja koulutustasojen edustajia.
Työryhmä koostui seuraavista henkilöistä: professori Riku Vahala, Aalto-yliopisto,
puheenjohtaja; Ulla Heinonen, Aalto PRO; Tuulia Innala, SYKLI; Kati Lundgren, SYKLI; Tapio Katko, TTY; Kati Lounema, OPH – asiantuntijajäsen; Harri Mattila, HAMK;
Katri Mehtonen, FWF; Osmo Seppälä, VVY; Annina Takala, TTY; Teemu Vehmaskoski,
RIL; Saija Vuola, FWF.
Maaliskuussa 2011 työryhmä järjesti seminaarin, johon osallistui yli 40 asiantuntijaa edustaen monipuolisesti eri sidosryhmiä ja koulutustasoja. Seminaarin tavoitteena oli kartoittaa vesialan osaamistarpeita ottaen huomioon eri tasoilla annettavan
koulutuksen sisältö, laatu ja määrä. Seminaarin lähtökohtana toimi tiivistetty visio
Suomen vesialasta vuonna 2025: Suomi on laaja-alaisen vesiosaamisen ja kestävän
kehityksen liiketoiminnan kansainvälinen ja kilpailukykyinen toimija vuonna 2025.
Seminaarissa kartoitettiin, miten vesialan eri sektoreita tulee kehittää tämän vision
saavuttamiseksi ja millaista osaamista tämä edellyttää. Kiitämme kaikkia seminaarin
osallistujia heidän arvokkaasta panoksestaan.
Raportti perustuu työseminaarin ryhmätöiden ja keskustelun tuloksiin eikä välttämättä edusta FWF:n koulutustyöryhmän tai hallituksen yhtenäistä näkemystä. Raportti on ensisijaisesti keskustelunherättäjä ja taustadokumentti koulutukseen liittyvien organisaatiokohtaisten strategioiden tueksi. Toivomme silti, että raportissa
esitetyt viestit huomioidaan ja ne herättävät vilkasta keskustelua kaikkien asianosaisten keskuudessa. Yhteisenä tavoitteenamme on korkeatasoinen ja laaja-alainen
vesialan osaaminen.
Raportin ovat toimittaneet Ulla Heinonen ja Annina Takala, joille Finnish Water
Forum haluaa osoittaa erityiskiitokset.

Riku Vahala						Katri Mehtonen
Työryhmän puheenjohtaja				Toimitusjohtaja
Aalto-yliopisto 					Finnish Water Forum
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VIESTI VESIALAN KOULUTUKSESTA PÄÄTTÄVILLE TAHOILLE:
- Perustutkinnoissa on turvattava riittävä pohja luonnontieteisiin ja insinööriosaamiseen
pohjautuvalle ydinosaamiselle.
- Vesialan osaajat tarvitsevat syvän luonnontieteisiin ja insinööriosaamisen pohjautuvan
ydinosaamisen lisäksi täydentäviä osaamisalueita sekä laaja-alaista yhteiskunnallista
ja liiketaloudellista osaamista.
- On taattava mahdollisuus suorittaa vesihuoltoalan ammatillinen perustutkinto.

VIESTI VESIALAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE:
- Perustutkintojen laatu ja kiinnostavuus on taattava.
- Maisteri- tai muita erikoistumistutkintoja suorittamaan on pyrittävä houkuttelemaan 		
erilaisen taustan omaavia opiskelijoita.
- Opetus- ja koulutusmenetelmiä tulee kehittää.
- Vesialan vahva osaaminen ja innovaatiopohja syntyvät monitieteisistä opintokokonaisuuksista, joissa syvällisen vesiosaamisen pohjalle rakennetaan erityyppisiä osaamis-		
kokonaisuuksia.

VIESTI TYÖNANTAJILLE:
- Investointi työntekijän osaamisen kehittämiseen maksaa itsensä takaisin alati kove-		
nevassa kilpailussa.
- Kokonaisuuden ymmärtäminen on tärkeää työn laadun takaamiseksi.
- Erilaiset työ- ja koulutustaustat rikastavat työntuloksia. Julkisen ja yksityisen sektorien rajapinnan molemmin puolin hankittu työkokemus on arvokasta.
- Tiimityön kehittäminen ja mahdollistaminen parantaa laajan osaamisen hyödyntämistä.
- Työntekijöille on annettava mahdollisuus liikkua vertikaalisesti ja horisontaalisesti 		
tehtävästä tehtävään.
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1. TAUSTAA
Finnish Water Forumin (FWF) koulutustyöryhmä järjesti työseminaarin vesialan osaamistarpeista maaliskuussa 2011. Seminaarin tavoitteena oli kartoittaa alan osaamistarpeita
ottaen huomioon eri tasoilla annettavan koulutuksen sisältö, laatu ja määrä.
Seminaarin lähtökohtana toimi tiivistetty visio Suomen vesialasta vuonna 2025: Suomi on
laaja-alaisen vesiosaamisen ja kestävän kehityksen liiketoiminnan kansainvälinen ja kilpailukykyinen toimija vuonna 2025. Seminaarissa kartoitettiin, miten vesialan eri sektoreita
tulee kehittää tämän vision saavuttamiseksi sekä sitä, minkälaista osaamista tämä edellyttää.
Seminaariohjelma on tämän raportin liitteenä 1 ja lista osallistujista liitteenä 2. Ryhmissä
käsiteltiin aluksi vuorotellen vesialan tilaa viidestä eri näkökulmasta: millaista on vesialan
rakentaminen, toiminta, suunnittelu, hallinto ja T&K-toiminta vuonna 2025. Seuraavaksi
kaikissa ryhmissä pohdittiin kysymystä koulutuksen kehittämisestä eri koulutusasteilla.
Tarkempi kuvaus työskentelystä löytyy liitteestä 3.
Tässä raportissa esitellään seminaarin keskeisimmät tulokset, joita työstettiin edelleen
FWF:n koulutustyöryhmässä. Tuloksia peilataan Ympäristöosaajat 2025 -ennakointihankkeen tuloksiin. Lisäksi taustana hyödynnetään kirjallisuuskatsauksessa selvitettyjä keskeisimpiä yleisiä osaamistarpeita.
Tässä raportissa esitellään kirjallisuuskatsauksen tulokset. Sen jälkeen kartoitetaan vesialaa vuonna 2025: millaisena seminaarin osallistujat näkivät tulevaisuuden vesihuollon,
vesialan rakentamisen, vesialan hallinnan sekä vesialan tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiot. Tämän jälkeen tarkastellaan vesialalla tarvittavaa osaamista, jotta saavutettaisiin vuodelle 2025 asetetut tavoitteet. Lopuksi tarkastellaan, mitä tämä kaikki tarkoittaa
koulutuksen näkökulmasta ja miten koulutusta tulisi kehittää tavoitteiden saavuttamiseksi.
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2. TULEVAISUUDEN YLEISET OSAAMISTARPEET
Tulevaisuuden vesialan osaajalla on vahva oman alansa ydinosaaminen, joka pohjautuu
luonnontieteisiin ja insinööritieteisiin.
Hän myös kykenee kommunikoimaan erityyppisten asiantuntijoiden kanssa, osaa nähdä
itsensä ja osaamisensa osana laajempaa kokonaisuutta, improvisoi ja sopeutuu muutoksiin
sekä globaaliin ympäristöön.
Hän toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, kunnioittaa muita, haluaa
oppia uutta ja on asenteeltaan eteenpäin pyrkivä.

Työseminaarin taustaksi tehtiin kirjallisuuskatsaus yleisistä työelämän osaamistarpeista.
Nämä osaamistarpeet ovat pitkälti samoja eri koulutusaloilla ja siten hyvin yleisiä.
Tuleekin pitää mielessä, että vaikka erilaisissa selvityksissä helposti korostuvat yleiset
osaamistarpeet, ei tämä kuitenkaan vähennä substanssiosaamisen eli alakohtaisen ydinosaamisen merkitystä. Yleiset osaamistarpeet tuleekin tuoda oman alan ydinosaamisen
rinnalle sitä tukevaksi osaamiseksi. Tässä luvussa käsitellään lyhyesti kirjallisuuskatsauksessa keskeisiksi nousseita yleisiä osaamistarpeita.
Katsauksessa käytiin läpi neljä tulevaisuuden osaamistarpeita käsittelevää raporttia.
Elinkeinoelämän keskusliiton Oivallus eli osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointihanke
antaa kuvan tulevaisuuden osaamistarpeista elinkeinoelämän kannalta. Tässä kirjallisuus
-katsauksessa perehdyttiin Oivallus-hankkeen toiseen väliraporttiin 1 , jonka keskeisenä
ajatuksena on, että tulevaisuudessa elinkeinoelämä toimii erilaisista toimijoista koostuvissa globaaleissa verkostoissa ja näissä verkostoissa menestyminen edellyttää tietynlaista
osaamista tulevaisuuden ammattilaisilta ja asiantuntijoilta.
Toisena lähteenä käytettiin Tekniikan yhteistyöryhmän ”Suomi tarvitsee maailman parasta insinööriosaamista” -raporttia 2 . Tulokset perustuvat laajaan sidosryhmäyhteistyöhön.
Vaikka raportti keskittyykin insinööriosaamisen kartoittamiseen, ovat monet keskeiset tulokset yleistettävissä koskemaan myös muiden kuin tekniikan alan korkeakoulutettujen
osaamista ja siten hyödynnettävissä myös yleisemmin vesialalla. Raportin lähtökohtana on
kartoittaa, minkälaista osaamista tulee kehittää, jotta tulevaisuuden visio ”Suomessa on
maailman paras insinöörikoulutus” voisi toteutua.

1 Elinkeinoelämän keskusliitto EK. 2010. Oivallus. 2 väliraportti.
Saatavissa: http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/liitetiedostot/ajankohtaiset/oivallus-2-valiraportti-final.pdf
2 Mielityinen, I. (Toim.) 2009. Suomi tarvitsee maailman parasta insinööriosaamista. Tekniikan yhteistyöryhmän
raportti tekniikan alan korkeakouluopetuksen ja oppimisen kehittämiseksi.
Saatavissa: http://www.tek.fi/yhteistyoryhma
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Suomalaisten osaamistarvekartoitusten lisäksi kirjallisuuskatsauksessa tutustuttiin myös
American Society of Civil Engineers (ASCE) järjestön visioraporttiin 3 vuodelta 2007, jossa
on laajojen asiantuntija-arvioiden pohjalta määritelty osaaminen (tiedot, taidot ja asenteet), joka on välttämätöntä määritellyn vision saavuttamiseksi. Neljäs taustaraportti
puolestaan on American Water Works Associationin (AWWA) vuonna 2009 julkaistu vesialan
osaamistarvemalli 4 , jossa kartoitettiin erityisesti vesilaitoksilla tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista.

2.1 VUOROVAIKUTUSTAIDOT, VERKOSTO-OSAAMINEN, LAAJA-ALAISUUS JA
JAETTU ASIANTUNTIJUUS
EK:n Oivallus-hankkeessa kolmeksi merkittävimmäksi tulevaisuuden osaamistarpeeksi nostettiin vuorovaikutustaidot, verkosto-osaaminen 5 ja laaja-alaisuus. Samat osaamistarpeet
mutta osin eri nimillä nousivat keskeisiksi myös muissa selvityksissä. ASCE:n raportissa
painotettiin kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja. ASCE:n mukaan tavoitteena on, että rakennusinsinöörit pystyisivät kommunikoimaan vakuuttavasti sekä muiden insinöörien että
myös täysin muilta aloilta tulevien ihmisten kanssa.
Yhteistyötaitojen osalta korostettiin moni- ja poikkitieteellisissä tiimeissä toimimista.
ASCE:n raportissa kommunikaatiotaidot on määritelty kattamaan perinteiset kuuntelu-,
puhumis- ja kirjoittamistaidot, mutta näiden lisäksi kommunikaatiotaitoihin luettiin
kuuluvaksi myös matemaattinen ja visuaalinen kommunikaatio. Myös AWWA:n raportissa
korostettiin kuuntelun taitoa, sillä sen nähdään olevan kaiken vuorovaikutuksen ytimessä.
Lisäksi korostettiin, että tulevaisuudessa vesialalla pitää pystyä entistä tehokkaammin
välittämään oma viesti niin kirjallisesti kuin suullisesti erilaisille kohdeyleisöille.
Verkosto-osaaminen ehkä sellaisenaan ei ole kovin selkeästi ymmärrettävissä, mutta Oivallus-hankkeessa sen nähtiin kattavan yhteistyötaidot, sosiaaliset taidot sekä vuorovaikutustaidot eli pitkälti vastaavia asioita kuin muissa selvityksissä oli ryhmitelty yksinkertaisesti vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen alle. Oivallus-hankkeessa on kuitenkin haluttu
korostaa, että tulevaisuudessa keskeistä osaamista on kyky toimia erilaisissa verkostoissa.
Tekniikan yhteistyöryhmän raportissa korostettiin jaettua asiantuntijuutta ja globaalia
arvoverkosto-osaamista. Globaalilla arvoverkosto-osaamisella tarkoitetaan pelkän kielija viestintätaidon lisäksi myös kiinnostusta eri kulttuureista ja suvaitsevaisuutta muita
kohtaan. Myös ASCE:n raportissa korostettiin toisten kunnioitusta ja suvaitsevaisuutta
edellytyksenä yhteistyölle.

3 American Society of Civil Engineers. 2007. The Vision for Civil Engineering in 2025.
Saatavissa: http://content.asce.org/vision2025/index.html
4 American Water Works Association. 2009. Water Sector Competency Model.
Saatavissa: http://ndep.nv.gov/dwo/docs/water_industry_competency_model.pdf, http://www.careeronestop.org/CompetencyModel/pyramid.aspx?WS=Y
5 Tässä yhteydessä verkosto-osaamisella ei tarkoiteta fyysisiin verkostoihin liittyvää osaamista, vaan kykyä
toimia ja menestyä erilaisista toimijoista koostuvissa globaaleissa verkostoissa.
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Jaettu asiantuntijuus nähtiin Tekniikan yhteistyöryhmän työssä keskeiseksi osaksi globaaleissa verkostoissa toimimista. Jaettu asiantuntijuus voidaan nähdä myös keskeiseksi osaalueeksi EK:n korostamassa laaja-alaisuudessa. Tarkoituksena ei ole, että kaikki olisivat
tulevaisuudessa yleisosaajia. Ensiarvoista on pystyä toimimaan tehokkaasti erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa. Tärkeinä osina ovat kyky ja halu jakaa omaa osaamistaan. Edellytyksenä oman asiantuntijuuden jakamiselle on myös kokonaisuuden ja oman osaamisen
merkityksen hahmottaminen.
Kaikissa neljässä raportissa korostettiin, että myös tulevaisuudessa tärkeintä on oman alan
ydinosaamisen hallinta, olipa se sitten esimerkiksi vahvaa teknistä, luonnontieteellistä tai
hallinnollista osaamista. Yhteisenä näkemyksenä on kuitenkin, että tämä ei yksinään enää
riitä, vaan jatkossa tarvitaan entistä enemmän ydinosaamista tukevaa osaamista, kuten
jo käsiteltyjä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja tai jaettua asiantuntijuutta. Seuraavassa
esitellään lyhyesti muutamaa osaamistarveselvityksissä keskeiseksi nostettua yleistä osaamistarvetta.

2.2 YHTEISKUNNALLINEN OSAAMINEN, LIIKETOIMINTAOSAAMINEN JA YRITTÄJYYS
ASCE:n selvityksessä korostettiin, että tulevaisuuden rakennusinsinööreillä tulisi oman
alan ydinosaamisensa lisäksi olla myös perustiedot, -taidot ja ymmärrys yhteiskunnallisesta osaamisesta. Tällä tarkoitetaan käsitystä taloudesta, historiasta ja sosiologiasta,
mutta myös hallintoon liittyvistä kysymyksistä kuten ymmärrystä poliittisista prosesseista,
lainsäädännöstä ja määräyksistä ja erilaisten rahoitusmekanismien toiminnasta. Tekniikan
yhteistyöryhmän raportissa todetaan kaikkien insinöörien tarvitsevan jonkinasteista liiketoimintaosaamista. Tähän kuuluu keskeisesti arvoketjun ja tuotteistamisen ymmärrys.
Liiketoimintaosaamisen merkityksen korostamista perustellaan sillä, että tulevaisuudessa
ollaan siirtymässä entistä enemmän palveluyhteiskuntaan. Yrittäjyys nähtiin yhdeksi liiketoimintaosaamisen osa-alueeksi. Toisaalta, yrittäjyys nähtiin enemmän asenteena: haluna
ottaa hallittuja riskejä ja valmiutena oivaltaa uusia tapoja tehdä asioita.

2.3 LUOVUUS, KYSEENALAISTAMINEN JA UTELIAISUUS
Sekä Oivallus- että Tekniikan yhteistyöryhmän hankkeessa nähtiin, että tulevaisuudessa
työtehtävät eivät ole enää tarkasti rajattuja ja määriteltyjä. Päämäärä tiedetään, mutta
tarkat nuotit puuttuvat. Tulevaisuuden ammattilaisilta ja asiantuntijoilta vaaditaan kykyä
improvisointiin, luovuuteen ja erilaisissa muutoksissa luovimiseen. Luovuutta ja yrittäjyyttä korostetaan myös ASCE:n osaamistarvekartoituksessa. Lisäksi keskeiseksi nähtiin yksilön uteliaisuus, joka on pohja elinikäiselle oppimiselle ja itsensä kehittämiselle.
Luovuus, olemassa olevien ratkaisujen kyseenalaistaminen, innovatiivisuus ja uteliaisuus
nähtiin merkittäviksi, koska tulevaisuuden haasteet (esimerkiksi ilmastonmuutos ja globaalien talousmarkkinoiden myllerrys) nähtiin niin isoiksi, että niistä ei voi selvitä vain
vanhoja toimintamalleja muokkaamalla. Tarvitaan rohkeutta ajatella asioita uudella tavalla ja rohkeutta omaksua uusia erilaisia lähestymistapoja.

8.

2.4 YMPÄRISTÖOSAAMINEN, KESTÄVÄ KEHITYS, VASTUULLISUUS JA EETTISYYS
Ympäristöasioiden merkitys on jo pitkään ollut tapetilla, mutta Oivallus-hankkeen tulosten perusteella merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa, kun kaikilta edellytetään
ainakin jonkinasteista ympäristöosaamista. Tähän vaikuttaa muun muassa ilmastonmuutos
ja luonnonvarojen niukkeneminen. AWWA:n raportissa ympäristöosaamisen osalta korostettiin ympäristölainsäädännön tuntemusta.
Tekniikan yhteistyöryhmän ja ASCE:n raporteissa puhutaan laajemmin kestävän kehityksen osaamisesta. Tekniikan yhteistyöryhmän raportissa todetaan kestävän kehityksen osaamisen olevan osa vastuullisuutta ja eettisyyttä. Vastuullisuuden ja eettisyyden tulevaisuudessa entisestään kasvavaa merkitystä korostettiin myös muissa raporteissa. Vastuullinen
ja eettinen toiminta edellyttää käsitystä oman ammattikunnan roolista yhteiskunnassa.
ASCE:n raportissa viitataan ammattikunnan eettiseen koodiin, jonka tunteminen ja noudattaminen on osa kaikkien osaamista.

2.5 ARVOT JA ASENTEET
Sekä EK:n että Tekniikan yhteistyöryhmän raportissa korostuivat osaamistarpeiden osalta
arvot ja asenteet, joiden nähtiin olevan keskeisessä roolissa kaikessa ja kaikkien osaamisessa tulevaisuudessa. Oivallus-hankkeen raportissa eräs haastateltu yritysjohtaja toteaakin ”Rekrytoimme asennetta, kaiken muun voimme opettaa”. Tekniikan yhteistyöryhmän
raportissa arvot ja asenteet muodostavat osaamistarvekentän pohjan, jolle kaikki muu
osaaminen rakentuu. Esimerkiksi verkosto-osaamisessa nähtiin pitkälti olevan kyse toisten
arvojen kunnioittamisesta.
Tarvitaan halua oppia uutta, halua jakaa omaa osaamistaan, halua ymmärtää muita sekä
halua ja rohkeutta puhua vieraita kieliä. Pelkkä tieto tai taito ei riitä. Myös ASCE:n raportissa todetaan, että yhteistyötaitojen kohdalla tärkeitä ovat kunnioitus ja suvaitsevaisuus
muiden arvoja, näkemyksiä ja toimintatapoja kohtaan. Yleisemmin molemmissa amerikkalaisissa raporteissa nostettiin esiin motivaatio, optimismi ja luotettavuus keskeisenä
tulevaisuudenkin osaamisena.
Merkittävänä haasteena on, miten tulevaisuuden koulutuksessa otetaan arvot ja asenteet
huomioon. Tarkoituksena ei ole, että opetuksessa viedään tiettyjä arvoja eteenpäin, vaan
että tulevaisuuden osaajilla olisi välineet omien arvojensa pohdintaan sekä omista poikkeavien näkökulmien hyväksymiseen ja ymmärtämiseen. Tulevaisuuden osaaja kykenee
tunnistamaan ja tarvittaessa kyseenalaistamaan oman arvomaailmansa.
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3. VESIALA VUONNA 2025 -MINNE TÄHDÄTÄÄN?
Vuonna 2025 vesiala tulee olemaan osa isompaa kokonaisuutta ja vesiasiat on integroitu
kaikkiin hallinnon sektoreihin.
Ilmastonmuutos on muuttanut yleisiä toimintamalleja ja korostanut uusien veteen
liittyvien alojen ja rakentamiskohteiden merkitystä.
Kuluttajien laatu- ja tiedotusvaatimukset ovat tiukentuneet.
Suomi on vesiasioiden piilaakso ja vesialan T&K:n edelläkävijä.

Vesi on globaali luonnonvara. Globalisoitumisen edetessä ei myöskään Suomen vesialaa
voida rajata pelkästään maanrajojen sisäpuolella tai ajatella kansallisesti. Kansainvälisyyden tulee kulkea koko ajan kaikessa vesialan toiminnassa mukana. Myös luonnontalouden lainalaisuudet on otettava huomioon vesialan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kilpailun kiristyminen, ilmastonmuutos ja siihen liittyvät ääri-ilmiöt sekä väestön kasvu ja
kehityspaineet vaikuttavat tulevaisuudessa suoraan vesialaan mutta myös sen imagoon. Veden merkitys yhteiskunnassa kasvaa ja vesi nähdään ”peruselintarvikkeena”. Vuonna 2025
on yleisesti ymmärretty, että vesi edistää hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua.
Tulevaisuuden haasteet kuten ilmastonmuutos voivat tuoda myös uusia mahdollisuuksia.
Tätä varten esimerkiksi kastelujärjestelmien kehittäminen ja veden varastoiminen ja
imeyttäminen tulva-aikoina ovat vuonna 2025 monissa maissa potentiaalista liiketoimintaa.
Ympäristöosaajat 2025 -hankkeessa tulevaisuuden vesialaan vaikuttavina tekijöinä nähtiin
väestön ikääntyminen, kuluttajien odotukset, energian tuotanto ja vähenevät luonnonvarat sekä ilmastonmuutos. Väestön ikääntyminen vaikuttaa vesialaan pääasiassa välillisesti: kun julkisia resursseja vaaditaan entistä enemmän vanhusten hoitoon, liikenee
yhteiskunnan muihin toimintoihin, kuten ympäristönsuojeluun ja vesihuoltoon niukemmin
resursseja. Kunnissa paineet keskittyä perustehtäviin kuten koulutus- ja terveyspalveluihin
kasvavat. Tämän seurauksena kansalaistoiminnan merkitys korostuu ja tehtäviä ja vastuita
tullee siirtymään joiltakin osin myös kolmannelle sektorille. Vesihuoltolaitoksissa taas kriittinen kysymys on työntekijöiden ikääntyminen ja se, miten pystytään turvaamaan osaava
työvoima jatkossa.
Ympäristöosaajat 2025 -hankkeen tulosten mukaan kuluttajien odotukset myös julkisia
palveluja kohtaan kasvavat. Kuluttajat ovat entistä laatu- ja ympäristötietoisempia. Tämä
kasvattaa vaatimustasoa esimerkiksi monopoliasemassa toimiville vesihuoltolaitoksilla.
Asiakkaat odottavat entistä enemmän tietoa, joten myös vesialan toimijoilta kaivataan
enemmän neuvontaa ja aktiivisempaa viestintää.
Ympäristökysymysten merkitys vesialalla korostuu erityisesti ilmastonmuutoksen kautta.
Vesialalla tulisi valmistautua mahdollisiin sään ääri-ilmiöihin, kuten myrskyihin, tulviin
ja kuiviin jaksoihin. Vesialan odotetaan osallistuvan myös koko yhdyskunnan materiaalitehokkuuteen vaikuttavien ratkaisujen kehittämiseen. Tulevaisuudessa esimerkiksi jätevesilietteen energiasisällön ja fosforin sekä muiden ravinteiden hyödyntämisen merkitys
kasvavat.
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3.1 TULEVAISUUDEN VESIHUOLTO
Tulevaisuuden vesihuollon nähtiin olevan entistä enemmän organisatorisesti keskittynyttä. Keskittyneillä organisaatioilla on kuitenkin paikallisia ratkaisuja, jotka saattavat
yltää jopa vientituotteiksi asti. Vesihuollossa pääasiana ei kuitenkaan ole organisaatioiden
määrä vaan vesihuoltopalveluiden laadun turvaaminen.
Asiakaspalveluosaamisen merkitys on korostunut vuonna 2025. Perinteinen insinöörikieli
on muuttunut kansantajuisemmaksi viestinnäksi. Ympäristöosaajat 2025 -hankkeen selvityksessä nousi esiin, että myös käytännön työssä muun muassa vesilaitoksilla korostuu
jatkossa entistä enemmän asiakaslähtöisyys ja myönteisestä imagosta huolehtiminen.

3.2 TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISLIIKETOIMINTA VESIALALLA
Vesialan suunnittelu- ja rakentamisliiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä ovat vettä kuluttavan teollisuuden tulevaisuus, yhdyskuntarakenteen kehittyminen sekä ilmastonmuutos.
Ilmastonmuutoksen seurauksena sään ääriolosuhteiden yleistyminen ja siihen liittyen muun
muassa tulvavesien ja hulevesien hallinta sekä patoturvallisuus, mutta myös kuivuuteen
liittyen keinokastelun, suolanpoiston ja veden kierrätyksen suunnittelu- ja laite-osaaminen ovat korostuneet vuoden 2025 vesialan globaalissa rakentamisessa.
Tulevaisuuden vesialan rakentamisen tulisi olla paitsi sopeutuvaa, myös omalta osaltaan
ongelmia ratkaisevaa. Painopiste siirtyy uudisrakentamisesta enemmän olemassa olevan
infrastruktuurin korjaamiseen ja kehittämiseen. Keskeisessä roolissa on energia- ja
resurssitehokkuus.
Kaupungistumisen, taajamarakentamisen tiivistymisen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten seurauksena yhtenä isona haasteena on kaupunkien hulevesien hallinta. Toimivalla
hule-vesien hallinnalla voidaan vähentää tulvimiseen liittyviä riskejä, mutta myös vastata
ajoittaiseen veden niukkuuteen keräämällä vettä. Rakentamatta jättäminen on toki myös
päätös, mutta taajama-alueilla se tarkoittaa luonnonmukaista vesirakentamista. Ongelmiin vastaamiseksi myös vesivoiman, niin suuressa kuin pienessä mittakaavassa, rakentamisen merkitys on entisestään kasvanut.
Vuoden 2025 vesialan rakentamisen on vastattava paitsi muuttuviin luonnonoloihin, myös
ihmisten muuttuviin arvovalintoihin. Yksilön päätösten merkitys korostuu. Tulevaisuudessa Suomessa ja muissa pohjoisissa maissa rakentamiseen vaikuttavat routimisen muutokset. Merialueille tai jokisuistoihin rakentaminen ja niihin liittyvät maantäytöt voivat olla
tarpeen merenpinnan nousulta suojautumiseksi, mutta useammin saman tarpeen synnyttävät rakentamiskelpoisen maan vähyys ja halu asua ja viettää vapaa-aikaa vesistöjen
välittömässä läheisyydessä. Rakentamisessa tulisi pystyä varmistamaan ympäristön ja ihmisten turvallisuus. Esimerkiksi jokisuistoihin rakentamisessa on otettava huomioon sekä
orgaanisten aineiden valunnan estäminen että tulvasuojelu.
Kotimaisilla markkinoilla toimintamalleja on kehitettävä muun muassa infrastruktuurin kokonaisvastuurakentamisessa (KVR), alueellisen verkostosaneerauksen malleissa sekä laiteosaamisen lisäpaketoinnissa (esim. erilaiset kumppanuudet). Samaan aikaan kun vesialan
palveluiden ostajat (esim. kunnat, vesihuoltolaitokset) edelleen keskittyvät, syntyy myös
uusia mikromittakaavan asiakkuuksia. Esimerkiksi osuuskunnat tai ryhmä-rakentajakimpat
toimivat entistä useammin rakennuttajina vuonna 2025. Amatöörivetoisuus asettaa haas-
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teita hankkeiden vetovastuiden selventämiselle ja toimijoiden välisen kommunikaation
varmistamiselle. Ratkaisuja voivat olla suunnittelun ja raken-nuttamisen yhdistävä ”avaimet käteen” -palvelumallit, rakennuttajakonsulttipalvelut ja amatöörihallintoa tukevat
isännöintipalvelut. Kaikissa tapauksissa toiminnan isot raamit asettaa kunnan maankäyttöja kehityspolitiikka.
Vuonna 2025 ei raskaan rakentamisen vientitoimintaa ole, mutta suunnittelu-, laite- ja
osavalmistekauppa kukoistavat. Suomalaisten ja Suomesta käsin toimivien yritysten kilpailukyky perustuu pitkälle erikoistuneeseen, tehokkaaseen ja verkostoituneeseen suunnitteluun sekä globaalien tuotantoketjujen hallintaan. Tapauskohtaisen teknisen erikoissuunnittelun rinnalla vientikärkiä ovat muun muassa mallinnusohjelmistot, projektinjohtopalvelut
ja tuotteistetut konsultointiratkaisut esimerkiksi alan hallinnon ja koulutuksen kehittämiseksi. Viimeksi mainitut luovat suomalaisille sektorin palveluille myös pitkän aikavälin
kysyntää.

3.3 TULEVAISUUDEN VESIALAN HALLINTO
Vuonna 2025 vesialaa tukeva hallinto on muuttunut kuntarakenteen muutoksen seurauksena. Vesialan ohjaus tapahtuu joko yhdestä ministeriöstä (vesiministeriö, luonnonvaraministeriö) tai hallintoa varten on perustettu poikkisektoraalinen koordinoiva rakenne.
Vesiasiat on integroitu kaikkiin sektoreihin (valtavirtaistaminen).
Hallinnon tulosohjaus on terävää ja vastuut on selkeästi jaettu. Hallinnon rakenteen muututtua kentän pelaajat ovat saaneet enemmän autonomiaa eli itseohjautuvuus on kasvanut.Horisontaalisuus ja kokonaisuuksien hallinta ovat tärkeitä hallinnon kehittämisessä.
Hallinnon suunnittelu on pitkäjänteistä. Kuntatasolla on ratkaistu ristiriita kunnallispoliittisen päätöksenteon kausiluontoisuuden ja esimerkiksi vesihuollon vaatiman pitkäjänteisen
kehittämisen välillä.
Vesiasioita hallitaan kahdella eri tasolla: globaalilla ja kansallisella. Suomella on tärkeä
rooli globaalissa vesipolitiikassa ja globaali vesiturvallisuus on keskeisenä teemana hallinnossa. Toisaalta kansallisissa vesiasioissa vuorovaikutteisuus eri hallinnon tasojen, muiden
hallinnon alojen, sidosryhmien ja kansalaisten kanssa on entistä tärkeämpää. Kansallinen
vesihallinto ohjautuu jatkossa nykyistäkin voimakkaammin Euroopan yhteisö-lainsäädännön
vaatimuksista käsin korostaen kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen merkitystä.
Tulevaisuuden hallinnon uhkana on liiallinen sääntely ja byrokratian voimistuminen. Lisääntyneiden kansainvälisten verkostojen ja EU-toiminnan myötä myös raportointivastuu on
lisääntynyt ja hallinto työllistää yhä enemmän itse itseään. Byrokratian vähentämiseksi on
kuitenkin siirrytty lupapainotteisuudesta osittain normipainotteisuuteen. Vesialan valvonnassa työkuormitusta helpottaa kehittynyt valvontateknologia.
Vuonna 2025 hallinnon tukena on käyttäjäystävällisiä ja keskitettyjä tietojärjestelmiä,
jotka ovat avoimia myös muille toimijoille. Tiedonkulku hallinnon eri tasojen ja sektorien
välillä on esteetöntä.
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3.4 TULEVAISUUDEN VESIALAN TUTKIMUS, KEHITYS JA INNOVAATIOT
Suomi on pieni maa. Kilpailu vesialalla kasvaa ja avautuu entisestään tulevaisuudessa. Vuoden 2025 vesialan T&K-toiminta on fokusoitu nykyisiin vahvuuksiin, potentiaalisia kasvualoja tunnistetaan jatkuvana prosessina ja eri toimijoiden rooleja on selkeytetty. Vesialan
vahvuutena on korkean teknologian osaaminen (erityisesti laiteteknologia, ICT, mittausmenetelmät, automatisointi). Ytimessä ovat siis ns. kovat tieteet. Toisaalta taas Suomen
vahvuuksia ovat hyvä hallinto; vesialan johdon ja organisaation toteutus niin yksityisellä
kuin julkisella sektorilla. Ympäristöosaajat 2025 -hankkeen tuloksissa yhdeksi tulevaisuuden mahdolliseksi vientituotteeksi todettiinkin juuri hyvä ympäristöasioiden hallinta,
jossa tarvitaan vahvaa viranomaisen roolia.
Vuonna 2025 kansallisen kilpailun aika julkisen sektorin rahoittamassa toiminnassa on ohi.
Suomalaiset tekevät enemmän yhteistyötä keskenään. Yhteistyön parantamisessa keskeisenä on koordinaation kehittäminen. Tulevaisuuden vesialan hallinto edistää entistä
paremmin T&K:ta ja luo edellytyksiä liiketoiminnalle. Rahoitus ja rahoitusmallit ovat
joustavia ja tukevat erilaisia yhteistyömalleja. Rahoitus on lisäksi pitkäjänteistä ja nopeasti ohjautuvaa. Keinotekoisesta rajanvedosta perus- ja soveltavan tutkimuksen välillä on
päästy eroon eikä se enää rajoitta innovaatioiden syntymistä. Myös Ympäristö-osaajat 2025
-hankkeen tuloksissa nousi esiin tarve nostaa T&K-toiminnan laatua ja parantaa koordinointia. Nykyisin T&K-toimintaa haittaavat päällekkäiset hankkeet ja se, että rahoitus
ohjaa liikaa toimintaa.
On erittäin tärkeää, että suomalaiset verkostoituvat kansainvälisesti. Suomalaisten pitää
olla aktiivisesti mukana kansainvälisissä verkostoissa, jotta pysytään kärryillä siinä, missä
muu maailma menee ja päästään mukaan parhaimpien ideoiden kehittämiseen. Keskeistä
on, että vuonna 2025 suomalaiset tutkimusorganisaatiot ja koulutusyksiköt ovat houkuttelevia myös maailman huippujen näkökulmasta ja kansainvälistä vaihtoa on kehitetty.
Se, että on päästy mukaan kansainvälisiin verkostoihin edellyttää ensisijaisesti, että ollaan oikeasti hyviä siinä mitä tehdään. Tämän lisäksi on kehitetty kommunikaatiota ja
tutkimuksen tuotteistamista. Suomi on brändätty vesialan T&K-toiminnan huippumaaksi ja
”vesilaaksoksi” (vrt. piilaakso).
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää eri toimijoilta myös kansallismielistä yrittäjyyttä – pitää viedä ylpeänä eteenpäin suomalaista T&K:een perustuvaa yrittämistä. Yksin
ei pärjää, mutta toisaalta suuri koko ei myöskään takaa korkealaatuista ja innovatiivista T&K-toimintaa. Tiukan substanssiosaamisen lisäksi vesialan T&K-osaaminen on vuonna
2025 laaja-alaista, monipuolista ja moni-/poikkitieteistä. Myös sosiaaliset, kulttuuriset
ja taloudelliset tekijät on otettu entistä paremmin huomioon. Isojen ja hienojen ratkaisujen rinnalla on myös kehitetty pidemmälle pienen mittakaavan idioottivarmaa tekniikkaa
(esim. ”huussi”-teknologiaa, sähkötöntä teknologiaa).
Ympäristöosaajat 2025 -hankkeessa yhdeksi haasteeksi kansainvälistymisessä ja ympäristöosaamisen viennissä nähtiin se, että Suomessa on ainoastaan muutamia veturiyrityksiä. Kasvuhalukkaita keskisuuria yrityksiä on melko vähän. Yhtenä keskeisenä kysymyksenä
onkin se, löytyykö Suomesta aktiivisia toimijoita viemään vesiosaamista ulkomaille.

13.

TIIVISTETYSTI TULEVAISUUDEN VESIALAN PALVELUIDEN,
SUUNNITTELUN JA TUTKIMUKSEN NÄHTIIN KOHDISTUVAN
ERITYISESTI SEURAAVIIN AIHEISIIN:
- Kaikille puhdas vesi ja käymälä
- tavoitteen eteen on tehty paljon työtä, mutta työ jatkuu yhä.
- kysyntää on erityisesti kehittyvissä maissa (väestönkasvun ja kaupungistumisen
aiheuttamat haasteet vesialalle)
- megakaupunkien haasteisiin vastaaminen (mm. ”urban drainage”)
- Ratkaisuja niukkoihin vesi- ja luonnonvararesursseihin
- suljetut kierrot
- veden allokointi käyttötarpeen mukaan
- suolanpoisto
- kastelujärjestelmät
- Jäteveden käsittelyä tehostetaan ja puhdistamoita rakennetaan
- vielä paljon kehitettävää Euroopassakin
- jäteveden kierrätys
- ravinteiden kierrättäminen
- Maatalouden ravinnekuormituksen hillitseminen
- Veden ja energian yhteys
- energiatehokkuus vesialan rakentamisessa ja toiminnassa
- energiantuotanto (vesivoima, tuulipuistot merellä, jätevesilietteet)
- Vesienhoidon suunnittelua tarvitaan vielä 2025
- vesistöjen kunnostuksen suunnittelu- ja rahoitusmallit
- pohjaveden kunnostusmenetelmät
- Erilaiset toimintamallit, kun toimijoiden lukumäärä ja monimuotoisuus kasvavat
- ns.kevytkonsulttimallin kehittäminen, esimerkiksi yksittäisille kotitalouksille
tarjottava neuvonta-, ohjaus- ja konsultointipalveluyritysmalli
- kumppanuuksien kehittäminen esim. laitehankintojen yhteyteen.
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4. OSAAMISTARPEET – MITEN PÄÄSTÄÄN TAVOITTEESEEN?
Edellä on pyritty kartoittamaan sitä, miltä Suomen vesiala näyttää vuonna 2025. Seuraavassa pohditaan minkälaista osaamista tarvitaan, jotta tulevaisuuden visiot toteutuisivat ja
uhkakuvat saataisiin torjuttua.
Vesiala on jatkossa entistä enemmän linkittynyt muihin aloihin. Toimijoiden lukumäärä
ja heterogeenisyys myös vesialan sisällä tulee kasvamaan. Yhteistyön kehittäminen vaatii
niin yhteistyö- kuin kommunikaatiotaitoja, mutta näiden lisäksi myös jonkinasteista kokonaiskäsitystä. Vesialan toimijoiden täytyy pystyä perustelemaan omat näkemyksensä niin
muille vesialan toimijoille kuin alan ulkopuolisillekin entistä paremmin, jotta veden merkitys toimivalle yhteiskunnalle näkyy läpäisevästi kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa.
Unelmien saavuttamiseksi tarvitaan visionäärejä, innovaattoreita sekä spesialisteja.
Näiden osaajien on oltava tiimityöhön kykeneviä liiketoimintaosaajia, jotka pystyvät toimimaan kansainvälisissä verkostoissa. Heidän on osattava ottaa oppia maailmalta, ei vain
viedä sinne omaa osaamistaan.
Keskeisenä rajanvetona on hyvin spesifin substanssiosaamisen ja laajan yleisosaamisen
merkitys. Vesialan heterogeenisyyden vuoksi on hyvin vaikea määrittää koko alalla tarvittavaa substanssiosaamista. Alalla tarvittava substanssiosaaminen tulisikin kenties kartoittaa jatkossa tehtävä- tai aihepiirikohtaisesti. Substanssiin liittyvää osaamista pidetään
yleensä myös jossain määrin itsestään selvänä, jolloin osaamiskartoituksissa sen merkitystä ei ehkä korosteta riittävästi.
Vaikka laaja-alaisuutta ja yleisiä taitoja korostettiinkin, ei alan substanssiosaamistakaan
kuitenkaan kokonaan unohdettu. Erityisesti T&K-toiminnassa vahvan substanssiosaamisen
nähtiin korostuvan. Myös Ympäristöosaajat 2025 -hankkeen tuloksissa todetaan, että syvällinen substanssiosaaminen on lähtökohta kaikelle tutkimukselle.
Vesialan substanssiosaamiseen tulisi myös yhdistää muiden alojen erityisosaamista, jolla
kehitettäisiin vesisektoria ja sen merkitystä yhteiskunnassa. Osaamista tarvittaisiin erityisesti seuraavilta aloilta:
- Materiaaliosaaminen (uudet materiaalit ja niihin liittyvät tekniikat)
- Rakennus- ja prosessitekniikan osaaminen
- Energiaan ja materiaalitehokkuuteen liittyvä osaaminen (energiatekniikat, energiatehokkuus)
- Erilaiset haitta-aineet, niiden hallitseminen ja poistaminen (mikropollutantit, hormonit,
lääkejäämät)
- Jätevesilietteen hyödyntäminen (energia, ravinteet ja orgaaninen aines)
- Biologian hyödyntäminen entistä enemmän vesialalla (erit. veden puhdistusprosessit)
- Vesiasioiden hallinta (mm. lainsäädäntö, valvonta ja ohjaus)
- Rakentamisessa mm. kaivamattomat saneerausmenetelmät ja hulevesien hallinta
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Kokonaisvaltaisuuden ja substanssiosaamisen ei niinkään nähty olevan toisensa poissulkevia vaan toisiaan tukevia. Esimerkiksi myös Ympäristöosaajat 2025 -hankkeessa todettiin,
että vaikka tutkimuksen huipuilta edellytetäänkin syvällistä substanssiosaamista, tarvitaan
sen rinnalla myös kokonaiskäsitys. Pitää siis ymmärtää oman spesifin osaamisen paikka ja
merkitys kokonaisuudessa.
Toisaalta nähtiin, että tulevaisuudessa kaikkien ei tarvitse osata kaikkea, vaan osaajille
löytyy erilaisia profiileja. Vesialalla tarvitaankin henkilöitä, joilla on syvällinen ja kapea
tietyn alan osaaminen, mutta myös henkilöitä joilla on käsitys kokonaisuudesta. Rakennusinsinööriliiton hankkeessa ”Rakennetun ympäristön asiantuntijat” on tunnistettu neljä
erilaista ammatillista perusprofiilia: 1) tiedemies (jonka työssä painottuu suunnittelu ja
numerot), 2) tekijä (työ tapahtuu työmaalla), 3) uomouniversale (hallinnon ja ohjauksen
osaajat) ja 4) yrittäjä/innovaattori (uuden kehittäjä). Koulutuksen tulisi mahdollistaa kaikkiin eri profiileihin suuntautuminen, koska kaikkia tarvitaan tulevaisuuden työelämässä.
Kokonaisvaltaisen käsityksen osalta nähtiin olennaiseksi muun muassa seuraavanlainen
osaaminen:
- Systeemiajattelu ja rajapinnat systeemien välillä
- Veden yhteys energia- ja ruuantuotantojärjestelmiin
- Suunnittelussa huomioidaan koko elinkaari, myös ylläpito ja huolto
- Suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan yhteys
- Konseptitarkastelut (yhteys erityisesti alueidenkäytönsuunnitteluun)
- Kokonaisvaltainen vesivarojen hallinta (huomioitava myös riskienhallinta)
- Ääriolosuhteisiin varautuminen, epävarmuustekijöiden huomioiminen
à riskienhallinta
- Erilaisten (paikallisten) olosuhteiden tunteminen ja ymmärtäminen
Sen sijaan, että kaikki yksilöt olisivat moniosaajia, korostuu erilaisten tiimien ja ryhmien
osaamisen kehittäminen. Erilaiset kumppanuudet korostuvat tulevaisuudessa. Tämä edellyttää yksilöiltä kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa niin kansallisissa kuin kansainvälisissä ryhmissä ja verkostoissa. Tarvitaan ”kielitaitoa” esittää omaa asiantuntemusta
muille ymmärrettävällä tavalla. Toisaalta täytyy olla peruskielitaito ymmärtää myös muilta
aloilta ja muista kulttuureista tulevia. Edellytyksenä on siis perusymmärrys eri toimijoiden
käyttämistä käsitteistä ja sanastosta. 6
Asiakasosaaminen on yksi keskeinen kommunikaatiotaitojen osa-alue. Veden merkitys
(esimerkiksi veteen liittyvien ekosysteemien rahallinen arvo, veden merkitys)

6 Ympäristöosaajat 2025 -hankkeen tulosten pohjalta laaditut kuvaukset Ympäristöosaajien osaamisprofiileista
löytyvät liitteestä 4.

16.

ihmisten hyvinvoinnille) pitää pystyä viestimään vakuuttavasti muille. Palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä on otettava huomioon käyttäjälähtöisyys. Veteen liittyvät palvelut
on myös osattava tuotteistaa paremmin. Yhteisenä nimittäjänä voidaan pitää vuorovaikutusosaamista.
Yhtenä tulevaisuudessa entisestään voimistuvana megatrendinä voidaan pitää ympäristötietoisuuden kasvua. Vesialan toiminnassa tulee näkyä kestävä kehitys, elinkaariajattelu, materiaali- ja energiatehokkuus ja ekosysteeminäkökulma. Hankkeiden vaikutukset
on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Vähimmäisosaamisena täytyy olla tieto ja
ymmärrys nykyisestä lainsäädännöstä ja standardeista. Koska maailma muuttuu jatkuvasti,
on tärkeänä tulevaisuuden taitona elinikäinen oppiminen. Tämän osana on työelämässä
tärkeää jatkuva oppiminen palautteen pohjalta. Esimerkiksi suunnittelutyössä mennään toteutuksen jälkeen arvioimaan kohteeseen mikä toimii, mikä ei ja miksi näin on ja hyödynnetään opittua tulevissa hankkeissa.

17.

5. KOULUTUSTARVEKARTOITUS – MIKÄ ON KOULUTUKSEN ROOLI?
Vesialan koulutusta annetaan jokaisella koulutusasteella.
Työssäoppimista on kehitetty ja siihen kannustetaan.
Vesihuollon ammatillisen perustutkinnon suorittaminen on mahdollista.
Korkeakouluista saa entistä laaja-alaisemman osaamispaletin.
Täydennyskoulutus tunnustetaan pätevöitymiskanavana ja täsmäkoulutuksen tarjoajana.

Pelkkä osaamistarpeisiin vastaaminen ei riitä unelmien saavuttamiseksi, vaan vesialan koulutusta tulee kehittää myös laajemmin. Seuraavassa käsitellään koulutuksen kehittämiseen
liittyviä keskeisiä näkökohtia.
Yhtenä merkittävänä haasteena tulevaisuudessa on se, miten vesialalle houkutellaan osaavia ja motivoituneita henkilöitä. Tähän ratkaisuiksi ehdotettiin seuraavia toimenpiteitä:
- Viestitään vesialan opiskelumahdollisuuksista siellä missä nuoret ovat
- Varmistetaan korkeatasoinen vesialan opetus – hyvä opetus houkuttaa
- Varmistetaan työelämän ja koulutusorganisaatioiden vuorovaikutus
- ennen opiskelijavalintaa koululaiset/lukiolaiset tutustuvat vesialaan
- koulutuksen aikana tehdään työharjoittelu vesialalla
- valmistumisen jälkeen siirrytään heti työelämään
- eläkkeelle jäävien osaajien kokemus ”siirretään nuoremmille” ns. mentorointi
- Varmistetaan vesialan arvostus, ”brändäämällä” vesi, esimerkiksi ”Drink Finland”
- Luodaan vesialan työpaikoista maineeltaan houkuttelevia

Seuraavassa käsitellään koulutuksen läpileikkaavia teemoja. Tämän jälkeen pohditaan, miten koulutusta pitäisi kehittää eri koulutusasteilla esi- ja perusopetuksesta aina täydennyskoulutukseen.

5.1 LÄPILEIKKAAVIA TEEMOJA KOULUTUKSEN KEHITTÄMISESSÄ
Koulutuksen kaikkia asteita koskeviksi läpileikkaaviksi kehittämistoimenpiteiksi nähtiin
muun muassa siirtyminen ongelmalähtöiseen oppimiseen ja käyttämään entistä enemmän
osallistavia ihmislähtöisiä opetus- ja oppimismenetelmiä. Tärkeää olisi lisätä ymmärrystä,
yhteistyötä ja verkostoitumista eri koulutusasteiden ja -alojen välillä. Konkreettisena toimenpiteenä voitaisiin muun muassa lisätä seminaari- ja työtyhmätyöskentelyä oppisuuntien välillä.
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Ympäristöosaajat 2025 -hankkeessa kiinnitettiin huomiota edellä mainittujen lisäksi
elinikäiseen oppimiseen. Vesialalla työskenteleville voitaisiin luoda jatkuvan koulutuksen ja työssäoppimisen malli. Oppimismuotoina tulisi entistä paremmin huomioida myös
työtehtävien kierto, erilaiset toimenkuvat, työssäoppiminen ja täydennyskoulutus.

5.2 ESI- JA PERUSOPETUS
Työseminaarissa ei varsinaisesti ollut tarkoitus käsitellä esi- ja perusopetusta, mutta näiden
koulutusasteiden suuri merkitys nousi useiden ryhmien keskusteluissa esiin. Ympäristökasvatusta, jossa vesikasvatus on korostetusti mukana, tarvitaan jo varhaiskasvatus- ja perusopetusympäristössä. Perusopetuksessa muodostetaan pohja, jolle muut asteet rakennetaan: tarvitaan tietoisuus, asenteet ja ymmärrys vesiasioista ja kokonaiskuva veden
merkityksestä yhteiskunnassa. Vesialan osaaminen pitää olla yksi oppimistavoitteista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan yhteistyömalleja
vesialan kanssa. Näistä esimerkkinä voisivat olla peruskoululaisten vierailut vesihuoltolaitoksilla.

5.3 AMMATILLINEN KOULUTUS
Ammatillisen koulutuksen osalta keskeiseksi kehittämiskohteeksi nostettiin vesihuollon ammatillisen perustutkinnon kehittäminen. Vastaava tarve nousi selkeästi esiin myös
Ympäristöosaajat 2025 -hankkeessa, jossa tunnistettiin tarve perustutkinnolle, jolla saisi
pätevyyden esimerkiksi vesihuoltolaitoksen hoitajaksi tai putkiasentajaksi. Alalla on ollut olemassa vuoden 2006 keväästä lukien vesihuoltoalan ammattitutkinto, johon liittyvä
valmistava koulutus vastaa vesihuoltolaitosten tarpeisiin. Ammattitutkinto on kuitenkin
tarkoitettu jo muutamia vuosia työelämässä olleille ammattilaisille, joten se ei korvaa
alalle valmistavaa, lähinnä nuorille suunnattua perustutkintokoulutusta.
Ympäristöalalle on myös tulossa vuoden 2012 alusta lähtien ympäristöalan erikoisammattitutkinto, joka sisältää vesihuollon osaamisalan ja tarjoaa lisää mahdollisuuksia jo
työssäkäyville vesihuoltoalan ammattilaisille. Erikoisammattitutkinto vastaa tasoltaan
aiempaa teknikkotutkintoa.
Muiksi kehittämiskohteiksi ammatillisen koulutuksen osalta nostettiin muiden tutkintojen vesialaa tukevien osien kehittäminen ja aikuiskoulutuksen kehittäminen. Ammattikoulutuksessa tulisi myös panostaa nopeaan muuntokoulutukseen, jolla voitaisiin vastata
työelämän muuttuviin tarpeisiin. Myös ammatillisessa koulutuksessa oli tärkeää ottaa huomioon asenne- ja imagokysymykset, riskienhallinta, työturvallisuus ja innovaatiot. Näitä
osaamisalueita on perinteisesti korostettu vain ylemmillä koulutusasteilla, mutta olisi
tärkeää, että ne otettaisiin huomioon myös ammatillisessa koulutuksessa. Toisaalta taas
nähtiin, että ammatillisessa koulutuksessa tärkeintä on fokusoitu ammattiosaaminen.
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5.4 KORKEAKOULUTUS
Korkeakoulutuksen osalta yhdeksi keskeisimmistä kehittämistarpeista nähtiin vuorovaikutuksen lisääminen elävän työelämän ja korkeakoulujen välillä. Konkreettisesti tämä voisi
tarkoittaa sitä, että opetuksessa hyödynnettäisiin enemmän luennoitsijoita ja muita vierailijoita korkeakoulun ulkopuolelta. Keskeisenä kysymyksenä on myös kansainvälistyminen; miten saataisiin ulkomaisia huippuja mukaan niin tutkimukseen kuin opetukseenkin
(ns. aivotuonti) Suomessa ja miten saataisiin kehitettyä suomalaisen osaamisen, ml. tutkimuksen vientiä? Korkeakoulujen tehtävänjako nähtiin myös tärkeäksi kehittämistoimenpiteeksi.
Erityisesti korkeakoulutuksen kohdalla nähtiin keskeiseksi koulutustarpeeksi kokonaisvaltainen ymmärrys, laaja-alainen systeemiäly ja monialainen perusosaaminen. Toisaalta taas
nähtiin, että koulutuksen tulisi mahdollistaa erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja: koulutuksen tulisi tarjota syvällistä opetusta aihe-alueittain, mutta myös mahdollistaa laaja-alainen kokonaisosaaminen siihen soveltuville henkilöille esimerkiksi tutkinnon loppuvaiheessa. Molempia osaajia tarvitaan vesialalla tulevaisuudessa.
Muita vesialan korkeakoulutettujen osaamistarpeita ovat yhdyskuntien erilaisten elinkaarien
ymmärtäminen, projektien hallinta, toimintajärjestelmät, innovointi ja ympäristöriskien
kokonaisvaltainen hallinta.
Käytännön kehittämistoimenpiteiksi korkeakoulutuksen kehittämiseksi nostettiin muun
muassa kieliopintomahdollisuuksien monipuolistaminen. Toisaalta nähtiin, että koulutuksen rakenteeseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Koulutuksessa tulisi ensin käsitellä
perusasiat, jonka varaan rakennetaan syvällisempää osaamista (esim. perusgeologia haltuun ennen pohjavesimallinnukseen ryhtymistä). Keskeiseksi nähtiin myös tarve kehittää
mahdollisuuksia mielekkääseen työharjoitteluun tai soveltavaan projektiin olennaisena
osana opintoja.
Ympäristöosaajat 2025 -hankkeessa muistutetaan myös siitä, että ei pitäisi tuijottaa
liikaa vain koulutusmääriä, vaan panostaa myös koulutuksen laatuun. Vesialan korkeakoulutuksenkin osalta tulisi olla kansainvälisen vertailun kestäviä huippuyksiköitä, joihin
todella panostettaisiin. Keskeistä olisi saada opiskelijoiksi niin oman kansakunnan parhaat
opiskelijat kuin kansainväliset huiput. Osaltaan tässä kehityksessä tärkeää olisi verkostoituminen. Vesialan koulutus on myös yksi potentiaalinen vientituote ja ylipäänsä viennin
kannalta akateemiset perus- ja jatkotutkinnot ovat tärkeitä. Keskeisenä kysymyksenä on
se, koulutetaanko Suomessa globaaleja vesialan osaajia vai Suomen olosuhteet tuntevia
osaajia. Osaamistarpeet ovat kuitenkin jossain määrin erilaisia.

5.5 TÄYDENNYSKOULUTUS
Yhteisenä näkemyksenä oli, että täydennyskoulutusta pitäisi kehittää entistä enemmän
täsmäkoulutukseksi vastaamaan niihin tarpeisiin, joita työelämässä kulloinkin esiintyy. Esimerkkinä voisi pitää taloudellisiin, lainsäädäntöön, viestintään ja ympäristönäkökohtiin
liittyvää osaamista, jotka nykyisin ovat hyvin ajankohtaisia ja läpileikkaavia teemoja lähes
kaikissa työpaikoissa.
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Keskeisiksi täydennyskoulutustarpeiksi nähtiin myös projektiosaaminen, kansainvälinen
lainsäädäntö, alakohtainen riskienhallinta, työturvallisuus, innovointi ja ympäristöriskien
kokonaisvaltainen hallinta. Lisäksi tarvitaan käytäntölähtöistä ja alakohtaista lisäkoulutusta. Keskeisiksi täydennyskoulutuksen kohderyhmiksi nähtiin yritysten suunnittelijat ja
johtotaso sekä hallintovirkamiehet.
Toisaalta keskeistä olisi täydennyskoulutuksen roolin vahvistaminen - osaamisen kehittämisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä alakohtaisten pätevyysvaatimusten kehittäminen. Täydennyskoulutuksesta pitäisi tulla aktiivisempi kanava yritysten henkilöstön ja
hallinnon virkamiesten elinikäiseen oppimiseen.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
Vesiala on lähtökohtaisesti monialainen ja alalla sovelletaan ja tarvitaan hyvin erilaista
osaamista. Tästä syystä tässä raportissa ei ole ollut mahdollista tarkasti eritellä eri tehtävissä tarvittavaa osaamista, vaan painopisteenä on ollut yleiseen osaamiseen liittyvät
tarpeet. Tulee kuitenkin muistaa, että myös tulevaisuuden vesialan osaajat tarvitsevat
syvän luonnontieteisiin ja insinööriosaamisen pohjautuvan ydinosaamisen. Tämän lisäksi
on tilaa ja tarvetta täydentäville osaamisalueille sekä laaja-alaiselle yhteiskunnalliselle ja
liiketaloudelliselle osaamiselle.
Jotta voitaisiin turvata riittävän syvällinen vesialan ydinosaaminen, perustutkintojen aloitusmääriä ei tule vähentää. Perustutkinnoissa on turvattava myös riittävä pohja luonnontieteisiin ja insinööriosaamiseen pohjautuvalle ydinosaamiselle. Lisäksi on kiinnitettävä
huomiota tutkintojen laatuun ja kiinnostavuuteen. Maisteri- tai muita erikoistumistutkintoja suorittamaan on pyrittävä houkuttelemaan erilaisen taustan omaavia opiskelijoita.
Peruskoulutuksessa ensiarvoisen tärkeää on taata mahdollisuus suorittaa vesihuoltoalan
ammatillinen perustutkinto.
Vesialalla tarvitaan tulevaisuudessa monenlaisia osaajia. Kaikkien ei tarvitse olla asiantuntijoita laaja-alaisesti, mutta tärkeää olisi, että kaikilla olisi kyky toimia monialaisissa
ryhmissä. Tämän vuoksi koulutuksessa tulisi kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota
vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen kehittämiseen ja toimintakulttuurin muutokseen, joka
kannustaa oman osaamisen ja asiantuntemuksen jakamiseen toisten kanssa. Työnantajien
taas tulee taata työntekijöille mahdollisuus ryhmä- ja tiimityöskentelyyn, missä asiantuntijoiden erilaistunutta tieto- ja taitopohjaa voidaan hyödyntää.
Opetus- ja koulutusmenetelmiä on kehitettävä niin, että ydinosaamisen lisäksi annetaan
opiskelijoille paremmat valmiudet kokonaisuuksien ymmärtämiseen, verkostoissa toimimiseen sekä viestintään. Vesialan vahva osaaminen ja innovaatiopohja syntyvät monitieteisistä opintokokonaisuuksista, joissa syvällisen vesiosaamisen pohjalle rakennetaan
erityyppisiä osaamiskokonaisuuksia. Tulevaisuudessa tärkeiksi nousevat muun muassa veden yhteydet ruoan- ja energiantuotantoon.
Vesialan toimijoiden on myös pystyttävä perustelemaan omat näkemyksensä niin muille
vesialan toimijoille kuin alan ulkopuolisillekin entistä paremmin, jotta veden merkitys toimivalle yhteiskunnalle näkyy läpäisevästi kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa.
Oppiminen jatkuu läpi elämän ja myös työelämässä on kiinnitettävä huomiota siihen, että
työtekijöillä on mahdollisuutta kehittää osaamistaan jatkuvasti. Vesialan osaajilla tulisi
olla mahdollisuus liikkua kykyjensä mukaan paitsi vertikaalisesti hierarkiassa ylöspäin,
myös poikittain tehtävästä tehtävään. Erilaiset työ- ja koulutustaustat rikastavat työn
tuloksia ja edistävät vesialan kehittämistä. On myös tärkeää tunnustaa, että julkisen ja
yksityisen sektorien rajapinnan molemmin puolin hankittu työkokemus on arvokasta.
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LIITE 1: SEMINAARIN OHJELMA
Aika: torstaina 31.3.2011 klo 12:30 – 15:30
Paikka: neuvotteluhuone Muuttohaukka, Mechelininkatu 34a,
Järjestäjä: Finnish Water Forumin (FWF, Suomen vesifoorumi ry) koulutustyöryhmä.

- Tilaisuuden avaus, FWF:n koulutustyöryhmän puheenjohtaja Riku Vahala

- Johdanto vesialan osaamistarpeiden määrittelyyn (n. 1 h)
- Tulevaisuuden megatrendit, prof. Olli Varis (Aalto)
- Skenaariot ja tulevaisuudenkuvat, Teemu Vehmaskoski (RIL)
- Synteesi tehdyistä osaamistarveselvityksistä, Annina Takala (TTY)
- Ympäristöosaajat 2025, Kati Lundgren (SYKLI)
- Ryhmätyöskentely keskeisimmistä osaamistarpeista (1,5 h)
- Ryhmätyö Learning café -tekniikalla, fasilitaattorina Ulla Heinonen (Aalto PRO)

- Loppukeskustelu (0,5 h)
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LIITE 2: TYÖSEMINAARIN OSALLISTUJA- JA ILMOITTAUTUMISLISTA
Nimi, Taho
Dyer Marjukka, Tampereen AMK
Eloheimo Karri, SYKE
Frisk Tom, Pirkanmaan ELY
Hallikas Anna-Maija, VVY
Halonen Mikko, GaiaConsulting
Heinonen Ulla, Aalto PRO
Hukka Jarmo, Ramboll
Hämeenoja Eeva, SYKLI
Innala Tuulia, SYKLI
Jauhiainen Mikko, Amiedu
Järvenpää Hanna, MetSta
Kari Jukka, AEL
Keskinen Marko, Aalto-yliopisto
Keskitalo Pertti, Ramboll
Kiukas Raini, Huussi ry
Kontula Eero, WaterFinns
Koski Timo, TineCoin
Krogerus Kirsti, SYKE
Kuparinen Jorma, Helsingin yliopisto
Leinonen Jukka, Etelä-Suomen avi
Lipponen Annukka, UNECE
Lounema Kati, OPH
Lund Charlotta, Aalto-yliopisto/SYKE
Lundgren Kati, SYKLI
Mehtonen Katri, FWF
Mikkelä Kari, Järvelin Design
Nyroos Hannele, YM
O’Neill Mia, Huussi ry
Ristolainen Kimmo, Vaisala
Rontu Mika, VVY
Rosenberg Mirja, Luode Consulting
Sandelin Sirpa, Satakunnan amk
Stén Pekka, Vaasan amk
Takala Annina, TTY
Tuominen Sirkku, SYKE
Uljas Jenni, AEL
Vahala Riku, Aalto-yliopisto
Varis Olli, Aalto-yliopisto
Vehmaskoski Teemu, RIL
Viljanen Markku, Itä-Suomen yliopisto
Vuola Saija, FWF
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LIITE 3: TYÖSEMINAARIN TYÖSKENTELY
Työseminaarin työryhmä työskenteli sovelletulla Learning Cafe-menetelmällä. Osallistujat
jaettiin viiteen ryhmään, jossa käytiin läpi alla esitetyt kysymykset. Jokaisessa pöydässä oli
ennalta määrätty sihteeri, joka kokosi pöydässä käydyn keskustelun tämän raportin pohjaksi. Fasilitaattorina toimi TkT Ulla Heinonen Aalto PROsta. Työskentely pohjautuu kaikille
yhteiseen visioon - Vuonna 2025 Suomi on laaja-alaisen vesiosaamisen ja kestävän kehityksen liiketoiminnan kansainvälinen ja kilpailukykyinen toimija. Keskusteluissa määriteltiin
seuraavat asiat: Miten saavutamme tämän unelman? Mitkä ovat toimialakohtaiset tarpeet?
Miten koulutuksen tulisi uudistua?
Työryhmien käsittelemät kysymykset:
Kysymys 1: Millaista on vesialan rakentaminen vuonna 2025?
(Käsittää koko vesialan rakentamisen padoista verkostoihin.)
Kysymys 2: Miten operoimme vesialaa vuonna 2025?
(Käsittää kaiken vesialan toiminnan eli hommien pyörityksen.)
Kysymys 3: Millaisia vesialan suunnitelmia ja ratkaisuja teemme vuonna 2025?
(Käsittää kaikkien toimintojen ja rakenteiden suunnittelun.)
Kysymys 4: Millainen on vesialan toimintoja tukeva unelmien hallinto vuonna 2025?
(Käsittää kaikki hallinnon eritasot ja hallinnalliset tehtävät).
Kysymys 5: Mitä on vuoden 2025 vesialan T&K – toiminta?
(Käsittää eri toimijoiden tutkimus- ja kehitystoiminnan.)
Kysymys 6: Miten unelma toteutetaan?
Mitä ja miten opetamme vesialan laaja-alaisia eksperttejä
a) ammatillisissa oppilaitoksissa?
b) korkeakouluissa?
c) täydennyskoulutuskeskuksissa?
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LIITE 4: YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 -HANKKEESSA MÄÄRITELLYT
OSAAMISPROFIILIT
Ympäristöosaajat 2025 -ennakointihankkeessa on noussut esiin muutamia tulevaisuudessa
korostuvia ympäristöalan osaamisprofiileja. Nämä profiilit eivät liity vain johonkin tiettyyn
sektoriin tai osaamisalaan, vaan tällaisia osaajia tarvitaan monilla eri ympäristö-aloilla.
Superosaajat
Superosaajien osaaminen on poikkitieteellistä ja laaja-alaista, he pystyvät hallitsemaan
laajoja kokonaisuuksia ja osaavat tarkastella asioita systeemitasolla. Superosaajilla on vahva kestävän kehityksen näkökulma ja he pystyvät tarkastelemaan asioita kokonaisvaltaisesti
esim. ekologisesta, teknisestä, taloudellisesta, käyttäytymistieteellisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Superosaajilla on erinomaiset vuorovaikutustaidot ja kyky toimia dialogissa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.
Innovaattorit
Tulevaisuudessa ympäristöaloilla tarvitaan rohkeita innovaattoreita - uusien ratkaisujen
kehittäjiä.
a) ”Pelle Pelottomat” ovat luovia, ennakkoluulottomia ja rohkeita toimijoita. He kehittävät yhteiskunnallisia ja systeemitason innovaatioita, ratkaisuja ja toimintatapoja. Heidän
osaamisensa on poikkitieteellistä, painotus enemmän yhteiskunnallisissa ja ihmistieteissä.
b) Tutkijatyypit kehittävät uusia, pääasiassa teknologisia ratkaisuja ja puhtaampia prosesseja. Heillä on syvällinen ja vahva luonnontieteellinen ja/tai tekninen osaaminen. Heidän
kehittämistyönsä on tarvelähtöistä, jossa luodaan ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin.
Kehittämistyössä otetaan vahvasti huomioon asiakkaan tarpeet ja paikalliset olosuhteet.
Ympäristöosaamisen soveltajat
Ympäristöosaamista tarvitaan kaikilla sektoreilla, jotta ympäristönäkökohdat osataan ottaa huomioon ja integroida kaikessa toiminnassa ja eri toimialoilla. Ympäristöosaamisen
soveltajilla on joko vahva ympäristöosaaminen, jonka lisäksi jonkin toimialan tuntemus
tai vahva toimialan osaaminen, jonka lisäksi heillä on myös ympäristöosaamista. Oleellista on kyky soveltaa ympäristöosaamista organisaation ja/tai toimialan näkökulmasta.
Ympäristöosaamisen soveltajilla on työssään proaktiivinen ote, kyky ennakoida ongelmat ja
ottaa ympäristönäkökohdat huomioon jo toiminnan suunnittelussa.
Kevytkonsultit
Kevytkonsultit tuottavat palveluita yksityisille kotitalouksille, pk-yrityksille ja julkisorganisaatioille. Palvelut voivat olla esim. käytännön ohjausta, neuvontaa, kevyttä konsultointia
ja suunnittelua. Kevytkonsultit kartoittavat asiakkaan lähtötilanteen ja etsivät asiakkaalle
oikeat, tilanteeseen sopivat ratkaisut. He voivat vastata myös suunnittelusta ja toteutuksesta. Kevytkonsulteilla on suunnitteluosaamisen lisäksi myös vahva käytännön osaaminen
ja asiakaspalvelutaidot.

26.

Kenttätyöntekijät
Kenttätyöntekijät ovat usein pienyrittäjänä toimivia käytännön työn tekijöitä, jotka tarjoavat kotitalouksille, yrityksille ja hallinnolle esim. maiseman- ja luonnonhoitopalveluita,
ympäristöpalveluita, laitteiden asennus- ja huoltopalveluita tai bioenergian tuotantoo liittyviä palveluita. Kenttätyöntekijöillä on monipuolinen käytännön osaaminen, johon linkittyy myös asiantuntemusta. Heillä on hyvät asiakaspalvelutaidot ja yrittäjämäinen työote.
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