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Tekniikan yhteistyöryhmä:
Tekniikasta hyvinvointia 
ihmisten ja ympäristön 

hyväksi
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Presentation Notes
Jos teidän johdettavaksenne annettaisiin tälläinen yhteistyöryhmä, mitkä kaksi ongelmaa tekniikan korkeakoulutuksessa yrittäisitte saada sen ratkaisemaan?



Tekniikan yhteistyöryhmän työn julkaisut

1) Tekniikan korkeakoulutuksen kansallinen strategia 
(1/2008)

2) Profiilikartta tekniikan yksiköistä (4/2009)

3) Tutkimus ja toimenpideohjelma ”Tekniikan 
korkeakoulutus – ihmisen ja ympäristön hyväksi”. 
(5/2009) 

4) Tekniikan opetuksen laatutyö: ”Suomi tarvitsee 
maailman parasta insinööriosaamista” (5/2009)

Lisäksi tekniikan alan strategiatyöhön liittyen tehty TEKissä

- Suuntaviivat tekniikan korkeakoulutuksen kansalliselle strategialle (01/2007)

- Case-tutkimus ulkomaisten tekniikan korkeakoulujen strategisista kumppanuuksista 

(10/2008)

KKY/ TEK



Maailman paras innovaatioympäristö?

KKY/ TEK

Tekniikka - hyvinvoinnin juuret:
Teknillisellä korkeakoulutuksella ja tutkimuksella

on keskeinen rooli ihmisten ja ympäristön
hyvinvoinnin lisäämisessä 

Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti
kestävä kehitys edellyttää poikkitieteellistä
teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä.

Korkea teknologinen osaaminen 
on Suomen kansallisen strategian 

perusta.
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Presentation Notes
Teknillisellä korkeakoulutuksella ja tutkimuksella keskeinen rooli ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämisessä.Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kehitys edellyttää poikkitieteellistä teknologian hyödyntämistä ja kehittämistä.Edellytyksenä maailman parhaalle innovaatioympäristölle on erittäin korkealaatuinen teknillinen korkeakoulutus ja tutkimus. Lisäksi koko koulutusketjun varhaiskasvatuksesta täydennyskoulutukseen oltava kansainvälisesti kilpailukykyinen.
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Presentation Notes
Nämä kriteerit on esitetty nimenomaan tekniikan korkeakoulutusta silmällä pitäen, mutta ne on varsin helposti mahdollista jalostaa myös laajemmin korkeakoulutuksessa sovellettaviksi. Kuvan ytimessä olevat kuusi kriteerikokonaisuutta ovat sellaisia, joiden osalta kaikkien pitäisi täyttää jokainen yksittäinen asetettu kriteeri. Nämä kaikkien täytettävät kriteerikokonaisuudet ovat siis opiskelijarekrytointiin, opiskelijamääriin, opettajamääriin, koulutuksen laatuun ja läpäisyyn, kansainvälisyyteen ja työllistymiseen liittyvät kriteerit.Kuvan ulkokehällä olevat neljä kriteeristökokonaisuutta ovat tärkeydeltään ihan yhtä suuria, mutta johtuen korkeakoulujen erilaisista profiileista on joitakin yksittäisiä kriteereitä, joita kaikkien yksiköiden ei ole tarkoituksen mukaista täyttää. Näissä kriteeristökokonaisuuksissa yhteiskuntavuorovaikutus, elävä työelämäyhteys, T&K:n ja opetuksen vuorovaikutus sekä strategioiden haastaminen on kuitenkin saavutettava suurimmalla osalla kriteereistä hyvä taso.Joitakin esimerkkejä kriteeristöstä nostaakseni vaatimuslistalla on, että hakijoita aloituspaikkaa kohden on yli 1,5 suomenkielisissä koulutusohjelmissa ja täyttöaste eli aloittaneet per aloituspaikka vähintään 1.  Tietty poikkitieteellisyys on välttämätöntä toimivalla kampuksella niin tekniikan alojen kesken kuin muiden tieteiden kanssa, joten vaatimuksena on että tekniikan opiskelijoita kampuksella on yli 500 ja muiden alojen opiskelijoita myös yli 500. Aloituspaikkoja koulutusohjelmissa on oltava keskimäärin vähintään 40  ja tekniikan koulutusohjelmia on oltava enemmän kuin 1.  Opettajia edellytetään olevan vähintään 50 ja yliopistojen osalta vähintään 5 professoria laitosta kohden. Koulutuksen laadun kannalta opetusresurssien määrä opiskelijaa kohden on merkittävä tekijä ja kriteeristössä opiskelijamäärän maksimiksi opettajaa kohden on asetettu 10. läpäisyastetta edellytetään parannettavan ja tavoitetaso vuodelle 2012 on 65 % ja vuodelle 2020 75 % tinkimättä osaamisvaatimuksista. Pedagogisia opintoja on oltava yliopistoissa opettajilla vähintään 30 opintopistettä ja ammattikorkeakouluissa asetuksen edellyttämä minimi eli 60 opintopistettä. ulkomaalaisten opiskelijoiden määrälle, opettaja- ja opiskelijavaihdolle on asetettu tavoitetaso Jokaisen on työllistyttävä vaatimustasoltaan koulutusta vastaaviin tehtäviin (edellyttää laadullisen sijoittumisen seuranta- ja palautejärjestelmien kehittämistä), työllisten osuudelle ja palkkatasolle on asetettu minimi ja ammattikorkeakoulujen osalta kriteeri, että vähintään 50 % valmistuneista sijoittuu maakuntaan Yhteiskuntavuorovaikutuksessa mitataan mm. ulkopuolisten rahoituksen ja yrittäjien osuutta. T&K:n ja opetuksen vuorovaikutuksessa mm. tieteellisten julkaisujen määrää opetushenkilötyövuotta kohti ja opiskelijoiden osallistumista tutkimusryhmiinLisäksi muun muassa opiskelijoiden harjoittelun määrä ja ulkopuolisten luennoitsijoiden henkilötyövuodet ovat mittaristossa



Tekniikan strategian kulmakivet

KKY / TEK

1 + 1 = 3
Profiloituminen ja

rakenteellinen
kehittyminen
välttämätöntä

Tekniikan opiskelija-
kohtainen rahoitus
kaksinkertaiseksi

useilla toimilla

Laatu
koulutuksen ja 
tutkimuksen 
kehittämisen,

ohjauksen
ja ennakoinnin 

perustaksi

Tekniikka
avainroolissa

kestävän 
kehityksen 

mahdollistajana 

Vastattava 
ammattikunnan 

kasvaviin 
osaamisen 

kehittämistarpeisiin

Voimakas,
tavoitteellinen

kansainvälistyminen
välttämätöntä



Suomi tarvitsee
maailman parasta

insinööriosaamista!
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Presentation Notes
Meillä joka 4.korkeakouluopiskelupaikka tekniikan alalla, siis valtava potentiaali tuottaa osaamista ja suomelle ei ole sama, kuinka paljon osaamislisäarvoa koulutus tuottaa. Puhumme siis valtavan tärkeästä asiasta koko maamme kilpailukyvyn kannalta. Rankat reunaehdot ja opettajat ja tutkijat tekevät valtavasti työtä kovien odotusten edessä. Yksittäisen opettajan kuormaa ei paljon voi kasvattaa, kuten sanonta kuuluu, näillä mennään eli lähdimme katsomaan miten voimme tehdä yhdessä enemmän 



Insinöörin osaamisalueita

Matemaattis-
luonnontieteellinen 
osaaminen

Tutkimus ja 
tiedonhankintamenetel
mät

Oman alan tekninen 
osaaminen

Menetelmäosaaminen; 
suunnitelmat, mallit ja 
ratkaisut

Kestävä kehitys, 
ekosysteemien toiminta ja 

elinkaariajattelu

Teknologian 
käytettävyys ja 
tuotteistaminen

Liiketoimintaosaaminen

-yrittäjyys 

Jonkin 
tukiaineen vahva 
hallinta

Globaali 
arvoverkosto-
osaaminen

Jaettu asiantuntijuus, 
yhteisöllinen 
oppiminen ja 
fasilitointitaidot

Kansainvälisyys- ja 
monikulttuurisuus-
osaaminen 

Knowledge management ja 
liikkuvan ja hajautetun työn 
tekeminen ja johtaminen

Osaamisen 
johtaminen

Vastuullisuus ja 
eettisyys

Ammatillinen 
hyvinvointi/stressin- ja 
epävarmuuden sietokyky

Elinikäinen 
oppiminen

Tekniikan 
ydinosaaminenPoikkitieteellinen 

osaaminen

Vuorovaikutus, kansainvälisyys ja 
organisaatio-osaaminen

Arvot ja asenteet

Turvallisuus ja 
riskienhallinta (tietoturva)

Luovuus ja 
innovatiivisuus
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 Millaiselta sitten tulevaisuuden insinöörin työ näyttää? Päädyttiin jäsentämään ne neljään pääkategoriaanSininen insinööriyden ydin on tulevaisuudessakin luovuttamattomana opintojen ytimessä, sen osaamisen lisänä saavat arvonsa muut osa-alueet, sinisellä alueella selvimmät erot eri tutkintojen väleillä. Määrällisesti tutkinnon painopiste myös sinisessä ytimessä, Tämä oli ennen välttämätön ja riittävä  ehto, mutta nyt se on välttämätön mutta ei riittäväkeskeisemmäksi kysymykseksi muotoutui kuinka voisimme paremmin tukea koulutuksessa tuon muun keskeisen osaamisen kehittymistä vähentämättä tekniikan ydinosaamisen osuuttaPoikkitieteellisen osaamisen alueelle asettui runsaasti osaamistarpeita, siellä on sekä tekniikan sisällä tapahtuvaa osaamisen laajentamista että muilta tieteenaloilta tulevaa osaamista arvot ja asenteet ovat pohja ja ulottuvat kaikkeen ja niitä tarkastellaan hetki tarkemmin. aihepiirit limittyvät toisiinsa, korostaa yhteistyön tärkeyttä opintojen suunnittelussa. Jos tutkintoa verrataan täytekakkuun, niin tekninen ydinosaaminen muodostaa hitaammin kypsytetyn kakkupohjan ja koristeet sekä kostuke tulevat muusta, mutta kuvittellaanpas juhlapöydän kruunu ilman kaikkia osia, niin ei hyvää jälkeä tule  insinööriyden sininen ydin – ILMAN NIITÄ EI OLE INSINÖÖRIÄMuut osa-alueet kasvattaneet merkitystäänTärkeintä, että vuorovaikutus, kansainvälisyy ja organisaatio-osaamisen taitoja ei saa erottaa insinöörikontekstistaan, NE OVAT INSINÖÖRITAITOJAArvot ja asenteet tuntuivat liittyvän kaikkeen, yhden ainoan oikean vastauksen opetus ei enää toimi, sillä ei ole vastinetta elävässä elämässä ongelmanratkaisussa



”Arvot mekin ansaitsemme…” 
• Onko insinöörille vaikeaa puhua arvoista? 

• Arvoja ei voi opettaa, mutta voidaan 
tukea niiden tunnistamisessa

• Luovuutta ja innovatiivisuutta voidaan 
tukea, mutta vaatii uudenlaista ajattelua

• Opittava esittämään kysymyksiä

• Vain hyvinvoiva työntekijä voi 

antaa parhaansa 
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Presentation Notes
Pyöritellään ihan hetki näitä arvoja ja asenteita tulivat esille jokaisen osaamistarpeen kohdalla – silti kiivas keskustelu mitenkä kuuluu koulutuksen vastuulle? arvoja ja asenteita ei voi opettaa mutta voi auttaa reflektoimaanLähdettävä liikkeelle siitä, että koulutusyhteisössä pohditaan, mihin arvoihin ja asenteisiin oma ajattelumme pohjautuu idealampun pitäisi syttyä tulevaisuuden työntekijällä usein – tukeeko opiskelu tätä? moni korkeakoulun edustaja näki, ettei stressinsietokyky kuuluu korkeakoulujen tontille, toisaalta työnantajat arvostavat stressinsietokykyä, sillä paraskaan osaaminen ei auta, jollei sitä pysty käyttämään hektisessä työelämässä – hallinnan tunnetta tuetaan jo hyvällä opetuksen suunnittelulle eli tekemällä ihan sitä peruskamaa hyvinLiittyy myös erittäin olennaisesti kestävään kehitykseen



Kestävän kehityksen 
osaaminen

• Kestävän kehityksen haasteet, syy- ja seuraussuhteet, 
materiaali- ja energiavirrat

• Kokonaiskuvan muodostuminen, suurten linjojen ja 
kokonaisuuksien hahmottaminen

– systeemi- ja elinkaariajattelu

– yhteiskunnallinen konteksti

– tieteidenvälisyys ja monialaisuus

– kommunikaatio-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot

– oma rooli – oman osaamisen mahdollisuudet ja rajoitukset

• Kriittisen ajattelun taito ja kyseenalaistaminen

– tieteellinen tieto

– kysymysten määrittely ongelmanratkaisutaidon rinnalle

• Luovuus, innovatiivisuus ja yrittäjyys

Presenter
Presentation Notes
 Kaikkien haastateltavien mukaan kestävä kehitys on osa insinööreiltä vaadittavaa osaamista tulevaisuudessa – mutta mitä tähän osaamiseen kuuluu? Tämä määrittely oli jo vaikeampaa. Osan osaamisesta katsottiin koostuvan sisällöistä – tiedon lisäämisestä. Esim. tieto kestävän kehityksen haasteista, syistä ja seurauksista sekä materiaali- ja energiavirroista Suurin osa osaamistavoitteista liittyi kuitenkin asenteisiin, arvoihin ja ajattelutapoihin. Näitä ei voi kuitenkaan suoraan opettaa – ei ole kestävän kehityksen hengen mukaista, että opettaja (tai opetusministeriö) päättäisi arvot tai asenteet, joita hän välittää. (vaikka arvoja ja asenteita aina välittyykin). Välttämättömäksi  kestävän kehityksen osaamiseksi koettiin seuraavat: suurien kokonaisuuksien hahmottaminen, kokonaiskuva ja tähän liittyen Systeemi- ja elinkaariajattelu tekniikan ja insinöörien työn laajemman kontekstin huomioiminen tieteidenvälisyys – koska kestävän kehityksen haasteet ovat laajoja ei tieteidenaloille ulottuvia moniammatillisen ja tieteidenvälisen yhteistyön kehittämiseksi tärkeässä roolissa ovat kommunikaatio-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen parempi ymmärrys omasta roolista ja omasta osaamisesta, sen rajoista ja mahdollisuuksista edesauttaisi yhteistyön tekemistä muiden kanssa  Kriittisen ja itsenäisen ajattelun taito ja valmius. Ei riitä, että vanhaa tekniikkaa VAIN kehitetään paremmaksi, vaan pitää miettiä koko järjestelmää: onko se järkevä? Voitaisiinko tämä toteuttaa jollain täysin uudella tavalla? Pitää pystyä ajattelemaan ”laatikon ulkopuolelta” yhtenä tärkeänä työkalun kriittiseen ajatteluun on tieteellisen tiedon ymmärtäminen – menetelmäosaaminen tekniikan korkeakouluopetuksessa painopisteenä on ollut vahva ongelmanratkaisutaito – tämän rinnalle pitäisi tuoda myös vahva ongelman/kysymystenmäärittely Luovuus, innovatiivisuus ja yrittäjyys – ovat myös olennaisia uusien kestävien ratkaisujen kehittämisessä Tällaista osaamista ei pystytä saamaan aikaan pelkästään opetuksen sisältöjä muokkaamalla, vaan pitää tutkia myös opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä



Korkeakoulujen on 
selvitettävä nykytila, 
tuotava laajasti esiin 
sekä sisäisesti että 
ulkoisesti, miten 
tekniikan 
korkeakoulutus ja 
tutkimus edistää 
kestävää kehitystä

Teknologinen 
osaaminen on osa 
kaikkien 
yleissivistystä

On selvitettävä 
alakohtaisesti 
olennaisimmat kestävän 
kehityksen kysymykset 
ja sisällytettävä ne 
opetukseen
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Presentation Notes
YTR:ssä muodostettiin osallistavilla menetelmillä tutkimuksen havaintojen perusteella toimenpideohjelma kestävän kehityksen edistämiseksi. Toimenpide-ehdotukset ja tutkimuksen johtopäätökset löytyvät kootusti julkaisun alusta.



Insinööri tarvitsee muita ja
muut insinööriä!

• Jaettu asiantuntijuus; Yhteisöllinen 
oppiminen, osaamisen jakaminen ja oman 
asiantuntijuuden kehittäminen 
vuorovaikutuksessa monikulttuurisessa 
vuorovaikutuksessa, valmentamalla ja 
fasilitoimalla johtaminen

• Kieli- ja kulttuuritaito, monikulttuurisuus

• Osaamista jaetaan tiimeissä, verkossa, eri kielillä eri 
alakulttuurien edustajille

• Ratkaisut ongelmiin löytyvät vain yhteistyöllä, 
monen alan osaamisen tuloksena sekä tieteiden 
välisiltä rajapinnoilta
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Presentation Notes
Nämä taidot pitkälti niitä, joita ei voi oppia kirjoista eikä tenttimälläToisaalta mahdollisuus sisältyy siihen että yhtä aikaa voidaan opettaa ”sinistä ydintä” ja opetusmenetelmien kautta karttuvat monet taidot. Parhaimmillaan myös opetettavan substanssin oppiminen tehostuu ja syventyyEi kysymys siitä, että kaikkea pitäisi tästä lähtien opetella ryhmissä vaan eri pedagogisten mallien löytämistä sille, kuinka tekniikan korkeakoulutuksessa voidaan tukea erilaisia oppijoita sekä syventää osaamista Oppimisessa aina mukana myös sosiaalinen ulottuvuus!



Keskeisimmät 
kehittämiskohteet 

osaamisessa
• Jaettu asiantuntijuus

– Yhteisöllinen oppiminen, osaamisen jakaminen ja oman 
asiantuntijuuden kehittäminen vuorovaikutuksessa 
monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, valmentamalla ja 
fasilitoimalla johtaminen

• Liiketaloudellinen osaaminen

– Yrittäjyys asenteena, liiketoimintaosaaminen, markkinointi, 
myyntitaidot, tuotteistaminen, käytettävyys 

• Kestävän kehityksen osaaminen

– Arvoketjun ymmärtäminen, elinkaariajattelu, kestävä kehitys 
omassa ammatillisessa osaamisessa, eettisyys ja vastuullisuus

TEK tänään ja huomenna



Kansainvälisyysosaaminen 
• Yrityskulttuurin ja toimintatapojen 

osaamista

• Taustalla useimmiten liiketaloudelliset 

reunaehdot  ymmärrettävä 
ansaintalogiikka arvoketjussa

• Nykynuorten virtuaalivahvuudet tulisi saada jakoon

• Globaali arvoverkosto-osaaminen  yhä useampi 
työskentelee suomessa tai muualla globaalin 
yrityksen palveluksessa

• Välittäminen ja yhteisöllisyys ydinasioita myös 
läpäisyn parantamisessa



Vuorovaikutustaitoja by 
KTH:

• Communication in engineering means being able to

• Use technical concepts comfortably

• Discuss a problem of different levels

• Determine what is relevant to the situation

• Argue for, or against, conceptual ideas and solutions

• Develop ideas through discussion and collaborative sketching

• Explain technical matters to different audiences

• Show confidence in expressing oneself within the field

TEK tänään ja huomenna
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Presentation Notes
Eivät vaan yleisiä valmiuksia ja työelämävalmiuksien paarialuokka vaan alaspesifejä tietoja, taitoja ja valmiuksia ja insinöörin osaamisen ydintä



Insinööritaitojen 
kehittyminen opiskelussa

TEK tänään ja huomenna
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Presentation Notes
- Yllättävän monet osaamistarpeet limittyvät toisiinsa ja osaamistarpeiden kytkentöjen kartta tulisikin selvittää ops-työn tueksi- Joku puhutaan osaamisesta vaan yleisellä tasolla tai sitten osoitetaan se yksittäisen kurssin tehtäväksi, mutta entä kun suuri osa osaamisesta on vähitellen syntyvää, onko siinä jokin punainen lanka ja kumuloituuko tieto, taito, jääkö aukkoja



Kuinka syntyy hyvä tutkintotäytekakku?

• Mind mapeissä havaittiin, miten vahvasti eri 
aihepiirit limittyvät toisiinsa  korostaa 
pedagogisen johtajuuden merkitystä

• Oppimista voi suunnitella ja opetusta johtaa  
 koulutuksen johtaminen

• Hyvä opetussuunnitelma ei synny ilman 
yhteistyötä

• Panostettava oppimisen edellytyksiin

• Opiskelijalla oikeus tietää mitä

täytyy osata  osaamistavoitteet

Presenter
Presentation Notes
- Tuon poikaparan kokemus leimaa monen aloittelevan opiskelijan kokemusta, lukiossa vielä pystyi huolellisesti opiskelemaan annetut asiat, nyt ei voi. Mitä täytyy osata, mitä tietää, mitä voi vilkaista, jostain riittää, kun tietää sellaista tietoa olevan olemassa. Onko tutkintoa tehtäessä mietitty mikä on olennaista, mitä haluamme opiskelijoidemme oppivan.  - Ilman johtamista ja koordinaatiota ei synny linjakasta opetussuunnitelmaa- Palkitseminen/tulosohjaus ja resurssipula isoja kysymyksiä!Toimintakulttuurilla ja pienillä asioillakin voidaan toisaalta muuttaa jo paljon, vastuu kuuluu jokaiselle korkeakouluyhteisön jäsenelle- Pedagoginen johtaminen nousee tärkeäksi, koska suurimmat haasteet opetusmenetelmäpuolella ei niinkään tutkintojen sisällöissäMitä menetetään jos koordinoidaan- loistavaa, että olette täällä! Voitte miettiä tutkinnon visiota



KIITOS JA TYÖNILOA!

http://www.tek.fi/tekstra/ 
Ida.mielityinen@tek.fi

TEK tänään ja huomenna
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