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Tiivistelmä 

Rakennetulla ympäristöllä ja rakennusalan ammattilaisilla on merkittävä rooli yhteiskun-
nan kehityksessä. Yhteiskunnan muutos on asettanut kaikille aloille uusia osaamistar-
peita, jotka asettavat kehitystarpeita myös alan yliopistokoulutukselle. Tämän tutkimuk-
sen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa rakennusalan tulevaisuuden osaamistarpeista, 
rakennustekniikan yliopisto-opiskelijoiden lähestymistavoista oppimiseen ja tiedon luo-
miseen perustuvasta oppimisesta rakennustuotannon yliopistokoulutuksessa. 

Tutkimuksen teoreettiseksi viitekehykseksi valittiin rakennustekniikan yliopisto-opetuk-
sen kehittäminen, opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja tiedon luomiseen perus-
tuvat oppimismenetelmät. Näkökulmat ovat merkityksellisiä, koska aikaisemmissa tutki-
muksissa on havaittu, että opiskelijoiden lähestymistavoilla ja tiedon luomisen menetel-
millä on yhteys laadukkaaseen oppimiseen. Aikaisemmin niitä on kuitenkin tutkittu vähän 
rakennustekniikan yliopistokoulutukseen liittyen. Tutkimuksessa suoritettiin taustatutki-
mus systemaattista kirjallisuuskatsausta hyödyntäen sekä kaksi osatutkimusta, joissa 
suoritettiin kyselytutkimus rakennustekniikan yliopisto-opiskelijoiden lähestymistavoista 
oppimiseen sekä tutkittiin kolmea tiedon luomiseen perustuvaa opetusinterventiota. 

Tutkimuksen merkittävin tieteellinen kontribuutio liittyy opiskelijoiden lähestymistapoihin 
oppimiseen. Rakennustekniikan opiskelijoista tunnistettiin neljä ryhmää oppimisen lä-
hestymistapoihin perustuen. Tuloksena havaittiin, että suunnitelmallisella opiskelulla ja 
opintomenestyksellä on yhteys. Opiskelijat, jotka kuuluivat ryhmiin, joissa korostuu suun-
nitelmallinen opiskelu ovat menestyneet opinnoissaan paremmin kuin muut opiskelijat. 
Sen sijaan opiskelijoiden omaan positiiviseen kokemukseen oppimisympäristöstä ja am-
matillisten taitojen kehittymisestä vaikuttaa syväsuuntautunut lähestymistapa. Sy-
väsuuntautuneet opiskelijat kokevat myös vähemmän työkuormaa kuin muut opiskelijat.  

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää rakennustekniikan yliopisto-opetuksen kehittä-
misessä. Opetusinterventiotutkimuksessa havaittiin, että tiedon luomiseen perustuvaa 
oppimista voidaan soveltaa tarkoituksenmukaisella tavalla rakennustuotannon opinto-
jaksoilla. Menetelmän soveltamiseen liittyy myös haasteita, koska opiskelijat eivät ole 
välttämättä valmiita avoimien ongelmien ratkaisemiseen ja itseohjautuvaan oppimiseen. 
Silti opetusta tulisi kehittää tähän suuntaan, koska aktivoivien menetelmien on havaittu 
johtavan laadukkaaseen ja syväsuuntautuneeseen oppimiseen. Tätä voidaan tukea jat-
kotutkimuksella linjakkaan opetuksen ja oppimisen lähestymistapojen yhteydestä. 

Avainsanat: rakennustekniikka, yliopistokoulutus, opiskelijoiden lähestymistavat oppi-
miseen, tiedon luominen, tutkiva oppiminen 



 

 

Abstract 

The built environment and construction industry professionals have a significant role in 
the development of society. Changes in society have set new competence requirements 
on all sectors. The changing competence requirements are setting a need to develop the 
civil engineering higher education. The aim of this study is to produce new knowledge 
on the competency needs of civil engineers
knowledge creation based learning in civil engineering higher education. 

The theoretical framework of the study is based on developing of civil engineering higher 
education, students' approaches to learning and learning methods based on knowledge 
creation. These perspectives are relevant because previous studies suggest that 

high-quality learning. However, there are only a few studies on these aspects related to 
civil engineering higher education. The thesis contains a background study and two 
empirical studies. The background study was conducted using a systematic literature 
review. The first empirical study was conducted using a questionnaire to examine civil 

earning. The second empirical study consisted of 
three teaching interventions, which were based on the knowledge creation method. 

The most remarkable scientific contribution of this study is related to 
approaches to learning. The main result was that students who belonged to clusters with 
an emphasis on organised studying have succeeded better in their studies than other 
students. Whereas students who apply a deep approach to learning, experienced their 
teaching-learning environment and the development of professional skills more positively 
than others. Students adopting a deep approach also felt less burdened and stressed 
than others. 

The results of this study can be utilized in developing the civil engineering higher 
education. The teaching interventions showed that knowledge creation based learning 
methods can be applied in an appropriate way in civil engineering courses. There are 
also challenges in applying these methods, because students may not be ready for the 
open ended problem solving and self-regulated learning. However, these kind of 
methods should be further developed, because there is evidence that active learning 
methods are related to deep and high-quality learning. This can be enhanced by 
conducting future studies into interconnections between constructive alignment teaching 
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Alkusanat 

Väitöskirjani käsittelee lähestymistapoja oppimiseen ja tutkivaa oppimista. Myös tämän 
väitöskirjan synty on ollut omanlaisensa oppimisprosessi ja kirjaimellisesti tutkivan oppi-
misen matka, jonka aikana myös omat lähestymistapani ovat muuttuneet. Matkaan liittyy 
myös useita henkilöitä, joilla on ollut merkittävä rooli perille pääsemiseksi. 

Ensinnäkin haluan kiittää väitöstutkimuksen valvojaa professori Kalle Kähköstä sekä 
työni ohjaajia dosentti Suvi Nenosta ja professori Petri Nokelaista, jotka kaikki tarjosivat 
korvaamatonta tukea ja ohjausta tutkimuksen eri vaiheissa. Kiitos Petrille ohjauksesta 
pedagogisen tutkimuksen maailmaan sekä Suville antoisista seminaareista ja keskuste-
luista tutkimuksen loppuun saattamiseksi. Haluan myös esittää kiitokseni esitarkastajille, 
FT Kirsti Keltikankaalle ja TkT Juha Salmiselle, rakentavasta palautteesta. Palautteet 
antoivat uusia näkökulmia ja auttoivat kehittämään väitöstyötä lopulliseen muotoonsa. 

Emeritusprofessori Teuvo Toloselle haluan esittää erityiskiitoksen. Teuvo toimi väitöstut-
kimuksen alussa tutkimukseni valvojana ja ohjaajana. Sain Teuvolta korvaamattoman 
tuen alkutaipaleellani tutkijana ja opettajana. Hän uskoi ja antoi mahdollisuuden tehdä 
väitöstutkimusta ja yhdistää opetuksen ja tutkimuksen luontevaksi kokonaisuudeksi. Il-
man Teuvon luottamusta ja ohjausta en olisi koskaan kuvitellut tekeväni väitöstutkimusta. 

Tutkimuksen eri vaiheissa prosessiin on osallistunut myös monia muita henkilöitä. Kiitän 
TkT Olli Niemeä tutkimuksen ideoinnista tutkimuksen alkuvaiheissa. Haluan kiittää myös 
artikkeleiden kanssakirjoittajia, KT Liisa Postareffia ja DI Marko Keinästä, hyvästä yh-
teistyöstä kirjoitusprosessien aikana. Kiitos myös entisen Tampereen teknillisen yliopis-
ton Rakennustuotanto ja -talous -yksikön henkilökunnalle ja jatko-opintoseminaariin 
osallistuneille väitöskirjatutkijoille vertaistuesta ja mielenkiintoisista seminaaripäivistä. 
Erityiskiitos Eija Haapaniemelle, joka on auttanut monissa pienissä ja suuremmissa käy-
tännön asioissa väitöstutkimuksen aikana. Kiitos myös muille kollegoille rakennusteknii-
kassa ja koko kampuksella, joiden kanssa olemme kehittäneet opetusta. 

Lisäksi haluan kiittää väitöstutkimuksen rahoittamiseen osallistuneita tahoja: Rakenne-
tun ympäristön tutkijakoulua, Rakennusteollisuus RT:n jatkokoulutusrahastoa, Kiinkon 
jatkokoulutusrahastoa, TTY:n opetuksen kehittämisen hankerahoitusta ja RYM-SHOK:n 
Oppimisympäristöt-tutkimusohjelmaa.  

Tärkeimmässä asemassa ovat perhe ja läheiset. Kiitän vanhempiani ja sisaruksia kai-
kesta tuesta, jota olen saanut elämäni aikana. Vakailta perustuksilta on hyvä ponnistaa 
eteenpäin. Suurin Kiitos, Tanjalle ja Lotalle, jotka olette joutuneet läheltä seuraamaan ja 
kokemaan koko mutkikkaan matkan väitöskirjatyön alusta loppuun saakka. Tanja, kiitos 



 

 

myötäelämisestä, läheisyydestä ja tuestasi koko tutkimusprosessin ajan ja muulloinkin. 
Olet mahdollistanut väitöskirjan tekemisen ja pitänyt perheen arjen pyörimässä silloinkin, 
kun olen ollut poissaolevana kotona. Lotta, kiitos iloisuudestasi, tismallisuudestasi, soi-
tostasi ja yhteisistä harrastuksista, jotka ovat pitäneet pallon pyörimässä. Arjessa tapah-
tuu merkityksellisimmät asiat.  
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta ja motiivit 

Rakennusalan korkeakoulutettujen osaamisella on merkittävä rooli yhteiskunnassa. Kiinteistö- ja 
rakennusala on merkittävä toimiala. Rakennettu ympäristö käsittää kaksi kolmasosaa Suomen 
kansallisvarallisuudesta ja rakennustuotannon vuosittainan arvo on yli 30 miljardia euroa. Lisäksi 
rakennus- ja kiinteistöalan työllisyysvaikutus on yli 500 000 htv (Rakennusteollisuus RT, 2018). 
Rakennusalan korkeakoulutettujen vastuulla on hallita ja kehittää tätä kokonaisuutta, mikä asettaa 
vaatimuksia korkeakoulutettujen osaamiselle. Rakennusalan laajuuden vuoksi korkeakoulutetuilta 
vaaditaan monialaisten kokonaisuuksien ja kompleksisten projektien hallintaa (Opetushallitus, 2011). 
Tekniikan ydinosaaminen on edelleen tärkeää, mutta korkeakoulutetuilta vaaditaan myös arvoihin ja 
asenteisiin liittyvää osaamista, poikkitieteellistä osaamista sekä vuorovaikutus-, kansainvälisyys- ja 
organisaatio-osaamista (Mielityinen, 2009). Yhteiskunnan muutos on asettanut kaikille aloille uusia 
osaamistarpeita (Hanhinen, 2010; Mulder, 2014).  Kiinteistö- ja rakennusalalla on tunnistettu näitä 
osaamistarpeita, joita alan ammattilaisilta vaaditaan. Muuttuvat osaamistarpeet asettavat 
kehitystarpeita myös alan yliopistokoulutukselle. 

Opetushallituksen Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) -projektissa 
tehdyn selvityksen mukaan rakennusalan korkeakoulutusta tulee kehittää tukemaan paremmin 
monialaista ja projektiluontoista osaamista ja oppimista (Opetushallitus, 2011). Laajemmin 
insinöörikoulutuksen opetuksen kehittämisen tarve on havaittu myös Tekniikan Akateemisten Liiton 
vuosina 2006-2008 toteuttamassa teknillisen korkeakoulutuksen kansallisessa visio- ja 
strategiaprojektissa, jossa selvitettiin koulutuksen kehitystarpeita hyödyntäen laajasti eri 
sidosryhmien näkemyksiä. Projektin tulosten mukaan osaamistarpeiden ennakoinnissa ja 
ennakointitiedon kytkemisessä koulutuksen kehittämiseen on parannettavaa tekniikan alan 
korkeakoulutuksessa (Altt & Korhonen-Yrjänheikki, 2008).  Kaiken tekniikan yliopistokoulutuksen 
kehittämisen lähtökohtana tulisi olla opiskelijakeskeisyys ja keskeisimpiä kehitystarpeita ovat 
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opetussuunnitelmien ja opetusmenetelmien kehittäminen opiskelijoiden ajattelun kehittymistä 
tukeviksi (Mielityinen, 2009).  

Tämän väitöstutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ensimmäinen osa on rakennusalan 
yliopistokoulutuksen kehittäminen. Tutkimuksen lähtökohtana ovat rakennusalan ja yleisesti teknii-
kan alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja teknillisen yliopistokoulutuksen keskeiset kehitystarpeet. 
Rakennustekniikan yliopisto-opetuksen kehittämistä tutkitaan oppimisen lähestymistapojen ja tiedon 
luomiseen perustuvan oppimisen näkökulmista (Kuva 1). Tutkimuksessa rakennustekniikan yliopis-
tokoulutusta lähestytään opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen -tutkimustradition kautta ja so-
velletaan tiedon luomiseen perustuvan oppimisen malleja rakennustekniikan yliopistokontekstissa. 
Tutkimus on lähtökohdiltaan monitieteinen. Tutkimuksessa yhdistyvät rakennustekniikan, erityisesti 
rakentamistalouden, näkökulmat sekä yliopistopedagoginen ulottuvuus. Yliopistopedagogiikka tie-
teenalana on jo itsessään monitieteistä. Siinä hyödynnetään käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteitä, ku-
ten kasvatustieteitä, psykologiaa, sosiaalipsykologiaa, filosofiaa ja sosiologiaa (Yliopistopedagogii-
kan keskus). Yliopistopedagogiikassa on nähty tarve tieteenalakohtaiseen yliopistopedagogiseen 
tutkimukseen, johon oman tieteenalan opettajat ja tutkijat osallistuvat (Lindblom-Ylänne, 2010). Tällä 
väitöstutkimuksella pyritään osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen. 

Väitöstutkimuksen teoreettisen viitekehyksen toinen osa on opiskelijoiden lähestymistavat 
oppimiseen -tutkimustraditio. Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen on tutkimuksellisesti 
merkityksellinen rakennustekniikan yliopistokoulutuksen tutkimuksessa, koska rakennustekniikan 
yliopisto-opiskelijoiden lähestymistapoja oppimiseen on tutkittu vähän. Väitöstutkimuksella 
täydennetään tätä tutkimusaukkoa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että kovien tieteiden 
opiskelijat käyttävät useammin pintasuuntautunutta lähestymistapaa kuin muiden alojen opiskelijat 
(Entwistle & Ramsden, 1983; Lonka & Lindblom-Ylänne, 1996; Parpala et al., 2010; Smith & Miller, 
2005). Pääsääntöisesti kuitenkin syväsuuntautunut lähestymistapa johtaa parempiin oppimistulok-
siin kuin pintasuuntautunut lähestymistapa (Marton & Säljö, 1997; van Rossum & Schenk, 1984; 
Ramsden, 1992). Opiskelijoiden lähestymistavalla oppimiseen onkin havaittu olevan vaikutusta 
oppimistuloksiin, opintomenestykseen ja opintojen etenemiseen. Viime aikoina Suomessa on 
keskusteltu paljon esimerkiksi yliopisto-opiskelijoiden valmistumisesta tavoiteajassa, joka vaikuttaa 
mm. yliopistojen rahoitukseen. Aikaisempien tutkimusten tulokset ovat kuitenkin osittain ristiriitaisia 
sen suhteen, edistääkö syväsuuntautunut lähestymistapa opiskelijoiden opintomenestystä ja 
opintojen etenemistä (ks. mm. Lizzio et al., 2002; Rytkönen et al., 2012). Näiden seikkojen vuoksi 
opiskelijoiden lähestymistapa oppimiseen -tutkimustraditio valittiin tämän tutkimuksen yhdeksi 
tutkimukselliseksi lähestymistavaksi. 
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KUVA  1. Tutkimuksen näkökulmat. 

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kolmantena osana on tiedon luomiseen perustuva 
oppiminen ja tutkivan oppimisen menetelmä. Ne valittiin tutkimuksen opetusmenetelmällisiksi 
lähtökohdiksi, koska menetelmien on todettu vastaavan nykyaikaisia oppimiskäsityksiä ja 
harjoittavan yleisesti tietoyhteiskunnassa vaadittavia taitoja, kuten oman ajattelun ja 
tiedonsäätelytaitoja (ks. Hakkarainen et al., 1999). Menetelmät kehittävät myös erilaisissa 
osaamistarveselvityksissä määritettyjä tulevaisuuden osaamistarpeita, kuten uuden tiedon luomista, 
innovaatiotaitoja sekä avointen ongelmien määrittämistä ja ratkaisemista. Hakkarainen et al. (1999) 
korostavat metakognitiivisten tietojen ja taitojen, eli oman ajattelu- ja oppimisprosessin säätelytaito-
jen, merkitystä nykyisen tietoyhteiskunnan osaamistarpeina. Nopeasti muuttuva ja lisääntyvä tieto 
sekä toimintaympäristön jatkuva muutos vaativat yksilöltä oman ajattelun ja tiedonsäätelytaitoja sekä 
taitoa ratkaista monimutkaisia ongelmia. Rakennustekniikan yliopisto-opetuksessa on käytetty 
perinteisiin projektioppimiseen ja case-pohjaiseen opetukseen perustuvia aktivoivia 
opetusmenetelmiä. Tutkivaan lähestymistapaan ja avointen ongelmien määrittämiseen ja 
ratkaisemiseen perustuvia oppimismenetelmiä on sen sijaan käytetty vähän. Tutkiva oppiminen 
eroaakin kysymysten asettelussa perinteisestä projektioppimisesta, jossa tehtävä ja ongelma on 
valmiiksi annettu. Tutkivassa oppimisessa ohjataan opiskelijoita tutkimusongelmien tunnistamiseen. 
(Hakkarainen, 2005.) Rakennustekniikan yliopistokoulutuksen opetus- ja oppimismenetelmien tutki-
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minen ja kehittäminen on tärkeää, koska monet tutkimukset osoittavat, että aktivoivilla ja induktiivi-
silla menetelmillä päästään vähintään samoihin ja yleensä parempiin oppimistuloksiin kuin perintei-
sillä deduktiivisilla menetelmillä (Prince & Felder, 2006). Tässä tutkimuksessa yhdistetään kaksi tär-
keää ja vähän tutkittua aluetta rakennustekniikan yliopistopedagogiikkaan liittyen: opiskelijoiden lä-
hestymistavat oppimiseen ja tiedon luomiseen perustuva oppiminen rakennustekniikan korkeakou-
lutuksessa.  

1.2 Tutkimustavoitteet ja -kysymykset 

Väitöstutkimuksen yleisenä tavoitteena on tuottaa uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa rakennus-
alan yliopistokoulutuksesta. Tavoitteena on saada uutta tietoa kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuu-
den osaamistarpeista ja rakennustekniikan yliopisto-opiskelijoiden lähestymistavoista oppimiseen 
sekä lähestymistapojen yhteydestä opintomenestykseen, kokemukseen oppimisympäristöstä, am-
matillisten taitojen kehittymisestä ja koetusta työkuormasta. Lisäksi tavoitteena on tuottaa uutta tie-
toa tiedon luomiseen perustuvasta oppimisesta rakennustuotannon yliopistokoulutuksessa ja tiedon 
luomiseen perustuvien opetusmenetelmien vaikuttavuudesta opiskelijoiden oppimiskokemukseen.  

Väitöstutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

K1: Mitkä ovat rakennustekniikan yliopisto-opetuksen keskeiset kehitystarpeet alan tulevai-
suuden osaamistarpeiden ja opetusmenetelmien näkökulmasta? (Taustatutkimus) 

Tutkimuskysymykseen haettiin vastauksia systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Kirjallisuus-
katsauksessa jäsennetään rakennustekniikan yliopistokoulutuksen kehittämistä opetusmenetelmäl-
lisestä näkökulmasta. Tavoitteena on kirjallisuuteen perustuen määrittää rakennusalan tulevaisuu-
den osaamistarpeita, joita rakennusalan nykyinen yliopistokoulutus ei tue riittävästi. Tavoitteena on 
myös kuvata rakennusalan yliopistokoulutuksen keskeisiä kehitystarpeita ja analysoida tukevatko 
tiedon luomiseen perustuvat opetusmenetelmät opiskelijoiden kehittymistä rakennusalan tulevaisuu-
den osaajiksi.  

K2: Miten rakennustekniikan opiskelijoiden erilaiset lähestymistavat oppimiseen ovat yhtey-
dessä opiskelijoiden opintomenestykseen sekä kokemukseen oppimisympäristöstä, amma-
tillisten taitojen kehittymisestä ja opintojen kuormittavuudesta? (Osatutkimus 1) 

Tutkimuskysymykseen 2 haettiin vastauksia kyselytutkimuksella. Tavoitteena on määrittää, millaisia 
lähestymistapoja oppimiseen rakennustekniikan opiskelijoilla on ja miten eri lähestymistapoja omaa-
vat opiskelijat kokevat oppimisympäristönsä. Tavoitteena on myös tutkia, miten opiskelijoiden lähes-
tymistavat oppimiseen vaikuttavat heidän opintomenestykseen. Opintomenestystä tutkittiin sekä 
saavutettuihin arvosanoihin että opintojen etenemiseen perustuen. Tutkimuskysymykseen vastattiin 
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myös tarkastelemalla rakennustekniikan opiskelijoiden oppimisen lähestymistapojen yhteyttä opis-
kelijoiden kokemukseen ammatillisten taitojen kehittymisestä ja opiskelijoiden kokemaan opintojen 
kuormittavuuteen. Tavoitteena on määrittää, miten eri lähestymistapoja käyttävät opiskelijat ovat ko-
keneet ammatillisten taitojen kehittymisen yliopisto-opinnoissaan. Tavoitteena on myös määrittää, 
miten opintojen kuormittavuus on yhteydessä rakennustekniikan opiskelijoiden oppimisen lähesty-
mistapoihin. 

K3: Miten tiedon luomiseen perustuvaa oppimista voidaan soveltaa rakennustuotannon yli-
opisto-opetuksessa tukemaan opiskelijoiden motivaatiota, syväsuuntautunutta oppimista ja 
alan osaamistarpeiden kehittymistä? (Osatutkimus 2) 

Tutkimuskysymykseen 3 haettiin vastauksia tutkimalla opetusinterventioiden vaikutusta opiskelijoi-
den oppimiskokemukseen. Tavoitteena on kehittää ja soveltaa tiedon luomiseen perustuvia oppi-
mismenetelmiä rakennustuotannon opintojaksoilla sekä analysoida parantaako tiedon luomiseen 
perustuva oppiminen opiskelijoiden motivaatiota ja oppimiskokemusta opintojaksoilla. Tavoitteena 
on myös esittää konkreettisia malleja, miten tiedon luomiseen perustuvia opintojaksoja voidaan to-
teuttaa rakennustekniikan yliopisto-opetuksessa siten, että ne tukevat opiskelijoiden syväsuuntautu-
nutta lähestymistapaa oppimiseen.  

Tutkimuskysymykset muodostettiin tutkimuksen suunnittelun pohjalta ja tarkennettiin taustatutki-
muksen aikana. Kysymysten asettelun pohjalta päädyttiin valittuihin tutkimuksellisiin lähestymista-
poihin. Erilaisten tutkimuksellisten lähestymistapojen vuoksi tutkimus toteutettiin osatutkimuksittain, 
joissa käytettiin erilaisia tutkimusmenetelmiä. Asetettujen tutkimuskysymysten pohjalta valittiin tutki-
musmenetelmät, jotka ovat valideja ja soveltuvia määriteltyjen kysymysten tutkimiseen. 

1.3 Tutkimusmetodologia 

Tutkimuksen filosofista ja metodologista lähestymistapaa voidaan kuvata niin kutsutun tutkimussipu-
lin (research onion) kautta (ks. Saunders et al., 2009). Sipulin ylimmällä kerroksella kuvataan tutki-
muksen filosofista lähestymistapaa, joka antaa epistemologiset ja ontologiset suuntaviivat ja lähtö-
kohdat koko tutkimuksen asemointiin. Filosofiset valinnat vaikuttavat tutkimuksen muihin metodolo-
gisiin valintoihin, joita tutkimuksen aikana tehdään. Tässä tutkimuksessa voidaan erottaa kaksi tut-
kimuskokonaisuutta, HowULearn-kyselytutkimus (ks. Luku 3.2.) ja opetusinterventiotutkimus (ks. 
Luku 3.3.), jotka poikkeavat lähestymistavoiltaan toisistaan. Epistemologisilta lähtökohdiltaan tutki-
mus on positivistinen HowULearn-kyselytutkimuksen osalta. Yleisesti positivistinen lähestymistapa 
viittaa luonnontieteelliseen tutkimusperinteeseen, jossa tutkija on ulkopuolinen tutkimustehtävään 
nähden. Opetusinterventioiden osalta tutkimuksessa on realismiin viittaavia piirteitä. Opetusinter-
ventioissa tutkija on osallistunut aktiivisesti toimintaan, jolloin tutkijan rooli ei ole täysin objektiivinen. 



6  

 

Näin ollen myös ontologisilta lähtökohdiltaan tutkimus on kaksitahoinen. HowULearn-kyselytutkimus 
on lähestymistavaltaan objektiivinen ja opetusinterventiotutkimus subjektiivinen. 

Tutkimussipulin toisella kerroksella kuvataan tutkimuksen lähestymistapaa, joka voi olla deduktiivi-
nen tai induktiivinen. Deduktiivisessa lähestymistavassa usein asetetaan hypoteesi aikaisempaan 
tutkimukseen perustuen ja testataan hypoteesia empiirisen aineiston avulla. Tämä tutkimus on läh-
tökohtaisesti deduktiivinen, koska tutkimustavoitteet ja -kysymykset sekä tutkimushypoteesit ovat 
asetettu aikaisempiin tutkimuksiin perustuen. Metodologisesti tutkimuskysymystä 1 lähestyttiin kva-
litatiivisen tutkimuksen näkökulmasta hyödyntäen systemaattista kirjallisuuskatsausta. Tutkimusky-
symystä 2 lähestyttiin kvantitatiivisesta näkökulmasta HowULearn-kyselytutkimuksen avulla. Tutki-
muskysymyksen 3 osalta metodologinen lähestymiskulma on lähtökohtaisesti kvalitatiivinen, vaikka 
aineistona hyödynnettiin myös kvantitatiivista aineistoa. Tutkimusmenetelmät, -aineisto ja analyysi-
menetelmät kuvataan tarkemmin luvussa 3. 

1.4 Tutkimuksen toteutus ja rakenne 

Väitöstutkimus suoritettiin taustatutkimuksen ja kahden osatutkimuksen avulla (Kuva 2). Taustatut-
kimus ja osatutkimukset ovat osaltaan itsenäisiä tutkimuksia, joissa hyödynnettiin erilaista lähesty-
mistapaa ja erilaisia tutkimusmenetelmiä. Kokonaisuutena osatutkimukset muodostavat loogisen tut-
kimuskokonaisuuden, jonka avulla saadaan laaja kokonaiskuva opiskelijoiden lähestymistavoista 
oppimiseen ja tiedon luomiseen perustuvasta oppimisesta sekä näiden välisestä yhteydestä. Tutki-
mus toteutettiin Tampereen teknillisellä yliopistolla koskien rakennustekniikan suomenkielisiä kandi-
daatti- ja maisteritutkintoja. 

Tutkimus aloitettiin perehtymällä tutkimusaiheeseen ja määrittelemällä tutkimuksen tavoitteet. Tutki-
muksen ensimmäisessä vaiheessa jäsennettiin rakennustekniikan yliopistokoulutuksen kehittämistä 
rakennusalan osaamistarpeiden ja opetusmenetelmien näkökulmista kirjallisuuskatsauksella (artik-
keli 1). Tutkimuksessa tehtiin synteesi rakennusalan tulevaisuuden osaamistarpeiden ja tutkivan op-
pimisen välisestä yhteydestä. Taustatutkimuksessa rakennusalan osaamistarpeita tarkasteltiin tek-
niikan ja rakennusalan aikaisemmin tehtyjen osaamistarveselvitysten ja rakennusalan insinöörikou-
lutuksesta tehtyjen tutkimusten avulla. Kirjallisuuskatsauksen kanssa samanaikaisesti suunniteltiin 
ja toteutettiin ensimmäinen opetusinterventio osatutkimuksessa 2 (Kuva 3). Siinä tutkittiin maisteri-
vaiheen opiskelijoiden kokemuksia tiedon luomiseen perustuvasta oppimisesta Kiinteistöliiketoi-
minta ja -johtaminen -opintojaksolla (artikkeli 4). Osatutkimuksessa 2 kehitettiin ja sovellettiin tiedon 
luomiseen perustuvia oppimismenetelmiä Tampereen teknillisen yliopiston rakennustuotannon opin-
tojaksoilla. 
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KUVA  2. Tutkimuskokonaisuus.  

 

Osittain samanaikaisesti toteutettiin myös osatutkimus 1, jossa tutkittiin Tampereen teknillisen yli-
opiston rakennustekniikan opiskelijoiden lähestymistapoja oppimiseen HowULearn-kyselytutkimuk-
sella ja lähestymistapojen vaikutusta opiskelijoiden opintomenestykseen ja heidän kokemuksiin ope-
tus- ja oppimisympäristöistä (artikkeli 2). Aikaisempiin tutkimuksiin perustuen tutkimushypoteesiksi 
asetettiin se, että koulutus ohjaa opiskelijoita pintasuuntautuneeseen oppimiseen ja opintojaksojen 
strategiseen suorittamiseen (mm. Erkkilä, 2009). Useiden tutkimusten mukaan kovilla tieteenaloilla, 
joihin rakennustekniikka voidaan lukea, opettajat suhtautuvat opetukseen sisältökeskeisemmin kuin 
pehmeillä tieteenaloilla (mm. Nevgi, 2009; Lueddeke, 2003) ja opetus painottuu tietosisältöjen välit-
tämiseen (Nevgi, 2009), minkä on koettu vaikuttavan samansuuntaisesti opiskelijoiden lähestymis-
tapaan oppimisessa. Osatutkimuksessa 1 tarkasteltiin myös rakennustekniikan opiskelijoiden oppi-
misen lähestymistapojen yhteyttä opiskelijoiden kokemukseen ammatillisten taitojen kehittymisestä 
ja opiskelijoiden kokemaan opintojen kuormittavuuteen (artikkeli 3). 
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KUVA  3. Tutkimusprosessin eteneminen. 

 

Toinen opetusinterventio suunniteltiin vuosina 2012-2013 ja toteutettiin syksyllä 2013. Saaduissa 
tuloksissa tarkastellaan rakennustekniikan opiskelijoiden kokemuksia tiedon luomiseen perustu-
vasta oppimisesta ensimmäisen vuoden Rakentamistalouden perusteet -opintojaksolla (artikkeli 5). 
Kolmannen opetusintervention tutkimus tehtiin vuonna 2015. Interventiota on toteutettu jo vuodesta 
2006 lähtien. Tulokset avaavat tiedon luomiseen perustuvaa yhteistoiminnallista projektioppimista 
Rakennushankkeen suunnittelun simulointi -opintojaksolla (artikkeli 6). Intervention suunnittelu ja 
toteutus ei kuulunut tämän väitöskirjan tutkimustehtäviin, vaikkakin tutkija on ollut opintojakson ope-
tuksessa mukana vuodesta 2008 lähtien. Tässä tutkimuksessa analysoitiin opintojakson opiskelija-
palautteita vuodesta 2009 lähtien. Interventio otettiin tutkimuskohteeksi, koska kahden tutkimuk-
sessa toteutetun intervention lisäksi haluttiin laajempi otos ja tästä interventiosta oli saatavilla pa-
lauteaineistoa pidemmältä ajanjaksolta kuin muista interventioista. Opintojaksolla on tiedon luomi-
seen ja tutkivaan oppimiseen liittyviä elementtejä, joten interventio soveltui osaltaan vastaamaan 
tutkimuskysymykseen 3. 
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2 Teoreettinen viitekehys 

2.1 Rakennustekniikan yliopistokoulutuksen kehittäminen 

Teknisten alojen yliopistokoulutusta on usein kritisoitu luentopainotteisuudesta ja sisältökeskeisestä 
lähestymistavasta.  Sisällöllisesti tekniikan yliopistokoulutusta pidetään pääosin onnistuneena. 
Korhonen-Yrjänheikin (2011) mukaan tarkasti määritellyillä oppisisällöillä ei ole kuitenkaan niin 
suurta vaikutusta oppimiseen kuin oppimisympäristöillä, joiden tulisi kannustaa riskinottoon ja 
avoimeen keskusteluun sekä tukea tiedon välittämistä ja uuden tiedon luomista. Korhonen-
Yrjänheikin (2011) väitöstutkimuksen yhtenä pääargumenttina on, että suhteessa insinöörien 
tulevaisuuden osaamistarpeisiin, valmistuneiden diplomi-insinöörien suurimmat puutteet 
osaamisessa liittyvät yhteisöllisen oppimisen taitoihin.  

Yksi keskeisistä tarpeista rakennusalan koulutuksessa on kehittää insinööri-opiskelijoiden 
ammatillisia taitoja, jotka jäävät perinteisen teknisen opetusohjelman ulkopuolelle. Pelkät tekniset 
taidot eivät ole enää riittäviä insinööriopiskelijoille (Ribeiro & Mizukami, 2005). Useissa rakennusalan 
koulutusta koskevissa tutkimuksissa ja selvityksissä on korostettu monitieteisen osaamisen ja 
yhteistyötaitojen merkitystä (ks. mm. Dederichs et al., 2011; Ramirez et al., 2011; Soibelman et al., 
2011; Ahn et al., 2012; Korkmaz, 2012; Opetushallistus, 2011). Insinöörit tarvitsevat myös parempia 
yrittäjyys-, luovuus- ja innovaatiotaitoja (Korhonen-Yrjänheikki, 2011; American Society of Civil 
Engineers, 2009). Myös digitalisaatio muuttaa työelämän osaamistarpeita. Merkittävimpiä taitoja 
tulevaisuuden digitalisoituvassa työelämässä ovat kriittisen ajattelun taidot sekä ongelmanratkaisu-, 
ja luovuustaidot (Nokelainen et al., 2017). Perinteinen insinöörikoulutuksen deduktiivinen opetustapa, 
luennot ja harjoitustyöt, eivät tue parhaalla mahdollisella tavalla näiden taitojen kehittymistä. Ne 
edistävät dualistista ajattelua, jossa kaikki tieto on varmaa ammattilaisen hallitsemaa ja 
opiskelijoiden tehtävänä on omaksua tieto ja toistaa se sellaisenaan (Prince & Felder, 2006). Princen 
(2004) tekemän meta-analyysin mukaan opiskelijoiden ajattelua aktivoivat menetelmät ovat 
yhteydessä parempiin oppimistuloksiin kuin perinteiset yksilöllistä oppimista painottavat menetelmät.  

Rakennustekniikan yliopisto-opetuksen tulisi muuttua oppimis- ja opiskelijalähtöisemmäksi. Tämän 
tavoitteen saavuttamisessa opetusmenetelmien kehittäminen on merkittävässä asemassa. 
Opettajat ovat keskeisessä roolissa rakennusalan koulutuksen muuttamisessa 
opiskelijakeskeisemmäksi, koska opettajien tulee luoda edellytykset opiskelijalähtöiseen oppimiseen 
(Reyes & Calvez, 2011). Korhonen-Yrjänheikin (2011) mukaan pedagoginen osaaminen ei ole 
insinööritieteiden vahvuus. Myös Bernold (2005) näkee, että rakennustekniikan yliopisto-opetuksen 
tarjoajilla ei ole riittävää käsitystä oppimisesta.  

Opetuskokeiluja, joissa on käytetty erilaisia aktivoivia menetelmiä, kuten yhteistoiminnallista 
oppimista (Korkmaz, 2012; Reyes & Galvez, 2011), projektilähtöistä oppimista (Chinowsky et al., 
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2006), case-pohjaista opetusta (Korkmaz, 2012; Sankar et al., 2008), ongelmalähtöistä oppimista 
(Ribeiro & Mizukami, 2005; Ahern, 2010; Gavin, 2011), kokemuksellista oppimista (Lee et al., 2008), 
poikkitieteellistä projektioppimista (Bhandari et al., 2011; Dederich et al., 2011) ja skenaario-
keskeistä oppimista (Bell et al., 2010), on tehty eri maissa suhteellisen paljon rakennusalan yliopisto-
opetuksessa. Kokemukset kursseista ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia ja niissä on havaittu 
opiskelijoiden kehittymistä tulevaisuudessa tarvittavassa osaamisessa. Myös sisältöjen oppiminen 
ja ymmärrys ovat monissa tapauksissa parantuneet (esim. Chinowsky et al., 2006). Slotte & Tynjälän 
(2003) mukaan yliopistoissa oppiminen perustuu pääosin valmiiksi määriteltyihin, rajattuihin ongel-
miin, joihin odotetaan oikeaa vastausta. Tekniikan akateemisten liiton (Takala, 2009) mukaan myös 
tekniikan koulutuksessa opiskelijoille tyypillisesti annetaan rajattu tehtävä, johon haetaan oikeaa 
vastausta. Todellisuudessa vastauksia on useita. Tekniikan korkeakoulutuksen yksi kehittämistarve 
onkin opiskelijoiden kyky muotoilla ratkaisujen kannalta avainkysymykset.  

2.2 Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen 

Opiskelijoiden lähestymistapa oppimiseen on ollut yksi keskeisimmistä tutkimusaiheista yliopisto-
opetuksen tutkimuksessa 1970-luvulta lähtien, jolloin Marton & Säljö (1976) havaitsivat 
tutkimuksissaan syvä- ja pintatason oppimisprosessit. Entwistle & Ramsden (1983) käyttivät 

Lähestymistapa oppimiseen sisältää sekä oppimisprosessin että oppimisen tarkoituksen. 
Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen jaetaan tyypillisesti syvä- ja pintasuuntautuneeseen 
lähestymistapaan (Biggs, 1979; Entwistle & Ramsden, 1983; Marton & Säljö, 1976; 1997). 
Myöhemmissä tutkimuksissa on havaittu myös kolmas lähestymistapa, suunnitelmallinen opiskelu 
(Entwistle, 2009; Entwistle & McCune, 2004). Opiskelijoiden lähestymistapa oppimiseen -tutkimus-

-tradition) keskittyy eroihin, miten ja miksi opiskelijat 
sitoutuvat ja lähestyvät oppimista. 

Oppimisen lähestymistapojen tutkimuksessa keskitytään opiskelijoiden erilaisiin tapoihin suhtautua 
oppimiseen perustuen opiskelijoiden omaan kokemukseen tietyssä oppimisympäristössä tai oppi-
mistilanteessa (Baeten et al., 2010; Biggs, 1987; Biggs, 2001; Entwistle et al., 2006). Marton & Säljö 
(1976) korostavat opiskelijakeskeisyyden merkitystä oppimisessa, mutta myös opiskelijan lähesty-
mistavan tärkeyttä. He tutkivat opiskelijoiden välisiä eroja siitä, miten he lähestyvät ennalta määri-
teltyä tehtävää. Osa opiskelijoista käytti syvätason oppimisprosessia, jonka nähtiin viittaavan pyrki-
mykseen ymmärtää opiskeltavaa asiaa. Muut opiskelijat käyttivät pintatason oppimisprosessia pyr-
kiessään toistamaan oppimateriaalia. Tätä yhdistelmää oppimisen tarkoituksesta ja siihen liittyvästä 
prosessista kutsutaan oppimisen lähestymistavaksi (Baeten et al., 2010). Entwistle et al. (1979) laa-
jensivat käsitystä oppimisprosesseista ja ottivat käyttöön käsitteet syvä- ja pintasuuntautunut lähes-
tymistapa oppimiseen perustuen Marton & Säljön tutkimuksiin. 
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Syvätason oppimisprosessissa oppija analysoi opiskeltavia asioita ja pyrkii ymmärtämään niitä ko-
konaisuutena. Pintatason oppimisprosessissa oppija keskittyy opittavan asian sisältöön ja sen muis-
tamiseen, jotta osaisi toistaa ja kertoa opiskeltavan asian uudestaan. (Marton & Säljö, 1976.) Svens-
son (1977) havaitsi tutkimuksessaan holistisen ja atomistisen lähestymistavan oppimiseen. Holisti-
sessa lähestymistavassa oppimisessa keskitytään opiskeltavaan asiaan kokonaisuutena, jolloin op-
pija jäsentää asioita laajempaan yhteyteen ja ymmärtää asioita kokonaisuuksina.  Atomistisessa 
lähestymistavassa oppija keskittyy sisällön pienempiin osiin ja yrittää muistaa ne oikeassa järjestyk-
sessä osa kerrallaan. Myös Pask (1976) löysi samansuuntaisia tuloksia opiskelijoiden opiskelustra-
tegioihin liittyvässä tutkimuksessaan. Hän löysi serialistisen ja holistisen strategian. Holistilla on 
useita päämääriä ja hän tarkastelee useita asioita yhtä aikaa ja pyrkii muodostamaan kokonaisuuk-
sia ja omia näkemyksiä aiheesta. Serialisti keskittyy yksityiskohtiin ja hänellä on yksi tavoite, jonka 
parissa hän työskentelee ja siirtyy toiseen aiheeseen vasta, kun on opiskellut edellisen aiheen. 

Trigwell et al. (1999) mukaan opettajan lähestymistapa opetukseen vaikuttaa opiskelijoiden lähesty-
mistapaan oppimisessa. Jos opettajan lähestymistapa on sisältö- ja opettajakeskeinen, opetus ohjaa 
opiskelijoita pintasuuntautuneeseen oppimisprosessiin. Jos opettaja lähestyy opetusta opiskelija-
keskeisesti ja oppimisen tavoitteena on käsitteellinen muutos, opetus ohjaa syväsuuntautuneeseen 
oppimisprosessiin. Käsitteellinen muutos nähdään yleisestikin merkityksellisenä laadukkaassa op-
pimisessa (Vosniadou, 1994; Hakkarainen et al., 1999; Vosniadou & Vamvakoussi, 2006). 

Syvä- ja pintasuuntautuneen lähestymistavan lisäksi tutkimuksissa on havaittu strateginen lähesty-
mistapa oppimiseen (Entwistle et al., 1979; Entwistle & Ramsden, 1983). Strategisen lähestymista-
van omaavat opiskelijat suorittavat opintojaan suunnitelmallisesti ja tietävät tarkasti opintojaksojen 
suoritusvaatimukset. Strategisessa lähestymistavassa opiskelijalla on tavoitteena korkeat arvosanat 
riippumatta ymmärtääkö opiskeltavaa asiaa (Entwistle, 2001). Strategiseen lähestymistapaan liittyy 
myös opiskelijan motivaatioon, organisointikykyyn ja oppimistaitoihin liittyviä asioita (Entwistle, 2009; 
Entwistle & McCune, 2004; Entwistle et al., 2001). Käsitteen laajennuttua puhutaankin suunnitelmal-
lisesta opiskelusta. Syvä- ja pintasuuntautuneet lähestymistavat kuvaavat opiskelijoiden tapaa käsi-
tellä oppimistehtäviä, kun taas suunnitelmallinen lähestymistapa opiskelijoiden tapaa organisoida 
oppimistaan (Biggs, 2001; Lonka et al., 2004).  

Useissa tutkimuksissa on havaittu yhteys opiskelijoiden oppimisen lähestymistapojen ja heidän ko-
kemuksen oppimisympäristöstään välillä. Opiskelijoiden positiivisella kokemuksella oppimisympäris-
töstä on yhteys syväsuuntautuneeseen lähestymistapaan ja negatiivisella kokemuksella pintasuun-
tautuneeseen lähestymistapaan (Kreber, 2010; Lawless & Richardson, 2002; Parpala et al., 2010; 
Richardson, 2005; Sadlo & Richardson, 2010). Siitä, miten opiskelijoiden lähestymistavat oppimi-
seen vaihtelevat eri konteksteissa, on erilaisia näkemyksiä aikaisempien tutkimusten mukaan. Var-
haisemmissa tutkimuksissa Fransson (1977) väittää, että sekä sisältö että konteksti vaikuttavat opis-
kelijan lähestymistapaan. Toisaalta Entwistlen & Ramsdenin (1983) mukaan lähestymistapa voi olla 
melko stabiili, koska opiskelija kehittää itselleen vakiintuneen tavan ratkaista tietyntyyppisiä tehtäviä. 
Myöhemmissä tutkimuksissa on havaittu, että lähestymistapa voi olla tilannesidonnainen (Baeten et 
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al., 2010; Vermunt, 2005). Tutkimuksissa on havaittu myös ristiriitaisia tuloksia lähestymistavan py-
syvyydestä. Osa tutkimuksista väittää, että lähestymistapa oppimiseen on kontekstisidonnainen ja 
voi vaihdella oppimisympäristöstä riippuen (Baeten et al., 2010; Nieminen et al., 2004; Postareff et 
al., 2015; Vermunt, 2005; 1998). Osa tutkimuksista taas väittää, että lähestymistapa oppimiseen on 
melko stabiili ja yhdenmukainen riippumatta kontekstista (Lietz & Matthews, 2010; Zeegers, 2001). 
Lietz & Matthews (2010) mukaan syvä- ja pintasuuntautunut lähestymistavat ovat melko stabiileja, 
mutta suunnitelmallinen lähestymistapa voi vaihdella aika- ja kontekstisidonnaisesti. Lindblom-
Ylänne et al. (2013) näkevät, että lähestymistavan pysyvyydessä on yksilöllisiä eroja. Osa opiskeli-
joista käyttää samaa lähestymistapaa erilaisissa konteksteissa, kun taas osa opiskelijoista on alt-
tiimpia vaihtelemaan omaa lähestymistapaa sen mukaan millainen lähestymistapa sopii mihinkin 
ympäristöön ja kontekstiin. Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ovat osittain myös 
tieteenalariippuvaisia (Lonka & Lindblom-Ylänne, 1996; Parpala et al., 2010; Smith & Miller, 2005; 
Vermunt, 2005). Luonnontieteiden opiskelijat käyttävät pintasuuntautunutta lähestymistapaa 
useammin kuin humanististen- ja sosiaalitieteiden opiskelijat, jotka käyttävät useammin 
syväsuuntautunutta lähestymistapaa (Entwistle & Ramsden, 1983 ; Lonka & Lindblom-Ylänne, 1996 ; 
Parpala et al., 2010; Smith & Miller, 2005).  

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu yhteys myös oppimisen lähestymistapojen ja 
oppimistulosten välillä. Usean tutkimuksen mukaan syväsuuntautunut lähestymistapa johtaa 
laadukkaampaan oppimiseen kuin pintasuuntautunut lähestymistapa (Marton & Säljö, 1997; van 
Rossum & Schenk, 1984; Trigwell & Prosser, 1991; Ramsden, 1992; Prosser & Millar, 1989). 
Toisaalta opintomenestyksellä yliopisto-opinnoissa ja laadukkalla oppimisella ei välttämättä ole 
positiivista korrelaatiota keskenään, koska arviointi ei aina mittaa syvällistä oppimista vaan 
ainoastaan pintatason osaamista (Asikainen et al., 2013). Tutkimuksissa onkin saatu ristiriitaisia 
tuloksia oppimisen lähestymistapojen yhteydestä opintomenestykseen. Joissakin tutkimuksissa pin-
tasuuntautuneella lähestymistavalla on havaittu olevan negatiivinen yhteys opintomenestykseen ja 
suunnitelmallisella opiskelulla ja syväsuuntautuneella lähestymistavalla positiivinen yhteys (Ent-
wistle & Ramsden, 1983; Entwistle et al., 2001). Sen sijaan esimerkiksi Lizzio et al. (2002) havaitsivat 
tutkimuksessaan, että pintasuuntautunut lähestymistapa oppimiseen johti parempaan 
opintomenestykseen kuin syväsuuntautunut lähestymistapa. Rytkönen et al. (2012) puolestaan 
havaitsivat, että suunnitelmallinen lähestymistapa opiskeluun on merkitsevämpää yliopisto-
opinnoissa menestymisessä kuin syväsuuntautunut lähestymistapa. 

2.3 Tiedon luominen ja tutkiva oppiminen 

Paavola et al. (2004) ovat esittäneet tiedonluomisen metaforan oppimiseen. Tämä metafora perus-
tuu kolmen innovatiivisen tietoyhteisön mallin analyysiin. Nonaka & Takeuchin (1995) tiedonluomi-
sen malli on tunnettu japanilaisten yritysten innovaatioprosessien perustana. Engeströmin (1987) 
ekspansiivisen oppimisen malli perustuu toiminnan teoriaan, jossa oppimisprosessin kohde muuttuu. 
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Myös Bereiterin (2002) tiedon rakentamisen mallissa luovuus ja uusien ideoiden rakentaminen ovat 
keskeisiä. Näiden kolmen mallin pohjalta on luotu tiedonluomisen metafora oppimiseen, jolle on omi-
naista trialogisuus. Siinä on tavoit

Hakkarainen, 2008). 

Tutkivasta oppimisesta (inquiry learning) on esitetty useita malleja ja käyty keskustelua mitä tutkiva 
oppiminen on (ks. Anderson, et al., 2011). Tässä tutkimuksessa keskitytään Suomessa tunnetuksi 
tulleeseen tutkivan oppimisen malliin (progressive inquiry model), jonka Hakkarainen kollegoineen 
on kehittänyt (Hakkarainen, 1998; Hakkarainen et al., 2004; Muukkonen et al., 1999). Se koostuu 
seuraavista osista:  

1) kontekstin luominen,  

2) jaettu asiantuntijuus,  

3) tutkimuskysymysten asettaminen,  

4) työskentelyteorioiden luominen,  

5) kriittinen arviointi,  

6) uuden tiedon etsiminen,  

7) uusien kysymysten asettaminen  

8) uusien työskentelyteorioiden luominen.  

Paavola & Hakkaraisen (2005) mukaan tutkivassa oppimisessa on elementtejä tiedonluomisen me-
taforasta sekä kahdesta muusta oppimisen metaforasta: tiedonhankinta ja osallistumisen metafo-
rista. Tiedonhankintametaforassa eli monologisessa lähestymistavassa keskitytään yksilölliseen 
opiskeltavaan aiheeseen liittyvän tiedon hankintaprosessiin. Osallistumisen metaforassa eli dialogi-
sessa lähestymistavassa keskeistä on vuorovaikutus ja kulttuuriin osallistuminen. Tiedon luomisen 
metaforassa eli trialogisessa lähestymistavassa merkityksellistä on kohteellinen, pitkäaikainen ja yh-
teisöllinen työskentely jaettujen kohteiden luomiseksi ja kehittämiseksi. Tutkivan oppimisen mene-
telmää onkin kehitetty trialogisen oppimisen suuntaan, jossa tiedon rakentamisen ja yhteisöllisen 
oppimisen lisäksi korostetaan kohteellista oppimista (Paavola & Hakkarainen, 2005). Trialogisessa 
lähestymistavassa korostuu, tiedon luomisen näkökulman lisäksi, aitojen työelämälähtöisten ongel-
mien ratkaiseminen hyödyntäen aitoja työskentelykäytäntöjä (Paavola et al., 2011).   

Hakkarainen et al. (1999) mukaan tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, jossa oppimisprosessia 
tarkastellaan oppimisen ja tiedonrakentelun välisenä vuorovaikutuksena. Mallin perustana on tie-
donrakentamisen teoria (ks. Scardamalia & Bereiter, 1994). Tutkivan oppimisen tarkoituksena on 
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tukea asiantuntijalle tyypillistä tiedonhankintaa. Se korostaa oppijan aktiivisuuden ja yhteistyön vai-
kutusta tutkimuksen suuntaamiseen. Keskeistä on muun muassa tavoitteiden asettaminen, kysele-
minen, asioiden selittäminen ja itsearviointi. Tutkivassa oppimisessa tiedon luomiselle on olennaista 
kysymysten asettelu ja seuraaminen. Tutkiva oppiminen perustuu sosio-konstruktivistiseen oppimis-
käsitykseen. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on aktiivista tiedon rakenta-
mista, joka perustuu yksilön aikaisempaan tietoon ja kokemuksiin (Jääskelä & Böök, 2010). Sosio-
konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen ja tiedon rakentaminen tapahtuvat sosiaa-
listen ja yksilöllisten prosessien vuorovaikutuksessa (Palinscar, 1998).  

Tutkiva oppiminen ohjaa oppilaita ottamaan osaa yhteiseen tutkimushankkeeseen ja korostaa yhtei-
söllisyyden merkitystä oppimisessa. Olennaista onkin yhteinen työskentely ongelmien ratkaise-
miseksi ja yhteisön käsittelemien ajatusten ja ideoiden kehittelemiseksi. (Hakkarainen et. al., 2005.) 
Sosiaalinen vuorovaikutus ja ryhmissä työskentely nähdään yleisestikin tärkeänä oppimisessa (mm. 
Vygotsky, 1978; Palinscar, 1998; Dillenbourg, 1999; Marttunen & Laurinen, 2004; Hassanien, 2007; 
Mäkitalo & Siegl, 2008; White & Pea, 2011). Tutkivassa oppimisessa tietoa puretaan ja rakennetaan 
ratkaisemalla ymmärtämiseen liittyviä ongelmia ja sen tavoitteena on järjestää opetus siten, että 
oppilaiden kysymyksille ja tutkivalle lähestymistavalle tulee tilaa ja mahdollisuuksia. Jotta tutkiva op-
piminen onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, tulee oppilaiden itse tuntea tutkivan oppimisen 
malli ja sen eri osat. (Hakkarainen et. al., 2005.) Tekniikan akateemisten liiton (Mielityinen, 2009) 
mukaan tulevaisuudessa insinööri tarvitsee työelämässä yhä parempia valmiuksia yhteisölliseen op-
pimiseen ja jaettuun asiantuntijuuteen. Nämä taidot ovat keskeisessä asemassa tutkivan oppimisen 
menetelmässä. Perinteisestä projektioppimisesta tutkiva oppiminen eroaa erityisesti kysymysten 
asettelussa. Perinteisessä projektioppimisessa tehtävä ja ongelma ovat valmiiksi annettuja, eikä 
opiskelijoita erityisesti ohjata tunnistamaan tutkimusongelmia. Usein projektioppimisessa arvoste-
taan hienoja lopputuotteita enemmän kuin syvällistä oppimista. (Hakkarainen et al., 2005). Avoimet 
tehtävänannot ja opiskelijoiden itse määrittelevät ongelmanratkaisuprosessit voivat aiheuttaa opis-
kelijoissa aluksi hämmennystä, jos he eivät ole tottuneet avointen ongelmien ratkaisuun (ks. esim. 
Muukkonen et al., 2010). 
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3 Tutkimusmenetelmät, aineisto ja aineiston analyysi 

Tutkimus tehtiin osatutkimuksittain, joissa käytettiin erilaisia tutkimusmenetelmiä (Taulukko 1). Tut-
kimusmenetelmät valittiin asetettujen tutkimuskysymysten pohjalta. Taustatutkimus ja osatutkimuk-
set toimivat tutkimusmenetelmällisesti itsenäisinä tutkimuksina, mutta muodostavat yhdessä loogi-
sesti etenevän laajemman tutkimusprosessin, jossa käytetyt menetelmät täydentävät toisiaan. Taus-
tatutkimus tehtiin systemaattisella kirjallisuuskatsauksella analysoimalla aineisto sisällönanalyysilla. 
Osatutkimuksessa 1 tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan opiskelijoille suun-
nattu HowULearn-kyselytutkimus. Aineistona oli myös kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden opinto-
menestysdata. Aineistoa analysoitiin faktori-, ryhmittely- ja varianssianalyysilla sekä ristiintaulukoin-
nilla. Osatutkimuksessa 2 toteutettiin ja tutkittiin opetusinterventioiden vaikutusta opiskelijoiden op-
pimiskokemukseen rakennustuotannon opintojaksoilla. Tutkimusaineistoina käytettiin opiskelijoiden 
vastauksia opintojaksokohtaiseen HowULearn-kyselyyn ja opintojaksojen opiskelijapalautteita. Seu-
raavissa luvuissa kuvataan tarkemmin tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät, tutkimusaineisto 
ja analysointimenetelmät. 
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3.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

Salmisen (2008) mukaan kirjallisuuskatsaus on tieteellinen metodi, jonka avulla teh-

semmasta tutkimuskysymykseen liittyvästä tutkimuksesta (Bearfield & Eller, 2007). Kir-
jallisuuskatsausta voidaan käyttää itsenäisenä tutkimusmetodina tai se voi olla pohjana 
empiiriselle tutkimukselle. Kirjallisuuskatsausta käytetään usein ns. apumenetelmänä, 
jolloin se on luonteeltaan tekninen ja siitä usein puuttuu kriittinen näkökulma. (Salminen, 
2011.) Hyvässä kirjallisuuskatsauksessa ei vain tehdä yhteenvetoa aikaisemmasta tut-
kimuksesta, vaan siinä myös yhdistetään ja tehdään synteesiä olemassa olevasta kirjal-
lisuudesta (Bearfield & Eller, 2007). Kun kirjallisuuskatsausta käytetään itsenäisenä tut-
kimusmenetelmänä, menetelmälliset vaatimukset nousevat (Salminen, 2011). Tässä tut-
kimuksessa kirjallisuuskatsausta on käytetty molemmista näkökulmista. Tutkimuksen 
ensimmäinen osa (artikkeli 1) on toisaalta oma itsenäinen tutkimus, mutta toimii myös 
pohjana muille osatutkimuksille. Kirjallisuuskatsauksen avulla on jäsennetty tutkimusko-
konaisuutta ja analyysin tulosten perusteella osatutkimuksia on suunnattu tutkimuson-
gelman kannalta mielekkäällä tavalla.  

Baumeister & Leary (1997) mukaan kirjallisuuskatsauksella voi olla useita erilaisia ta-
voitteita. Kunnianhimoisin tavoite katsausartikkeleissa on uuden teorian kehittäminen. 
Toinen yleinen tavoite on olemassa olevan teorian arviointi. Tavoitteena voi olla myös 
uusimman tiedon etsiminen ja katsaus tutkimuksen kohteena olevaan aiheeseen. Yh-
tenä tavoitteena kirjallisuuskatsauksessa voi olla tutkimusongelman määrittäminen ai-
kaisemman tutkimuksen pohjalta. Kirjallisuuskatsaus voi olla myös historiakatsaus teo-
rian kehittymisestä. Bearfield & Ellerin (2007) mukaan kirjallisuuskatsauksen keskeinen 
tavoite on osoittaa miksi kyseinen tutkimusongelma on tärkeä. Tämän tutkimuksen kir-
jallisuuskatsausartikkelin tavoitteet liittyivät tutkimusongelmien määrittämiseen ja tutki-
muksen suuntaamiseen sekä aikaisemman tutkimuksen arviointiin. Tavoitteena oli myös 
rakennusalan koulutukseen liittyvän tutkimuksen arviointi pedagogisesta näkökulmasta. 

Kirjallisuuskatsaus voi olla luonteeltaan narratiivinen katsaus tai meta-analyysi (Bau-
meister, 2013). Salminen (2011) jakaa kirjallisuuskatsauksen kolmeen perustyyppiin: ku-
vaileva kirjallisuuskatsaus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi. Tämän 
tutkimuksen kirjallisuuskatsausartikkeli noudattaa pääosin systemaattisen katsauksen 
piirteitä. Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella tutkija liittää oman aiheensa aikaisem-
paan tutkimukseen laajaan aineistoon perustuen, joka liittyy tutkimuskysymykseen 
(Bearfield & Eller, 2007). Kirjallisuuskatsaus tehtiin soveltaen Finkin (2005) esittämää 



18  

 

mallia. Katsauksessa on piirteitä myös integroivasta kirjallisuuskatsauksesta, jolla on yh-
tymäkohtia systemaattiseen katsaukseen (ks. Salminen, 2011). Integroiva katsaus sallii 
myös erilaisin metodein tehdyt tutkimukset ja erilaiset aineistotyypit (Salminen, 2001).  

Taustatutkimuksen aineisto kerättiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaisesti. 
Tutkimuksen aineisto koostuu 42:sta tieteellisestä artikkelista, seitsemästä osaamistar-
veraportista ja yhdestä väitöskirjasta. Tekniikan ja erityisesti rakennusalan yliopistokou-
lutusta käsitteleviä artikkeleita haettiin American Society of Civil Engineering -portaalista, 
European Journal of Engineering Education -lehdestä, Nelli-portaalista sekä Emerald 
Journals, Science Direct ja Sage Premier -tietokannoista rakennustekniikan julkaisuista. 
Aineistoa haettiin 

termien yhdistelmillä. 

Hakujen tavoitteena oli löytää aihealueen uusimpia tutkimuksia, minkä vuoksi hakusa-
noina käytettiin yleisiä ja laajoja termejä. Näin varmistettiin, että mahdollisimman moni 
lähiaikoina julkaistuista rakennustekniikan yliopistokoulutusta koskevista julkaisuista si-
sältyi hakuihin. Osa löydetystä aineistosta jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle artikkelin ot-
sikon perusteella. Aineistosta valittiin artikkelien tiivistelmien perusteella 52 artikkelia tar-
kempaan analyysiin, joista lopulta 42 sisältyi katsaukseen. Artikkelien lisäksi katsauk-
seen otettiin insinöörien tulevaisuuden osaamistarpeita (ks. Mielityinen, 2009; Takala, 
2009; Allt & Korhonen-Yrjänheikki, 2008; American Society of Civil Engineering, 2007; 
Elinkeinoelämän keskusliitto, 2011; Meristö et al., 2008) ja rakennusalan osaamistar-
peita Suomessa (Opetushallitus, 2011) käsittelevät julkaisut sekä Kati Korhonen-Yrjän-
heikin (2011) teknisen alan yliopistokoulutuksen kehitystarpeita tarkasteleva väitöskirja. 

Kirjallisuuskatsauksen aluksi aineisto luokiteltiin järjestykseen, jonka mukaan aineiston 
analyysi tehtiin. Valittujen artikkelien sisällönanalyysi tehtiin taulukoimalla tutkimusten 
päätulokset ja niiden pohjalta esitetyt johtopäätökset. Lisäksi tarkempaan analyysiin ar-
tikkeleista valittiin näkökulmat, jotka liittyivät osaamistarpeisiin ja koulutuksen kehitystar-
peisiin. Muodostetun matriisin pohjalta aineistoa ryhmittelemällä ja luokittelemalla muo-
dostettiin neljä pääluokkaa osaamistarpeista, joita nykyinen rakennusalan yliopistokou-
lutus ei tue riittävästi. Sisällönanalyysin pohjalta määritettyjä osaamistarpeita tarkastel-
laan rakennustekniikan aktivoivien opetusmenetelmiin liittyvien tutkimusten sekä tiedon 
luomiseen perustuvan oppimisen ja tutkivan oppimisen näkökulmasta. 
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3.2 HowULearn-kyselytutkimus 

Osatutkimuksen 1 aineisto kerättiin HowULearn-kyselyllä. HowULearn-kysely on Helsin-
gin yliopiston Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön kehittämä kysely, 
jolla mitataan opiskelijoiden lähestymistapoja oppimiseen ja kokemuksia oppimisympä-
ristöistä (ks. Parpala & Lindblom-Ylänne, 2012). Kysely perustuu ETLQ- (Experiences of 
Teaching and Learning questionnaire) (ks. Entwistle et al., 2002) ja ALSI- (Approaches 
to Learning and Studying Inventory) (ks. Entwistle & McCune, 2004) kyselyihin. 
HowULearn-kyselyä on testattu Suomen yliopistoissa useissa tiedekunnissa ja sen on 
todettu olevan luotettava instrumentti mittaamaan opiskelijoiden lähestymistapoja oppi-
miseen. Tässä tutkimuksessa käytetty HowULearn-kysely sisältää 22 väittämää opiske-
lijoiden näkemyksistä heidän opetus-oppimisympäristöistään, 12 väittämää opiskelijoi-
den lähestymistavoista oppimiseen, seitsemän väittämää ammatillisten taitojen kehitty-
misestä ja kolme väittämää opintojen kuormittavuudesta. Kyselyssä käytettiin 5-portaista 
Likert-asteikkoa.  

Kysely toteutettiin vuosina 2012-2013 Tampereen teknillisellä yliopistolla. Kyselyyn vas-
tasi yhteensä 215 opiskelijaa, joista 53 (24.7 %) oli naisia ja 162 (75.3 %) miehiä. Ja-
kauma nais- ja miesvastaajien kesken on vastaava kuin nais- ja miesopiskelijoiden ja-
kauma koko yliopistossa. Vastaajista 169 (78.6 %) opiskeli rakennustekniikan tutkinto-
ohjelmassa ja 46 (21.4 %) muissa tutkinto-ohjelmissa (tuotantotalous, automaatiotek-
niikka, arkkitehtuuri, konetekniikka, tietojohtaminen, materiaalitekniikka). Aineisto kerät-
tiin kolmen rakennustekniikan massakurssin luennoilla, jolloin vastaajat edustivat laajasti 
rakennustekniikan opiskelijoita eri vuosikursseilta. Vastaajissa oli opiskelijoita toisesta 
vuosikurssista kuudennen vuoden opiskelijoihin ja vastaajien ikä vaihteli 19 ja 50 välillä. 
Vastaajien keskimääräinen ikä oli 22.9 vuotta. Tutkimuksen otoskoko (n = 215) on riittävä 
tutkimuksessa käytettyihin monimuuttujamenetelmiin.  

HowULearn-kyselyaineiston lisäksi tutkimuksessa käytettiin kyselyyn vastanneiden opis-
kelijoiden opintomenestysdataa. Opintomenestysdata on saatu Tampereen teknillisen 
yliopiston tietovarastosta tammikuussa 2014. Aineisto sisältää kumulatiiviset opintopis-
tekertymät ja opintojaksojen painotetut keskiarvot jokaiselta lukuvuodelta elokuusta 
2005 tammikuuhun 2014. Opiskelijadata saatiin 208:lta HowULearn-kyselyyn vastan-
neelta opiskelijalta. Neljällä opiskelijalla ei ollut lainkaan suorituksia tällä ajanjaksolla, 
joten 204:n vastaajan opintomenestystietoja voitiin hyödyntää tässä tutkimuksessa. 

Tutkimusaineistoa analysoitiin faktori-, ryhmittely- ja varianssianalyysilla sekä ristiintau-
lukoinnilla. Aluksi testattiin ristiintaulukoinnilla ja Chin-neliötestillä yhtäläisyyksiä raken-
nustekniikan opiskelijoiden ja muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden välillä. Analyysit 
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osoittivat, että ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa opiskelijoiden lähes-
tymistapoja eikä opiskelijoiden kokemusta oppimisympäristöstä mittaavien väittämien 
suhteen. Koska ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa, analysoitiin koko 
aineisto yhtenä ryhmänä. 

HowULearn-kyselyn toimivuutta insinööriopiskelijoilta kerättyyn aineistoon testattiin eks-
ploratorisella faktorianalyysilla (maximum likelihood with oblimin rotation). Saadun fakto-
riratkaisun sisäistä konsistenssia (yhteensopivuutta, ristiriidattomuutta) arvioitiin 
Cronbachin alfalla. Faktorianalyysia käytettiin kyselyn molempiin osiin: opiskelijoiden lä-
hestymistavat oppimiseen ja opiskelijoiden kokemukset opetus- ja oppimisympäristös-
tään. Faktorianalyysiin perustuen muodostettiin kolme summamuuttujaa opiskelijoiden 
lähestymistavoista oppimiseen ja viisi summamuuttujaa opiskelijoiden kokemuksista 
opetus- ja oppimisympäristöstään. 

Faktorianalyysin tulokset ehdottivat kolmen faktorin ratkaisua opiskelijoiden lähestymis-
tavat oppimiseen -osaan. KMO (0.722) ja Bartlett-testi (p = 0.000) osoittavat, että fakto-
rianalyysin korrelaatiomatriisilla on vahva sisäinen riippuvuus ja se on kelvollinen fakto-
rianalyysiin. Saatu faktorirakenne oli odotettu. Faktorit nimettiin aikaisempiin tutkimuksiin 
perustuen: 1) syväsuuntautunut lähestymistapa, 2) pintasuuntautunut lähestymistapa ja 
3) suunnitelmallinen opiskelu. Opiskelijoiden kokemukset opetus- ja oppimisympäris-
töstä -osassa faktorianalyysissa saatiin viiden faktorin ratkaisu. Myös tämä osio oli kel-
vollinen faktorianalyysiin (KMO 0.804, Bartlett-testi p < 0.001). Saatu faktorirakenne 
poikkesi yhden faktorin osalta oletetusta faktorirakenteesta. Faktorit nimettiin: 1) Opinto-
jen kiinnostavuus, 2) Linjakkuus, 3) Vertaistuki, 4) Oppimista edistävä palaute ja 5) Asi-
antuntijuuden edistäminen. Verrattuna Parpala et al. (2010) tutkimukseen väittämät, 
jotka mittaavat opettajien tukea oppimiselle, jakaantuivat faktoreille 1 (väittämä 10), 4 
(väittämä 2) ja 5 (väittämät 12 ja 16). Kaikkien faktoreiden reliabiliteetit ovat hyväksyttä-
vällä tasolla (  > .60). Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu saman suuruisia reliabili-
teettiarvoja. Tässä tutkimuksessa kuitenkin pintasuuntautuneen lähestymistavan 
Cronbach alfa (0.750) on korkeampi kuin monessa aikaisemmassa tutkimuksessa (ks 
Parpala et al., 2010; Postareff et al., 2015).  

Faktorianalyysin jälkeen opiskelijoiden lähestymistapoja oppimiseen analysoitiin ryhmit-
telyanalyysilla (K-mean cluster-analysis). Analyysissa käytettiin 12:ta oppimisen lähes-
tymistapaan liittyvää väittämää ja niistä muodostettujen summamuuttujien pistemääriä. 
Opiskelijat jaettiin ryhmittelyanalyysilla neljään ryhmään: 1) Ei-suunnitelmalliset sy-
väsuuntautunutta lähestymistapaa käyttävät opiskelijat, 2) Pintasuuntautunutta lähesty-
mistapaa käyttävät opiskelijat, 3) Suunnitelmalliset syväsuuntautunutta lähestymistapaa 
käyttävät opiskelijat ja 4) Suunnitelmalliset opiskelijat.  
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Ryhmittelyanalyysin jälkeen klustereiden välisiä eroja analysoitiin yhden muuttujan vari-
anssianalyysilla (ANOVA). Määritettyjä ryhmiä verrattiin toisiinsa opiskelijoiden näke-
myksen oppimisympäristöstään ja opintomenestyksen (artikkeli 2) sekä ammatillisten 
taitojen kehittymisen ja koetun opintojen kuormittavuuden (artikkeli 3) suhteen. Ennen 
klustereiden välisiä vertailuja tutkittiin klustereiden ja taustamuuttujien (sukupuoli, ikä, 
opintosuunta ja vuosikurssi) välistä yhteyttä. Ristiintaulukointi osoitti, että klustereiden 
välillä ei ollut taustamuuttujien suhteen tilastollisesti merkitsevää eroa. HowULearn-ky-
selytutkimuksen analyysit tehtiin SPSS-ohjelmalla. 

3.3 Opetusinterventiot 

Osatutkimuksessa 2 suoritettiin toimintatutkimukselle ominainen interventiotutkimus, 
jossa tutkittiin kolmea opetusinterventiota. Tutkimuksissa testattiin tiedon luomiseen pe-
rustuvaa ja tutkivan oppimisen menetelmää opintojaksoilla Kiinteistöliiketoiminta ja -joh-
taminen (artikkeli 4) ja Rakentamistalouden perusteet (artikkeli 5) sekä analysoitiin yh-
teistoiminnallista projektioppimista Rakennushankkeen suunnittelun simulointi -opinto-
jaksolla (artikkeli 6). Toimintatutkimus voidaan nähdä prosessina, jonka tavoitteena on 
asioiden muuttaminen ja kehittäminen (Aaltola & Syrjälä, 1999). Kuulan (1999) mukaan 
toimintatutkimus on tyypillisesti käytäntöön suuntautuva, ongelmakeskeinen syklinen 
prosessi, jossa vuorottelevat suunnittelu, käytännön toiminta ja toiminnan arviointi. Ope-
tusinterventiot 1 ja 2 ovat luonteeltaan syklisiä prosesseja, joissa ensin määritettiin tarve 
toiminnan kehittämiseen. Tämän jälkeen toteutettiin opintojakso kehitetyn suunnitelman 
mukaan ja arvioitiin toiminnan onnistumista. Arvioinnin jälkeen opintojaksosuunnitelmaa 
edelleen kehitettiin ja toteutettiin opintojakso uuden suunnitelman mukaan. Opetusinter-
ventiossa 3 varsinainen kehitystyö on tehty jo ennen tämän tutkimuksen alkua. Interven-
tio otettiin tutkimuskohteeksi, koska siitä oli saatavilla aineistoa pidemmältä aikaväliltä 
kuin kahdesta toteutetusta interventiosta. Lisäksi tutkimukseen haluttiin laajempi otos 
interventioita.  Seuraavaksi kuvataan opetusinterventiot sekä tutkimusaineisto ja -mene-
telmät pääpiirteittäin. Yksityiskohtaisemmat kurssikuvaukset löytyvät osajulkaisuista.  

Interventio 1: Kiinteistöliiketoiminta ja johtaminen -opintojakso  

Tutkimuksen ensimmäinen opetusinterventio toteutettiin DI-vaiheen opiskelijoille suun-
natulle Kiinteistöliiketoiminta ja -johtaminen -opintojaksolle (artikkeli 4). Opintojaksoa ke-
hitettiin aikaisemman Kiinteistöjohtaminen -opintojakson pohjalle. Uuden suunnitelman 
lähtökohtana oli kehittää opintojakso tutkivan oppimisen menetelmään perustuvaksi. Ai-
kaisemmin opintojaksojen toteutustapana olivat luennot ja ryhmissä tehtävä valmiiksi an-
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nettu harjoitustyö. Uusi opintojaksosuunnitelma pohjautui tutkivan oppimisen perusaja-
tukseen, jonka mukaan opiskelijat itse määrittelevät annetusta aihepiiristä tutkimuskysy-
myksiä ja -ongelmia. Opintojaksolla oli kahdeksan neljän tunnin lähiopetustapahtumaa.  

Opintojakso toteutettiin tutkivaan oppimiseen perustuvan suunnitelman mukaisesti ke-
väällä 2011. Opintojakson aikana kerättiin suullista palautetta eri oppimistilanteista sekä 
ryhmätentin lopuksi kirjallinen palaute. Opintojakson 21:stä osallistujasta 18 antoi kirjal-
lisen palautteen, joten vastausprosentti oli 85. Uuden opintojakson palautteita verrattiin 
vuosien 2007-2010 vastaavien opintojaksojen (Kiinteistöjohtaminen, Kiinteistöliiketoi-
minta) luentokohtaisiin palautteisiin. Vuosien 2007-2010 palautteet on kerätty opintojak-
sojen viimeisillä luennoilla läsnäolevilta opiskelijoilta. Palautetta on antanut yhteensä 95 
opiskelijaa. Opiskelijapalautteiden ja opettajien saamien kokemusten pohjalta opintojak-
sosuunnitelmaa kehitettiin paremmin tutkivaa oppimista tukevaksi ja opintojakso toteu-
tettiin uudelleen kehitetyn suunnitelman mukaisesti keväällä 2012. Myös toisen toteutuk-
sen jälkeen kerättiin opiskelijapalaute. Palautteen antoi 29 opiskelijaa 32:sta kurssille 
osallistuneesta. Palautteissa opiskelijat arvioivat jokaista oppimistilaisuutta sen sisällön, 
materiaalin ja luennoitsijan esitystavan osalta asteikolla 0-5. Vuosina 2011 ja 2012 opis-
kelijoiden tyytyväisyyttä opintojaksoon mitattiin myös asiakastyytyväisyyskyselyissä käy-
tetyllä Net Promoter Score (NPS) -mittarilla (ks. Reichheld, 2006). Opiskelijapalautteisiin 
NPS-kysymys muotoiltiin: 
joille? (asteikko 0- -arvo lasketaan vähentämällä tyytymättömien opiskelijoiden 
(arvosana 0-6) osuus suosittelijoista (arvosana 9-10). NPS-mittari on kehitetty yrityksiin 
asiakastyytyväisyyden mittaamiseen, eikä se opiskelijakyselyssä suoraan kerro opinto-
jakson onnistumisesta. Opiskelussa tärkeintä on opiskelijoiden oppiminen, ei tyytyväi-
syys, vaikka näillä on yhteys toisiinsa. NPS-mittausten jatkokysymyksinä käytetään 
yleensä kysymyksiä: , 

myös tässä tutkimuksessa. Nämä kertovat syitä annettuihin arvosanoihin, jolloin mittari 
koettiin soveltuvaksi myös opiskelijapalautteisiin. Jos kerrotut syyt ovat oppimisen kan-
nalta merkityksettömiä tai liittyvät vääriin asioihin, voidaan ne jättää huomioimatta tulok-
sissa. 

Opiskelijapalautteita analysoitiin sekä kvalitatiivisilla että kvantitatiivisilla menetelmillä. 
Sanallisessa muodossa olleet palautteet analysoitiin hyödyntämällä tyypillisiä kvalitatii-
visen tutkimuksen analyysimenetelmiä, kuten teemoittelua, tyypittelyä, luokittelua ja ver-
tailua. Analysointi tehtiin aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin perustuen, joka voidaan 
nähdä kolmivaiheisena prosessina: 1) aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2) aineiston 
klusterointi eli ryhmittely ja 3) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen (Miles & 
Huberman, 1984. ks. Tuomi & Sarajärvi, 2002). Aineisto pelkistettiin tutkimusongelmaan 
perustuen ja ryhmiteltiin aineiston pohjalta määriteltyihin yläluokkiin, joita pidettiin kurssin 
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opiskelijalähtöisen kehittämisen näkökulmasta merkityksellisinä. Numeromuodossa ol-
leet palautteet analysoitiin kuvailevalla tilastoanalyysilla (descriptive statistics) opiskeli-
japalautteiden keskiarvoihin perustuen. 

Interventio 2: Rakentamistalouden perusteet -opintojakso  

Toisessa opetusinterventiossa suunniteltiin ja kehitettiin uusi viiden opintopisteen Ra-
kentamistalouden perusteet -opintojakso tiedon luomiseen ja tutkivaan oppimiseen pe-
rustuvaksi (artikkeli 5). Uuden opintojakson sisältöpohjana oli Rakennushanke -opinto-
jakso (3 op). Rakentamistalouden perusteet -opintojakso on Tampereen teknillisen yli-
opiston tutkintorakenteen mukainen johdanto-opintojakso rakennustekniikan ensimmäi-
sen vuoden opiskelijoille. Opintojakson kolme pääteemaa ovat yrittäjyys- ja innovaatiot, 
talouden perusteet sekä rakennushankkeen kulku ja hallinta. Tutkimuksessa verrattiin 
opiskelijoiden kokemuksia Rakentamistalouden perusteet -opintojaksolla ja Rakennus-
hanke -opintojaksolla, joka edelleen järjestettiin rakennustekniikan toisen vuoden opis-
kelijoille ja rakennustekniikkaa sivuaineena opiskeleville. Rakennushanke -opintojakson 
toteutustapana oli perinteinen case-oppiminen, jossa opiskelijoille annettiin opettajan 
määrittelemät valmiit case-tehtävänannot ja pidettiin aiheeseen liittyviä luentoja. Osa 
kurssien luennoista oli yhteisiä, mutta opiskelijoiden oppimisprosessi ja harjoitustehtävät 
olivat erilaisia kurssin aikana.  

Tutkimusaineisto kerättiin opintojaksokohtaisella HowULearn-kyselyllä. Kyselyn väittä-
mät muokattiin yksittäiselle opintojaksolle soveltuviksi. Tutkimuksessa käytetyt kyselyn 
osat, 1) opiskelijoiden kokemukset opetus-oppimisympäristöstä, 2) lähestymistavat op-
pimiseen ja 3) ammatillisten taitojen kehittyminen, ovat soveltuvia myös yksittäisiin opin-
tokokonaisuuksiin. Alkuperäinen ETQL-kysely, johon HowULearn-kysely osittain perus-
tuu, on kehitetty käytettäväksi yksittäisillä opintokokonaisuuksilla (Entwistle et al., 2002). 
Kysely sisälsi 22 väittämää opiskelijoiden kokemuksesta opetus-oppimisympäristöstä, 
12 väittämää opiskelijoiden lähestymistavoista oppimiseen ja seitsemän väittämää opis-
kelijoiden kokemuksesta ammatillisten taitojen kehittymisestä. Tutkimusaineisto koostui 
opiskelijoiden vastauksista HowULearn-kyselyyn Rakentamistalouden perusteet -opin-
tojaksolla vuonna 2013 ja Rakennushanke -opintojaksolla vuosina 2012 ja 2013. Raken-
tamistalouden perusteet -opintojaksolla aineisto kerättiin paperikyselynä viimeisessä 
pienryhmätapaamisessa. Yhteensä 79 (90.8 %) opiskelijaa 87:sta opiskelijasta vastasi 
kyselyyn.  Rakennushanke -opintojaksolla aineisto kerättiin verkkokyselynä opintojakson 
jälkeen. Vuonna 2012 23 (20.2 %) opiskelijaa 114:sta opiskelijasta ja vuonna 2013 18 
(16.7 %) opiskelijaa 108:sta opiskelijasta vastasi kyselyyn. Koko aineisto koostui 120:n 
opiskelijan vastauksista. 
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Aineistoa analysoitiin eksploratorisella faktorianalyysilla. Faktoriratkaisun sisäistä kon-
sistenssia arvioitiin Cronbachin alfalla. Faktorianalyysia käytettiin opiskelijoiden lähesty-
mistavat oppimiseen -osaan ja opiskelijoiden kokemukset oppimisympäristöstä -osaan. 
Faktorianalyysin avulla muodostettiin neljä summamuuttujaa opiskelijoiden lähestymis-
tavoista ja kuusi summamuuttujaa opiskelijoiden kokemuksista oppimisympäristöstä. 
Näiden kahden osion osalta eroja opintojaksojen välillä analysoitiin riippumattomien 
muuttujien t-testillä. Ammatillisten taitojen kehittymistä mittaavien muuttujien osalta ai-
neistoa analysoitiin kuvailevilla tilastoanalyyseilla opiskelijoiden vastausten keskiarvoi-
hin perustuen. Opintojaksojen välisiä eroja analysoitiin vertaamalla yksittäisten muuttu-
jien keskiarvoja. Erojen tilastollista merkittävyyttä arvioitiin Mann-Whitney U -testillä. 
Kaikki analyysit tehtiin SPSS-ohjelmalla. 

Interventio 3: Rakennushankkeen suunnittelun simulointi -opintojakso 

Tutkimuksen kolmas opetusinterventio on toteutettu vuodesta 2006 lähtien (artikkeli 6). 
Opintojakso perustuu yhteistoiminnalliseen oppimiseen, jossa eri alojen opiskelijat yh-
teistyössä suunnittelevat rakennuksen ennalta määritellyille toiminnoille. Opiskelijoista 
muodostetaan suunnitteluryhmä, jossa on arkkitehtuurin, rakennetekniikan, maa- ja poh-
jarakenteiden, LVI-tekniikan, sähkötekniikan ja rakennustuotannon opiskelijoita. Jokai-
nen opiskelija toimii kurssilla pääaineensa mukaisessa roolissa. Opintojakso viedään 
läpi suunnittelukokousten muodossa, joissa simuloidaan aitoja suunnittelukokouksia. 
Suunnittelukokouksia järjestetään noin neljän viikon välein. Opiskelijat vastaavat itse 
suunnittelukokousten toteutuksesta ja järjestämisestä. Opettajat eivät osallistu kokous-
ten kulkuun vaan vain seuraavat kokouksia ja antavat kokousten jälkeen palautetta ryh-
män toiminnasta. Suunnittelukokousten välillä opiskelijat tekevät suunnittelukokouksissa 
sovittuja oman roolinsa mukaisia tehtäviä ja pitävät tarvittaessa pienpalavereja muiden 
suunnittelualojen ryhmien kanssa. Empiirinen tutkimusaineisto koostuu opiskelijoiden 
palautteista vuosilta 2009-2015. Palautteet on kerätty kurssin viimeisessä oppimistapah-
tumassa. Yhteensä 35 palautetta oli käytettävissä tutkimukseen. Opiskelijat, jotka ovat 
toimineet ryhmänä samassa roolissa kurssilla ovat antaneet yhteisen palautteen. Palaut-
teissa opiskelijat ovat kirjoittaneet mitkä asiat kurssilla onnistuivat ja missä olisi kehitet-
tävää. Lisäksi jokainen opiskelijaryhmä on antanut viimeisessä oppimistapahtumassa 
suullisen palautteen. Opiskelijoiden kirjaamat palautteet on analysoitu induktiivisella si-
sällönanalyysilla.  
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4 Tutkimuksen tulokset 

4.1 Rakennusalan osaamistarpeet ja tiedon luominen 

Tässä alaluvussa käsitellään taustatutkimuksessa saatuja tuloksia. Taustatutkimuksen 
tavoitteena oli jäsentää rakennusalan yliopistokoulutuksen kehitystarpeita opetusmene-
telmällisestä näkökulmasta. Kehitystarpeet määriteltiin suhteessa rakennusalan osaa-
mistarpeisiin, joita nykyinen rakennusalan korkeakoulutus ei tue riittävästi. Systemaatti-
sen kirjallisuuskatsauksen tuloksena määritettiin neljä osaamistarpeiden pääluokkaa, 
joita rakennusalan nykyinen yliopistokoulutus ei tue riittävästi: 

1) Poikkitieteelliset ryhmätyötaidot 
2) Oppimistaidot 
3) Ammatilliset taidot 
4) Kestävään rakentamiseen liittyvä osaaminen. 

Tekniikan ydinosaaminen on edelleen rakennustekniikan yliopistokoulutuksen perusta. 
Tutkimuksissa ja osaamistarvekartoituksissa kuitenkin korostuvat muut osaamisalueet 
kuin tekninen ydinosaaminen. Syynä voi olla, että tekniikan alan sisältökeskeinen lähes-
tymistapa koulutukseen jo itsessään korostaa teknistä osaamista. Nykyinen käsitys op-
pimisesta ja rakennusalan diplomi-insinöörien tulevaisuudessa tarvitsema osaaminen, 
johon nykyinen koulutus ei riittävästi vastaa, ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Nykyiset 
oppimiskäsitykset korostavat esimerkiksi sosiaalista ulottuvuutta ja yhteistyön merkitystä 
oppimisessa. Yksi merkittävimmistä rakennusalan osaamistarpeista on yhteistyötaidot 
monialaisissa ryhmissä. Suuri osa sellaisista insinöörin osaamistarpeista, joita nykyinen 
koulutus ei tue riittävästi, liittyvät yleisiin työelämävalmiuksiin sekä metakognitiivisiin tai-
toihin. Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että keskeisimmät osaamistar-
peet, joihin rakennusalan yliopistokoulutuksessa tulisi panostaa enemmän, ovat poikki-
tieteellisyys, yhteistyö- ja ryhmätyötaidot sekä oppimiseen ja metakognitiivisiin taitoihin 
liittyvä osaaminen.  

Tutkimuksessa tarkasteltiin näitä osaamistarpeita tutkivan oppimisen ja tiedon luomi-
seen perustuvan oppimisen näkökulmasta. Katsauksessa havaittiin, että tutkivan oppi-
misen menetelmässä on paljon elementtejä, jotka kehittävät katsauksessa määriteltyjä 
taitoja. Se ohjaa oppilaita ottamaan osaa yhteiseen tutkimushankkeeseen ja korostaa 
yhteisöllisyyden merkitystä oppimisessa. Olennaista on yhteinen työskentely ongelmien 
ratkaisemiseksi ja yhteisön käsittelemien ajatusten ja ideoiden kehittelemiseksi. (Hakka-
rainen et al., 2005.) Tutkiva oppiminen toteutuu parhaiten poikkitieteellisissä ryhmissä, 
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jolloin oppimistilanne vastaa monialaisen yhteistyön osalta työelämän tilanteita. Muuk-
konen et al. (2010) ovat tutkineet kolmen yliopiston yhteistä poikkitieteellistä tutkivan op-
pimisen kurssia. Tulosten mukaan opiskelijoiden työelämävalmiudet, mm. kommuni-
kointi- sekä työn suunnittelu- ja organisointitaidot, kehittyivät kurssin aikana. Poikkitie-
teelliset ryhmätyökurssit vastaavatkin poikkitieteellisen osaamisen ja yhteistyötaitojen 
tarpeeseen. Kun tämän tyyppisiä kursseja toteutetaan tutkivan oppimisen periaatteella, 
kehittävät ne myös metakognitiivisia ja oppimaan oppimisen taitoja, kuten opiskelijoiden 
itsesäätelytaitoja, ongelmien tunnistamista ja avointen ongelmien ratkaisutaitoja. Sen li-
säksi, että tutkiva ja tiedon luomiseen perustuva oppiminen kehittävät yleisiä työelämä-
valmiuksia ja opiskelijoiden metakognitiivisia taitoja, edistävät ne myös asiasisältöjen op-
pimista. Opiskelijalähtöisessä oppimisessa käsitteellinen muutos on yksi keskeinen ta-
voite. Opiskelijan käsitteellinen muutos on edellytys syväsuuntautuneeseen oppimiseen. 
Perinteinen kouluoppiminen harvoin tukee käsitteellistä muutosta (ks. Hakkarainen et al., 
1999).  

Tutkiva oppiminen jättää myös avoimia kysymyksiä. Rakentaminen on lähtökohtaisesti 
projektiliiketoimintaa ja analysoiduissa artikkeleissa korostuikin projektin hallintaan ja 
johtamiseen liittyvä osaaminen. Projektilähtöistä oppimista on käytetty melko paljon ra-
kennusalan koulutuksessa ja saatu siihen liittyvissä tutkimuksissa hyviä tuloksia opiske-
lijoiden oppimisesta. Tutkiva oppiminen kehittää yleisiä projektityöhön liittyviä osaamis-
tarpeita kuten yhteistyötaitoja, mutta voidaanko tutkivalla oppimisella vastata kaikkiin ra-
kennusprojektien vaatimiin ammattispesifeihin taitoihin. Rakennusprojekteilla on usein 
tietyt reunaehdot, eivätkä ne ole täysin avoimia tehtävänantoja ja ongelmia, varsinkaan 
niiden osapuolien osalta, jotka eivät ole projektin alusta asti määrittelemässä projektin 
lähtötilannetta ja tavoitteita. Tutkiva oppiminen taas perustuu avoimiin tehtävänantoihin 
ja ongelmien määrittämiseen. Päästäänkö osittain opiskelijoiden itse määrittelemillä op-
pimisprosesseilla oikeiden autenttisten ja työelämälähtöisten ongelmien ratkaisemiseen, 
joita tarvitaan onnistuneen rakennusprojektin läpiviennissä? Tutkivaa oppimista onkin 
kehitetty trialogisen oppimisen suuntaan, jossa tiedon rakentamisen ja yhteisöllisen op-
pimisen lisäksi korostetaan kohteellista oppimista (ks. Paavola & Hakkarainen, 2005). 
Trialogisessa oppimisessa korostuvat tiedon luomisen näkökulma oppimiseen ja aitojen 
työelämälähtöisten ongelmien ratkaiseminen aitoja työskentelykäytäntöjä hyödyntämällä 
(Paavola et al., 2011). Rakennustekniikan koulutuksessa on perinteisesti käytetty työ-
elämälähtöisiä tehtäviä, mutta tehtävänannot ovat tyypillisesti rajattuja valmiiksi määri-
teltyjä ongelmia. Tehtävistä puuttuu tiedon luomisen ja ongelmien määrittämisen näkö-
kulmat sekä usein myös yhteisöllinen oppiminen. 
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4.2 Rakennustekniikan yliopisto-opiskelijoiden lähestymistavat 
oppimiseen 

Tässä alaluvussa käsitellään osatutkimuksessa 1 saatuja tuloksia. Ensimmäisenä tavoit-
teena oli tutkia millaisia lähestymistapoja oppimiseen rakennustekniikan yliopisto-opis-
kelijat käyttävät. Ryhmittelyanalyysin avulla tarkasteltiin 207 korkeakouluopiskelijan si-
joittumista neljään ryhmään syväsuuntautuneen opiskelun, pintasuuntautuneen opiske-
lun sekä suunnitelmallisen opiskelun perusteella. Ryhmittelyanalyysissa testattiin kol-
men, neljän ja viiden klusterin ratkaisuja, jotka kaikki olivat hyväksyttäviä ratkaisuja. Nel-
jän klusterin ratkaisu valittiin, koska siinä klusterit olivat lähes yhtä suuria keskenään 
(nklusteri1=45, nklusteri2=41, nklusteri3=57 and nklusteri4=64) ja klusteriprofiilit olivat sel-

keitä ja teoreettisesti loogisia (Taulukko 2). Analyysin tulos osoitti, että vastaajat poik-
keavat toisistaan tilastollisesti merkittävästi syväsuuntautuneen (F(203) = 81.807, p < 
.001), pintasuuntautuneen (F(203) = 41.940, p < .001) ja suunnitelmallisen opiskelun 
(F(203) = 140.350, p < .001) suhteen.  

 

TAULUKKO 2. Oppimisen lähestymistapa -klusterit ja niiden profiilit. 
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Ensimmäiseen ryhmään, Ei-suunnitelmalliset syväsuuntautuneet opiskelijat (n = 45, 22.2 
%), sijoittuvat vastaajat, joilla korostuu syväsuuntautunut opiskelu. Tässä ryhmässä pin-
tasuuntautunutta ja suunnitelmallista opiskelua mittaavien väittämien arvosanat ovat ma-
talia. Toiseen ryhmään, Pintasuuntautuneet opiskelijat (n = 41, 20.2 %), sijoittuvat vas-
taajat, joilla korostuu pintasuuntautunut opiskelu. Toisessa ryhmässä syväsuuntautu-
nutta ja suunnitelmallista opiskelua mittaavat tekijät ovat matalia. Kolmanteen ryhmään, 
Suunnitelmalliset syväsuuntautuneet opiskelijat (n = 57, 28.1 %), sijoittuvat vastaajat, 
joilla korostuvat suunnitelmallinen ja syväsuuntautunut opiskelu. Kolmannessa ryh-
mässä pintasuuntautunutta opiskelua mittaavat tekijät ovat matalia. Neljänteen ryhmään, 
Suunnitelmalliset opiskelijat (n = 64, 31.5 %), kuuluvat opiskelijat, joilla korostuu suunni-
telmallinen opiskelu. Tässä ryhmässä pintasuuntautunutta opiskelua painottavat tekijät 
ovat matalia ja syväsuuntautunutta opiskelua painottavat tekijät keskitasoa. 

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli tarkastella, miten rakennustekniikan opiskelijoiden 
lähestymistavat oppimiseen ovat yhteydessä heidän opintomenestykseen. Opintome-
nestystä tarkasteltiin opintosuoritusten keskiarvojen ja opintojen etenemisen suhteen. 
Yksisuuntainen varianssianalyysi (opintojen keskiarvo, p = 0.000) ja Kruskal-Wallis-testi 
(opintopisteet / lukuvuosi, p = 0.000) osoittivat, että opintomenestystä mittaavat muuttu-
jat erosivat tilastollisesti merkitsevästi neljän oppimisen lähestymistapa klusterin välillä 
(Taulukko 3). Opiskelijat, jotka kuuluivat klusteriin Suunnitelmalliset syväsuuntautuneet 
opiskelijat ovat menestyneet opinnoissa paremmin kuin muut opiskelijat kummankin 
muuttujan suhteen. Opiskelijat, jotka kuuluivat klusteriin Ei-suunnitelmalliset syväsuun-
tautuneet opiskelijat ovat suorittaneet vähemmän opintopisteitä kuin muiden klusterei-
den opiskelijat. Alhaisimpia arvosanoja ovat saavuttaneet opiskelijat, jotka kuuluivat 
klusteriin Pintasuuntautuneet opiskelijat. Suunnitelmallisella opiskelulla ja opintomenes-
tyksellä havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys. Opiskelijat, jotka kuuluivat klustereihin, 
joissa korostuu suunnitelmallinen opiskelu, ovat menestyneet paremmin kuin muut opis-
kelijat molempien opintomenestystä mittaavien muuttujien suhteen. Erityisesti opintojen 
etenemisen kannalta suunnitelmallinen opiskelu on merkittävää. 

Tutkimuksen kolmantena tavoitteena oli tutkia, miten rakennustekniikan yliopisto-opis-
kelijat ovat kokeneet heidän oppimisympäristönsä ja analysoida opiskelijoiden oppimi-
sen lähestymistapojen yhteyttä heidän kokemukseensa oppimisympäristöstään. Yhden 
muuttujan varianssianalyysi osoitti, että muuttujat, jotka mittaavat opiskelijoiden koke-
musta oppimisympäristöistään, eroavat tilastollisesti merkitsevästi neljän oppimisen lä-
hestymistapa klustereiden välillä (Taulukko 3). Kukin yksittäinen muuttuja erosi merkit-
sevästi klustereiden välillä (p < 0.005). Opiskelijat, jotka kuuluivat klusteriin Suunnitel-
malliset syväsuuntautuneet opiskelijat, kokivat oppimisympäristön positiivisemmin kuin 
muiden klustereiden opiskelijat jokaisen viiden muuttujan suhteen. Opiskelijat, jotka kuu-
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luivat klusteriin Pintasuuntautuneet opiskelijat, kokivat oppimisympäristön negatiivisem-
min kuin muut opiskelijat kaikkien viiden muuttujan suhteen. Vertaistuki muuttuja sai 
korkeimmat pisteet jokaisen klusterin osalta. Myös Linjakkuus-muuttuja sai korkeat pis-
teet, erityisesti opiskelijoilta, jotka kuuluivat klustereihin Suunnitelmalliset syväsuuntau-
tuneet opiskelijat ja Suunnitelmalliset opiskelijat. Oppimista edistävä palaute -muuttuja 
sen sijaan sai opiskelijoiden arvioissa matalimmat pisteet kaikissa klustereissa. Merkit-
tävin ero klustereiden välillä oli Opintojen kiinnostavuus -muuttujan osalta. Klusterin 
Suunnitelmalliset syväsuuntautuneet opiskelijat ja kaikkien muiden klusterien välillä on 
tilastollisesti merkittävä ero Opintojen kiinnostavuus -muuttujan suhteen.  

Tutkimuksen neljäntenä tavoitteena oli tarkastella rakennustekniikan opiskelijoiden am-
matillisten taitojen kehittymistä sekä opiskelijoiden lähestymistavan oppimiseen ja koke-
musta ammatillisten taitojen kehittymisen välistä yhteyttä. Opiskelijoiden kokemusta am-
matillisten taitojen kehittymisestä mitattiin seitsemällä muuttujalla: 1) Teoreettisen tiedon 
soveltaminen käytäntöön, 2) Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, 3) Tiedon jäsentely ja 
analysointi, 4) Asioiden tarkasteleminen eri näkökulmista, 5) Asioiden kriittinen tarkas-
telu 6) Asioiden perusteleminen ja ratkaisujen etsiminen ja 7) Uusien ideoiden kehittä-
minen. Tulokset osoittavat, että opiskelijat kokevat oppineensa asioiden kriittistä ja eri 
näkökulmista tapahtuvaa tarkastelua sekä esittämään perusteluja näkemyksilleen. Al-
haisimmat arvosanat opiskelijat antoivat muuttujille Uusien ideoiden kehittäminen ja Teo-
reettisen tiedon soveltaminen käytäntöön. Yksisuuntainen varianssianalyysi osoittaa 
(Taulukko 3), että kaikki seitsemän ammatillisten taitojen kehittymistä mittaavaa muuttu-
jaa eroavat tilastollisesti merkitsevästi oppimisen lähestymistapa -klustereiden kesken (p 
< 0.050). Tulokset näyttävät, että opiskelijat, jotka käyttävät syväsuuntautunutta lähes-
tymistapaa oppimiseen kokevat heidän ammatillisten taitojen kehittyneen enemmän kuin 
muut opiskelijat. Opiskelijat, jotka kuuluivat klusteriin Suunnitelmalliset syväsuuntautu-
neet opiskelijat, arvioivat ammatillisten taitojensa kehittymisen korkeimmaksi kaikkien 
seitsemän muuttujan suhteen. Sen sijaan opiskelijat, jotka kuuluivat klusteriin Pintasuun-
tautuneet opiskelijat, antoivat alhaisimmat arvosanat kaikkien muuttujien suhteen.  
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TAULUKKO 3. Opiskelijaryhmien erot opintomenestyksen, kokemuksen oppimisympä-
ristöstä, ammatillisten taitojen kehittymisen ja koetun työkuorman suhteen. 

  Ryhmät   

Muuttuja 

Ei-suunni-
telmalliset 
syväsuun-
tautuneet 

opiskelijat     
(n = 44) 

Pintasuun-
tautuneet 

opiskelijat   
(n = 41) 

Suunnitel-
malliset 

syväsuun-
tautuneet 

opiskelijat   
(n = 57) 

Suunnitel-
malliset 

opiskelijat   
(n = 64) F p 

        
Opintomenestys       

 
Suoritetut opintopisteet lu-
kuvuodessa (Kruskal-Wal-
lis, mean rank value) 

76,38 79,45 127,18 113,17  .000 

 Opintojen painotettu 
keskiarvo 2,89 2,75 3,38 3,10 10.433 .000 

        
Kokemukset oppimisym-
päristöstä 

      
 Opintojen kiinnostavuus 3,26 3,04 3,66 3,27 10.991 .000 
 Linjakkuus 3,60 3,49 3,94 3,70 7.377 .000 
 Vertaistuki 4,36 4,05 4,42 4,15 4.640 .004 
 Oppimista edistävä pa-

laute 3,02 2,80 3,22 2,86 7.752 .000 

 Asiantuntijuuden 
edistäminen 3,40 3,07 3,49 3,25 7.874 .000 

        
Ammatilliset taidot       

 Teoreettisen tiedon sovel-
taminen käytäntöön 3,33 2,76 3,51 2,89 9,085 .000 

 Yhteistyö- ja vuorovai-
kutustaidot 3,22 3,10 3,65 3,22 4,322 .006 

 Tiedon jäsentely ja 
analysointi 3,42 3,07 3,61 3,31 5,228 .002 

 Asioiden tarkasteleminen 
eri näkökulmista 3,64 3,20 3,84 3,42 6,929 .000 

 Asioiden kriittinen tar-
kastelu 3,76 3,41 3,91 3,45 4,106 .007 

 Asioiden perusteleminen 
ja ratkaisujen etsiminen 3,76 3,41 3,89 3,44 5,553 .001 

 Uusien ideoiden kehit-
täminen 3,16 2,61 3,47 3,06 7,458 .000 

        
Koettu työkuorma       
 Opintoni kuormittavat 

minua liikaa 2,4 2,76 2,35 2,51 1,882 .134 

 Joudun työskentelemään 
liian lujasti opinnoissani 2,16 2,56 2,11 2,44 2,863 .038 

 Tunnetko stressiä 2,38 3,15 2,36 2,7 5,142 .002 
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Tutkimuksen viidentenä tavoitteena oli tarkastella rakennustekniikan opiskelijoiden oppi-
misen lähestymistapojen ja opinnoissa koetun työkuorman välistä yhteyttä. Opiskelijoi-
den koettua työkuormaa mitattiin kolmella väittämällä: 1) Opintoni kuormittavat minua 
liikaa, 2) Joudun työskentelemään liian lujasti opinnoissani ja 3) Tunnetko stressiä. Tu-
lokset osoittavat (Taulukko 3), että opiskelijat, jotka hyödyntävät syväsuuntautunutta lä-
hestymistapaa opiskeluun kokevat vähemmän työkuormaa kuin muut opiskelijat. Opis-
kelijat, jotka kuuluivat klustereihin Ei-suunnitelmalliset syväsuuntautuneet opiskelijat tai 
Suunnitelmalliset syväsuuntautuneet opiskelijat saavuttivat alhaisemmat pisteet kuin 
muut opiskelijat kaikissa kolmessa työkuormaa mittaavassa väittämässä. Yksisuuntai-
nen varianssianalyysi osoittaa, että väittämät, Joudun työskentelemään liian lujasti opin-
noissani ja Tunnetko stressiä, eroavat tilastollisesti merkitsevästi oppimisen lähestymis-
tapa klustereiden kesken (p < 0.050). Opintoni kuormittavat minua liikaa -väittämä ei 
eronnut tilastollisesti merkitsevästi klustereiden välillä (p = 0.134). Vaikka opiskelijat, 
jotka hyödyntävät syväsuuntautunutta lähestymistapaa opiskeluun ovat kokeneet vä-
hemmän työkuormaa kuin muut opiskelijat, ei tuloksissa ole havaittavissa kovin vahvaa 
yhteyttä koetun työkuorman ja oppimisen lähestymistapojen välillä. Tilastollisesti merkit-
sevä ero löydettiin vain klustereiden Suunnitelmalliset syväsuuntautuneet opiskelijat ja 
Pintasuuntautuneet opiskelijat välillä sekä klustereiden Ei-suunnitelmalliset syväsuun-
tautuneet opiskelijat ja Pintasuuntautuneet opiskelijat välillä Tunnetko stressiä -väittä-
män suhteen. 

 

Yhteenveto opiskelijoiden lähestymistavoista oppimiseen 

1. Ei-suunnitelmalliset syväsuuntautuneet opiskelijat 

Ensimmäiseen klusteriin kuului 45 (21.7 %) opiskelijaa, jotka käyttävät syväsuuntautu-
nutta lähestymistapaa opiskeluun. He eivät ole suunnitelmallisia ja faktorit, jotka mittaa-
vat pintasuuntautunutta lähestymistapaa olivat alhaisia. Heillä on melko positiivinen nä-
kemys oppimisympäristöstään. He ovat saavuttaneet melko alhaisia arvosanoja ja an-
sainneet vähän opintopisteitä. Tähän klusteriin kuuluvat opiskelijat ovat kokeneet, että 
heidän ammatilliset taidot ovat kehittyneet hyvin opintojen aikana. He ovat kokeneet 
melko vähän stressiä ja työkuormaa opinnoissaan. 

2. Pintasuuntautuneet opiskelijat 

Toiseen klusteriin kuului 41 (19.8 %) opiskelijaa, jotka käyttävät pintasuuntautunutta lä-
hestymistapaa opiskeluun. He eivät ole suunnitelmallisia ja he eivät käytä syväsuuntau-
tunutta lähestymistapaa oppimiseen. Heillä on negatiivinen näkemys oppimisympäris-
töstään. He ovat saavuttaneet alhaisia arvosanoja opintojaksoilta ja ansainneet vähän 
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opintopisteitä. Tähän klusteriin kuuluvat opiskelijat ovat kokeneet, että heidän ammatilli-
set taitonsa ovat kehittyneet vähän opintojen aikana. He ovat kokeneet stressiä ja työ-
kuormaa enemmän kuin muut opiskelijat. 

3. Suunnitelmalliset syväsuuntautuneet opiskelijat  

Kolmanteen klusteriin kuului 57 (27.5 %) opiskelijaa, jotka suunnitelmallisia ja käyttävät 
syväsuuntautunutta lähestymistapaa oppimiseen. Faktorit, jotka mittaavat pintasuuntau-
tunutta lähestymistapaa olivat tämän ryhmän opiskelijoilla alhaisia. Heillä on positiivinen 
näkemys oppimisympäristöstään. He ovat saavuttaneet korkeita arvosanoja opintojak-
soilta ja ansainneet paljon opintopisteitä. Tähän klusteriin kuuluvat opiskelijat ovat koke-
neet, että heidän ammatilliset taitonsa ovat kehittyneet erittäin hyvin. He ovat kokeneet 
stressiä ja työkuormaa vähemmän kuin muut opiskelijat. 

4. Suunnitelmalliset opiskelijat 

Neljänteen klusteriin kuului 64 (30.9 %) opiskelijaa, jotka ovat suunnitelmallisia ja käyt-
tävät jonkin verran syväsuuntautunutta lähestymistapaa oppimiseen. Pintasuuntautu-
nutta lähestymistapaa mittaavat faktorit olivat alhaisia tämän klusterin opiskelijoilla. 
Heillä on neutraali kokemus oppimisympäristöstään. He ovat saavuttaneet melko kor-
keita arvosanoja opintojaksoilta ja ansainneet paljon opintopisteitä. Tähän klusteriin kuu-
luvat opiskelijat ovat kokeneet, että heidän ammatilliset taidot ovat kehittyneet melko 
vähän opintojen aikana. He ovat kokeneet jonkin verran stressiä ja työkuormaa opintojen 
aikana. 

4.3 Opiskelijoiden kokemukset tiedon luomiseen perustuvasta 
oppimisesta rakennustuotannon opintojaksoilla 

Tässä alaluvussa käsitellään osatutkimuksessa 2 saatuja tuloksia. Osatutkimuksen ta-
voitteina on keskustella tiedon luomiseen perustuvasta oppimisesta rakennustekniikan 
yliopistokoulutuksessa, esittää konkreettisia malleja, miten tiedon luomiseen perustuvaa 
oppimista voidaan soveltaa rakennustekniikan yliopistokoulutuksessa ja analysoida, mi-
ten rakennustekniikan opiskelijat kokevat tiedon luomiseen perustuvan oppimisen raken-
nustuotannon opetuksessa. 
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Interventio 1: Kiinteistöliiketoiminta ja -johtaminen -opintojakso  

Kiinteistöliiketoiminta ja -johtaminen -opintojaksolla tutkimusaineisto kerättiin opiskelija-
palautteina vuosien 2011 ja 2012 toteutuksilta. Kerättyjä palautteita verrattiin aikaisem-
pien vuosien vastaavien opintojaksojen palautteisiin. Kiinteistöliiketoiminta ja -johtami-
nen -opintojakson vuoden 2011 toteutuksen palautteissa kysymyksen, 
köisesti suosittelisit kurssia muille opiskelijoille? (asteikko 0- , vastausten keskiarvo 
oli 8.31. NPS-luku oli 26 %. Kysymykseen, 

, 18:sta vastaajasta 17 kirjoitti sanallisen kommentin. Näistä 16:sta vastauk-
sessa viitattiin opintojaksolla käytettyyn opetusmenetelmään tai suoritustapoihin. Yh-
dessä kommentissa mainittiin luennot positiivisessa mielessä. Kurssin aihe tai sisältö 
mainittiin neljässä kommentissa. Näiden lisäksi oli kaksi mainintaa, jotka eivät suoraan 
liittyneet kurssin opetusmenetelmään, suoritustapoihin, luentoihin, aiheeseen tai sisäl-
töön. Heikoimmat numeeriset arviot (6 ja 7) antaneiden opiskelijoiden maininnat tärkeim-
mäksi syyksi annettuihin a
rattuna. Oppiminen helpompaa, kun saa  

 

Kysymykseen, n parannus kurssissa, jotta arvosana olisi lähempänä 
, 18:sta vastaajasta 15 kirjoitti sanallisen kommentin. Näistä kymmenessä 

vastauksessa viitattiin kurssin luentojen kehittämiseen. Kurssin harjoitustyöt ja ryhmä-
tehtävät mainittiin seitsemässä kommentissa. Näistä seitsemästä viisi parannusehdo-
tusta perustui harjoitustöiden ja ryhmätehtävien parempaan nivoutumiseen luentoihin. 
Loput kaksi harjoitustöitä koskevaa mainintaa liittyivät tutkimuskysymysten valinnan pa-
rempaan ohjaamiseen. Lisäksi oli kaksi mainintaa oppimistapahtumien huonosta ajan-
kohdasta. Heikoimman numeerisen arvion (6) antanut opiskelija ei maininnut kehittämis-
kohdetta. 

Opintojaksolla oli vuoden 2011 toteutuksella neljä luennoitsijaa, jotka pitivät perinteisen 
luennon samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina vastaavilla kursseilla. Suoraan tutki-
vaan oppimiseen liittyviä tapahtumia oli kolme: tutkivan oppimisen aloitustilaisuus, har-
joitustyöseminaari ja ryhmätentti. Lisäksi oli kaksi muuta perinteisestä luennosta poik-
keavaa tilaisuutta: kurssin aloitusluento sekä yhdistetty ekskursio ja luento. Opiskelija-
palautteiden luentokohtaiset numeroarvioinnit vahvistavat käsitystä tarpeesta kehittää 
perinteisiä luentoja. Vuoden 2011 opiskelijapalautteiden keskiarvojen perusteella opis-
kelijat kokivat perinteisistä luennoista poikkeavat tilaisuudet parhaiksi oppimistapahtu-
miksi. Korkeimman keskiarvon sekä sisällön, materiaalin että esitystavan osalta sai tut-
kivan oppimisen aloitustilaisuus, joka perustui täysin opiskelijoiden omaan ohjattuun 
työskentelyyn. Viidestä erilaisesta oppimistilaisuudesta ainoastaan yhtä, harjoitustyöse-
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minaaria, ei koettu kaikkia perinteisiä luentoja paremmaksi. Aikaisempien vuosien pa-
lautteisiin verrattuna perinteisten luentojen arvosanat laskivat kaikkien luennoitsijoiden 
osalta. Luentojen keskiarvot laskivat sisällön osalta keskimäärin 0,43 yksikköä, materi-
aalin osalta keskimäärin 0,28 yksikköä ja luennoitsijan esitystavan osalta keskimäärin 
0,67 yksikköä. Luennon kokonaisonnistumista kuvaava yhdistetty keskiarvo laski keski-
määrin 0,46 yksikköä.  

Opintojakson toiselle toteutukselle suunnitelmaa kehitettiin ensimmäiseltä toteutukselta 
saatujen kokemusten ja opiskelijapalautteiden pohjalta. Opiskelijat kokivat, että opinto-
jakson keskivaiheen perinteiset luennot eivät tukeneet riittävästi tutkivaa oppimista ja 
palautteissa toivottiin lisää opiskelijoita aktivoivaa toimintaa luentojen oheen. Opintojak-
son perusajatus pidettiin samanlaisena toisella toteutuksella, mutta keskivaiheen luen-
toja muutettiin vuorovaikutteisimmiksi. Vuoden 2012 toteutuksella luennot, joita muutet-
tiin tukemaan paremmin tutkivaa oppimista, arvioitiin paremmiksi kuin vuoden 2011 lu-
ennot. Luentojen, jotka pidettiin samalla tavalla kuin edellisenä vuonna, arviot edelleen 
laskivat. Tutkivaan oppimiseen perustuvien tapahtumien arvioinnit pysyivät toisena 
vuonna samalla tasolla lukuunottamatta tutkivan oppimisen aloitustilaisuutta, jonka arvi-
oinnit laskivat, vaikka tilaisuus pidettiin samalla tavalla kuin edellisenä vuonna. 

 

Interventio 2: Rakentamistalouden perusteet -opintojakso 

Rakentamistalouden perusteet -opintojaksolla tutkimusaineisto kerättiin opintojaksokoh-
taisella HowULearn-kyselyllä. Faktorianalyysi osoitti, että kyselyaineisto soveltuu mittaa-
maan rakennustekniikan yliopisto-opiskelijoiden kokemusta oppimisympäristöstään ja 
opiskelijoiden lähestymistapoja oppimiseen.  

Tutkimuksessa verrattiin opiskelijoiden kokemusta tiedon luomiseen perustuvan Raken-
tamistalouden perusteet -opintojakson ja perinteiseen case-pohjaiseen opetukseen pe-
rustuvan Rakennushanke -opintojakson välillä. Kyselyn tulosten mukaan Rakennus-
hanke -opintojakson opiskelijat (n = 41) kokivat oppimisympäristön parempana kuin Ra-
kentamistalouden perusteet -opintojakson opiskelijat (n = 79) (Taulukko 4). Rakennus-
hanke -opintojakson opiskelijat arvioivat kaikki muut oppimisympäristöä mittaavat faktorit 
korkeammalle kuin Rakentamistalouden perusteet -opintojakson opiskelijat paitsi Oppi-
mista edistävä palaute -faktorin. Opiskelijoiden itsearviointi viittaa siihen, että case-poh-
jainen opintojakso tuki paremmin oppimista kuin tiedon luomiseen perustuva opintojakso. 
Rakennushanke -opintojakson opiskelijat arvioivat neljä faktoria tilastollisesti merkitse-
västi (t-testi, p < 0.05) korkeammalle kuin Rakentamistalouden perusteet -opintojakson 
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opiskelijat. Nämä faktorit ovat: Opintojen kiinnostavuus, Opettajien tuki oppimiselle, Ver-
taistuki ja Linjakkuus. Rakentamistalouden perusteet -opintojakson opiskelijat arvioivat 
tilastollisesti merkitsevästi (p < 0.05) korkeammalle Oppimista edistävä palaute -faktorin 
kuin Rakennushanke -opintojakson opiskelijat. 

 

TAULUKKO 4. Opiskelijoiden kokemukset oppimisympäristöstä ja lähestymistavat oppi-
miseen opetusinterventiossa 2. 

  

Rakentamis-
talouden  
perusteet 
(n = 79) 

Rakennus-
hanke 

(n = 41) 
 t-testi 

      F P 
Kokemukset oppimisympäristöstä     

 Opintojen kiinnostavuus 3,21 3,74 0,018 0,000 
 Asiantuntijuuden edistäminen 3,01 3,45 1,788 0,001 
 Oppimista edistävä palaute 3,22 2,71 7,783 0,001 
 Vertaistuki 3,90 4,25 1,631 0,004 
 Linjakkuus 3,34 3,96 0,820 0,000 
 Opettajien tuki oppimiselle 3,27 3,43 0,259 0,301 

  
  

  
Lähestymistavat oppimiseen   

  
 Syväsuuntautunut lähestymistapa 3,10 3,60 0,217 0,010 

 Pintasuuntautunut lähestymistapa 2,37 2,07 2,237 0,005 

 Suunnitelmallinen opiskelu 3,01 3,36 0,150 0,001 

 Ymmärrystä painottava lähestymistapa 2,82 3,15 2,786 0,021 

 

 

Kyselyn tulokset osoittavat, että opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen olivat kehit-
tyneempiä Rakennushanke -opintojaksolla kuin Rakentamistalouden perusteet -opinto-
jaksolla. Rakennushanke -opintojakson opiskelijat antoivat tilastollisesti merkitsevästi (p 
< 0.05) korkeammat pisteet tekijöille, jotka mittaavat suunnitelmallista, syväsuuntautu-
nutta ja ymmärrystä korostavaa oppimista kuin Rakentamistalouden perusteet -opinto-
jakson opiskelijat. Rakentamistalouden perusteet -opintojakson opiskelijat taas arvioivat 
korkeammaksi pintasuuntautunutta opiskelua mittaavat tekijät. 
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TAULUKKO 5. Opiskelijoiden kokemukset ammatillisten taitojen kehittymisestä opetus-
interventiossa 2. 

 Rakentamistalouden 
 perusteet (n = 79) 

Rakennushanke 
(n = 41) M-W U 

   Md  Md p 
Opin soveltamaan teoreettista 
tietoa käytäntöön. 3,22 3,00 3,56 4,00 0,027 

Opintojakso kehitti yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitojani. 3,61 4,00 3,80 4,00 0,074 

Opin jäsentämään ja erittele-
mään tietoa. 3,16 3,00 3,54 4,00 0,004 

Opin tarkastelemaan asioita eri 
näkökulmista. 3,32 3,00 3,66 4,00 0,004 

Opin tarkastelemaan asioita 
kriittisesti. 3,23 3,00 3,46 4,00 0,103 

Opin esittämään perusteluja asi-
oille ja etsiä niille ratkaisuja. 3,41 3,00 3,88 4,00 0,001 

Opin kehittämään uusia ideoita. 3,50 4,00 3,51 4,00 1,000 

 

Rakennushanke -opintojakson opiskelijoiden kokemus myös ammatillisten taitojen ke-
hittymisestä oli korkeampi kuin Rakentamistalouden perusteet -opintojakson opiskelijoi-
den (Taulukko 5). Rakennushanke -opintojakson opiskelijat arvioivat neljä väittämää ti-
lastollisesti merkitsevästi (p < 0.05) korkeammalle kuin Rakentamistalouden perusteet 
-opintojakson opiskelijat. Kolmen väittämän osalta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

 

Interventio 3: Rakennushankkeen suunnittelun simulointi -opintojakso  

Kolmannen opetusintervention osalta tavoitteena oli arvioida, miten opiskelijat ovat ko-
keneet poikkitieteellisen yhteistoiminnallisen opintojakson. Opiskelijaryhmien vastaukset 
opintojaksopalautteissa (N = 35) kysymyksiin, Mikä onnistui kurssilla hyvin?  ja Mitä 
pitäisi kehittää? , näyttävät, että opiskelijat ovat kokeneet yhteistyön opiskelijoiden välillä 
ja ymmärryksen kehittymisen suunnitteluprosessista kurssin merkittävimpinä onnistumi-
sina. Merkittävimmät kehityskohteet palautteiden perusteella liittyvät opiskelijoiden 
omaan rooliin liittyvään ohjaukseen ja kurssin ohjeiden kehittämiseen.  

Seuraavaksi esitetään esimerkkinä opiskelijapalautteista suoria lainauksia, joilla pyritään 
kuvaamaan koko aineistoa. 25:ssä palautteessa mainitaan opiskelijoiden välinen yhteis-
työ tai yhteistyötaitoihin liittyvä osaaminen kurssin onnistumisena. Yksi kurssin keskei-
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simmistä tavoitteista onkin harjoitella rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa tarvitta-
via poikkitieteellisiä yhteistyötaitoja rakennushankkeen eri osapuolten välillä. Opiskelija-
ryhmät kuvasivat kurssin onnistumista seuraavasti: 

”Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen sekä ymmärryksen li-
sääntyminen rakentamisen eri osapuolten toiminnan haasteista” 

”Hyvä kurssi rakennussuunnitteluprojektista, sen osapuolista ja työnjaosta 
ryhmien välillä.” 

Viidessätoista palautteessa opiskelijat viittasivat, että heidän ymmärryksensä suunnitte-
luprosessin kulusta olivat kehittyneet kurssin aikana. Seuraavassa on kahden ryhmän 
kuvaus kurssin onnistumisesta: 

”Kurssi havainnollisti hyvin suunnitteluprosessin kulkua” 

”Kokonaisuuden hahmottaa aivan eritavalla tällaisessa kurssissa, jossa 
hommia tekee itse ja vieläpä näin laajasti” 

Myös tiedon luomisen näkökulma sekä rakennusinsinöörien työelämässä tarvittavien tai-
tojen osalta kurssi on koettu onnistuneeksi. Seuraavat opiskelijoiden kommentit kuvaa-
vat tutkivaa oppimista, opiskelijoiden motivaatiota, opiskelijoiden omaa vastuuta oppimi-
sesta ja työelämässä tarvittavia taitoja: 

”Tämäntapaisia kursseja tulisi olla huomattavasti enemmän, sillä tämä vas-
taa jossain määrin diplomi-insinöörin työtehtäviä, kun ensin tulee itse mää-
ritellä ongelma ja sitten keksiä siihen itse ratkaisu.” 

”Hyvä, että päävastuu kurssin sujumisesta on opiskelijoilla, antaa parem-
man kuvan siitä, millaista kukin rooli työelämässä olisi” 

”Koko ryhmä oli hyvällä motivaatiolla mukana kurssilla ja työt saatiin teh-
tyä, ”kuten oikeassa hankkeessa”.” 

Kahdessatoista palautteessa viitattiin riittävän ohjauksen puutteeseen opintojakson ai-
kana. Usea opiskelija on kokenut, että erityisesti omaan rooliin ja tehtäviin liittyvä ohjaus 
on ollut puutteellista ja opiskelijat eivät ole saaneet riittävästi palautetta omista tuotok-
sistaan ja tehtävistään. Ohjaustarve on jonkin verran vaihdellut eri vuosien ja eri roolien 
välillä. Seuraava tietomallikoordinaattorin kommentti kuvaa hyvin opiskelijoiden koke-
muksia: 
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”Jonkinlainen välipalaute olisi ollut hyvää. Tietoa omien tekosten onnistu-
misesta ei ollut.” 

Toinen kehityskohde, joka palautteista havaittiin, on opintojakson ohjeistus. Yhdessä-
toista palautteessa mainitaan, että opiskelijat olisivat tarvinneet paremmat ohjeet opin-
tojakson alussa ja tarkemmin määritellyt tehtävät jokaiselle osapuolelle. Usea opiskelija 
on kokenut, että heillä ei ollut riittävää tietoa mitä heidän tehtäviinsä kuuluu. Muutama 
opiskelijaryhmä on kokenut myös, että opintojakson tavoitteet olivat epäselvät. Seuraava 
kommentti kuvaa opiskelijoiden kokemuksia: 

”Alkuun ei oikein ollut selkeää käsitystä suunnittelujärjestyksestä. Parempi 
pohjustus alkuun olisi antanut paremmat lähtökohdat.” 

Yleisesti opiskelijoiden palaute on ollut pääosin positiivista. Joka vuosi kurssin viimei-
sessä tapahtumassa on käyty opiskelijoiden kanssa palautekeskustelu, jossa opiskelijat 
ovat esittäneet palautteensa opettajille ja muille opiskelijoille. Näissä palautteissa moni 
opiskelija on todennut, että opiskelu ja oppiminen on ollut mielekkäämpää ja motivoi-
vampaa kuin perinteisillä luennot, harjoitustyö ja tentti -tyyppisillä opintojaksoilla. 

 

Yhteenveto opetusinterventioista 

Opetusinterventiotutkimuksen tulokset osoittavat, että tiedon luomiseen perustuvaa op-
pimista voidaan soveltaa mielekkäällä tavalla rakennustuotannon opintojaksoilla. Yh-
teenvetona opetusinterventioista voidaan todeta, että mitä pidemmällä opiskelijat ovat 
opinnoissaan sitä valmiimpia he ovat yhteistoiminnalliseen ja tiedon luomiseen perustu-
vaan oppimiseen. Kandidaatin tutkinnon alkuvaiheen opiskelijoilla ei välttämättä ole riit-
täviä metakognitiivisia taitoja avoimien ongelmien ratkaisemiseen. Opetusinterventiossa 
1 Kiinteistöliiketoiminta ja -johtaminen -opintojaksolla DI-vaiheen opiskelijat kokivat tut-
kivan oppimisen parantaneen heidän oppimistaan. Toisessa opetusinterventiossa taas 
kandidaatin opintojen alkuvaiheessa olevat opiskelijat kokivat Rakentamistalouden pe-
rusteet -opintojaksolla, että case-pohjainen opintojakso tuki paremmin heidän oppimis-
taan kuin tiedon luomiseen perustuva opintojakso. Kolmannessa opetusinterventiossa 
DI-vaiheen opiskelijat ovat kokeneet yhteistoiminnallisen projektioppimisen mielekkääksi 
ja motivoivaksi tavaksi opiskella Rakennushankkeen suunnittelun simulointi -opintojak-
solla.  
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5 Johtopäätökset 

5.1 Tieteellinen kontribuutio 

Tässä alaluvussa kuvataan tutkimuksen tieteellistä kontribuutiota tekniikan alan yliopis-
topedagogiikan ja rakennustekniikan tieteellisessä kentässä. Tutkimuksen merkittävin 
tieteellinen kontribuutio liittyy rakennustekniikan opiskelijoiden lähestymistapoihin oppi-
miseen (Tutkimuskysymys 2). Tekniikan alan yliopisto-opiskelijoiden lähestymistapoja 
oppimiseen on aikaisemmin tutkittu vähän. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli täydentää 
tätä tutkimusaukkoa. Aikaisempien tutkimusten mukaan tekniikan alan opiskelijat lähes-
tyvät oppimiseen pintasuuntautuneemmin kuin ns. pehmeiden tieteiden opiskelijat (Ent-
wistle & Ramsden, 1983; Parpala et al., 2010). Tämän tutkimuksen tulokset osittain vah-
vistavat aikaisempien tutkimusten tuloksia, vaikka tuloksia ei suoraan voida verrata mui-
hin oppimisen lähestymistapojen tutkimuksiin.  

Osatutkimuksen 1 ensimmäisenä tavoitteena oli tarkastella millaisia lähestymistapoja 
oppimiseen rakennustekniikan yliopisto-opiskelijat käyttävät. Klusterianalyysilla määri-
tettiin neljä opiskelijaryhmää, joilla on erilainen lähestymistapa oppimiseen. Ryhmien 
profiilit ovat samankaltaiset kuin Parpalan et al. (2010) tutkimuksessa, jossa tutkittiin yli-
opisto-opiskelijoiden lähestymistapoja eri tiedekunnissa. Koska tässä tutkimuksessa 
kaikki osallistuneet ovat insinööriopiskelijoita ja tutkimuksessa ei ole vertailuryhmää mui-
den alojen opiskelijoista, ei tämän tutkimuksen tuloksia voida suoraan verrata Parpala et 
al. (2010) tutkimuksen tuloksiin. Tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia. Ryhmien koot 
verrattuna Parpala et al. tutkimukseen ovat seuraavat:  

- Ei-suunnitelmalliset syväsuuntautuneet opiskelijat 21.7 % (Parpala et al. 21.7 %) 
- Pintasuuntautuneet opiskelijat 19.8 % (15.5 %) 
- Suunnitelmalliset syväsuuntautuneet opiskelijat 27.5 % (26.9 %) 
- Suunnitelmalliset opiskelijat 30.9 % (35.8 %) 

Parpala et al. (2010) tutkimuksessa pintasuuntautuneiden ryhmä on koko otoksessa pie-
nempi kuin tässä tutkimuksessa, mutta kovien tieteiden osalta ero ei ole merkittävä. Tä-
män tutkimuksen tulosten mukaan rakennustekniikan opiskelijat käyttävät syväsuuntau-
tunutta lähestymistapaa hieman useammin kuin kovien tieteiden opiskelijat yleensä. 
Tässä tutkimuksessa ryhmiin, joissa hyödynnetään syväsuuntautunutta lähestymistapaa, 
kuuluu 49.2 % opiskelijoista, kun taas Parpala et al. (2010) tutkimuksessa kovien tietei-
den opiskelijoista noin 45 % kuului näihin ryhmiin. 
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Toisena tavoitteena oli analysoida opiskelijoiden erilaisten lähestymistapojen suhdetta 
opiskelijoiden kokemukseen oppimisympäristöstään. Analyysien tulokset osoittivat, että 
opiskelijat, jotka käyttävät syväsuuntautunutta lähestymistapaa oppimiseen (ryhmät 1 ja 
3) kokivat oppimisympäristön positiivisemmin kuin muut opiskelijat kaikkien mitattujen 
muuttujien suhteen. Tulokset vahvistavat aikaisempien tutkimusten tuloksia ((Parpala et 
al., 2010; Richardson, 2005; Richardson & Price, 2003), joissa on löydetty sama yhteys 
syväsuuntautuneen oppimisen ja opiskelijoiden kokemuksen oppimisympäristöstä välillä. 
Tulokset osoittavat, että Suunnitelmalliset syväsuuntautuneet opiskelijat arvioivat oppi-
misympäristön korkeimmalle kaikkien mitattujen muuttujien suhteen. Ryhmien Ei-suun-
nitelmalliset syväsuuntautuneet opiskelijat ja Suunnitelmalliset opiskelijat välillä oli tilas-
tollisesti merkitsevä ero Opintojen kiinnostavuus ja Linjakkuus -muuttujien suhteen. Ai-
kaisempi näyttö opiskelijoiden motivaation ja laadukkaan oppimisen yhteydestä indikoi 
syväsuuntautuneen ja suunnitelmallisen opiskelun yhdistelmän olevan oppimisen kan-
nalta tärkeä, kuten myös opintojen kiinnostavuus ja relevanssi. Kun opiskelijat ovat kiin-
nostuneita aiheesta, he ovat valmiita käyttämään enemmän aikaa opiskeluun, mikä taas 
vaikuttaa positiivisesti oppimistuloksiin (Lonka & Ketonen, 2012). Lisäksi motivoituneet 
opiskelijat asettavat henkilökohtaisia tavoitteita, mikä johtaa syväsuuntautuneeseen op-
pimiseen (Entwistle, 1998). 

Kolmantena tavoitteena oli määrittää, miten opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen 
ovat yhteydessä opiskelijoiden opintomenestykseen. Tulokset osoittivat, että opiskelijat, 
jotka kuuluivat ryhmiin Suunnitelmalliset syväsuuntautuneet opiskelijat ja Suunnitelmal-
liset opiskelijat ovat menestyneet paremmin opinnoissaan kuin muut opiskelijat. Aikai-
sempien tutkimusten mukaan opiskelijat, jotka ovat suunnitelmallisia ja käyttävät sy-
väsuuntautunutta lähestymistapaa saavuttavat parempia oppimistuloksia (Entwistle & 
Ramsden, 1983; Lindblom-Ylänne & Lonka, 1998; Heikkilä et al., 2012). Tämän osalta 
tutkimuksen tulokset ovat osittain linjassa aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa. Tu-
lokset kuitenkin osoittavat, että rakennustekniikan yliopisto-opiskelussa suunnitelmalli-
nen opiskelu vaikuttaa syväsuuntautunutta lähestymistapaa enemmän opintomenestyk-
seen. Suunnitelmallisella opiskelulla ja opintomenestyksellä havaittiin tilastollisesti mer-
kitsevä korrelaatio. Sekä opintojen etenemisen että opintojaksojen keskiarvojen osalta 
suunnitelmalliset opiskelijat ovat menestyneet paremmin kuin muut opiskelijat. Tämä tu-
los on linjassa Rytkönen et al. (2012) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan suunnitelmal-
linen opiskelu on merkittävin tekijä yliopisto-opinnoissa menestymiseen. Tämän tutki-
muksen mukaan syväsuuntautuneella opiskelulla on vähäisempi merkitys opintomenes-
tykseen kuin suunnitelmallisella opiskelulla. Ryhmien Ei-suunnitelmalliset syväsuuntau-
tuneet ja Pintasuuntautuneet opiskelijat välillä oli vain pieni ero opintomenestyksessä. 
Lisäksi ryhmien Suunnitelmalliset syväsuuntautuneet opiskelijat ja Suunnitelmalliset 
opiskelijat välillä ero opintomenestyksessä oli vähäinen. Suunnitelmallinen opiskelu on 
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erityisesti yhteydessä opintojen etenemiseen. Erkkilä (2009) on saanut samansuuntaisia 
tuloksia tutkimuksessaan, jonka mukaan strategiset suorittajat menestyvät parhaiten tek-
niikan yliopisto-opinnoissa. Toisaalta aikaisemmat tutkimukset (Asikainen et al., 2013) 
ovat myös osoittaneet, että korkeat kurssiarvosanat eivät välttämättä ole yhteydessä laa-
dukkaaseen oppimiseen. Näin ollen tämän tutkimuksen tulosten perusteella ei voida 
suoraan päätellä, että suunnitelmallinen opiskelu johtaa parempaan oppimiseen raken-
nustekniikan yliopisto-opinnoissa kuin muut lähestymistavat ilman, että analysoidaan 
minkälaista osaamista tentit ja muut arviointimenetelmät tosiasiassa mittaavat.  

Neljäntenä tavoitteena oli määrittää rakennustekniikan opiskelijoiden kokemusta amma-
tillisten taitojen kehittymisestä opinnoissa ja sen yhteyttä opiskelijoiden lähestymista-
paan oppimisessa. Tulosten mukaan opiskelijat ovat kokeneet, että heidän taitonsa ovat 
kehittyneet kyvyssä tarkastella asioita kriittisesti ja eri näkökulmista. Tämä on merkittä-
vää, koska kriittinen ja analyyttinen ajattelu ovat tulevaisuuden insinöörien tärkeimpiä 
geneerisiä taitoja (Clark, 2011). Opiskelijat kokivat, että heidän taitonsa uusien ideoiden 
kehittämisessä eivät ole kehittyneet yhtä hyvin kuin kriittisen ajattelun taidot opintojen 
aikana, vaikka innovatiivisuus- ja luovuustaidot ovat tietoyhteiskunnassa tärkeitä taitoja 
(Sahlberg, 2009). Usean tutkijan (Clark, 2011; MacLeod, 2010) mukaan innovaatiotaidot 
ovat tulleet yhä tärkeämmiksi tulevaisuuden insinööreille. Tulokset ovat linjassa Sahlber-
gin (2009) väitteen kanssa, että koulutuksen järjestäjillä on vaikeuksia sisällyttää luo-
vuus- ja innovaatiotaitoja nykyisiin opinto-ohjelmiin. Opiskelijat ovat myös kokeneet, että 
heidän taidot teoreettisen tiedon soveltamisessa käytäntöön eivät ole kehittyneet merkit-
tävästi opintojen aikana. Aikaisemmissa tutkimuksissa (mm. Soibelman et al., 2011; Ta-
tum, 2011) on havaittu samansuuntaisia tuloksia. Insinööriopiskelijoilla on ollut vaikeuk-
sia soveltaa käytännössä sitä, mitä ovat oppineet teoriassa.  

Tulosten mukaan syväsuuntautuneen lähestymistavan ja opiskelijoiden kokemuksen 
ammatillisten taitojen kehittymisestä välillä on positiivinen korrelaatio. Tulokset perustu-
vat opiskelijoiden omaan näkemykseen taitojen kehittymisestä, joten aukottomasti ei 
voida väittää, että heidän taidot ovat kehittyneet. Toisaalta aikaisemmat tutkimukset 
(Entwistle & Ramsden, 1983; Lindblom-Ylänne & Lonka, 1998; Heikkilä et al., 2012) ovat 
osoittaneet, että syväsuuntautuneet opiskelijat ovat saavuttaneet parempia oppimistu-
loksia. Opiskelijoiden oma näkemys on myös merkittävä, koska se osoittaa opiskelijoi-
den motivaatiota oppimiseen. Jos opiskelijat käyttävät syväsuuntautunutta lähestymista-
paa, todennäköisesti he ovat myös motivoituneempia oppimiseen. Kuten todettua, moti-
voituneet opiskelijat käyttävät enemmän aikaa opiskeluun (Lonka & Ketonen, 2012), joka 
vaikuttaa positiivisesti oppimistuloksiin. 

Viidentenä tavoitteena oli määrittää, miten opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen 
ovat yhteydessä opinnoissa koettuun työkuormaan ja stressiin. Tulokset osoittavat, että 
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syväsuuntautuneen lähestymistavan ja koetun työkuorman välillä on kevyt negatiivinen 
korrelaatio. Kemberin (2004) mukaan opiskeluun käytetyn ajan ja koetun työkuorman 
välillä ei ole välttämättä yhteyttä. Vaikka opiskelijat, jotka ovat syväsuuntautuneita käyt-
tävät todennäköisesti enemmän aikaa opiskeluun kuin muut opiskelijat, kokevat he usein 
vähemmän työkuormaa ja stressiä kuin pintasuuntautuneet opiskelijat. Tämän tutkimuk-
sen tulokset ovat linjassa myös Kyndt et al. (2011) tutkimuksen kanssa, jossa he löysivät 
positiivisen yhteyden pintasuuntautuneen lähestymistavan ja koetun työkuorman välillä 
sekä negatiivisen yhteyden syväsuuntautuneen lähestymistavan ja koetun työkuorman 
välillä. 

 

 

KUVA  4. Oppimisen lähestymistapojen suhde opintomenestykseen ja oppimiskokemuk-
seen 

 

Yhteenvetona voidaan todeta (Kuva 4), että rakennustekniikan opinnoissa menestymi-
sen näkökulmasta suunnitelmallinen lähestymistapa oppimiseen on merkityksellisin. Sen 
sijaan syväsuuntautunut lähestymistapa vaikuttaa merkittävästi opiskelijoiden omaan 
positiiviseen kokemukseen oppimisympäristöstä ja ammatillisten taitojen kehittymisestä. 
Syväsuuntautuneet opiskelijat kokevat myös vähemmän työkuormaa ja stressiä kuin 
muut opiskelijat. Pintasuuntautuneella lähestymistavalla on puolestaan yhteys koettuun 
työkuormaan. 
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5.2 Käytännön hyödynnettävyys 

Tässä alaluvussa kuvataan tutkimustulosten hyödynnettävyyttä käytännön opetustyössä 
rakennustekniikan yliopisto-opetuksessa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ra-
kennustekniikan yliopisto-opetuksen kehittämisessä tutkinto-ohjelmien opetussuunnitel-
matyössä sekä opintojaksojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Osatutkimusten 1 ja 2 
tulokset muodostavat kokonaisuuden, joiden mukaan rakennustekniikan yliopistokoulu-
tusta tulisi kehittää tukemaan opiskelijoiden syväsuuntautunutta lähestymistapaa. Oppi-
misen ja opintojen etenemisen näkökulmasta myös opiskelijoiden suunnitelmallinen lä-
hestymistapa ja opintojen suunnitelmallisuus ovat molempien osatutkimusten tulosten 
mukaan merkityksellistä. Osatutkimusten tulokset muodostavatkin kokonaisuuden, jota 
voidaan hyödyntää rakennustekniikan yliopisto-opetuksen kehittämisessä. 

Oppimisen lähestymistapoja käsittelevän osan tuloksia (Tutkimuskysymys 2) voidaan 
hyödyntää rakennustekniikan opetuksen kehittämisessä erityisesti nopeuttamaan opis-
kelijoiden opiskelua ja tukemaan opintomenestystä. Tulosten mukaan suunnitelmallisella 
lähestymistavalla oppimiseen on vaikutusta opintojen etenemiseen, joten opiskelijoiden 
opintoaikoja voidaan lyhentää rohkaisemalla opiskelijoita suunnitelmalliseen lähestymis-
tapaan. Toisaalta opetus- ja arviointimenetelmiä sekä oppimisympäristöä tulisi kehittää 
edistämään opiskelijoiden syväsuuntautunutta lähestymistapaa, jolla kuitenkin havaittiin 
olevan vähäisempi vaikutus opintojen etenemiseen ja opintomenestykseen kuin suunni-
telmallisella lähestymistavalla. Opetus- ja oppimismenetelmien kehittäminen on kuiten-
kin tärkeää, koska monet tutkimukset osoittavat, että aktivoivilla ja induktiivisilla mene-
telmillä päästään vähintään samoihin ja yleensä parempiin oppimistuloksiin kuin perin-
teisillä deduktiivisilla menetelmillä (Prince & Felder, 2006). Opetus- ja oppimismenetel-
mien kehittämisessä tähän suuntaan voidaan hyödyntää osatutkimuksessa 2 toteutettuja 
opetusinterventiotutkimuksia, jotka antoivat saman suuntaisia tuloksia. Aktivoivat mene-
telmät usein parantavat myös koetuloksia ja alentavat hylättyjen arvosanojen määrää 
(Freeman et al., 2014). Sen lisäksi, että sisältölähtöinen osaaminen kehittyy, kehittävät 
aktivoivat menetelmät myös muita työelämässä tarvittavia taitoja. Yhteistoiminnallisella 
oppimisella on havaittu olevan positiivinen vaikutus akateemisiin tuloksiin ja asenteisiin 
(Prince, 2004; Smith et al., 2005) sekä vuorovaikutustaitoihin (Prince 2004). Ne voivat 
edistää myös korkeampaa itseluottamusta kuin kilpailulliset ja yksilölliset menetelmät 
(Smith et al., 2005). Usein induktiiviset menetelmät rohkaisevat opiskelijoita käyttämään 
syväsuuntautunutta lähestymistapaa oppimiseen.  

Opetusinterventiotutkimuksen tuloksia (Tutkimuskysymys 3) voidaan hyödyntää erityi-
sesti yksittäisten opintojaksojen kehittämisessä, mutta myös tutkinto-ohjelmatasolla suu-
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rempien opintokokonaisuuksien kehittämisessä. Tutkimuksessa esitetään kolme eri-
laista konkreettista sovellusta tiedon luomiseen ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen pe-
rustuvista opintojaksoista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tiedon luomiseen perus-
tuvaa oppimista voidaan soveltaa tarkoituksen mukaisella tavalla rakennustekniikan yli-
opisto-opetuksessa. Tiedon luomiseen perustuvan oppimisen käyttöönotto asettaa myös 
haasteita. Opiskelijat eivät välttämättä ole valmiita itseohjautuvaan oppimiseen ja uudet 
menetelmät voivat aiheuttaa opiskelijoissa hämmennystä. Myös aikaisemmissa tutki-
muksissa on havaittu sama ilmiö (ks. Lee et al., 2008; Ribeiro & Mizukami, 2005). Opis-
kelijat saattavat pysyä omissa vanhoissa oppimistyyleissään. Opetustilanteeseen voi 
syntyä tuhoisa jännitys, jos opiskelijoiden itsesäätelytaidot eivät ole riittäviä itseohjautu-
vaan oppimiseen, jota aktivoivat menetelmät usein vaativat (Hakkarainen et al., 2004). 
Itsesäätelytaitojen kehittäminen osana opintoja on tärkeää, koska niillä on havaittu ole-
van positiivinen yhteys oppimistuloksiin (Dunlovsky et al., 2013). Tutkimuksen tulokset 
osoittavat myös, että mitä pidemmällä opiskelijat ovat opinnoissaan sen valmiimpia he 
ovat tiedon luomiseen perustuvaan oppimiseen.  

Opetusinterventiossa 1 esitetään malli, miten tiedon luomiseen perustuvaa oppimista 
voidaan soveltaa DI-tutkinnon maisterivaiheen opintojaksolla. Tulokset osoittavat, että 
tiedon luomiseen perustuva oppiminen paransi opiskelijoiden oppimiskokemusta. Opis-
kelijat kokivat, että yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa opiskelu ja yhteinen asioiden 
miettiminen mahdollistivat syvällisemmän oppimisen. Tutkimustulokset vahvistavat käsi-
tystä opetusmenetelmien kehitystarpeesta tekniikan yliopistokoulutuksessa Suomessa. 
Opiskelijat kokivat, että uusilla menetelmillä toteutetut oppimistapahtumat edistivät oppi-
mista paremmin kuin perinteiset luennot. Vanhojen opintojaksojen kokonaisarviointi oli 
samalla tasolla kuin tutkivaan oppimiseen perustuvilla toteutuksilla. Luentokohtaisten ar-
viointien lähempi tarkastelu kuitenkin osoitti, että tutkiva oppiminen auttoi opiskelijoiden 
oppimista. Kun kurssilla käytettiin perinteisestä poikkeavia opiskelijalähtöisempiä mene-
telmiä, laskivat perinteisten luentojen arvioinnit merkittävästi ja tutkivaan oppimiseen pe-
rustuneet oppimistapahtuvat koettiin mielekkäämpinä. Opiskelijoiden sanalliset palaut-
teet vahvistavat tätä käsitystä ja osoittavat, että korkeammat numeroarvioinnit perustu-
vat parempaan oppimiskokemukseen. Toisella toteutuskerralla perinteisiä luentoja muu-
tettiin opiskelijalähtöisemmiksi, jolloin näiden tapahtumien arvioinnit paranivat. Tutkivaan 
oppimiseen liittyvien tapahtumien, jotka pidettiin toisella toteutuksella samanlaisena, ar-
vioinnit hieman laskivat. Tuloksista voidaan päätellä, että palautetta antaessaan opiske-
lijat suhteuttavat oppimistapahtumia opintojakson sisällä, eivät niinkään eri kurssien vä-
lillä. Tämä asettaa haasteita eri opintojaksojen keskinäiseen vertailuun opiskelijapalaut-
teiden perusteella. Jatkotutkimusaiheena voisikin olla eri opintojaksojen opiskelijapalaut-
teiden keskinäinen vertailukelpoisuus. 
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Opetusinterventiossa 2 esitetään malli, miten tiedon luomiseen perustuvaa oppimista 
voidaan soveltaa massakurssilla. Tavoitteena oli myös arvioida parantaako tiedon luo-
miseen perustuva oppiminen opiskelijoiden motivaatiota ja oppimista. Tulokset osoitta-
vat, että tiedon luomiseen perustuvan oppimisen soveltaminen rakennustekniikan en-
simmäisen vuoden massakurssilla voi olla haastavaa. Tulosten mukaan opiskelijat koki-
vat, että case-pohjainen oppiminen tuki paremmin heidän oppimisprosessia kuin tiedon 
luomiseen perustuva oppiminen. Case-pohjaisella opintojaksolla oli valmiiksi määritellyt 
tehtävät ja opiskelijat kokivat, että oli helpompi ymmärtää opintojakson tavoite ja mitä 
heidän odotettiin oppivan. Tiedon luomiseen perustuvalla opintojaksolla opiskelijat koki-
vat taas saavansa enemmän ja parempaa palautetta tehtävistään. Kyselytutkimuksen 
tulosten mukaan tärkein kehityskohde oli tiedon luomiseen perustuvien tehtävien ohjeis-
tuksessa. Opiskelijat kokivat, että oppimistehtävien ohjeet olivat epäselvät ja he eivät 
saaneet riittävää ohjausta oppimisprosessiinsa ja ryhmätöihin. Merkittävin ero opintojak-
sojen välillä oli Linjakkuus-muuttujan osalta. Avoimet ja määrittelemättömät tehtävät 
hämmensivät opiskelijoita. Toisaalta tiedon luomiseen perustuvassa oppimisessa yksi 
tärkeimmistä elementeistä on opiskelijoiden itse määrittelemät tutkimuskysymykset ja 
oppimisprosessi. Tulokset osoittavat myös, että ensimmäisen vuoden opiskelijoilla ei 
välttämättä ole riittäviä metakognitiivisia taitoja avointen ongelmien määrittämiseen ja 
ratkaisemiseen, koska he ovat tottuneet ratkomaan rajattuja ja opettajan ennalta määrit-
tämiä tehtäviä. Opiskelu autenttisissa oppimisympäristöissä, jotka sisältävät ennalta 
määrittelemättömiä tehtäviä, edistävät opiskelijoiden kykyä määrittää relevantteja kysy-
myksiä myöhemmin työelämässä (Meyers & Nulty, 2009). Kyky määrittää ongelmia ja 
kysymyksiä on myös tärkeä taito insinööreille (Korhonen-Yrjänheikki, 2011). Työelä-
mässä insinöörien täytyy osata ratkaista strukturoimattomia ja monimutkaisia tehtäviä, 
määrittää ongelmia ja löytää niihin ratkaisut. Insinööriopiskelijoiden tulisi harjoitella näitä 
taitoja jo aikaisessa vaiheessa yliopisto-opintoja. Mitä paremmat metakognitiiviset ja op-
pimistaidot opiskelijoilla on, sitä laadukkaampaa opiskelu on myöhemmin opinnoissa. 
Jos opiskelijat oppivat näitä taitoja jo opintojen alussa, voivat he käyttää niitä tehokkaam-
min omissa opinnoissaan ja ovat myös valmiimpia itseohjautuvaan oppimiseen. 

Opetusinterventiossa 3 esitetään yhteistoiminnallisen projektioppimisen malli, jossa on 
ominaisuuksia myös tiedon luomiseen perustuvasta oppimisesta. Tulokset osoittivat, 
että opiskelijat ovat kokeneet opintojakson syventäneen heidän osaamistaan rakennus-
hankkeen suunnitteluvaiheesta ja rakennushankkeessa tarvittavat yhteistyötaidot ovat 
parantuneet. Opintojaksoa on pidetty motivoivana ja opiskelijalähtöisenä, koska opiske-
lijat ovat voineet vaikuttaa opintojakson sisältöön ja heillä on ollut pääasiallinen vastuu 
omasta oppimisestaan. Kuten todettua, opiskelijoiden motivaatio on tärkeä tekijä laaduk-
kaassa oppimisessa. Opintojakso on osoittanut, että aktivoivilla yhteistoiminnallisilla me-
netelmillä opiskelusta voidaan tehdä autenttisempaa ja tilannesidonnaisempaa, mikä 
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edistää opiskelijoiden motivaatiota. Toisaalta myös tällä opintojaksolla osa opiskelijoista 
on kokenut, että tehtävät ja ohjeistus ovat olleet epäselviä ja he olisivat tarvinneet pa-
rempaan ohjausta omiin tehtäviinsä. Ymmärryksen lisääntyminen suunnitteluprosessin 
etenemisestä oli tutkimuksen yksi päätuloksista. Tämä on mielenkiintoista, koska opin-
tojaksolle osallistuvat opiskelijat ovat 4-6 vuoden opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet 
opintojaksoja, joilla on käsitelty rakennushankkeen suunnitteluvaihetta. Tulokset antavat 
viitteitä, että perinteisillä, luento ja harjoitustyö -tyyppisillä opintojaksoilla ei saavuteta 
syvällistä oppimista. Opintojakso, jolla opiskelijat itse suunnittelevat projektin etenemi-
sen ja toteuttavat suunnitteluprosessin vaikuttaisi johtavan syvällisempään oppimiseen 
ja parempiin oppimistuloksiin. 

5.3 Tutkimuksen validiteetti, reliabiliteetti ja rajoitukset 

Tutkimusta voidaan arvioida validiteetin ja reliabiliteetin kannalta, joiden avulla tarkastel-
laan tutkimuksen onnistumista. Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä eli tut-
kimuksen käyttökelpoisuutta sekä kykyä mitata ja arvioida asetettuja tutkimuskysymyk-
siä. Reliabiliteetin avulla tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta ja tutkimuksen toistet-
tavuutta. Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia osatutki-
muksittain. Tutkimuksessa on myös joitakin rajoitteita, jotka tulee huomioida tutkimustu-
losten tulkinnassa ja jatkotutkimusten suunnittelussa.  

Taustatutkimuksessa menetelmänä käytettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta. Kirjal-
lisuuskatsauksessa aineistoa analysoitiin sisällön analyysilla, joka on laadullinen mene-
telmä. Laadullisessa tutkimuksessa validiteetin ja reliabiliteetin arvioinnissa olennaista 
on tutkimuksen koherenssin ja tutkimusprosessin arviointi. Taustatutkimuksella vastattiin 
tutkimuskysymykseen: -opetuksen keskeiset ke-
hitystarpeet alan tulevaisuuden osaamistarpeiden ja opetusmenetelmien näkökul-

lisuuskatsaus soveltui tutkimusmenetelmäksi, koska tavoitteena oli saada 
laaja näkemys tutkimuskysymyksiin liittyvistä aihealueista ja aikaisemmin tehtyyn tutki-
mukseen. Tutkimus tehtiin systemaattisella kirjallisuuskatsauksella soveltaen Finkin 
(2005) esittämää mallia, joka loi pohjan aineiston keräämiseen ja analysointiin. Tausta-
tutkimuksesta on julkaistu vertaisarvioitu tieteellinen lehtiartikkeli, jossa on kuvattu tutki-
musprosessi yksityiskohtaisesti. Aineisto on ryhmitelty ja luokiteltu systemaattisen kirjal-
lisuuskatsauksen mukaisesti. Laadullisen tutkimuksen validiteetin näkökulmasta on 
oleellista kuvata tehty tutkimus avoimesti ja tarkasti, jolloin tutkimusprosessia voidaan 
arvioida. Tässä tutkimuksessa myös aineiston saturaatio osoittaa tutkimuksen validiteet-
tia. Aineistossa todettiin samojen asioiden toistuvan, kun noin 40 artikkelia oli analysoitu. 
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Tämän jälkeen uusia näkökulmia ei enää tullut esille, joten kirjallisuuskatsauksen ana-
lyysi koostuu 42:sta artikkelista, seitsemästä osaamistarveraportista ja yhdestä väitös-
kirjasta. Aineisto oli validi ja aineiston saturaatio osoitti, että aineiston koko oli riittävä. 

Myös reliabiliteetin näkökulmasta tutkimusprosessin kuvaus on oleellista, jolloin tutkimus 
on toistettavissa. Tutkimusprosessin avoimuus lisää tutkimuksen luotettavuutta. Laadul-
lisessa tutkimuksessa tutkija tekee jatkuvasti valintoja, jotka vaikuttavat tutkimuksen tu-
loksiin, mikä asettaa rajoitteita tutkimuksen toistettavuudelle. Laadullisen aineiston ana-
lyysissa onkin aina taustalla tutkijan kokemukset ja johtopäätökset. Tässä tutkimuksessa 
kirjallisuuskatsauksen aineiston keräys ja analysointitavat sekä johtopäätökset on tehty 
ja kuvattu tieteellisen tutkimuksen mukaisesti, jolloin lukija voi seurata tutkijan päättelyä 
ja tulkintoja. Kirjallisuuskatsaus onkin toistettavissa, mutta kuten todettua, laadullisessa 
tutkimuksessa tutkijan tekemistä valinnoista johtuen toinen tutkija ei välttämättä päädy 
samoihin tuloksiin ja johtopäätöksiin.  

Taustatutkimuksen tulkinnassa tulee huomioida seuraavia rajoitteita, jotka sisältyvät tut-
kimukseen. Kirjallisuuskatsauksen yhtenä rajoitteena voidaan pitää katsauksen teke-
mistä yhden henkilön toimesta. Kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta lisää, jos tekijöitä 
on useampia, jolloin tehdyt valinnat ovat perustellumpia ja aikaisemmista tutkimuksista 
tehdyissä tulkinnoissa virhepäätelmien mahdollisuus on pienempi. Kirjallisuuskatsauk-
sen yhtenä tavoitteena oli aihepiirin kirjallisuuteen perehtyminen, mikä tarkoittaa myös 
sitä, että katsauksen suunnitteluvaiheessa aihealue ei ollut tutkijalle täysin tuttu. Myös 
tutkijan kokemus systemaattisen kirjallisuuskatsauksen suorittamisesta oli vähäinen. 
Nämä asiat vaikuttavat osaltaan tutkimuksen luotettavuuteen, koska kirjallisuuskatsauk-
sen alussa ja sen aikana tutkija tekee tärkeitä valintoja tavoitteista, tutkimuskysymyksistä, 
rajauksista, hakutermeistä, hakutietokannoista sekä analysointimenetelmistä, jotka pe-
rustuvat tutkijan aikaisempaan tietoon ja kokemukseen. 

Osatutkimus 1 on luonteeltaan kvantitatiivinen tutkimus, jolloin validiteettia ja reliabiliteet-
tia voidaan tarkastella myös tunnuslukujen avulla. Oppimisen lähestymistapoihin liittyvän 
tutkimusosan aineisto koostuu opiskelijoiden vastauksista HowULearn-kyselyyn ja opin-
tomenestysdataan. Osatutkimuksessa vastattiin tut
nustekniikan opiskelijoiden erilaiset lähestymistavat oppimiseen ovat yhteydessä opis-
kelijoiden opintomenestykseen sekä kokemukseen oppimisympäristöstä, ammatillisten 

. HowULearn-kyselyn on aikai-
semmissa tutkimuksissa todettu mittaavan luotettavasti opiskelijoiden lähestymistapoja 
opiskeluun ja näkemyksiä oppimisympäristöstä, joten valittua menetelmää voidaan pitää 
validina. Myös tutkimuksessa tehdyt tilastolliset testit osoittivat, että kerätty aineisto oli 
validi käytettyihin menetelmiin. 
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Reliabiliteetin osalta osatutkimuksen tuloksia voidaan pitää melko luotettavina, koska 
myös luotettavuuteen liittyvien tilastollisten analyysien tunnusluvut olivat hyväksyttävällä 
tasolla (ks. luvut 3 ja 4), joten käytetyt analyysimenetelmät olivat kelvollisia. Vastausten 
määrä oli myös hyväksyttävällä tasolla, joskin otoskoko olisi voinut olla suurempi, mikä 
lisäisi tulosten luotettavuutta. Opiskelijoiden opintomenestysdata, joka koostui saavute-
tuista opintopisteistä ja opintojen painotetuista keskiarvoista, on sinänsä luotettava ai-
neisto. Insinöörikoulutuksessa on jonkin verran opintopisteiltään laajoja opintojaksoja, 
joissa opiskelijan kokonaissuoritus muodostuu useasta osasuorituksesta. Saavutettu 
opintopistemäärä voikin olla kiinni yhdestä osasuorituksesta, mikä voi vaikuttaa jonkin 
verran yksittäisen opiskelijan opintopistekertymään. Aineiston laajuus kuitenkin vähen-
tää virhemahdollisuutta ja suuri osa tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista on opis-
kellut useamman vuoden, jolloin opintopistemäärä tasaantuu vuosien aikana. Opintojak-
sojen arvosanojen osalta saavutettuun arvosanaan vaikuttavat merkittävästi opintojak-
son suoritustapa ja arviointimenetelmät. Yleisesti on havaittu, että opintojaksoilla joissa 
suoritus perustuu vain tenttiin, arvosanojen keskiarvot ovat matalampia kuin esimerkiksi 
vain harjoitustehtävillä suoritettavilla opintojaksoilla.  

Osatutkimus 2 on lähtökohtaisesti laadullinen tutkimus. Tutkimusaineistona käytettiin 

ten tiedon luomiseen perustuvaa oppimista voidaan soveltaa rakennustuotannon yli-
opisto-opetuksessa tukemaan opiskelijoiden motivaatiota, syväsuuntautunutta oppi-

. Osatutkimuksessa toteutettiin kolme ope-
tusinterventiota. Interventiotutkimus on yleinen tapa tutkia uusien opetus- ja oppimisme-
netelmien vaikuttavuutta, joten valittua menetelmää voidaan pitää validina. Interventioi-
den toteutus, aineiston kerääminen ja analysointi on kuvattu yksityiskohtaisesti tieteelli-
sissä julkaisuissa, artikkeleissa 4, 5 ja 6, mikä osoittaa osatutkimuksen toteutuksen nou-
dattavan tieteellisen tutkimuksen käytäntöjä.  

Reliabiliteetin osalta merkityksellistä on opetusinterventioiden toteutuksen yksityiskoh-
tainen kuvaaminen, jotta tutkimus on toistettavissa. Tässä tutkimuksessa tutkija on osal-
listunut aktiivisesti interventioiden toteutukseen, jolloin tutkijan rooli ei ole ollut täysin ob-
jektiivinen. Opetusinterventioiden toistettavuuden arvioinnissa tuleekin huomioida, että 
interventio on aina tilannesidonnainen ja siihen vaikuttavat mm. opettajien persoona ja 
osallistuvat opiskelijat. Opetusinterventiotutkimuksen reliabiliteettia parantaa useampi 
interventio. Kolme erilaista interventiota antaa laajemman kuvan kuin mitä yksittäinen 
interventio ja siten parantaa tulosten luotettavuutta. 

Opetusinterventiotutkimuksessa validiteetin ja reliabiliteetin osalta on joitakin rajoitteita. 
Tutkimuksen merkittävimmät metodologiset rajoitteet liittyvätkin opetusinterventiotutki-
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mukseen, jonka aineisto koostuu opintojaksojen palautekyselyistä. Tutkimuksessa käy-
tettiin osittain valmiita aineistoja (interventiot 1 ja 3), jotka on kerätty ennen tutkimuksen 
aloittamista. Näiden aineistojen kerääminen ei ole ollut täysin systemaattista. Aikaisem-
min käytetyissä kyselylomakkeissa on myös tutkimuksellisia puutteita. Tutkimuksen ai-
kana aineisto näissä kahdessa opetusinterventioissa päätettiin kuitenkin kerätä vastaa-
villa kyselylomakkeilla, jotta tulokset olivat vertailukelpoisia aikaisemmin kerätyn aineis-
ton kanssa. Interventioiden pääasialliseksi analyysimenetelmäksi valittiin laadullinen si-
sällön analyysi. Määrällistä aineistoa analysoitiin kuvailevalla tilastoanalyysilla. Laajem-
mat kvantitatiiviset menetelmät olisivat vaatineet isomman otoskoon. Laajemman aineis-
ton keräämistä ei nähty tarpeelliseksi, koska tutkimukset olivat lähtökohdiltaan laadullisia.  
Aineisto koostui määrällisestä ja laadullisesta aineistosta. Aineiston triangulaatio osal-
taan kuitenkin parantaa tulosten luotettavuutta. Laadullisessa muodossa ollut aineisto 
tuki määrällistä aineistoa ja molemmat antoivat samansuuntaisia tuloksia. Toiminta- ja 
interventiotutkimuksessa voidaankin käyttää erilaisia aineistoja, jotta tutkittavasta koh-
teesta saadaan mahdollisimman yksityiskohtainen käsitys. 

Myös opiskelijoiden vastausten luotettavuuteen liittyy rajoitteita. Empiirinen tutkimusai-
neisto perustuu opiskelijoiden omiin kokemuksiin, jolloin oppimistulosten ja osaamisen 
kehittymisen arviointi on hankalaa. Uusissa oppimismenetelmissä myös arviointimene-
telmät ovat erilaisia ja arviointi kohdistuu osittain eri asioihin. Erityisesti informaalin oppi-
misen arviointi on vaikeaa. Eraut (2004) mukaan informaali oppiminen on suurelta osin 
näkymätöntä, jota oppijoiden on vaikea itse tunnistaa eivätkä he tämän vuoksi osaa ky-
selyissä arvioida informaalia oppimista. Informaalin oppimisen tuloksena on yleensä hil-
jaista tietoa tai se liittyy henkilön yleiseen kyvykkyyteen. Useimmat kyselyihin vastaavat 
liittävätkin oppimisen vain formaaliin koulutukseen (Eraut, 2004). Etenkin opetusinter-
ventioissa 1 ja 3 kerätyssä aineistossa voi olla tämän suhteen rajoitteita, koska käytettyjä 
kyselyitä ei ole tieteellisesti testattu. 

Kokonaisuutena tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia, muutamista rajoitteista huoli-
matta, voidaan pitää hyvänä. Kaikista osatutkimuksista on julkaistu yksi tieteellinen leh-
tiartikkeli sekä konferenssiartikkeleita, mikä osoittaa tutkimuksen olevan tieteellisesti va-
lidia ja luotettavaa. Osatutkimukset myös täydentävät relevantteja tutkimusaukkoja, joita 
havaittiin taustatutkimuksessa. Tulosten yleistettävyyden osalta on kuitenkin huomioi-
tava esitetyt rajoitteet. Lisäksi opetus ja oppiminen ovat vahvasti kulttuurisidonnaisia. 
Tämän vuoksi tulosten yleistettävyydessä koskemaan rakennustekniikan yliopistokoulu-
tusta eri maissa ja kulttuureissa tulee olla varovainen, vaikka taustatutkimuksessa ai-
neistona käytettiin laajasti eri maissa toteutettuja tutkimuksia ja samansuuntaisia tuloksia 
on saatu muissakin maissa rakennustekniikan koulutukseen liittyen. 
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5.4 Jatkotutkimukset 

Tämän yhteenveto-osan lopuksi pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita, joita on tul-
lut esille väitöstutkimuksen aikana ja tutkimuksen tulosten perusteella. Jatkotutkimusai-
heet liittyvät linjakkaan opetuksen osatekijöiden ja oppimisen lähestymistapojen välisiin 
suhteiseen (Kuva 5). Linjakkaassa opetuksessa asetetut osaamistavoitteet, käytetyt 
opetusmenetelmät ja oppimisen arviointi tukevat toisiaan. Näillä kaikilla tekijöillä on vai-
kutusta opiskelijoiden lähestymistapoihin oppimiseen.  

 

 

KUVA  5. Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja opetuksen linjakkuus. 

 

Ensimmäinen jatkotutkimusaihe on rakennustekniikan yliopistokoulutuksen arviointiin 
liittyvä tutkimus. Tärkeä ja mielenkiintoinen tutkimuskysymys on: saavutetut arvo-
sanat korreloivat opintojaksoilla tavoitellun osaamisen kanssa  Kuten joissakin aikai-
semmissa tutkimuksissa on todettu, saavutetuilla arvosanoilla ja osaamisella ei välttä-
mättä ole yhteyttä. Rakennustekniikan yliopistokoulutuksessa merkittäviä jatkotutkimus-
aiheita ovat arviointiin ja osaamistavoitteisiin liittyvät tutkimukset. Arviointimenetelmät 
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ohjaavat opiskelijoiden opiskelua merkittävällä tavalla ja tärkeää onkin, että arviointi mit-
taa tavoiteltua osaamista. Tämä vaatii arviointimenetelmien tutkimista ja kehittämistä, 
jotta arviointi on linjassa määriteltyjen osaamistavoitteiden kanssa. Arviointimenetelmien 
tulisi tukea opiskelijoiden syväsuuntautunutta lähestymistapaa eli arvioinnin, osaamisen 
ja oppimisen lähestymistapojen välinen yhteys vaatii jatkotutkimuksia. Usein arviointi 
mittaa pääosin pintasuuntautunutta osaamista, joka myöskin ohjaa opiskelijoita pinta-
suuntautuneeseen lähestymistapaan. Erityisesti metakognitiivisten taitojen arviointi on 
haastavaa ja tutkimuksellisesti merkittävää. 

Toiseksi jatkotutkimuksia tarvitaan työelämälähtöisten trialogisen oppimisen opetusinter-
ventioihin. Tässä tutkimuksessa tehtiin tutkivan oppimisen opetusinterventioita, joista 
saatiin rohkaisevia kokemuksia. Opetusmenetelmiä tulisi kehittää trialogisen ja kohteel-
lisen oppimisen suuntaan, jolloin tutkivaan oppimiseen perustuvien opintojen työelämä-
lähtöisyys paranee. Trialogisen lähestymistavan soveltamista laajempien opintokokonai-
suuksien ja kokonaisten tutkintojen tasolla tulisi myös tutkia. Näin saataisiin laajempi 
näkemys opiskelijoiden kokemuksista ja voitaisiin tutkia tarkemmin myös menetelmän 
vaikuttavuutta oppimistuloksiin. Opiskelijat myös tottuisivat menetelmään, jolloin sen 
avulla opittuja taitoja voisi hyödyntää tehokkaammin koko opintojen ajan. Yliopistokou-
lutuksen merkittävämpi kehittäminen vaatiikin laajempia opetusinterventioita kuin vain 
yksittäisten opintojaksojen osalta. 

Kolmas jatkotutkimusaihe liittyy myös rakennustekniikan yliopistokoulutuksessa käytet-
tävien oppimis- ja opetusmenetelmien tutkimiseen. Tässä väitöstutkimuksessa keskityt-
tiin opiskelijoiden kokemuksiin tiedon luomiseen perustuvista opetusmenetelmistä. Se, 
miten tiedon luomiseen ja trialogiseen oppimiseen perustuvat opintokokonaisuudet 
konkreettisesti vaikuttavat opiskelijoiden oppimiseen, vaatii jatkotutkimuksia. Tämä jat-
kotutkimusaihe on vahvasti sidoksissa kahteen ensin esitettyyn jatkotutkimusaiheeseen, 
koska opetuksen tulee olla linjakasta. Osaamistavoitteet, opetusmenetelmät ja oppimi-
sen arviointi tulee tukea toisiaan. 

Neljäs jatkotutkimusaihe liittyy rakennustekniikan koulutusohjelmassa tehtyjen uudistus-
ten vaikutukseen opiskelijoiden lähestymistapoihin oppimiseen. Tampereen teknillisellä 
yliopistolla tehtiin tutkintouudistus lukuvuodelle 2013-2014, jolloin rakennustekniikan tut-
kinnon rakenne ja yksittäiset opintojaksot jonkin verran muuttuivat. Tämän tutkimuksen 
opiskelijoiden lähestymistapoihin liittyvä aineisto on kerätty vuosina 2012 ja 2013, joten 
uudistusten vaikutukset eivät näy tämän tutkimuksen tuloksissa. Mielenkiintoinen jatko-
tutkimus olisikin, onko rakennustekniikan opiskelijoiden lähestymistavoissa tapahtunut 
muutoksia uudistusten vaikutuksesta. Uusilla opintojaksoilla tavoitteina on muun muassa 
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ammatillisiin ja itsesäätelytaitoihin liittyviä osaamistavoitteita. Jatkotutkimuksena voi-
daan tutkia myös tähän tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden oppimisen lähesty-
mistapojen pysyvyyttä.
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Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan rakennusteknii-
kan yliopistokoulutuksen kehitystarpeita ja
rakennusalan tulevaisuuden osaamistarpei-
ta tutkivan oppimisen ja opetusmenetelmien
kehittämisen näkökulmasta. Artikkeli on kir-
jallisuuskatsaus, jossa aineistona on raken-
nustekniikan yliopisto-opetuksesta ja alan
osaamistarpeista julkaistuja referee-artikke-
leita sekä yleisemmin elinkeinoelämän ja
teknillisen korkeakoulutuksen kehittämistä
ja osaamistarpeita määrittäviä julkaisuja. Ai-
neistoa analysoidaan tutkivan oppimisen ja

yleisten oppimiskäsitysten pohjalta. Ope-
tusmenetelmällinen lähestymistapa valittiin
tutkimuksen näkökulmaksi, koska tekniikan
korkeakoulutuksen keskeisimmät kehitys-
tarpeet liittyvät opetusmenetelmien kehittä-
miseen ja opiskelijalähtöisyyteen, eivät niin-
kään oppisisältöihin. Rakennusalan keskei-
simmät osaamistarpeet, joita nykyinen tek-
niikan korkeakoulutus ei riittävästi tue, ovat
poikkitieteellisyys-, yhteistoiminnallisuus- ja
ryhmätyötaidot, oppimiseen ja metakogni-
tiivisiin taitoihin liittyvä osaaminen sekä ra-
kennusinsinöörin ammatillinen osaaminen.
Tutkiva oppiminen tukee näitä osaamistar-
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Alpo Salmisto
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peita sekä edistää myös asiasisältöjen op-
pimista. Kirjallisuuskatsauksen tuloksia voi-
daan hyödyntää rakennusalan yliopisto-ope-
tuksen kehittämisessä sekä tekniikan alan
opetuksen kehittämiseen liittyvän tutkimuk-
sen suuntaamisessa.

Avainsanat: rakennusalan yliopisto-
koulutus, osaamistarpeet, koulutuksen ke-
hittäminen, tiedon luominen, tutkiva op-
piminen

Abstract

The article examines the development
needs of the construction higher education
and the future skill needs of the construc-
tion sector. The approach of the article is
based on the progressive inquiry learning
and the development of teaching methods.
The article is a literature review. The mate-
rial consists of peer-reviewed articles from
the construction higher education and the
skill needs of the industry. In addition the
material consists of the reports about the
future skills of the engineers and develop-
ment of engineering higher education in

general. The future competencies of the en-
gineers are analysed based on the pro-
gressive inquiry learning and general learn-
ing approaches. The teaching method ap-
proach was selected, because the most es-
sential development needs of the engineer-
ing higher education are in teaching meth-
ods and student-centred point of view, not
in the contents of education. Key compe-
tencies in the field of construction, which
current higher education doesn’t support
enough, are related to the interdisciplinary,
collaboration and group work skills and
meta-cognitive knowledge and learning
skills. Progressive inquiry learning im-
proves these competencies and develops
also learning of the contents. The results of
the literature review can be used in devel-
oping the construction higher education
and in directing teaching related research
in the field of technology.

Keywords: construction higher educa-
tion, competencies, education develop-
ment, knowledge creation, inquiry learn-
ing
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Johdanto

R
akennusala on merkittävä
toimiala ja kouluttaja Suo-
messa. Rakennettu ympäris-
tö muodostaa 73 prosenttia
Suomen kansallisvarallisuu-
desta. Rakennetulla ympä-

ristöllä ja sitä kautta rakennusalan am-
mattilaisilla on merkittävä rooli yhteis-
kunnan kehityksessä, esimerkiksi kestä-
vän yhteiskunnan rakentamisessa ja toi-
mintaprosessien kehittämisessä. Yhteis-
kunnan muutos on asettanut kaikille
aloille uusia osaamistarpeita. Rakennus-
alalla ja yleisesti tekniikan alalla on tun-

nistettu näitä osaamistarpeita, joita alan
ammattilaisilta vaaditaan. Muuttuvat
osaamistarpeet asettavat kehitystarpeita
myös alan koulutukselle. Vaikka uusia
osaamistarpeita on tunnistettu, ei kou-
lutusta ole pystytty kehittämään riittä-
vässä määrin vastaamaan muuttuneisiin
tarpeisiin.

Tämä artikkeli on kirjallisuuskatsaus,
jossa jäsennetään rakennustekniikan yli-
opisto-opetuksen kehittämistä opetus-
menetelmällisestä näkökulmasta. Artik-
kelin alussa esitellään tutkimuksen taus-
ta ja asetetaan tutkimuskysymykset ja -
tavoitteet. Tämän jälkeen kuvataan kir-



jallisuuskatsauksen toteutus. Seuraavak-
si tarkastellaan rakennustekniikan yli-
opisto-opetuksen kehitystarpeita sekä ra-
kennustekniikan diplomi-insinöörin
osaamistarpeita. Tämän jälkeen tarkas-
tellaan koulutuksen kehitystarpeita ja
tulevaisuuden osaamistarpeita tutki-
vaan oppimiseen ja tiedon luomiseen
perustuvan opetusfilosofian näkökul-
masta. Lopuksi tehdään synteesi ja ana-
lysoidaan tukevatko tutkivaan oppimi-
seen perustuvat opetusmenetelmät ra-
kennusalan yliopisto-opiskelijoiden ke-
hittymistä tulevaisuuden ammattilaisik-
si.

Vuosina 2006-2008 Tekniikan Aka-
teemisten Liitto TEK toteutti yhdessä si-
dosryhmiensä kanssa teknillisen korkea-
koulutuksen kansallisen visio- ja strate-
giaprojektin. Projektin tulosten mukaan
osaamistarpeiden ennakoinnissa ja en-
nakointitiedon kytkemisessä koulutuk-
sen kehittämiseen on parannettavaa tek-
niikan alan korkeakoulutuksessa (Altt
& Korhonen-Yrjänheikki, 2008). Kai-
ken tekniikan yliopistokoulutuksen ke-
hittämisen lähtökohtana tulisi olla opis-
kelijakeskeisyys ja keskeisimpiä kehitys-
tarpeita ovat opetussuunnitelmien ja
opetusmenetelmien kehittäminen opis-
kelijoiden ajattelun kehittymistä tuke-
viksi (Mielityinen, 2009; Takala, 2009).
Teknisten alojen yliopistokoulutusta on
usein kritisoitu luentopainotteisuudesta
ja sisältökeskeisestä lähestymistavasta.
Sisällöllisesti tekniikan yliopistokoulu-
tusta pidetään pääosin onnistuneena.
Korhonen-Yrjänheikin (2011) mukaan
tarkasti määritellyillä oppisisällöillä ei
ole niin suurta vaikutusta oppimiseen
kuin oppimisympäristöllä. Oppimisym-
päristön tulisi tukea nykyistä paremmin
tiedon välittämistä ja avoimuutta sekä
kannustaa avoimeen keskusteluun ja ris-
kinottoon.

Nevgi ym. (2009) mukaan kovilla tie-
teen aloilla, joihin tekniikan ala ja ra-
kennustekniikka voidaan lukea, opetus
painottuu tietosisältöjen välittämiseen
ja on opettajakeskeisempää kuin peh-
meillä tieteenaloilla. Pehmeillä tieteen
aloilla opetukseen suhtaudutaan opis-
kelijalähtöisemmin ja oppimisessa pyri-
tään käsitteelliseen muutokseen. Muut-
kin tutkijat ovat saaneet samansuuntai-
sia tuloksia kovien ja pehmeiden tieteen
alojen välisistä eroista opetuksellisissa lä-
hestymistavoissa (ks. esim. Lueddeke,
2003). Käsitteellistä muutosta pidetään
yleisesti merkityksellisenä oppimisessa
(mm. Vosniadou, 1994; Tynjälä, 1999;
Hakkarainen ym., 1999). Perinteinen
kouluoppiminen kuitenkin harvoin
tukee sitä (Hakkarainen ym., 1999). Kä-
sitteellinen muutos on keskeinen tavoi-
te opiskelijalähtöisessä opetuksessa,
jossa opiskelijat itse määrittelevät oppi-
misprosesseja ja sisältöjä (Kember,
1997). Tekniikan opetuksen tulisi muut-
tua opiskelijakeskeisempään ja oppimis-
lähtöisempään suuntaan. Tässä opetus-
menetelmien kehittäminen on keskei-
sessä asemassa. Reyes & Calvezin (2011)
mukaan rakennusalan koulutuksen
muuttamisessa opiskelijakeskeisemmäk-
si on opettajilla merkittävä rooli. Opet-
tajien tulee pystyä luomaan edellytykset
opiskelijalähtöisempään oppimiseen.
Pedagogiikka ei kuitenkaan kuulu insi-
nööritieteiden vahvuuksiin (Korhonen-
Yrjänheikki, 2011). Usein rakennustek-
niikan yliopisto-opetuksen tarjoajilla
onkin puutteellinen käsitys siitä miten
ihminen oppii (Bernold, 2005). Näiden
seikkojen vuoksi opetusmenetelmälli-
nen lähestymistapa tekniikan alan yli-
opisto-opetuksen kehittämiseen on mer-
kityksellinen. 

Tutkivasta oppimisesta on esitetty
useita malleja ja käyty keskustelua mitä
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tutkiva oppiminen on (ks. Anderson
ym., 2011). Tässä artikkelissa keskity-
tään Suomessa tunnetuksi tulleeseen
tutkivan oppimisen malliin, jonka Hak-
karainen kollegoineen on kehittänyt
(Hakkarainen, 1998; Hakkarainen ym.,
2004; Muukkonen ym., 1999). Se koos-
tuu seuraavista osista; kontekstin luomi-
nen, jaettu asiantuntijuus, tutkimusky-
symysten asettaminen, työskentelyteo-
rioiden luominen, kriittinen arviointi,

uuden tiedon etsiminen, uusien kysy-
mysten asettaminen ja uusien työsken-
telyteorioiden luominen. Tutkiva oppi-
minen on pedagoginen malli, jossa op-
pimisprosessia tarkastellaan oppimisen
ja tiedonrakentelun välisenä vuorovai-
kutuksena. Mallin perustana on tiedon-
rakentamisen teoria (ks. Scardamalia &
Bereiter, 1994). Tutkivan oppimisen tar-
koituksena on tukea asiantuntijalle tyy-
pillistä tiedonhankintaa. Se korostaa op-
pijan aktiivisuuden ja yhteistyön vaiku-
tusta tutkimuksen suuntaamiseen. Kes-
keistä on muun muassa tavoitteiden
asettaminen, kyseleminen, asioiden se-
littäminen ja itsearviointi. Tutkivassa
oppimisessa tiedon luomiselle on olen-
naista kysymysten asettelu ja seuraami-
nen. 

Tutkiva oppiminen perustuu sosio-
konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen.
Konstruktivistisen oppimiskäsityksen
mukaan oppiminen on aktiivista tiedon
rakentamista, joka perustuu yksilön ai-
kaisempaan tietoon ja kokemuksiin
(Jääskelä & Böök, 2010). Sosiokon-
struktivistisen oppimiskäsityksen mu-
kaan oppiminen ja tiedon rakentami-
nen tapahtuvat sosiaalisten ja yksilöllis-
ten prosessien vuorovaikutuksessa (Pa-
linscar, 1998). 

Tutkiva oppiminen valittiin tutki-
muksen opetusmenetelmälliseksi lähtö-
kohdaksi, koska menetelmän on todettu
vastaavan nykyaikaisia oppimiskäsityk-
siä ja harjoittavan yleisesti tietoyhteis-
kunnassa vaadittavia taitoja, kuten
oman ajattelun ja tiedon säätelytaitoja
(ks. Hakkarainen ym., 1999). Teknilli-
sen korkeakoulutuksen kansallisen
visio- ja strategiaprojektin tulosten mu-
kaan yleisesti tekniikan alan tulevaisuu-
den osaamistarpeita, joihin nykyinen
koulutus ei riittävästi vastaa, ovat jaettu
asiantuntijuus ja avointen ongelmien
määrittäminen ja ratkaiseminen (Mieli-
tyinen, 2009), jotka ovat keskeisiä osia
tutkivassa oppimisessa. Lisäksi tutki-
vaan lähestymistapaan perustuvia ope-
tusmenetelmiä on käytetty vähän raken-
nusalan yliopistokoulutuksessa. Raken-
nusalan yliopistokoulutuksessa on käy-
tetty aktivoivia menetelmiä, mutta ne
ovat perustuneet pääosin perinteiseen
projektioppimiseen tai case-pohjaiseen
opetukseen. Hakkarainen ym. (2005)
mukaan tutkiva oppiminen eroaa perin-
teisestä projektioppimisesta erityisesti
kysymysten asettelussa. Perinteisessä
projektioppimisessa tehtävä ja ongelma
on valmiiksi annettu, eikä opiskelijoita
erityisesti ohjata tunnistamaan tutki-
musongelmia. Usein projektioppimises-
sa arvostetaan hienoja lopputuotteita
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enemmän kuin syvällistä oppimista. 

Tutkivassa oppimisessa on samoja
piirteitä kuin yliopisto-opetuksessa,
myös rakennustekniikan koulutuksessa
(ks. esim. Aalborg University, 2010), laa-
jemmalle levinneessä ongelmalähtöises-
sä opetuksessa. Molemmat ovat opiske-
lijalähtöisiä menetelmiä, jotka perustu-
vat opiskelijoiden aktiiviseen työskente-
lyyn. Oleellisin ero näiden menetelmien
välillä on lähtötilanne. Ongelmalähtöi-
sessä opetuksessa oppimisen käynnistä-
jänä on alan autenttiset käytännöstä
nousevat ongelmat, joita opiskelijat rat-
kovat ryhmätyöskentelyn kautta (Poike-
la, 2003). Tutkivassa oppimisessa lähtö-
kohtana on annettu aihepiiri, jonka
pohjalta opiskelijat itse määrittelevät ai-
healueeseen liittyviä ongelmia (Hakka-
rainen, 2004). Itse ongelmanratkaisu-
prosessit ovat samankaltaisia. Molem-
mat menetelmät ovat syklisiä. Niissä läh-
detään liikkeelle opiskelijoiden pohja-
tiedoista ja ennakkokäsityksistä. Oppi-
minen tapahtuu opiskelijoiden oman
työskentelyn ja tiedonrakentamisen
kautta, jolloin opiskelijat muodostavat
uusia kehittyneitä käsityksiä opiskelta-
vista asioista.

Tutkivan oppimisen kokeiluja ja nii-
hin liittyviä tutkimuksia on tehty Suo-
men yliopistoissa 1990-luvun lopulta
saakka (ks. mm. Muukkonen ym., 1999;
Lakkala ym., 2005; Lakkala ym., 2008;
Muukkonen ym., 2010). Usein yliopis-
to-opetuksessa tehdyissä tutkivan oppi-
misen käytännön kokeiluissa on keskei-
senä elementtinä ollut uuden tiedon yh-
teisöllisen tiedon rakentamisen proses-
siin liittyvän virtuaalisen alustan tai oh-
jelmiston kehittäminen ja sen kokeilu
(ks. mm. Põldoja ym., 2006). Muukko-
nen ym. (2005) ovat verranneet tutkivan
oppimisen prosesseja teknologiaa hyö-

dyntäen ja ilman teknologiaa toteute-
tuilla kursseilla. Hakkaraisen (2004)
mukaan tutkiva oppiminen on ennen
kaikkea pedagoginen malli. Vaikka sen
kehittämisen lähtökohtana on ollut ke-
hittyneen tieto- ja viestintätekniikan
hyödyntäminen oppimisprosessissa, ei
tekniikka ole keskeisin osa vaan ainoas-
taan väline toteuttaa yhteisöllistä oppi-
mista (ks. Scardamalia & Bereiter, 1994)
ja jaettua asiantuntijuutta.

Artikkelin päätavoitteina on kirjalli-
suuteen perustuen:

1. määrittää rakennusalan tulevaisuu-
den osaamistarpeita, joita nykyinen
rakennusalan yliopistokoulutus ei tue
riittävästi,
2. kuvata tekniikan alan, erityisesti
rakennustekniikan, yliopistokoulu-
tuksen keskeisimmät kehitystarpeet,
3. analysoida tukevatko tiedon luo-
miseen perustuvat opetusmenetelmät
opiskelijoiden kehittymistä rakennus-
alan tulevaisuuden osaajiksi,
4. tehdä synteesi rakennustekniikan
tulevaisuuden osaamistarpeiden ja
tutkivan oppimisen välisestä yhtey-
destä.

Artikkelissa pyritään vastaamaan seu-
raaviin tutkimuskysymyksiin:

1. Mitkä ovat ne osaamistarpeet, joita
rakennusalan nykyinen yliopistokou-
lutus ei riittävästi tue?
2. Voidaanko tutkivalla oppimisella
tukea näiden taitojen oppimista ja ra-
kennustekniikan yliopisto-opiskelijoi-
den kasvua tulevaisuuden ammatti-
laisiksi?



Kirjallisuuskatsauksen 
toteutus

Tutkimuksessa tehtiin kirjallisuus-
katsaus rakennusalan osaamistar-
peita ja rakennusalan yliopisto-

koulutuksen opetusmenetelmien kehit-
tämistä käsittelevistä tieteellisistä refe-
ree-artikkeleista. Tutkimus toteutettiin
pääosin systemaattisen kirjallisuuskat-
sauksen (ks. Salminen, 2011) mukaises-
ti soveltaen Finkin (2005) esittämää
mallia kirjallisuuskatsauksen etenemi-
sestä. Katsauksessa on piirteitä myös in-
tegroivasta kirjallisuuskatsauksesta (ks.
Salminen, 2011), joka on menetelmälli-
sesti lähellä systemaattista katsausta. In-
tegroiva kirjallisuuskatsaus sallii aineis-
tona myös erilaisin metodein tehdyt tut-
kimukset ja erilaiset aineistotyypit.

Tekniikan, erityisesti rakennusalan,
yliopistokoulutusta käsitteleviä artikke-
leita haettiin American Society of Civil
Engineering -portaalista, joka sisältää 33
tekniikan alan tiedelehteä, European
Journal of Engineering Education tiede-
lehdestä sekä Nelli-portaalista raken-
nustekniikan julkaisuista; Emerald Jour-
nals, Science Direct ja Sage Premier -tie-
tokannoista. Hakusanoina käytettiin yh-
distelmiä termeistä ’education’,  ’teach -
ing method’, ‘construction’, ’civil engi-
neering’, ’professional development’ ja
‘competency’ (ks. taulukko 1). Hakusa-
noina käytettiin laajoja ja yleisiä termejä,
koska haluttiin varmistua, että mahdol-
lisimman moni viime vuosina julkais-
tuista rakennustekniikan yliopistokou-
lutusta käsittelevistä artikkeleista sisältyy
hakuihin. Hakujen laajuuden vuoksi
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Taulukko 1. Aineistohaut tekniikan alan tietokantoihin.

Hakusanat Hakukentät Vuosirajaus Tulosten 
lkm

education + construction subject headings 2000-2012 155
education + civil engineering subject headings 2000-2012 41
teaching method + construction all text fields 2010-2012 12
teaching method + civil engineering all text fields 2010-2012 18
professional development + construction all text fields 2010-2012 74
professional development + civil engineering all text fields 2010-2012 53
competency + construction all text fields 2010-2012 8
competency + civil engineering all text fields 2010-2012 6

civil engineering abstract 2000-2012 27
construction abstract 2000-2012 34
competency abstract 2000-2012 34
professional development abstract 2000-2012 64

education + construction sana- ja aihehaku - 54
education + civil engineering sana- ja aihehaku - 8
competency + construction sana- ja aihehaku - 8
competency + civil engineering sana- ja aihehaku - 0
professional development + construction sana- ja aihehaku - 5
professional development + civil engineering sana- ja aihehaku - 0

Haku
tietokanta

ASCE, 
American Society
of Civil Engineering,
journals

European Journal
of Engineering 
Education

Nelli-portaali, 
tietokannat 
Emerald Journals,
Science Direct ja
Sage Premier



suuri osa löydetystä aineistosta jätettiin
tarkastelun ulkopuolelle artikkelin otsi-
kon perusteella. Tämän jälkeen artikke-
lien tiivistelmien perusteella 52 artikke-
lia valittiin tarkemman analyysin koh-
teeksi. Artikkelien otsikoiden ja tiivis-
telmien perusteella tehty aineistovalinta
perustuu tutkijan näkemykseen ja päät-
telyyn siitä, minkälaisella aineistolla voi-
daan vastata asetettuihin tutkimuskysy-
myksiin. Valintakriteereinä olivat, että
artikkelin tuli liittyä yliopistotasoiseen
koulutukseen sekä insinöörien osaamis-
tarpeisiin, rakennusalan koulutuksen
kehitystarpeisiin tai aktivoivien opetus-
menetelmien soveltamiseen rakennus-
alan koulutuksessa. Artikkelien valin-
nassa painotettiin vuoden 2006 jälkeisiä
julkaisuja. Hakujen ulkopuolelta aineis-
toksi valittiin yksi tutkivaa oppimista ra-
kennusalan koulutuksessa käsittelevä
konferenssiartikkeli.

Katsauksessa on mukana myös Kati
Korhonen-Yrjänheikin (2011) teknisen
alan yliopistokoulutuksen kehitystarpei-
ta Suomessa määrittelevä väitöskirja,
Tekniikan Akateemisten Liiton (ks. Mie-
lityinen, 2009; Takala, 2009; Altt &
Korhonen-Yrjänheikki, 2008) ja Ameri-
can Society of Civil Engineering (2007)
tekemät selvitykset insinöörin tulevai-
suuden osaamistarpeista sekä rakennus-
alan osaamistarpeita Suomessa määrit-
tävä Opetushallituksen (2011) raportti,
Elinkeinoelämän keskusliiton (2011) te-
kemä selvitys ja Teknologiateollisuus
ry:n (Meristö ym., 2008) tekemä selvitys.

Aineiston analysointi aloitettiin luo-
kittelemalla artikkelit järjestykseen,
jonka mukaisesti analyysi toteutettiin.
Artikkelien sisällönanalyysi tehtiin tau-
lukoimalla tutkimusten päätulokset ja
tulosten pohjalta esitetyt johtopäätökset
sekä muut artikkeleissa esiintyneet

osaamistarpeisiin ja koulutuksen kehi-
tystarpeisiin liittyvät näkökulmat. Näi-
den pohjalta ryhmittelemällä ja luokit-
telemalla muodostettiin neljä pääluok-
kaa osaamistarpeista, joiden kehittymis-
tä nykyinen rakennusalan yliopistokou-
lutus ei tue riittävästi. Määriteltyjä osaa-
mistarpeita tarkastellaan rakennustek-
niikan aktivoivien opetusmenetelmiin
liittyvien tutkimusten sekä nykyisten op-
pimiskäsitysten, erityisesti tutkivan op-
pimisen ja tiedon luomiseen perustuvan
opetusfilosofian näkökulmasta. 

Kun noin 40 artikkelia oli analysoitu,
todettiin samojen asioiden toistuvan ar-
tikkeleissa, eikä uusia näkökulmia enää
tullut esille yksittäisiä poikkeuksia lu-
kuun ottamatta. Koska viimeisten artik-
kelien analyysissa ei tullut uusia merkit-
täviä trendejä esille, ei laajemman ai-
neiston analyysia nähty tarpeelliseksi.
Näin ollen tutkimuksessa käytetty tek-
nisten alojen koulutukseen liittyvä ai-
neisto koostuu 42 artikkelista, seitse-
mästä osaamistarveraportista ja yhdestä
väitöskirjasta. Tutkivaan oppimiseen ja
yleisesti oppimiseen ja opetusmenetel-
miin sekä ammatilliseen osaamiseen liit-
tyvä kirjallisuus valittiin ensinnäkin tut-
kivaan oppimiseen liittyvien näkökul-
mien pohjalta sekä rakennusalan yli-
opistokoulutukseen liittyvässä kirjal-
lisuuskatsauksessa esille nousseiden tee-
mojen mukaan.
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Rakennusalan 
osaamistarpeet, 

joita nykyinen yliopistokoulutus
ei tue riittävästi

Artikkelien analyysissa määritet-
tiin neljä osaamistarpeiden pää-
luokkaa, joita nykyinen raken-

nusalan yliopistokoulutus ei riittävästi
tue:

1. Poikkitieteelliset ryhmätyötaidot
2. Oppimistaidot
3. Ammatilliset taidot
4. Kestävään rakentamiseen liittyvä
osaaminen.

Merkittävin luokka on poikkitieteel-
liset ryhmätyötaidot. Useassa artikkelis-
sa korostetaan yhteistyö-, ryhmätyö- ja
kommunikointitaitoja (ks. Christodou-
lou, 2004; Hattum-Janssen & Lou-
renco, 2008; Haselbach & Maher, 2008;
Ahern, 2010; Bhandari ym., 2011; De-
derichs ym., 2011; Gavin, 2011; Male
ym., 2011; Ramirez ym., 2011; Reyes &
Galvez, 2011; Schexnayder & Anderson,
2011; Shen & Jensen, 2011; Grau ym.,
2012; Korkmaz, 2012). Poikkitieteelli-
syys ja monialaisuus korostuvat myös
monessa artikkelissa (ks. Chan ym.,
2002; Bhandari ym., 2011; Dederichs
ym., 2011; Male ym., 2011; Ramirez ym.,
2011; Reyes & Galvez, 2011; Tatum,
2011; Goggins, 2012; Grau ym., 2012;
Korkmaz, 2012). Poikkitieteellinen osaa-
minen vaatii taitoa työskennellä eri alo-
jen ammattilaisten kanssa sekä näke-
mystä, miten eri alojen näkökulmat liit-
tyvät toisiinsa. Rakennusinsinöörien työ
vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan ja alan
ammattilaisten tulee huomioida mm.
poliittiset (ks. Chinowsky ym., 2006;
Wang ym., 2010), taloudelliset (ks. Chi-
nowsky ym., 2006) ja kulttuuriset (ks.
Christodoulou, 2004; Jaeger & Adair,

2010; Wang ym., 2010) ulottuvuudet.
Myös kansainvälinen yhteistyö kuuluu
rakennusinsinöörien osaamistarpeisiin
(ks. Wang ym., 2010; Soibelman ym.,
2011).

Toinen pääosaamistarve, johon ny-
kyinen koulutus ei vastaa, ovat oppimi-
seen liittyvät taidot. Oppimistaitojen
pääluokkaan kuuluu artikkeleissa ko-
rostetuista asioista elinikäisen oppimi-
sen, jatkuvan kehittymisen ja ammatti-
taidon ylläpidon taidot (ks. Chan ym.,
2002; Ribeiro & Mizukami, 2005; Wall
& Ahmed, 2008; Hattum-Janssen &
Lourenco, 2008; Ahern, 2010; Tatum,
2011), kriittisen ja analyyttisen ajattelun
taidot (ks. Clark, 2011; Shen & Jensen,
2011), monimutkaisten ongelmien rat-
kaisutaidot (ks. Shen & Jensen, 2011),
opiskelijan oman ajankäytönhallintatai-
dot (ks. Bernold, 2007; Shen & Jensen,
2011) sekä kognitiiviset taidot kuten it-
sesäätely- ja itsensä johtamistaidot (ks.
Chan ym., 2002; Bernold, 2005;
Ribeiro & Mizukami, 2005; Bernold,
2007; Male ym., 2011; Schexnayder &
Anderson, 2011; Ahn ym., 2012).

Kolmas osaamistarpeiden pääluokka
on rakennusinsinöörin tarvitsemat am-
matilliset taidot, jotka jäävät usein tek-
niseen osaamiseen keskittyvien opetus-
ohjelmien ulkopuolelle. Keskeisiä am-
matillisia taitoja ovat projektinhallinta-
osaaminen (ks. mm. Tatum, 2011; Grau
ym., 2012) ja rakennusprojektien komp-
leksisuuden ymmärtäminen (ks. Chan
ym., 2002; Haselbach & Maher, 2008;
Gavin, 2011; Schexnayder & Anderson,
2011). Projektinhallinnassa korostuvat
myös ihmisten johtamistaidot ja sosiaa-
linen ulottuvuus (ks. Jaeger & Adair,
2010; Zhang ym., 2012), jotka jäävät
usein teknisen projektinhallinnan var-
joon. Muita esille tulleita ammatillisen
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osaamisen osa-alueita ovat mm. teorioi-
den käytäntöön soveltamistaito (ks.
Goggins, 2012; Soibelman ym., 2011;
Tatum, 2011), it-osaaminen ja uuden
teknologian käyttöönottotaidot (ks;
Chan ym., 2002; Christodoulou, 2004;
Wall & Ahmed, 2008; Ramirez ym.,
2011) sekä luovuus- ja innovaatio-osaa-
minen (ks. MacLeod, 2010; Clark,
2011). Myös yhteistyö- ja poikkitieteelli-
nen osaaminen ovat osa insinöörien am-
matillisia taitoja. Ne luokiteltiin kuiten-
kin omaksi pääluokaksi, koska ne ko-
rostuivat voimakkaasti omana katego-
rianaan.

Neljäs pääluokka on kestävään ra-
kentamiseen liittyvä osaaminen (ks.
Murray & Cotgrave, 2007; Bhandari
ym., 2011; Reyes & Galvez, 2011; Schex-
nayder & Anderson, 2011; Tatum,
2011; Korkmaz, 2012). Kestävä rakenta-
minen on ainoa sisältölähtöinen näkö-
kulma, joka nousi esille. Se on läheises-
ti yhteydessä muihin osaamistarpeiden
pääluokkiin, koska kestävä rakentami-
nen lisää poikkitieteellisen osaamisen
tarvetta, vaatii insinööreiltä uusien tai-
tojen oppimista sekä tekee rakennus-
projekteista kompleksisempia ja vai-
keammin hallittavia kokonaisuuksia.

Rakennusalan 
yliopistokoulutuksen

kehitystarpeet

Useissa viime vuosina julkaistuis-
sa rakennusalan koulutusta
koskevissa artikkeleissa on ko-

rostettu monitieteisen osaamisen ja yh-
teistyötaitojen merkitystä. Yhteistyö ra-
kennusprojekteissa on haastavaa. Osa-
puolia on paljon ja jokainen rakennus-
hanke on jossain määrin ainutlaatui-
nen, uniikki projekti. Osapuolten
määrä on tulevaisuudessa pikemminkin

kasvamassa kuin vähenemässä. Esimer-
kiksi suunnittelijoiden määrä on pro-
jekteissa viime vuosina kasvanut, koska
yhä useammin suunnitteluun osallistuu
eri alojen ammattilaisia. Tämä vaatii
työntekijöitä, joilla on kokemusta yh-
teistyöstä monialaisissa ryhmissä (Dede-

richs ym., 2011). Male ym. (2011) mu-
kaan kommunikointitaidot sekä työs-
kentely monialaisissa ryhmissä ovat insi-
nööriksi valmistuvien tärkeimpiä genee-
risiä taitoja. Yhteistyötaidot ovat tärkeä
rakennusinsinöörin osaamisalue riippu-
matta missä roolissa työskentelee (ks.
Shen & Jensen, 2011). Yhteistyötaitojen
merkitys korostuu kestävän rakentami-
sen projekteissa, jotka ovat kompleksi-
sempia kuin tavalliset rakennushank-
keet (Korkmaz, 2012). Kestävä rakenta-
minen vaatii uudenlaista osaamista ja lä-
hestymistapaa, jossa korostuvat myös so-
siaaliset, ekonomiset ja ympäristönäkö-
kulmat perinteisten aikataulun, kustan-
nusten ja laadun hallinnan lisäksi (Mur-
ray & Cotgrave, 2007). 

Myös Suomessa tehdyissä tekniikan
(Mielityinen, 2009; Takala, 2009; Kor-
honen-Yrjänheikki, 2011), rakennusalan
(Opetushallitus, 2011) ja yleisesti elin-
keinoelämän (Elinkeinoelämän keskus-

55

Kestävä 
rakentaminen
lisää poikki-
tieteellisen 
osaamisen 
tarvetta.



56

liitto, 2011) tulevaisuuden osaamis- ja
koulutustarpeita määrittelevissä tutki-
mushankkeissa ja selvityksissä koroste-
taan poikkitieteellistä osaamista ja mo-
nialaisen ryhmätyöskentelyn merkitystä
sekä oppimisessa että tulevaisuudessa
vaadittavassa osaamisessa. Korhonen-Yr-
jänheikin (2011) mukaan tulevaisuudes-
sa insinööri tarvitsee työelämässä yhä pa-
rempia valmiuksia yhteisölliseen oppi-
miseen ja jaettuun asiantuntijuuteen. In-
sinööriopiskelijoita on perinteisesti kou-
lutettu tietyn spesifin alan ongelmanrat-
kaisijoiksi, jolloin yhteistoiminnallinen
oppiminen voi olla heille vaikeaa (Kork-
maz, 2012). 

Korhonen-Yrjänheikin (2011) mu-
kaan insinöörikoulutuksessa tulisi kes-
kittyä luovan kriittisen ajattelun akti-
vointiin kompleksisten ongelmien mää-
rittelyssä ja analysoinnissa. Tämä vaatii
monialaista lähestymistapaa, joka on eri-
tyisen tärkeää kestävän kehityksen näkö-
kulmasta, koska se on luonteeltaan
kompleksista ja monialaista.  Koko-
naisuudessaan tekniikan yliopisto-opetus
on suurelta osin oppiainekohtaista, jol-
loin poikkitieteellistä ryhmätyöskentelyä
on vaikea toteuttaa. MacLeodin (2010)
mukaan opetussuunnitelman eri aihe-
alueiden väliseen synergiaan ei kiinnite-
tä riittävästi huomiota. Opiskelussa ja
työelämässä tarvittavat rakennusalan teo-
riat voivat olla opiskelijoilla pääosin hal-
lussa, mutta niiden soveltaminen ja käyt-
täminen yhteistyötä vaativissa projekti-
töissä voi olla puutteellista (Soibelman
ym., 2011). Teorian ja käytännön insi-
nööritaitojen yhteensovittamisessa on
kehitettävää. Teoriapainotteinen opetus
ei tue riittävästi ymmärryksen kehitty-
mistä (MacLeod, 2010). Erityislahjak-
kuuksia ei myöskään huomioida riittä-
västi tekniikan korkeakoulutuksessa
(Korhonen-Yrjänheikki, 2011).

Ahn ym. (2012) ovat määritelleet 14
pääosaamisvaatimusta rakennusteknii-
kan valmistuville ja luokitelleet ne nel-
jään luokkaan; yleinen, affektiivinen,
kognitiivinen ja tekninen osaaminen.
USA:ssa rakennusliikkeille (n=100) teh-
dyn kyselyn perusteella affektiivinen
osaaminen on tärkein osaamisalue, jota
valmistuvalta vaaditaan. Affektiivinen

osaaminen sisälsi muun muassa ihmis-
ten johtamis-, yhteistyö- ja ihmissuhde-
taitoja. Yleisesti affektiiviseen osaami-
seen kuuluu sosiaalinen ja emotionaali-
nen kyvykkyys, joka ihmisten johtami-
sessa näkyy johtamisen tunneälynä ja
emotionaalisena johtamisena (ks. Noke-
lainen & Ruohotie, 2006). Tunneäly ja
sosiaaliset taidot ovat merkittäviä raken-
nusprojektin johtajan taitoja (Zhang
ym., 2012). Myös persoonallisuuden piir-
teet ja motivationaaliset ominaisuudet
kuuluvat affektiiviseen ulottuvuuteen
(Ruohotie, 2005). Rakennusalan koulu-
tuksessa keskitytään liian vähän sosiaali-
seen osaamiseen (Bhandari ym., 2011;
Zhang ym., 2012), vaikka se on esimer-
kiksi projektin johtajien keskeistä osaa-
misaluetta. Sosiaalinen osaaminen liittyy
läheisesti myös yhteistyötaitoihin ja poik-
kitieteellisyyteen.

Affektiiviseen
osaamiseen
kuuluu
sosiaalinen ja
emotionaalinen
kyvykkyys.



Ahn ym. (2012) tutkimuksessa raken-
nusliikkeet pitivät kognitiivista osaamis-
ta lähes yhtä tärkeänä kuin affektiivista
osaamista. Hakkarainen ym. (1999) ko-
rostavat metakognitiivisten tietojen ja
taitojen, eli oman ajattelu- ja oppimis-
prosessin säätelytaitojen, merkitystä ny-
kyisen tietoyhteiskunnan osaamistarpei-
na. Nopeasti muuttuva ja lisääntyvä
tieto sekä toimintaympäristön jatkuva
muutos vaativat yksilöltä oman ajatte-
lun ja tiedon säätelytaitoja sekä taitoa
ratkaista monimutkaisia ongelmia. Esi-
merkiksi teknologia-alan tulevaisuuden
osaamistarpeita määrittävässä raportissa
(Meristö ym., 2008) todetaan uuden tie-
don nopean soveltamisen menestyksen
lähtökohdaksi. Van Hattum-Jansen &
Lourenco (2008) ovat tutkimuksessaan
saaneet positiivisia tuloksia opiskelijoi-
den oppimisprosessin ja itsearviointitai-
tojen kehittymisestä rakennustekniikan
kurssilla, jossa vertaisarviointi ja itsear-
viointi olivat keskeisenä osana kurssin
suoritusta. Näitä taitoja insinöörit tar-
vitsevat työelämässä arvioidessaan erilai-
sia tilanteita ja käyttäytymistä mm. pää-
töksiä tehdessään. Myös Male ym.
(2011) korostavat itsesäätely- ja -hallinta-
taitoja valmistuvien insinöörien osaa-
mistarpeena. Ruohotien (2003) mukaan
asiantuntijan osaamisprofiili muodos-
tuu ammattispesifisestä tiedosta, taidos-
ta soveltaa tietämystä käytännön ongel-
mien ratkaisemisessa sekä metakognitii-
visista ja korkean asteen ajattelun tai-
doista. 

Oman oppimisen ja toiminnan ref-
lektointitaidot ovat oleellisia myös elin-
ikäisessä oppimisessa. Insinööreillä
tulee olla kyky päivittää osaamistaan ja
heidän tulee jatkuvasti uudelleen oppia
omaa ammattitaitoaan (Ribeiro & Mi-
zukami, 2005). Elinikäisen oppimisen
taitoja voidaan myös kehittää osana ra-

kennusalan yliopistokoulutusta (ks.
esim. van Hattum-Jansen & Lourenco,
2008). Rakennusalalle kuten monelle
muullekin alalle tulee jatkuvasti uusia si-
sällöllisiä osaamistarpeita. Viime vuosi-
na rakennusalaan vaikuttaneita trendejä
ovat mm. käyttäjälähtöisyys, elinkaari- ja
energiatekniikka, kestävä rakentami-
nen, digitalisoituminen ja väestön
ikääntyminen. Näiden lisäksi uusia si-
sällöllisiä vaatimuksia tulee alalle tule-
vaisuudessa vielä kiihtyvällä tahdilla.
Kukaan ei pysty varmasti sanomaan
minkälaisia tietoja ja taitoja opiskelijat
tarvitsevat valmistuessaan. Kaikkia näitä
sisältöjä on mahdoton sisällyttää yksit-
täisen opiskelijan opintosuunnitel-
maan. Tämä on keskeinen syy miksi
elinikäinen oppiminen ja oppimaan op-
pimisen taidot ovat tulevaisuudessa yhä
tärkeämpiä asiantuntijan osaamistarpei-
ta. Bernoldin (2005) mukaan rakennus-
alan insinöörikoulutuksessa opiskelutai-
toihin ei kuitenkaan kiinnitetä huomio-
ta, vaan yleisesti oletetaan, että opiskeli-
joilla on tarvittavat opiskelutaidot, vaik-
ka näin ei aina ole. Chan (2002) esittää,
että yliopistojen tulisi olla proaktiivisia
edelläkävijöitä poikkitieteellisen, jatku-
vaan kehittymiseen ja elinikäiseen oppi-
miseen perustuvan opetuksen kehittä-
misessä.

Yksi suurimmista tarpeista rakennus-
alan koulutuksessa on kehittää insinöö-
ri-opiskelijoiden ammatillisia taitoja,
jotka jäävät perinteisen teknisen opetus-
ohjelman ulkopuolelle. Siller ym. (2009)
mukaan USA:ssa näiden taitojen sovit-
taminen insinöörikoulutukseen on
ollut haasteellista. Pelkät tekniset taidot
eivät ole enää riittäviä insinööriopiskeli-
joille (Ribeiro & Mizukami, 2005).
Myös Yepes ym. (2012) mukaan raken-
nustekniikan koulutusohjelmissa on
keskitytty pääosin teknisiin asioihin,
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kuten suunnitteluun ja laskemiseen,
mutta vähän huomiota on kiinnitetty
esimerkiksi projektin johtamiseen liitty-
viin toimintoihin. Toisaalta Goodman
& Chinowsky (2000) toteavat, että ra-
kennusalan johtamisessa keskitytään
pääosin projektin johtamiseen ja vä-
hemmän huomiota kiinnitetään organi-
saatioiden ja yritysten johtamiseen. Pro-
jektin johtamiseen liittyvä koulutus on
merkityksellistä, koska pitkäkään työko-
kemus projektin hallinnasta ei välttä-
mättä tuo riittävää osaamista (ks. Grau,
2012). Tosin projektin johtajien koulu-
tuksessakin keskitytään projektin tekni-
seen johtamiseen ja liian vähän sosiaali-
seen osaamiseen, joka on projektin on-
nistumisen kannalta keskeinen projek-
tin johtajan osaamisalue (Zhang ym.,
2008; Jaeger & Adair, 2010). Rakennus-
alan koulutuksessa yleisestikin ihmisten
johtamiseen tulisi kiinnittää enemmän
huomiota (Toor & Ofor, 2008; Ellis &
Petersen, 2011). Kiinteistö- ja rakenta-
misalan osaamistarveraportissa (Ope-
tushallitus, 2011) esitetään, että johta-
miskoulutuksessa tulisi keskittyä liike-
toimintaosaamiseen sekä suurien koko-
naisuuksien ja projektien johtamiseen.
Wang ym. (2010) toteavat, että raken-
nustuotannon opetussuunnitelmat
eivät yleensä tarjoa edes perustaitoja
kansainvälisestä projektin johtamisesta.

Luovuus ja innovaatio-osaaminen ko-
rostuvat tekniikan ja rakennusalan tule-
vaisuuden osaamistarpeita koskevissa
selvityksissä (ks. esim. American Society
of Civil Engineers, 2009). Elinkeinoelä-
män keskusliiton (2011) mukaan luo-
vuus tulisi olla kaiken opetuksen kehit-
tämisen lähtökohtana. Innovaatio-osaa-
mistarpeet on osittain tunnistettu ra-
kennusalan koulutuksessa. Innovaatioi-
hin liittyviä tutkimuksia ja opetuskokei-
luja rakennusalan yliopistokoulutuk-

seen liittyen on kuitenkin tehty suhteel-
lisen vähän. Sahlbergin (2009) mukaan
luovuus ja valmius työskennellä inno-
vaatioiden parissa voi tehostaa myös
elinikäistä oppimista. Rakennusalan
koulutusta käsittelevissä artikkeleissa,
muutamaa poikkeusta lukuun ottamat-
ta (ks. MacLeod, 2010; Clark, 2011), luo-
vuus ja innovaatiotaidot eivät korostu-
neet yhtä voimakkaasti kuin osaamistar-
veraporteissa. MacLeodin (2010) mu-
kaan perinteinen insinöörikoulutus ei
tue riittävästi innovaatiotaitojen kehit-
tymistä. Yleisesti koulutuksen järjestä-
jien on vaikea löytää keinoja sovittaa in-
novaatiotarpeet ja luovuus nykyisiin
opetus- ja oppimisprosesseihin (Sahl-
berg, 2009). 

Kansainvälistyvä rakennusala ja liike-
toimintaympäristö asettavat uusia osaa-
mistarpeita rakennusalan insinööreille
(ks. Wang ym., 2010; Soibelman ym.,
2011). 2000-luvun rakennusalan am-
mattilaisten tulee pystyä työskentele-
mään tehokkaasti kansainvälisessä toi-
mintaympäristössä ja osata kansainväli-
sissä projekteissa tarvittavia taitoja, joi-
hin kuuluvat esimerkiksi ympäristö-,
kulttuuri- ja poliittiset näkökulmat
(Wang ym., 2010). Myös suurien ja
kompleksisten projektien hallintaan liit-
tyvään osaamiseen tulisi keskittyä ny-
kyistä enemmän. Rakennusinsinöörien
tulee ymmärtää kompleksisten projek-
tien yksittäisten asioiden välisiä yhteyk-
siä (Schexnayder & Anderson, 2011).

Aktivoivat opetusmenetelmät 
rakennusalan 

yliopistokoulutuksessa

Opetuskokeiluja, joissa on käy-
tetty erilaisia aktivoivia mene-
telmiä, kuten yhteistoiminnal-

lista oppimista (Reyes & Galvez, 2011;
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Korkmaz, 2012), projektilähtöistä oppi-
mista (Chinowsky ym., 2006), case-poh-
jaista oppimista (Sankar ym., 2008;
Korkmaz, 2012) ongelmalähtöistä oppi-
mista (Ribeiro & Mizukami, 2005;
Ahern, 2010; Gavin, 2011; Rodrigues
Da Silva ym., 2012), kokemuksellista op-
pimista (Lee ym., 2008), poikkitieteellis-
tä projektioppimista (Bhandari ym.,
2011; Dederichs ym., 2011), skenaario-
keskeistä oppimista (Bell ym., 2010), su-
lautuvaa oppimista (Wall & Ahmed,
2008) ja tutkivaa oppimista (Salmisto,
2012), on viime vuosina tehty eri maissa
suhteellisen paljon rakennusalan yli-
opisto-opetuksessa. Osallistujamäärät
kursseilla ovat olleet melko pieniä, tyy-
pillisesti alle 50 opiskelijaa. Kokemukset
kursseista ovat olleet pääsääntöisesti po-
sitiivisia ja niissä on havaittu opiskeli-
joiden kehittymistä tulevaisuudessa tar-
vittavassa osaamisessa kuten ryhmätyö-
taidoissa (ks. esim. Williams & Pender,
2002; Dederichs ym., 2011; Soibelman
ym., 2011; Goggins, 2012; Korkmaz,
2012) ja kognitiivisessa osaamisessa (ks.
esim. Reyes & Calvez, 2011; Rodrigues
Da Silva ym., 2012). Myös sisältöjen op-

piminen ja ymmärrys on parantunut
(ks. esim. Chinowsky ym., 2006).

Opiskelumotivaatio ja kiinnostuksen
herääminen ovat keskeisiä tekijöitä op-
pimisessa. Mm. Bell ym. (2010) ja Reyes
& Calvez (2011) ovat havainneet opiske-
lijoiden motivaation parantuneen käy-
tettäessä aktivoivia opetusmenetelmiä.
Rodrigues Da Silva ym. (2012) PBL-
kurssilla opiskelijoiden kiinnostus ai-
heeseen kasvoi enemmän kuin perintei-
sellä tavalla toteutetulla kurssilla. Opis-
kelijoiden kiinnostuttua opiskeltavista
asioista ovat he valmiimpia työskentele-
mään oppimisensa eteen ja oppimistu-
lokset paranevat (ks. Lonka & Ketonen,
2012). Opiskelijoiden kiinnostuksen he-
rättämisen tulisikin olla opetuksen yksi
keskeinen tavoite.

Lee ym. (2008) on havainnut koke-
muksellisen oppimisen kokeilussa, että
kaikki opiskelijat eivät ole välttämättä
valmiita tai omaksu uusia opetusmene-
telmiä, vaan pysyttelevät omissa van-
hoissa oppimistyyleissään. Kokemuksel-
lisen oppimistyylin omaksuneet opiske-
lijat saavuttivat kuitenkin parempia op-
pimistuloksia. Ribeiro & Mizukami
(2005) havaitsivat ongelmalähtöisen op-
pimisen kokeilussa, että osa opiskelijois-
ta koki menetelmän aluksi vieraaksi.
Vasta ajan myötä opiskelijat havaitsivat
menetelmän hyödyt. Bernold (2007) ha-
vaitsi, että opiskelijat kokivat perinteiset
luennot miellyttävämmiksi kuin tutki-
van lähestymistavan oppimistapahtu-
mat, koska opiskelijat ovat tottuneet
luentoihin. Salmiston (2012) tutkivan
oppimisen kokeilussa opiskelijat taas pi-
tivät tutkivaan oppimiseen perustuvia
tapahtumia mielenkiintoisempina kuin
perinteisiä luentoja. Yleisesti opiskelijat
voivat kokea negatiivisina sellaiset oppi-
mistilanteet, joihin he eivät ole tottu-
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neet tai heidän opiskelutaitonsa eivät
ole riittävän korkealla tasolla. Hakkarai-
nen ym. (2004) mukaan opetustilantee-
seen voi syntyä tuhoisa jännitys, jos opis-
kelijoiden itsesäätelytaidot eivät ole riit-
täviä itseohjautuvaan oppimiseen, jota
aktivoivat menetelmät usein vaativat.
Toisaalta taas opiskelijat, joiden itsesää-
telytaidot ovat korkeatasoiset, turhautu-
vat opettajan tiukasti säätelemissä ope-
tustilanteissa. Opiskelijoiden itsesäätely-
taidot ovat oleellinen osa metakognitii-
visia taitoja. Tämän vuoksi niitä tulisi
harjoittaa myös yliopisto-opiskelun aika-
na. Ruohotien (2003) mukaan korkeat
itsesäätelytaidot ovat välttämättömiä
ammatillisen huippuosaamisen saavut-
tamiseksi ja ylläpitämiseksi. Osa opiske-
lijoista voi kokea uudet menetelmät
myös työläinä ja stressaavina (ks. Bell
ym., 2010). Ribeiro & Mizukamin
(2005) PBL-kurssin opiskelijat toivoivat,
että ongelmalähtöistä oppimista olisi
ollut jo aikaisemmin kuin viidentenä
opiskeluvuonna, jotta he olisivat voineet
hyödyntää siinä opittuja taitoja myös
muussa opiskelussa.

Johtopäätökset

Artikkelin tutkimuskysymyksinä
olivat: 1) Mitkä ovat ne osaamis-
tarpeet, joita rakennusalan ny-

kyinen yliopistokoulutus ei riittävästi
tue?; 2) Voidaanko tutkivalla oppimisel-
la tukea näiden taitojen oppimista ja ra-
kennustekniikan yliopisto-opiskelijoi-
den kasvua tulevaisuuden ammattilai-
siksi?

Mielityinen (2009) on jakanut insi-
nöörin osaamisalueet neljään kategori-
aan: 1) Tekniikan ydinosaaminen; 2)
Poikkitieteellinen osaaminen; 3) Vuoro-
vaikutus-, kansainvälisyys- ja organisaa-
tio-osaaminen; 4) Arvot ja asenteet. Tek-

niikan ydinosaaminen on edelleen insi-
nöörikoulutuksen ydin. Viime vuosina
tehdyissä tutkimuksissa kuitenkin ko-
rostuvat muut osaamisalueet kuin tek-
ninen ydinosaaminen. Tämä johtunee
siitä, että tekniikan alan sisältökeskei-
nen lähestymistapa koulutukseen jo it-
sessään korostaa teknistä osaamista.

Nykyinen käsitys oppimisesta ja ra-
kennusalan diplomi-insinöörien tulevai-
suudessa tarvitsema osaaminen, johon
nykyinen koulutus ei riittävästi vastaa,
ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Nykyi-
set oppimiskäsitykset korostavat esimer-
kiksi sosiaalista ulottuvuutta ja yhteis-
työn merkitystä oppimisessa. Yksi mer-
kittävimmistä rakennusalan osaamistar-
peista on yhteistyötaidot monialaisissa
ryhmissä. Suuri osa sellaisista insinöö-
rin osaamistarpeista, joita nykyinen kou-
lutus ei tue riittävästi, liittyvät yleisiin
työelämävalmiuksiin sekä metakognitii-
visiin taitoihin. Kirjallisuuskatsauksen
perusteella voidaan todeta, että keskei-
simmät osaamistarpeet, joihin raken-
nusalan yliopistokoulutuksessa tulisi pa-
nostaa enemmän, ovat poikkitieteelli-
syys, yhteistyö- ja ryhmätyötaidot sekä
oppimiseen ja metakognitiivisiin taitoi-
hin liittyvä osaaminen. Tutkiva oppimi-
nen kehittää näitä taitoja. Se ohjaa op-
pilaita ottamaan osaa yhteiseen tutki-
mushankkeeseen ja korostaa yhteisölli-
syyden merkitystä oppimisessa. Olen-
naista on yhteinen työskentely ongel-
mien ratkaisemiseksi ja yhteisön käsitte-
lemien ajatusten ja ideoiden kehittele-
miseksi (Hakkarainen ym., 2005). So-
siaalinen vuorovaikutus ja ryhmissä
työskentely nähdään yleisestikin tärkeä-
nä oppimisessa (mm. Vygotsky, 1978;
Palinscar, 1998; Dillenbourg, 1999; Has-
sanien, 2007; Mäkitalo & Siegl, 2008;
White & Pea, 2011).
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Tutkiva oppiminen toteutuu parhai-
ten poikkitieteellisissä ryhmissä, jolloin
oppimistilanne vastaa monialaisen yh-
teistyön osalta työelämän tilanteita.
Muukkonen ym. (2010) ovat tutkineet
kolmen yliopiston yhteistä poikkitieteel-
listä tutkivan oppimisen kurssia. Tulos-
ten mukaan opiskelijoiden työelämäval-
miudet, mm. kommunikointi- sekä työn

suunnittelu- ja organisointitaidot, kehit-
tyivät kurssin aikana. Poikkitieteelliset
ryhmätyökurssit vastaavatkin poikkitie-
teellisen osaamisen ja yhteistyötaitojen
tarpeeseen. Kun tämän tyyppisiä kurs-
seja toteutetaan tutkivan oppimisen pe-
riaatteella, kehittävät ne myös metakog-
nitiivisia ja oppimaan oppimisen taitoja,
kuten opiskelijoiden itsesäätelytaitoja,
ongelmien tunnistamista ja avointen on-
gelmien ratkaisutaitoja. Slotte & Tynjä-
län (2003) mukaan yliopistoissa oppi-
minen perustuu pääosin valmiiksi mää-
riteltyihin, rajattuihin ongelmiin, joihin
odotetaan oikeaa vastausta. Myös insi-
nöörikoulutuksessa tämä on tyypillistä
(MacLeod, 2010). Todellisuudessa vas-
tauksia on useita. Tekniikan korkeakou-
lutuksen yksi kehittämistarve onkin

opiskelijoiden kyky muotoilla ratkaisu-
jen kannalta avainkysymykset (Korho-
nen-Yrjänheikki, 2011). Tutkivassa op-
pimisessa tietoa puretaan ja rakenne-
taan ratkaisemalla ymmärtämiseen liit-
tyviä ongelmia ja sen tavoitteena on jär-
jestää opetus siten, että oppilaiden kysy-
myksille ja tutkivalle lähestymistavalle
tulee tilaa ja mahdollisuuksia (Hakka-
rainen ym., 2005). Tutkivan oppimisen
käyttöönottamisessa tulee kuitenkin
huomioida, että opiskelijat eivät välttä-
mättä ole valmiita tutkivaan lähestymis-
tapaan. Avoimet tehtävänannot ja opis-
kelijoiden itse määrittelevät ongelman-
ratkaisuprosessit voivat aiheuttaa opis-
kelijoissa aluksi hämmennystä, jos he
eivät ole tottuneet avointen ongelmien
ratkaisuun (ks. esim. Muukkonen ym.,
2010). 

Sen lisäksi, että tutkiva ja tiedon luo-
miseen perustuva oppiminen kehittävät
yleisiä työelämävalmiuksia ja opiskelijoi-
den metakognitiivisia taitoja, edistävät
ne myös asiasisältöjen oppimista. Opis-
kelijalähtöisessä oppimisessa käsitteelli-
nen muutos on yksi keskeinen tavoite.
Opiskelijan käsitteellinen muutos on
edellytys syväsuuntautuneeseen oppimi-
seen. Kuten aikaisemmin todettiin, pe-
rinteinen kouluoppiminen harvoin
tukee käsitteellistä muutosta (ks. Hak-
karainen ym., 1999). Nykyinen teknii-
kan yliopistokoulutus usein ohjaa opis-
kelijoita strategiseen suorittamiseen ja
pintasuuntautuneeseen oppimiseen
(Erkkilä, 2009). Kember (1997) on luo-
kitellut oppimiskäsitykset viiteen ulot-
tuvuuteen: tiedon välittämiseen, jäsen-
nellyn tiedon jakamiseen, opettajan ja
opiskelijan väliseen vuorovaikutukseen,
ymmärtämisen tukemiseen sekä käsit-
teelliseen muutokseen. Tiedon välittä-
minen ja jäsennellyn tiedon jakaminen
ovat opettajakeskeisiä ja sisältölähtöisiä

61

Tutkiva
oppiminen
toteutuu
parhaiten
poikkitieteellisissä
ryhmissä.



ulottuvuuksia. Ymmärtämisen tukemi-
nen ja käsitteellinen muutos ovat opis-
kelijakeskeisiä ja oppimislähtöisiä ulot-
tuvuuksia. Tekniikan yliopisto-opetus
perustuu edelleen suurelta osin tiedon
välittämiseen ja jäsennellyn tiedon jaka-
miseen. Luentopainotteisessa opetuk-
sessa harvoin päästään opettajan ja opis-
kelijan väliseen vuorovaikutukseen.
Luentojen lisäksi laskuharjoitukset ja
harjoitustyöt ovat tyypillisiä opetusmuo-
toja. Nämä voidaan nähdä jossain mää-
rin ymmärtämisen tukemisena, vaikka
niissäkään opiskelijat eivät yleensä osal-
listu sisällön ja tavoitteiden määrittämi-
seen. Opinnäytetyöt ovat usein opiskeli-
joiden ainoita tehtäviä opiskelun aika-
na, joissa tietoisesti pyritään käsitteelli-
seen muutokseen ja joissa opiskelijat ai-
nakin osittain itse määrittelevät tutki-
musongelmia, tavoitteita ja sisältöjä.
Näistäkin toisinaan puuttuu sosiaalinen
ulottuvuus, jossa yhdessä rakennetaan
tietoa.

Kirjallisuuskatsauksessa nousi esille
myös luovuus- ja innovaatio-osaaminen
sekä elinikäisen oppimisen taidot.
Viime aikoina nämä ovat olleet paljon
esillä myös yleisessä keskustelussa. Tut-
kiva oppiminen harjoittaa luovassa työs-
kentelyssä vaadittavia taitoja. Tutkivan
oppimisen taustalla olevan tiedon ra-
kentamisen yksi keskeinen periaate ja
hyöty Scardamalia & Bereiterin (2006)
mukaan on innovatiivisten ideoiden
luominen. Luovat työskentelytavat taas
voivat edistää elinikäistä oppimista
(Sahlberg, 2009). Tutkivalla oppimisella
voidaan siis vastata sekä innovatiivisuus
että elinikäisen oppimisen tarpeeseen.
Rakennusalaa on perinteisesti pidetty
konservatiivisena alana, jossa kehitys-
työhön ei panosteta riittävästi ja toimin-
tatapojen muuttaminen on hidasta. Tä-
mänkin vuoksi uuden tiedon luomiseen

perustuvat menetelmät ovat tarpeellisia.
Alan opiskelijat vievät opiskelun aikana
opittuja käytäntöjä työelämään ja yli-
opistosta valmistuvilla rakennusalan am-
mattilaisilla on merkittävä rooli alan ke-
hittämisessä. Myös Bernoldin (2007)
mukaan rakennusalan yliopistokoulu-
tusta tulisi kehittää opiskelijoiden aktii-
viseen tiedon rakentamiseen perustu-
vaksi.

Tutkiva oppiminen jättää myös avoi-
mia kysymyksiä ilmaan. Rakentaminen
on lähtökohtaisesti projektiliiketoimin-
taa ja analysoiduissa artikkeleissa koros-
tuikin projektin hallintaan ja johtami-
seen liittyvä osaaminen. Projektilähtöis-
tä oppimista on käytetty melko paljon
rakennusalan koulutuksessa ja saatu sii-
hen liittyvissä tutkimuksissa hyviä tu-
loksia opiskelijoiden oppimisesta. Tut-
kiva oppiminen kehittää yleisiä projek-
tityöhön liittyviä osaamistarpeita kuten
yhteistyötaitoja, mutta voidaanko tutki-
valla oppimisella vastata kaikkiin raken-
nusprojektien vaatimiin ammattispesi-
feihin taitoihin. Rakennusprojekteilla
on usein tietyt reunaehdot, eivätkä ne
ole täysin avoimia tehtävänantoja ja on-
gelmia, varsinkaan niiden osapuolien
osalta, jotka eivät ole projektin alusta
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asti määrittelemässä projektin lähtöti-
lannetta ja tavoitteita. Tutkiva oppimi-
nen taas perustuu avoimiin tehtävänan-
toihin ja ongelmien määrittämiseen.
Päästäänkö osittain opiskelijoiden itse
määrittelemillä oppimisprosesseilla oi-
keiden autenttisten ja työelämälähtöis-
ten ongelmien ratkaisemiseen, joita tar-
vitaan onnistuneen rakennusprojektin
läpiviennissä?

Viime vuosina tutkivaa oppimista on
kehitetty trialogisen oppimisen suun-
taan, jossa tiedon rakentamisen ja yh-
teisöllisen oppimisen lisäksi korostetaan
kohteellista oppimista (ks. Paavola &
Hakkarainen, 2005). Trialogisessa oppi-
misessa korostuvat tiedon luomisen nä-
kökulma oppimiseen ja aitojen työelä-
mälähtöisten ongelmien ratkaiseminen
aitoja työskentelykäytäntöjä hyödyntä-
mällä (Paavola ym., 2011). Rakennus-
tekniikan koulutuksessa on perinteises-
ti käytetty työelämälähtöisiä tehtäviä,
mutta tehtävänannot ovat tyypillisesti
rajattuja valmiiksi määriteltyjä ongel-
mia. Tehtävistä puuttuu tiedon luomi-
sen ja ongelmien määrittämisen näkö-
kulmat sekä usein myös yhteisöllinen
oppiminen. Goggins (2012) on havain-
nut tutkimuksessaan positiivisia oppi-
mistuloksia ja motivaation paranemista
työelämälähtöisessä rakennustekniikan
kurssissa, jossa osa opiskelusta tapahtui
yrityksissä aidoissa työskentely-ympäris-
töissä.

Pohdinta

Tämän artikkelin tavoitteena oli jä-
sentää rakennusalan yliopisto-
koulutuksen kehitystarpeita ope-

tusmenetelmällisestä näkökulmasta. Ke-
hitystarpeet määriteltiin suhteessa ra-
kennusalan osaamistarpeisiin, joita ny-
kyinen rakennusalan korkeakoulutus ei

tue riittävästi. Lopuksi tarkasteltiin tut-
kivan oppimisen menetelmää suhteessa
rakennusalan korkeakoulutuksen kehi-
tystarpeisiin ja alan tulevaisuuden osaa-
mistarpeisiin. Kirjallisuuskatsauksen pe-
rusteella voidaan todeta, että tutkivan
oppimisen menetelmässä on paljon ele-
menttejä, jotka tukevat opiskelijoiden
kehittymistä rakennusalan tulevaisuu-
den osaajiksi. Menetelmän soveltamisel-
la voidaan rakennusalan yliopisto-ope-
tuksesta tehdä opiskelijakeskeisempää ja
oppimislähtöisempää sekä tukea opiske-
lijoiden syväsuuntautunutta oppimista. 

Tutkivan oppimisen käyttöönotolla
voidaan tukea rakennusalan yliopisto-
opetuksen kehitystarpeita. Tutkivalla
oppimisella voidaan kehittää opiskeli-
joiden poikkitieteellisiä ryhmätyötaitoja
ja opiskelutaitoja, jotka ovat keskeisim-
piä osaamistarpeita, joita nykyinen kou-
lutus ei tue riittävästi. Tutkiva oppimi-
nen harjoittaa mm. opiskelijoiden kykyä
määrittää tutkimusongelmia, yhteisöllis-
tä oppimista, luovuus- ja innovaatio-
osaamista, elinikäisen oppimisen tavoit-
teita ja metakognitiivisia taitoja. Tässä
artikkelissa tehty analyysi rakennustek-
niikan yliopistokoulutusta käsittelevistä
referee-artikkeleista vahvistaa käsityksiä,
joita on tuotu esille yleisemmissä teknii-
kan ja elinkeinoelämän osaamistarpeita
määrittelevissä tutkimuksissa. Yleisten
osaamistarpeiden lisäksi erityisesti ra-
kennusalaa koskevista osaamistarpeista
korostuivat kestävään rakentamiseen ja
projektien johtamiseen liittyvä osaami-
nen.

Tiedon luomiseen tai tutkivaan oppi-
miseen perustuvia tutkimuksia raken-
nusalan yliopistokoulutuksesta on tehty
vähän. Tutkivan oppimisen kokeiluja ra-
kennusalan koulutuksessa tarvitaankin
lisää. Myös trialogisen oppimisen näkö-
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kulma tulisi ottaa mukaan kokeiluihin
ja tutkimuksiin. Trialogisessa oppimi-
sessa korostetaan kohteellista työskente-
lyä aitoja työskentelykäytäntöjä hyödyn-
täen (ks. Paavola ym., 2011), jolloin se
voi soveltua rakennusalan korkeakoulu-
tukseen, varsinkin rakennusalan am-
mattispesifien taitojen, kuten projektin
hallinnan taitojen kehittämiseen, tutki-
vaa oppimista paremmin. 

Yksi keskeinen yliopisto-opetuksen
kehittämistä hidastava tekijä on resurs-
sien vähyyteen vetoaminen. Rakennus-
alan opetuskokeiluista julkaistut artik-
kelit eivät juuri ota kantaa opetusmene-
telmien vaatimaan resurssitarpeeseen.
Uusien opetusmenetelmien käyttöönot-
tamattomuus voidaan edelleen helposti
perustella sillä, että ne vaativat lisää re-
sursseja varsinkin massakursseilla, joilla
kokeiluja ei ole tehty juuri lainkaan.
Yksi keskeinen tutkimustarve tulevai-
suudessa onkin aktivoivien opetusme-
netelmien soveltaminen massakursseilla
rakennustekniikan yliopisto-opetukses-
sa. Voiko tutkivaa oppimista käyttää op-
pimista edistävästi massakursseilla?
Tämä vaatii opetuskokeiluja sekä kokei-
luihin liittyvää tieteellistä tutkimusta.

Massakursseihin liittyvä tutkimus on
merkityksellistä myös siitä näkökulmas-
ta, että usein teknillisen korkeakoulu-
tuksen kandidaattivaiheen perusopin-
noissa opiskelijamäärät kursseilla ovat
suuria. Opiskelijoiden omaan alaan liit-
tyvien metakognitiivisten ja oppimaan
oppimisen taitojen harjoittelu tulisi kui-
tenkin aloittaa jo yliopistokoulutuksen
alussa, jotta taidot kehittyisivät koko
opiskelun ajan ja myöhemmin työelä-
mässä, jolloin niiden vaikuttavuus on
kaikkein suurin. Kun opiskelijat oppivat
näitä taitoja opiskelun alussa, voivat he

hyödyntää niitä koko opiskelun ajan ja
sitä kautta myös sisältöjen oppiminen
paranee. Oppimaan oppimisen ja itse-
säätelytaitojen kehittyessä opiskelijat
ovat valmiimpia itseohjautuvaan oppi-
miseen. Näillä taidoilla voidaankin
nähdä olevan kumuloituva vaikutus op-
pimiseen. Tutkivan oppimisen vaikutta-
vuus oppimistuloksiin ja oppimiskoke-
muksiin tekniikan alan yliopistokoulu-
tuksessa on tutkimusaihe, joka vaatii jat-
kotutkimuksia.
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Relationships among Civil Engineering Students’
Approaches to Learning, Perceptions of the

Teaching–Learning Environment, and Study Success
Alpo Salmisto1; Liisa Postareff2; and Petri Nokelainen3

Abstract: This study examines the relationship among civil engineering students’ approaches to learning, their perceptions of the teaching–
learning environment, and their study success. The aim was to identify civil engineering students’ approaches to learning and how their
approaches to learning are related to their perceptions of the learning–teaching environment and their study success. The data of the study
consist of the students’ answers to a questionnaire (n ¼ 215) and their study success data (n ¼ 204), which were gathered from their
university’s study register. The study success data consist of the cumulative study credits and weighted averages of their course grades.
The students were classified into four clusters according to their approaches to learning. Differences in their perceptions of the teaching–
learning environment and study success between the clusters were statistically significant. Students who belonged to clusters that
emphasized the deep approach to learning experienced their teaching–learning environment more positively than did other students.
Students who belonged to clusters emphasizing organized studying earned more credits and higher marks in their studies than did other
students. DOI: 10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000343. © 2017 American Society of Civil Engineers.

Author keywords: Approaches to learning; Teaching–learning environment; Study success; Engineering education.

Introduction

Since the 1970s, students’ approaches to learning have been one of
the main topics in research on learning in higher education after
Marton and Säljö (1976) identified the deep and surface-level learn-
ing processes (Baeten et al. 2010). Later, Entwistle and Ramsden
(1983) embraced a wider concept called an “approach to learning,”
which includes not only the learning process, but also the intention
to learn. Students’ approaches to learning are usually divided into
deep and surface approaches (Biggs 1979; Entwistle and Ramsden
1983; Marton and Säljö 1976, 1997). Previous studies (Entwistle
2009; Entwistle and McCune 2004) have also identified a third ap-
proach, called “organized studying.” This research tradition, known
as students’ approaches to learning (SAL tradition), examines dif-
ferences in how and why students’ engage in learning.

This study focuses on civil engineering students’ approaches to
learning at a University of Technology in Finland. The purpose of
the study is to uncover new knowledge about the relationships
among civil engineering students’ approaches to learning, their
perceptions of the teaching–learning environment, and factors that
affect students’ study success in higher engineering education.
Exploring these relationships is important because previous studies
have shown that approaches to learning are related to students’

perceptions of the teaching–learning environment (Kreber 2010;
Parpala et al. 2010; Richardson 2005) and study success (Asikainen
et al. 2013; Erkkilä 2009; Lizzio et al. 2002; Rytkönen et al. 2012).
Studies on students’ approaches to learning has covered a broad
range of disciplines, but to the authors’ knowledge, few researchers
have studied approaches to learning among engineering students.
This study aims to fill this gap in the research on the SAL tradition.
SAL tradition studies in the context of engineering education have
mainly focused on students’ approaches to learning at an individual
course level (e.g., Richardson and Newby 2006; Salmisto and
Nokelainen 2014). This study focuses on civil engineering stu-
dents’ approaches to learning at a degree level and takes into
account study success during a longer period than one course. In
this research, the used students’ study success data consist of the
cumulative study credits and weighted grade-point averages (GPA).
The objectives of the study are to investigate civil engineering stu-
dents’ approaches to learning at a University of Technology and the
relationship among the approaches, students’ perceptions of the
teaching–learning environment, and their study success.

Based on previous studies, the research hypothesis is that higher
engineering education leads students to the strategic execution of
their courses and encourages them to adopt the surface approach to
learning. Some researchers have found that teachers in the hard sci-
ences, such as engineering, tend to adopt a more teacher-centered
approach to teaching than teachers in the soft sciences (e.g., Nevgi
et al. 2009; Lindblom-Ylänne et al. 2006; Lueddeke 2003). Teach-
ers’ approaches to teaching and students’ approaches to learning
are related. If the teacher is teacher-centered, this method of teach-
ing promotes students’ surface leaning. If the teacher adopts a
student-centered approach to teaching and the learning promotes
conceptual change, the teaching will more likely support the adop-
tion of the deep approach to learning (Prosser and Trigwell 1999;
Trigwell et al. 1999). The aim of teaching in the hard sciences could
be only to disseminate the content, which may promote the surface
learning process. According to Erkkilä (2009), students’ organized
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studying correlates positively with their study progress at Finnish
universities of technology.

The research questions of the study are as follows:
• What kind of approaches to learning do civil engineering stu-

dents at a Finnish University of Technology adopt?
• How do civil engineering students perceive their teaching–

learning environment and how are their approaches to learning
related to their perceptions of the teaching–learning environ-
ment at a Finnish University of Technology? and

• How are civil engineering students’ approaches to learning related
to their study success at a Finnish University of Technology?
In Finland, the engineering education system is different than

that in United States andmany other countries. Two kinds of schools
are recognized, Universities of Technology and universities of
applied sciences. Universities of applied sciences award 4-year
Bachelor of Engineering degrees, which aim to develop professional
competency with less emphasis on scientific content. Universities
of technology, on the other hand, award Bachelor of Science in
Technology and Master of Science in Technology degrees. These
degrees emphasize content that is more scientific. Completion of
the Bachelor of Science degree takes 3 years of full-time studying,
whereas the Master’s degree can be completed in 5 years. This
research focuses on engineering education in a Finnish University
of Technology. In the present study, these more scientific engineer-
ing studies are referred to as a higher engineering education.

Theoretical Framework

Students’ Approaches to Learning

Research on students’ approaches to learning (SAL tradition) is
usually based on students’ own perceptions in a specific learning
environment or learning situation (Baeten et al. 2010; Biggs 1987,
2001; Entwistle et al. 2006). Marton and Säljö (1976) emphasized
the importance of not only student-centered teaching, but also the
students’ approach to learning in a high-quality learning process.
Marton and Säljö (1976) investigated differences in how students
approached a specific learning task. Some students used a
deep-level learning process, which was related to their intention
to understand the learning task. Other students used a surface-level
learning process to reproduce the learning material. In the deep-
level learning process, the learner analyzes the learning tasks and
tries to understand them as a whole. In the surface-level learning
process, the learner focuses on the content of the learning task with
the intention to remember the content in order to reproduce the
learning material as it was presented.

The combination of intention to learn and level of the learning
process is referred to as an approach to learning (Baeten et al.
2010). The deep approach to learning is related to understanding
the subject and consists of the intention to understand as well as an
active and critical approach to learning (Entwistle et al. 1979;
Entwistle and Ramsden 1983). Students’ strong self-regulation
skills are also related to the deep approach (Nieminen et al.
2004). The surface approach to learning is related to memorizing
and reproducing the content of the study materials without under-
standing. A lack of regulation (Nieminen et al. 2004) and students’
inability to see relations between ideas (Meyer 1991) are related to
the surface approach. The third approach, organized studying,
describes how students organize their studying and manage time
(Entwistle 2009). Students who adopt organized studying com-
plete their courses (systematic and organized) on time and are
well aware of the demands for completing them. Organized
studying is also related to students’ motivation and learning skills

(Entwistle 2009; Entwistle and McCune 2004; Entwistle et al.
2001). The deep and surface approaches to learning describe
students’ ways of handling the learning tasks, whereas organized
studying refers to the ways in which students plan and organize
their learning (Biggs 2001; Lonka et al. 2004).

Some researchers have explored various combinations and
weightings of these approaches (Lindblom-Ylänne 2003; Lindblom-
Ylänne and Lonka 1998; Meyer 1991, 2000; Parpala et al. 2010).
The combination of the approaches may be coherent, as in combi-
nations of the deep approach and organized studying (Lindblom-
Ylänne and Lonka 1998; Meyer 2000). On the other hand, some
researchers have found combinations that are theoretically con-
flicting. Such combinations contain elements from both the deep
and surface approaches (Lindblom-Ylänne 2003; Lindblom-
Ylänne and Lonka 1998; Meyer 1991, 2000; Parpala et al. 2010).

Relationships among Approach to Learning, Learning
Environment, and Study Success

Several studies have identified a relationship between students’
approaches to learning and their perceptions of the teaching–learning
environment. Students’ positive perceptions of the teaching–
learning environment are related to the deep approach, and more
negative perceptions to the surface approach (Kreber 2010;
Lawless and Richardson 2002; Parpala et al. 2010; Richardson
2005; Sadlo and Richardson 2010). According to Parpala et al.
(2010), students who apply a higher level of the deep approach per-
ceive their teaching–learning environment most positively from the
perspectives of constructive feedback, interest and relevance of their
courses, support from other students, teaching for understanding,
staff enthusiasm and support, and alignment of teaching. Students
applying a surface approach, on the other hand, perceive these factors
negatively. In addition, Kyndt et al. (2011) found that the surface
approach relates positively to perceived workload and task complex-
ity, whereas the deep approach relates negatively to these factors.

There are different views on how students’ approaches to learn-
ing vary in different contexts, e.g., when student is carrying out a
specific learning task or when student is immersed in a specific
learning environment. According to Fransson (1977), context
affects students’ approaches to learning. On the other hand, accord-
ing to Entwistle and Ramsden (1983), approaches to learning are
quite stable, because students develop the habit of learning a certain
task in a certain way. Moreover, researchers in later studies have
also found conflicting results. Some of these studies suggested that
approaches to learning are context-specific and can vary across
learning environments (Baeten et al. 2010; Nieminen et al. 2004;
Postareff et al. 2015; Vermunt 2005, 1998), whereas other studies
argued that approaches to learning can be quite stable and consis-
tent across contexts (Lietz and Matthews 2010; Zeegers 2001).
Lietz and Matthews (2010) found that the deep and surface ap-
proaches are quite stable, but that the organized approach changes
over time and across contexts. Lindblom-Ylänne et al. (2013) re-
cently suggested that approaches show individual differences in
stability. Some students seem to adopt the same approach in differ-
ent contexts, whereas other students seem more vulnerable to the
effects and demands of the teaching–learning environment and
therefore change their approaches to suit the context.

Students’ approaches to learning also differ across disciplines
(Lonka and Lindblom-Ylänne 1996; Parpala et al. 2010; Smith
and Miller 2005; Vermunt 2005). Students in the natural sciences
adopt a surface approach more often than students in the humanities
or social sciences, who more often adopt a deep approach to learn-
ing (Entwistle and Ramsden 1983; Lonka and Lindblom-Ylänne
1996; Parpala et al. 2010; Smith and Miller 2005).
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In addition, research has identified a relationship between ap-
proaches to learning and learning outcomes, namely that compared
to the surface approach to learning, the deep approach leads to
higher-quality learning outcomes (Marton and Säljö 1997; van
Rossum and Schenk 1984; Trigwell and Prosser 1991; Ramsden
1992; Prosser and Millar 1989). On the other hand, Asikainen et al.
(2013) suggested that study success in university studies and high-
quality learning outcomes do not necessarily correlate positively
because assessment does not always measure deep learning, but
might focus instead on measuring only factual knowledge. For ex-
ample, Lizzio et al. (2002) found that the surface approach related
positively to study success, and Rytkönen et al. (2012) found that
organized studying proved more important to success in university
studies than a deep approach.

To summarize the theoretical section, previous studies have
presented different views regarding how students’ approaches to
learning are related to the students’ perceptions of the teaching–
learning environment and study success. There is a need for the
further studies. Especially in the field of engineering education,
only a few studies have focused on students’ approaches to learn-
ing. This study fills this gap in SAL tradition research. In the
current study, three aspects were taken into account: students’ ap-
proaches to learning, students’ perceptions of the teaching–learning
environment, and study success.

Method

The study was conducted at a University of Technology in Finland.
The research data were collected in 2012 and 2013 with a
HowULearn questionnaire developed for the Finnish context at
the Helsinki University Centre for Research and Development of
Higher Education (Parpala and Lindblom-Ylänne 2012). The
HowULearn questionnaire was developed based on the Experien-
ces of Teaching and Learning questionnaire (ETLQ) (Entwistle
2001) and the approaches to learning and studying inventory
(ALSI) (Entwistle and McCune 2004). Many studies in Finnish
university contexts have shown the HowULearn questionnaire’s
reliability (Parpala and Lindblom-Ylänne 2012); the questionnaire
assesses students’ approaches to learning and their experiences of
the teaching–learning environment as well as provides information
for the development of teaching quality (Parpala et al. 2010). The
HowULearn questionnaire consists of 22 items on students’ per-
ceptions of their teaching–learning environment and 12 items on
students’ approaches to learning. Study participants responded to
the questions using a five-point Likert scale ranging from “agree”
to “disagree.”

Participants

Altogether, 215 students responded to the questionnaire: 53 (24.7%)
women and 162 (75.3%) men. The ratio of female to male respond-
ents corresponds to the ratio of female and male students at the
university. Of the 215 students, 169 (78.6%) respondents were
studying civil engineering and 46 (21.4%) respondents were
studying in other disciplines (architecture, materials engineering,
industrial engineering and management, automation engineering,
information management, or mechanical engineering). The stu-
dents completed the questionnaires during learning events in the
three civil engineering mass courses. The respondents covered
second-year to sixth-year civil engineering students ranging in
age from 19 to 50 (average age of 22.9).

The research data also consist of information on the students’
study success, namely their cumulative study credits and GPA for
every semester from August 2005 to January 2014. The study

success data were gathered from the university’s study register in
January 2014. Because students in Finnish universities have a life-
long permission to study, some students’ studies are prolonged.
For this reason, the studying success data used in this study consist
of information on the students’ study success already from the year
2005. Study success data were available for 208 students who an-
swered the HowULearn questionnaire. However, four students had
completed no courses during that period, so data on these students
were excluded from the analyses. Thus, answers and data from
204 students were analyzed.

Statistical Analyses

First, cross tabulation and the chi-square test were used to analyze
the similarities between civil engineering students and students
from other disciplines. The analyses revealed no statistically sig-
nificant differences between the groups in terms of their approaches
to learning or perceptions of the teaching–learning environment.
Therefore, the entire data set was analyzed as a single sample.

Exploratory factor analyses (maximum likelihood with oblimin
rotation) served to test how the HowULearn questionnaire functioned
with the data collected from engineering students, and Cronbach’s
alphas were calculated to estimate the internal consistency of the fac-
tor solutions. The factor analyses were applied to two parts of the
questionnaire: students’ experiences of their teaching–learning envi-
ronment and students’ approaches to learning sections.

After the factor analyses, students’ approaches to learning were
analyzed with k-mean cluster analyses using factor scores for each
factor, and the clusters were compared in terms of students’ per-
ceptions of the teaching–learning environment and study success
with univariate ANOVA. First, the relationship between clusters
and explanatory variables (gender, age, discipline, and study year)
was analyzed with cross-tabulation analyses. The analyses revealed
no statistically significant differences between the clusters and
explanatory variables. Univariate ANOVA served to explore any
differences in the students’ perceptions of the teaching–learning
environment resulting from the different approach clusters. ANOVA
also served to analyze any differences between the clusters in terms
of the study success variables (earned credits and GPA).

The sample size of the study (n ¼ 215) is sufficient for the used
multivariate methods.

Sample size (N) to simultaneously analyzed variables (p) ratio
should be close to 20N∶1p (Hair et al. 1995). In this study, the
maximum number of simultaneously analyzed variables was five,
so technical minimum sample size requirement is 20 × 5 ¼ 100,
which is smaller than the sample size of current study (n ¼ 215).
Although this technical requirement is fulfilled, the generalization
effect should also be considered, that is, the power of the analyses.
Murphy and Myors (1998) suggested application of the following
formula to estimate sample size needed to allow generalizable
results: n ¼ N=1þ NðeÞ2 (where N = population size and e =
sampling error, usually set at 5%). Because the population of
students to whom the results of this study are intended to be
generalized is 420, application of the formula yields i of 205,
i.e., 420=½1þ 420 × ð0.05Þ2�, which is below the sample size of
this study. In addition, all reliability tests showed that used data
is acceptable for the analyses.

Results

Students’ Approaches to Learning

The results of the exploratory factor analyses (maximum likelihood
with the oblimin rotation and Kaiser normalization) suggested a
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three-factor solution for the students’ approaches to learning
(Table 1). The Kaiser-Meyer-Olkin–test (KMO) (0.772) and
Bartlett’s test (p ¼ 0.000) showed strong interitem dependencies
in the correlation matrix and that the matrix was suitable for the
factor analyses. The factor structure was as expected on the basis
of previous studies. The factors were labeled (1) deep approach
(Items 5, 6, 11, and 12), (2) surface approach (Items 1, 3, 7, and
9), and (3) organized studying (Items 2, 4, 8, and 10). The labeling
is based on that used in previous studies (Parpala et al. 2010).

Students’ Perceptions of Their Teaching–Learning
Environment

The five-factor solution fit the students’ experiences of their
teaching–learning environment section best (Table 2). According
to KMO (0.804) and Bartlett’s test (p < 0.001), the factor matrix
showed strong interitem dependencies and proved suitable for the
factor analyses. The factors were labeled (1) interest and relevance
(Items 4, 9, 10, and 13), (2) alignment (Items 1, 3, 18, and 19),

(3) support from other students (Items 8, 11, and 15), (4) construc-
tive feedback (Items 2, 17, 20, 21, and 22), and (5) teaching
for understanding (Items 5, 6, 7, 12, 14, and 16). The factor struc-
ture differs slightly from that in previous studies (Parpala et al.
2010). The items measuring staff enthusiasm and support were
spread over factors such as constructive feedback (Item 2), interest
and relevance (Item 10), and teaching for understanding (Items 12
and 16).

The factors of both sections and their reliabilities appear in
Table 3, which shows that the reliabilities of all the scales are sat-
isfactory (α > 0.60) and similar to those in previous studies. How-
ever, Cronbach’s alpha of the surface approach scale is higher
than in several previous studies (Parpala et al. 2010; Postareff
et al. 2015).

Student Clusters Based on Approaches to Learning

The first aim of the study was to investigate what kind of ap-
proaches to learning civil engineering students adopt at the

Table 1. Rotated Factor Matrix of the Section on Students’ Approaches to Learning

Item

Factor

1 2 3

1. I have often have trouble making sense of the things I have to learn. — 0.681 —
2. I put a lot of effort into my studying. 0.611 — —
3. Much of what I’ve learned seems no more than unrelated bits and pieces. — 0.387 —
4. On the whole, I’ve been systematic and organized in my studying. 0.797 — —
5. Ideas and perspectives I’ve come across while I’m studying make me contemplate them from all sides. — — 0.663
6. I look at the evidence carefully to reach my own conclusions about what I am studying. — — 0.596
7. I am unable to understand the topics I need to learn because they are so complicated. — 0.820 —
8. I organize my study time carefully to make the best use of it. 0.595 — —
9. Often I have to repeat things in order to learn them. — 0.690 —
10. I scheduled my studying so that I can complete all the tasks of the course according to a planned schedule. 0.489 — —
11. In reading a new text, I try to think what I already know about the subject. — — 0.605
12. I try to relate what I have learned in one course to what I learn in other courses. — — 0.563

Table 2. Rotated Factor Matrix of the Section on Students’ Perceptions of the Teaching–Learning Environment

Item

Factor

1 2 3 4 5

1. It is clear to me what I am expected to learn in the courses. — 0.441 — — —
2. Students can influence the content of the courses. — — — −0.254 —
3. What we are taught seems to match what we are supposed to learn. — 0.566 — — —
4. The things we are taught are meaningful. 0.612 — — —
5. The courses give me a sense of the newest research and development of the discipline. — — — — 0.598
6. The teaching helps me to find the evidence underpinning different views. — — — — 0.445
7. I am encouraged to relate what I have learned to issues in a broader context. — — — — 0.339
8. Students support each other and try to provide help when it is needed. — — −0.593 — —
9. Most of the course contents are really interesting. 0.990 — — — —
10. Teachers share their enthusiasm for the subject with the students. 0.401 — — — —
11. Talking with other students helps me to develop my understanding. — — −0.590 — —
12. Teachers patiently explain things that seem difficult to understand. — 0.237 — — 0.259
13. I enjoy studying in the courses. 0.456 −0.266 — —
14. Teachers help students to see how to think and reach conclusions in this discipline. — — — — 0.539
15. I find I can generally work comfortably with other students in the courses. — — −0.813
16. The courses offer plenty of opportunities for me to discuss important ideas and subjects. — — — — 0.235
17. I get enough feedback on my learning. — — — −0.439 —
18. It is clear to me what is expected in the assessed coursework (exams, tasks, and assignments). — 0.594 — — —
19. It is easy to see how the coursework fits in with what I am supposed to learn. — 0.644 — — —
20. The feedback I receive on my work helps me to improve my learning and studying habits. — — — −0.574 —
21. The course tasks, assignments, and exams help me to make connections to my existing

knowledge and experience.
— — — −0.217 —

22. The feedback I receive on my coursework helps to clarify things I hadn’t fully understood. — — — −0.639 −0.210
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University of Technology. First, the mean values for each approach
were calculated: (1) deep approach (M ¼ 3.32 and SD ¼ 0.639),
(2) surface approach (M ¼ 2.62 and SD ¼ 0.651), and (3) organ-
ized studying (M ¼ 3.11 and SD ¼ 0.718). Cluster analysis served
to examine the respondents’ placement on four clusters based on
the deep approach, surface approach and organized studying
(Fig. 1). Three-cluster, four-cluster, and five-cluster solutions were
tested, all of which proved acceptable. Then the four-cluster solu-
tions were selected for the analyses, because the clusters were
almost of equal size (ncluster1 ¼ 45, ncluster2 ¼ 41, ncluster3 ¼ 57,
and ncluster4 ¼ 64) and the cluster profiles were clear and theoreti-
cally logical. The respondents differed from each other statistically
significantly in terms of the deep approach [Fð203Þ ¼ 81.807 and
p < 0.001], surface approach [Fð203Þ ¼ 41.940 and p < 0.001],
and organized studying [Fð203Þ ¼ 140.350 and p < 0.001].

Cluster 1 consisted of students who adopted the deep approach
to learning. These students scored low on items measuring the
surface approach and organized studying. Cluster 1 was labeled
Unorganized students applying a deep approach. Cluster 2 con-
tained students who scored high on the surface approach to learn-
ing. They scored low on items measuring the deep approach and
organized studying. Therefore, Cluster 2 was labeled Students
applying a surface approach. Cluster 3 consisted of students
who scored high on the deep approach and organized studying.
Cluster 3 featured low scores on the surface approach. This cluster
was labeled Organized students applying a deep approach. Cluster
4 contained students who emphasized the organized studying
approach. Their scores on the surface approach were low, and

on the deep approach, average. Cluster 4 was labeled Organized
students. After the cluster analyses, differences between the clusters
were analyzed with ANOVA and Tukey’s post hoc test. Table 4
provides the mean values of each cluster for each approach to learn-
ing as well as which clusters showed statistically significant differ-
ences (p < 0.050) from each other on each scale.

Differences among Clusters

Univariate analysis of variance showed that perceptions of the
teaching–learning environment, and study success variables, dif-
fered significantly across the four clusters (Table 5). Each individ-
ual scale differed significantly across the clusters (all p < 0.005).
The test of homogeneity of variances showed that all other scales
(p > 0.500) except credits earned per academic year (p ¼ 0.034)
proved suitable for univariate analysis of variance. That is why the
Kruskal-Wallis test served to analyze any differences between the
clusters and the earned credits variable. The analysis revealed a
statistically significant difference in the earned credits variable
across the clusters (p < 0.001).

In addition, the eta squared (η2), which illustrates the effect
size of the clusters, was calculated for each scale. The Interest
and Relevance scale showed a large effect (η2 > 0.14), whereas

Table 3. Cronbach’s Alphas of the Factors Measuring Students’
Approaches to Learning and Perceptions of the Teaching–Learning
Environment (n ¼ 204)

Factor α

Approaches to learning
Deep approach 0.718
Surface approach 0.750
Organized studying 0.708

Perceptions of the teaching–learning environment
Interest and relevance 0.739
Alignment 0.721
Support from other students 0.698
Constructive feedback 0.620
Teaching for understanding 0.642

Fig. 1. Cluster profiles based on final cluster centers of the cluster analyses

Table 4.Mean Values of Each Cluster for Each Approach to Learning and
Statistically Significant Differences among Clusters

Approach
to learning Cluster M SD

p

Cluster
1

Cluster
2

Cluster
3

Cluster
4

Deep
approach

Cluster 1 3.79 0.52 — — — —
Cluster 2 2.62 0.49 0.000a — — —
Cluster 3 3.73 0.36 0.886 0.000a — —
Cluster 4 3.04 0.36 0.000a 0.000a 0.000a —

Surface
approach

Cluster 1 2.46 0.65 — — — —
Cluster 2 3.35 0.52 0.000a — — —
Cluster 3 2.20 0.45 0.058 0.000a — —
Cluster 4 2.65 0.45 0.226 0.000a 0.000a —

Organized
studying

Cluster 1 2.52 0.46 — — — —
Cluster 2 2.43 0.44 0.708 — — —
Cluster 3 3.90 0.42 0.000a 0.000a — —
Cluster 4 3.26 0.35 0.000a 0.000a 0.000a —

ap < 0.050.
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other scales showed a medium effect (η2 > 0.06) (Cohen 1988).
The differences among the clusters were analyzed more closely
with Tukey’s post hoc test and the Kruskal-Wallis test (Earned
Credits variable). The analysis revealed that clusters differed
statistically significantly (p < 0.050) from each other on each scale
(Table 6). All scales showed statistically significant differences
across the clusters Students applying a surface approach and
Organized students applying a deep approach (p ¼ 0.000–0.008).

The second aim of the study was to analyze how the students
perceived their teaching–learning environment and how their dif-
ferent approaches to learning related to their perceptions of their
teaching–learning environment. Table 5 indicates that students
belonging to the Organized students applying a deep approach
cluster scored highest on all five scales measuring students’ percep-
tions of their teaching–learning environment. Students belonging to
the Students applying a surface approach cluster scored lowest on
all five scales. Students in every cluster scored highest on the Sup-
port from Other Students scale (Fig. 2). Students also scored high
on the alignment scale, especially in the Organized students apply-
ing a deep approach and Organized students clusters. The con-
structive feedback factor saw the lowest scores in all clusters.
The most significant difference between the clusters was on the
Interest and Relevance scale. The clusterOrganized students apply-
ing a deep approach showed a statistically significant difference
(p ¼ 0.000–0.002) from all the other clusters on the Interest and
Relevance scale.

The third aim of the study was to determine how the students’
different approaches to learning related to their study success. The
Kruskal-Wallis test and ANOVA showed a statistically significant
difference between earned credits and GPA variables across four
clusters. Students belonging to the cluster Organized students
applying a deep approach scored highest on both earned credits
and GPA scales. Students belonging to the clusterUnorganized stu-
dents applying a deep approach scored lowest on the earned credits
scale, and students belonging to the cluster Students applying a sur-
face approach scored lowest on the GPA scale. Organized studying
showed a statistically significant relationship with study success.
Students belonging to the clusters that emphasized organized
studying scored higher than other students did on both scales.

Summary of Results

The exploratory factor analyses were used to test how the
HowULearn questionnaire functioned with the data collected from
engineering students. After the factor analyses, four student clusters
were formed with cluster analysis. The students of each cluster ap-
plied a different approach to learning. Then, ANOVA was used to
analyze any differences among clusters in terms of students’ per-
ceptions of their learning environment and in their study success.
The results of the study can be summarized as follows:
1. Unorganized students applying a deep approach: The first clus-

ter included 45 (21.7%) students who applied a deep approach
to learning. These students scored low on organized studying

Table 6. Statistically Significant Differences between Clusters (Tukey’s
Post Hoc Test and Kruskal-Wallis Test)

Variable Cluster
Cluster

1
Cluster

2
Cluster

3
Cluster

4

Interest and relevance Cluster 1 — — — —
Cluster 2 0.281 — — —
Cluster 3 0.002a 0.000a — —
Cluster 4 0.998 0.156 0.001a —

Alignment Cluster 1 — — — —
Cluster 2 0.727 — — —
Cluster 3 0.005a 0.000a — —
Cluster 4 0.715 0.141 0.051 —

Support from other
students

Cluster 1 — — — —
Cluster 2 0.061 — — —
Cluster 3 0.938 0.008a — —
Cluster 4 0.250 0.803 0.046a —

Constructive feedback Cluster 1 — — — —
Cluster 2 0.177 — — —
Cluster 3 0.175 0.000a — —
Cluster 4 0.346 0.936 0.000a —

Teaching for
understanding

Cluster 1 — — — —
Cluster 2 0.005a — — —
Cluster 3 0.754 0.000a — —
Cluster 4 0.307 0.208 0.019a —

GPA Cluster 1 — — — —
Cluster 2 0.701 — — —
Cluster 3 0.000a 0.000a — —
Cluster 4 0.290 0.022a 0.047a —

Credits earned per
academic year
(Kruskal-Wallis test)

Cluster 1 — — — —
Cluster 2 0.808 — — —
Cluster 3 0.000a 0.000a — —
Cluster 4 0.001a 0.004a 0.198 —

ap < 0.050.

Table 5. Results of the Univariate Analysis of Variance and Kruskal-Wallis Test

Variable

Clusters

F p η2

Unorganized students
applying a deep

approach (n ¼ 44)

Students applying
a surface approach

(n ¼ 41)

Organized students
applying a deep

approach (n ¼ 57)

Organized
students
(n ¼ 64)

Perceptions of the teaching–learning environment
Interest and relevance 3.26 3.04 3.66 3.27 10.991 0.000 0.142
Alignment 3.60 3.49 3.94 3.70 7.377 0.000 0.098
Support from other students 4.36 4.05 4.42 4.15 4.640 0.004 0.064
Constructive feedback 3.02 2.80 3.22 2.86 7.752 0.000 0.103
Teaching for understanding 3.40 3.07 3.49 3.25 7.874 0.000 0.105

Study success
Credits earned per academic year
(Kruskal-Wallis, mean rank value)

76.38 79.45 127.18 113.17 — 0.000 —

GPA 2.89 2.75 3.38 3.10 10.433 0.000 0.136

Note: F = Fisher-test.
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and on the surface approach. These students scored rather high
on scales measuring perceptions of their teaching–learning
environment, earned quite low grades in their courses, and
earned fewer credits than did students in other clusters;

2. Students applying a surface approach: The second cluster in-
cluded 41 (19.8%) students who applied a surface approach
to learning. These students scored low on organized studying
and did not apply a deep approach to learning. These students
also scored low on scales measuring perceptions of their
teaching–learning environment, earned low grades in their
courses, and earned few credits;

3. Organized students applying a deep approach: The third cluster
included 57 (27.5%) organized students who applied a deep
approach to learning. These students scored low on the scale
measuring the surface approach. These students scored high
on scales measuring perceptions of their teaching–learning
environment, earned high grades in their courses, and earned
several credits; and

4. Organized students: The fourth cluster included 64 (30.9%) or-
ganized students. These students scored average on the scale
measuring the deep approach to learning and low on the scale
measuring the surface approach. These students scored average
on the scales measuring perceptions of their teaching–learning
environment, earned quite high grades in their courses, and
earned several credits.

Conclusions and Discussion

The aim of the present study was to explore civil engineering
students’ approaches to learning and the relationships among these
approaches and students’ perceptions of their learning environment
as well as the relationships among students’ approaches to learning
and their study success. The HowULearn questionnaire served to
identify different student clusters showing how civil engineering
students approach their learning. Because few previous studies
have examined engineering students’ approaches to learning, this
study also aimed to fill this gap in research on students’ approaches
to learning.

The first aim of the study was to investigate what kind of ap-
proaches to learning civil engineering students adopt at a University
of Technology. Cluster analyses revealed four student clusters
whose cluster profiles closely resembled the profiles of a previous
study by Parpala et al. (2010). The students in each cluster applied a
different approach to learning. The research hypothesis of the study

predicted that higher education encourages engineering students to
adopt a surface approach to learning. Previous studies have shown
that students who study the hard sciences tend to score higher on a
surface approach than do students who study the soft sciences
(Entwistle and Ramsden 1983; Parpala et al. 2010). Because the
participants in this study were all engineering students, the results
of previous studies could not be entirely confirmed, because this
study lacked a control group from other disciplines. On the other
hand, our results are in line with those of a study by Parpala et al.
(2010). The cluster sizes of this study that compared to those in
Parpala et al. (2010) were Unorganized students applying a deep
approach 21.7% (Parpala et al. value: 21.7%), Students applying a
surface approach 19.8% (15.5%), Organized students applying a
deep approach 27.5% (26.9%), and Organized students 30.9%
(35.8%). Parpala et al. (2010) explored students’ approaches to
learning in different disciplines. In their study, the cluster Students
applying a surface approach contained fewer respondents of the
whole sample than did the same cluster in this study, unlike
between the hard sciences, where the difference in cluster size
between the present study (19.8%) and Parpala et al. [Faculties of
Science (21.8%) and Pharmacy (21.3%)] was minor. The present
study showed that higher civil engineering education encourages
students to apply a deep approach slightly more often than higher
education in the hard sciences usually does. In the present study,
the clusters emphasizing a deep approach to learning contained
49.2% of the students, whereas in Parpala et al. (2010), these clus-
ters encompassed approximately 45% of the students in the hard
sciences.

The second aim of the study was to analyze students’ experi-
ences of their learning environment and how their different
approaches to learning related to their perceptions of their teaching–
learning environment. The results of the analyses of clusters of the
students’ approaches to learning and factors influencing their
perceptions of their teaching–learning environment showed that
students who applied a deep approach to learning (Clusters 1
and 3) perceived their learning environment more positively than
did other students. These results further confirm the results of pre-
vious studies (Parpala et al. 2010; Richardson 2005; Richardson
and Price 2003), which found the same relationship between a deep
approach to learning and students’ perceptions of the teaching–
learning environment. To specify, the results showed that students
in the cluster Organized students applying a deep approach scored
the highest on all scales, and the clusters Unorganized students
applying deep approach and Organized students applying a deep

Fig. 2. Five factors measuring students’ perceptions of the teaching–learning environment in four clusters
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approach showed a statistically significant difference in the factors
(1) interest and relevance and (2) alignment. Evidence that student
interest relates to high-quality learning indicates that combining a
deep approach with organized studying, as well as interest and
relevance, is important. When students become interested in a sub-
ject, they are willing to work harder and to dedicate more time to
studying, which positively influences learning results (Lonka and
Ketonen 2012). In addition, motivated students set personal goals,
which leads to a deep approach to learning (Entwistle 1998).

The third objective was to determine how the students’ ap-
proaches to learning relate to their study success. The results of
the analyses of the relationships among clusters of the students’
approaches to learning and study success variables showed that
the students belonging to the clusters Organized students applying
a deep approach and Organized students were the most successful
in their studies. According to previous studies, students who are
organized and apply a deep approach to learning achieve the high-
est learning outcomes (Entwistle and Ramsden 1983; Lindblom-
Ylänne and Lonka 1998; Heikkilä et al. 2012). In this respect,
the results of this study are partly in line with those of previous
studies. According to this study, however, in higher civil engineer-
ing education, organized studying relates more to study success
than does a deep approach. Indeed organizing studying and study
success showed a statistically significant correlation. In terms of
both earned credits and GPA, the organized students were more
successful than the other students. This result is in line with the
results of a study by Rytkönen et al. (2012), which found that
organized studying is the most important factor in succeeding in
university studies.

The present study also found a weaker correlation between a
deep approach to learning and study success than between organ-
ized studying and study success. The clustersUnorganized students
applying a deep approach and Students applying a surface ap-
proach showed only minor differences in study success. Moreover,
the difference between the clusters Organized students applying a
deep approach and Organized students was minor. The organized
studying approach relates especially to students’ progress in their
studies. A study by Erkkilä (2009) showed quite similar results.
According to her study, the strategic executors were the most
successful student group at Finnish universities of technology.
On the other hand, previous studies (Asikainen et al. 2013) have
also shown that high course grades do not necessarily correlate pos-
itively with high-quality learning outcomes. Consequently, the re-
sults of the present study do not confirm that organized studying
leads to better learning outcomes in civil engineering studies than
other approaches do without identifying what type of knowledge
the exams and other assessment methods actually measured.

Previous studies have identified a relationship between students’
approaches to learning and teachers’ ways of teaching (Prosser and
Trigwell 1999; Trigwell et al. 1999). Teaching in higher engineer-
ing education in the context of this study therefore appears to
encourage students to be organized in their studies, because a
majority of the participants belonged to clusters that emphasized
organized studying. Education also encourages students to adopt
a deep approach to learning slightly more often than usual in the
hard sciences. The results of the present study suggest that encour-
aging students to adopt a deep approach to learning, and especially
to adopt organized studying, seems to be extremely important in
supporting their study pace and study success.

Students’ approaches to learning have been studied extensively
in Western cultures, and the understanding about the students’ ap-
proaches to learning is similar across Western countries. Hence, the
results of the present study could be generalized to other Western
countries. Instead, for example, the Chinese students’ approaches

to learning differ from Western students’ approaches. In the
Chinese context, the learners, who were seen as rote learners, used
memorizing as a means to develop their own understandings of
the content, which indicated the deep learning approach. On the
contrary, in Western cultures, memorizing has been linked to the
surface approach (Watkins and Biggs 1996).

The results of the present study could serve in the development
of civil engineering higher education. To quicken students’ study
pace and to support their study success, higher civil engineering
education should encourage students to be organized. On the other
hand, the development of teaching and assessment methods as well
as learning environments should seek to encourage students to
adopt a deep approach to learning, which currently shows a weaker
relationship to study success than does organized studying. Future
studies should attempt to identify the teaching and assessment
methods to use to provide more support for the deep approach
to learning and organized studying. The development of teaching
and learning methods is important, because results of the many re-
views show that active and inductive methods are at least equal to,
and in general more effective than, traditional deductive methods
(Prince and Felder 2006), which may materialize as improved
examination scores and lower failure rates (Freeman et al. 2014).

Besides academic achievement scores, active learning methods
promote other skills needed in working life. Cooperative learning
has a positive effect on academic achievement and attitudes (Prince
2004; Smith et al. 2005) and on interpersonal skills (Prince 2004).
It can also promote higher self-esteem than competitive or individu-
alistic activities (Smith et al. 2005). Usually the inductive methods
also encourage students to adopt a deep approach to learning.
Therefore, more studies are needed to explore engineering stu-
dents’ approaches to learning in order to confirm these results
in different contexts.
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INTRODUCTION 
In recent years, the development of professional skills has been one of the main 
themes among engineering education research. Many researchers [e.g. 1, 2, 3] 
argue that in higher civil engineering education should focus more on learning of 
professional and generic skills. These skills should be better integrated to the present 
contents of the study programs. On the other hand, the curriculum designers have 
been struggling with the growing workload of the students, because there is pressure 
to adapt new skills and contents to curriculums. This paper examines engineering 
students’ approaches to learning and their perceptions of the development of the 
professional skills and perceived workload in their studies. Research on students’ 
approaches to learning (the SAL-tradition) examines how and why students engage 
in learning. The research is usually based on the students’ self-reports of their 
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learning in specific learning environment or learning situation [4, 5, 6, 7]. The 
students’ approaches to learning can be divided into deep and surface approaches to 
learning. Also the third approach, organised studying, has been identified in previous 
studies [8, 9]. There is evidence that the deep approach is positively related to 
learning outcomes [10, 11, 12] and negatively related to the perceived workload [13, 
14]. 
The aim of this paper is to investigate how civil engineering students’ approaches to 
learning are related to their perceptions of the development of professional skills and 
to the perceived workload. The research data consist of students’ answers to the 
Learn questionnaire (n=215). The questionnaire has been developed for the Finnish 
context at the Helsinki University Centre for Research and Development of Higher 
Education and it has proved to be a reliable instrument to measure students’ 
approaches to learning based on many studies in Finnish university contexts [see 
15]. The Learn questionnaire consists of 22 items on students’ perceptions of the 
teaching-learning environment, 12 items on students’ approaches to learning, seven 
items on the development of professional skills and three items on perceived 
workload in studies. In this study were analysed the students’ approaches to 
learning, professional skills and workload sections. This study is a further research to 
our previous research, where students were grouped into four clusters based on their 
approaches to learning [16]. The identified clusters are: 1) Unorganised students 
applying a deep approach, 2) Students applying a surface approach, 3) Organised 
students applying a deep approach and 4) Organised students. In this study, these 
clusters were compared with regard to students’ perception of the development of 
their professional skills and perceived workload. The research questions are as 
follows: 

1. How do civil engineering students perceive the development of professional 
skills in their studies? 

2. How are students’ approaches to learning related to their perceptions of the 
development of the professional skills? 

3. How are students’ approaches to learning related to their perceptions of the 
workload in their studies?  
 

1 THEORETICAL FRAMEWORK 
1.1 Students’ approaches to learning 
Students’ approaches to learning have been one of the main topics in learning 
science after Marton and Säljö [17] found deep and surface level learning processes 
in their studies. They investigated the differences between the students in how they 
approached a specific learning task. Some students used a surface level learning 
process and others a deep level process. Students who used a surface level learning 
process tried to reproduce the learning material whereas students who used a deep 
level process tried to understand the learning task. The combination of the intention 
to learn and the level of the learning process is referred to as an approach to learning 
[4]. The surface approach to learning is related to memorizing, reproducing the 
content, lack of regulation and students’ inability to see relations between ideas [10, 
18, 19]. It means that students not necessarily achieved the understanding about the 
subject. Understanding the subject is related to a deep approach to learning, which 
consist of the intention to understand and an active and critical approach to learning 
[10]. 
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Also a third approach to learning has been identified, the organised studying [10, 20]. 
It describes how students organise studying and how they manage time [8]. The 
students who are organised are usually well aware of the demands for completing 
the courses and complete the courses systematic in time. Also students’ motivation 
and learning skills are related to the organised studying [8, 9, 21]. The organised 
studying refers to students’ way of planning and organising their learning whereas 
the deep and the surface approaches to learning describes the students’ way of 
handling the learning task [6, 22]. 
1.2 Civil engineering students’ professional skills 
The changes in the construction sector are setting new challenges for the higher 
education of the construction sector. Anymore, just plain technical skills are not 
adequate for civil engineers [e.g. 1, 2, 3]. In the future, engineers will need better 
generic and professional skills. According to literature review by Salmisto [23] in 
higher civil engineering education should focus more on multidisciplinary 
collaboration skills, learning skills and other professional skills like project 
management, understanding the complexity of the construction projects, and 
leadership skills. The construction projects have become more and more complex 
involving numerous stakeholders. For example, in recent years the number of 
designers has increased in the construction projects, which is setting high 
requirements for multidisciplinary collaboration skills [24]. 
1.3 Students’ perceived workload 
The research on students’ workload has been recently based on measuring the 
perception of the students’ concerning workload [14]. Earlier, time spent on studying 
has been used as a measurement, but it has been noticed that this is not reasonable 
enough to measure students’ workload [24]. Many previous studies [e.g. 10, 25, 26, 
27] argue that a perceived excessive workload is positively related to a surface 
approach to learning, whereas other studies [e.g. 28, 29] argue that an appropriate 
workload is positively related to a deep approach to learning and negatively related to 
a surface approach to learning. 
 

2 METHOD 
The research was conducted at a university of technology in Finland. The data of this 
research were collected with a Learn questionnaire in 2012 and 2013. The Learn 
questionnaire has been developed, based on the Experiences of Teaching and 
Learning questionnaire (ETLQ) [see 30] and Approaches to Learning and Studying 
Inventory (ALSI) [9], at the Helsinki University Centre for Research and Development 
of Higher Education [see 15]. It has proved to be a reliable instrument to assess 
students’ approaches to learning based on many studies in Finnish university 
contexts since 2005 [see 15]. In this study were analysed three sections of the Learn 
questionnaire: 1) the students’ approaches to learning (12 items), 2) professional 
skills (7 items) and 3) perceived workload (three items). A five-point Likert scale was 
used with responses ranging from ‘agree’ to ‘disagree’. 
2.1 Participants 
Altogether, 215 students responded to the questionnaire: 53 (24.7%) women and 162 
(75.3%) men. The ratio of female to male respondents corresponds to the ratio of 
female and male students at the university. Of the 215 students, 169 (78.6%) 
respondents were studying civil engineering and 46 (21.4%) respondents were 
studying in other disciplines (architecture, materials engineering, industrial 
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engineering and management, automation engineering, information management, 
mechanical engineering). Of the 215 answers, 207 were suitable for the analyses. 
The students completed the questionnaires during learning events in the three civil 
engineering mass courses. The respondents covered second- to sixth-year civil 
engineering students ranging in age from 19 to 50 (average age, 22.9).  
2.2 Statistical analyses 
The clusters used in this research have been defined in our previous study, where 
the procedure of the statistical analyses has been described more closely. In this 
section is presented briefly these analyses and the defined clusters. Firstly, the 
similarities between civil engineering students and students from other disciplines 
were analysed with a cross-tabulation and a Chi-square test. The analyses showed 
no statistically significant differences between the groups in terms of their 
approaches to learning. Therefore, the entire data was analysed as a single sample. 
Exploratory factor analyses were used to test how the Learn questionnaire functioned 
with the data. The internal consistency of the factor solution was estimated with 
Cronbach alfa. The results of the factor analyses suggested three-factor solution. 
The factors and their reliabilities are presented in Table 1. 
 
 

Table 1. Cronbach’s alphas of the factors measuring students’ approaches to 
learning 

 

Factor  
Approaches to learning 
Deep approach  0.718 
Surface approach 0.750 
Organised studying 0.708 
 
 
 
After the factor analyses, the students’ approaches to learning were analysed with K-
mean cluster analyses using the factor scores of each factors. The mean values for 
each approach were calculated: 1) a deep approach, M = 3.32, s = 0.639, 2) a 
surface approach, M = 2.62, 0.651, 3) an organised studying, M = 3.11, s = 0.718. A 
cluster analysis was used to examine respondents’ placement on four clusters based 
on these three approaches. Three-, four- and five-cluster solutions, which all were 
acceptable, were tested. The four-cluster solution was selected for the analyses, 
because the clusters were almost of equal size (ncluster1 = 45, ncluster2 = 41, ncluster3 = 
57 and ncluster4 = 64) and the cluster profiles were clear and theoretically logical. The 
respondents differed from each other statistically significantly in terms of a deep 
approach (F(203)=81.807, p<.001), a surface approach (F(203)=41.940, p<.001) and 
an organised studying (F(203)=140.350, p<.001).  
Cluster 1, Unorganised students applying a deep approach, consisted of students 
who adopted the deep approach to learning. They scored low on items measuring 
the surface approach and the organised studying. In cluster 2, Students applying a 
surface approach, there were students who scored high on a surface approach to 
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learning. Their scores on the items measuring the deep approach and organised 
studying were low. Cluster 3, Organised students applying a deep approach, 
consisted of students who scored highly on a deep approach and on organised 
studying. In this cluster the scores on a surface approach were low. In cluster 4, 
Organised students, there were students who emphasized an organised studying 
approach. Their scores on a surface approach were low and the scores on the deep 
approach were average. 
Univariate analysis of variance (ANOVA) was used to explore the differences in 
students’ perceptions of the development of professional skills and perceived 
workload between the clusters. Before the ANOVA, the relationship between clusters 
and explanatory variables (gender, age, disciplinary and study year) were analysed 
with cross-tabulation analyses. The analyses showed that there was not a statistically 
significant difference between the clusters and explanatory variables. 
 

3 RESULTS 
The aim of the study was to investigate the development of the students’ professional 
skills and the relation between civil engineering students’ approach to learning and 
their perceptions of the development of the professional skills and perceived 
workload in higher education. The professional skills were measured with seven 
items: 1) theoretical knowledge, 2) cooperative and social skills, 3) analysing 
information, 4) examining subjects from different points of view, 5) examining 
subjects critically, 6) presenting justification and look for solutions to them and 7) 
developing new ideas. The perceived workload was measured with three statements: 
1) workload of the studies is too high, 2) I have to work too hard in my studies and 3) 
I feel stress. 
The results revealed (Table 2) that students have perceived that they have learned to 
examine subjects critically and from different points of view and to present 
justification for their ideas. Students scored the lowest on Developing new ideas and 
Applying theoretical knowledge to practice -items.  
The ANOVA showed that all seven ‘professional skills’ -items and two out of three 
‘perceived workload’ items (see Table 2) differed statistically significantly across the 
four clusters (p < 0.050). One item, ‘Workload of the studies is too high’, did not differ 
statistically significantly across the clusters (p = 0.134). The test of homogeneity of 
variances showed that the variances of the items, Applying theoretical knowledge to 
practice, Developing cooperative and social skills, Developing new ideas, Workload 
of the studies is too high, I have to work too hard in my studies and I feel stress, are 
homogenous (p > 0.050). For these items, Bonferroni’s post hoc –test was used to 
analyse which clusters differ from each other statistically significantly. Dunnett 3T –
test was applied for other items (p < 0.050). 
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Table 2. The results of the univariate analysis of variance 
 Clusters   

Items 
Total 

(N=207) 

Unorganised 
students 

applying a 
deep 

approach     
(n = 45) 

Students 
applying 
a surface 
approach  
(n = 41) 

Organised 
students 

applying a 
deep 

approach   
(n = 57) 

Organised 
students   
(n = 64) F p 

   

Professional skills    

Applying theoretical 
knowledge to practice 3.13 3.33 2.76 3.51 2.89 9.085 0.000 

Developing cooperative 
and social skills 3.31 3.22 3.10 3.65 3.22 4.322 0.006 

Analysing information 3.37 3.42 3.07 3.61 3.31 5.228 0.002 

Examining subjects from 
different points of view 3.54 3.64 3.20 3.84 3.42 6.929 0.000 

Examining subjects 
critically 3.64 3.76 3.41 3.91 3.45 4.106 0.007 

Presenting justifications 3.63 3.76 3.41 3.89 3.44 5.553 0.001 

  Developing new ideas 3.06 3.16 2.61 3.47 3.06 7.458 0.000 
        

Perceived workload        

 
Workload of the studies is 
too high 2.49 2.40 2.76 2.35 2.51 1.882 0.134 

 
I have to work too hard in 
my studies 2.31 2.16 2.56 2.11 2.44 2.863 0.038 

 I feel stress 2.62 2.38 3.15 2.36 2.70 5.142 0.002 

         

 
 
 
 
The results revealed that the students who adopt a deep approach to learning 
perceive that their professional skills have developed more than the students, who 
adopt a surface approach (Table 2). The students in cluster ‘Organized students 
applying a deep approach’ achieved the highest scores from all aspects. Students 
who belonged in the cluster ‘Students applying a surface approach’ achieved the 
lowest scores in all aspects (Table 2). Also, students who adopt a deep approach 
have perceived less workload than other students. Students who belonged in the 
clusters ‘Unorganised students applying a deep approach’ and ‘Organised students 
applying a deep approach’ achieved the lower scores on all three items measuring 
the perceived workload than students who belonged in the clusters ‘Students 
applying a surface approach’ and ‘Organised students’. 
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Table 3. Statistically significant differences between clusters (Bonferroni, Dunnett T3) 
 
    Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 
Applying theoretical 
knowledge to practice 

Cluster 1  - 
Cluster 2 .011  - 

(Bonferroni) Cluster 3 1.000 .000  - 
Cluster 4 .046 1.000 .001  - 

            
Developing cooperative 
and social skills 

Cluster 1  - 
Cluster 2 1.000  - 

(Bonferroni) Cluster 3 .073 .010  - 
Cluster 4 1.000 1.000 .034  - 

            
Analysing information Cluster 1  - 
(Dunnett T3) Cluster 2 .128  - 

Cluster 3 .679 .000  - 
Cluster 4 .974 .359 .078  - 

            
Examining subjects from 
different points of view 

Cluster 1  - 
Cluster 2 .093  - 

(Dunnett T3) Cluster 3 .601 .002  - 
Cluster 4 .499 .719 .004  - 

            
Examining subjects 
critically Cluster 1  - 
(Dunnett T3) Cluster 2 .381  - 

Cluster 3 .922 .023  - 
Cluster 4 .436 1.000 .018  - 

            
Presenting justifications Cluster 1  - 
(Dunnett T3) Cluster 2 .243  - 

Cluster 3 .888 .018  - 
Cluster 4 .151 1.000 .003  - 

            
Developing new ideas 
(Bonferroni) 

Cluster 1  - 
Cluster 2 .032  - 
Cluster 3 .462 .000  - 
Cluster 4 1.000 .075 .076  - 

      
Workload of the studies is 
too high  
(Bonferroni) 

Cluster 1  - 
Cluster 2 .377  - 
Cluster 3 1.000 .156  - 
Cluster 4 1.000 .974 1.000  - 

            
I have to work too hard in 
my studies  
(Bonferroni) 

Cluster 1  - 
Cluster 2 .248  - 
Cluster 3 1.000 .095  - 
Cluster 4 .643 1.000 .263  - 

            
I feel stress  
(Bonferroni) 

Cluster 1  - 
Cluster 2 .008  - 
Cluster 3 1.000 .003  - 
Cluster 4 .795 .249 .535  - 
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Table 3 shows that there is a statistically significant difference (p < .050) between the 
clusters ‘Organised students applying a deep approach’ and ‘Students applying a 
surface approach’ in every 7 items (p = .000 - .023) measuring students’ perceptions 
of development of the professional skills. Also, between clusters ’Organised students 
applying a deep approach’ and ’Organised students’, there are statistically significant 
difference all items except Analysing information (p = .078) and Developing new 
ideas (p = .076). Between clusters ‘Unorganised students applying deep approach’ 
and ‘Students applying surface approach’, there is statistically significant difference in 
Applying theoretical knowledge to practice (p = .011) and Developing new ideas (p = 
.032) -items. The results also show that there is not a statistically significant 
difference between the clusters ‘Unorganised students applying deep approach’ and 
‘Organised students applying a deep approach’ in any item. 
Although students who apply a deep approach to learning have perceived less 
workload than the other students in their studies, there is not so strong a relationship 
between perceived workload and students’ approaches to learning. There is 
statistically significant difference only between clusters ’Organised students applying 
a deep approach’ and ‘Students applying a surface approach’ and between 
‘Unorganised students applying a deep approach’ and ‘Students applying a surface 
approach’ in I feel stress -item.  
 

4 CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
The first objective of the study was to investigate how civil engineering students 
perceive the development of professional skills in their studies. This research 
indicates development in engineering education students’ ability to examine subjects 
critically and from different points of view. This is important, as critical thinking and 
analytical abilities are vital generic skills of future engineers [e.g. 31].  
Students have thought that their skills in developing new ideas have not developed 
as well as critical thinking during their studies, although innovativeness and creativity 
are important skills in knowledge society [32]. Many researchers [e.g. 2, 31] argue 
that innovation skills have become more and more important for future engineers. 
The results are in line with Sahlberg’s [32] claim that the education systems have 
difficulties in adopting creativity and innovation skills in students’ learning processes 
in current education. Also students have perceived that their skills in applying 
theoretical knowledge to practise have not substantially developed during the 
studies. Some researchers [e.g. 33, 34] have noticed the same in previous studies. 
Engineering students have had problems to implement in practise what they have 
learned in theory. 
The second aim of the study was to analyse how students’ approaches to learning 
are related to their perceptions of the development of professional skills. The results 
revealed that there is a positive relation between a deep approach to learning and 
students’ perceptions of the development of professional skills. Because the results 
are based on students’ self-reports, it cannot solidly be argued that their skills have 
improved. On the other hand, previous studies [10, 11, 12] have shown that students 
who adopt a deep approach have achieved better learning outcomes than other 
students. Students’ own perception is notable because it indicates students’ 
motivation for learning. If students adopt a deep approach to learning, they are 
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probably more motivated to learn. The motivated students are ready to spend more 
time on studying [35], which affect positively learning outcomes.  
The third objective was to determine how students’ approaches to learning are 
related to the perceived workload. The results revealed that there is a slight negative 
relation between a deep approach to learning and students’ perceived workload in 
their studies. According to Kember [25] there is not necessarily a correlation between 
time spent on studying and perceived workload. Although the students, who adopt a 
deep approach, probably spend more time on studying, they perceive less workload 
and pressure than students who adopt a surface approach. 
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Abstract 

This article examines the application of progressive inquiry learning in higher 
construction education. Progressive inquiry was tested in a Real Estate Business and 
Management course at Tampere University of Technology. The main purpose of the 
research was to find new ways to improve students’ learning outcomes and make 
learning more meaningful. A course plan based on progressive inquiry learning was 
developed first and then implemented in 2011. Subsequently the course plan was 
improved based on student feedback to lend more support to progressive inquiry 
learning. A second course was conducted in 2012. Feedback was collected during the 
course, and it was compared to feedbacks of the previous years. According to the 
feedback, inquiry learning has facilitated the learning process of the students. Students 
considered that the tasks and learning events based on progressive inquiry learning, the 
best parts of the course. The research demonstrated that the progressive inquiry 
learning method is a good way to improve higher engineering education courses. The 
results can also be used to develop other courses so that learning outcomes improve 
and students find learning more meaningful. 

Keywords: progressive inquiry, teaching method, collaborative learning, 
knowledge building, course development 

1. Introduction 
In Finland, the development of education at universities of technology should be more 
student-centred since the most important development needs are in the curricula, 
learning environments and teaching methods that support development of the students’ 
ability to think [1, 2]. In the fields of hard science, including the technology industry, 
teaching focusses on transmission of information and is more teacher-centred than in 
soft sciences where teaching is more student-oriented and the aim of learning is 
conceptual change [3]. Several researchers emphasise the importance of conceptual 
change in learning [eg. 4, 5, 6]. The main objective of the research was to find new 
ways to improve learning results of students, make learning more meaningful and meet 
better the future competency needs of industry. The subject of this study was a 
progressive inquiry learning-based Real Estate Business and Management course 
conducted in 2011 at Tampere University of Technology. The course plan was 
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developed based on student feedback and experiences of the teachers. A repeat course 
conducted in 2012. The empirical data of the research consists of student feedback from 
these two courses and from corresponding courses based on traditional methods 
conducted in 2007-2010. 

2. Progressive Inquiry and Future Competencies 
Inquiry-based learning is presented in a variety of models. This research focuses on the 
model of progressive inquiry learning developed by Hakkarainen with his colleagues [6, 
7]. It consists of the following parts: setting up the context, distributed expertise, 
presenting research problems, creating working theories, critical evaluation, searching 
deepening knowledge, developing deepening problems and creating new working 
theories. Progressive inquiry learning -experiments and related studies have been 
conducted at universities in Finland since the late 1990 [see e.g. 8, 9]. Progressive 
inquiry learning is a pedagogical model based on the theory of knowledge building [see 
10]. It is designed to support typical data acquisition by the specialist and emphasises 
the activity of the learner and the impact of co-operation in a shared research project 
and the creation of new knowledge. [6] Social interaction and group work in general are 
seen as important for learning [eg. 11, 12, 13, 14]. In the future, engineers will need to 
be better prepared for collaborative learning and distributed expertise [2]. 
 
Learning in universities is primarily based on pre-defined, limited problems, which are 
expected to have one correct answer [15]. The difference between progressive inquiry 
and traditional project-based learning is particularly in the presenting of research 
problems. In traditional project-based learning the tasks and problems are given and 
students do not define research problems. Often results are valued more than deep 
learning. [6.] Engineering students are also usually given limited tasks. Yet, in reality 
there are several answers and one of the most important development needs in higher 
engineering education is to make students able to formulate the key questions and 
problems. [2.] The objective of progressive inquiry is to organise teaching so that there 
is room for students' questions and the research approach is possible.  
 
Progressive inquiry can best be conducted in interdisciplinary teams. There, the learning 
situation is similar to the cross-industrial co-operation of working life situations. 
Engineering education in Finnish universities is mainly subject-specific. Many 
researches emphasise interdisciplinary knowledge and cross-industrial team work as key 
future competencies and skills of engineers [1, 2, 16, 17]. Creativity and innovativeness 
are also emphasised as necessary future competencies [see eg. 17, 18]. Creativity and 
ability to work with innovations enhance life-long learning. But education systems have 
difficulties in finding ways of adapting the needs of innovation and creativity to existing 
teaching and learning processes. [19.] Creation of innovative ideas is one of the key 
principles and benefits of the knowledge building model [20] which is the basis of 
progressive inquiry. Meta-cognitive knowledge and skills are also important 
competencies in the information society [6]. 
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3. Methodology and Results 
The subject of this case study, the Real Estate Business and Management course, was 
planned and conducted based on progressive inquiry learning in 2011 and 2012. The 
research data consist of student feedback from 2007-2012. The feedback was collected 
during the last lecture from students who were present. A totel of 95 students provided 
feedback during in 2007-2010. Eighteen participants of 21 in the 2011 course gave 
feedback. The received feedback was compared with the feedback from corresponding 
courses in 2007-2010. Based on the experience of the teachers and student feedback, the 
course plan was made more supportive of progressive inquiry learning and the course 
was repeated in 2012; this time 29 participants of 32 gave feedback.  
 
The data analysed in this research consist of feedback where students rated the content, 
material and manner of presentation of every learning event on a scale of 0-5. The Net 
Promoter Score [see 21] was also applied to the student feedback from the new courses 
in 2011 and 2012. The NPS-question asked was in a form "How likely is it that you 
would recommend the course to other students? (on a scale of 0-10)", and the follow-up 
questions “What is the primary reason for your score?” and "What would be the most 
essential improvement required in the course to give it a grade closer to ten?" The 
responses to the follow-up questions have been analysed by inductive content analysis. 
The data were reduced based on the research problem and divided into classes 
according to material. The classes were defined from the perspective of student-centred 
course development. Numerical feedback was analysed by descriptive statistical 
analysis based on the average of the student feedback and theNet Promoter Score. 

3.1. Application of Progressive Inquiry 

The course plan was built on the basic idea of progressive inquiry where the students 
themselves define research questions and problems [6]. The objective of the first 
learning event was setting up the context, i.e. to provide an overview of the course 
subject and help understand the course’s learning principles and the progressive inquiry 
learning process. The event adhered to the traditional lecture method, even though some 
activation methods were used during the lecture. Their aim was to start group formation 
and show active involvement of the students is hoped for during the course. Progressive 
inquiry within the groups of students began in the second week, when the students were 
divided into groups of 4-5 people. Most of the course participants were civil 
engineering students. Students from other study programmes were divided among the 
groups so that the interdisciplinarity goal was partially met. The event started with a 
short presentation on shopping centres by the teacher. Then, the students prepared a 
concept map for “user-oriented development of shopping centres”. On the basis of the 
concept maps, the students continued the setting up the context.  
 
Distributed expertise was a key part of the study during the whole course. After making 
their concept maps, the groups examined the maps of other groups in rotation, spending 
4-5 minutes on each concept map and added their own comments to it. The next step 
was the presenting research problems. The groups were to come up with 5-10 research 
questions on the basis of the concept maps. The questions were posted for all to see and 
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each group selected two of them. The current knowledge-based working theories of the 
students were created by thinking about the preliminary answers to the research 
questions. After the event, the creation of working theories continued with the research 
planning process. 
 
Traditional lectures were held during weeks 3-6 in addition to the research plan 
presentations by students. The aim of the lectures was critical evaluation, searching 
deepening knowledge and developing deepening problems. The first traditional lecture 
in week 7 was delivered in the university lecture hall. The subsequent combined 
excursion and lecture took place at the office of University Properties Of Finland Ltd. 
Five weeks after the last lecture, a seminar where students presented their own studies 
was held. New working theories were created and new knowledge was shared at the 
seminar based on the studies. A group exam was held one week after the seminar. The 
groups were to make a peer evaluation of the two studies by the other groups. The 
objective of the group exam was to familiarise the members with the studies of the other 
groups as well as to get feedback on their own work. Peer evaluation also honed the 
meta-cognitive skills of the students. 
 
The plan for the second course was developed based on teachers’ experiences from the 
first course and student feedback. The students found that traditional lectures did not 
support progressive inquiry learning and hoped for more activating tasks during 
lectures. In addition progressive inquiry was considered unrelated to lectures, which 
focussed more on office properties. The main idea and structure of the second course 
remained the same in the first one. Traditional lectures were modified so that each 
lecture began with presentations by student groups. The presentations were related to 
the research questions formulated by the students. During the first lecture hour the 
groups were expected to lead the discussion of the students on the topic of the lecture. 
Meanwhile, other groups were preparing for the debate themselves. The weekly tasks 
allowed students to receive feedback and guidance for their own research from the 
lecturers and other students throughout the learning process. The meta-cognitive 
processes, which are typically the responsibility of the teachers, were transferred to the 
students through the weekly tasks [see 6]. 
 
Another aim of the weekly tasks was to improve the connection between lectures and 
the research process of the students, to make the lectures more communicative, to hone 
the presentation skills of the students, and to help prepare the students for the lectures. 
Another significant change in the new course plan was to add a new topic, “user-
oriented development of the university campus”. After all, university properties are 
more like office buildings than shopping centres, which makes the connection between 
lectures and the research process better while university properties are also more 
familiar to the students. 
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3.2. Students’ experiences from Progressive Inquiry 

Responses to the NPS-question (Table 1) demonstrate that the improvements to the 
course have impacted positively the students’ experiences. The Net- Promoter Score 
increased from 33-% to 41-%. The students found the biggest needs for improvement in 
lectures also in 2012 although there was slight improvement over 2011.  
 

Table 1. Responses to the Net-Promoter Score questions in 2011 and 2012. 
 2011, n=18 2012, n=27 
How likely is it that you would recommend the course to other 
students? (scale 0-10) 

  

Net-Promoter Score 33 % 41 % 
Mean 8,31 8,28 
What is the primary reason for your score?   
Teaching method or  the way of completing the course 16 19 
Subject or content 4 11 
Lectures 1 3 
Other 2 4 
What would be the most essential improvement required in the 
course to give it a grade closer to ten? 

  

Lectures 10 9 
Practical works and group tasks 7 7 
Subject or content - 4 
Learning spaces - 2 
Other 2 3 

 
In 2011 four lecturers delivered traditional lectures the same way as in previous years 
for corresponding courses. Three learning events were directly linked to progressive 
inquiry: the start of the progressive inquiry, the seminar and the group exam. There 
were also two other events that differed from traditional lecture: a course opening 
lecture and a combined excursion and lecture.  
 
The students’ evaluation of each learning event (Table 2) attested to the need to develop 
traditional lectures to support progressive inquiry. According to the means of the 
feedback, students considered the events that differed from traditional lectures the best 
learning events of the course in 2011. The start of the progressive inquiry was rated the 
highest in every respect: contents, material and manner of the presentation. That event 
was based mainly on the students’ own work only supervised by a teacher. All five 
different learning events, except the seminar, were preferred over all traditional lectures. 
Feedback grades for all lectures decreased compared to previous years. The means for 
lectures decreased an average of 0.43 points for content, 0.28 points for material and 
0.67 points for the manner of the presentation. The combined means, which describes 
the overall success of the event, decreased an average of 0.46 points.   
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Table 2. Means of student feedback for learning events in 2007-2010, 2011 and 2012. 
n=18 - 66 * 

Content Material 
Manner of 

presentation Combined mean 
                    Year 2007-

2010 2011 2012 
2007-
2010 2011 2012 

2007-
2010 2011 2012 

2007-
2010 2011 2012 Learning event 

Opening lecture 4 3,73 4 3,55 3,86 3,83 3,95 3,70 
Start of PI 4,35 3,88 4,18 3,56 4,65 3,69 4,39 3,71 
Lecturer 1 4,05 3,5 3,38 3,9 3,39 3,12 3,62 3,11 2,42 3,85 3,33 2,97 
Lecturer 2 3,9 3,32 4,23 3,8 3,4 3,96 4,66 3,73 4,59 4,12 3,48 4,26 
Lecturer 3 4 3,85 3,71 3,77 4,41 3,85 4,04 3,82 
Lecturer 4 3,57 3,54 3,46 3,52 
Lecturer 5 3,71 3,29 3,86 3,62 
Exc. and lecture 3,9 4,27 3,8 4,08 4,3 4,42 4 4,26 
Seminar 3,8 3,68 3,67 3,68 3,5 3,70 3,66 3,69 
Group exam 4,14 4,05 
The exact form of the question “Evaluate on a scale of 0 – 5 (5 = excellent … 0 = fail)” 
* 2007-2010 Lecturer 1 n=66, Lecturer 2 n=59, Lecturer 3 n=29.  
   2011 n=18 
   2012 n=29 

 
In 2012, lecturers, who managed to modify their lectures to support progressive inquiry, 
were rated better than in 2011. The ratings of lecturers, who lectured the same way as 
the previous year, decreased further. The evaluations of all progressive inquiry-based 
learning events stayed almost the same or decreased slightly, except for the start of the 
progressive inquiry. The combined mean for the start of the progressive inquiry 
decreased 0.68 points although the event was held the same way as in 2011. 

4. Conclusion and Discussion 
The results confirm the need to develop the teaching methods of the universities of 
technology in Finland. Students found that the learning events implemented by new 
methods, provide better learning than traditional lectures. The overall evaluation of the 
previous courses corresponded to that of the progressive inquiry-based 
implementations. Closer examination of the learning events reveals that progressive 
inquiry helped the students in their learning. When the more student-centred methods, 
which differ from traditional lectures, were used, the ratings of traditional lectures 
dropped substantially and the progressive inquiry based learning events were found 
more meaningful. Verbal feedbacks confirmed this assumption and indicated that the 
higher scores based on a better learning experience. 
 
In the second implementation of the progressive inquiry-based course, the lectures were 
modified to be more student-centred. Some lecturers managed to modify the learning 
events to be more supportive of progressive inquiry. The evaluations of those lecturers 
improved. The evaluations of the progressive inquiry-based learning events, which 
remained unchanged, slightly worsened. The reason could be that the students did not 
find these events exceptional because there were also other learning events involving 
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active participation of the students. For example, the start of the progressive inquiry 
event, which lost the most favour, was thought just as the start of the course. In the first 
implementation, the students found this event the best part of the course. 
 
The main results of the empirical part of the research are based on the learning 
experience of the students. Thus it cannot be definitely said on the basis of the results 
that learning outcomes improved. However, the experiences of the responsible teachers 
of the courses are in line with the experiences of the students. So it can be reasonably 
assumed that progressive inquiry improved the learning outcomes of the students. The 
method trained students to meet the future competency needs of the industry, such as 
formulation of key questions and problems, building of new knowledge, innovative 
thinking skills, distributed expertise, social and collaborative learning and meta-
cognitive skills. Researchers can also benefit from the progressive inquiry method. They 
can get new viewpoints and knowledge for research by using their own research topics 
as a starting point for the progressive inquiry learning during a course, they are 
teaching. However, more detailed studies and teaching experiments are still needed in 
this field. 
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This article examines the application of knowledge creation learning and innovation to higher educa-
tion in construction. The objectives are to demonstrate the application of the course based on knowledge
creation learning to mass teaching and to analyse whether knowledge creation learning improves stu-
dent motivation and learning. The empirical data (n = 120) consist of the results of a student survey
from two university-level courses. The rst course, Basics of Construction Management and Economics
(n = 79), was developed on the basis of knowledge creation, and the second course, Building Project
(n = 41), was implemented using the case-based learning method. The results, based on student self-
assessments, showed that case-based learning supported the learning process more effectively than did
the course based on knowledge creation. On the other hand, the results showed the relevance of applying
knowledge creation-based learning to the mass teaching of construction in higher education. The ndings
of this empirical study suggest that more attention should focus on developing students’ metacognitive
skills in engineering education.

Keywords: knowledge creation; innovation; learning methods; construction management; progressive
inquiry; survey study

1. Introduction

The construction sector is a fascinating eld of business and an important educator worldwide.
Professionals in the construction sector play a signi cant role in the development of society.
Changes in society have increased the need for new competencies in all elds (Hanhinen 2010;
Mulder 2014; Nokelainen, forthcoming). In the construction sector, these changes have in u-
enced essential competencies, but the learning methods in higher education have not developed
suf ciently to meet the needs of future competency in the industry. Engineers require better skills
in shared expertise, collaborative learning and entrepreneurial skills (Korhonen-Yrjänheikki
2011), as well as skills in creativity and innovativeness (American Society of Civil Engineers
2009). Traditional, deductive approach to teaching in engineering education (lectures and exer-
cises) provides insuf cient support for the development of these competencies as it promotes
dualistic type of thinking, characterised by an assumption that ‘ . . . all knowledge is certain, pro-
fessors have it, and the task of students is to absorb and repeat it’ (Prince and Felder 2006, 135).
On the other hand, non-traditional teaching methods, such as inquiry learning and project-based
learning, are based on inductive approach where students’ task is to collaboratively formulate and

*Corresponding author. Email: alpo.salmisto@tut.

© 2014 SEFI
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2 A. Salmisto and P. Nokelainen

nd answers to questions related to course content. According to meta-analysis (Prince 2004),
such active approach to learning (promoting student cooperation) was related to better learning
outcomes than traditional individualistic or competitive learning.

This paper examines the application of knowledge creation learning and innovations to higher
education in construction. The objectives of the research are:

• to discuss the knowledge creation metaphor in the eld of civil engineering to higher
education,

• to demonstrate the application of the course based on knowledge creation learning in higher
education in engineering,

• to analyse whether knowledge creation learning improves student motivation and learning,
• to investigate whether knowledge creation learning can be effective in teaching large groups

of 50 or more students.

We selected the rst-year course titled Basics of Construction Management and Economics
as the platform for the intervention for two reasons: rst, the rst author of this paper is the
teacher responsible for the course, and second, a follow-up second-year course is also available
for comparison. The course was developed and conducted at the Tampere University of Tech-
nology in Finland for the rst time in 2013. The course is part of the introductory studies for
civil engineering. The course was developed on the basis of the knowledge creation metaphor
and the progressive inquiry learning method. The three main themes of the ve-credit (Euro-
pean Credit Transfer and Accumulation System) course are entrepreneurship and innovation, the
basics of economics and building project management. The course consists of three components:
progressive, inquiry-based, weekly small-group sessions and assignments; an entrepreneurship
and innovation assignment; and lectures. In this paper, we compare students’ learning expe-
riences from this course based on the knowledge creation metaphor with the corresponding
course (Building Project) for the second-year students, which was conducted with the traditional
case-based learning method.

The research questions of this paper were as follows:

(1) Does the modi ed Learn Questionnaire measure the students’ perceptions of the teaching–
earning environment and their approaches to learning in the context of construction in higher
education?

(2) Do students’ perceptions of the teaching–learning environment differ between the progres-
sive inquiry-based and the case-based courses?

(3) Do students’ approaches to learning differ between the courses?
(4) Does the development of the students’ professional skills differ between the courses?

This paper is organised as follows: rst, we review the existing research on both the knowledge
creation and progressive inquiry-based learning methods in civil engineering education. Follow-
ing the literature review, we describe how both the knowledge creation and progressive inquiry
learning methods were implemented in designing the Basics of Construction Management and
Economics course. The methods section describes the data collection procedure, the partici-
pants, the measurement instrument used and the statistical analyses applied. After the results,
we discuss the ndings and validity issues of the study, and propose topics for future research.

2. Knowledge creation metaphor and progressive inquiry

Paavola, Lipponen, and Hakkarainen (2004) analysed three models of innovative knowledge
communities and presented a new approach to learning known as the knowledge creation
metaphor. The metaphor is based on Nonaka and Takeuchi’s model of knowledge creation (see
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Nonaka and Takeuchi 1995), Engeström’s model of expansive learning (see Engeström 1987) and
Bereiter’s model of knowledge building (see Bereiter 2002). The knowledge creation metaphor
emphasises the creation of something new during the process of learning.

The theory of knowledge building (see Scardamalia and Bereiter 1994) serves as the basis
of the progressive inquiry learning method. According to Hakkarainen, Lonka, and Lipponen
(1999), progressive inquiry is a pedagogical model which emphasises the learning process as an
interaction between learning and knowledge building. Progressive inquiry learning is designed
to support typical data acquisition by the specialist. The method emphasises not only the activity
of the learner and the impact of cooperation in a shared research project, but also the creation of
new knowledge by understanding related problems. The aim of the inquiry-based pedagogy is to
leave as much room as possible for students’ questions, thus permitting the research approach.
Progressive inquiry consists of the following (Hakkarainen, Lonka, and Lipponen 1999):

• setting up the context,
• sharing expertise,
• presenting research problems,
• creating working theories,
• critical evaluation,
• searching for deepening knowledge,
• developing deepening problems and
• creating new working theories.

According to Paavola and Hakkarainen (2005), the progressive inquiry learning method
involves elements of the knowledge creation metaphor as well as the elements of two other
metaphors of learning: the metaphors of knowledge acquisition and participation. The knowledge
acquisition metaphor focuses on ‘a process of adopting or constructing subject-matter knowledge
and mental representations’, the participation metaphor focuses on ‘a process of participating in
social communities’ and the knowledge creation metaphor focuses on ‘a process of creating and
developing new material and conceptual artifacts’. The knowledge creation metaphor makes the
progressive inquiry model more speci c. This third metaphor offers a new approach to analysing
and understanding learning while emphasising collective knowledge creation for the develop-
ment of shared objects of activities (Paavola, Lipponen, and Hakkarainen 2004). The knowledge
creation metaphor is a trialogical approach to learning. Paavola and Hakkarainen (2005) de ne
the trialogical approach as follows: ‘Learning is a process of knowledge creation which concen-
trates on mediated processes where common objects of activity are developed collaboratively.’
The mediated processes of knowledge creation have become vital in our knowledge-based soci-
ety (Paavola, Lipponen, and Hakkarainen 2004). Paavola and Hakkarainen (2005) also outline
that adding a trialogical approach to learning processes by, for example, producing knowledge
for an audience, changes the nature of learning.

Knowledge-creation learning shares similarities with creative processes more generally. Non-
aka and Takeuchi’s (1995) knowledge creation model, for example, is based on the innovation
processes of Japanese rms. The basic idea of the model is the conversion of knowledge between
tacit and explicit knowledge. Creativity and innovative ideas are also key principles and bene ts
of the knowledge-building model (Scardamalia and Bereiter 2006). Knowledge creation learning
improves students’ innovative working methods, and learning methods which develop students’
innovation skills are important. In recent years, the importance of innovation skills has seen
growing emphasis as the future competencies of the engineers in, for example, the UK (see
MacLeod 2010; Clark 2011), the USA (see American Society of Civil Engineers 2009) and Fin-
land (see Korhonen-Yrjänheikki 2011). In general, educators have encountered dif culties in

nding ways to adapt innovation and creativity skills to existing teaching and learning processes
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4 A. Salmisto and P. Nokelainen

(Sahlberg 2009). Creativity and the ability to work with innovations are also connected to life-
long learning, which is considered one of the most important competencies of future engineers.
According to Sahlberg (2009), creative and innovative learning styles could enhance students’
lifelong learning skills.

Civil engineering in higher education has used many active learning methods. Most case stud-
ies are based on traditional project- or case-based learning methods (Chinowsky et al. 2006;
Sankar, Varma, and Raju 2008; Gavin 2011; Korkmaz 2012), although problem-based learn-
ing is also used in a wider context (see Aalborg University 2010). Progressive inquiry and
traditional case- or project-based learning differ mainly in their presentation of research prob-
lems. Traditional case- and project-based learning presents students with tasks and problems,
but the students receive no guidance in identifying research problems and questions. Case- and
project-based learning usually values the end product more than deep understanding and learning
(Hakkarainen et al. 2005). Although civil engineering education has used inquiry-based learning
in only a few cases (see Bernold 2007; Salmisto 2013), recent research indicates that problem-
and project-based learning environments may support outcomes related to student control of the
learning process (self-regulated learning, see Zimmerman 2000): higher levels of elaboration,
critical thinking and metacognition (Stefanou et al. 2013). This nding is in parallel with Ver-
munt and Vermetten (2004), who suggest that student’s need to regulate his/her learning depends
on teacher’s teaching strategy: low teacher control on the context leads to high need for regulation
and vice versa.

3. Methodology

3.1. Application of the knowledge creation metaphor

The case course of this study, a new ve-credit course entitled Basics of Construction Manage-
ment and Economics for rst-year civil engineering students, was developed based on knowledge
creation and progressive inquiry and implemented for the rst time in 2013. The main content
of the course is based on the previous three-credit course entitled Building Project. The Build-
ing Project course is still on offer for second-year civil engineering students studying in the
old degree programme and for students from other disciplines who study civil engineering as
a secondary subject. In 2013, some lectures were the same for both courses, but the students’
exercises, practices and learning process differed. The Building Project course was conducted
using the traditional case-based learning method at the universities of technology, as well as lec-
tures and case assignments, which the teacher precisely pre-de nes. The main content of both
courses includes building project management, phases of the project and tasks of the parties of
the project. In addition, the Basics of Construction Management and Economics course con-
sists of the entrepreneurship and innovation module, basics of cost accounting and investment
calculations. The content of the course appears in more detail in Table 1.

The learning outcomes of the Basics of Construction Business and Management course are as
follows: after completing the course, a student can formulate research problems and questions
in the eld of construction business and management and can nd answers to them by using
knowledge creation, innovative methods and the inquiry approach. A student can also describe
the phases of the building project and classify the parties of the project as well as describe their
tasks during the project. A student can also de ne the different modes of operation in the building
project and identify the basics of contracting in the eld of construction. A student knows the
basics of construction cost accounting and can make simple investment calculations. A student
can also picture entrepreneurship as a career opportunity and can nd further information and
help with starting his or her own business.
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Table 1. The learning modules and content of the Basics of Construction Management and
Economics course.

Learning module Content

Entrepreneurship and innovations Basics of entrepreneurship
Basics of innovations
Stories of entrepreneurship
Stories of innovation

Basics of economic calculations Cost accounting
Investment calculations

Building project management Phases of the building project
Brie ng on the project
Parties involved in the building project and their roles
Programming the project
Contractual and procurement methods
Design and construction phases
Contracting

The syllabus of the Basics of Construction Management and Economics course was based on
the idea of progressive inquiry, where the students themselves de ne the research questions and
problems (see Hakkarainen, Lonka, and Lipponen 1999). The course began with the opening lec-
ture. The lecture served to paint an overall picture of the eld of construction management and
economics, as well as an understanding of the learning process of the course, and especially, the
progressive inquiry method. In the second week began the entrepreneurship and innovation mod-
ule, which consisted of lectures, an entrepreneurship and innovation assignment, and small group
sessions. The module began with lectures on the basics of entrepreneurship and innovations. The
central part of the module was the entrepreneurship and innovation assignment, which was the
key part of the progressive inquiry process of the entrepreneurship and innovation module (see
Figure 1). The main idea of the assignment was to identify the construction-related problem and
to solve the problem by developing a new product. The students began the assignment by identi-
fying the construction-related problem. After de ning the problem, the task required students to
develop a new product to solve the problem. One part of the innovation process was to build a
prototype of the product. Students also described the business idea of the product and presented
simple cost accounting and investment calculations. The innovation process entailed three small
group sessions and two lectures on cost accounting and investment calculations. At the end of
the entrepreneurship and innovation module came the seminar, during which the students pre-
sented their solutions. After the seminar, the tutors provided the students with feedback on their
innovation project, and the students had the opportunity to improve on their solutions.

After the entrepreneurship and innovation module began the building project management
module, which consisted of two-hour small group sessions and two-hour lectures every week.
The rst lecture aimed to establish the context by describing an overall picture of the building
project as a whole. After the rst lecture, the building project module proceeded in three learning
cycles of two weeks (Figure 2). One cycle entailed:

• the small group session, where students de ned the research questions,
• the lecture on the topic of the learning cycle,
• the small group session for guidance and
• the lecture on the speci c subject, which was closely related to the topic of the cycle.

The basic idea of the rotation of the small group sessions and lectures was that the students
would explore the subject of the week before the lectures. That is why the small group sessions
took place on Wednesdays and the lectures on Thursdays. In the small group sessions, students
de ned the preliminary research questions and, on the basis of the lecture, further de ned their
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6 A. Salmisto and P. Nokelainen

Figure 1. The progressive inquiry learning process of the entrepreneurship and innovation module.

Figure 2. The progressive inquiry learning cycle of the building project management module.

questions. In the small group session during the second week, students presented their research
questions to the other students and received guidance for their work from the tutors. The students
then prepared for the small group sessions by performing an advance assignment for upcoming
sessions.
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European Journal of Engineering Education 7

Figure 3. The overall learning process of the building project management module.

The subject of the rst cycle was the brie ng for the building project. During the rst small
group session, the student groups selected the project type (e.g. housing, commercial or of ce
buildings) and de ned the research questions according to what they must determine during the

rst phase of the building project. The topic of the second learning cycle was programming the
project. Students continued working with their project using the results from the brie ng phase
and began the second phase by de ning the research questions according to what they needed
to gure out during the programming phase of the project. The third part of the learning cycle
was the design and construction phases of the building project. The second and third cycles were
carried out in the same way as the rst learning cycle. In its entirety, three cycles comprised a
single learning process (Figure 3). During the last small group session, the students presented
their entire assignment to each other.

Three master’s degree students served as tutors to the rst-year students during the course;
their responsibility was to lead the small group sessions. Tutoring formed part of their optional
master’s degree studies. The small group sessions were organised with cooperation between the
teacher responsible for the course and the master’s degree students. The main learning outcomes
of the master’s degree students were related to their professional skills. Students trained, for
example, their group guidance and leadership skills, presentation and communication skills. The
tutoring also deepened the students’ knowledge of the content of the course. Teaching others
is an effective way to learn. The master’s degree students also assessed the rst-year students’
assignments, and the assessment trained the students’ metacognitive skills. Using the master’s
degree students as tutors made the knowledge creation-based small group sessions possible in
mass teaching without requiring an extra teaching resource.

3.2. Survey method

The empirical data of this study were collected with a revised version of the Learn Questionnaire
(see Parpala et al. 2010). The Learn Questionnaire is based on the Experiences of Teaching and
Learning Questionnaire (see Entwistle, McCune, and Hounsell 2002), which was developed to
investigate how speci c changes in the teaching–learning environment affect student approaches
to studying in the individual course unit (Entwistle and McCune 2004). The Learn Questionnaire
contains questions modi ed for the Finnish context.

The Learn Questionnaire was developed at the Helsinki University Centre for Research
and Development of Higher Education. The questionnaire, which provides information for the
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8 A. Salmisto and P. Nokelainen

development of the quality of teaching, assesses students’ learning and their experiences of the
teaching–learning environment (Parpala et al. 2010). Although the questionnaire was developed
to elicit general information about the students’ approaches to learning and their perceptions of
the teaching–learning environment in the Finnish context, the sections used in this study also
apply to individual courses.

We applied three sections from the original Learn Questionnaire to this study: (1) students’
perceptions of the teaching–learning environment, (2) students’ approaches to the learning and
studying inventory and (3) their professional skills. In this study, we slightly modi ed these
sections according to the subject content of the two courses.

The questionnaire used in this study consisted of 22 items on students’ perceptions of the
teaching–learning environment, 12 items on students’ approaches to learning and 7 items on
professional skills. We also used a ve-point Likert scale with responses ranging from ‘agree’ to
‘disagree’.

The data analysed in this study consisted of students’ answers to the Learn Questionnaire from
the Basics of Construction Management and Economics course in 2013 and from the Building
Project course in 2012 and 2013. In the Basics of Construction Business and Management course,
the data were collected during the last small group session. Altogether, 79 (90.8%) of 87 students
responded to the questionnaire. The survey was presented to the students of the Building Project
course via the Internet after the course. In 2012, 23 (20.2%) of 114 of students, and in 2013, 18
(16.7%) of 108 students responded to the questionnaire. Altogether, 120 students answered the
questionnaire.

3.3. Statistical analyses

We analysed the rst research question (Does the modi ed Learn Questionnaire measure the
students’ perceptions of the teaching–learning environment and their approaches to learning in
the context of construction in higher education?) with exploratory factor analysis (EFA) and
estimated the internal consistency of the factor solutions with Cronbach’s alpha.

We analysed the second (Do students’ perceptions of the teaching–learning environment differ
between the progressive inquiry-based and the case-based courses?) and the third (Do students’
approaches to learning differ between the courses?) research questions with the independent
samples t-test and applied the parametric test because we used interval-level variables.

The fourth research question was related to the development of the students’ professional
skills. We analysed the professional skills section with descriptive statistical analysis based on
the means of the students’ answers. We then compared the means of the individual items between
the courses and estimated the statistical differences of the means with the Mann–Whitney U-test.
We applied the non-parametric test because we used the discrete variables. All analyses were
conducted with SPSS.

4. Results

4.1. RQ 1: Does the modi ed Learn Questionnaire measure the students’ perceptions of the
teaching–learning environment and their approaches to learning in the context of
construction in higher education?

The results of the EFA (generalised least squares with the varimax rotation) suggested a six-factor
solution for the students’ perceptions of the teaching–learning environment section (Table 2).
According to KMO (0.848) and Bartlett’s test (p < 0.001), the correlation matrix showed strong
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Table 2. Rotated factor matrix of the section on student perceptions of the teaching–learning environment (loadings
> 0.30).

Factors

1 2 3 4 5 6

9. Most of the content of the course was really interesting .894
4. The things which were taught were meaningful .691 .312 .307
13. I enjoyed studying in this course .580 .419
21. The tasks, assignments and exam of the course helped me to connect with

my existing knowledge and experience
.459 .411

14. Teachers helped the students to understand how they are supposed to think
and reach conclusions in this discipline

.687

7. I was encouraged to relate what I learned to issues in the wider context .641 .357
6. The teaching helped me to nd the evidence underpinning different views .634
5. This course has given me a sense of the newest research and developments

in the discipline
.304 .591

16. This course provided plenty of opportunities for me to discuss important
ideas and subjects

.525 .419

20. The feedback on my work helped me to improve my ways of learning and
studying methods

.961

22. The feedback on my set work helped to clarify things I hadn’t fully
understood

.746

17. I received enough feedback on my learning .577 .362
2. Students were able to in uence the content of the course
11. Talking with other students helped me to develop my understanding .657
8. Students supported each other and offered help when needed .649
15. I found that I could generally work comfortably with the other students in

this course
.645

18. It was clear to me what was expected of me in the assessed works (exam,
tasks, assignments, etc.) for this course

.705

1. It was clear to me what I was supposed to learn from this course .565
19. It is easy to see how the set works t in with what I was supposed to learn .422 .454
3. What we were taught seemed to match what we were supposed to learn .382 .359 .403
12. The teachers were patient in explaining things which were dif cult to grasp .689
10. The teachers shared their enthusiasm for the subject with their students .404 .323 .584

inter-item dependencies and proved suitable for the factor analyses. Because the factor structure
paralleled to that in the previous study (Parpala et al. 2010), we used the same factor names:
(1) interest and relevance, (2) teaching for understanding, (3) constructive feedback, (4) support
from other students, (5) alignment and (6) staff enthusiasm and support.

As Table 2 shows, one of the items (‘2. Students were able to affect the content of the course’)
loaded weakly to all factors. However, for statistical reasons, we chose to include it in the further
analyses.

A four-factor solution (generalised least squares with the varimax rotation) was the most plau-
sible for the students’ approaches to learning section (Table 3). The correlation matrix proved
suitable for the EFA (KMO: 0.749, Bartlett’s test: p = 0.001). Because item loadings on the
four factors were congruent with those of the previous study by Parpala et al. (2010), we used
the same factor labels: (1) surface approach, (2) organised studying approach, (3) deep approach
and (4) intention to understand approach. Surprisingly, we found the original four-factor struc-
ture, as the number of items was smaller than that of the original questionnaire (Parpala et al.
2010). Before the analysis, we hypothesised that items related to the deep approach and the
intention to understand approach would load on the same factor.

The results of the factor analyses indicate that the items are suitable for measuring the students’
perceptions of the teaching–learning environment and students’ approaches to learning in the
domain of construction in higher education. The factors and their reliabilities (Cronbach’s alpha)
appear in Table 4.
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10 A. Salmisto and P. Nokelainen

Table 3. Rotated factor matrix of the section on student approaches to learning (loadings > 0.30).

Factors

1 2 3 4

1. I had trouble making sense of the things I must learn .757
7. The things to be studied seemed so complex that I had dif culty understanding them .697
9. I had to repeat things over and over again in order to learn them .607 .319
3. Much of what I have learnt remains unconnected, in which case it did not link to a

broader context
.551 − .438

8. I organised my study time carefully to make the best use of it .841
10. I scheduled my studying so that I could complete all the course tasks on schedule .448 .417
4. On the whole, I have been studying systematically and in a well-organised manner .435 .425
2. I put a lot of effort into my studying .404 .323
12. I tried combining the things I have learnt from different courses .759
11. In reading the new text, I tried to think about what I already know about the subject .313 .602
5. I have continued thinking about the thoughts and approaches presented in the texts .609
6. I examined the evidence carefully to reach my own conclusions about what I am

studying
.302 .502

Table 4. Cronbach’s alphas of the factors measuring student perceptions of
the teaching–learning environment and approaches to learning (n = 120).

Factor α

Perceptions of the teaching–learning environment
Interest and relevance .845
Teaching for understanding .808
Constructive feedback .802
Support from other students .704
Alignment .736
Staff enthusiasm and support .724
Approaches to learning
Surface approach .706
Organised studying .680
Deep approach .650
Intention to understand .564

4.2. RQ 2: Do students’ perceptions of the teaching–learning environment differ between
the progressive inquiry-based and the case-based courses?

In the students’ perceptions of the teaching–learning environment section, the students (n =
41) in the Building Project course scored higher on all factors except constructive feedback
than did the students (n = 79) in the Basics of Construction Management and Economics course.
The students’ self-assessments indicated that the case-based course supported their learning bet-
ter than did the knowledge creation-based course. The students in the Building Project course
evaluated the following four (of six) factors statistically signi cantly higher (t-test, p < 0.05)
than did those in the Basics of Construction Management and Economics course: interest and
relevance, teaching for understanding, support from other students and alignment. As Figure 4
shows, only the constructive feedback factor in the Basics of Construction Management and Eco-
nomics course was evaluated higher. The difference in the t-test proved statistically signi cant
(p < 0.05).

4.3. RQ 3: Do students’ approaches to learning differ between the courses?

The students’ approaches to learning section showed that the learning approaches of students in
the Building Project course were more advanced. The students in this course scored statistically
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Figure 4. The means of the six factors measuring student perceptions of the teaching–learning environment in the
Basics of Construction Management and Economics and the Building Project courses.

Figure 5. The means of the four factors measuring student approaches to learning in the Basics of Construction
Management and Economics and the Building Project courses.

signi cantly (t-test, p < 0.05) higher on factors measuring organised studying, deep studying
and intention to understand approaches, and lower on the factor measuring surface approach than
did students in the Basics of Construction Management and Economics course. (Figure 5)

4.4. RQ 4: Does the development of the students’ professional skills differ between the
courses?

The results of the professional skills section were in line with those of the other two sections. The
students thought that the Building Project course enhanced their professional skills more than the
Basics of Construction Management and Economics course did. Except for one item (‘7. I learn
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12 A. Salmisto and P. Nokelainen

Figure 6. The means of the items measuring professional skills in the Basics of Construction Management and
Economics and the Building Project courses.

Table 5. Comparison of the development of the students’ professional skills between
the two courses.

Basics of Construction
Management and

Economics, n = 79

Building
Project, n =

41 M–W U

x̄ Md x̄ Md P

1. I learn to apply theoretical
knowledge to the practice

3.22 3.00 3.56 4.00 0.027

2. The course developed my
cooperative skills and my
social skills

3.61 4.00 3.80 4.00 0.074

3. I learn to analyse information 3.16 3.00 3.54 4.00 0.004
4. I learn to examine subjects

from different points of view
3.32 3.00 3.66 4.00 0.004

5. I learn to examine subjects
critically

3.23 3.00 3.46 4.00 0.103

6. I learn to present justi cations
for things and to look for
solutions to them

3.41 3.00 3.88 4.00 0.001

7. I learn to develop new ideas 3.50 4.00 3.51 4.00 1.000

to develop new ideas’), students in the Building Project course self-assessed the development
of their professional skills higher (Figure 6). The most signi cant mean difference (0.47, p <

0.001) was in item six (‘I learn to present justi cations for things and to look for solutions to
them’). The Mann–Whitney U-test showed that the differences between the values in four items
were statistically signi cant (p < 0.05) (Table 5).

In spite of the entrepreneurship and innovation module in the Basics of Construction Manage-
ment and Economics course, the students scored the item ‘I learn to develop new ideas’ at the
same level in both courses.
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5. Conclusions and discussion

The objectives of the research were to discuss the knowledge creation metaphor in civil engi-
neering in higher education and to demonstrate the application of the course based on knowledge
creation learning in engineering in higher education. The literature review section described the
main principle of knowledge creation and the progressive inquiry learning method and presented
the link between the method and engineers’ future competency needs. After the literature review
came a description of how the knowledge creation-based course was implemented in practice
in mass teaching of engineering in higher education. The course presented offers a concrete
example not only of the entire course but also of the smaller learning modules.

The other aims of the paper were to analyse whether knowledge creation learning improves
students’ motivation and learning as well as to investigate whether knowledge creation learn-
ing is applicable to mass teaching. The results of the student survey demonstrate that applying
knowledge creation learning to mass teaching in a rst-year engineering course can be chal-
lenging. The results indicate that students felt that case-based learning supported their learning
process better than did the course based on knowledge creation. The case-based course de ned
the learning tasks well, and students found it easier to understand the aims of the course and
what they were expected to learn. The course based on knowledge creation provided students
with more and better feedbacks, thanks to the weekly small group sessions. The survey results
indicate that the most important need for improvement lies in the instructions for the knowl-
edge creation-based learning tasks. Students felt that the instructions for the learning tasks were
unclear and that they received insuf cient guidance for their learning processes and group work.
The most signi cant differences between the courses were in the alignment factor. The open
and unlimited learning tasks confused the students, which prevented them from understanding
the learning process as a whole and what they were expected to learn. On the other hand, the
most important point in knowledge creation learning is that students themselves formulate the
research questions. Also, the results indicate that rst-year students’ meta-cognitive skills were
inadequate for open-ended learning tasks, because they are used to solving only limited tasks
prede ned by their teachers. Learning in authentic learning environments (e.g. containing ill-
de ned tasks) promotes their ability to formulate relevant task-related questions later in their
working lives (Meyers and Nulty 2009). The ability to formulate the research questions is also
an important skill for engineers (Korhonen-Yrjänheikki 2011). In working life, engineers will
encounter unstructured and complicated tasks. They should be able to de ne the main problems
and to nd the solution to them. Engineering students should already begin practising such skills
early in their university studies. Better metacognitive and learning skills among the students usu-
ally translate into better learning later in their university studies. If students learn these skills from
the beginning of their rst-year studies, they can use them later in their university studies. They
are also better prepared for the self-steering learning. Knowledge creation learning enhances not
only professional skills but also content learning.

Although the learning process in the knowledge creation-based course confused the students,
the students’ written reports were at the same level as in the case-based course. In the knowledge
creation-based course, some of the student groups wrote even larger reports than expected. In
addition, other assignments (e.g. assignments in the small group sessions) during the course
were at the appropriate level. The teachers felt that the students achieved the same contextual
knowledge as the students in the case-based course.

A limitation of this study is that the students in the case courses were studying in differ-
ent academic years. The students had different experiences in their university studies, which
may have in uenced the students’ perceptions. Therefore, one reason for differences in stu-
dent perceptions between the courses may be that the Basics of Construction Management and
Economics course was for rst-year students, whereas the Building Project course was mainly
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14 A. Salmisto and P. Nokelainen

for second-year students. First-year students are unfamiliar with learning at university, so their
learning techniques are less developed than those of the second-year students. Insuf cient self-
regulatory skills among students engaged in self-guided learning could lead to destructive tension
in the learning situation (Hakkarainen, Lonka, and Lipponen 2004). Active and student-centric
learning methods usually require suf cient self-regulatory skills (Stefanou et al. 2013). On
the other hand, students with suf cient self-regulatory skills nd learning situations controlled
entirely by the teacher to be frustrating (Lonka 2004); totally controlled learning situations sim-
ply fail to enhance self-regulatory skills. These skills are necessary to achieve top know-how and
professional skills (Ruohotie 2003; Nokelainen, Korpelainen, and Ruohotie 2009). The students,
who are accustomed to the control of the teacher, feel comfortable at teacher-centric learning
events, but may experience dif culties performing effectively in situations where teacher support
is unavailable (Nokelainen, Stasz, and James 2013). In this study, teacher control in the Building
Project course was high. The course comprised traditional lectures and limited case assignments
prede ned by the teacher. The Basics of Construction Management and Economics course fea-
tured the same lectures, but the small group sessions were student-centric, and the tasks – which
the students themselves de ned – were unstructured and open. The students received insuf cient
guidance for the unstructured tasks and for the learning process in the Basics of Construction
Management and Economics course.

The novelty of this study is its application of the knowledge creation metaphor and progressive
inquiry learning into a real learning situation that involves mass teaching of engineering in higher
education. This paper complements research on engineering education by providing an example
of the teaching method used, which is less common in engineering in higher education. The
survey results emphasise the need for more focus on metacognitive and learning skills among

rst-year engineering students. The results showed that rst-year students are ill-prepared for
open-ended and unstructured learning task. Their self-regulation and higher order thinking skills
are inadequate for the knowledge creation-based learning process, which requires them to bear
the lion’s share of responsibility for their own learning. Moreover, the students were accustomed
to solving only limited tasks prede ned by their teacher.

In conclusion, this study demonstrates that knowledge creation-based learning can be applied
to mass teaching of engineering in higher education. However, this learning method requires
good planning and smooth implementation of the course and associated learning events. Students
must also receive suf cient guidance in associated unstructured tasks and in de ning the relevant
research problems.
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Abstract

This paper examines the application of multidisciplinary collaborative learning in higher civil
engineering education. The changes in the construction sector are setting new challenges for the
higher education of the construction sector. The construction projects have become more and
more complex involving numerous stakeholders. This is setting high requirements for
multidisciplinary collaboration skills. Present higher civil engineering education does not
develop good enough collaboration skills for those students. The first aim of the study is to
present a practical model how to implement collaborative learning within course named
“Simulation of building design process” with a particular attention towards multidisciplinary
involvement. The course has been implemented at the Tampere University of Technology in
Finland since 2006. The applied learning method has features from project-based learning,
progressive inquiry learning and trialogical approach to learning. The course is implemented
through the practice of design meetings, which simulate the actual design meetings. The
participating students from different disciplines form a design group. Students' task is designing
a building for the predefined need. Each student has a specific role meeting his/her major subject
of studies. The second aim of the paper is to analyse how students have perceived the course. The
empirical data consists of the feedback by students from the 2009 to 2015 courses. According to
feedback students have perceived that collaborative learning has deepened their knowledge on a
building design process and their collaboration skills have improved during the course. The
course has been found motivating and the student-centric nature of it caused by students’
possibility to affect on the content of the course and their responsibility of their own learning.
The third aim of the study is to discuss the developing of students’ multidisciplinary collaboration
skills in higher civil engineering education. The course has shown that with new learning methods
can make learning more context-oriented and enhance students’ motivation, which usually affects
positively students’ learning. The results of this case study suggest the potential of using
collaborative learning in higher civil engineering education.

Keywords: collaboration, multidisciplinary, engineering education, collaborative learning,
design process
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1. Introduction

The construction sector and the whole society have faced significant changes in recent years.
These changes are setting new challenges for the higher education of the construction sector. The
construction projects are more and more complex involving numerous stakeholders. This is
setting high requirements for multidisciplinary collaboration skills. The engineers for the current
and coming requirements need to be equipped with better skills and new capabilities for sharing
expertise, collaboration and project management.

Literature review by Salmisto (2013) reveals that several researchers have suggested that higher
civil engineering education does not develop good enough collaboration skills for those students.
Many previous studies emphasise the importance of the multidisciplinary and collaboration skills
in engineering education. Learning in the universities in question should be more student-centric
and develop students’ ability to think independently and collaboratively. This paper is about a
collaborative learning in higher civil engineering education with a particular attention towards
multidisciplinary involvement. The case study incorporated examines the application of
multidisciplinary collaborative learning within course named “Simulation of building design
process”. The aim of this research is threefold. The first aim is to present a practical model how
to implement the multidisciplinary collaborative course design. The second goal is to evaluate
how students have found the multidisciplinary collaborative course. The empirical data consists
of the feedback by students from the 2009 to 2015 courses. The third aim is to analyze how to
develop students’ multidisciplinary collaboration skills in higher civil engineering education.

2. Theoretical framework

2.1 Collaborative learning

According to Vygotsky (1978) social aspect is distinctive in learning. Students may achieve
higher quality learning outcomes through social interaction with peers and between teachers and
students. This Vygotsky’s point of view is a basis of the collaborative learning. Dillenbourg
(1999) define the collaborative learning, as its broadest definition, as follows: “Collaborative
learning is a situation in which two or more people learn or attempt to learn something together”.
He argues that this is not enough satisfactory definition, because it does not define exactly what
collaborative and learning means in that context. Helle et al. (2010) argue that collaborative
learning is something where students solve a problem together. According to Dillenbourg (1999)
collaborative learning itself is not a method. It is more the approach to teaching and learning to
achieve high quality learning and meaningful learning processes. In high quality learning,
students’ motivation and engagement to learning are important aspects (Lonka & Ketonen 2012).
Barkley  et  al.  (2014)  argue  that  the  strength  of  the  collaborative  learning  is,  that  it  engages
students of different backgrounds to work together actively for the shared aims. Because of this,
collaborative learning is an excellent approach for multidisciplinary course design.
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2.2 Case-based, progressive inquiry and trialogical learning

The applied learning method, to implement collaborative course design, has features from many
learning methods. The basis of the course is the project-based learning, but course has features
also from the progressive inquiry method and the trialogical approach to learning. Thomas (2000)
defines project-based learning as a learning model that organise learning around projects. In
project-based learning students engage in real life situations and solve the real and meaningful
problems. Construction is principally project based activities. Therefore the project-based
learning creates a good platform to implement learning which based on the real working life
problems of the construction projects. In a project-based course, that has been carried out
appropriate way, the students can participate in authentic practices and train skills needed in real
projects (Helle et al. 2010). Activities could be similar that professionals of the discipline do in
real life. Many researchers (Grant 2002; Helle et al. 2010; Thomas 2000) argue that in previous
studies have presented various models of the project-based learning, thus there is not clear and
exact definition about project-based learning. With qualitative literature review, Helle et al.
(2010) have defined five distinctive features of project-based learning: 1) problem orientation, 2)
constructing a concrete artefact, 3) the learner control of the learning process, 4) contextualisation
of learning, and 5) potential for using and creating multiple forms of representation. Usually, the
aim of the project-based learning is to collaboratively construct a shared outcome (Helle et al.
2010).

The method, which have adapted in our course design, also has the features of the progressive
inquiry and trialogical approach to learning. Progressive inquiry learning is a pedagogical model
based on the theory of knowledge building. It is designed to support typical data acquisition by
the specialist and emphasises the activity of the learner and the impact of co-operation in a shared
research project and the creation of new knowledge. (Hakkarainen et al. 1999.) The similarity of
the project-based and progressive inquiry learning is questions, which direct students’ learning
process. In project-based learning guiding or driving questions creates a platform for the inquiry
of the project team (Grant 2002; Larmer & Mergendoller 2010; Thomas 2000). The basic idea of
the progressive inquiry is that the students themselves define meaningful research questions and
their task during the learning process (Hakkarainen et al. 1999). Therefore the difference between
progressive inquiry and traditional project-based learning is particularly in the presenting of
questions and research problems. In traditional project-based learning the tasks and problems are
given and students do not define research problems. Also Helle et al. (2010) have found
similarities between project-based learning and Bereiter’s model of knowledge building (see
Bereiter 2002), which is a basis of progressive inquiry. The objective of progressive inquiry is to
organise teaching so that there is room for students’ questions and the research approach is
possible (Hakkarainen et al. 1999). Inquiry oriented working is emphasising also in project-based
learning (Grant 2002; Helle et al. 2010; Larmer & Mergendoller 2010).

The progressive inquiry method has been further developed towards the trialogical approach to
learning where the learning process is more context-oriented. The purpose is to integrate
progressive inquiry and real working life context. The trialogical approach to learning based on a
knowledge creation metaphor, which Paavola and Hakkarainen (2005) have been identified by
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analysing three models of innovative knowledge communities: Nonaka and Takeuchi’s model of
knowledge creation, Engeström’s model of expansive learning, and Bereiter’s model of
knowledge building. According to Paavola and Hakkarainen (2005) the trialogical approach to
learning concentrates on the interaction through the common objects of activity and, also between
people and environment. They define the trialogical approach as ‘Learning is a process of
knowledge creation which concentrates on mediated processes where common objects of activity
are developed collaboratively.’ The mediated processes of knowledge creation have become vital
in our knowledge-based society (Paavola, Lipponen & Hakkarainen 2004).

2.3 Multidisciplinary collaboration skills in building process

Building project organizations are usually directed and governed by contractual arrangements.
Stakeholders in cooperation and their specialist have well-established roles, relating mandates,
assignments, contractual duties and payments. (Kähkönen et al., 2013). Plain formal project
organizations can be rigid and produce constraints that make difficult or almost impossible value-
adding co-operation and communication. Unfortunately still the movement toward more
cooperative relationships is hindered by the traditional type of procurement that encourages
competition rather than cooperation (Cheung 2003). This is unfortunate since the closer
cooperation is needed.

According to several researchers, collaboration is not an option, it is necessity. The report by Egan
(2002) recommended that process and team integration as a key driver of change necessary for
the industry to become more successful. Also Latham (1994) and Bourn (2000) have challenged
the industry to move away from its traditional practices towards more collaborative and integrated
approaches. Kusiak and Wang (1993) presents that collaborative working is primary if design and
construction teams are to address the entire lifecycle of the construction product and take account
of not only primary functionality but also productivity, buildability, serviceability and even
recyclability. Sanvido et al. (1992) found seven success factors for construction projects in their
study.  Four  of  them have  found  to  be  critical.  Three  out  of  four  critical  factors  are  related  to
collaboration. Egan (1998) reported ve key drivers for improving the quality and ef ciency of
UK construction. Collaboration is one of them. Chen et al. (2012) reported four factors which
have significant influence on the success of construction partnering. Collaboration is one of the
four factors. Moore and Dainty (1999) presented that a successful construction project delivery
and the performance depend on the integration of knowledge and experience of different
stakeholders.

3. Methodology

3.1 Sample and analyses

The subject of this case study, “Simulation of building design process” -course has been
implemented since 2006. The course design is based on the key principles of the collaborative
learning. The empirical research data of the study consist of the feedback by the students from
2009 to 2015, altogether from six implementations of the course. The feedback was collected
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during the last learning event of the course. Students who worked in the same role during the
course have given shared feedback. Altogether 35 different feedbacks were available and were
analysed in this study. The feedbacks were in written form. It has been asked for the students to
write down what succeeded in the course and what should be developed. Each student groups
have also presented the feedback during the last learning event of the course to the teachers and
other students. The written feedbacks were analysed using inductive content analysis, which
involves a process of identifying and classifying data without any theoretical assumption
(Schilling  2006).  First,  the  data  was  collected  into  the  same  file  and  was  reduced  to  the  form
which is suitable for the further analyses. After that, the data were coded based on expressions
which often appeared and were grouped based on the coding. With coding and grouping, were
found how students have perceived the course. From the data of each group were searched the
original expressions which illustrate well students' perceptions. In addition were counted, how
many expressions were included in each group.

3.2 Application of multidisciplinary collaborative learning

The first objective of this paper is to present a practical model how to implement the
multidisciplinary collaborative course design. The Simulation of the building design process
course has been implemented since 2006. For this course the participating students from different
disciplines form a design group which consists of the students from architecture, structural
engineering, earth and foundation structures, HPAC –engineering, electrical engineering, and
construction management and economics (Figure 1). Students' task is designing a building for the
predefined need. Each student has a specific role meeting his/her major subject of studies. The
course is implemented through the practice of design meetings, which simulate the actual design
meetings. The teachers act as observers and provide feedback. However, the preparations of the
meetings and their realizations are entirely on students’ responsibility. Between the design
meetings, students carry out tasks and arrange smaller meetings according to their roles.

Figure 1: The students’ roles and organisation of the course
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Figure 2: The design process and the progress of the course
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The course design differs from the traditional teaching methods at the universities of technology.
Often, the courses consist of lectures, assignments and an exam. Assignments are usually
predefined by the teachers and have precise guidelines on how the exercise should do. In this
course, there are no lectures and exam. Also the starting point of the design process is quite open
and unlimited. The students have to define their own task by themselves. Therefore, the course
has features from project-based learning, but also from the progressive inquiry learning method
and the trialogical approach to learning.

Figure 3: An example of BIM-based design solution

The progress of the course is intended to simulate the real life design process as well as possible.
Still, there are some things which differ from the actual design process, because the learning aims
of the course. For example, the student who acts as authority participates the design meetings and
there is not really the briefing phase. At the beginning of the course, each student set personal
goals and define their own tasks meeting his/her role. The course starts from the programming
phase. The type and approximate size of the building and the site has given to the students for the
starting point of the design process. The first task of the students is to make a project plan where
they set the goals of the project. They for example set project scope, quality level, a room program,
target cost and a preliminary schedule of the project. The actual design begins with a schematic
design phase, where students define the basic solution and concept of the building. After the
schematic phase, it starts the design development phase. Students design the final solution and
create building permit drawings as an outcome of the design development phase. The final design
phase is a construction drawings phase, where students create final structural designs and designs
for production. The progress and the outcomes of the course differ a little every year, but in Figure
2 is described the suggestive progress of the course. The course took about seven to eight months.
The course begins in September and continues till April. The design meetings are arranged
approximately every 3-4 weeks. Usually, the course consists of 7-8 design meetings. Recently,
students’ design process had been based mainly on a BIM-based design (see Figure 3).
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4. Results

4.1 Students’ perceptions of the course design

The second aim of the study is to evaluate how the students have found the multidisciplinary
collaborative course. The responses to questions, what succeeded in the course and, what should
be developed (Table1), shows that students have found collaboration between students and the
development of understanding the design process as the best parts of the course. According to
feedback, the most significant improvements needs are in the role related guidance and the
instructions of the course. In Table1 is presented the results of the content analyses. It shows how
many times the subject was mentioned in feedbacks. The subjects, that were mentioned more than
five times, are listed.

Table 1: The grouped feedback responses by the student groups.

What succeeded in the course?
Collaboration 25
Understanding the design process 15
Design meeting practices 9
Learning method 8
Students' motivation 7
BIM 7

What should be developed?
Guidance 12
Instructions 11

Of 35 feedbacks, in 25 was mentioned collaboration between students as a success of the course.
One of the main aims of the course is to practice multidisciplinary collaboration skills needed
between the stakeholders during the building design process. One student group describes the
positive side of the course as follows:

”Development of the collaboration and interaction skills, and increase of
understanding the challenges of the different construction stakeholders’ activities”

In 15 feedback students underlined that their understanding about the design process was
developed during the course. In following, there are two examples on how students describe their
perceptions on course:

“The course demonstrated well the progress of the design process”

”You can perceive the wholeness a completely different way in this kind of courses,
where you work by yourself, even this widely”
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Also, the knowledge creation approach was fulfilled during the course. The following comments
describe the nature of the inquiry based learning, students’ motivation and their own responsibility
of their learning during the course:

”There should be more this kind of courses, because this course is similar to the
engineers' tasks in working life. At first, you have to define the problem and then
solve it yourself.”

”It’s good that the students have the main responsibility of the course progress. It
gives a better picture of what kind of each role would be in working life”

”The whole group had good motivation and the work was done, ”like in real
project”.”

Twelve feedbacks indicate that students did not get enough guidance during the course. Many
students think that especially task related guidance was insufficient and they did not get feedback
from their outputs. The guidance varies a little depending of the year and student’s role during
the course. The following comment from the BIM-coordinator describes the students’ perception
well:

”Some kind of feedback during the course would have been nice. There was not
information on the success of our own task”

Another negative aspect, which arisen from the feedback, was instructions of the course. In 11
feedbacks were mentioned that the students would have needed better instructions at the
beginning of the course or more explicit pre-defined task for each role. They found that they did
not know what kind of task fall into their role. Some students also found that the objectives were
unclear. The following comment describes the students’ perceptions:

“At the beginning of the course there was not a clear understanding about the
design order. Better instruction at the beginning would be given a better starting
point for the course”

In general, feedback by the students has been mainly positive. In the last learning event of the
course, students have been present their perceptions of the course to the teachers and other
students. In these events, many students have said that learning has been more meaningful and
deeper than in traditional courses.

5. Discussion

The obtained feedback is showing evidence that students have perceived that collaborative
project-based learning has deepened their knowledge on the progress of the construction design
process and their collaboration skills has improved. The course has been found motivating and
the student-centric nature of it caused by students’ possibility to affect on the content of the course
and their responsibility of their own learning. Students’ motivation is important in high quality
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learning. Motivated students use more time on studying than other students, which affects
positively on learning outcomes (Lonka & Ketonen 2012). Teachers’ perceptions have been
similar to students’ perceptions. During the years, teachers have found that course simulate the
appropriate way the real-life design process. Teachers have also noticed the high quality learning
and the development of the students’ knowledge and competence during the course. The course
has shown that with new learning methods can make learning more context-oriented and enhance
students’ motivation, which are related positively on students’ learning (see Lonka & Kettunen
2012).

The students’ perceptions that their understanding about the design process have increased during
the course, was one of the main results of the study. This is interesting. The master students, who
have already been studying the design process in previous courses, have not achieved deep
learning in courses, where have been used traditional teaching methods, lectures and assignment.
Students  have  perceived  that  the  course,  where  students  plan  the  progress  of  the  project  by
themselves, seems to lead higher quality learning than other courses.

Also, the results indicate that some students require well-defined instructions and more
supervising during the course. The open and unlimited learning tasks confused some students,
which is quite common in inquiry-based learning (see e.g. Salmisto & Nokelainen 2015).
Therefore, the results showing evidence that students’ metacognitive skills were inadequate for
open-ended learning tasks. In previous courses, students are used to solving limited tasks
predefined by their teachers. On the other hand, the most important aspect in inquiry-based
learning is that students themselves define meaningful problems and formulate substantial
research questions. Meyers & Nulty (2009) argue that learning in authentic learning
environments, which contain for example ill-defined tasks, promotes students’ ability to
formulate relevant task-related questions later in their working lives. According to Korhonen-
Yrjänheikki (2011) the ability to formulate the research questions is a significant skill for future
engineers. Engineers will run up against unstructured and complicated tasks in working life. They
should be able to define the main problems and to find the solution to them.

6. Conclusions

The “Simulation of building design process” -course has been conducted in Tampere University
of Technology in Finland since 2006. During the years, the teachers of the course had been noticed
that course design has facilitated students learning in an appropriate way. In this paper, it was
presented a practical model how to implement the multidisciplinary collaborative course design
within the course. The paper has given a concrete example of the course design. The university
teaching developers and teachers could use the presented model to develop teaching in
construction higher education. The presented model based on project based learning and
progressive inquiry learning methods and trialogical approach to learning. These methods develop
learning of the contents, but also students’ competency needs of the knowledge society, like
presenting substantial research questions and metacognitive skills.
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The empirical sample of the paper consisted of student feedback on how they have perceived the
course design. Most students found that course has improved their multidisciplinary collaboration
skills and the understanding about the building design process. These skills are needed in the
complex construction projects of the real working life. Some students have found that they have
not got enough feedback from their tasks during the course. Some students should have needed
better instructions at the beginning of the course. The open-ended and unlimited tasks were
confused some students. On the other hand, engineering students should be able to define
problems and find solutions by themselves.

The results of this case study suggest the potential of using collaborative learning in the context
of the construction process. Multidisciplinary and collaborative projects can be effectively used
in higher civil engineering education to promote students’ learning and develop collaboration
skills which are required todays more and more complex construction projects and working life.
In engineering studies, the learning methods of this kind should be used already earlier than only
in  master  studies.  If  students  learn  needed  skills  of  collaborative  learning  already  in  bachelor
courses, they can take advantage of the new learning methods more effectively in later studies.
That will affect positively learning of the contents.
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