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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkimuksen lähtökohtana on pragmaattinen tiedon intressi osaamisperustaisesta ope-

tussuunnitelmasta, ja Suomen tekemä päätös ratifioida eurooppalainen tutkintojen viite-

kehys (EQF), jossa tutkinnot on kuvattu osaamisperustaisina. Tutkimuksen tarkoitukse-

na oli tutkia Metropolian tietotekniikan insinöörikoulutuksen osaamisperustaisen ope-

tussuunnitelmatyön käytäntöjä ja teoreettisia lähtökohtia. Lisäksi tutkimuksessa keski-

tyttiin insinöörikoulutuksen haasteisiin ja konkreettiseen opetussuunnitelmatyöhön Met-

ropolia Ammattikorkeakoulussa tietotekniikan insinöörin koulutusohjelmassa. 

 

Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena, jossa on sovellettu toimintatutkimusta. 

Käytännössä Metropolian tietotekniikan insinöörikoulutuksen opettajat koottiin tiimeik-

si, jotka toimintatutkimusta soveltamalla vastasivat osaamisperustaisen opetussuunni-

telman käytännön toteutuksesta. Tutkija oli mukana tässä prosessissa yhtenä jäsenenä. 

Tapaustutkimus merkitsee rajoitusta muun muassa tulosten yleistettävyydessä ja siirret-

tävyydessä, koska siinä korostuu sen subjektiivisuus ja tutkijakeskeisyys. Näitä rajoi-

tuksia on argumentoitu omassa luvussaan.  

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto pohjautuu kirjallisuuteen, Metropolian tietotekniikan 

insinöörikoulutuksen opetussuunnitelmaan, ja toimintatutkimuksen aikana tuotettuun 

tutkimusaineistoon sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämästä AMKOTA-

tietokannasta saatavaan tilastoaineistoon. Näitä analysoitiin soveltamalla sisällönana-

lyysiä ja käsitetutkimusta.  

 

Osaamisperustainen opetussuunnitelma korostaa asiantuntijuuden ydintä eli kompetens-

sia. Suomalaisen tietotekniikan insinöörin opetussuunnitelmien tutkimus ja käsittely on 

verrattain suppeaa.  Tämä tutkimus osaltaan korjaa tätä puutetta tarjoamalla erään mal-

lin ja käytännön toteutuksen osaamisperustaisen opetussuunnitelman mallintamiseksi ja 

toteuttamiseksi ammattikorkeakoulujen tietotekniikan insinöörin koulutukseen. Tutki-

mus osallistuu samalla kotimaiseen keskusteluun insinöörikoulutuksen haasteista.  

 

 

Asiasanat: opetussuunnitelma, ammattikorkeakoulu, osaamisperustaisuus, CDIO, ta-

paustutkimus 
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1 JOHDANTO 

Tapaustutkimukseni aiheena on tutkia Metropolia Ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutusoh-

jelman insinööri (amk) -tutkinnon opintosuunnitelman kehittämistä osaamisperustaiseksi. Yksittäi-

nen opintosuunnitelma on voimassa neljä vuotta. Tämä merkitsee sitä, että tämän uuden opinto-

suunnitelman käyttöönottavat opiskelijat aloittavat vuoden 2012 valmistuvat aikaisintaan 2016, jos 

opiskelevat optiminopeutta eli 4 vuotta.  

Tutkimusaineistona on tietotekniikan koulutuksessa käytettävät opintosuunnitelmat sekä teoreettiset 

mallit erilaisista oppimiskäsityksistä. Opetussuunnitelmaan kehittämiseen vaikuttaa olennaisesti 

muun muassa se, mitä tilastotietoa olemme keränneet. Esimerkiksi keräämme vuosittain tietoa val-

mistuneilta opiskelijoista opintojen sisällöstä ja opintojen etenemisestä ja keskeyttämisprosenteista. 

Yksi tärkeä osa on siis myös läpäisyn kehittäminen ja se, miten voisimme paremmin ottaa huomi-

oon opiskelijoiden ongelmat läpäisyssä. 

Metropolia Ammattikorkeakoulu perustettiin 1.8.2008 Helsingin Ammattikorkeakoulun (Stadia) ja 

Espoo-Vantaa-ammattikorkeakoulun (EVTEK) yhdistyessä. Metropolia Ammattikorkeakoulu toi-

mii pääkaupunkiseudulla, ja sillä on noin 16 000 opiskelijaa ja 1200 henkilökuntaan kuuluvaa. 

Näistä opettajia on noin 700. Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutus on organisoitu seitsemän, 

tyypillisesti noin vajaan 3000 opiskelijan klustereihin. Insinöörikoulutus on jaettu kolmeen eri klus-

teriin. Näitä ovat tieto- ja viestintäteknologia, teollinen tuotanto ja rakennustekniikka. Nämä kluste-

rit muodostuvat niistä koulutusohjelmista, joka vastaa yhteiskuntarakennetta ja toisaalta pedagogisia 

ja historiallisia perinteitä. Tietotekniikka kuuluu tieto- ja viestintäteknologian klusteriin, jossa on 

noin 2500 opiskelijaa. 

Tietotekniikan insinöörikoulutusta annetaan kahdella kampuksella: Espoon Leppävaarassa ja Hel-

singin Hietalahdessa. Insinöörikoulutuksen sisäänotto on vuodessa 290 opiskelijaa. Koko koulutuk-

sessa on tällä hetkellä hieman alle 1300 opiskelijaa, ja näistä aikuisopiskelijoita on noin 150.  

Opetussuunnitelmatyö kuuluu koulutusohjelmien vuosittaiseen rutiiniin. Joka vuosi opetussuunni-

telmaa ei kuitenkaan uudisteta täydellisesti, vaan välillä sitä revisoidaan vuosittain. Lukuvuodelle 

2012–2013 ollaan kuitenkin tekemässä suurempaa uudistusta, johon liittyy osaamisperustaisuuden 

ajattelu ja edelleen oppiaineiden keskinäisen integrointiasteen lisääminen.  
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Johdantoluvun jälkeen, Insinöörin tutkinto –luvussa on esitetty tiivistetysti insinööritutkinnon histo-

riaa, sekä nykyisiä haasteita perustuen eräisiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tulosmittareihin.  

Luvussa ”Opetussuunnitelma tapaustutkimuksena” on esitetty tutkimuksen tavoite, tutkimuskysy-

mykset, tutkimusmenetelmä, aineisto ja perustelut, miksi nämä on valittu tähän tutkimukseen. Lu-

vussa on esitetty myös Metropolian tietotekniikan insinöörin opetussuunnitelmasta löytyviä oppi-

miskäsityksiä ja opetussuunnitelman kurssien arviointiin liittyviä haasteita.  

Luku neljä ”Opetussuunnitelma Metropoliassa” sisältää Metropolia Ammattikorkeakoulussa nouda-

tettavan opetussuunnitelmatyön prosessin, osaamisperustaiseen opetussuunnitelmaan liittyvän teo-

riataustan ja käytännöt Metropoliassa.  

Luvussa viisi ” Metropolian tietotekniikan insinöörikoulutuksen osaamisperustainen opetussuunni-

telma” on tutkimuksen tuloksena esitetty vuodelle 2012–2013 tietotekniikan insinöörin osaamisope-

tussuunnitelma. Luvussa keskitytään opetussuunnitelman tarkempaan rakenteeseen ja osaamispe-

rustaisuuden käytännön toteutumiseen opetussuunnitelmassa. 

Pro gradu päättyy lukuun kuusi (Johtopäätökset), jossa yhteenveto tutkimuksesta ja sen luotetta-

vuuden arviointia. Tässä luvussa esitellään myös aiheita jatkotutkimukselle. 
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2 INSINÖÖRIN TUTKINTO 

Tässä luvussa on selvitetty yleisesti insinööritutkinnon historiaa sekä insinöörikoulutusta Suomessa. 

Luvussa annetaan myös vastaus luvussa 3.2 esitettyyn tutkimuskysymykseen yksi ”Millaisia haas-

teita insinöörikoulutuksella on keskeyttämisen ja opintojen pitkittymisen suhteen?” Luvun tarkoi-

tuksena on tuottaa lukijalle kuva insinööritutkinnon laajuudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuu-

desta Suomessa. Tarkemmin perehdytään tietotekniikan insinööritutkintoon ja Metropolia Ammat-

tikorkeakoulun tietotekniikan insinöörikoulutukseen. 

2.1 Johdanto 

Suomalaisessa yhteiskunnassa itse insinööriä tarkoittava termi on ensimmäistä kertaa luettavissa 

vuonna 1737 annetussa asetuksessa. Tämä asetus koski varsinaisesti painomittausta, mutta siinä 

käytettiin tähän toimintaan perehtyneestä asiantuntijasta nimitystä ingenieuri. Tämä sana oli peräi-

sin ranskan kielestä. Suomalainen insinööri-sana sen sijaan varsinaisesti pohjautuu ruotsin kieleen 

ja sanaan ingenjör. (Häkkinen 2007, 260–261.) 

Suomalainen insinöörin tutkinto on yli 100 vuotta vanha ja se on kokenut moninaisia muutoksia 

aikojen saatossa. Tutkinnon tausta-ajatuksina ovat kuitenkin aina olleet teollisuuden tarpeet. Insi-

nööritutkinto alkoikin vakiintua, kun teollinen vallankumous ulottui Suomeen. 

Teollinen vallankumous alkoi laajasta sosiaalisesta, taloudellisesta ja teknologisesta muutoksesta 

1700- ja 1800-lukujen vaihteessa Britanniassa. Tämä muutos perustui pääasiassa höyryvoiman 

käyttöönottoon sekä hiilen hyödyntämisenä polttoaineena. Höyryn käyttäminen käyttövoimana 

mahdollisti laajan automaation, erityisesti tekstiilialalla. Höyryn käyttö laajeni nopeasti myös laivo-

jen ja rautateiden käyttövoimaksi, mikä kiihdytti teollista vallankumousta ja taloudellista kasvua 

entisestään. 1800-luvun aikana höyryn käyttö levisi koko läntiseen Eurooppaan ja Pohjois-

Amerikkaan ja lopulta koko maailmaan. Industrialismi oli alkanut. (Rinta-Aho et al., 45.) 

Suomessa teollinen vallankumous ja sitä seuraava nousukausi alkoi 1800-luvun lopulla. Teollisuus 

alkoi kehittyä voimakkaasti. Voimistuva teollisuus tarvitsi työvoimaa ja yhteiskunnassa oli tehtävä 

muutoksia, jotta teollisuuden työvoimatarpeet pystyttiin turvaamaan ja toisaalta yhteiskunnallisen 

vaurastumisen edellytyksenä oli hyvinvoiva ja kehittyvä teollisuus. Tämä merkitsi, että vanhakan-
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taista lainsäädäntöä piti uudistaa. Tärkeimpiä lainsäädännöllisiä uudistuksia olivat ammattikuntalai-

toksen lakkauttaminen 1868 ja täydellinen elinkeinovapaus 1879 (Helsingin teknillisen oppilaitok-

sen tuki ry, 9).  

Turun yliopistossa työskennelleen professori Johan Gadolinin (1760–1852) Talousseurassa tekemä 

aloite oli ensimmäinen vaihe käsityö- ja manufaktuurikoulujen perustamiseksi Suomessa.  Gadolin 

kirjoitti Suomen talousseuran asettaman kilpailun aiheiden pohjalta vastauksen kysymykseen: 

”Mitkä käsityöt ja teollisuuden haarat ovat meidän suomalaisille kaupungeillemme sopivimmat ja 

edullisimmat?” sekä ”Mitkä asianhaarat ovat tähän asti ehkäisseet näiden elinkeinojen kehittymistä 

maassamme ja mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä, jotta ne paremmin menestyisivät”. (Helsingin 

teknillisen oppilaitoksen tuki ry, 12.) 

Tästä aloitteesta kesti kuitenkin vielä suhteellisen pitkään varsinaiseen konkreettiseen oppilaitos-

toiminnan perustamiseen. Taustalla oli muun muassa poliittisia syitä ja ristiriistaisuuksia siitä, min-

kälaiset teollisuusalat ovat merkityksellisiä suomalaiselle yhteiskunnalle tulevaisuudessa.  

Helsingin teknillisellä oppilaitoksella, nykyisellä Metropolia Ammattikorkeakoululla on pitkä histo-

ria insinöörikouluttajana. Insinöörikoulutus vakiintui 1800-luvun lopulta tavanomaiseksi. Suurem-

pia muutoksia tapahtui muutama pitkin 1900-lukua. Keväällä 1939 annetussa laissa määritettiin, 

että Helsingin teknillinen oppilaitos jakautuu kahteen osaan: teknilliseen kouluun ja teknilliseen 

opistoon. Samalla tehtiin muutoksia luku-vuoden pituuteen. (Helsingin teknillisen oppilaitoksen 

tuki ry, 59.) 

Vuodesta 1882 vuoteen 1912 koulun pituus oli ollut yhteensä 12 kuukautta siten, että lukukauden 

pituus oli 6 kuukautta. Tämän jälkeen siirryttiin kolmevuotiseen pituuteen. Joulukuussa 1940 annet-

tiin asetus kaksivuotisesta koulusta, jossa lukukauden pituus oli 9 kuukautta. Vuodesta 1948 siirryt-

tiin 3-vuotiseen kouluun. Vuonna 1948 annettua asetusta tarkennettiin 1950 siten, että lukuvuoden 

pituudeksi tuli 8 kuukautta ja opetusta oli annettava 28 viikkona vuodessa. (Helsingin teknillisen 

oppilaitoksen tuki ry, 59.) 

Vuodesta 1948 lähtien Helsingin teknilliseen oppilaitokseen vakiintui kaksi luokkaa, joista toinen 

oli kolmevuotinen teknillinen koulu ja toinen nelivuotinen teknillinen opisto. Nimikkeet olivat tek-

nikko ja insinööri. Tämä jaottelu jatkui 1900-luvun lopulle asti, kunnes ammattikorkeakoulujen 
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tulemisen myötä teknikkokoulutus lakkautettiin 1.1.1999 alkaen. (Helsingin teknillisen oppilaitok-

sen tuki ry, 59–60.) 

2.2 Insinöörikoulutuksen opiskelijamäärä sekä opintojen pitkittyminen ja keskeyttäminen 

Ammattikorkeakoulujen tulosmittareita on useita, ja niillä pyritään mittamaan ammattikorkeakoulu-

jen laatua ja toisaalta vaikuttavuutta. Esimerkiksi koulutuksen kysyntää voidaan selvittää vetovoi-

maisuuden avulla (Opetus- ja kulttuuri… 2010:23, 25). Tähän tutkimukseen on valitettu tulosmitta-

reiksi opintojen pitkittyminen ja keskeyttäminen, koska ne ovat merkittävimpiä tutkimuksessa ope-

tussuunnitelmaan toteutukseen liittyvien ulkoisien paineiden aiheuttajia (luku 3.2). 

Empiirinen aineisto on hankittu AMKOTA-tietokannasta (AMKOTA 2010). AMKOTA-tietokanta 

on valittu sen vuoksi, että Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää tietoa standardilla tavalla kaikista 

ammattikorkeakouluista ja kaikilta ammattikorkeakoulujen koulutusaloilta. Näin ollen se on vertai-

lukelpoista. Käytännössä aineiston hankinta on toteutettu siten, että tutkija on tehnyt AMKOTA-

tietokantaan hakuja useilta vuosilta ja koostanut ne kuvioiksi 1 ja 2. Tämä on tehty useamman vuo-

den ajalta siksi, että voidaan selvittää trendiä. Näitä tuloksia on verrattu toisaalta eri aloihin, Ope-

tus- ja kulttuuriministeriön kehityssuunnitelmien (Koulutus ja tutkimus… 2007; koulutus ja tutki-

mus… 2011) tavoitteisiin, jotta voidaan muodostaa kokonaiskuva, miten insinöörikoulutus asettuu 

opintojen keskeyttämisen ja pitkittymisen suhteen sekä koulutuksen volyymin suhteen. Tuloksista 

on tarkempi keskusteluosuus yhteenvetoluvussa 2.5.   

Vuonna 1995 alkaneen ammattikorkeakoulu-uudistuksen jälkeen, insinöörikoulutuksen määrä on 

muuttunut siten, että vuonna 2010 insinöörikoulutuksen ammattikorkeakoulussa aloitti 9889 opiske-

lijaa. Näistä nuorisoasteen opiskelijoita oli 8156. Metropolia Ammattikorkeakoulun insinöörikoulu-

tus on merkittävää suhteessa koulutuksen aloittaneisiin, sillä vuonna 2010 Metropoliassa aloitti 

1942 opiskelijaa, eli noin joka viides (19,6 %) insinööri (amk) koulutetaan Metropolia Ammatti-

korkeakoulussa. Vastaavasti tietotekniikan insinööri (amk) –tutkinnossa aloitti 2010 valtakunnalli-

sesti 1889 opiskelijaa. Näistä 271 eli 14,3 % on Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Näissä kaikis-

sa luvuissa on mukana kaikki Suomen ammattikorkeakouluissa tapahtuva koulutus. Tämä sisältää 

siis suomenkielisen, ruotsinkielisen ja englanninkielisen koulutuksen. (AMKOTA 2010.) 

Oheisessa kuviossa 1 on esitetty insinööri (amk) koulutuksen aloittaneiden määrän kehitys vuosilta 

2006–2010. Kuviosta havaitaan, että insinööri (amk) –koulutuksen kokonaisvolyymi on pysynyt 
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lähes samana vuodesta 2006 lähtien, hieman lisääntyen vuoteen 2010 mennessä. Sen sijaan tieto-

tekniikan insinööri (amk) –koulutuksen aloittaneiden määrä on jatkuvasti laskenut. Vuonna 2006 se 

oli 2402 opiskelijaa, kun taas 2010 aloittaneita oli 1889 eli aloittaneiden määrä on pudonnut viiden-

neksellä (21,3 %). 

Eräs mahdollinen syy tietotekniikan insinöörikoulutuksen laskulle on teollisuudessa tapahtunut ra-

kennemuutos. Nokia ja siihen läheisesti liittyvä muu elektroniikkateollisuus on ollut voimakkaassa 

rakennemuutoksessa, erityisesti viime vuosina. Kun tämä kysyntä on pienentynyt, myös ammatti-

korkeakoulut ovat olleet pakotettuja vähentämään koulutustaan. Toisaalta esimerkiksi ikäluokat 

ovat alkaneet pienentyä, jonka seurauksena koulutusta ei ole ollut mahdollista jatkaa samassa laa-

juudessa (Opetus- ja kulttuuri… 2010:23, 15). 

 

Kuvio 1. Insinööri (amk) –koulutuksen aloittaneet vuosina 2006-2010 (AMKOTA 2010) 

Tässä yhteydessä on syytä selventää, mitä tarkoittavat aloituspaikat ja aloittaneet. Aloituspaikat 

ovat opetus- ja kulttuuriministeriön tutkinnon tuottamista ohjaava väline. Koulutusta järjestävä 

ammattikorkeakoulu saa rahoitusta aloituspaikkojen perusteella. Aloittaneet ovat puolestaan ne, 

kuinka paljon ammattikorkeakoulu on ottanut sisään koulutukseen. AMKOTA-tilastoista (AMKO-

TA 2010) nähdään, että lähes poikkeuksessa aloittaneiden määrä on suurempi kuin aloituspaikat.  

Nykyisen rahoitusmallin pohjalta, joka pohjautuu pääasiallisesti koulutuksen kustannusten kattami-

seen, ammattikorkeakoulun kannattaa hieman ylitäyttää aloituspaikkoja, siten keskeyttämisen aihe-

uttama opiskelijakato ei vaaranna rahoitusta. Tosin AMKOTA-tilastot paljastavat myös senkin, että 
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joiden ammattikorkeakoulujen insinööri (amk) –koulutukseen on ollut vähemmän hakijoita kuin 

aloituspaikkoja. 

Kuviossa 2 on esitetty insinöörikoulutuksesta valmistuneet vuosina 2005–2009. Kuviosta nähdään, 

miten valmistuneita on ollut keskimäärin noin puolet aloittaneista eli noin 5000 vuosittain. Tarkas-

teltaessa tietotekniikan insinööri (amk) –tutkinnon suorittaneita, voidaan tehdä samankaltainen ha-

vainto. Vuonna 2005 opiskelut aloitti 2691 opiskelijaa, heistä valmistui normaalin suoritusajan eli 

neljän vuoden kuluttua 1056 opiskelijaa eli keskeyttäneitä oli 60,8 %. 

 

Kuvio 2. Insinööri (amk) –koulutuksesta valmistuneet 2005-2009 (AMKOTA 2010) 

Keskeyttäminen on merkittävää insinööri (amk) –opiskelijoilla verrattuna muihin koulutusaloihin. 

Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla vaikkapa sairaanhoitaja (amk) -tutkinnon suorittaa määräajassa 

noin 80 prosenttia (AMKOTA 2010).  

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa koulutusta erilaisilla työkaluilla. Eräs tärkeä tällainen on koulu-

tuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma, joka hyväksytään joka neljäs vuosi ja laaditaan vii-

deksi kalenterivuodeksi kerrallaan (Koulutus ja tutkimus… 2007, 2). Tällä hetkellä käytössä on 

kehittämissuunnitelma vuosille 2007–2012, ja uusin kehittämissuunnitelma vuosille 2011–2016 on 

parhaillaan lausuntokierroksella (Koulutus ja tutkimus… 2011).  

Nimensä mukaisesti kehityssuunnitelma on suunnitelma, mutta käytännössä se ohjaa hyvin pitkälle 

toimintaa. Esimerkkinä voi käyttää tietotekniikan insinööri (amk) –koulutuksen aloittaneita opiske-
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lijoiden tavoite ja toteutuneita lukumääriä. Kehittämissuunnitelmassa (Koulutus ja tutkimus… 

2007, 61) on mainittu, että vuonna 2007 aloittaneiden tavoitetila olisi 2042.  

Vuodelle 2012 on esitetty, että tavoitetila on 1300 tietotekniikan insinööri (amk) aloituspaikkaa.  

Kun tarkastelee viimeisimpiä saatavilla olevia tilastoja vuodelta 2010 (AMKOTA 2010), havaitaan 

että vuonna 2010 aloittaneita oli nuorisokoulutuksessa 1633. Lineaarisella kehityskululla aloittaneet 

vuonna 2012 olisivat noin 1300, aivan kuten kehittämissuunnitelmassa on mainittu.  

Uudessa kehityssuunnitelmassa (Koulutus ja tutkimus… 2011, 58) on esitetty, että ammattikorkea-

koulujen insinöörikoulutuksen kokonaisvolyymiin olisi tulossa noin 600 aloittaneen vähennys vuo-

teen 2016 mennessä. Tämä merkitsee, että vuonna 2016 insinöörikoulutuksen aloittaa noin 7500 

opiskelijaa. Vastaavasti valmistuneita ennakoidaan kehityssuunnitelman mukaan noin 5300. Tieto-

tekniikan osalta, aloittaneita ennakoidaan olevan vuonna 2016 noin 1350, ja valmistuneita noin 900. 

Tämä merkitsee, että tietotekniikan insinööri (amk) –koulutus säilyy lähes samalla tasolla kuin 

vuonna aikaisemmassa kehityssuunnitelmassa on ilmaistu. 

Kuviossa 3 on esitetty tärkeimpiä tunnuslukuja insinööri (amk) –koulutuksessa valtakunnallisesti. 

Tärkeimpiä lukuja koulutuksen kannalta ovat FTE (FTE, Full-time equivalent), vahvat hakukohteet 

ja työlliset. Näistä FTE tarkoittaa sitä, että kuinka monta opiskelijaa, jotka suorittavat vähintään 45 

opintopistettä vuodessa per opettaja on ammattikorkeakoulussa. Vahvat hakukohteet puolestaan 

sitä, kuinka monta hakijaa per aloituspaikka on ammattikorkeakoulussa. Työllistyminen puolestaan 

ilmaisee sitä, kuinka hyvin valmistunut opiskelija on saanut alakohtaisen työpaikan. 

Kuviossa 3 Y-akselissa on esitetty, kuinka hyvin ammattikorkeakoulu on onnistunut tavoitteessaan 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoiteneuvotteluissa asetettuihin tavoitteisiin. Nämä tavoiteneuvot-

telut käydään ammattikorkeakoulun ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa siten, että pääsääntöi-

sesti tehdään tavoitesuunnitelma kolmelle vuodelle ja vuosittain tavoitetta seurataan. Kuvio on ra-

kennettu siten, että tietyn indikaattorin paras ammattikorkeakoulu saa arvoksi 100 prosenttia, ja 

muita ammattikorkeakouluja verrataan tähän. Eli jos luku on 100 prosenttia, ammattikorkeakoulu 

on onnistunut täydellisesti. Mitä kauempana 100 % ollaan, sitä heikommin ammattikorkeakoulu 

suoriutunut tavoitteistaan. (Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute… 2011, 6.) 
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Kuvio 3. Tavoitesopimusmittareiden tuloksia insinööri (amk) –koulutuksessa maanlaajuisesti ja 

Metropolia Ammattikorkeakoulussa. (Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute… 2011, 4.) 

Kuviosta 3 havaintaan, että Metropolia Ammattikorkeakoulun tekniikan koulutus (kuviossa 3 esitet-

ty vihreä viiva) pärjää kokonaisuutena hyvin näillä kolmella mittarilla. Parannettavaa on muun mu-

assa läpäisyssä ja julkaisujen tuottamisessa.  Tämä on haasteellinen tehtävä Metropolia ammattikor-

keakoulun insinöörikoulutuksessa erityisesti sen vuoksi, että suurin osa opettajien työajasta kuluu 

käytännön opetustehtäviin. Toisin kuin yliopistoissa, Metropolian insinöörikoulutuksessa ulkopuo-

lisen tutkimusrahoituksen osuus on pieni. Tämä merkitsee sitä, että opettajia on vaikea irrottaa tut-

kimukseen, vaikka organisaatiolla on runsaasti tutkimusosaamista: tilastojen (AMKOTA 2010) yli 

15 prosentilla Metropolian insinöörikoulutuksen opettajista on tutkijakoulutus. 

2.3 Duaalimalli ja ammattikorkeakoululaki sekä -asetukset 

Suomalainen insinöörikoulutus perustuu niin kutsuttuun duaalimalliin, jossa on erotettu ammatti-

korkeakouluissa tapahtuva ammatillinen insinöörikoulutus ja yliopistoissa tapahtuva diplomi-

insinöörin sekä tieteellinen jatkokoulutuskoulutus. Oheisessa kuviossa 3 on esitetty koulutusjärjes-

telmän rakenne. Kuviosta ilmenee duaalimallin rakenne. Tekniikan alalla yliopistoissa suoritetaan 
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tekniikan kandidaatin (3 vuotta), diplomi-insinöörin (5 vuotta), tekniikan lisensiaatin (7 vuotta) ja 

tohtorin tutkinnot (9 vuotta) (Opetusministeriön julkaisuja 2008:24, 38). Ammattikorkeakouluissa 

puolestaan insinööri (amk) ja insinööri (ylempi amk) –tutkinnot (Opetusministeriön julkaisuja 

2008:24, 36). 

YLIOPISTO
3-9 vuotta

LUKIO
2-4 vuotta

AMMATTIKORKEAKOR-
KEAKOULUT

3,5-4,5 vuotta

AMMATILLINEN 
PERUSKOULUTUS

3 vuotta
2. aste

3. aste

 

Kuvio 3. Suomalainen koulutusjärjestelmä sisältäen 2. ja 3. asteen opinnot (mukailtu lähteestä Ope-

tusministeriön julkaisuja 2008:24, 9) 

Insinöörin tutkinto on käytännönläheinen korkeakoulututkinto. Yleiseurooppalaisella ECTS-

järjestelmällä (ECTS, European Credit Transfer System) mitattuna insinöörin tutkinto 240 opinto-

pistettä, poikkeuksena jotkut koulutusohjelmat, jossa laajuus voi olla 270 opintopistettä. Tietotek-

niikan insinöörin tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Yksittäisen lukuvuoden pituus on 1600 

tuntia työtä, joka ECTS-järjestelmän mukaisesti muutettuna on 60 opintopistettä (A497/2004). Näin 

ollen insinööritutkinnon ohjeellinen suoritusaika on neljä vuotta. (Korkeakouluopinnot 2009–2011, 

117; Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:10 2004, 30.) 

Ammattikorkeakoululain (L351/2003) pykälässä 44 määritetään, että insinööritutkinnon tarkempi 

rakenne määritetään Valtioneuvoston asetuksella (A352/2003).  Tässä asetuksessa todetaan, että 

ammattikorkeakoulututkinto sisältää perus- ja ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja, ammat-

titaitoa edistävää harjoittelua sekä opinnäytetyön.  

Insinööritutkinnon opetus tapahtuu koulutusohjelmassa. Koulutusohjelma tarkoittaa tietyn tutkin-

tonimikkeen opetuksen hallinnointia ja ylläpitoa. Konkreettisesti tämä merkitsee sitä, että samassa 

koulutusohjelmassa tapahtuva opetus on saman opetussuunnitelman alaisuudessa. Koulutusohjel-

man alaisuudessa voi olla myös pienempiä kokonaisuuksia, joita insinöörikoulutuksessa nimitetään 

suuntautumisvaihtoehdoiksi.  
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Koulutusohjelmaan kuuluvat aloituspaikat ja toteutettava opetussuunnitelma oli aikaisemmin hy-

väksyttävä opetus- ja kulttuuriministeriöissä. Tätä muutettiin vuonna 2011 lainmuutoksella 

(L953/2011). Tässä laissa määritetään, että opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutusohjelman 

perustamisen ammattikorkeakoulun esityksestä ja koulutusohjelmassa käytettävä opetussuunnitelma 

päätetään ammattikorkeakoulussa.  Ammattikorkeakoulussa tapahtuvaa käytännön opetusta määrit-

telee tarkemmin ammattikorkeakouluhallituksen määrittelemä tutkintosääntö (L351/2003; 

A352/2003).  

2.4 Metropolia Ammattikorkeakoulun tietotekniikan insinöörikoulutus 

Metropolian tietotekniikan koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: ohjelmistotek-

niikka, tietoliikennetekniikka ja tietoverkot. Yksittäisen suuntautumisvaihtoehto on laajuudeltaan 45 

opintopistettä. (Metropolia Amm… 2011.) 

Oheisessa kuviossa 4 on esitetty Metropolia Ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelman 

insinööri (amk) –tutkinnon rakenne. Kuviosta havaitaan, että siinä toteutuu asetuksessa 

(A352/2003) määrätty rakenne. Kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, sisältäen perusopintoja, 

ammattiaineopintoja, vapaasti valittavia opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyön. 

 

Kuvio 4. Metropolia Ammattikorkeakoulun tietotekniikan insinööri (amk) –rakenne (Metropolia 

Amm… 2011). 

Kuviossa 4 esitetyt perusopinnot sisältävät muun muassa matematiikan, fysiikan sekä kieli- ja vies-

tintäopintoja.  Ammattiaineopinnot jakautuvat koulutusohjelmalle yhteisiin ammattiaineopintoihin, 

suuntautumisvaihtoehdolle spesifisiin opintoihin sekä opinnäytetyötä harjoittelevaan suurempaan 

projektiopintokokonaisuuteen nimeltä innovaatioprojekti.  
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Tietotekniikalle yhteisissä ammattiopinnoissa on opintoja esimerkiksi tietotekniikan perusteista, 

digitaalitekniikasta, elektroniikasta ja lausekielistä. Lisäksi, tähän kokonaisuuteen kuuluu jokaiselle 

suuntautumisvaihtoehdolle spesifisiä perusopintoja, jotta opiskelijalla olisi suuntautumisvaihtoeh-

don valintaa tehdessään myös konkreettinen käsitys jokaisen suuntautumisvaihtoehdon alakohtaisis-

ta opinnoista. (Metropolia Amm… 2011.) 

Suuntautumisvaihtoehtokohtaiset opinnot jakautuvat siten, että niissä on yleensä syventävä osuus, 

jonka pituus on 30 opintopistettä. Lisäksi suuntautumisvaihtoehdon sisällä on valinnainen kokonai-

suus, jonka perusteella opiskelija voi keskittyä suuntautumisvaihtoehdon sisällä yksittäiseen osa-

alueeseen.  

Ohjelmistotekniikan ammatillisessa suuntautumisvaihtoehdossa opetus keskittyy hyvin paljon tieto-

koneen ja siinä olevien ohjelmistojen kehittämiseen ja toteutukseen. Ohjelmistotekniikkaan kuuluu 

opintojaksoja muun muassa käyttöjärjestelmistä, tietokantaohjelmoinnista, erilaisista ohjelmointi-

kielistä, prosessien ja koneiden ohjauksesta sekä ohjelmistojen suunnitteluparadigmoista.  

Tietoliikennetekniikan ammatillisessa suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään erilaisiin tietoliiken-

netekniikan osa-alueisiin, kuten televerkkoihin, matkapuhelinverkkoihin ja datasiirtoverkkoihin. 

Mukana on myös opintojaksoja tietoliikenteeseen soveltuvien ohjelmistojen ja verkkojen suunnitte-

lusta. Tietoliikennetekniikka positioi itsensä selkeästi radiorajapinnan ja signaalinkäsittelyn asioi-

hin, joiden opetuksesta Metropolia Ammattikorkeakoulussa on entisen teknillisen oppilaitoksen 

jälkeen pitkät perinteet. 

Tietoverkkojen ammatillinen suuntautumisvaihtoehto on ajateltu yhdistelmäksi näistä kahdesta kui-

tenkin siten, että painotus on selkeästi enemmän tietoliikennetekniikassa kuin ohjelmistotekniikas-

sa. Toinen merkittävä painotusero tietoliikennetekniikkaan on keskittyminen voimakkaammin IP-

pohjaisiin (IP, Internet Protocol) sovelluksiin ns. fyysisen rajapinnan asemesta.  

Painotusero tietoliikennetekniikan ja tietoverkkojen välillä käy parhaiten esille TCP/IP-

verkkomallin (Stevens 2004, 2) avulla. Oheisessa kuviossa 5 on esitetty neljästä kerroksesta koos-

tuva TCP/IP-verkkomalli. 
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Linkkikerros

Verkkokerros

Kuljetuskerros

Sovelluskerros

 

Kuvio 5. TCP/IP-verkkomalli (Stevens 1994, 2) 

Kuvion 5 mukaisesti ylimpänä TCP/IP-verkkomallissa on sovelluskerros ja alimpana linkkikerros 

kerros. Fyysisellä kerroksella tiedolla ei ole mitään loogista muotoa, vaan se on esimerkiksi radio-

aaltoja radiolähettimestä tai signaalinmuutoksia verkkokaapelissa. Mitä ylemmäs TCP/IP-

verkkomallia mennään, sitä enemmän tieto saa loogista muotoa. Samaten, periaatteessa mitä alhai-

semmalla tasolla ollaan, sitä enemmän vaaditaan signaalinkäsittelyn ja fysiikan perusilmiöiden 

ymmärrystä, jotta sovelluksia ja laitteita voidaan suunnitella.  

Tietoliikennetekniikan ammatillisessa suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään pääasiassa näihin 

linkkikerrokseen. Näiden asioiden ymmärtämys on hyvin pitkälle matemaattista ja edellyttää huo-

mattavasti opintoja matematiikan lisäksi muun muassa sähkötekniikasta ja esimerkiksi aaltoteorias-

ta. Esimerkiksi matkapuhelimen syvällinen ymmärtäminen edellyttää, että hallitsee modulaatiotek-

niikoihin ja radiotekniikkaan liittyvät fysikaaliset ilmiöt.  

Tietoverkkojen ammatillinen suuntautumisvaihto puolestaan on ajateltu lähinnä TCP/IP-

verkkomallin verkko- ja kuljetuskerrosten ympärille. Tämä merkitsee sitä, että periaatteessa tieto-

verkoista valmistuvan insinöörin ei tarvitse syvällisesti ymmärtää fyysisen ja linkkikerroksen asioi-

den toimintaa, vaan hän voi keskittyä enemmän TCP/IP-protokollaan (TCP/IP, Transfer Control 

Protocol/Internet Protocol) asioihin. IP-protokolla sijoittuu TCP/IP-rakennemallin kuljetuskerrok-

selle, ja on periaatteessa toiminnaltaan universaali. TCP/IP-verkkomalli mahdollistaa nimittäin sen, 

että riippumatta mikä siirtomedia on käytössä (esimerkiksi langaton tai langallinen), verkkokerros 

on molemmissa sama.  

Aivan samalla tavalla kuin esimerkiksi langaton lähiverkko toimii ja näkyy käyttäjällä täsmälleen 

samalla tavalla kuin langallinenkin. TCP/IP-verkkomallissa toteutuu modulaarisuus ja rajapinta-

ajattelu: riittää, että eri kerrosten väliset rajapintafunktiot ymmärtävät toisiaan, ei tarvitse ymmärtää 

tarkemmin niiden toimintaa sisäisesti.. Analogia tällaiseen voisi olla esimerkiksi lääkäri, joka käyt-
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tää hyvin monimutkaista magneettikuvauslaitetta. Hänen ei tarvitse ymmärtää laitteen sisäistä toi-

mintaa, vaan ainoastaan hänen täytyy osata tulkita sen välittämiä kuvia. 

Kaikissa suuntautumisvaihtoehdoissa on kaksi pakollista, 15 opintopisteen osaa. Tämän lisäksi on 

valinnainen osa, 15 opintopistettä. Näistä muodostuu yhteensä 45 opintopistettä suuntautumisvaih-

toehtokohtaisia opintoja. Esimerkiksi tietoverkkojen suuntautumisvaihtoehdossa on kaksi pakollista 

15 opintopisteen osaa, joissa on perusteita tietoverkkojen toiminnasta ja niiden hallinnasta sekä sy-

ventäviä osuuksia esimerkiksi operaattoritason tietoverkoista. Opiskelijalla on mahdollisuus tämän 

jälkeen valita, keskittyykö hän tietoverkoilla toimiviin palvelimiin, tietoverkkojen tietoturvaan vai 

tietovarastointiin. Yhteensä tästä muodostuu siis 45 opintopisteen suuntautumisvaihtoehtokokonai-

suus. (Metropolia Amm… 2011.) 

Kuvion 4 mukaisesti, vapaasti valittavien opintojen 15 opintopisteen kokonaisuus sisältää opiskeli-

jan oman tahdon mukaisesti valittuja, ammattikorkeakoulutasoisia opintoja. Tähän käy myös muis-

sa ammattikorkeakouluissa suoritettuja opintoja tai virtuaaliammattikorkeakoulussa (Suomen Virtu-

aaliamk-verkoston koulutuspalveluja). (Metropolia Amm… 2011.) 

Työharjoittelua Metropolian tietotekniikan insinööritutkinnossa on kuvion 4 mukaisesti 30 opinto-

pistettä. Tämä on kahdeksasosa koko tutkinnon laajuudesta. Työharjoittelun tarkoituksena on ase-

tuksen (A352/2003) mukaisesti kehittää opiskelijan työelämätaitoja ja ennen kaikkea korostaa insi-

nööri (amk) –tutkinnon käytännönläheisyyttä. Opetussuunnitelmassa määritellään, että työharjoitte-

lua voi suorittaa koko neljän vuoden aikana. Työharjoittelun suorittaminen osoitetaan työtodistuk-

silla ja raportoinnilla. Metropolian tietotekniikan koulutusohjelmassa työharjoittelu on mitoitettu 

siten, että kolmen viikon kokopäiväinen alakohtainen työskentely eli yhteensä 120 tunnin työjakso 

on 5 opintopistettä (Metropolia Amm… 2011). 

Kuviossa 4 esitetty opinnäytetyö ja innovaatioprojekti ovat luonteelta kokoavia ja opinnoissa opittu-

jen asioiden soveltamista. Innovaatioprojekti tehdään kolmannen vuoden keväällä tai neljännen 

vuoden syksyllä suuntautumisvaihtoehtoehdossa määriteltyjen opintojen pohjalta (Metropolia 

Amm… 2011). Tämänkaltainen projektimuotoinen työskentely valmentaa opiskelijaa projektimai-

seen työskentelytapaan, joka hallitsevassa muodossa teknologiateollisuudessa. Esimerkiksi suoma-

laisessa teknologiateollisuudessa projektimuotoinen työskentelytapa on lähes ainoa hallitseva muoto 

työn organisointiin (Ruuska 2005, 59).  
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Opinnäytetyö tehdään viimeisenä opiskeluvuonna. Opetussuunnitelman mukaisesti opinnäytetyö on 

merkitty tehtäväksi neljännen vuoden keväällä (Metropolia Amm… 2011). Opinnäytetyö on suh-

teellisen laaja kokonaisuus, jossa opiskelija tekee tutkimuksen, kehityshankkeen tai esimerkiksi 

konkreettisen teknisen toteutuksen.  

Verrattuna innovaatioprojektiin, opinnäytetyö on selkeästi itsenäisempi kokonaisuus, henkilökoh-

tainen projekti. Esimerkiksi yritykseen tehtävässä opinnäytetytössä opiskelijan apuna ovat yrityk-

sessä oleva ohjaaja sekä ammattikorkeakoulussa oleva valvoja. Valvoja arvostelee opinnäytetyön, 

ohjaajan roolin tarkoituksena on olla varsinaisesta hankkeesta vastuussa olevan tahon edustaja 

opinnäytetyössä. Valvoja ja ohjaaja voivat olla samakin henkilö siinä tapauksessa, että opinnäytetyö 

tehdään esimerkiksi ammattikorkeakoulun laboratorioympäristöön (Metropolia Amm… 2011).   

2.5 Yhteenveto 

Tutkimuskysymykseen ”Millaisia haasteita insinöörikoulutuksella on keskeyttämisen ja opintojen 

pitkittymisen suhteen?” vastauksena voidaan tiivistetysti todeta, että keskeyttäminen ja opintojen 

pitkittäminen aiheuttavat merkittävän haasteen insinöörikoulutukselle. Kuten luvusta 2.2 käy ilmi, 

opintojen keskeyttäminen ja pitkittyminen ovat erittäin suuria ongelmia insinöörikoulutuksessa ver-

rattuna muihin koulutusaloihin, ja aiheuttavat luvussa 3.2 esitetyt tutkimustehtävän mallin mukai-

sesti suuria ulkoisia paineita opetussuunnitelmatyölle. Rahoitusmallin muuttuminen tulosperustai-

seksi muun muassa tutkintojen tuottamisen suhteen aiheuttaa sen, että insinöörikoulutukseen koh-

distuu entistä suurempia kustannuspaineita. 

Keskeyttämisen syitä on tutkittu ammattikorkeakoulussakin tutkittu (esim. Kalima 2011). Eräs 

mahdollinen syy keskeyttämiselle tietotekniikan insinöörin tutkinnossa on se, että kyvykkäällä 

opiskelijalla on mahdollisuus työllistyä ilman varsinaista tutkintoa. Esimerkiksi sosiaalialalla työ-

tehtävät ovat huomattavasti enemmän reguloituja. Sairaanhoitajan ammatissa ei voi täysillä val-

tuuksilla toimia ilman virallista tutkintoa (L559/1994). Lähes valmiin IT-insinöörin työllistäminen 

viimeisillä opintovuosilla on tavallista, kun on suuri kysyntä (esim. Davis ym. 2006, 779). Tällöin 

kun opiskelija siirtyy työelämään saamatta tutkintoaan valmiiksi, hänen opiskeluaikansa venyy ja 

tutkinnon loppuun suorittaminen voi vaikeutua.  

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjän kannalta erityisen haasteelliseksi keskeyttämisen tekee se, että 

rahoitus on riippuvainen muun muassa tuotetuista tutkinnoista, työllistymisestä ja opintojen lä-
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päisyajasta (Opetus- ja kulttuuri… 2010:23, 45). Kun huomioidaan, että tietotekniikassa keskeyttä-

minen on suurta ja opintojen läpäisyajat ylitse keskiarvon, on muodostunut haasteellinen yhtälö 

rahoittajalle ratkaistavaksi. Toisaalta koulutuksen laatuongelmaksi voi muodostua se, että tutkinto-

jen määrään ja läpäisyyn perustuva rahoitus aiheuttaa koulutuksen järjestäjälle pakon heikentää 

laatua, jotta valmistuneiden määrä saadaan pidettyä tarpeeksi suurena rahoituksen määrän kannalta.  

Haasteellista on myös se, miten tutkimusta voisi lisätä ammattikorkeakoulun toiminnassa. Insinöö-

rikoulutuksessa varsinaisessa opetustehtävissä työskentelevien opettajien osuus on erittäin suuri, ja 

pelkästään tutkimusta tekevien opettajien osuus on erittäin pieni AMKOTA-tilastojen (AMKOTA 

2010) mukaan. Ammattikorkeakoulun pitäisi saada ulkopuolista rahoitusta, jotta suurempi osa opet-

tajista voitaisiin siirtää tutkimustehtäviin opetuksesta. Nykyisellä rahoituksella ainoastaan opetus on 

mahdollista.  
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3 OPETUSSUUNNITELMA TAPAUSTUTKIMUKSENA 

Johdantoluvussa tehtiin taustoitusta sille, minkälaista asiantuntijuutta opetussuunnitelmiin pitäisi 

kuvata, millaisia haasteita työmarkkinat aiheuttavat ja ennen kaikkea, miten opetussuunnitelmalla 

vastataan näihin haasteisiin. Opetussuunnitelman kehittäminen –luvussa esitellään tutkimuskysy-

mykset, selvitetään mikä on tapaustutkimuksella toteutettava toiminta, ja sen soveltuvuus opetus-

suunnitelmatyöhön. Luvussa annetaan vastaus tutkimuskysymykseen kaksi ”Miten oppimiskäsityk-

set ilmenevät tietotekniikan insinöörin opetussuunnitelmassa?”, ja selvitetään tietotekniikan insi-

nöörikoulutuksen laadunvarmistukselle tärkeitä opetussuunnitelman kurssien arvioinnin periaatteita.  

3.1 Osaaminen ja asiantuntijuus insinöörin tehtävissä 

Ihmisten ja eläinten käyttäytymistä yhdistää osaaminen ja taidot. Tutkittaessa tarkemmin, mitä sana 

osaaminen tarkoittaa, havaitaan sen liittyvään suomen kielessä tekniikkaan. Tekniikka puolestaan 

tarkoittaa lähes mitä tahansa taitoa vaativaa toimintaa. Kun tällainen henkilö tekee tällaista taitoa 

vaativaa toimintaa, puhutaan ammattitaidosta. Mitä parempi taito henkilöllä on jonkin asian suorit-

tamiseksi, sitä parempi on hänen ammattitaitonsa. (Niiniluoto 1989, 49–50.)   

Asiantuntijaorganisaatiossa työntekijä voi kokea olevansa jatkuvassa liikkeessä: mikään ei tunnu 

olevan paikallaan. Ennen kaikkea teknologian kehittyminen voi aiheuttaa ongelmia. Työskentelyta-

poihin on pakko tuoda muutoksia uuden teknologian myötä. Esimerkiksi matkapuhelin on esimerk-

ki siitä, miten yksittäinen teknologiainnovaatio saattaa muuttaa asiantuntijatyön aivan toisenlaisek-

si. Jotta tässä muutoksessa pysyy mukana, on merkityksellisintä henkilön sitkeys ja jatkuva kyky 

uuden oppimiseen. 

Tekniikan alan koulutukselle aiheuttaa haasteita erityisesti globalisaatio, joka laajentaa yritysten 

liiketoimintaympäristöä samalla kiristäen kilpailua. Tekniikan alalla globalisaatio on yksi tekijä. 

Muita tekijöitä ovat teknologinen kehitys, asiakaskeskeisyys, työvoiman ikääntyminen ja yritysra-

kenteiden muutokset. Samalla työtehtävissä tapahtuu polarisaatio: joidenkin työt kapenevat, joiden-

kin työt laajenevat. Yleensä työn kapeneminen tapahtuu suorittavan työn kohdalla, kun suurin osa 

insinööreistä kuuluu niin sanottuun kehitystehtäviin, joissa on odotettavissa lisääntyvät osaamisvaa-

timukset. Yhteistä kuitenkin tulevaisuuden työlle on, että oman ammattitaidon ylläpito ja kehittämi-

nen ovat avainasemassa työelämässä pysymiseen. (Rikala 2003, 45.) 



  

 18 

 

Nykyaikainen ammatillisen uran kehittäminen on kohdannut useita muutostekijöitä. Eräs tärkeim-

mistä on jatkuva muutos – jopa tietynlainen turbulenttisuus työmarkkinoilla on lisääntynyt voimak-

kaasti. Ihmiset vaihtavat uria yhä kiihtyvässä tahdissa ja valmistautuvat lyhyisiin pätkätöihin kehit-

täessään taitojaan. Lisäksi henkilö saattaa tehdä elämänsä aikana useita eri ammatteja. (Ginn 1998, 

67.) 

Insinööri on tällaisen ammatillisen muutoksen ytimessä sen vuoksi, että insinöörillä suurin osa opi-

tuista taidoista liittyy teknologiaan ja sen soveltamiseen. Insinöörikoulutuksessa pyritään toki sii-

hen, että opitut taidot olisivat mahdollisimman yleiskäyttöisiä, mutta lähellekään aina tähän ei pääs-

tä. Teknologiaan sidottu osaaminen on insinöörille hyvin tavallista. Esimerkiksi tietotekniikasta 

valmistuneella ohjelmointi-insinöörillä, hänen osaamisensa on sidottu tiettyyn ohjelmointikieleen ja 

arkkitehtuuriin. Jos ja kun tällainen ohjelmointikieli vanhentuu, vanhentuu osittain myös tällaisen 

insinöörin osaaminen. Hänen on siis kyettävä jatkuvasti uudistumaan ja kasvamaan ennen kaikkea 

ammatillisesti siten, että hänen tekninen osaamisensa on sillä tasolla, että hän kykenee jatkamaan 

työuraansa. Voidaan siis sanoa, että hänen on kehitettävä ammatillista kasvuaan. 

Ammatillinen kasvu voidaan määritellä siten, että se on väistämätön (inevitable) ja jatkuva oppi-

misprosessi yksilön ammattiuralla (Clarke & Hollingsworth 2002, 947). Siihen voidaan liittää myös 

tavoitteellisuus joko henkilökohtaisessa kehityksessä (professional ability growth) tai yksilön ja 

organisaation välisissä ammatillisissa suhteissa (Weng ym. 2010, 391). Huomattavaa on myös, että 

ammatillista kasvua voi tapahtua yksilön itsensä kautta tai yhteisesti, ryhmässä siten, että koko 

ryhmä kokee ammatillista kasvua (Clement & Vandenberge 2000, 81). 

Tämä kaikki vaikuttaa koulutuksen tarjoajan toimintaan. Yhteiskunnan kehitys näyttää siltä, että 

pyritään tilanteeseen, jossa oppilaitos pyrkii tekemään tulosta, joka on mitattavissa ja siihen voidaan 

vaikuttaa. Vaikuttaa siis, että oppilaitoksen kehittämisen ajatusmaailma on nostettu selkeämmin 

yritysmaailmasta, ja samaan liittyy myös erikoistuminen. Yrityksen (ammattikorkeakoulu), joka 

toimii markkinoilla, joissa on paljon samanlaisia tuotteita, on pärjätäkseen erikoistuttava.  

Insinöörikoulutuksessa erityisesti teollisuuden tarpeet korostuvat. Insinööri nähdään teollisuuden 

työtekijänä ja tuotekehittäjänä ja heillä on intressinsä saada koulutettua työvoimaa. Tämä ei kuiten-

kaan rajoitu pelkästään insinöörikoulutukseen. Koulujen opetussuunnitelmia perustellaan sillä, että 

niillä pyritään rakentamaan sellaista osaamista, jota tulevaisuudessa tarvitaan. Ei ole yllättävää, että 

opetussuunnitelmissa näkyvät kaupan ja teollisuuden intressit. Tällaiset työryhmien kannanotot 
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yms. heijastelevat yleistä ilmapiiriä ja ideologiaa yhteiskunnassa, ja nämä aatteet ja ajatukset näyt-

tävät lopulta aineellistuvan opintosuunnitelmissa (Goodson 2004, 236–237). 

Esimerkkinä tällaisesta vaikutuksessa Suomessa on vaikkapa viime aikoina lähes väsymiseen asti 

toistettu innovatiivisuuden vaade työntekijältä. Elinkeinoelämän keskusliiton verkkosivuilla vierail-

lessa huomaa, kuinka innovatiivisuus tulee näkyviin joka puolelta. Teollisuutta ja muita elinkeinoja 

edustava keskusliitto korostaa innovatiivisuuden merkitystä suomalaiselle elinkeinoelämälle. Yri-

tysten ja ihmisten pitää olla innovatiivisia. Jos yritys ei ole innovatiivinen, se on vaarassa menettää 

tulevaisuuden kasvukykynsä tai jopa sen olemassaolo on vaarassa. Sieltä löytyy myös määritelmä 

tulevaisuuden työntekijälle. Vuonna 2015 työskentelevä työntekijä on ”itseään ja toisia arvostava, 

omaan osaamiseen ja sen kehittämiseen sekä jakamiseen sitoutunut muutoksen tekijä” (Elinkei-

noelämän keskusliitto 2006, 23). 

Innovaatio on latinasta johdettu sana. Latinalainen sanonta nova tarkoittaa uutta. Innovaatio ymmär-

retään yleisesti uutena keksintönä tai uutena asiana. Innovaatio voi olla myös jokin uusi menetelmä 

tai menetelmien yhdistelmä. Innovaatio voi perustua johonkin tiedon synteesiin. Se voi olla myös 

uusi prosessi tai palvelu. Oleellista on, että se on kiinnostava, ennen kokematon asia. (Luecke & 

Katz 2003, 2.) 

Innovaatio edellyttää osaamista, joka kehittyy innovaatioverkostoissa. Nämä innovaatioverkostot 

muodostuvat erilaisissa tutkimus- ja osaamisryhmissä, jotka puolestaan sijaitsevat yritysten, suurten 

ja pienten tutkimus- ja tuotekehitysosastoilla. Tällainen innovaatioverkosto on Suomen kaltaiselle 

maalle, jossa on paljon hyvin pieniä ja keskisuuria yrityksiä kilpailukyvyn ja menestyksen salai-

suus. (Miettinen ym. 1999, 2.) 

Insinöörit ovat avainasemassa innovatiivisten ja kaupallisesti toteutettavien ratkaisujen taustalla, 

sillä insinööri toimivat yleensä näissä edellä kuvatuissa innovaatioverkostoissa asiantuntijajäsenenä. 

Tarkasteltaessa tarkemmin, miten insinöörit sijoittuvat, havaitaan että suurin osa insinööreistä, lähes 

90 prosenttia työskentelee yksityisellä sektorilla, ja suurelta osin asiantuntija- ja tuotekehitysroolis-

sa. Insinöörejä on työmarkkinoilla lähes 90 000, joista noin 35 % työskentelee tuotekehitystä riip-

puvaisessa vientiteollisuudessa. Vastaavasti IT-alalla työskentelee noin 12 000 insinööriä, joka on 

noin 13 % koko työmarkkinoilla olevasta insinöörikunnasta. (Akava 2009, 38.) 
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Innovatiivisuutta ei välttämättä yhdistetä ensimmäiseksi perinteiseen koululaitokseen. Kun ajatel-

laan koulua, ensimmäiseksi mieleen nousee lähinnä byrokraattisuus, jäykkyys ja tietty hidas reak-

tionopeus muutoksiin (Sleegers ym. 2000, 802). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että innovatiivi-

suutta ei pitäisi opettaa. Innovatiivisuuden menestystekijöitä voidaan oppimisen kautta liittää omaan 

innovaatiotoimintaan, innovaatioprosessiin, etsimällä yhteisiä menestystekijöitä innovatiivisuudelle 

(Miettinen ym 1999, 12). Tämän opetuksen järjestäminen jäsennetään opetussuunnitelman kautta. 

Opetussuunnitelma on rakenne, jossa tuleva opetus on jäsennetty yleensä sopiviksi, ennakoitaviksi 

kokonaisuuksiksi. 

Esimerkiksi suomalaisessa ammattikorkeakouluinsinsinöörien koulutuksessa opetussuunnitelma 

määritellään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tällainen ennakoitavuus lisää jäykkyyttä ja voi periaat-

teessa rakenteena vähentää innovatiivisuutta ainakin oppimismielessä. Helposti tulee mieleen, että 

vahvalla ennakoitavuudella on innovatiivisuutta vähentävä vaikutus. Tämä mielikuva johtuu siitä, 

että innovatiivisuuden luonteeseen kuuluu tietty ennakoimattomuus ja yllätyksellisyys. Innovatiivi-

suuteen liittyy myös vaikeus. Voi olla vaikea olla innovatiivinen ihminen. Innovatiivisuutta ei vält-

tämättä tule ihmiselle luonnostaan, ainakaan sellaista innovatiivisuutta, joka on kiinnostavaa, prag-

maattista ja hyödyllistä, esimerkiksi elinkeinoelämälle hyödynnettävää. 

Nykyaikainen asiantuntijaorganisaatiorakenne yrityksen kannalta suosii tapaa, jossa henkilöt palka-

taan organisaatioon johonkin tehtävään ja tämän jälkeen heitä kannustetaan siirtymään yrityksen 

sisällä eri tehtäviin. Yrityksen kannalta tämä tuntuu olevan ideaalista: työvoima ei ole lukittu yksit-

täiseen työtehtävään, vaan tarpeiden muuttuessa myös työntekijät joustavat ja täyttävät uudet asian-

tuntijakapeikot ympäristön muuttuessa. Yksilön kannalta tämä ei kuitenkaan välttämättä ole niin 

yksinpuolisen edullinen asia. Jatkuva muutos ja taustalla oleva muutospaine saattavat johtaa työnte-

kijän henkilökohtaiseen stressiin. Pitkään jatkuessa tällainen muutospaine voi aiheuttaa muun mu-

assa sosiaalisia ongelmia ja muuta pahoinvointia. (Herriot & Pemberton 1996, 757.) 

Matkapuhelimen aiheuttama ”tavoitettavuus” on ongelmallista. Se saattaa olla tuottavuutta lisäävä 

elementti esimerkiksi sen kautta, että periaatteessa henkilö saadaan nopeasti tavoitettua, kun häntä 

tai hänen näkemystään tarvitaan. Tästä tavoitettavuudesta saattaa kuitenkin olla seurauksena tuotta-

vuuden lasku, johtuen jatkuvista keskeytyksistä ja tavoitettavuuden aiheuttamasta kuormituksesta. 

Tämä siitäkin huolimatta, että tällainen kuormitettavuus tuntuu kuuluvaan töiden luonteiden takia 

nykyaikaiseen työelämään. Erityisesti asiantuntijayhteisöissä työskennellään tiimeinä, joissa tällai-
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nen tavoitettavuus on erittäin tärkeätä. Nykyaikainen asiantuntijatyö on muuttunut aikaisemmasta 

yksittäisestä ja kiinteästi organisaatioon kuuluvasta työstä projektimaiseksi. Teollisuustyö on jo 

hyvin pitkälle pelkkiin projekteihin perustuvaa. Myös oppilaitosmaailmassa tällainen projektityö on 

tullut osaksi työskentelytapoja. 

Aikaisemmin voitiin ajatella, että uralla kehittymiselle oli edessä pakolla sellainen tie, jossa edessä 

on päällikkövakanssi tai sitten tyytyminen nykyiseen uraan tai vakanssiin. Projektiorganisaatio on 

mahdollistanut sen, että asiantuntijalla on mahdollisuus kehittyä paremmaksi asiantuntijaksi projek-

tiorganisaatiota hyödyntäen. Projektiorganisaation luonteeseen kuuluen tällainen joustava mahdolli-

suus kehittymiseen on monelle, esimerkiksi tuotekehitystehtävissä toimivalle henkilölle mahdolli-

suus ammatilliseen kehittymiseen. (Debackere ym. 1997, 60.) 

Asiantuntijuuden kehittyminen vaatii yhteyksiä ja jatkuvaa tiedon jalostamista ja uuden omaksumis-

ta. Perinteinen organisaatiomalli, joka ei perustu projekteihin vaan siihen, että henkilö työskentelee 

yksittäisessä, selvästi kuvatussa työnkuvassa on projektimaisuuden myötä katoamassa. Nykyaikai-

sessa projektimaailmassa organisaatiot perustavat sisälleen projekteja ja yhdistävät niitä toisiinsa eri 

organisaatioihin muun muassa alihankintaketjujen kautta (Skaates & Seppänen 2002, 431). Tämä 

on edellyttää asiantuntijalta joustavuutta ja toisaalta organisaatiolta vastuuta asiantuntijan potentiaa-

lin kehittymisestä ja jalostumisesta. 

3.2 Tutkimuskysymykset, menetelmä ja empiirinen aineisto 

Yleisesti ottaen tutkimusprosessi noudatelleen oheisen kuvion mukaista kaavaa. Kaiken ytimenä on 

tutkimusongelma/-kysymykset, jonka perusteella tehdään sisältö- ja metodivalinnat, kerätään aineis-

to ja lopulta päädytään ongelman täydelliseen tai osittaiseen ratkaisemiseen (Hirsjärvi & Hurme 

1980, 11.) 

Ongelma/

tutkimuskysymykset
perusteiden analyysi sisältö- ja metodivalinnat

empiirinen tietojenkeruu

tulosten soveltaminen
ongelman täydellinen tai 

osittainen ratkeaminen  

Kuvio 6. Tutkimuskokonaisuuden vaiheet (Hirsjärvi & Hurme 1980, 11) 

Tälle tutkimukselle lähtökohtana ovat toisaalta Suomen ratifioima muutos (Opetusministeriön työ-

ryhmä… 2009:24, 14) osaamisperustaisten opetussuunnitelmien käyttöönotosta sekä tietotekniikan 
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koulutusohjelman opetussuunnitelmatyötä palvelema pragmaattinen tiedon intressi. On siten tärkeää 

tutkia, miten tämä vaikuttaa nykyiseen opintosuunnitelmaan. Tämä opetussuunnitelma on ohjekirja 

siitä, miten insinöörin asiantuntijuus on rakentunut ja miten sen laatu on varmistettu. 

Tutkimuskysymykset voidaan ilmaista lyhyesti seuraavasti: 

1. Millaisia haasteita insinöörikoulutuksella on keskeyttämisen ja opintojen pitkittymisen suh-

teen? 

2. Miten oppimiskäsitykset ilmenevät Metropolian tietotekniikan insinöörin opetussuunnitel-

massa? 

3. Mitkä ovat Metropolian osaamisperustaisen opetussuunnitelmatyön käytännöt ja teoreettiset 

lähtökohdat? 

4. Millainen on Metropolian tietotekniikan insinöörikoulutuksen osaamisperustainen opetus-

suunnitelma? 

Tutkimuskysymyksiin etsitään ratkaisua tapaustutkimuksella, jossa sovelletaan toimintatutkimusta. 

Toimintatutkimus on prosessinomaista ja jatkuvasti kehittyvää (Syrjälä ym. 1994, 40). Toimintatut-

kimus soveltuu tämäntyyppiseen tutkimukseen, koska tutkimustyötä on tehty ryhmässä, ja opetus-

suunnitelmatyö on vuosittain toistuva prosessinomainen tehtävä.  

Kuviossa 7 on esitetty toimintatutkimus sovitettuna opetussuunnitelman kehittämiseen. Kuviosta 7 

havaitaan, että opetussuunnitelmaan kohdistuu sisäisiä ja ulkoisia muutospaineita, joka aiheuttavat 

muutosvaiheen nykyiseen opetussuunnitelmaan ja käynnistävät toimintavaiheen.  
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Osaamisperustainen 

opintosuunnitelma
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Kuvio 7. Toimintatutkimuksen vaiheet opetussuunnitelmatyössä (mukailtu lähteestä Syrjälä ym. 

1994, 40) 

Tässä pro gradussa sovelletaan toimintatutkimusta siinä mielessä, että tutkimusta ei välittömästi 

toisteta eli siinä ei ole useita syklejä. Syy tähän on pragmaattinen: usean vuoden kestävä toiminta-

tutkimus ei palvelisi toisaalta tutkimuksen tekijää ja toisaalta sitä, että osaamisperustainen opetus-

suunnitelma pitää olla käytössä lukuvuonna 2012–2013. Kuitenkin, toimintatutkimuksen idean mu-

kaisesti, prosessinomainen opetussuunnitelmatyön kehittäminen yleisesti on toimintatutkimuksen 

ydintä varsinkin, kun asiaa tarkastellaan pidemmällä aikavälillä, useiden vuosien ajan kestävänä 

jatkumona (Syrjälä ym. 1994, 39).  

Tutkimuksen empiirisenä aineistona käytetään nykyistä opetussuunnitelmaa, opettajien opetusmate-

riaalia, kurssien lähdekirjallisuutta, opetussuunnitelmaan ja sen toteutukseen liittyvien oppimiskäsi-

tyksiä käsittelevää kirjallisuutta, ammattikorkeakouluinsinöörin koulutuksesta säädettyjä lakeja ja 

asetuksia sekä ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmista annettuja ohjeita.  

Metodina sovelletaan sisällönanalyysiä ja käsitetutkimusta. Sisällönanalyysiä voidaan sen perusme-

netelmän aseman takia käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen muodoissa (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 93). Sisällönanalyysissä aineistosta tehdään johtopäätöksiä siten, että lähdetään liikkeelle 

aineistosta ja päädytään tieteelliseksi johtopäätöksiksi (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95–97). Käsitetut-

kimuksessa käsitettä ja ilmiötä analysoidaan siten, että pyritään tunnistamaan siihen kuuluvat käsit-

teet ja niiden väliset suhteet (Järvinen & Järvinen 1996, 15).  
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Tutkimusta on toteutettu siten, että koulutusohjelmassa on organisoitu opettajien tiimejä tiettyjen 

kurssikokonaisuuksien ympärille. Tämän jälkeen tiimit ovat tutustuneet osaamisperustaisen opetus-

suunnitelman toteutusperiaatteisiin ja kirjallisuuteen ja verranneet sitä nykyiseen opetussuunnitel-

maan, ja lopulta tuottaneet tuloksena osaamisperustaisen opetussuunnitelman mukaiset kurssikuva-

ukset jokaiselle kurssille. Tämän pro gradun tehnyt opettaja on ollut mukana tässä prosessissa, ja 

vastannut osaltaan tästä tehtävästä. Toimintatutkimuksen periaatteen mukaisesti työ on ollut syklis-

tä, sisältäen reflektointia ja kehitystyötä kuukausittain toistuvien palaverien sekä sähköpostikeskus-

telun muodossa.  

Luvussa 3.1 käsiteltiin sitä, minkälaista asiantuntijuutta työmarkkinoilta edellytetään. Insinöörikou-

lutus kestää neljä vuotta (Opetusministeriön julkaisuja 2008:24, 30), jonka aikana asiantuntijuus 

kehittyy. Kaikki suunnittelu ja asiantuntijuuden tavoitteet nivoutuvat opetussuunnitelman ympärille. 

Opetussuunnitelma on konkreettinen ohjaus- ja työväline tämän asiantuntijuuden hallintaan ja siir-

tämiseen opiskelijoille. Lukuvuosittain tapahtuva opetussuunnitelman kehitystyö on hyvä esimer-

kiksi laadullisesta tapaustutkimuksesta. Tällaisessa tapaustutkimuksessa pyritään ennen kaikkea 

ratkaisemaan käytännön ongelmia kokonaisvaltaisesti siten, että yksittäinen tilanne liittyy tähän 

olennaisena osana – sitä ei voi irrottaa tästä kokonaisuudesta (Syrjälä ym. 1994, 11).  

Yleisesti ottaen kvalitatiivisia menetelmiä voitaisiin luonnehtia tilastollisten menetelmien puutteel-

lisuudesta johtuen erityisesti inhimillisten havaintojen kuvaamiseen tarjottavina täydennyksinä (Es-

kola & Suoranta 1999, 32). Laadullinen menetelmä tarjoaa huomattavan määrä eri menetelmiä ai-

neiston hankintaan, joista tutkija valitsee omaan ongelmaansa sopivan. On myös huomattava, että 

varsinkin kasvatustieteellisellä alalla monien tutkimusilmiöiden kohdalla on useita, keskenään kil-

pailevia teorioita (Hirsjärvi ym. 1995, 19). 

Opetussuunnitelmatyössä korostuvat tapaustutkimukselle ominainen kokonaisvaltaisuus ja järjes-

telmällinen kuvaus. Opetussuunnitelmaa ei tehdä laboratoriossa, vaan luonnollisessa ympäristössä. 

Opetussuunnitelmalle asettaa rajoja muun muassa erilaiset lait ja asetukset, sisältövaatimukset, pa-

lautteet sekä esimerkiksi erilaisten intressiryhmien näkemykset. Tyypillistä on, että opetussuunni-

telma sisältää paljon intohimoja ja näkemyksiä, muun muassa eri oppiaineiden sisällön, painotus-

määrien ja jopa opetustavan suhteen.  
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Tapaustutkimuksessa tällainen subjektiivisuus sisältyy välttämättä myös tutkijaan, sillä myös tutki-

jalla on kokemuksia ja ennakkoluulojakin. Erityisesti tällainen tulee ilmi siinä vaiheessa, kun tutki-

musaineistoa kootaan, eli tässä tapauksessa opetussuunnitelman rakennetta ja teoreettisia malleja 

niiden taustalla. Väistämättäkin valitaan ne mallit, joihin uskotaan osittain myös subjektiivisesti. 

Tapaustutkimuksessa tyypillisesti yhdistellään taustateorioita ja menetelmiä sekä tehdään valintoja 

(Syrjälä ym. 1994, 13).  

Toimintatutkimus on verrattain vanha tutkimusmetodi, ja on kerännyt myös kritiikkiä. Hodgkinson 

(1957) kirjoitti artikkelin, jossa hän käsittelee toimintatutkimus kriittiseen sävyyn. Hän esittää ar-

tikkelissaan (Hodgkinson 1957, 145–146) tapaustutkimuksen heikkouksia. Verrattuna tieteeseen, 

tapaustutkimuksella ratkaistavat käytännönongelmat eivät ole välttämättä yleistettäviä, mikä on 

tyypillistä tieteelle. Hodgkinson kritisoi (Hodgkinson 1957, 146) myös toimintatutkimusta siitä, että 

siinä yhdistetään aineistoa ja teoriaa tavalla, joka ei ole varsinaista käytäntöä mutta ei täysin teori-

aakaan. Tämän seurauksena tutkija on mahdotonta tehdä arvioita tuotetun tiedon hyvyydestä ja 

heikkouksista.  

Toimintatutkimuksen puolustajien mukaan (Syrjälä ym. 1994, 53) mukaan tieteellinen yleistäminen 

ei ole toimintatutkimukselle haitaksi, sillä toimintatutkimus tähtää asioiden kokonaisvaltaisen ym-

märryksen tuottamiseen. Tähän pyrkii myös muu tiede, mutta erikeinoin. Toimintatutkimuksen tul-

kinnassa on pitää vastuu olla myös tutkimuksen lukijalla. Hänen pitää kyetä yleistämään toiminta-

tutkimuksella tuotettu tieto, eikä hän voi pelkästään luottaa tutkijan analyysiin (Syrjälä ym. 1994, 

53). 

Opetussuunnitelman englanninkielinen termi curriculum tulee latinankielisestä sanasta currere, mi-

kä tarkoittaa suuntaa. Tämän perusteella voidaan todeta, että opetussuunnitelmasta ilmenee suunta 

ja eteneminen. Tämän suunnan määrittävät viime kädessä opetussuunnitelman suunnittelijat ja teki-

jät. Tästä seuraa puolestaan se, että opetussuunnitelman rakentaminen ja sosiaalinen konteksti muo-

dostuvat kritiikittömästi, koska oletetaan että valta opetussuunnitelman tekemiselle on ennalta an-

nettu. (Goodson 2004, 32). 

Johdantoluvussa 3.1 todettiin mitä vaikutteita opetussuunnitelmaan tulee ulkoa. Viime aikoina tren-

di on ollut sellaiseen suuntaan, missä erityisesti ammatillista koulutusta liitetään yhä useammin työ-

elämään. Opetussuunnitelmista pyritään karsimaan koulumaisuutta ja opettajakeskeisyyttä (Vä-

häsantanen 2007, 156). Nämä vaikutteet jäsennetään sopivien oppimiskäsitysten kautta opetussuun-
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nitelmaan ”arvopohjaan” ja toisaalta konkreettisiksi kursseiksi (Kotila 2003, 13). Metropolian tieto-

tekniikan insinöörikoulutuksessa nämä oppimiskäsitykset pohjautuvat sisällönanalyysin perustuen 

projektioppimiseen, tutkivaan oppimiseen ja ongelmalähtöiseen oppimiseen, joka perustellaan seu-

raavissa luvuissa (3.3–3.5) sekä osoitetaan, miten ne ilmenevät opetussuunnitelmasta käytännössä.  

Tutkimuskysymykseen vastaamiseen käytettävä empiirinen aineisto on Metropolian tietotekniikan 

insinöörikoulutuksen nykyinen opetussuunnitelma kuvauksineen, sekä siihen liittyvät kurssikuva-

ukset. Tähän sovelletaan sisällönanalyysiä ja käsiteanalyysiä siten, että oppimiskäsityksiin liittyviä 

keskeisiä käsitteitä eritellään, vertaillaan ja niiden keskinäistä suhdetta pohditaan. Tämä muistuttaa 

Wilson (1969) esittämää sisäistä käsiteanalyysiä, joka eräs lähestymistapa tämän tyyppiselle ana-

lyysille opetussuunnitelman kontekstissa (Mäkinen & Annala 2010, 45).  

3.3 Projektioppiminen 

Vesterinen (2003) on kirjoittanut Ammattikorkeakoulupedagogiikka-kirjaan artikkelin (Vesterinen 

2003, 79–94) projektiopiskelusta ja –oppimisesta ammattikorkeakoulussa. Projektimuotoista oppi-

mista perustellaan usein työelämän ja koulutuksen yhteistyön vahvistamisella. Kun opiskelu suori-

tetaan projekteina, on opiskelijan mahdollista saada näkemys työelämän vaatimuksista ja hänen 

valmistuttuaan hänellä on jo valmiina menetelmät ja opit työelämän vaatimuksiin. Toisaalta, jos 

projekteja tehdään yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa, on ammattikorkeakoulun mahdollista 

saada opetukseen lisää työelämänäkökulmaa.  

Määritelmän (Vesterinen 2003, 79) mukaan projektioppiminen tarkoittaa pitkäkestoista ongelman-

ratkaisuprosessia, jossa eri tieteenalojen käsitykset ja käsitteet integroituvat. Tällä pyritään siihen, 

että opiskelijoiden ratkaistavaksi tarkoitetut ongelmat ovat mahdollisimmin todellisia ja voisivat 

olla myös missä tahansa reaalielämän tilanteessa. Ongelman ratkaisussa korostuvat, miten opiskeli-

jat ovat asettaneet omat tavoitteensa, miten he pystyvät tarvittaessa uudelleen määrittelemään ta-

voitteensa, miten he tulkitsevat projektissa saatuja tuloksia ja miten he muodostavat näistä johtopää-

töksiä. On huomattava, että projektioppimisella ei ole yhtä teoreettista lähtökohtaa, vaan sille voi-

daan löytää perusteluja useasta eri kirjallisuuslähteestä.  

Metropolian tietotekniikan insinöörin opetussuunnitelmassa (Metropolia… 2011) projektioppimisen 

oppimiskäsitys ilmenee esimerkiksi opetussuunnitelman osaamistavoitteiden kuvauksessa, jossa 

todetaan: ”Kansainväliset työympäristöt, projektimainen työskentelytapa ja haasteellisten työtehtä-
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vien ratkaiseminen edellyttävät insinööriltä(…) ongelmanratkaisutaitoja”. Projektioppimisen oppi-

miskäsityksen mukaisesti tässä korostuu se, että työelämä jo itsessään on projektimuotoinen (esim. 

Ruuska 2005). Esimerkiksi IT-projekteissa tyypillisiä ongelmia ovat erilaiset resursointi- ja sitout-

tamisongelmat (esim. Liu ym. 2009, 336). Projektioppimisessa opetetaan opiskelijoita konkreetti-

sesti tiedostamaan nämä ongelmat. Opiskelijoiden tehdessä työtä projektimaisesti omassa ryhmäs-

sään, heidän pitää kyetä toisaalta sitouttamaan itsensä ja opiskelijatoverinsa projektiin. Projektiop-

pimiselle ominainen eri tieteenalojen yhdistäminen korostuu esimerkiksi ammatillisesti suuntaava 

projekti –kurssissa. Kurssin sisältökuvauksessa (Metropolia… 2011) todetaan: ”(…)tietotekniikan 

alueelta edellyttäen useiden eri aineiden hallintaa.”  

Projektimuotoiseen opiskeluun liittyy myös mentorointi. Mentorointi on toimintaa, jossa ko-

keneempi asiantuntija ohjaa työntekijän integroitumista työyhteisöönsä ja tukee työntekijän amma-

tillista kasvua (Isokorpi 2003, 111). Oleellista on myös, että mentor "ohjaa työntekijän (opiskelijan) 

integroitumista". Ohjaajan tehtävään kuuluu hyvän tiedemiehen periaate eli ohjaajan täytyy kyseen-

alaistaa, ihmetellä ja rohkaista ohjattavan tekemiä valintoja. Ohjaajan rooliin kuuluu myös kuulu-

minen ammatillisen kasvun mallina oleminen (Isokorpi 2003, 115). Aikuisopiskelijat hyötyvät men-

toroinnista erityisen paljon ammatillisen kasvun muodossa (Leskelä 2005, 5).  

Opintosuunnitelmassa (Metropolia… 2011) mentorointi ilmenee selvästi työharjoittelussa, joka on 

30 opintopisteen kokonaisuus. Opintosuunnitelman kuvauksessa todetaan: ”Harjoittelussa (30 op) 

perehdytään ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työntehtäviin.” 

Mentorointia tekee toisaalta opiskelijan työpaikalla olevan edustaja, toisaalta harjoitteluraportit tar-

kastava ohjaava opettaja.   

Ohjaus voidaan mieltää eri tavalla, riippuen siitä missä ja miten se tapahtuu. Kun se tapahtuu opis-

kelijan ja opettajan välillä siten, että pyritään edistämään oppimista ja opiskelijan itsenäisten oppi-

misprosessien hallintaa, puhutaan tuutoroinnista. Kun tämä asetelma siirretään työpaikalle kollegoi-

den välille esimerkiksi siten, että kyseessä on tilanne, jossa vanhempi kollega ohjaa nuorempaa kol-

legaa, puhutaan mentoroinnista. Toisaalta opiskelijoiden keskinäinen ohjaus on nimeltään vertais-

tuutorointi. Tämä vertaistuutorointi ilmenee opetussuunnitelmassa esimerkiksi ammatillisesti suun-

taavan projektin oppimistavoitteissa: ”(…)opiskelijat oppivat (…) yhteistyön periaatteet(…)” (Met-

ropolia… 2011). Kuvauksessa korostetaan yhteistyötä, johon osana voidaan ajatella kuuluvan ver-
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taistuutorointi. Siis sen kaltainen tilanne, jossa opiskelijat ryhmässä ratkaisevat projektissa olevia 

ongelmia, ja ohjaavat toinen toisiaan.  

Opettajan rooli projektiopiskelussa on lähinnä ohjaajan rooli: hän pyrkii ohjaamaan opiskelijaan 

toimimaan siten, että opiskelija toimii projektissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Opettaja pyrkii 

myös rohkaisemaan opiskelijaa hankkimaan apua ja verkottumaan erityisesti toisten opiskelijoiden 

kanssa. Projektin ohjaajana toimiva opettaja auttaa opiskelijaa sopivien teorioiden löytämisessä.  

Projektimuotoisella opiskelulla valmennetaan työelämän vaatimuksiin. Tämä vaatimus (vrt. sosio-

kulttuurinen oppimisnäkemys) projektimuotoisen opiskelusta on konkretisoitu tietotekniikan insi-

nöörin ammattiaineiden kursseihin, joista ainakin osa pyritään toteuttamaan projektimuotoisesti.   

3.4 Tutkiva oppiminen 

Nykyisin ei voida enää olettaa, että tieto olisi aina staattista: tieto muuttuu tai syvenee ja uutta tietoa 

syntyy koko ajan tietotulvaksi asti. Tiedonhallintataidot korostuvat tietomäärien kasvaessa, samalla 

arvostetaan syvällistä tietämystä, asiantuntijuutta itseohjautuvuutta, ongelmanratkaisukykyä, inno-

vatiivisuutta ja ryhmätyöskentelytaitoja. Tutkiva oppiminen tähtää sellaisen tiedollisen toimivuuden 

ja siihen liittyvien tiedonkäsittelytaitojen kehittämiseen, jota selviytyminen tulvaisuuden yhteiskun-

nassa vaatii (Hakkarainen ym. 2004, 17). 

Tietototekniikan insinöörin opetuksessa juuri muutos ja sen hallitseminen ovat olennaista. Jatkuva 

teknologinen muutos pakottaa myös opettajia jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja tietojen päivittämi-

seen. Tilanne on monesti mahdoton johtuen siitä, että teknologian kehitysvauhti vain on niin nopea. 

Ratkaisuna olisi pyrkiä opettamaan opiskelijoita itsetoimivuuteen ja kehittämän itse itseään oppija-

na. Tämä tarkoittaa tutkivan oppimisen omaksumista sekä siihen liittyvien metakognitiivisten taito-

jen kehittämistä.  

Metakognitiivisilla tiedoilla varustettu henkilö pystyy asettumaan sellaiseen asemaan itsensä kans-

sa, että havaitsee heikkoudet oppimisessaan (Rauste-von Wright ym. 2003, 66). Hän kykenee erot-

telemaan ongelmat, jotka johtuvat uuden asian oppimisesta niistä ongelmista, jotka johtuvat hänet 

oppimaan oppimisen taidoistaan. Voisi kuvitella, kun henkilöllä on hyvät metakognitiiviset taidot, 

hän kykenee jatkuvasti parantamaan oppimistaan, ja menestymään opinnoissaan jatkuvasti parem-

min. Hakkarainen ym. (2004, 388–389) määrittelevät metakognitiiviset taidot sellaisiksi, että oppija 
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tiedostaa omaan oppimiseen liittyvät prosessit ja osaa säädellä niitä. Metakognition voi näin ollen 

nähdä välineenä, jonka avulla yksilö kykenee parantamaan omaa oppimistaan ja oppimisen laatua. 

Konkreettisesti näitä metakognitiivisia taitoja korostetaan opetussuunnitelman oppimistavoitteiden 

kautta. Esimerkiksi opetussuunnitelman (Metropolia… 2011) osaamistavoitteeksi määritelty: 

”(…)omien tietojen ja taitojen jatkuvaan kehittämiseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta” ilmen-

tää metakognitiivisten taitojen kehittämisen erääksi oppimistavoitteeksi, koska metakognitio sisäl-

tää itsearvioinnin periaatteen. Omien tietojen ja taitojen jatkuva ja elinikäinen kehittäminen edellyt-

tävät kykyä itsearvioida omia tietoja ja taitoja.  

Metakognition yhteydessä puhutaan myös transferista eli siirtovaikutuksesta. Siirtovaikutus tarkoit-

taa oppijan kykyä soveltaa oppimaansa oppimistilanteen ulkopuolella. Sinänsä, tämähän pitäisi olla 

kaiken oppimisen lähtökohta, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Saksassa tehtyjen tutkimusten 

mukaan työikäisistä vain noin kymmenen prosentin joukossa näkyy siirtovaikutuksen hyödyntämi-

nen työpaikalla. (Rauste-von Wright ym. 2003, 124–125.) 

Siirtovaikutuksen ongelma ei ole uusi. Ongelma on ollut esillä jo 1920-luvulla, jolloin esille nousi 

havainto, että oppiminen on staattista, jota voi käyttää vain alkuperäisessä kontekstissaan. Tällöin 

oppilaitos jää vain tietolaitokseksi, jossa opittua tietoa käytetään mutta sitä ei sovelleta ulkopuolella. 

(Rauste-von Wright ym. 2003, 125.) 

Eräs syy siirtovaikutuksen heikkouteen voi olla esimerkiksi se, että opetussuunnitelmassa olevat 

opettavat asiat eivät suoraan ilmene opiskelijan tulevissa työtehtävissä. Siksi opetussuunnitelman 

tavoitteissa (Metropolia… 2011) on korostettu työelämälähtöisyyttä. Ammattiaineet rakentuvat työ-

elämän tarpeiden kautta. Konkreettinen taito, esimerkiksi ohjelmointi on esimerkki taidosta, jolla 

voisi ajatella olevan hyvä siirtovaikutus tietotekniikan insinöörille, joka menee ohjelmoijan työteh-

täviin.  

Tutkivaan oppimiseen kuuluva metakognitio sisältää ajatuksen siitä, että oppija ymmärtää, miten 

muut tulkitsevat hänen toimintaansa (Rauste-von Wright ym. 2003, 66). Tämän ”sosiaalisen ym-

märryksen” voi tulkita sosiaaliseksi kompetenssiksi. Lyytinen ym. (1995, 126) määrittelee sosiaali-

sen kompetenssin kyvyksi hyödyntää sosiaalisia ja ympäristössään olevia resursseja henkilökohtais-

ten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisen sosiaalisen kompetenssin merkitystä ei voi väheksyä, 

varsinkaan kun esimerkiksi insinöörin työpaikka on vientiteollisuusyritys, jossa kanssakäyminen 
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useiden eri kulttuurien kanssa on arkipäivää.  Opetussuunnitelmassa (Metropolia… 2011) sosiaali-

nen kompetenssin oppiminen korostuu yhteisöllisyyden kautta opetussuunnitelman tavoitteissa 

”(…)on edistää opiskelijoiden yhteisöllistä kehittämisosaamista(…)”. Sosiaalinen kompetenssi ra-

kentuu sisään tähän yhteisöllisyyteen. 

3.5 Ongelmalähtöinen oppiminen 

Esitettäessä kysymys mikä on projekti, ajatellaan helposti vain että se on ajallisesti kiinteä kokonai-

suus, jolla on johto ja projektihenkilöt sekä tarvittavat dokumentit. Opetuksellisesta näkökulmasta 

vähintään yhtä tärkeää on nostaa esiin ne tehtävät ja ongelmat, joiden ratkaisemiseen projekti on 

kehitetty. Opiskelija pyrkii projektin avulla suoriutumaan kyseisestä kurssista ja siihen vaadituista 

suorituksista. Kurssia suorittaessaan hän kohtaa moninaisia ongelmia, jotka osa on tietoisesti peda-

gogisessa mielessä asetettuja, kuten esimerkiksi harjoitustyön aihe, joka liittyy tietotekniikkaan ja 

osa taas opiskelijasta ja hänen ympäristöstään johtuvia, kuten jonkun opiskelijatoverin sairastumi-

nen tai motivaationgelmat ryhmän sisällä jne.  

Opiskelijoiden perimmäisenä tehtävänä on erilaisten ongelmien ratkaiseminen ja Metropolian tieto-

tekniikan insinöörin koulutuksen opetussuunnitelman kurssien sisältöjä on pyritty muokkaamaan 

siten, että keskitytään kokonaisten ongelmien ratkaisemiseen sen sijaan, että tavoiteltaisiin toista-

malla opittuja asioita tai yksittäisiä asioita ymmärtämättä kokonaisuutta.  

Konkreettisesti tämä voisi toteutua esimerkiksi siten, että kursseissa suoritetaan yksi iso harjoitus-

työ useiden pienten sijaan. Voidaan ajatella, että lähdetään kokonaisuudesta, joka pilkotaan osiin 

opiskelijoiden tai opiskelijaryhmien kesken. Jokainen opiskelija ryhmä työstää ja selvittää oman 

osansa kokonaisuudesta ja lopuksi kaikkien opiskelijoiden tai opiskelijaryhmien tuotokset saatetaan 

yhteen kokonaisuudeksi. Esimerkiksi tietotekniikkaan kuuluva suuntautumisvaihtoehto tietoverkot 

on opettajalle hyvin kiitollinen tässä suhteessa, sillä suuria kokonaisuuksia käsittäviä harjoitustöitä 

pystyy toteuttamaan suhteellisen helposti, johtuen IP-teknologian joustavuudesta ja käyttökelpoi-

suudesta.  

Ongelmalähtöisen oppimisen pedagoginen perustelu on se, että vain oppijoiden omakohtaiset on-

gelmanratkaisuyritykset johtavat omaksutun tiedon vähittäiseen syvenemiseen ja virhekäsitysten 

karsimiseen. Sen sijaan, että kartutetaan pelkästään kirjatietoa, ongelmalähtöisessä oppimisessa 

oppija kokee asian omakohtaisesti. (Poikela 1998, 14.) 
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Ongelmalähtöisen oppimisen lähtökohta on aina jokin opettajan väljästi muotoilema aito ongelma. 

Ongelma voi olla aihepiiriltään oppiaineeseen rajattu, tai ns. poikkitieteellinen. Oleellista on kuiten-

kin se, että se on opettajan taholta niin heikosti määritelty, (tulkinnanvarainen, jäsentämätön) että 

oppilailla ei voi olla valmiiksi opittua oikeaa ratkaisua. Oppijoiden tehtävä jäsentää ongelma täs-

mällisemmäksi kysymyksenasetteluksi. (Poikela 1998, 15.)  

Ongelmalähtöisen oppimisen oppimisprosessi pohjautuu seitsemään askeleeseen (Oulun yliopiston 

opetuksen… 2011) Tehtävänantoon tutustumisen jälkeen ongelmalähtöisen oppiminen etenee seu-

raavin vaihein: 

1. käsitteiden selvittäminen 

2. ongelman määrittäminen 

3. aivoriihi 

4. ongelman analysointi 

5. oppimistavoitteiden muodostaminen 

6. itseopiskelu 

7. purku ja arviointi 

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tehtävänannon käsitteet joita oppilaat eivät ymmärrä. Tämän 

jälkeen muodostetaan ongelma aivoriihen perustaksi. Ko. ongelma kertoo alustavasti mistä tapauk-

sessa on kyse. Aivoriihen tarkoituksena on palauttaa mieleen oppilaiden aikaisemmat tiedot aihepii-

ristä ja tarkoituksena on muodostaa erilaisia vaihtoehtoisia selityksiä ja lähestymistapoja ongelman 

ratkaisemiseksi. (Oulun yliopiston opetuksen… 2011.) 

Ongelman analysointivaiheessa jäsennetään aivoriihessä esille tulleet asiat kokonaisuuksiksi ja 

hahmotetaan ilmiölle selitysmalli. Oppimistavoitteita muodostetaan yleensä 1-4 kpl niistä asioista, 

joita oppilaat eivät vielä tiedä. Oppimistavoitteella pyritään löytämään myös yhteys selitysmalliin. 

Itseopiskelussa oppilaat perehtyvät materiaaliin, jolla pyritään saavuttamaan oppimistavoitteet. Pur-

kutilanteessa oppilaat tuovat esille asioita, mitä ovat saaneet selville. Näiden opittujen tietojen pe-

rusteella ryhmä pyrkii vastaamaan oppimistavoitteeseensa ja luomaan yhteyden alkuperäiseen on-

gelmaan. (Oulun yliopiston opetuksen… 2011.) 

Metropolian opetussuunnitelmassa (Metropolia… 2011) tavoitellaan ongelmalähtöisen oppimisen 

pedagogiikkaa erityisesti suurempien projektikurssien kautta. Esimerkiksi innovaatioprojektikoko-
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naisuus on 15 opintopistettä oleva kokonaisuus, jonka eräiksi oppimistavoitteiksi on määritelty 

opiskelijan kyky käyttää ongelmanratkaisukykyä ja yhteisöllistä oppimista jonkin väljemmin määri-

tellyn ongelman ratkaisemiseksi. Vaikka Metropolian tietotekniikan insinöörin opetussuunnitelma 

ei suoraan määrittele toteutustapaa, on toteutustavaksi vakiintunut ongelmanlähtöiselle oppimiselle 

tyypillinen kerran kaksi viikossa tapahtuva tutoriaali (Poikela 2003, 30–31) jossa opettaja ja projek-

tiryhmä, tyypillisesti 4-6 henkeä käsittelee ongelmaa ryhmässä. Tutoriaalissa opettajalla on sama 

rooli kuin projektipäälliköllä, eli hän ohjaa ongelmanratkaisua ja pyrkii auttamaan ryhmän toimin-

taa. Tämä innovaatioprojekti kestää tyypillisesti koko lukukauden, joten näitä tutoriaaleja on useita. 

Tarkoituksena on myös se, että pyrittäisiin mahdollisimman autenttisiin ammattikäytäntöihin, joka 

sekin on luonteenomaista ongelmalähtöiselle oppimiselle. Esimerkiksi projektin tulokset raportoi-

daan ammattimaisesti projektikäytäntöjä noudattaen, päivitetään projektisuunnitelmaa, seurataan 

projektin etenemistä jokaisen projektiin osallistuvan oppilaan kohdalla.  

Ongelmalähtöinen oppiminen ei ole helpompaa, nopeampaa tai vaivattomampaa kuin perinteinen 

oppiminen. Sitä käytetään (varsinkin korkeakoulutasolla) kuitenkin sen vuoksi, että se on moti-

voivampaa kuin perinteinen luentotyyppinen opiskelu ja voi johtaa useammin korkealaatuisiin ja 

autenttisiin oppimistuloksiin, koska ongelma ja ratkaisu kytkeytyvät oppijan aikaisempaan tietopoh-

jaan. Tätä menetelmää on hyödynnetty jo suhteellisen pitkään lääketieteen opiskelussa (Aspy ym. 

1993, 22), mutta sitä on käytetty myös tekniikan puolella (Kolehmainen 2000). 

Tiedon luonne ja tiedon hankkimisen tavat ovat viime vuosikymmenien ajan huomattavasti muuttu-

neet. Perinteisen luento-opetuksen on vaikea vastata nykypäivän haasteisiin. On huomattu, että pas-

siivisella luento-opetuksella saavutetut oppimistulokset ovat usein melko vaatimattomia, sillä opis-

kelijoiden opiskelun motivoijina toimivat tentit, joiden suorittamisen jälkeen opittu tieto helposti 

unohtuu, koska omaksuttu tieto jää irralliseksi aikaisemmin opituista asioista. 

Kuten jo tämän tutkimusraportin johdantoluvussa 3.1 todettiin, eri työelämän aloilla tarvittavien 

taitojen luonne on muuttunut yhteiskunnallisen kehityksen myötä. Erilaiset tiimi- ja ryhmätyöt ovat 

nousseet keskeisiksi työmuodoiksi eri organisaatioissa ja yrityksissä. Tällöin korostuvat erityisesti 

toisten ihmisten huomioonottamis- ja ryhmätyötaidot, joita ongelmalähtöisessä oppimisen avulla 

harjoitellaan. Menetelmän avulla pyritään kehittämään erilaisia vuorovaikutustaitoja niin, että työ-

ryhmän eri jäsenten näkemykset, mielipiteet ja tiedot osataan hyödyntää parhaan mahdollisen lop-

putuloksen saavuttamiseksi. 
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Ongelmalähtöisen oppimisen avulla pitäisi oppia seuraavia taitoja (Oulun yliopiston opetuksen… 

2011.)  

 ongelmanratkaisutaidot 

 ongelmien näkemisen ja kysymysten esittämisen taidot 

 vuorovaikutus ja ryhmätyötaidot 

 itseohjautuvat oppimistaidot 

 oppimisen arvioinnin taidot 

 itseilmaisun (suullinen ja kirjallinen) taidot 

 tieteellisen ajattelun ja päättelyn taidot 

 kyky hankkia tietoa itsenäisesti ja arvioida sitä kriittisesti 

Edellä kuvatuista taidoista Metropolian tietotekniikan opetussuunnitelmasta (Metropolia… 2011) 

löytyy useista kymmenistä kohdista (sisältäen myös kurssit ja kurssikuvaukset) maininnat, joissa 

mainitaan ongelmalähtöisen oppimisen taidoista. Esimerkiksi ongelmanratkaisutaidot esiintyvät 

useissa eri kohdissa, niin myös vuorovaikutus ja ryhmätaidot. Tästä voi päätellä sen, että ongelma-

lähtöisyys on pitkin opetussuunnitelmaan sisäänrakennettu ja useiden kurssien lähtöolettamus. Lä-

hes jokaiseen ammattiainekurssin on rakennettu myös selkeästi käytännön harjoitteluun liittyvä ko-

konaisuus. Tämä käytännönläheisyys mahdollistaa paremmin ongelmalähtöisen oppimisen toteut-

tamisen, sillä luennolla ei pystytä helposti käynnistämään ongelmaperustaisen oppimisen oppimis-

prosessia (Poikela 2003, 30). 

Ongelmalähtöisen oppimisen hyödyntäminen esimerkiksi opiskelijaryhmien kesken voi olla yhtei-

söllisen tiedon synnyttäjä. Esimerkiksi tietotekniikan insinöörin kursseissa, joissa on runsaasti eri-

laista tekniikkaa ja teknologioita, voi vasta-alkajalle olla vaikea ymmärtää kokonaisuuksia ja eri 

tekniikoiden toimintaperiaatteita.  

Kun oppimista tapahtuu opiskelijaryhmissä, opitaan yhteisöllisesti ja samalla on mahdollista, että 

opitaan asiat ja kokonaisuudet syvemmin. Opettajan näkökulmasta on tärkeää, että tällainen ongel-

malähtöisen oppimisen lähteenä oleva ongelma on mielekäs ja sen ympärille laaditut projekti ovat 

mielekkäitä. Muuten yhteisöllistä oppimista ei tapahdu, ja opiskelusta tulee pinnallista, asioita tai 

ilmiöitä kuvailevaa ja faktoja luettelevaa kritiikitöntä tiedonjakamista. (Arvaja 2005, 4-5.) 
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3.6 Arvioinnin haasteista 

Arviointi kuuluu olennaisena osana koulutukseen. Arvioinnin tarkoituksena on määrittää kuinka 

hyvää (laadukasta, ansiokasta) jokin suoritus tai toiminta on. Jotta suorituksen laatu voitaisiin mää-

rittää, laadulle on asetettava tietyt kriteerit. Vertaamalla suoritusta kriteereihin saadaan tietoa siitä, 

onko toiminta ollut laadukasta vai ei. Koulutuksen arvioinnissa arvioidaan sekä opettajien että oppi-

laiden suorituksia ja saatujen tulosten avulla voidaan kehittää omaa toimintaa. Riippuen siitä, min-

kälaista oppimista arvioidaan, arviointi vaihtelee. (Uusikylä & Atjonen 2007, 191.) 

Opetussuunnitelman osana olevien kurssien toteutukseen kuuluu arviointi. Tämä arviointi toteute-

taan kurssien osana, ja yleensä sen päätteeksi. Opiskelijaa pyritetään arvioimaan useilla kriteereillä. 

Näitä ovat ennalta asetetut vaatimukset, toisten oppilaiden suoritukset sekä oppilaan omat suorituk-

set. Näistä ennalta asetut vaatimukset ja toisten oppilaiden suoritukset toteuttavat arvioinnissa ar-

vostelun yhtenäisyyden periaatteet. Oppilaan omia suorituksia voidaan puolestaan käyttää oppilaan 

oman suhteellisen kehittymisen arviointiin. (Heinonen & Viljanen 1980, 73.) 

Metropoliassa tietotekniikan insinöörin tutkinto koostuu useista kymmenistä eri kursseista. Asteik-

ko on arvosana yhdestä viiteen tai hyväksytty/hylätty. Yleisesti ottaen opetussuunnitelman tuotoksia 

arvioidaan esimerkiksi tenteillä ja harjoitustöillä tai näiden kombinaatioilla. Vähemmän käytetään 

esimerkiksi läsnäoloon perustuvaa arviointia. Poikkeuksena ovat suullista ilmaisia edellyttävät kurs-

sit, joita ovat lähinnä viestintäkurssit.  

Suuri käytännönkokeiden määrä kuuluu Metropolian tietotekniikan insinöörin tutkintoon sen vuok-

si, koska iso osa tutkinnossa annettavasta opetuksesta on toimimista erilaisissa laboratorioissa ja 

käytännön harjoituksissa ja näissä käytännönharjoituksissa menestymistä pitää mitata. Tämä mer-

kitsee sitä, käytännön kokeiden arviointi pitää miettiä huolellisesti. Käytännön kokeen haasteelli-

suutena on se, että se tehdään todellisessa ympäristössä oikeilla laitteilla, eikä tenttipaperille. Täl-

löin laitteiden toimivuus ja virhetilanteet aiheuttavat erityisiä haasteita. Opiskelijoiden samanarvoi-

nen kohtelu on arvioinnin lähtökohta, mutta laitteet silloin tällöin vikaantuvat ja eri tavalla. Käytän-

nönkoetta ei ole mielekästä laatia siten, että siihen ei sisälly omaehtoista ongelmanratkaisua tai sel-

laista ratkaisua, joka edellyttäisi vain syntaksin mekaanista ulkoa muistamista. Parhaimmillaan käy-

tännönkokeissa saadaan aikaan tilanne, joka muistuttaa hyvin paljon oikeaa tilannetta työelämästä ja 

kokeeseen osallistunut kandidaatti kykenee ratkaisemaan kokeen yhdistämällä tietoa tuottaen ele-

gantin ja toimivan ratkaisun.  
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Tällaisen käytännönkokeen arviointi on haasteellista. Yleensä mielekkääseen käytännönkokeeseen 

tehdään päästään sellaisella tehtävänmäärittelyllä, joka ei ole liian tiukka. Liian tiukka määrittely 

saattaa aiheuttaa sen, että tehtävän mielekäs suorittaminen vaikeutuu. Tämä johtuu siitä, että opiske-

lija on saattanut oppia jonkin hyvän käytännönratkaisun, jota ei voikaan toteuttaa, koska määritte-

lyssä se on kielletty. Siitäkin huolimatta, että ratkaisu johtaisi samaan lopputulokseen. 

Myös arviointi pitää olla samanlainen – ei liian tiukka. Esimerkiksi numeerinen arviointi voi olla 

haasteellinen, sillä jos toimivia käytännönratkaisuja on paljon, mutta ne ovat erilaisia, niiden keski-

näinen arvottaminen numeerisesti on vaikeaa, ja saattaa asettaa opiskelijat epätasa-arvoiseen ase-

maan. Esimerkiksi ohjelmoinnin käytännönratkaisuissa toimia tietorakenteita on helposti hyvin pal-

jon, mutta niiden arvottaminen on vaikeaa. Mielekkäämpää onkin arvioida käytännön koe periaat-

teella hyväksytty/hylätty siten, että hyväksytyn rajaan pääsee erilaisella ratkaisulla, kun tehtävä 

täyttää sille pääsääntöisesti asetetut vaatimukset.  

Kun opiskelijoita arvioidaan, heille asetetaan myös ennakko-odotuksia ja paineita. Nämä paineet 

voivat vaikuttaa opiskelijan suoriutumiseen ja hänen oppimiseensa. Toisaalta, jotta oppiminen olisi 

tehokasta, sitä ei voi harjoittaa liiallisen paineenalaisena. Opetussuunnitelman kannalta tämä muo-

dostuu haasteelliseksi. Miten voidaan toisaalta tehdä ulkoisen vertailtavuuden vuoksi suoritettavaa 

arviointia, ja toisaalta huolehtia siitä, että oppimiskokemus on opiskelijalle miellyttävä? (Rauste-

von Wright 2003, 179–180.) 

Ammattikorkeakoulussa koulutuksen arviointi on suunniteltua ja arvioinnin tavoitteet on kirjattu 

yleisimmin joko ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmiin tai toiminta- ja taloussuunnitelmiin. 

Tämä tarkoittaa sitä, että opettajien pitää ottaa huomioon tuleva arviointi jo opetuksen suunnittelu-

vaiheessa. Esimerkiksi Metropoliassa arvioinnista ei ole annettu mitään ohjeistusta tai suositusta, 

vaan käytössä on opettajan oma harkinta. Yleisenä lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, että 

käytössä on numeerinen arviointi hyväksytty/hylätty – tyylisen arvioinnin sijaan. Tämä ilmeisesti 

ainakin tekniikan alalla johtuu pitkistä perinteistä, joissa on käytetty numeerista arviointia. Hyväk-

sytty-arviointi on käytössä lähinnä silloin, kun arviointia ei voida muuten järkevästi suorittaa (esi-

merkiksi seminaarikurssi) tai opiskelija on hakenut siirtoa jostakin toisesta ammattikorkeakoulusta 

ja hakenut korvaavuutta samankaltaisista opinnoista.  

Oman toiminnan arvioinnissa arviointikohteiksi on useimmiten valittu koulutuksen läpäisy, oppilai-

den keskeyttämiset, opiskelijoiden sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin, oppimistulokset 
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sekä opetus. Ammatillisessa koulutuksessa pyritään siihen, että kaikki oppilaat siirtyisivät sujuvasti 

työelämään tai jatko-opintoihin. Tämän vuoksi on täysin perusteltua arvioida koulutuksen läpäisyä 

sekä oppilaiden sijoittumista työelämään tai jatko-opintoihin. Oppilaiden keskeyttämisen arviointi 

ei ole hyödyllistä, koska se ei välttämättä kerro koko totuutta. Keskeytyksiin löytyy useimmiten syy 

jostain muualta kuin koulusta. Tämän vuoksi oppilaan ohjaukseen pitäisi panostaa enemmän. 

Sen sijaan pitäisi arvioida enemmän oppilaiden tietotaitoja ja työnantajien tyytyväisyyttä valmistu-

neiden työntekijöiden osaamiseen. Yhteiskunnan kannalta paras tilanne on sellainen, jossa juuri 

koulusta valmistunut oppilas pystyisi heti vastaamaan työelämän tarpeisiin. Mikäli työntekijä osaisi 

tarvittavat asiat jo aloittaessaan työt, työnantaja säästäisi huomattavasti uuden työntekijän sisään-

ajossa. Tämä on mahdollista vain koulutuksen tarjoajien ja työnantajien intensiivisellä yhteistyöllä. 

Opetuksen laatua ja tuloksia on järkevää arvioida ainoastaan suhteessa opetuksen tavoitteisiin. Yh-

teiskunta on asettanut koulutukselle tietyt kontrollitavoitteet, joiden avulla oppilaat pitää laittaa jär-

jestykseen jatko-opiskelupaikkojen valintaa varten. Numeerinen arviointi toimii tässä tehtävässä 

parhaiten, koska sen avulla oppilaat voidaan helposti asettaa paremmuusjärjestykseen. Oppilaalle 

annetaan numeerinen arvosana, joka kuvaa hänen osaamistaan. Parhaan arvosanan saa, kun osaa 

kaikki kurssilla opetetut asiat tai pikemminkin kaikki tentissä vaaditut asiat. 

Oppilaiden arviointiin on pyritty kehittämään uusia menetelmiä ja perinteisen numeerisen arvioin-

nin rinnalle on pyritty saamaan mielekkäämpiä vaihtoehtoja. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin 

numeerista ja autenttista arviointia sekä pohditaan niihin liittyviä haasteita. 

Numeerisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että oppilas saa kurssista numeerisen arvosanan (esi-

merkiksi 0-5), joka kertoo siitä miten hyvin hän on oppinut kurssilla käsitellyt asiat. (Tutkintosääntö 

2011). Numeerinen arviointi perustuu pitkälti siihen, miten oppilas on menestynyt tentissä. Osaa-

malla tentissä kysytyt asiat, saavuttaa yleensä parhaan arvosanan.  

Kun opiskelijamäärät kasvavat, arviointi on juuri se keskeisin yksittäinen seikka, joka nousee hel-

posti kynnyskysymykseksi. Suurien opiskelijamäärien hallinta ja numeerinen arviointi usein edel-

lyttävät sellaisia menetelmiä, joissa arvioinnin tulee olla melko kaavamaista. Tämänkaltainen lähes-

tymistapa johtaa helposti siihen, että oppilaat keskittyvät ulkolukuun ja pänttäävät asioita vain tent-

tiä silmällä pitäen. Tämä johtaa myös siihen, että syvällistä oppimista ja asioiden omaksumista ei 

ehdi tapahtua. 
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Käsite autenttinen arviointi on osa uudenlaista arviointikulttuuria ja sillä tarkoitetaan elämänläheis-

tä, ongelmaratkaisua ja soveltamista painottavaa arviointia. Siinä ei pyritä tulosten kontrollointiin 

tai valikointiin, vaan liitetään arviointi yhteen opiskelun ja elämän tarpeiden kanssa. Näin vältetään 

perinteisen arvioinnin irrallisuus, keinotekoisuus, merkityksettömyys sekä ajattelu- ja oppimisval-

miuksien huomiotta jättäminen. Autenttinen arviointi osoittaa opiskelijalle arvioitavan alueen on-

gelmat, ominaispiirteet ja osaamisen kriteerit sekä hänen oman osaamisensa vahvuudet ja heikkou-

det. Autenttisessa arvioinnissa myös opiskelijalla on mahdollisuus antaa palautetta ohjaajalle. Se 

saattaa työllistää sekä ohjaajaa että opiskelijaa entistä enemmän kuin perinteinen arviointi. (Kan-

kaanranta 2003, 58.) 

Oppilaan opintojen edistymisestä ts. oppilaan tietojen ja taitojen tasosta ja hänen työskentelystään 

sekä käyttäytymisestään ja asenteistaan annetaan tietoa oppilaalle. Näitä tietoja voidaan antaa todis-

tuksissa, erilaisten tiedotteiden avulla tai suullisesti. Oppilaalle annetaan mahdollisuuksien mukaan 

etukäteen tietoa myös arvioinnin perusteista. Jälkikäteen tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan siitä, 

miten näitä perusteita on arvioinnissa sovellettu. 

Autenttinen arviointi on siis yhtäläinen osa tehtävää, eikä siitä erillään. Tämä siksi, että autenttisen 

arvioinnin kohteena olevat tehtävät ovat situationaalisia. Näissä tehtävissä muodostettu arvioitava 

tieto on muodostettu tehtävän kontekstissa, kulttuurissa ja aktiviteetissa. Tämän seurauksena arvi-

ointi täytyy myös kohdistaa ja ajoittaa tähän tilanteeseen. (McLellan 1996, 101; Herrington & Oli-

ver 2000, 41) 

Autenttinen arviointi eroaa perinteisestä numeerisesta arvioinnista esimerkiksi siten, että autenttisen 

arvioinnin kohteena on se, miten oppilas käyttää tietojaan eikä niinkään se, mitä hän tietää. Autent-

tinen arviointi on itsessään kiinteä ja samanaikainen osa opetus-, opiskelu- ja oppimisprosessia.   

Oikeudenmukainen ja onnistunut arviointi tapahtuu vastavuoroisessa yhteistyössä opettajan ja oppi-

laan välillä. Arvioinnin onnistuminen vaatiikin sitoutumista ja aktiivisuutta molemmilta osapuolilta. 

Myös opiskelijoiden vertaisarviointi sopii hyvin autenttiseen arviointiin. Huomioitava on, että au-

tenttinen arviointi saattaa työllistää opettajaa ja oppilasta enemmän kuin perinteinen arviointi, joten 

se ei välttämättä sovellu suurten opiskelijamäärien arviointiin. 

Arvioinnin keskeiseksi ongelmaksi nousee se, miten tyydytetään yhteiskunnan kontrollitavoitteet, 

joiden avulla oppilaat tulee laittaa järjestykseen esimerkiksi jatko-opiskelupaikkoihin valintaa var-
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ten. Autenttisen arvioinnin avulla oppimista on mahdollista tarkkailla pelkkää koearviointia laa-

jemmin.  

Autenttinen arviointi voi antaa väärän kuvan opiskelijan osaamisesta. Otetaan esimerkiksi opiskeli-

ja, joka ei käy koulussa pelkkien oppituntien vuoksi, vaan hallitsee osaamisen oppimalla kirjoista. 

Hänen osaamisensa voi olla todella syvällistä ja hänellä saattaa olla kyky myös soveltaa osaamis-

taan. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin sen, että hän ei ole jatkuvan arvioinnin kohteena, tilanteissa. 

Tästä seuraa, että hänen arvosanat laskevat väistämättä, vaikka tiedollisessa mielessä hänen osaami-

sensa olisi korkea. Hän ei vaan osu autenttisen arvioinnin kehikkoon.  

Selviytyäkseen globaalissa kilpailussa Suomen pitää panostaa korkeaan koulutukseen. Yhteiskun-

nan kriteerit huomioiden voidaan todeta, että numeerisen arvioinnin avulla on paljon helpompi lait-

taa tuhannet oppilaat paremmuusjärjestykseen. Nuoret ovat kilpailuhenkisiä, joten he haluavat ver-

tailla itseään muihin. Numeerinen arviointi antaa myös mahdollisuuden tähän.  

Autenttinen arviointi soveltuu parhaiten aikuiskoulutukseen, koska aikuiset suhtautuvat opiskeluun 

eri tavalla kuin nuoret. Aikuiset ihmiset motivoituvat opiskeluun eri tavalla. Tämä erilainen tapa 

merkitsee, että aikuiset hakevat ennen kaikkea tiedollista sisältöä ilman, että koulussa ollaan ainoas-

taan läpäisyn takia. Aikuinen oppija on jo elämää nähnyt ja hän ymmärtää hyödyn ja tiedon yhtey-

den ehkä paremmin kuin juuri lukiosta valmistunut oppija. Tämä näkyy mielestäni myös arvostelus-

sa. Aikuinen oppija on kiinnostunut omasta oppimisesta ja todennäköisesti haluaa yksipuolista nu-

meerista arvosanaa moniulotteisemman palautteen. Siksi henkilökohtainen palaute kurssista sopii 

erityisesti aikuisille paremmin kuin pelkkä numeerinen arvosana. 

3.7 Yhteenveto 

Vastauksena luvussa 3.2 esitettyyn tutkimuskysymykseen kaksi: ”Miten oppimiskäsitykset ilmene-

vät Metropolian tietotekniikan insinöörin opetussuunnitelmassa?” on, että oppimiskäsitykset raken-

tuvat opetussuunnitelmaan lähinnä sen arvopohjan kautta, ja niissä näkyy vankka yhteys työelämän 

osaamisvaatimuksiin. Näitä ovat esimerkiksi työskenteleminen projekteissa ja tiimien osana siten, 

että oman ammattitaidon kehittämiseen liittyy suuri henkilökohtainen vastuu sekä itseohjautuvuus. 

Esitetyt oppimiskäsitykset (projektioppiminen, tutkiva oppiminen ja ongelmalähtöinen oppiminen) 

ovat perusteluiltaan sellaisia, joissa pyritään oppimisprosessi rakentamaan siten, että ratkaistaan 

ongelmia samalla tavalla kuin työelämässä. Esimerkiksi projektioppiminen sisältää projekteissa 
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työskentelemisen taidon, metakognitiivisten taitojen kehittämiseen liittyy oman ammattitaidon ke-

hittäminen ja elinikäinen oppiminen ja ongelmalähtöisestä oppimisesta rakentuu yhteisöllisyys. 

Näissä oppimiskäsityksissä olevia ydinkäsitteitä voi helposti löytää opetussuunnitelman osaamista-

voitteista ja varsinaisien kurssin sisältökuvauksista. Nämä oppimiskäsitykset esiintyvät esimerkiksi 

yksittäisen kurssin kuvauksessa yksinään tai yhdessä. Tätä yhdessä esiintymistä on mahdollista kri-

tisoida siten, että miten pystytään tunnistamaan, mikä oppimisteoria on kyseessä. Vastauksena kri-

tiikkiin voi hakea työelämästä itsestään. Sielläkin asioita yhdistellään ja tehdään rinnakkain. Esi-

merkiksi työntekijä on projektissa, ja ratkaisee jotain ongelmaa. Tällöin projektioppiminen ja on-

gelmalähtöinen oppiminen liittyvät luontevasti yhteen vaikuttaen yhdessä. Ei ole siis välttämättä 

väliä, vaikka oppimiskäsitykset esiintyvät yhdessä.  

Voidaan kriittisesti argumentoida myös sitä, että on olemassa muitakin oppimiskäsityksiä, ja miksi 

juuri nämä on nostettu esiin tässä tutkimuksessa. Argumentti on hyvä, mutta ongelmana siinä on 

että useat oppimiskäsitykset ovat itse asiassa samansuuntaisia. Esimerkiksi kokemuksellinen oppi-

minen ja kollaboratiivinen oppiminen ovat itse asiassa samansuuntaisia kuin projektioppiminen, 

koska oppiminen on sidottu kontekstiin ja on yhteistoiminnallista ja sosiaalista (Vesterinen 2003, 

82). Opetussuunnitelmatyön kannalta on tärkeämpää tunnistaa tärkeimpiä oppimissuuntauksia, ei 

niiden sisällä olevia yksityiskohtaisia suuntautumiseroja. Pienillä vivahteilla ei ole merkitystä ope-

tussuunnitelman kokonaisuuden kannalta.  
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4 OPETUSSUUNNITELMA METROPOLIASSA 

Tämä luku keskittyy opintosuunnitelmatyön konkreettisen toteutukseen Metropolia Ammattikor-

keakoulussa. Luku sisältää vastauksen luvussa 3.2 esitettyyn tutkimuskysymykseen kolme: ”Mitkä 

ovat Metropolian osaamisperustaisen opetussuunnitelmatyön käytännöt ja teoreettiset lähtökohdat?” 

Tutkimuskysymykseen tuotetaan vastaus tutkimalla Metropolian opetussuunnitelmaprosessia, lain-

säädäntöä, käytäntöjä ja osaamisperustaisesta opetussuunnitelmasta olevaa teoreettista tutkimusta.  

Metodina sovelletaan käsitetutkimusta ja aineistolähtöistä sisällönanalyysiä (vrt. Mäkinen & Annala 

2010, 45). Lähtökohta sisällönanalyysille on Metropolian opetussuunnitelmatyön ohje (Opetus-

suunnitelmatyön ohjeet 2011), josta ilmenee pääteemat opetussuunnitelmatyölle. Nämä ovat ope-

tussuunnitelmien osaamisperustaisuus, tutkintojen eurooppalainen ja kansainvälinen viitekehys, 

kompetenssit, kompetenssien arviointi, kansainvälisyys, opintojen mitoittaminen ja insinöörikoulu-

tukseen kuuluva CDIO-malli. Näiden pääteemojen ympärillä on useita käsitteitä, joihin on tehty 

tarkempaa käsiteanalyysia tukeutuen kirjallisuuteen.  

4.1 Johdanto 

Ammattikorkeakoululakien ja –asetuksen (L351/2003; L953/2011; A352/2003) mukaisesti opetus-

suunnitelma tehdään ammattikorkeakoulussa. Metropolia Ammattikorkeakoulussa opetussuunni-

telman tekemisestä on laadittu ohjeet, joissa määritellään tarkemmin miten pedagogiset linjaukset 

pitäisi toteuttaa opintosuunnitelmassa. Näissä pedagogisissa linjauksissa todetaan, että opetussuun-

nitelma ovat osaamisperustaisia ja täyttävät ECTS Label –vaatimukset viimeistään maaliskuussa 

2012. Yleisesti ottaen Metropolian opetussuunnitelma on vuosittaista ja etenee kuvion 8 mukaisesti. 

(Opetussuunnitelmatyön ohjeet 2011, 1.) 
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Kuvio 8. Opetussuunnitelmatyön vuosikello Metropoliassa (mukailtu lähteestä Opetussuunnitelma-

työn ohjeet 2011, 2). 

Kuvion 8 mukaisesti opetussuunnitelma on vuosittain toistuvaa toimintaa. Metropoliassa syksyisin, 

tyypillisesti syys-lokakuussa julkaistaan amk-hallituksen julkaisema opintosuunnitelmatyöohje. 

Tämän jälkeen varsinainen opetussuunnitelmatyö siirtyy koulutusohjelmiin, jossa opintosuunnitel-

mia työstetään ja lopulta alkukeväästä, helmi-maaliskuussa opintosuunnitelmat on valmiiksi kirjoi-

tettuna opintosuunitelmaeditoriin. Tämän jälkeen ne julkaistaan amk-hallitukselle, joka käsittelee ne 

yleensä huhtikuun lopulla. Valmiit opintosuunnitelmat julkaistaan opettajien ja oppilaiden käyttöön 

touko-kesäkuun aikana sekä sisäisesti että ulkoisesti. (Opetussuunnitelmatyön ohjeet 2011, 2.) 

Tällainen aikataulu aiheuttaa sen, että varsinainen opetussuunnitelmatyö tehdään syksyisin ja loppu-

talvesta. Yleensä se aiheuttaa paineita erityisesti koulutuspäälliköille ja –vastaaville, sillä he ovat 

pääsiassa vastuussa opetussuunnitelmatyön käytännön toteuttamisesta. Aikatauluun vaikuttaa kui-

tenkin ulkoisia tekijöitä, muun muassa yhteishaun ajankohta ja markkinointi, jotka tarvitsevat val-

miit opetussuunnitelmat tiettyyn aikaan. 

Oheisessa kuviossa 9 on selvitetty Metropolian opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tietoteknisiä 

järjestelmiä. Kuvion mukaisesti se koostuu viidestä komponentista: 1. koulutuksen suunnittelu, 2. 

koulutuksen oppimisen ja opetuksen suunnittelu- ja vuosisuunnittelu, 3. työjärjestyssuunnittelu ja 

tilanvaraus, 4. opiskelija- ja opetuksen hallintojärjestelmä ja 5. julkaisut.  

1. 
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Kuvio 9. Metropolian opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tietoteknisiä järjestelmiä (mukailtu 

lähteistä Opetussuunnitelmatyön ohjeet 2011; TOTSU… 2011) 

Kuviosta 9 nähdään, miten tietoa haetaan ja vaihdetaan tietojärjestelmien kesken Metropoliassa. 

Varsinainen opetussuunnitelma tehdään kuviossa 9 äärimmäisenä vasemmalla olevalla opseditori-

ohjelmalla. Kuvion 8 mukaisen vuosikellon mukaisesti suunnittelu alkaa lukuvuoden syksyllä ja 

varsinainen julkaisu maaliskuun alussa. Tämän jälkeen tehdään julkaistuun opintosuunnitelmaan 

perustuen koulutuksen oppimisen ja opetuksen vuosisuunnittelu. Tässä määritellään opetussuunni-

telmissa esitetyille kursseille opettajat ja resursoidaan opetus eli muodostetaan kursseista toteutus. 

Tämän tekee käytännössä koulutuspäällikkö tai -vastaava. Toteutukseen kirjoitetaan järjestelytieto-

ja, muun muassa toteutuksen nimi, virtuaaliosuus, arviointiasteikko, T&K-osuus sekä toteutuksen 

tarkka toteutus- ja ilmoittautumisaika. Esimerkiksi virtuaaliosuus ja T&K-osuus tuottavat niin sa-

nottua mittaridataa, jota kerätään muun muassa opetuksen vaikutuksen määrittämiseen. (TOTSU… 

2011, 6.) 

Kuviossa 10 on esitetty ilmentymä Metropolian toteutussuunnittelunäkymään. Kuviosta näkyy pe-

rustiedot, resurssit, ajoitus sekä opetus ja arviointi.  Näistä jokainen on omassa välilehdessään ja 

määritellään toteutuskohtaisesti. 
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Kuvio 10. Ilmentymä toteutussuunnittelunäkymään (TOTSU… 2011, 9). 

Opetus suunnitellaan kerralla koko lukukauden pituudeksi eli syys- ja kevätlukukaudet suunnitel-

laan yhdessä. Suunnittelu tapahtuu keväisin siten, että suunnittelu on valmis toukokuun puoleen 

väliin mennessä. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että muutoksia joudutaan tekemään säännöllisin 

väliajoin pitkin lukuvuotta. Tyypillisiä muutoksenaiheuttajia ovat esimerkiksi opettajien sairauslo-

mat, ryhmäkokojen muutokset esimerkiksi siinä tapauksessa, että toteutukselle ei ilmoittaudu tar-

peeksi opiskelijoita. Eräs Metropolian vuosisuunnittelun ongelma on se, että Metropoliassa budjet-

tikausi päättyy aina vuoden vaihteessa. Tässä vaiheessahan lukuvuosi on vasta puolivälissä. Tästä 

seuraa se, että voi olla että resursointia voidaan muuttaa kesken lukukauden.  

Kun varsinainen opetus on suunniteltu ja resursoitu, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Kuvios-

sa 9 tämä on esitetty ”työjärjestyssuunnittelu- ja tilanvaraus”. Tänne haetaan tiedot toiminnansuun-

nitteluvälineestä. Näitä tietoja hyödynnetään lukujärjestyksen suunnittelussa. Tämä vaihe on hyvin 

kriittinen. Tässä prosessissa pitää sovittaa yhteen opettajien, tilojen, kurssien ja opiskelijoiden tar-

peet sekä tehdä lukujärjestys siten, että se on mahdollisimman tiivis sekä opettajalla että opiskelijal-

la.  

Haasteensa lukujärjestyksen suunnitteluun aiheuttaa myös se, että koko ammattikorkeakoulu pyrkii 

optimoimaan tilankäyttöään. Lukujärjestyksen suunnittelijalla on apuna Untis-ohjelmisto, jolla aut-

taa lukujärjestyksen suunnittelussa. Suunnittelun ja muutaman iterointikierroksen päätteeksi valmiit 

lukujärjestykset siirretään julkaisuun ja toteutukset julkaistaan. Tämän jälkeen opiskelijat voivat 
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ilmoittautua niille ja toisaalta, ne näkyvät opiskelijoille myös heidän luokkiensa lukujärjestyksissä 

osoitteessa http://lukkarit.metropolia.fi.  

Kuviossa 9 oikeanpuolimmaisena on esitetty koko opetussuunnittelun ydintietokanta eli Winha Pro. 

Se on ostettu organisaatioon Logican toteuttamana. Ohjelmisto on siis lisenssiohjelmisto. Kaikki 

opiskelijatiedot, mukaan lukien opiskelijan arvosanat, ilmoittautumistiedot, opintohistoria, henkilö-

tiedot jne. on tallennettuna Winhaan. TOTSU-suunnittelijaohjelmisto hyödyntää Winhaan eli TOT-

SU:ssa tehty kurssi toteutus todellisuudessa tallentuu Winha-tietokantaan, josta se kuvion 8 mukai-

sesti haetaan sitten erilaisiin julkaisujärjestelmiin ja jatkojalostukseen. Kuviossa 8 olevat Wiivi ja 

Wille tarkoittavat opettajan (Wiivi) ja oppilaan (Wille) käyttöliittymää Winhan käyttöön.  

Winhassa on tiettyjä rajoituksia ja ongelmia opetussuunnitelman käytännön työn kannalta, joiden 

käsittely rajataan tämän gradun ulkopuolelle. Sen vuoksi eräät ammattikorkeakoulut ovat käynnis-

täneet RAKETTI-hankkeen (RAkenteellisen KEhittämisen Tukena Tietohallinto), jonka tarkoituk-

sena on mallintaa uudelleen koko opetussuunnittelussa käytettävät tietovarastot. Hankkeella on 

www-sivut osoitteessa http://raketti.csc.fi.  

Opetussuunnitelma rakennetaan aina tulevaisuuden koulutusta varten. Esimerkiksi nyt tehtävässä 

opintosuunnitelmatyössä tietotekniikan insinööritutkinnon osalta suunnitellaan ajanjaksoa vuodesta 

2012–2016. Tämä merkitsee sitä, että opetussuunnitelman ympärillä maailma ehtii muuntua varsin-

kin tietotekniikassa hyvin paljon. On erityisen haasteellista, kuinka tämä muutos saadaan kiteytettyä 

opintosuunnitelmaan.  

Osansa opetussuunnitelman rakenteellisiin vaatimuksiin aiheuttavat hallituksen linjaama ammatti-

korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen. Tässä uudistuksessa todetaan muun muassa, että am-

mattikorkeakoulujen rahoitusta muutetaan tukemaan paremmin tutkinnon läpäisyä sekä opiskelijoi-

den nopeampaa siirtymistä työelämään. Lisäksi korostetaan sitä, että ammattikorkeakoulujen tulee 

paremmin profiloitua kouluttamaan vahvuusalueilleen. (Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 

2011.) 

Metropolia Ammattikorkeakoulussa on valittu eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen pohjau-

tuva osaamisperustainen opetussuunnitelma. Tällaisessa opetussuunnitelmassa lähtökohta osaami-

sen kuvaaminen eli se minkälaista osaamista opetussuunnitelman ja siihen sisältyvien kurssien 

muodostama tutkinto tuottaa. Tausta-ajatuksena on korostaa nykyistä laajempia työelämäläheisiä 

http://lukkarit.metropolia.fi/
http://raketti.csc.fi/
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opintokokonaisuuksia ja toisaalta vahvistaa oppimisen näkökulmaa ja korostaa tavoitteellisuutta. 

(Opetussuunnitelmatyön ohjeet 2011, 2.) 

Käytännöntasolle vietynä osaamisperustainen opintosuunnitelma Metropoliassa toimii kuvion 11 

mukaisesti. Lähtökohtaisesti osaaminen määritetään eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 

(EQF, European Qualifications Framework) mukaisesti. Tämä on pohjana kansalliselle tutkintojen 

viitekehykselle (NQF). NQF:n tarkoituksena on yhdistää eurooppalainen ja suomalainen tutkintojär-

jestelmä. Sekä EQF ja siitä johdettu NQF ovat pohjana varsinaisille tutkintojen sisältömäärityksille. 

Nämä sisältömääritykset muodostuvat tutkintojen sisältämistä asioista, niistä, mitä tietotekniikan 

insinöörin pitää osata. Alimpana kuviossa 11 ovat puolestaan varsinaiset opetussuunnitelmat ja 

osaamisen arviointisuunnitelmat koulutusohjelmissa tapahtuvalle tutkintokoulutukselle. Nämä mää-

ritellään paikallisesti ammattikorkeakoulussa tehtävässä opetussuunnitelmatyössä. 

 

Kuvio 11. Osaamisperustaisuus käytännössä Metropolia Ammattikorkeakoulussa (mukailtu lähtees-

tä Opetussuunnitelmatyön ohjeet 2011, 1-4). 

Kuvion 11 mukaisesti EQF on yläkäsite, joka jäsennetään ja toteutetaan opetussuunnitelmassa yk-

sittäisessä ammattikorkeakoulussa. Tämän opetussuunnitelman sisällön määrittelee jokainen am-

mattikorkeakoulu omassa tutkintosäännössään ammattikorkeakoululain mukaisesti. Tämä merkitsee 

sitä, että opetussuunnitelmat ovat väistämättäkin rakenteelta hieman erilaisia riippuen siitä, missä 

ammattikorkeakoulussa niitä opetetaan. Tämä aiheuttaa haasteita opintosuunnitelmien sisältöjen 

vertailtavuudelle ja niissä opetettavien kompetenssien vertailuille.  

4.2 Eurooppalainen tutkintojen viitekehys  

Opetussuunnitelmaa määrittelevät kriteerit kansallisesta ja eurooppalaisesta viitekehyksestä. Eu-

rooppalainen tutkintojen viitekehys EQF määrittelee sen, minkälaisia tietoja, taitoja ja pätevyyksiä 

Opetussuunnitelmat ja osaamisen arviointisuunnitelmat 

Tutkinnon perusteet 

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (NQF) 

European Qualifications Framework (EQF) 
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tietty tutkinto tuottaa. Tällaisia EQF-viitetasoja on kaikkiaan kahdeksan ja se keskittyy kuvaamaan 

niitä oppimistuloksia, jotka oleellisesti liittyvät kyseiseen EQF-viitetasoon riippumatta kansallisesta 

tutkintojärjestelmästä. Mitä vaativampi tutkinto on kyseessä, sitä korkeammalle se asettuu EQF-

viitetasolla. (Opetusministeriön työryhmä… 2009:24, 15.) 

EQF-viitetaso ei siis korvaa kansallisia tutkintoja, eikä siinä määritellä esimerkiksi yksittäisen tut-

kinnon sisältöä. Niin ikään, EQF-viitetaso ei kuvaa yksittäisten henkilöiden pätevyyksiä. Sen sijaan, 

EQF-viitetasojen avulla on tehdä vertailuja eurooppalaisten tutkintojen välillä. Tämä helpottaa 

muun muassa työmarkkinoilla tutkintojen tunnustettavuutta sekä esimerkiksi opiskelijoiden siirty-

mistä eri oppilaitosten välillä Euroopassa. On myös huomattavaa, että EQF-viitetaso on vapaaehtoi-

nen. Suomi on kuitenkin päättänyt ottaa EQF:n käyttöön siten, että vuoteen 2012 mennessä kaikki 

Suomessa suoritettavat noudattavat EQF:n viitekehystä. (Opetusministeriön työryhmä… 2009:24, 

15.) 

Ammattikorkeakouluissa suoritettavat tutkinnot sijoittuvat EQF-viitetasoille 6 ja 7 siten ammatti-

korkeakoulututkinto on tasolla 6 ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tasolla 7. EQF-viitetaso 

voidaan määritellä viidessä dimensiossa. Näitä ovat: 1. tieto, 2. työskentelytapa ja soveltaminen 

(taito), 3. vastuu, johtaminen, yrittäjyys sekä 4. arviointi sekä 5. elinikäisen oppimisen avaintaidot. 

(Opetusministeriön työryhmä… 2009:24, 85.) 

Tietotekniikan insinööri (amk) tutkinto sijoittuu EQF-viitetasolle 6, jolloin nämä viisi dimensiota 

voidaan määritellä seuraavasti (Opetusministeriön työryhmä… 2009:24, 85–86.): 

1. Tieto: ”Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, kes-

keisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. 

Ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat.” 

2. Työskentelytapa ja soveltaminen (taito): ”Hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asi-

oiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella 

ammattitieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaise-

miseksi.” 

3. Vastuu, johtaminen, yrittäjyys: ”Kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia 

tai hankkeita tai kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Kykenee 

päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Perusedellytykset toimia alan 

itsenäisenä yrittäjänä.” 
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4. Arviointi: ”Kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksit-

täisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä.” 

5. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: ”Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä riittäväs-

ti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee itsenäiseen 

kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä 

vieraalla kielellä.” 

Kohtien 1-5 sisältävistä dimensioiden kuvauksista havaitaan, että ne ovat suhteellisen korkealla 

abstraktiotasolla. Näistä dimensioista voi kuitenkin selkeästi havainnoida tutkintojen rakenteen pää-

painopisteet. Tarkastelemalla näitä dimensioita edelleen, voidaan havaita koko EQF-järjestelmän 

pääidea. Kun jokaista tutkintoa arvioidaan näihin dimensioiden kautta, voidaan vertailla tutkintojen 

tuottamaa osaamista riippumatta kansallisesta järjestelmästä. Verrattaessa kohtia 1-5 luvuissa 3.3–

3.5 esitettyihin oppimiskäsityksiin, havaitaan niiden löytyvän näistä dimensioista. Tutkivaan oppi-

miseen kuuluvat metakognitiiviset taidot mahdollistavat elinikäisen oppimisen, koska jatkuva op-

piminen edellyttää metakognitiivisia kykyjä. Projektioppiminen sisältyy dimensioon kolme, sillä 

projektimuotoinen työskentelytapa sisältyy kykyyn työskennellä alan asiantuntijatehtävissä. Vas-

taavasti ongelmalähtöinen oppiminen sisältyy dimensioon kaksi, sillä soveltaminen ja luovuus ovat 

tyypillisiä ongelmalähtöisen oppimisen kontekstissa.  

4.3 Osaamisperustaisen opetussuunnitelman kriteerit 

Osaamisperustainen opetussuunnitelma liittyy yhteen edellä kuvattuihin eurooppalaiseen ja kansal-

liseen tutkintojen viitekehykseen. Kun jokainen tutkintotaso (EQF-viitetaso) on kuvattu osaamisten 

kautta, voidaan osaamisperustainen opetussuunnitelma integroida tähän yhtenäisesti määritellyn 

osaamisen kautta. (Opetusministeriön työryhmä… 2009:24, 71.) 

Osaamisperustaisessa opetussuunnitelmassa pyritään siihen, että oppimistulokset ovat konkreettisia.  

Näistä muodostuu oppijalle osaamisalueita, kompetensseja. Kompetenssi vaikuttaisi olevan tieteel-

lisessä kirjallisuuden useimmin esiintyvä käsite osaamiselle (Hanhinen 2010, 52). Nämä kompe-

tenssit sisältävät yhdistelmän, joka koostuu erilaisista tiedoista, taidoista ja pätevyyksistä. Työelä-

mäosaaminen voi sisältyä myös kvalifikaatio-käsitteeseen (Hanhinen 2010, 49). Tarkempi käsite-

analyysi jätetään tämän gradun ulkopuolelle (ks. esim. Hanhinen 2010, 48-98).  
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Kompetenssien lähtökohtana ovat ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston yleiset kompetenssit, 

koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit sekä tutkintojen viitekehykset. Asiaa voi tarkastella seuraa-

vien kysymysten kautta (Opetussuunnitelmatyön ohjeet 2011, 2.): 

 Millaista osaamista alan asiantuntijalta vaaditaan? 

 Mitä osaamista opetussuunnitelmassa olevat kokonaisuudet tuottavat? 

 Mikä on yksittäisen kurssin antama osaaminen? 

 Miten osaaminen kehittyy, syventyy ja jalostuu neljän vuoden aikana? 

Kuviossa 12 on esitetty Metropolian opintosuunnitelman laatimisprosessi. Se on kuvion mukaisesti 

kymmenkohtainen kriteeristö, jotka pitää ottaa huomioon opetussuunnitelmaa laadittaessa. Ensim-

mäiset kaksi kriteeriä määrittelevät yleisellä tasolla kuvauksen, jossa määritellään minkälaista 

osaamista koulutus tuottaa eli tarkemmin, mitä osaamista opiskelijalla on hänen valmistuttuaan. 

Suositus on, että jokaisen opintovuoteen pyritään määrittämään sitä, miten opiskelijan ammatillinen 

kasvu kehittyy opintojen aikana.  

Kohdassa kolme määritellään ammattikorkeakoulun rehtorineuvoston asettamat yleiset kompetens-

sivaatimukset. Nämä sisältyvät kaikkiin ammattikorkeakouluissa suoritettaviin tutkintoihin. Nämä 

kompetenssivaatimukset ovat: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaa-

tio-osaaminen ja kansainvälistyminen (ARENE 2010, 7-8). 

1. Tutkinnon tuottama osaaminen (kompetenssi)

2. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa viitekehyksiä

3. ARENE 2010 -kompetenssit sisällytetty tutkintoon

4. Opinnot on kytketty kompetensseihin

5. Opintokokonaisuuksilla on osaamistavoitteet

6. Kurssin ja opintokokonaisuudet tavoitteiltaan yhtenevät

7. Osaamistavoitteet ovat selkeät

8. Opintojaksojen osaamistavoitteet ovat arvioitavissa

9. Osaamistavoitteet ovat realistisia (aikataulu)

10. Opetussuunnitelma on laadittu ohjeisiin perustuen
 

Kuvio 12. Metropolian osaamisperustaisen opetussuunnitelman laatimisprosessi (mukailtu lähteestä 

Opetussuunnitelmatyön ohjeet 2011, 3). 
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Kuvion 12 kohdassa neljä todetaan, että opinnot pitää kytkeä kompetensseihin. Tämä tarkoittaa käy-

tännössä sitä, että esimerkiksi yksittäisten kurssien tuottamat kompetenssit on kuvattu kompetens-

simatriisissa (kuvio 13) ja se on liitetty opintosuunnitelmaan. 

 

Kuvio 13. Kompetenssimatriisi (Opetussuunnitelmatyön ohjeet 2011, 3). 

Sovitettuna kuvion 13 kompetenssimatriisiin, esimerkiksi Metropolian tietotekniikan insinöörin 

yhteisiin ammattiaineisiin kuuluva Ohjelmoinnin perusteet 3 op –kurssi voisi sisältää seuraavat 

ammatillisen osaamisen kannalta keskeiset taidot algoritmien tekeminen ja testaus ja aliohjelmien 

tekeminen ja testaus. Ammatillisen osaamisen kannalta keskeiset tiedot voisivat olla ymmärrys pro-

seduraalisesta ohjelmoinnista ja tieto siitä, minkälaisia eri tietotyyppejä on olemassa, ja milloin vali-

ta mikäkin tietotyyppi.  

Kohdissa kohdat 5-7 kuviossa 12 määrittelevät sen, että jokainen opintokokonaisuus ja kurssi sisäl-

tävät kuvauksen, millaista osaamista ne opiskelijalle antavat. Käsite opintokokonaisuus tarkoittaa 

Metropoliassa vähintään 6 opintopisteen kokonaisuutta. Opintokokonaisuuden sisällä on opintojak-

so (kurssi), jonka laajuus on vähintään 3 opintopistettä. Tavoite pitää olla yhtenevä kurssin ja opin-

tokokonaisuuden välillä. (Opintosuunnitelmatyön ohje 2011, 5).  

Osaamistavoitteiden selkeyttä ei voi tarpeeksi korostaa. Opiskelijoilla pitää olla selkeä käsitys, mitä 

vaaditaan. Konkreettisesti tämä tarkoittaa käytännön tasolla jonkinlaista testaamista, kuten oppi-

mispäiväkirja tai tentti. Ammattikorkeakoulun profiiliin kuuluu selkeästi käytännön osaaminen, 

joka on määritelty selkeästi esimerkiksi ammattikorkeakoululaissa (L351/2003, ), jossa todetaan: 

”(…) on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivis-

tyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea 

yksilön ammatillista kasvua.” Ammattiaineissa tyypillinen järjestely on sellainen, missä opiskelija 

osoittaa osaamisensa kurssin sisällöistä aineistoon perustuvan faktuaalista asioiden osaamista osoit-
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tavalla kokeella (=”ammatillisen osaamisen kannalta keskeiset tiedot”) sekä laboratorioympäristös-

sä järjestetyllä käytännön kokeella (=”ammatillisen osaamisen kannalta keskeiset taidot”).  

Kuvion 12 kohdassa 8 korostetaan sitä, että arviointi pitää olla sellaista, että kurssilla opittavaksi 

tarkoitettu osaaminen todella pystytään mittaamaan luotettavasti. Tämä voi olla haasteellista esi-

merkiksi pelkällä tentillä. Toisaalta, pelkkä mekaaninen laboratoriokoekaan ei välttämättä takaa 

osaamista.  

Kuvion 12 kohta 9 korostaa tavoitteiden realistisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa osaamista vaati-

vien asioiden laajuutta suhteessa opiskeluun käytettävään aikaan. Yleisesti ottaen opetussuunnitel-

missa mitoituksen tasoja ovat alhaalta ylöspäin ajateltaessa kurssi, lukukausi, opintovuosi ja tutkin-

to. Väärin mitoitetut kurssit vaikeuttavat opiskelijan kurssien suorittamista ja venyttävät valmistu-

misaikaa. Tämä johtuu siitä, että opiskelijat saattavat suorittaa kursseja epätarkoituksenmukaisessa 

järjestyksessä ja ottaa paljon päällekkäisiä kursseja, minkä seurauksena hän saattaa jättää osan kurs-

seista suorittamatta. On myös havaittava, että mitä pienempiä yksiköitä kurssit ovat, sitä todennä-

köisempää on, että mitoitus ei toimi erityisesti siitä syystä, että kurssien asiat ruuhkautuvat opiskeli-

jan kalenterissa samoihin ajankohtiin. (Karjalainen ym 2007, 71–72.) 

Vääränlainen mitoittaminen aiheuttaa myös sen, että opiskelijoiden kesken rakentuu hiljainen tieto 

siitä, kuinka paljon opintoihin pitää käyttää aikaa, jotta kursseista saa hyväksyttävän arvosanan. 

Esimerkiksi yliopisto-opiskelijoiden kesken tehtyjen tutkimusten mukaan opiskelijat käyttävät 

opiskeluun aikaan jopa kolmanneksen vähemmän aikaa kuin opintojen mitoitus edellyttäisi. Tämä 

saattaa aiheuttaa erittäin vakavan ongelman opintojen pinnallistumisesta: opiskelijat omaksuvat 

piilo-opintosuunnitelman opintojen todellisesta vaativuudesta ja kursseista saavutettava osaaminen 

ei etene ymmärtämisen tasolle. (Karjalainen ym 2007, 72–73.) 

Metropoliassa opintojen mitoitukseen käytetään Karjalainen ym. (2007) tutkimuksen pohjalta kehi-

tettyä kuormittavuusanalyysityökalua. Tämä työkalu on yksinkertaisesti Word-makroihin perustuva 

työkalu, johon syötetään tietoja kurssista ja lopuksi työkalu laskee suosituksen, kuinka monta opin-

topistettä kurssista voidaan antaa. Työkalun mukaisesti kurssin sisältö koostuu kontaktiopetuksesta 

ja itsenäisestä opiskelusta. Kontaktiopetus voi koostua esimerkiksi luennoista, harjoituksista ja 

pienryhmätyöskentelystä. Itsenäinen opiskelu voi puolestaan koostua esimerkiksi kirjallisuuden 

lukemisesta, kirjallisesta tuotoksesta ja tenttiin valmistautumisesta. Kuinka monta tuntia yksittäises-

tä suorituksesta riippuu siitä, kuinka vaativaksi työ koetaan.  
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Esimerkiksi kirjallisuuteen käytettävä lukuaika voidaan arvioida seuraavasti: kirjallisuuden lukuaika 

= kirjan sivumäärä / 20 * vaativuuskerroin = tuntia. Lähtökohtana on, että henkilö lukee 20 sivua 

tunnissa. Kuviossa 14 on esitetty neljä vaikeusastetta, jotka liittyvät vaativuuskertoimeen. Mitä 

enemmän teksti saa kuvion 14 vaativuusluokituksen mukaisesti, sitä suuremmaksi vaativuuskerroin 

kasvaa. Vaativuuskerroin katsotaan taulukosta, joka perustuu pisteisiin. Esimerkiksi 4 pistettä antaa 

vaativuuskertoimeksi 0,8 ja 12 pistettä puolestaan 4,0. Näin 200 sivua pitkä teksti, jonka vaativuus-

pisteet ovat 4, saa arvoksi: 200/20 * 0,8 = 8 tuntia. (Karjalainen ym 2007, 31–32.) 

 

Kuvio 14. Kirjallisuuden vaativuusluokitus (Karjalainen ym 2007, 31).  

Opintojen mitoitukseen tehtävät mallit toimivat suuremmassa joukossa, mutta yksilöllisiä ja opiske-

lijoiden elämäntilanteesta johtuvia tekijöitä ei voida ottaa huomioon kuin rajallinen määrä. Esimer-

kiksi, opettajan tehtäväksi jää arvioida se, kuinka vaativaa teksti on hänen mielestään. Esimerkiksi 

tekstin vaikeusaste voi vaihdella hyvinkin paljon opiskelijoiden kesken riippuen heidän taustastaan. 

Toisaalta, heikosti englanninkieltä osaava joutuu tekemään huomattavasti töitä kielen vaikeusasteen 

takia. (Karjalainen ym 2007, 29.) 

Osaamisperustaisuutta ei kuitenkaan voida ottaa liian yksityiskohtaisesti ja tarkasti, vaan osaami-

seen kuvaamisessa pitäisi näkyä EQF-viitetasolla määritelty olettamus. Yksityiskohtainen osaamis-

kuvaus edellyttäisi, että koulutus antaisi valmiudet tarkasti tiettyjen työtehtävien osaamiseen. Tieto-

tekniikan insinööri (amk) määritellään kuitenkin EQF-viitetasolle kuusi, jossa osaamisen on kokoa-

vampaa, korkeammalla abstraktiotasolla olevampaa.  

Esimerkiksi ammattikoulujen opintosuunnitelmat, jotka sijoittuvat pääsääntöisesti EQF-viitetasoille 

neljä ja viisi (Opetusministeriön työryhmä… 2009:24, 41), ovat huomattavasti konkreettisempia 

osaamisen kuvauksessa siten, että niissä kuvataan yksittäisiä tekniikoita ja taitoja lähinnä konkreet-

tisen asian tekemiseksi. Esimerkiksi EQF-viitetasolla neljä puhutaan yleisesti: ”(…) fakta- ja teoria-

tiedot laajoissa asiayhteyksissä (…) (ibid., 46), sen sijaan EQF-viitetasolla korostetaan kriittistä 
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suhtautumista teoriaan: ”(…) tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja 

periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen (…)” (ibid., 46).   

Eräs tärkeä havainto osaamisperustaisessa opintosuunnitelmassa on myös aikaisemmin hankitun 

osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (nk. AHOTT-prosessi). AHOTT-prosessin merkitys on 

kasvanut viime vuosina erityisesti sen takia, kun erilaiset oppimispolut ovat lisääntyneet. Hyvin 

tyypillistä on nykyään sellainen tilanne, jossa opiskelijalla saattaa olla suoritettuna useita eri tutkin-

toja, joissa on paljon sellaista, joita voitaisiin AHOTT-prosessin avulla käsitellä.  

Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä määritellään yhdeksi dimensioksi elinikäinen oppimi-

nen. Tämä dimensio luo oletuksen sille, että oppimista harjoitetaan yksittäisen tutkinnon suorittami-

sen jälkeen. Jotta oppimista tapahtuisi, ei ole mielekästä että samat asiat pitäisi osoittaa uudelleen ja 

uudelleen esimerkiksi ylemmässä tutkinnossa. Esimerkiksi 2. asteen datanomin tutkinnossa ja 3. 

asteen tietotekniikan insinöörin tutkinnossa on myös jotain samaa perustuen jo siihen, että molem-

missa opiskellaan myös tietotekniikan perusasioita. Erot muodostuvat lähinnä EQF-viitetasojen 

kautta siinä, kuinka syvällisesti tutkinnoissa muodostetaan osaamista. Kuitenkin, AHOTT-prosessin 

avulla datanomien kohdalla voitaisiin ajatella, että tiettyjä asioita voidaan hyväksilukea toiseen tut-

kintoon.  

AHOTT-prosessista on tehty jotakin selvityksiä (esim. Opetusministeriön työryhmä 2007:4; Suo-

men yliopistojen rehtorien… 2009). Eräs tärkeä tavoite AHOTT-prosessilla on elinikäisen oppimi-

sen lisäksi helpottaa opiskelijoiden pääsyä suorittamaan uutta ja/tai täydentävää tutkintoa. Järjestä-

vän oppilaitoksen kannalta merkittävää on kustannussäästö, joka muodostuu oppimisaikojen lyhen-

tymisenä. Lisäksi opiskelija saattaa motivoitua suorittamaan opintojaan nopeammin, kun hänen 

aikaisempi osaamisensa tunnustetaan (Opetusministeriön työryhmä… 2009:24, 71). Esimerkiksi 

Turun yliopistossa tehdyssä sairaanhoitajasta lääkäriksi muuntokoulutuksessa saatiin kolmasosalle 

jopa puolen vuoden lyhenemä opiskeluaikaan (Turun yliopisto 2011). 

AHOTT-prosessi saattaa kuitenkin johtaa myös tiettyyn tutkintoshoppailuun eli siihen, että tutkinto-

ja hankitaan vain tutkinnon vuoksi. Ajatellaanpa esimerkiksi tilannetta, että tietotekniikan diplomi-

insinööri tulee suorittamaan tietotekniikan insinööri (amk) –tutkintoa samalle alalle. AHOTT-

prosessin kautta hänelle tulee hyvin paljon hyväksilukuja jopa niin paljon, että luvut saattavat men-

nä jopa niin, että lähes kaikki hyväksiluetaan.  
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Erityisesti tietotekniikan alalla erilaiset niin kutsuttu non-formaalin koulutuksen kautta yleistyneet 

ammattisertifioinnit ovat lisääntyneet. Nämä ovat yleensä kansainvälisiä. Esimerkiksi Cisco Sys-

temsillä ja Microsoftilla on hyvin laajat tutkinnot ja sertifikaatit omista tutkinnoistaan (Randall & 

Zirkle 2005, 297).  Näissä ongelmana voi olla se, että ne painottavat liikaa yksittäisen valmistajan 

näkemystä ja voivat aiheuttaa opiskelijalle sen, että hän painottaa myös myöhemmässä työelämäs-

sään saman valmistajan teknologioita (ibid, 300).   

Vastaavasti, on olemassa myös hyvin paljon valmistajasta riippumattomia sertifikaatteja useille eri 

koulutustasoille, kuten esimerkiksi Comptia+-sertifikaatti.  Näiden etuna valmistajaspesifisiin serti-

fikaatteihin on se, että niiden osaaminen ei painota tietyn valmistajan teknologiaa, vaan tarjoavat 

geneeristen osaamisen. (ibid., 298.) 

Vaikka sertifikaatit lisäävät opiskelijan mahdollisuutta työllistyä ja saada korkeampaa palkkaa, ylei-

senä haittapuolena koulutuksen tarjoajan ja opiskelijan kannalta sertifikaattiohjelmat ovat erityisesti 

siksi, että yksittäiseen sertifikaattiin johtava osaaminen vanhenee yleensä hyvin nopeasti, koska 

tietotekniikka kehittyy nopeasti. Tämä aiheuttaa sen, että esimerkiksi opettajien on vaikea pysyä 

ajan tasalla ja kouluttaa viimeisimmän teknologian mukaisesti. Lisäksi tällaisesta lyhytsyklisyydes-

tä aiheutuu muun muassa laboratoriokuluja. (Ray & McCoy 2000, 1-2.) 

AHOTT-periaatteen käyttäminen on verrattain uusi ilmiö suomalaisissa korkeakouluissa. Esimer-

kiksi yliopistoissa muualla kuin formaalissa koulutuksessa hankittu osaamista ei voitu hyväksilukea 

vasta kuin 1.8.2005 voimaantulleen asetuksen yliopistojen tutkinnoista jälkeen. Ammattikorkeakou-

lussa tämä on tullut mahdolliseksi 1.8.2003 ammattikorkeakouluja koskevalla asetuksella. Yleisesti 

ottaen, ammattikorkeakoulut määrittävät tutkintosäännöissään suhteellisen yksityiskohtaisesti hy-

väksiluvun periaatteista verrattuna yliopistoihin. (Opetusministeriön työryhmä… 2009:24, 75.) 

Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntö (Tutkintosääntö 2011, § 22) määrittelee AHOTT-

periaatteesta seuraavasti: ”Opiskelija voi hakea aiemmalle osaamiselle tunnistamista ja tunnusta-

mista osaksi tutkintoa pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin, mikäli hänellä on opetussuunnitelman 

tavoitteita vastaavaa osaamista ennen opintojakson alkua. Osaamisen hankintatavalla tai -

ajankohdalla ei ole merkitystä. Osaamisen tunnistamisen tavat määritellään koulutusohjelmakohtai-

sesti.” 
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Metropolia tutkintosääntö antaa koulutusohjelmalle hyvin vapaat kädet, miten se tulkitsee aikai-

semmin hankittua osaamista ja miten se tunnistetaan. Organisaatiossa päätös on laskettu jopa koulu-

tusohjelmatasolle, mikä merkitsee sitä että ei ole mekanismia, millä voidaan osoittaa, onko käytäntö 

yhtenäinen koulutusohjelmien välillä. Tällainen koulutusohjelmakohtaisuus mahdollistaa kuitenkin 

erittäin suuren joustavuuden AHOTT-prosessin toiminnassa.  

Esimerkiksi Metropolian tietotekniikan insinööri (amk) aikuiskoulutuksessa opiskelijoilla on yleen-

sä hyvin paljon suoritettua osaamista erilaisia yrityksen järjestämillä kursseilla ja esimerkiksi erilai-

sia laitekohtaisia sertifikaatteja. Itse asiassa Metropolian tietotekniikan insinööri (amk) –tutkinnon 

tietoverkkojen suuntautumisvaihto sisältää hyvin paljon kursseja, jotka on rakennettu tällaisten 

ammatillisten sertifikaattien varaan. Opiskelijalla on siis mahdollisuus läpäistä kurssi hyväksytysti 

osoittamalla olemassa oleva sertifikaatti kyseiseen kurssiin.  

Osaamisperustaiseen opintosuunnitelmaan liittyy myös näyttötutkinnot, jotka ammattikorkeakoulu-

tasolla ovat suhteellisen uusi asia. Toisella asteella näyttötutkinnot ovat olleet arkipäivää jo hyvin 

pitkään, ja näyttöjä voi tehdä perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa 

(Opetushallitus 2011, 18).  Lähtökohtaisesti ideana on, että tällainen näyttö osaamista tehtäisi opis-

kelijan työpaikalla. Osaamisperustainen opintosuunnitelma mahdollistaa näyttötutkintomuotoisen 

toiminnan siirtämisen myös ammattikorkeakouluihin. AHOTT-prosessissa näyttötutkinto toteutuu 

Metropolian tietotekniikan insinööri (amk) -koulutuksessa siten, että jostakin kokonaisuudesta voi-

daan järjestää näyttökoe.  

4.4 ECTS-kriteerit opetussuunnitelmatyössä 

ECTS on kehitetty työkaluksi opetussuunnitelmien suunnitteluun, kuvaamiseen ja tutkinto-

ohjelmien toteuttamiseen Euroopassa. Taustana ECTS-järjestelmälle on nk. Bolognan prosessi, joka 

on eurooppalainen hanke Euroopan kilpailukyvyn saralla. Erityisesti ECTS on suunnattu korkean 

asteen opintoja varten, jotta eri maissa suoritettavien tutkintojen kurssipisteet olisivat vertailukel-

poisia. ECTS on tarkoitettu suunnittelun apuvälineeksi, joka yhdistettynä tutkinnon viitekehykseen 

(EQF) mahdollistaa sellaisten tutkinto-ohjelmien ja koulutuksen järjestämisen joka 1) on läpinäkyvä 

ECTS:ään kuuluvien maiden kesken ja 2) mahdollistaa muissa maissa suoritettujen tutkintojen ja 

opintojen helpomman tunnustamisen. (ECTS User’s Guide 2009, 7.) 
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Bolognan prosessi määrittele tutkinnot kuuluvaksi niin kutsuttuun kolmeen sykliin. Kandidaatti- ja 

amk-tutkinnot ovat 1. syklin tutkintoja, laajuudeltaan 180 – 240 opintopistettä. Maisteri- ja ylemmät 

ammattikorkeakoulututkinnot ovat 2. syklin tutkintoja laajuudeltaan 60–150 opintopistettä. Kol-

manteen sykliin kuuluvat lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot. (Ministry of Science… 2005, 62.) 

ECTS-järjestelmän perusajatuksena ovat opiskelijan tarpeet ja odotukset. Tämä on erilainen lähes-

tymistapa ns. perinteisiin opintojen mitoitusjärjestelmiin. Perinteisissä opetuksen mitoitusjärjestel-

missä tausta-ajatuksena olivat opettajan tarpeet, listaukset opetettavien aineiden sisällöistä, tieto ja 

itse opetusprosessi. Opiskelijan tarpeet huomioivassa järjestelmässä lähdetään kysymyksestä: mitä 

kurssilla opitaan? Muut asiat, kuten opetussuunnitelma, opetustapa, sisältö, opetuspaikka ja opetta-

misen tahti suhteutetaan tähän. (ECTS User’s Guide 2009, 13.) 

ECTS:n yhteydessä puhutaan oppimistuloksista (learning outcomes). Tämä oppimistulos määritel-

lään suomeksi: ”(…)mitä oppija tietää, ymmärtää ja pystyy tekemään oppimisprosessin päätteeksi. 

Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä oppimistulokset määritellään tietoina, taitoina ja päte-

vyyksinä. ” (Opetusministeriön työryhmä… 2009:24, 17).  Nämä oppimistulokset määritellään ope-

tussuunnitelman suunnittelijoiden ja koulutuksen järjestäjän toimesta. ECTS-järjestelmässä määrite-

tyt opintopisteet määrittävät sitten näiden oppimistulosten saavuttamiseen tarvittavan työmäärän. 

(ECTS User’s Guide 2009, 14.) 

Työmääränä ECTS-järjestelmässä käytetään 60 opintopistettä. Todellinen työmäärä yksittäistä saa-

daan siten määrittämällä seuraavasti: opiskelijan akateemisen vuoden pituus (tunteina) / 60 opinto-

pistettä. 60 opintopistettä ei kuitenkaan välttämättä ole joka maassa yhtä pitkä mitattuna absoluutti-

sena työnä, koska akateemisen opiskelijavuoden pituus vaihtelee. Esimerkiksi Suomessa akateemi-

nen vuosi on 1600 tuntia työtä, Saksassa 1800 tuntia ja Iso-Britanniassa 1200–1800 tuntia. (ECTS 

User’s Guide, 59–60.) 

Myös opintosuoritusten arviointi on eräänä osana ECTS-järjestelmää. Tavoitteena yhteneväisellä 

arvioinnilla on taata se, että esimerkiksi kansainväliset opiskelijat arviointi on samantasoista. Tut-

kimus on osoittanut, että esimerkiksi ranskalaiset opettajat käyttävät selkeästi enemmän alempia 

arvosanoja, kun taas italialaiset yläpään arvosanoja. Yhteneväinen arvosana käytäntö on tärkeää 

esimerkiksi siinä mielessä, jos opiskelijat hakevat eurooppalaisia apurahoja tai positioita, pitäisi 

kaikki opiskelijat olla samalla viivalla arvostelujen suhteen. (ECTS User’s Guide 2009, 41.) 
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Metropoliassa ECTS-kriteeristö on rakennettu opintosuunnitelmatyön ohjeeseen. Ohjeeseen on 

merkitty ne ECTS-kriteerit, jotka opintosuunnitelmista on löydyttävä ECTS-yhteensopivuuden ta-

kaamiseksi. Nämä kriteerit ovat (Opetussuunnitelmatyön ohje 2011, 4):  

 Opintojakson nimi ja tunnus 

 Opintojakson tyyppi (pakollinen, valinnainen) 

 Opintojakson taso (AMK, YAMK, perus- ja ammattiopinnot, vapaasti valitta-

vat, harjoittelu, opinnäytetyö) 

 Ajoitussuunnitelma ja opintopistemäärä 

 Opintojakson osaamistavoitteet (osaamiset) 

 Toteutustapa ja valinnaiset toteutustavat (esim. lähi- vai monimuoto-opetus) 

 Opintojakson sisältö 

 Kirjallisuus 

 Arviointimenetelmät ja kriteerit 

 Opetuskieli 

 Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö 

Metropolian opintosuunnitelmatyön ohje ei ota kantaa siihen, miten arviointi pitäisi teknisesti suo-

rittaa eli siitä, pitääkö esimerkiksi käyttää suhteellista arviointitapaa, jota ECTS-dokumentti (ECTS 

User’s Guide 2009) suosittaa.  

Opintojaksojen arvioinnin osalta kuitenkin Metropoliassa on laadittu kurssien arviointiohje (Ope-

tuksen kehittämis… 2009). Tässä ohjeessa selvitetään opintosuoritusten arvioinnin periaatteita sekä 

käytännönohjeita arvioinnin suorittamiseen. Arviointi on myös tärkeä osa opetussuunnitelmatyötä, 

koska erilaisilla arviointikäytännöillä opiskelijoille konkreettisesti luodaan opintosuorituksia, jotka 

pohjautuvat opintosuunnitelmaan. 

Opetussuunnitelmaan kuuluvan arvioinnin tarkoituksena on selvittää opiskelijan osaamistaso niistä 

osaamistavoitteista, jotka kursseihin on määritetty. Arviointi on siis kiinteä osa koulutusohjelmissa 

tehtävää opetussuunnittelua ja varsinaista opetuksen toteutusta. Kun puhutaan osaamisperustaisesta 

opetussuunnitelmasta, täytyy arviointi ajatella tähän oleellisesti kuuluvaksi. Miten opiskelija osoit-

taa osaamisensa? Arvioinnista seuraa selvyys siitä, mikä on opiskelijan lopullinen osaamistaso. 
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Tämä puolestaan kertoo opettajalle, työnantajalle ja opiskelijalle itselleen, miten hyvin opiskelija on 

ymmärtänyt koulutusohjelman opinnot. (Opetuksen kehittämis… 2009, 1.) 

Osaamisen kehittymiseen ja sen tason määrittelyyn opetussuunnitelmassa on olemassa tieteellinen 

teoria, niin sanottu Bloomin taksonomia. Se määrittelee kolmen oppimisen kolmeen alueeseen: 

kognitiivisin, affektiivisiin ja psykomotorisiin. Kognitiiviset taidot kuvaavat tiedollisia osaamista eli 

mitä opiskelija tietää ja mikä on hänen osaamisensa taso. Affektiiviset taidot ilmaisevat lähinnä 

opiskelijan kykyä hyödyntää tunne-elämään liittyviä asioita. Näitä voivat olla esimerkiksi ryhmä-

työtaidot ja arvostuksiin liittyvät asiat. Psykomotorinen osa-alue keskittyy käytännön taitojen tason 

selvittämiseen. (Manton ym 2008, 1038.) 

Osaamisperustaiseen opintosuunnitelmaan Bloom sopii erinomaisesti, joka on erittäin laajasti käy-

tetty teoria opetuksen tutkimuksessa (Kunen ym. 1981, 202; Plack ym. 2007; 286). Opintosuunni-

telmaa ei tehdä pelkästään opettajien ja oppilaitoksen käyttöön vaan se on myös tärkeä vertailudo-

kumentti sekä työnantajalle että opiskelijalle itselleen. Työnantajaa kiinnostaa, mitä asioita ja ennen 

kaikkea millä tasolla kurssin opiskelija on kurssin jälkeen. Opiskelija on puolestaan kiinnostunut 

ammatillisesta kasvustaan eli siitä, miten hän ”tunnustautuu” ammatti-identiteettinsä eli esimerkiksi 

tietotekniikan insinööri neljän opiskeluvuotensa aikana.  

Bloomin taksonomiaan perustuvaan viitekehykseen pohjautuen ammatillinen kasvu on nähtävissä 

erittäin hyvin ja ymmärrettävästi, ja ennen kaikkea vertailevasti myös eurooppalaisella tasolla. Mi-

kään pedagoginen strategia ei estä taksonomian käyttöä tai sitouta siihen ehdottomasti. Näin ei tee 

myöskään EQF, vaan jättää tämän vapaaksi. Olkoonkin, että hyvin paljon EQF-dokumentteja ja 

osaamiskuvauksia on tehty Bloomin taksonomiaan pohjautuen.  

Insinöörin osaaminen perustuu suurelta osin tiedollisten taitojen osaamiseen, kuten eurooppalaisen 

tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvauksen perusteella voi päätellä. Näin ollen, tässä tutkielmassa 

keskitytään Bloomin taksonomian kognitiivisten taitojen osaan. 

Tämä kognitiivinen taksonomia on hierarkia, jolla pyritään kuvaamaan henkilön tiedollista tasoa. 

Näissä tasoissa pyritään selvittämään millä tavalla vaativuus ja erot oppimisessa muuttuvat, kun 

opiskelija kehittyy. (Manton ym 2008, 1039.) 

Kuviossa 14 on esitelty kognitiiviset Bloomin tiedon tasot. Mitä syvällisempää osaaminen on, sitä 

enemmän opiskelija vaikuttamaan ympäristöönsä perustuen oppimaansa. (ibid, 1039.) 
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Kuvio 15. Bloomin taksonomia (mukailtu lähteistä Manton ym 2008; Tyran 2009, 209) 

Kuvion 15 mukaisesti ensimmäinen vaihe tiedollisessa omaksumisessa on muistamisen vaihe. Tässä 

vaiheessa opiskelija tutustuu aiheeseen, kykenee tunnistamaan asioita ja yhdistellä asioita. Esimer-

kiksi uuden termin ulko-opettelu perustuu muistamiseen. Vastaavasti, kuviossa esitetyt ymmärtämi-

sen ja soveltamisen tasot kuvaavat sellaista oppimista, mikä on syvällisempää. Kun opiskelija ym-

märtää, mistä on kyse, hän osaa esimerkiksi muotoilla esitetyn asian uudelleen tai antaa esimerkin, 

miten opittua asiaa voi hyödyntää tai muodostaa analogian opitun ja jonkun toisen asian välille. 

(Manton ym. 2008, 1039.) 

Vaiheet 4-6 kuviossa 15 kuvaavat oppimisen tasoa, jossa opiskelija pystyy kehittyneempiin oppi-

mistoimintoihin. Analysointitasolla opiskelijalla on taito erityisesti organisoida oppimaansa, tehdä 

erilaisia vertailuja sekä todistaa asioita pohjautuen oppimaansa teoriaan. Tämän jälkeen seuraa syn-

teesi taso, jossa huomio kiinnittyy erityisesti siihen, miten itsenäinen opiskelija on ja kuinka hän 

kykenee johtamaan uusia asioita oppimansa pohjalta, kehittää ja innovoida uusia asioita pohjautuen 

tähän oppimaansa. Viimeisenä tasona on arvioinnin taso. Tällä tasolla opiskelija opittua asiaa voi-

daan arvostella ja suhteuttaa. Tässä vaiheessa opiskelija kykenee myös tekemään selkeitä johtopää-

töksiä oppimastaan (Manton ym 2008, 1039.) 

Bloomin taksonomiasta ilmenee kognitiivisen oppimisen tasot, mutta erityisen haasteellista on saa-

da sovitettua tällainen erityisesti korkeampien kognitiivisten tasojen kurssien sovittaminen opinto-

suunnitelmiin. Esimerkiksi tietotekniikan insinöörin opintosuunnitelmissa ymmärtämisen ja sovel-

tamisen tason kurssit voisivat esiintyä ensimmäisen ja toisen vuoden kursseissa. Vastaavasti jatko-

kursseissa, kolmantena ja neljäntenä vuotena korostuisivat enemmän sellaiset kurssit, lähinnä am-

mattiaineet, joissa käytettäisi analysoinnin ja arvioinnin tasoja. 

1. Muistaa 
2. 

Ymmärtää 

3. Soveltaa 4. Analysoi 

5. Synteesi 6. Arvioi 
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Bloomin opiskelija Krathwohl (2002, 216) on esittänyt revisoidun version Bloomin taksonomiasta. 

Tämä on esitetty kuviossa 16. Siitä huomataan, että alkuperäinen taksonomia on jaettu uudelleen 

siten, että tässä versiossa se on kaksiulotteinen matriisi. Lisäksi, arviointi on ennen viimeistä luomi-

sen tasoa. Tällä pyritään siihen, että Bloomin taksonomia soveltuu sekä tiedon tyypin (kuvio 16 

kohdat A-D) sekä kognitiivisten prosessien (kuvio 16 kohdat 1-6) tarkasteluun. (Valcke ym 2009, 

167.) 

1. muistaa 2. ymmärtää 3. soveltaa 4. analysoida 5. arvioida 6. luoda

A. Faktuaalinen 
tieto

B. Konsepti

C. Proseduraalinen 
tieto

D. 
Metakognitiivinen 

tieto

Tiedon 
dimensio

 
 

Kuvio 16. Revisoitu Bloomin taksonomia (Krathwohl 2002, 216) 

Tyran (2009) esittää sovelluksen siitä, miten Bloomin taksonomia liitetään kurssin sisällöksi. Hän 

käsittelee tutkimuksessaan Microsoft Excel –taulukkolaskentaohjelmistoa käsittelevää kurssia. Tä-

mä ongelma on konkreettinen työkalu, joka on tarkoitettu niin kutsuttujen päätöksentekotyökalujen 

joukkoon. Nämä päätöksentekotyökalut auttavat esimerkiksi yrityksen johtoa muodostamaan käsi-

tyksen nykytilanteesta sekä tekemään arvioita, minkälaisia päätöksiä pitäisi tehdä, jotta yrityksen 

toiminta jatkuisi esimerkiksi tuottavuuden kannalta mahdollisimman tehokkaana. Tutkimuksessa 

käytettiin taustana opiskelijoita, jotka olivat kaupallisella alalla. Tuloksena oli, että Bloomin takso-

nomia on opettajille hyvä viitekehys opetettaessa päätöksentekoa taulukkolaskentaohjelmistolla. 

(Tyran 2009, 207.) 

Oheisessa kuviossa 17 esitetään Tyran (2009, 210) Bloomin taksonomian mukainen jaottelu sille, 

miten oppimisaktiviteetit (kuvio 17 ”learning activities”) muodostuvat Bloomin kognitiivisten op-

pimistasojen funktiona (kuviossa 17 knowledge-comprehension-application-analysis-synthesis-

evaluation). 
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Kuvio 17. Oppimisen aktiviteetit Bloomin kognitiivisten tasojen funktiona (Tyran 2009, 210). 

Kuviossa 17 esitetyt oppimisaktiviteetit muodostuvat siten, että tietämyksen (knowledge) ja ymmär-

ryksen (comprehension) tasoilla on taulukkolaskentaohjelman peruskäyttöä ja tutustumista yksin-

kertaisilla harjoituksilla (”readings in software textbook & preparation questions”; ”classroom lec-

tures on software skills”). Näiden jälkeen siirrytään tietojen soveltamiseen, kuten tutustumisharjoi-

tusten tekoon ohjelmistolla (kuvio 17 ”tutorial exercises in software textbook”) ja varsinaisiin so-

veltavampiin harjoituksiin (kuvio 17 ”Focused software skill exercises”).  

Merkittävä ero tutustumisharjoitusten ja soveltavampien harjoitusten välillä oli se, että soveltavim-

missa harjoituksissa ei ollut sellaista ennalta määritettyä rakennetta kuin tutustumisharjoituksissa. 

Jos opiskelija ei ollut opiskellut tutustumisharjoituksia kunnolla ja yritti siirtyä soveltavampiin har-

joituksiin, tämä näkyi selkeästi kyvyttömyytenä soveltaa osaamista, kuten Bloomin malli esittää. 

(Tyran 2009, 211–212.) 

Syvällisempää osaamista Bloomin taksonomian mukaisesti tapahtuu, kun opiskelija analysoi ja syn-

tetisoi (kuviossa 17 analysis ja synthesis). Näihin sisältyy kuvion 17 mukaisesti ”Comprehensive 

Software Skill Projects”. Nämä harjoitukset korostavat opiskelijan itsenäisempää otetta verrattuna 

esimerkiksi tutustumisharjoituksiin. Korkeampaa kognitiivisuutta vaativat harjoitukset ovat moni-

mutkaisempia ja vähemmän jäsenneltyjä. Opiskelijan oma analyysi ja arviointi nousivat esille. Käy-

tännössä tämä toimi siten, että opiskelijoille annettiin laajempia harjoitustöitä, jotka piti tehdä itse-

näisesti kuitenkin siten, että opiskelijalla on mahdollisuus ratkaista harjoitustöihin liittyviä kysy-

myksiä esimerkiksi kysymällä apua. Opiskelijoiden piti palauttaa tämä aikataulun mukaisesti. (Ty-

ran 2009, 212.) 
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Kuviossa 17 esitetty ” Field Project: DSS Prototype” oppimisaktiviteetti oli suunniteltu siten, että 

opettaja oli määritellyt aiheeksi DSS-ohjelmiston prototyypin. Projekti oli siten epästrukturoitu ja 

aiheen sisältö oli opiskelijan määritettävissä. Aihe oli kuitenkin rajattu siten, että kyseessä piti olla 

oikeaan, reaalimaailman ongelmaan liittyvä DSS-prototyyppi. Lisäksi, ongelman ratkaisussa piti 

käyttää taulukkolaskentaohjelmaa alustanaan ja sen piti pohjautua kyseissä ohjelmassa käytettyä 

Visual Basic –ohjelmointikieltä. Bloomin osaamistason analysoinnin ja synteesin taidot korostuivat 

erityisesti, sillä esimerkiksi opiskelijan tuli kyetä suhteuttamaan osaamisensa ja tehtävissä oleva 

projekti siten, että se oli mahdollista tehdä kurssin aikana. Tällainen edellyttää, että opiskelijalla on 

selvä käsitys siitä, mitä hän osaa taulukkolaskentaohjelmalla tehdä ja millaiset ovat hänen ohjel-

mointitaitonsa. Hänen on siis kyettävä analysoimaan nykytilanne ja tehtävän anto, tehdä johtopää-

töksiä, allokoida työaikaa, keskustella ja kommunikoida, perustella ja lopuksi luoda uutta oppi-

maansa perustuen. (ibid., 212.) 

Viimeisenä oppimisaktiviteettina on muiden opiskelijoiden projektien vertaisarviointi (kuvio 14 

”Peer Review of Student Prototype Presentations”). Tämä tapahtui siten, että kurssin päätteeksi jo-

kainen opiskelija esitteli oman prototyyppinsä esittämällä sen toimintaperiaatteet ja toiminnan käy-

tännössä. Tämän jälkeen jokainen opiskelija arvioi toistensa prototyypit kirjoittamalla lyhyt arvio 

sen niiden toiminnasta. Tämä oppimisaktiviteetti on Bloomin taksonomian mukaisesti sellainen, 

joka asettaa opiskelijan erityisen kognitiivisen haasteen eteen. Hänen pitää kyetä arvioimaan ja pe-

rustelemaan arvionsa oppimisen kohteena olevasta asiasta. (ibid., 212).  

Tyranin (2009) esittämä malli Bloomin soveltamisesta sopii Metropolian tietotekniikan insinöörin 

koulutukseen, sillä kyseiseen tutkintoon sisältyy hyvin paljon vastaavanlaisia kursseja. Esimerkiksi 

tietotekniikan perusteissa harjoitellaan Microsoft Wordin –käyttöä, jossa osaaminen rakentuu sa-

malla tavalla kuin Tyranin esittämä malli tietämisen kautta arviointiin. Vastaavasti tiedonhallinnan 

perusteissa käsitellään tietokantoja Microsoft Access –ohjelmalla, jossa kurssin tuottama kompe-

tenssi on Tyranin (2009) mallin kaltainen. 

Erityisesti Metropolian tietotekniikan insinöörin aikuiskoulutuksen opetussuunnitelma sisältää pal-

jon kursseja, jotka toteutetaan hyödyntäen oppimispäiväkirjaa esimerkiksi tentin korvaajana. Oppi-

mispäiväkirjassa opiskelija reflektoi ja tutkii omaa ajattelua kurssin aiheista ja suorittaa itsearvioin-

tia käyttäen hyväksi kirjoittamista (Lonka & Lonka 1996, 18). Osaamisen selvittämiseen oppimis-

päiväkirjasta on mahdollista hyödyntää Plack ym. (2007) kehittämää modifioitua Bloomin tak-
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sonomiaa. Se koostuu kuvion 15 mukaisesti kolmesta tasosta, jotka sisältävät tiedon keräyksen, 

tiedon analysoinnin ja johtopäätökset.  

Tiedon keräys

Johtopäätökset

Tiedon 

analysointi

TASO 1: Muistaminen ja ymmärtäminen

TASO 2: Analysointi

TASO 3: Luominen ja arviointi

 

Kuvio 18. Bloomin taksonomia sovitettuna oppimispäiväkirjojen arviointiin (Plack ym. 2007, 287). 

Kuvion 18 tasoilla 1-3 kuvataan sitä, mille tasolle opiskelijan tuottama oppimispäiväkirja asettuu 

sisällöllisesti. Tämän viitekehyksen mukaan voidaan tehdä oppimispäiväkirjan arviointi. Lonkan 

(Lonka & Lonka 1996, 19) mukaisesti oppimispäiväkirja ei tarkoita sitä, että opiskelija kirjaa luen-

noilla esitetyt asiat luettelomaisiksi muistiinpanoiksi.  

Tasolla yksi oleva oppimispäiväkirja kuvaa Bloomin kognitiivisia tasoja muistaminen ja ymmärrys. 

Opiskelija on siis lähinnä kuuntelijan ja tiedon kerääjään roolissa ja kirjaa muistiinpanoja ylös ja 

yrittää ymmärtää keskeisiä käsitteitä. Hän on kirjoittanut oppimispäiväkirjaansa tuntemuksiaan ja 

kuvauksia oppimistaan. Hän pystyy myös alkeellisesti havaitsemaan, mitä asioita mistä kohdin hä-

nen oppimisessaan on puutteita. Merkittävää tasolle yksi on, että hän analysoi asioita lähinnä omas-

ta näkökulmastaan. (Plack ym 2007, 287.) 

Kehittyneempi ja syvällisempi oppimispäiväkirja muodostuu tasolla kaksi, tiedon analysoinnin ta-

solla. Tällä tasolla opiskelija yhdistää tekstissään aikaisemmat havainnot ja lisää tähän selkeästi 

enemmän faktuaalista tietoa. Miksi jokin asia on hänen mielestään tietyllä tavalla. Hän perustelee 

näkemystään ja korostaa asioiden ymmärtämistä nostamalla esimerkiksi vastaväittämiä opitusta 

asiasta. Hän osoittaa myös selkeitä johtopäätöksien luomista. (ibid., 287.) 

Viimeisenä kuviossa 18 esitetyllä tasolla ovat sellaiset oppimispäiväkirjat, joissa opiskelija selvästi 

osoittaa sellaista osaamista, missä yhdistyvät oma analyysi, synteesi ja arviointi. Hän kykenee esi-

merkiksi tekemään omia johtopäätöksiään ja yhdistelemään asioita aikaisemman kokemuksensa 
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perusteella. Merkittävä ero tason kaksi ja kolme välillä on se, että opiskelija on selkeästi itsenäinen 

ja kykenee rajaamaan oppimansa sekä yhdistämään sen uutta luovalla tavalla. Samalla hänelle on 

kehittynyt arviointikyky, jossa hän kriittisesti selvittää omia johtopäätöksiään. (ibid., 287.) 

Tärkeää oppimispäiväkirjojen analysoinnissa on systemaattisuus ja vertailtavien johtopäätösten te-

keminen. Tämän saman ongelman eteen opettaja joutuu myös muun muassa esseevastauksiin perus-

tuvia tenttejä arvioidessaan. Esseessä voi opiskelija vastaa tyypillisesti aihepiiriin liittyen, kun pel-

kästään esittelisi faktuaalista tietoa luettelomaisesti. Plackin ym. (2007) esittämä viitekehys ja op-

pimispäiväkirjojen luokittelu mahdollistaa tarvittavan systematiikan tuomisen myös näihin kysy-

myksiin. 

Tässä kohdassa on mahdollista argumentoida, mitä tekemistä opetussuunnitelman kannalta oppi-

mispäiväkirjoilla. Eivätkö oppimispäiväkirjat liity enemmän kurssin toteutukseen kuin varsinaiseen 

rakenteeseen? Oppimispäiväkirjat vaikuttavat opetussuunnitelman rakenteeseen seuraavanlaisen 

takaisinkytkennän kautta. Opiskelijoiden vaatimus oppimispäiväkirjojen käytöstä edellyttää, että 

niiden tuottama osaaminen arvioidaan sellaisella viitekehyksellä ja menetelmällä, joka on yhteenso-

piva kurssien tuottamien kompetenssien kanssa. Jos näin ei olisi, ei kompetenssia olisi mahdollista 

varmentaa. Itse asiassa voidaan argumentoida, että arvostelumenetelmät ja niiden luokittelu esimer-

kiksi Bloomin kaltaisella osaamistasoilla (esim. Tyran) on oleellinen osa osaamisperustaista opetus-

suunnitelmaa, ja kurssin toteutus on kiinteä osa opetussuunnitelmaa. 

4.5 Kansainvälisyyden kompetenssi opetussuunnitelmassa 

Gramanin (2010, 6) selvityksestä näkee voi havaita, että kansainvälisyyden määrä Suomen korkea-

kouluissa on lisääntynyt tasaisesti yhdentoista vuoden ajanjaksolla 2000–2011. Esimerkiksi vuonna 

2000 Suomesta lähti ulkomaille 6880 opiskelijaa ja maahantulijoita oli 4805. Vuonna 2010 maasta 

lähti 10123 opiskelijaa ja maahan tuli 8990 opiskelijaa. Tämä merkitsee noin 47 prosentin kasvua 

maasta lähtevien osalta ja noin 87 prosentin kasvua maahan tulevien osalta. Tästä voi tehdä johto-

päätöksen, että kansainvälisyys tulee lisääntymään opiskelijoiden keskuudessa myös tulevaisuudes-

sa. 

Opiskelijoiden kansainvälisyys eli muualla kuin kotimaassa vietettyjen opintojen määrä on lisään-

tynyt merkittävästi. Metropolia Ammattikorkeakoulusta lähteviä opiskelijoita oli vuonna 2009 382, 

kun vuonna 2010 heitä oli 443. Vastaavasti tulevia opiskelijoita oli vuonna 2009 264 ja vastaavasti 
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vuonna 2010 324. Kun verrataan tulevien opiskelijoiden suhdetta lähteviin, havaitaan sen olleen 

vuonna 2010 74,4. (Garam 2010, 12.) 

Metropolian strategia määrittelee, että opiskelijoilla pitää olla opinnoissaan myös kansainvälisyyttä 

korostavia opintojaksoja. Taustalla Metropolian strategiassa on eurooppalaisen tutkintojen viiteke-

hyksen toteamus: ”(…)kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisel-

la kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä(…)” (Opetusministeriön työryhmä… 2009:24, 

86).  

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston suositus määrittelee, että osaamisperustaisin opetussuun-

nitelmiin pitäisi lisätä kansainvälisyysosaamiseen liittyviä opintoja. Näiden opintojen tarkoituksena 

on lisätä ammattikorkeakoulusta valmistuvan osaamista työskennellä monikulttuurisessa ympäris-

tössä, tarjota näissä työtehtävissä tarvittava kielitaito sekä kyetä ottamaan huomion, mitä vaikutus-

mahdollisuuksia kansainväliset työmarkkinat tarjoavat. (ARENE 2010, 8.) 

Kansainvälinen toiminta on opetussuunnitelmatyön kannalta haastavaa ja vaatii suunnitelmallisuut-

ta. Esimerkiksi erilaiset kansainväliset projektit ja niiden liittäminen opintosuunnitelmaan kiinteäksi 

osaksi on vaativa suunnittelutehtävä. Syitä tähän on muun muassa se, että harjoittelupaikkoja on 

rajallisesti tarjolla. Tämä tarkoittaa sitä, että opetussuunnitelma pitää laatia siten, että pitää huomioi-

ta tilanne, että opiskelija ei pääse harjoitteluun. Toisaalta, jos osa luokan opiskelijoita pääsee tai 

haluaa harjoitteluun, pitää opetussuunnitelman joustaa tällaisessa tilanteessa.  

Harjoittelu ulkomailla aiheuttaa opetussuunnitelmaan myös opintojen sovituksesta johtuvia painei-

ta. Tämä johtuu siitä, kun opiskelija menee ulkomailla suorittamaan osan tutkinnostaan, hän ottaa 

siinä korkeakoulussa suoritettavia opintojaksoja. Ne eivät sisällöllisesti välttämättä täysin vastaan 

Metropolian opetussuunnitelmassa olevia opintoja. Käytännössä tämä merkitsee, että jokaiselle läh-

tevälle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka perusteella nämä 

opinnot sovitetaan opiskelijan opetussuunnitelmaan. Tällainen henkilökohtaisen opetussuunnitel-

man käyttö pitää ottaa huomioon osaamisperustaisessa opetussuunnitelmassa rakenteen joustavuu-

tena.  

Kuviossa 19 on esitetty kansainvälisyysopintojen määrän maksimimäärä opiskelijan opinnoissa. 

Tähän ei lueta liittyväksi suoraan englanninkielisiä ohjelmia, vaan suomenkieliseen nuorisokoulu-

tukseen liittyvä kansainvälisyys. (Kansainvälisyys opetus… .) 
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 kansainvälistyminen
- Kieli- ja kulttuurien väliset opinnot

- KV-tutorointi

 Kulttuurimuutokseen 
valmentautuminen

- KV-infot
- Vieraat kielet

Kansainvälisen uran aloitusvuosi
- Intensiivikurssit kotimaassa / 

ulkomailla

 Kansainvälisen vaihdon vuosi
- Intensiivikurssit kotimaassa / 

ulkomailla

 Kansainvälisen vaihdon vuosi
- Projektit 

- Englanninkielinen lopputyö

KV-taso 10 % (väh 3 op)

KV-taso 40 % (väh 12 op)

KV-taso 50 % (väh 15 op)

KV-taso 100 % (väh 30 op)

4. vuosi

3. vuosi

2. vuosi

1. vuosi

 
 

Kuvio 19. Kansainvälisyys Metropoliassa (mukailtu lähteestä Kansainvälisyys opetus…) 

Kuvion 19 mukaisesti kansainvälisyys rakentuu Metropolian opetussuunnitelmissa neljän vuoden 

aikana. Ensimmäisenä vuonna kansainvälisyys tarkoittaa lähinnä orientoivien opintojen sisällä ole-

vaa kansainvälisten opintojen osuutta. Tähän liittyy myös tuutorointi kansainvälisiin opintoihin liit-

tyen. Toisena vuonna opiskelijoille annetaan mahdollisuus suorittaa myös valinnaisia kieliopintoja 

ja mahdollistetaan osallistua vaihto-ohjelmiin. Ongelmaksi tällaisessa saattaa muodostua se, että 

opiskelijan opiskelijaidentiteetti omasta ammatistaan ei välttämättä ole vielä rakentunut.  

Esimerkiksi nelivuotisessa tutkinnossa hän on käynyt lähinnä perusopintoja läpi, joista iso osa saat-

taa olla opittu jo yleissivistävässä koulutuksessa, kuten lukiossa. Tällainen opiskelijavuotena vaih-

toon lähteminen merkitsee opiskelijalle enemmänkin kansainvälistymisen vaiheen aloittamista elä-

mästä enemmän kuin pelkästään tiettyjen kurssien suorittamista. (Kansainvälisyys opetus… .) 

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena opiskelijan ammatti-identiteetti on todennäköisesti pa-

remmin kehittynyt, sillä hän on jo suorittanut selkeästi enemmän sellaisia kursseja, joita ei tarjota 

yleissivistävässä koulutuksessa. Tällaisessa vaiheessa opiskelijan osallistuminen ulkomaille lähte-

minen voi olla selkeästi ammattiaineopintoihin liittyvää muun muassa harjoittelun muodossa.  
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Suurin osa vaihdosta onkin yleensä harjoittelun suorittamisen liittyvää opiskelijavaihtoa. Ammatti-

korkeakoulussa tapahtuva harjoittelu merkitsee suurinta osaa ammattikorkeakoulujen opiskelija-

vaihdosta. Ulkomaille tapahtuvasta vaihdosta noin 42 prosenttia on harjoitteluun liittyvää. Metropo-

liassa tämä osuus on noin 41 prosenttia. (Garam 2010, 20–21.) 

Ulkomailla tehtävät projektityöt tai päättötyöt ovat mahdollisia lähinnä opintojen neljäntenä vuon-

na. Metropolian eräänä tavoitteena on mahdollistaa opiskelijalle tällainen projektityö kansainväli-

sessä ympäristössä. Kuvion 19 mukaisesti opiskelijalle voisi kertyä 30 opintopistettä enintään kan-

sainvälisiä opintoja. Toisaalta, esimerkiksi insinööritutkinnossa harjoittelua on 30 opintopistettä, ja 

jos tämä suoritetaan kokonaisuudessaan ulkomailla, muodostuu pelkästä harjoittelusta kokonaisuu-

dessaan tuo esitetty 30 opintopistettä. (Kansainvälisyys opetus… .) 

Metropoliassa on menossa hanke opintojen joustavan suunnittelun mahdollistaman työkalun kehit-

tämiseksi ja käyttöönottamiseksi osaamisperustaisessa opintosuunnitelmassa. Tämä työkalu, nimel-

tään eHops mahdollistaa joustavan tavan opiskelijalle liittää ja hyväksyttää tutkintoonsa kansainvä-

lisiä opintoja. Tällä on mahdollista lisätä kansainvälisiä opintojaksoja ja –kokonaisuuksia opiskeli-

jan opintosuunnitelmaan joustavammin. 

4.6 Insinöörikoulutuksen opetussuunnitelman erityiskohtia 

Metropolian Ammattikorkeakoulun insinöörin koulutus siirtyy muiden opetussuunnitelmien kanssa 

osaamisperustaiseen opetussuunnitelmaan lukuvuonna 2012–2013. Insinöörikoulutuksen erikois-

kohtana on CDIO-mallin käyttöönoton jatkaminen. CDIO tulee sanoista Conceive-Design-

Implement-Operate. Tausta-ajatuksena ei ole hämmentää osaamisperustaisuutta tai poistaa opetus-

suunnitelmista EQF-viitekehystä, vaan korostaa insinöörin toimintamallia yhteiskunnassa.  

CDIO-mallin tausta-ajatuksena on valmistuvalta insinööriltä edellytettävä osaaminen, jossa koros-

tuu kaksi painopistettä. Insinöörillä on oltava entistä suurempi tekninen tietämys asioista. Tämän 

lisäksi, insinöörillä on oltava sellaiset sosiaaliset ja systeemiajattelun taidot, että hän osaa työsken-

nellä todellisessa usean insinöörin tiimeissä sekä tuottaa sellaisia järjestelmiä ja tuotteita, jotka täyt-

tävät yritysten ja yhteiskunnan tarpeet.  Nämä kaksi painopistettä voidaan tiivistää yhteen lau-

seeseen: ”Graduating engineers should be able to Conceive-Design-Implement-Operate complex 

value-added engineering systems in a modern team-based environment”. Tämä lause korostaa sitä, 
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että valmistuvan insinöörin pitää kyetä suunnitelmaan, toteuttamaan ja testaamaan sellaisia järjes-

telmiä, joille on yhteiskunnallista lisäarvoa.  (Crawley ym. 2011, 2.) 

Merkittävä havainto CDIO-mallissa on se, että niin sanottujen perus- ja ammattiaineiden jaottelu 

erikseen on tuottanut merkittäviä ongelmia opinnoissa. Opiskelijalle ei välttämättä kerry ymmärrys-

tä siitä, mihin esimerkiksi perusopinnoissa olevia matematiikkaa tai fysiikkaa tarvitaan, jos ne ope-

tetaan kovasti erillään ilman soveltavaa osuutta. Esimerkiksi Kalima (2011, 214) on osoittanut, että 

insinööriopiskelijoiden keskeyttämisen osatekijänä on motivaation puute, joka on syntynyt esimer-

kiksi siitä, että matematiikka opetetaan irrallaan ammattiaineista eli opiskelijat eivät ymmärrä, mi-

hin matematiikkaa tarvitaan.  

Bankel ym. (2003, 313) ovat havainneet käytännön tutkimusten jälkeen, että CDIO-mallista löyty-

vät seuraavat ominaisuudet: 

 Se on rakennettu noudattamaan samanlaista rakennetta kuin nykyaikainen insinöörityö yri-

tyksissä 

 Se on kokonaisvaltainen ja täyttää samat vaatimukset kuin muutkin vastaavat viitekehykset 

insinöörikoulutusten vaatimusten kohteista 

 Se on esitetty riittävällä tarkkuudella, jotta CDIO-mallin aihepiirit pystytään opettamaan ja 

välittämään opiskelijoille 

 Se on linkitetty sisäiseen mittausprosessiin valmistuvan insinöörin asiantuntemuksen (profi-

ciency) mittaamiseksi. 

CDIO-mallin opetussuunnitelma rakentuu UNESCO
1
n määrittelemistä neljästä universaalista kou-

lutuksen perustyypistä. Nämä ovat oppia tietämään, tekemään, elämään yhdessä ja oppia olemaan 

(Crawley ym. 2011, 7). CDIO-malliin nämä rakentuvat siten, että niistä rakentuvat kuvio 20 mukai-

sesti CDIO. Kuvion 20 asettelulla on tarkoitus korostaa, että opiskelijalla on kolme (kuvio 20 1-3) 

pääosa-aluetta, joita opetussuunnitelma opettaa. CDIO tuo lisänä sen, että nämä yhdistetään integ-

roivaksi kokonaisuudeksi. 

                                                 

 

1
YK:n koulutus. tiede ja kulttuurijärjestö  http://www.unesco.org/new/en/unesco/  

http://www.unesco.org/new/en/unesco/
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4. CDIO

1. Tekninen tietämys ja päättely
2. Henkilökohtainen ja 

ammattitaito
3. Sosiaaliset taidot

 

Kuvio 20. CDIO-mallin rakennuspalikat (Crawley ym. 2011, 6). 

Kuvion 20 kohdassa yksi esitetty tekninen tietämys ja päättely sisältävät perustaltaan luonnontietei-

tä, esimerkiksi matematiikka ja fysiikkaa. Tämä on sisältään UNESCOn koulutuksen periaatteen 

tietämisestä. Tietämisen taso pitäisi olla sellainen, että opiskelija kykenee soveltamaan osaamistaan. 

Kuvion 20 kohdassa kaksi esitetty henkilökohtainen ammattitaito toteuttaa puolestaan UNESCOn 

koulutuksen periaatteen olemaan oppimisesta. Tämä tarkoittaa CDIO-mallissa ongelmanratkaisuky-

kyä, esimerkiksi että opiskelija kykenee tunnistamaan ongelman ja määrittelemään sen, hän kyke-

nee valitsemaan oikeat työkalut ongelman selvittämiseen, hän osaa tehdä kokeita ja testejä ja hänel-

lä systeemiajattelua eli hän osaa muodostaa vaikutusketjuja ja ajattelemaan holistisesti. Hän ymmär-

tää ammattitaitonsa ja sen rajat. (Crawley ym. 2011, 29–30.) 

CDIO-mallin sosiaaliset taidot (kuvio 20) muodostuvat UNESCOn periaatteena yhdessä elämisen 

periaatteen ympärille. Tähän liittyvät muun muassa tiimityö siten, että opiskelija kykenee muodos-

tamaan tiimejä, suunnittelemaan tiimin työskentelyä ja ottamaan vastuuta esimerkiksi tiimipäällik-

könä. Niin ikään, sosiaalisiin taitoihin kuuluvat erityisesti kommunikoinnin taidot, kuten kommuni-

kointistrategian määrittely ja muodostaminen, kommunikointirakenteet kuten argumentointitaidot 

sekä suullinen ja kirjallinen ilmaisu. Erikseen mainitaan myös vuorovaikutus erilaisissa kulttuureis-

sa ja verkottuminen. (Crawley ym. 2011, 32–33.) 

Viimeisenä CDIO-mallissa on kuvio 20 mukaisesti itse CDIO, joka tarkoittaa neljää verbiä, 

UNESCOn periaatetta tekemisestä. Opiskelija osaa määritellä, mitä tarpeita on olemassa ja asettaa 

päämäärät näiden mukaan (Conceive). Hän ymmärtää alansa suunnittelun paradigmat ja tehdä ana-

lyysiä suunnitelman toimivuudesta (Design). Opiskelija kykenee toteuttamaan (Implement) esimer-

kiksi suunnittelemansa laitteen ja ohjelmiston sekä testata sen toimivuuden ja verifioida sen sopi-

vuuden esimerkiksi jotain standardia vasten.  Lopuksi, opiskelija käyttää (Operate) suunnittelemian-

sa laitteita esimerkiksi siten, että hän kykenee optimoimaan ja parantamaan nykyistä laitetta, ja suo-

rittamaan kustannusoptimointia laitteen toiminnan kannalta. (Crawley ym. 2011, 35–38. ) 

Kuten Bankel ym. (2003) toteavat, esitetty CDIO-malli on tunnustettu toimivaksi. Kuitenkin, Eu-

roopassa on käytössä yhteinen tutkintojen viitekehys (EQF), joka on kahdeksantasoinen.  
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Yhteistä CDIO:lle ja EQF:lle on se, että ne perustuvat molemmat osaamiseen pohjautuvaan luokit-

teluun. EQF on tarkoitettu yleiseen osaamistason kuvauksen eurooppalaisissa opetusta järjestävissä 

yhteisöissä, eikä keskity insinöörikoulutukseen. CDIO:n kehityksessä ovat olleet mukana erityisesti 

teollisuuden edustajat, joten sillä on mahdollisuus esimerkiksi kiihdyttää innovointitoimintaa kor-

keakoulujen ja yliopistojen välillä. (Castelli ym. 2010, 1.) 

Oheiseen taulukkoon 1 on koottu vertailu EQF-tasojen ja CDIO-tasojen välillä sekä EQF:lle kysei-

selle tasolle määritellyn osaamisen välille. EQF-tasot ovat hienojakoisemmat ja CDIO-mallissa 

puolestaan tasoja on 5. Taustana taulukon 1 ”EQF-verbit” kohdalle voidaan ottaa aikaisemmin tässä 

pro gradussa esitetty Bloomin taksonomia. Tämä taksonomia oli myös eräs yhteinen asia, millä pe-

rusteella näitä kahta mallia voitiin vertailla (Castelli ym. 2010, 11.).  

Eräs yhteinen nimittäjä CDIO- ja EQF-mallien tasoille on myös itsenäisyyden aste (autonomy).  

Korkeimmilla tasoilla (CDIO 5 ja EQF 7-8) itsenäisyys on suhteellisen suurta, mikä on tyypillistä 

korkeassa asiantuntija-asemassa toimivalle henkilölle. Vastaavasti CDIO 3-4 ja EQF 5-6 tasoilla 

itsenäisyys on pienempää. Tämä tarkoittaa sitä, että ko. tasoilla toimivan henkilön osaamistaso riit-

tää vastuun ottamiseen, mutta ei samassa määrin itsenäisesti mitä korkeimmilla tasoilla. (Castelli 

ym. 2011, 13.) 

Taulukko 1. EQF ja CDIO:n vertailua (mukailtu lähteestä Castelli ym. 2010, 11) 

EQF-

taso 

EQF-verbit CDIO-

taso 

8 Taidot: luoda, kehittää, ratkaista, innovoida 

Kompetenssi: kehittää uusia ideoita ja prosesseja. 

5 

7 Tieto: kriittinen ajattelu (critical awareness); taidot: ongelmanratkaisu, inno-

vointi, kehitys, integrointi; kompetenssi: hallinnointi, muuntaminen, suoritus-

kyvyn arviointi 

4-5 

6 Tieto: kriittinen ymmärrys (critical understanding); taidot: innovointi, ratkai-

su; kompetenssi: harjoittelu (exercise), arviointi, kehittäminen (develop) 

4 

5 Tieto: tietoisuus (awareness); taidot: kehitys (develop); kompetenssi: harjoit-

telu, arviointi 

3-4 

4 Taidot: tuottaa ratkaisuja; kompetenssi: valvoa, parantaa 3-4 
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Edellä kuvatuista erilaista viitekehyksistä ja niiden vertailusta voi jäädä sellainen kuva, että miten 

tällainen monimutkaisuus hyödyttää itse opiskelijaa tai ympäröivää yhteiskuntaa. Toisaalta, liian 

nopea eurooppalainen koulutuksen harmonisointi voi aiheuttaa ongelmia (esim. van Biesen ym. 

2009, 219).  Mikään viitekehys ei ole riittävä, jos sitä ei riittävällä mitata tai järjestelmää ei arvioi-

da. Suomalaisessa järjestelmässä korkeakouluja arvioi korkeakoulujen arviointineuvosto, joka on 

määritellyt erääksi auditoinnin kohteeksi koulutusohjelmat ja niitä vastaavat kokonaisuudet (Kor-

keakoulujen… 16:2010, 9).  

4.7 Yhteenveto 

Luvussa tuotettiin vastaus tutkimuskysymykseen kolme: ”Mitkä ovat Metropolian osaamisperustai-

sen opetussuunnitelmatyön käytännöt ja teoreettiset lähtökohdat?” Tiivistetysti Metropolian osaa-

misperustainen opetussuunnitelma rakentuu eurooppalaisen tutkintojen viitekehykseen. Teoreettise-

na taustana osaamisperustaisuudelle on lisäksi Bloomin teoreettinen viitekehys osaamisen kehitty-

misestä. Insinöörikoulutuksessa on käytössä myös CDIO-malli, jonka ilmeinen yhteneväisyys 

Bloomin taksonomian kanssa kävi ilmi tutkimuksessa. Tutkimuksessa havaittiin, että Metropolian 

osaamisperustaisessa opetussuunnitelma rakentuu prosessinomaisesti, jossa otetaan huomioon yl-

häältä-alas -menetelmän mukaisesti tutkinnon yleiset kompetenssit, ammattikorkeakoulujen tutkin-

noille yhteisesti asetetut kompetenssit ja nämä lopulta muodostavat opintosuunnitelman. Lisäksi 

havaittiin, että opetussuunnitelma on vaativa prosessi, sillä kompetenssien määrittäminen ei ole 

yksinkertaista, ja toisaalta osaamisen oppimiselle oleellinen aikataulutus tuo prosessin mukaan 

oman haasteensa. Metropolian käytännön tietojärjestelmätyökalut opetussuunnitelman käytännön 

toteuttamiselle ovat olemassa. 
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5 METROPOLIAN TIETOTEKNIIKAN INSINÖÖRIKOULUTUKSEN 

OSAAMISPERUSTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 

Tässä luvussa tuotetaan vastaus luvussa 3.2 esitettyyn tutkimuskysymykseen: ”Millainen on Metro-

polian tietotekniikan insinöörikoulutuksen osaamisperustainen opetussuunnitelma?” Tutkimusky-

symykseen vastataan selvittämällä opetussuunnitelman konkreettista osaamisperustaista rakennetta, 

miten se on muodostunut ja miten se sitoutuu tässä pro gradussa esitettyihin oppimiskäsityksiin ja 

viitekehyksiin osaamisperustaisesta oppimissuunnitelmasta. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole esitellä 

kaikkia kursseja ja kurssikokonaisuuksia osaamisperustaisina niiden runsauden takia.  

Metropolian tietotekniikan insinöörin opetussuunnitelman empiirinen aineisto on ollut olemassa ja 

osittain kerätty toimintatutkimuksen aikana. Ensinnäkin, se koostuu opetussuunnitelman rungosta, 

johon varsinaiset kurssit on koottu. Tämä runko on muodostunut toimintatutkimuksen aikana ja 

lähtökohtana on käytetty aikaisempia opetussuunnitelmia. Opetussuunnitelmassa olevat kurssit ra-

kentuvat kurssikuvausten pohjalta, jotka puolestaan perustuvat lähdekirjallisuuteen ja opettajan itse 

koostamaan aineistoon. Analyysi kohdistuu tähän aineistoon. Metodina sovelletaan sisällönanalyy-

siä ja käsitetutkimusta. 

5.1 Taustaa 

Tietotekniikan opintosuunnitelmassa vuodelle 2012–2013 muuttuu kaksi merkittävää asiaa: se 

muuttuu osaamisperustaiseksi ja kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, tietoverkot ja tietoliikennetekniik-

ka yhdistetään. Tämä yhdistäminen johtuu siitä, että tietoliikennetekniikan suosio on vähentynyt 

niin pieneksi, että siitä ei kannata järjestää erillistä suuntautumisvaihtoa. Eräs merkittävä syy tieto-

liikennetekniikan vähenemiseen on ollut yhteiskunnassa käynnissä oleva rakennemuutos, lähinnä 

sen vuoksi että Nokia Oyj ja muut alan teollisuus on vähentänyt tietoliikennelaitteiden suunnittelu- 

ja kehitystä Suomessa voimakkaasti (Suomen virallinen tilasto 2011). Osaamisperustaisuus merkit-

see sitä, että kurssien kuvaus pitää muuttaa osaamisperustaiseksi ja samalla arvosteluperusteet pitää 

olla ilmaistu osaamisen kautta.  

Osaamisperustaisuuden näkyminen kurssikuvauksessa tarkoittaa ensinnäkin tavoitteiden kuvaamista 

selkeillä toiminnallisilla verbeillä. Toiseksi Metropoliassa Bloomin taksonomian revisoidun version 

(Krathwohl 2002) mukaisten verbien (muistaa-ymmärtää-soveltaa-analysoi-arvioi-luo) lisäämistä 
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kurssien kompetenssien arviointiin. Nämä kompetenssit saadaan jokaisesta kurssista esiin luvussa 

4.3 kuvion 13 mukaista kompetenssimatriisia hyväksi käyttäen, ja näille laaditaan arviointi kolmelle 

tasolle (tyydyttävä-hyvä-kiitettävä). Tämä kuuluu tämän toimintatutkimuksen erääseen vaiheeseen.  

Kursseja on kuitenkin niin paljon, useita kymmeniä, joten kaikkien kurssien muutostyön esittämi-

nen ei ole tarkoituksen mukaista. Nämä muutostyöt tehtiin opettajatyöryhmissä, joissa jokaiselle 

kurssille oli määrätty vastuuopettaja.  

Seuraavassa on esitetty erään tietoverkkojen ammattiopintoihin 3. vuoden syyslukukaudelle ajoite-

tun kurssin ”Windows Server –aktiivihakemisto” kurssin kuvaus osaamisperustaisena lukuvuoden 

2012-2013 osaamisperustaiseen opintosuunnitelmaan. Tämän tutkimuksen kirjoittaja on ollut pää-

vastuullisena tietoverkkoihin kuuluvien Windows-kurssien sisällön muokkaamisessa. Aluksi kurs-

sista tehtiin induktiivinen sisällönanalyysi, jossa pyrittiin löytämään kurssin ydinsisältöön kuuluvat 

asiat. Aineistona oli aikaisempi kurssikuvaus, opettajan oma opetusmateriaali sekä kurssin lähdekir-

jallisuus. Windows Server –kurssin kannalta ydinsisällöiksi (käsitteiksi) muodostuivat nimipalvelu, 

aktiivihakemisto, sertifikaattipalvelut sekä aktiivihakemiston eri roolit ja palvelut. Tämän jälkeen 

suoritettiin käsiteanalyysi, jossa pyrittiin selvittämään eri käsitteiden välisiä suhteita. Esimerkiksi, 

miten nimipalvelu liittyy aktiivihakemistoon tai miten sertifikaattipalvelut ja aktiivihakemiston roo-

lit ovat keskenään yhteydessä. Tämän jälkeen oli mahdollista määrittää varsinaiset ammatilliset 

tiedolliset ja taidolliset kompetenssit. Tähän vaiheeseen käytettiin kuviossa 13 esitettyä kompetens-

simatriisityökalua (s. 49). 

Kun Windows Server –kurssille oli tehty kompetenssimatriisi, piti tuottaa vielä kurssin kompetens-

sien eli osaamisen arviointi. Kurssin tavoitteissa lukee: ”Opintojakson jälkeen opiskelija osaa: kon-

figuroida nimipalvelun (DNS) aktiivihakemistoon; konfiguroida aktiivihakemiston; konfiguroida 

aktiivihakemiston roolit ja palvelut; ylläpitää aktiivihakemistoympäristöä”. Kuten havaitaan, tavoit-

teet on kirjattu selkeinä lauseina ja osaamisena. Opiskelija osaa konfiguroida aktiivihakemiston; 

opiskelija osaa ylläpitää aktiivihakemistoympäristö. Tällainen ilmaisee opiskelijalle ja työnantajalle 

konkreettisen sen, mitä taitoja ja tietoja hän on oppinut. Toisaalta opettajan velvollisuudeksi jää 

sovittaa pedogiikkansa siten, että hän kykenee tuottamaan opiskelijoille kurssilla vaadittavan osaa-

misen. Lähtökohtaisesti kurssin arviointiosuudessa käytetään Bloomin taksonomian mukaista, kuusi 

portaista tasoa opiskelijan oppimisen tasosta jokaisesta kompetenssista. Korkeimmalla tasolla opis-

kelija kykenee luomaan ja arvioimaan. Alemmilla tasoilla opiskelija muistaa ja ymmärtää faktuaali-
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sia asioita.  On kuitenkin huomioitava, että peruskurssilla Bloomin määrittelemä ”luominen” on eri 

asia kuin jatkokurssilla. Tämä ero on pyritty tuomaan siten, että perus- ja jatkokurssien kompetens-

sit eroavat siten, että jatkokurssilla olevat kompetenssit kuvaavat suurempia kokonaisuuksien hal-

lintaa (esim. suunnitteluosaaminen) kuin peruskursseilla (esim. käsitteiden ymmärtäminen).  

Seuraavassa on esitetty Windows Server –aktiivihakemisto –kurssin osaamisen arviointi  kahden 

kompetenssin (nimipalvelun konfigurointi ja aktiivihakemiston ylläpito) tasolla tyydyttävä (arvosa-

nat 1-2) ja tasolla kiitettävä (5).  

Tyydyttävä (1-2): 

 

 Kompetenssi: Nimipalvelun (DNS) konfigurointi 

- Opiskelija osaa luoda vyöhykkeet (Zone) ja konfiguroida ne auttavasti; 

- Opiskelija ymmärtää, mikä on DNS ja osaa konfiguroida sen auttavasti. 

Kompetenssi: Aktiivihakemiston pystyttäminen 

- Opiskelija osaa luoda toimialueen (domain) ja konfiguroida aktiivihakemiston autta-

vasti;  

-Opiskelija ymmärtää, mikä on metsän (forest) ja toimialueen (domain) erot ja osaa 

määrittää aktiivihakemiston tason; 

- Opiskelijaa ymmärtää, mitkä ovat FSMO-roolit ja niiden merkitys. 

 Kiitettävä (5): 

 Kompetenssi: Nimipalvelun (DNS) konfigurointi 

- Opiskelija osaa luoda vyöhykkeet (Zone) ja konfiguroida ne itsenäisesti; 

- Opiskelija ymmärtää, mikä on DNS ja osaa konfiguroida sen itsenäisesti; 

- Opiskelija osaa tehdä asioita luovasti ja kriittisesti arvioida tekemiensä ratkaisujen so-

pivuutta ja vaikutuksia. 

 Kompetenssi: Aktiivihakemiston pystyttäminen 

- Opiskelija osaa luoda toimialueen (domain) ja konfiguroida aktiivihakemiston; 

- Opiskelija ymmärtää, mikä on metsän (forest) ja toimialueen (domain) erot ja osaa 

määrittää aktiivihakemiston tason; 

- Opiskelijaa ymmärtää, mitkä ovat FSMO-roolit ja niiden merkitys; 

- Opiskelija osaa itsenäisesti valita oikean FSMO-roolin tarpeeseen; 

- Opiskelja tietää, mikä on GC-rooli ja osaa konfiguroida sen itsenäisesti; 

- Opiskelija osaa tehdä asioita luovasti ja kriittisesti arvioida tekemiensä ratkaisujen so-

pivuutta ja vaikutuksia. 

Windows Server –aktiivihakemisto –kurssin arvioinnista havaitaan Bloomin taksonomian oppimis-

tasojen muutos riippuen siitä, millä tasolla opiskelija on suorittanut kurssit ja hallitsee kurssille ase-

tetut kompetenssit. Tyydyttävällä tasolla opiskelija hallitsee kompetenssit auttavasti, ja hän ei esitä 

merkittävästi sellaisia luovia ja soveltavia ratkaisuja. Kiitettävällä tasolla näkyy itsenäinen toiminta, 
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luovuus ja kriittinen arviointi, mikä on Bloomin taksonomian mukaisesti ylimmillä tasoilla osaami-

sessa. Oleellista on, että jokainen kompetenssi arvioidaan kolmella tasolla ja myös sanallisesti. Ar-

vioinnin käytännön hoitaa jokainen kurssin vastuuopettaja. Kurssin kompetenssien arviointia laadit-

taessa onkin oltava huolellinen, että jokainen kompetenssi on mahdollista arvioida. Esimerkiksi 

Windows Server –aktiivihakemisto –kurssin kompetensseista suurin osa sellaista, joka edellyttää 

käytännön koetta arvioinnin tekemiseen. Paperille tehtävä tentti ei ole riittävä. 

Kuviossa 21 on esitetty Metropolian tietotekniikan insinöörin tutkinnon rakenne lukuvuonna 2012–

2013. Opiskelija suorittaa yhteiset opinnot 135 op ja tämän jälkeen valitsee kahdesta suuntautumis-

vaihtoehdosta. Tämän jälkeen suoritettavat CDIO-projekti, työharjoittelu ja insinöörityö tehdään 

omaan alaan liittyvänä. Verrattuna luvussa 2.3 esitettyyn tutkintoon, rakenne on yksinkertaistunut 

siten, että tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto puuttuu. Spesialisointiin johtavat opinnot 

ovat siten 240 op tutkinnosta 105 opintopistettä. Rakenteeseen kuuluvat pakollisena vapaasti valit-

tavat opinnot, päättötyö, työharjoittelu sekä kieliopintoja, jotka määritellään Valtioneuvosten ase-

tuksella (A352/2003). 

Yhteinen osuus 135 op 

OhjelmistotekniikkaCDIO-projekti 15 op CDIO-projekti 15 op

Työharjoittelu 30 op

Insinöörityö 15 op

Työharjoittelu 30 op

Insinöörityö 15 op

Tietoverkot 

30 op + 15 op

Ohjelmistotekniikka

30 op + 15 op

 

Kuvio 21. Metropolian tietotekniikan insinööritutkinnon rakenne lukuvuonna 2012–2013 

Asetus (A352/2003) ei tarkemmin määritellä tarkemmin, kuinka laajoja kyseiset kokonaisuudet 

ovat insinöörin tutkinnossa, vaan yleisesti että niitä pitää tutkinnossa olla. Myöskään sitä, miten 

opinnot ilmenevät tutkinnosta ei ole määritelty. Esimerkiksi se, että työharjoittelu on kirjoitettu jon-

kun muun kurssin sisään, ei ole poissuljettu, vaan se on jätetty opetussuunnittelun ja toteutuksen 

vastuulle ammattikorkeakoulutasolle.  

Osaamisperustaisuutta ei ollut käytössä vielä luvun 2.3 esitetyssä 2011–2012 lukuvuoden opinto-

suunnitelmassa. Vuoden 2012–2013 opintosuunnitelmaan tuleva saamisperustaisuus ei vaikuta 

niinkään opetussuunnitelman rakenteeseen, vaan siihen, miten opetussuunnitelmassa olevat asiat 

kuvataan ja ilmaistaan osaamisina ja kompetensseina, kuten pro gradun luvussa 4.3 selvitetään.  
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Yleisesti ottaen, toteutustavat kursseissa siirtyvät selkeästi enemmän osaamisperustaiseen ideologi-

aan kuin niiden ladonta opinto-oppaassa antaisi ymmärtää. Tämä johtuu käytännön syistä. Yksittäi-

set oppiaineet ja niiden laajuus on ainakin toistaiseksi käytännössä vielä ilmaistava kursseina ja 

niihin liittyvinä opintopisteinä, jotta voidaan taata opintojen siirrettävyys ja vertailtavuus esimerkik-

si jatko-opintoihin haettaessa. Tämä siirrettävyys ja vertailtavuus käytännössä rajoittavat sitä, miten 

opetussuunnitelman rakenne pitää ilmaista.  

5.2 Yhteiset opinnot 

Opintosuunnitelmaan vuodelle 2012–2013 on merkitty yhteisiä opintoja 135 opintopistettä. Nämä 

on tarkoitettu suoritettavan siten, että pääosa opinnoista suoritetaan kahden ensimmäisen lukuvuo-

den aikana. Opinnot sisältävät matematiikka, ammattiaineita, viestintään ja yritystaloutta sekä va-

paasti valittavia opintojaksoja. Nämä vapaasti valittavat opintojaksot voidaan suorittaa myös kah-

den viimeisen vuoden aikana. Vapaasti valittavien opintojaksojen laajuus on ollut 15 opintopistettä, 

vaikkei asetus (A352/2003) määrittelekään tarkemmin laajuutta.  

Opintojen vallitsevana teemana ensimmäisen vuoden aikana on ryhmäytyminen ja yhdessä teke-

mään oppiminen. Tämän vuoksi ensimmäiselle opintovuodelle on määritelty johdantoprojekti, jon-

ka suorittaminen aloitetaan välittömästi opintojen alussa. Johdantoprojektiin kuuluu nimellisesti 

kolme kurssia: tietotekniikan perusteet 3 op, tekniikan suomi ja viestintä 3 op sekä PC:n käyttöönot-

to. Jokainen kurssi on laajuudeltaan 3 opintopistettä, eli kokonaislaajuus johdantoprojektille on 9 

op. Nämä kaikki kurssit opetetaan kuitenkin integroidusti siten, että niissä on samat opiskelijaryh-

mät sekä opettajat tekevät yhteistyötä.  

Tällaisella yhteistyöllä haetaan CDIO-mallissa esitettyä yhteistoimintaa ja samalla varmistetaan, 

että opiskelijat oppivat perusasiat esimerkiksi tietotekniikasta siten, että opiskelijat käyttävät esi-

merkiksi sosiaalisen median ja verkkoviestinnän välineitä oppimisessaan. Hieman yllättävää on, että 

vaikka opiskelijoilla on paremmat valmiudet näiden tietoteknisten välineiden käyttämiseen, he eivät 

kuitenkaan välttämättä suoraan näe niiden hyötyjä oppimisen kannalta (Valtonen 2011, 43). Käy-

tännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat käyttävät PowerPointia paperin ja kynän sijaan (ibid., 

43). Tärkeää onkin, että johdantoprojektikurissa omaksumaan laajemmin myös erilaisten verkko-

työkalujen käyttö ryhmätyön edistäjänä, sillä näitä taitoja tarvitaan myös jatkokursseissa. 
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Johdantoprojektissa korostuu myös ongelmaperustaisen oppimisen ajatus ongelman esittämisestä ja 

sen ratkaisemisesta ryhmässä. Samalla korostuu myös eri tietoalojen yhdistely ja näiden tietojen 

käyttö kyseisen ongelman ratkaisemisessa. Ongelmaperustaisessa oppimisessa oppimistilanteet py-

ritetään rakentamaan siten, että ne muistuttavat oikeaa ammatissa kohdattavaa tilannetta. (Poikela 

1998, 8-9.) 

Käytännössä tällaiset ammatilliset työelämätilanteet voitaisi toteuttaa johdantoprojektissa esimer-

kiksi siten, että PC:n käyttöönottokurssilla opiskelijat ratkaisevat sellaisia PC:hen liittyviä ongel-

mia, joihin on saatu tietämys tietotekniikan perusteet –kurssilla. Eräs tällainen käytännön ongelma 

voisi olla esimerkiksi, että opiskelijan tehtävänä on koota PC-tietokone oikeista osista ja laittaa se 

verkkoon. Vastaavasti, opiskelijat suorittavat raportoinnin näistä ongelmista ja omista kokemuksis-

taan suomen kieli ja viestintä –kurssin aikana.   

Perusopintoihin kuuluu myös matematiikan ja fysiikan opintojaksoja, jotka voidaan luokitella niin 

sanotuiksi perusaineiksi. Näiden osuus opinnoissa on suhteellisen suuri. Matematiikan osalta opin-

toja on 24 opintopistettä ja fysiikan osalta 15 opintopistettä (Metropolia Amm… 2011). Näiden 

irrallaan oleminen opiskelusta aiheuttaa opiskelijoille turhautumista, koska he eivät näe matemaat-

tisten aineiden antamisen taitojen hyödyntävän heitä tulevassa työssään (Kalima 2011, 139). Tämä 

vaikuttaa ongelmalliselta kysymykseltä ratkaista ja opiskelijoiden jatkuvasti heikkenevä matemaat-

tinen osaaminen ei ole uusi ja pelkästään Suomen koskeva asia (esim. Steen & Albers 1981, vii).  

Esimerkiksi mikään asetus ei sinänsä säätele matematiikan määrään tutkinnossa, vaikkakin erilaisia 

suosituksia on olemassa. Eurooppalainen insinöörijärjestö FEANI, johon myös Metropolia tietotek-

niikan insinöörin koulutusohjelma on akkreditoitu, määrittelee että insinööritutkinnossa on oltava 

tietyn verran niin kutsuttua korkeamman tason matematiikkaa. Korkeammaksi matematiikaksi mää-

ritellään esimerkiksi lineaarialgebra, analyyttinen geometria, differentiaalilaskenta, numeerinen 

analyysi ja diskreetti matematiikka. Näitä on oltava tutkinnossa vähintään 24 opintopistettä. Lisä-

määritelmänä on myös, että perustieteitä, esimerkiksi matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa on oltava 

vähintään 20 prosenttia tutkinnosta. Lisäksi, insinöörien ammattiaineita vähintään 60 prosenttia ja 

muita aineita 10 prosenttia. (FEANI 2004, 3.) 

FEANI-akkreditointia on pidetty suhteellisen tärkeänä eurooppalaiselle insinöörikoulutukselle 

muun muassa sen vuoksi, että sen on ajateltu työantajille mahdollisuuden EQF:n viitekehyksen mu-

kaisesti arvioida työntekijän ammattitaitoa ja todellista osaamista. Itse asiassa FEANI-järjestö on 
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ollut kehittämässä EQF-tutkintojen viitekehystä (European Commission 2005, 1). Tämä vaikutus on 

ollut osasyynä siihen, että matematiikka ja fysiikka ovat säilyneet itsenäisenä ja selkeä osana Met-

ropolian insinöörin tutkinnossa. Opiskelijoilla on mahdollisuus korostaa kuuluvansa FEANI-

yhteisöön hakemalla tutkintoonsa Eur.Ing.-tunnustusta. Tämä on säädellyt myös Metropoliassa ole-

van insinööritutkinnon rakennetta, jotta opiskelijoiden mahdollisuudet työllistyä myös eurooppalai-

sella työmarkkina-alueella eivät hankaloidu.   

Opintosuunnitelmassa vuodelle 2012–2013 matematiikan ja fysiikan kohtaamista ongelmista on 

pyritty ratkaisemaan siten, että matematiikkaa ajoitettu uudestaan vuosille 1-3. Lisäksi, matematii-

kan sisältöä on kehitetty enemmän ammattiaineiden lähtökohdista. Esimerkiksi diskreetti matema-

tiikka –kurssilla opetellaan erilaisia algoritmeja, joita käytetään tietoverkkojen ammattiaineiden 

kursseissa. Sen sijaan esimerkiksi differentiaalilaskennan sisältöä on kevennetty huomattavasti. 

Tämän lisäksi opintosuunnitelmassa on tehty selkeä linjaveto sen kanssa, koska esimerkiksi tietyt 

digitaalitekniikan ja tietokonetekniikan kurssit sisältävät matematiikkaa, ne luetellaan opintosuunni-

telmassa matematiikan alle. Yleisesti ottaen, tämä digitaali- ja tietokonetekniikka on tärkeää perus-

tietoa esimerkiksi tietoverkkoihin suuntautuvalle insinöörille sen vuoksi, että IP-verkkoihin kytket-

tävät laitteet, esimerkiksi reitittimet ja kytkimet ovat toimintaperiaatteeltaan pieniä tietokoneita.  

Riittävän perustason ymmärryksen saavuttaminen edellyttää, että opiskelija tuntee esimerkiksi tie-

tokonetta hallitsevan prosessorin toimintaperiaatteen, binaarimatematiikan, ymmärtää mitä etuja ja 

haittoja on tietyllä digitaalisilla ratkaisuilla sekä osaa käyttää jotain näiden ratkaisujen toteuttami-

seen tarkoitettua ohjelmaa. Lähtökohta on, että vikatilanteen sattuessa nämä perusteet oppinut insi-

nööri osaisi selvittää, mistä vika johtuu eikä vain todeta, että ”päivitä käyttöjärjestelmä” tai ”anna 

sen kylmentyä vähän aikaa ja yritä sitten uudelleen”. Insinöörinä pitäisi olla lähtökohtaisesti kiin-

nostunut ilmiöstä toimintojen takana, ja tätä myös insinööriltä odotetaan (Teknologiateollisuus 

2006, 13). Hyvin perusteet osaava insinööri pystyy profiloitumaan työpaikalla selkeästi asiantunti-

jaksi suorittavan työntekijän sijaan. 

Vuoden 2012–2013 opintosuunnitelman yhteisiin opintoihin kuuluu myös talouden- ja yrittäjyyden 

opintoja. Yrittäjyys ja erityisesti korkeakouluista valmistuneiden alkaminen yrittäjiksi ei ole hou-

kuttanut nuoria (Työministeriö 2002, 19). Syynä tähän ilmeisesti on, että yrittäjyys sisältää riskejä 

ja toisaalta esimerkiksi korkeasti koulutettujen työllisyys (esim. Akava 2009, 9) on pysynyt muuta 

väestöä korkeammalla tasolla, joten yrittäjyyttä ei ole nähty vaihtoehtona.  
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Jo kliseiseltä kuulostava Suomen kilpailukyvyn turvaaminen kuitenkin edellyttää, että suomalaiset 

ovat innovatiivisia ja luovat uusia keksintöjä ja perustavat sellaisia yrityksiä, mitkä toimivat kan-

sainvälisillä markkinoilla. Tämä on tärkeää siksi, että suomalainen yhteiskunta elää vientiteollisuu-

desta saaduilla rahoilla. Pelkän palvelutuotannon lisääminen ei auta, sillä tyypillisesti palvelut ovat 

sellaisia, joista ei saada vientituloja.  

Perinteisesti insinöörit ovat toimineet vientiteollisuusyrityksissä ja edelleenkin teollisuusyritys on 

insinöörin merkittävä työllistäjä (Akava 2009, 38). Jos opiskelijoita saadaan enemmän suuntautu-

maan yrittäjyyteen ja poistamaan yrittäjyyteen liittyviä ennakkoluuloja, on mahdollista että Suo-

meen syntyy uusia innovatiivisia vientiyrityksiä. Toki insinöörejä työskentelee myös muualla kuin 

vientiteollisuuden parissa eikä kotimarkkinoillakaan tapahtuva yrittäminen ole nykyään poissuljettu 

vaihtoehto valmistuvien insinöörien keskuudessa.  

Ammatillisen viestinnän kokonaisuuden laajuus on 15 opintopistettä ja se koostuu valinnaisesta 

kurssista. Kieliopintojen perustarkoituksena on mahdollistaa opiskelijan kansainvälisyys. Lisäksi, 

keliopinnot valmentavat tutkimusraporttien tekemiseen ja suulliseen ja kirjalliseen viestintään kah-

della kotimaisella kirjalla. Esimerkiksi työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä -kurssissa opiske-

lijalle opetetaan, miten hän pystyy hyödyntämään tekniikan tietolähteitä ja soveltamaan sekä tuot-

tamaan oman alansa tutkimustietoa. Kurssin ryhmäviestintäosuudessa opiskelijalle opetetaan toi-

mintaa ryhmässä ja ryhmädynamiikkaan liittyviä perusperiaatteita. Ammatillinen englanti –kurssin 

tavoitteena on auttaa opiskelijaa toimimaan aktiivisesti englannin kielellä työyhteisön asiantuntija-

roolissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. 

Ammatillisen viestinnän kurssin merkitys ja tarve on noussut kansainvälistyvän teollisuuden tar-

peista. Nykyaikainen teollisuusyritys toimii laajalla rintamalla myös ulkomailla ja erilaisten kulttuu-

rien kanssa. Erityisen tärkeäksi kommunikaatiossa on käynyt ilmi englanninkielen osaaminen. Näi-

den kurssien avulla mahdollistetaan se, että opiskelija kykenee itsenäisesti kehittämään englannin-

kielen ja ryhmätyön taitojaan perusteet hankittuaan.  

Ajallisesti nämä kurssit on sijoitettu toiselle ja kolmannelle vuodelle. Tämä sen vuoksi, että ensim-

mäisenä ja toisena vuotena kieliä ja viestintää opiskellaan, mutta eri näkökulmasta. Ammattiaineet 

käynnistyvät toden teolla vasta kolmannella vuotena ja ovat ajateltu, että opiskelijan olisi helpompi 

motivoitua ammatillisen viestinnän kursseihin. Samalla oletetaan, että hän näkisi paremmin yhtey-

den ammatillisen viestinnän opintojen ja varsinaisten ammattiaineiden välillä. 
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Yhteiset opinnot sisältävät vastaavaan tapaan kuin ensimmäisellä vuodelle määritelty yhdeksän 

opintopisteen johdantoprojekti ammatillisen projekti –kurssin, jonka laajuus on kuusi opintopistettä. 

Tämä projekti on ajoitettu tarkoituksella toisen opintovuoden kevääseen, koska se tehdään suuntau-

tumisvaihtoehdon valinnan jälkeen oman spesialiteettialan mukaisista ongelmista. Esimerkiksi oh-

jelmistotekniikan ammatillinen projekti on ollut viime vuosina erilaisilla pienillä roboteilla tehtäviä 

ohjelmointitehtäviä. Vastaavasti tietoverkoissa on rakenneltu pieniä internet-verkkoja, tehty 

WLAN-mittauksia ja pystytetty erilaisia palvelimia. Johdantoprojektin tapaan tässä korostuu 

enemmän CDIO-mallin korostama kontekstissa oppiminen (Bankel ym. 2003, 298). Tämä merkit-

see sitä, opiskelija tekee vastaavia asioita, joita hän todennäköisesti ratkoo tyypillisessä työtehtäväs-

sään tulevaisuudessa.  

Perusopintojen jälkeen valitaan varsinainen suuntautumisvaihtoehto 1,5 vuoden opiskelun jälkeen. 

Tämän jälkeen suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan alakohtaisia asioita. Nämä opinnot koostu-

vat pakollisista ja valinnaisista moduuleista. Moduulirakenne mahdollistaa havainnollisesti esittää 

kokonaisuudet opintosuunnitelmarakenteesta. Samalla tällainen moduuli esittää osaamisperustaises-

sa opintosuunnitelmassa mainittua kokonaisuutta. Metropolian opintosuunnitelmaohjeen (Opetus-

suunnitelmatyön ohje 2011, 4) korostaa, että jokaiselle moduulille laaditaan osaamiskuvaus.  

Moduulirakenteessa on myös heikkouksia. Esimerkiksi se, että jos opiskelija jättää suorittamatta 

jonkun kurssin, jos jatkomoduulin suorittamiseen on edellytyksenä tämän edeltävän moduulin 

osaaminen, opiskelijan opinnot saattavat viivästyä. Yleisesti ottaen, joustavuus opintosuunnitelmis-

sa on hyvä, sillä jo pelkästään eri pedagogiset käsitykset rakentuvat yksittäiseen opintosuunnitel-

maan vain pääpiirteittäin (Rauste-von Wright & von Wright 2003, 175). Käytännössä opiskelijan 

opintojen henkilökohtaistamisella, niin sanotulla henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla pyritään 

ratkaisemaan edellä kuvattu ongelma.    

5.3 Ohjelmistotekniikka 

Yleisesti ottaen, ohjelmistotekniikan opinnoissa opiskellaan ohjelmistotuotantoa eri puolelta. Pe-

rusmoduuleissa (30 op) suoritetaan kursseja muun muassa lausekielistä (C++, Java), suunnittelu-

malleista ja mallintamisesta sekä käyttöliittymistä. Mukana on myös kursseja tietorakenteista ja 

algoritmeista sekä käyttöjärjestelmistä. Valinnaisissa moduuleissa opiskelijalla on mahdollisuus 
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valita 15 opintopisteen moduuli mobiiliohjelmoinnista, ohjelmistoarkkitehtuureista, reaaliaikakäyt-

töjärjestelmistä sekä peliohjelmoinnista.  

Yleisenä paradigmana ohjelmistotuotannon menetelmiksi ovat vahvistuneet niin kutsutut ketterät 

menetelmät (Agile Methods). Nämä tarkoittavat käytännössä sitä, että ohjelmistoja ohjelmoidaan 

periaatteella nopeasti ja pienin toimivin prototyypein isommaksi kokonaisuudeksi. (Abrahamsson 

ym. 2002, 3).  

Merkittäviä eroja perinteiseen, hyvin pitkään suunnitteluun rakentuviin menetelmiin (Plan-Driven 

Methods) voidaan ajatella muun muassa kehittäjien, asiakkaiden, vaatimusten, arkkitehtuurin ja 

koon suhteessa. Ketterissä menetelmissä kehittäjät toimivat yhdessä toimien pienemmällä suunnitte-

lulla, jakaen hiljaisen tiedon, kun Plan-Driven –menetelmissä tehdään pitemmät ja kattavammat 

suunnitelmat ennen kuin varsinaista ohjelmointia edes aloitetaan. Tarkoitus ketterissä menetelmissä 

on nopean arvonlisän muodostus, kun taas Plan Driven –menetelmissä pyritään korkeaan ohjelmis-

tojen luotettavuuteen. Tyypillisesti pienemmissä ohjelmissa käytetään ketteriä menetelmiä ja suu-

remmissa ja monimutkaisemmissa hallitsevana ovat Plan Driven –menetelmät. (Boehm 2002, 68.) 

Ketterän menetelmien paradigma on pääosin käytössä ohjelmistotekniikan metodikursseilla sen 

vuoksi, että sillä saa nopeasti aikaan pieniä prototyyppisovelluksia ryhmässä ilman hyvin raskasta 

suunnitteluvaihetta. Tällainen toimintamalli sopii hyvin kurssimuotoiseen opiskeluun, missä harjoi-

tustyöt ovat tyypillisesti pieniä, sisältäen erilaisia opiskelijoiden tekemiä prototyyppejä ja malleja. 

Koska ketterä paradigma lähtee ongelmamäärittelystä, jossa ongelmaa ratkaistaan prototyyppien ja 

mallien kautta edeten syklisesti ongelmanratkaisuun, on mahdollista havaita ongelmalähtöiselle 

oppimiskäsitykselle tyypillinen tutoriaali rakenne.  

Ohjelmistotekniikan, CDIO-mallin mukainen projekti tehdään ennen insinöörityötä. Tyypillisesti se 

tehdään noin 4-6 hengen ryhmässä, jossa opiskelijat toteuttavat esimerkiksi yritykseen (Accenture 

2011) projektimuotoisesti oikeilla työvälineillä ja projektimuotoisesti isomman kokonaisuuden, 

jonka tuotoksena on esimerkiksi ohjelmisto.  

Tällainen neljännen opiskeluvuoden syksyllä tehtävä innovaatioprojekti sisältää osaamisten osalta 

esimerkiksi seuraavia asioita: projekti- ja verkosto-osaaminen, yhteistoiminnallisuus, ryhmätyö-, 

neuvottelu- ja viestintäosaaminen, asiantuntijaosaaminen, ongelmanratkaisu-, kehittämis- ja uudis-

tamisosaaminen. Osaamiskriteerit edellyttävät osaamisten arviointia, osaamisperustaisen opinto-
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suunnitelman mukaisesti.. Innovaatioprojektin osalta on ajateltu niin, että arviointi tallennettaisi 

kolmella tasolla: kiitettävä, hyvä ja tyydyttävä. Esimerkiksi kompetenssi ”asiantuntijaosaaminen” 

tarkoittaa kiitettävällä tasolla Bloomin taksonomian mukaista luomis- ja arviointitasojen taitoja, 

hyvällä tasolla sovellustason taitoja ja tyydyttävällä tasolla tunnistus ja ymmärtämisen tason taitoja. 

(Minno-työryhmä, 2.) 

5.4 Tietoverkot 

Tietoverkkojen suuntautumisvaihto rakentuu oheisen kuvion 20 teknologioiden ympärille. Ytimenä 

on oheisen kuvion mukaisesti IP-teknologia, johon nykyaikainen internet pohjautuu. Tämän perus-

tan alla on erilaisia niin kutsuttuja fyysisen kerroksen (ks. luku 2.3) teknologioita, kuten xDSL ja 

Ethernet. Vastaavista IP-teknologian päälle rakentuu suuri määrä erilaisia palveluja, esimerkiksi 

sähköposti, nimenselvitys (DNS), palvelimet ja pilvilaskenta.  

Tietoverkkojen merkitys kasvaa tulevaisuudessa voimakkaasti ja yhä nopeammat yhteydet tulevat 

kuluttajan saataville. Esimerkiksi Suomessa on tavoitteena, että vuonna 2015 suurimmalla osalla 

Suomen kansalaisia olisi 100 Mbs nopeuteen yltävä laajakaista (Tekes 2010, 14). Verkkoyhtiö 

Ericsson (2010, 22) ennustaa esimerkiksi, verkkoliikenteen määrä esimerkiksi PC-tietokoneesta 

kasvaa vuoden 2011 310 petatavusta/kuukausi vuoteen 2016 2500 petatavuun/kuukausi. 

 

Kuvio 20. Internet-arkkitehtuuri (Karila 2005, 2). 

Tietoverkkojen opinnot käytyään opiskelijalla on hyvä käsitys siitä, mitä internet ja siihen läheisesti 

liittyvät teknologiat toimivat. Opiskelun edetessä vuosien 2-4 aikana, opiskelijan ammatti-

identiteetti ja ammatillinen kasvu tapahtuvat soveltavien kurssien ja projektien myötä. Opiskelija 

kykenee yhdistämään asioita ja aikaisemmin oppimaansa uusissa tilanteissa. Tätä kehitystä arvioi-
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daan toteuttamalla laajempia projekteja ja oppimistehtäviä, joissa opiskelijan on hyödynnettävä 

aikaisemmin oppimaansa. Projekteja arvioidessa verrataan esimerkiksi toteutetun verkkojärjestel-

män toimivuutta annettuihin vaatimusmäärittelyihin. Arviointi voidaan tehdä myös kokonaisarvi-

ointina jossa huomioidaan toteutuksen käytettävyyttä, optimointia ja kattavuutta. (TVT/TLT-

opetuksen suunnittelupäivät.) 

Tietoverkkojen suuntautumisvaihtoehto koostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta 15 

opintopisteen moduulista. Ensimmäisessä pakollisessa moduulissa opiskellaan IP-verkkoja, langat-

tomia verkkoja ja IP-verkkojen hallintaa. Toisessa pakollisessa moduulissa opiskellaan IP-pohjaisia 

yritysverkkoja. Näiden kahden ero se, että yritysverkot rakentuvat tyypillisesti organisaation sisälle 

rakennettaviin verkkoihin, joiden hallinta on paikallista, organisaatiosta lähtevää. Vastaavasti yri-

tysverkot ovat sellaisia, jotka kuuluvat operaattoritasolle. Nämä verkot sellaisia, joissa hallinta kä-

sittää useiden eri organisaatioiden välisten verkkojen liikenteen hallinnan.  

Tietoverkkojen pakollisten aineiden moduulit toteutetaan yhteistyössä Cisco Systemsin perustaman 

Cisco Networking Academy –ohjelman mukaisesti. Cisco Networking Academy –ohjelmassa labo-

ratorioympäristöt ja oppimateriaali on Cisco Systemsin tuottamaan. Opettajilta vaaditaan sertifioin-

ti, jotta opetus akatemiassa onnistuu. Laboratoriot ja oppimateriaali ovat suunniteltu siten, että niis-

sä on mahdollista tehdä oikeita verkkotilanteita simuloivia kokonaisuuksia ja tähän liittyvää ongel-

man ratkaisua (vrt. ongelmalähtöinen oppiminen). (Cisco Networking Academy 2011.) 

IP-verkot kokonaisuus käsittää kokonaisuudessaan neljä kurssia, jotka täyttävät Cisco Networking 

Academyn CCNA-sertifikaatin mukaisesti. Tässä CCNA-tutkinnossa käsitellään perusasioita verk-

kotekniikoista yhdistäen teoriaan ja käytäntöä (ibid., 2011). Yritysverkot-kokonaisuus puolestaan 

toteutetaan CCNP-sertifikaatin mukaisesti. Tämä CCNP-kokonaisuus sisältää yritys- ja operaattori-

verkkojen tekniikoita (ibid, 2011). Verrattuna CCNA-kursseja ja CCNP-kursseja ja niiden tuottamia 

kompetensseja keskenään, havaitaan että CCNP-kursseissa korostuvat enemmän suunnittelu- ja 

vikadiagnostiikka, kun CCNA-kursseissa peruskäsitteiden ja syntaksin oppiminen. Bloomin tak-

sonomian mukaisesti jatkokurssit tähtäävät enemmän soveltavaan ja luovaan osaan, kun peruskurs-

seilla pyritään ymmärryksen tuottamiseen.  

Cisco-verkkoakatemia uudistuu periaatteessa täydellisesti kolmen vuoden välein. Tämä tarkoittaa, 

että myös verkkoakatemiassa olevien opettajien on päivitettävä tietonsa kolmen vuoden välein. Sa-

manlainen tilanne on myös CCNA- ja CCNP-sertifikaateilla, jotka verkkoakatemiassa on mahdol-
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lista suorittaa. Sama muutos voidaan ajatella kompetenssien muutoksena. Esimerkiksi IPv4:n aikana 

integroitujen palvelujen laatumenetelmien (IntServ) tarvittava kompetenssi on jäämässä vanhaksi 

IPv6:n tullessa.  

IP-teknologia kehittyy nopeasti ja samalla myös tiedot jäävät vanhaksi jos niitä ei päivitetä. Esimer-

kiksi tällä hetkellä on menossa suuri murros IP-protokollassa itsessään, kun ollaan siirtymässä käyt-

tämään uutta versiota, versiota 6 nykyisen version 4 sijaan. Tämä muutos, vaikka ei näy niin sano-

tulle loppukäyttäjälle lainkaan, aiheuttaa merkittäviä itse runkoverkoissa. Siitäkin huolimatta, että 

tällä hetkellä molemmat teknologiat toimivat rinnakkain vielä jonkin aikaa (Azcorra ym. 2010, 

477), muutos on kuitenkin lopulta tulossa muun muassa IPv4-osoitteiden loppumisen myötä (Lea-

vitt 2011, 16).  

Valinnaisena tietoverkkojen suuntautumisvaihtoehdossa on mahdollista opiskella Microsoftin pal-

velinteknologioita, kuten SharePoint, Exchange ja Windows Server tai keskittyä avoimen lähde-

koodin palvelimiin tai tietoturvaan. Microsoftin teknologioiden kurssit toteutetaan Microsoft IT 

Academyn (Microsoft IT Academy 2011) mukaisesti siten, että jokaisen kurssin sisältö vastaa jotain 

sertifikaattia, joita on kahta tasoa riippuen siitä, onko kyseessä perus- vai jatkokurssi (Microsoft IT 

Academy 2011, 10). Verrattaessa näiden kahden tuottamia ammatillisia kompetensseja keskenään, 

havaitaan että peruskurssilla korostuu yleinen konfigurointiosaaminen ja hallinta. Jatkokursseilla 

korostuvat enemmän kompetenssit, joissa korostuvat suunnittelu, määrittely ja vianhaku. Tämä hei-

jastelee CDIO-malliin ja Bloomin taksonomiaan kuuluvia syvällisempää oppimistasoa edellyttää 

osaamista.  

Lähes jokaiseen tietokoneohjelmaan tai laitteen käyttämiseen on olemassa sertifikaatti. Metropolian 

tarkoituksena on taata opiskelijoille tasavertainen asema heidän lähtiessään työmarkkinoille. Siitä-

kin huolimatta, vaikka esimerkiksi Cisco-verkkoakatemia opetus tapahtuu hyvin pitkälle hyödyntä-

mällä Cisco Systemsin laitteita, pyritään riippumattomuus säilyttämään mahdollisimman pitkään. 

Tämä tarkoittaa, että opetuksen lomassa käydään läpi standardeja ratkaisuja ja vaihtoehtoja. Riip-

pumattomuuden ongelma ei itse asiassa ole kovin suuri, sillä suurin osa esimerkiksi Cisco-

verkkoakatemiassa opetettavasta asiasta on standardeihin perustuvaa. Esimerkiksi kytkin- ja reiti-

tystekniikat ovat käytännössä kaikki standardeja eli käytössä kaikissa standardeja tukevissa laitteis-

toissa. Kompetenssit pyritään mahdollisuuksien mukaan määrittämään yleiseksi, jotta niiden mah-

dollistama osaamisen siirrettävyys olisi opiskelijalle mahdollisimman suuri.   
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5.5 Yhteenveto 

Vastauksena tutkimuskysymykseen ”Millainen on Metropolian tietotekniikan insinöörikoulutuksen 

osaamisperustainen opetussuunnitelma?” on tiivistetysti todettuna, että osaamisperustainen opetus-

suunnitelma muuttaa erityisesti sitä, miten kurssien arviointi suoritetaan, ja toisaalta kurssien osaa-

mistavoitteiden kuvausta. Tutkimuksessa jokaiseen tulevan lukuvuoden osaamisperustaisen opetus-

suunnitelman kurssiin määriteltiin ydinosaaminen, kompetenssit, jotka ovat osaamisperustaisen 

oppimissuunnitelman ydintä. Jokaiselle kurssille on voitava esittää kysymys ”millaista osaamista 

kurssi tuottaa?”. Tämän jälkeen hyödyntämällä Bloomin taksonomian osaamistasoja, on mahdollis-

ta ilmaista millaisella tasolla opiskelija osaa asiat. Käytännössä tämä osaamistaso ilmaistiin jokai-

seen kurssiin kompetenssin arviointina. Bloom kuvaa oivallisesti myös sitä, miten opiskelijan 

osaaminen kehittyy laajemmassa perspektiivissä kuin yksittäisen kurssin osalta. Opetussuunnitelma 

tehdään neljäksi vuodeksi, jossa ensimmäinen ja toinen vuosi sisältävät asioiden ymmärtämisen 

oppimistasoa, kun taas viimeisenä vuonna on vuorossa asioiden soveltamisen ja luomisen taso.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tätä lukua kirjoittaessa jatkuvasti kuulee uutisia siitä, miten Euroopan Unioni on historiansa suu-

rimmassa kriisissä. Helposti tällaisessa tilanteessa unohtuu, mitä Euroopassa on saatu. Esimerkiksi 

eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) on mahdollistaminen tutkintojen tason vertaamisen 

Euroopan alueella. Yksin tällainen viitekehys ei kuitenkaan ratkaise tutkintojen perimmäistä tarkoi-

tusta: niiden on oltava osoitus siitä, minkälaisia tietoja ja osaamista henkilöllä on tutkinnon suoritet-

tuaan. Suomessa EQF:n esittämä malli osaamisperustaisuudesta on päätetty ottaa kokonaisuudes-

saan tutkintojen opintosuunnitelmien kuvaukseen ja kurssien arvostelun lähtökohdaksi. Osaaminen 

on ylikansallista, tutkinnot kansallisia.  

Tutkimustehtävänä oli tutkia mitkä ovat Metropolian osaamisperustaisen opetussuunnitelmatyön 

käytännöt ja teoreettiset lähtökohdat. Menetelminä käytettiin tällaiseen tutkimukseen sopivaa sovel-

lettua sisällönanalyysiä ja käsiteanalyysiä. Lisäksi tutkittiin AMKOTA-tilastojen avulla insinööri-

koululle haasteita aiheuttavia opintojen pitkittymistä ja keskeyttämistä. Tutkimuksen tuloksena syn-

tyi kuva opetussuunnitelmatyöstä Metropoliassa sekä osaamisperustaisen opintosuunnitelman malli 

käytettäväksi tietotekniikan insinöörin koulutuksessa Metropoliassa. Tutkimuksessa tuotettiin lisäk-

si osaamisperustaisen opetussuunnitelman kursseihin liittyvät kompetenssit ja näiden kompetenssi-

en arvio opiskelijan osaamisesta pohjautuen Bloomin taksonomiaan. Osaamisperustainen opetus-

suunnitelma on uutta Metropoliassa ja lukuvuosi 2012–2013 on virallinen käyttöönottolukuvuosi. 

Hyvälle tutkimukselle on ominaista loogisuus, selkeys ja tasapainoisuus (Kuula 1997, 277). Tätä on 

pyritty noudattamaan tässä tutkimuksessa siten, että aluksi on selvitetty koko tämän opetussuunni-

telman keskiössä olevan insinöörin tutkinto, sen erityiskysymyksiä ja sille kohdistuvia haasteita 

erityisesti opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisen kautta. Tämän jälkeen on esitetty tutkimusky-

symykset, metodit ja aineisto. Metropolian tietotekniikan insinöörin opetussuunnitelmassa vaikutta-

vat eräät oppimiskäsitykset, joiden olemassaolo on perusteltu omissa luvuissaan. Luvuissa 4 ja 5 

esitettyyn osaamisperustaisen opetussuunnitelman rakenteeseen Metropoliassa vaikuttavat toisaalta 

teoreettiset viitekehykset, lainsäädäntö ja ammattikorkeakoulun omat säännöt, jotka ovat luvussa 

3.2 kuvatun tutkimusprosessin ulkoisia ja sisäisiä paineita opetussuunnitelmalle.  

Tutkimus tehty kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, joka soveltaa toimintatutkimusta. Tämä katsot-

tiin metodina soveltuvan tällaiseen tutkimukseen. Yleisesti ottaen kvalitatiivisen tutkimuksen rajoi-
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tuksena on se, että siinä ei kvantitatiivisen tutkimuksen tapaan mahdollisuutta tehdä tutkimuksesta 

toistettavaa, jotta voitaisi tehdä tilastollisia analyysejä, esimerkiksi reliabiliteettiin perustuen (Mäke-

lä 1994, 159).  

Koska kvalitatiivinen tutkimus on ainutkertainen, tuloksia ei voi sellaisenaan yleistää. Yleistystä 

voidaan kuitenkin tehdä siinä mielessä, että käsitellään aineistoa mahdollisimman kattavasti. Tämä 

tarkoittaa sitä, kuinka hyvin asiaa on käsitelty vertailemalla sitä esimerkiksi muihin tutkimuksiin ja 

kuinka hyvin tämä tutkimus on kuvattu. (Eskola & Suoranta 1999, 65–66.) 

Tässä tutkimuksessa kattavuutta on parannettu käyttämällä laajasti lähdeaineistoa pitkin tutkimuk-

sen eri vaiheissa. Tämä on ilmaistu raporttiin perustelemalla väittämät aikaisempiin havaintoihin ja 

käytännön toteutuksiin. Tarkemmin voidaan puhua vahvistavuuden käsitteestä (Eskola & Suoranta 

(1999, 213). 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta on mahdollista parantaa sillä, että aineistosta tehdään 

useita havaintoja. Tässä tutkimuksessa tutkimustyötä tehtiin ryhmässä ja eri näkökulmien välistä 

vuoropuhelua useaan otteeseen toimintatutkimuksessa mukana olevien kesken. Käytännössä tämä 

tapahtui erilaisissa palavereissa. Nämä palaverit pyrittiin luomaan mahdollisimman avoimiksi. Mu-

kana olevat opettajat olivat ammatissa pitkään toimineita, joilla on muodostunut selkeä ammatti-

identiteetti. Tämän ammatti-identiteetin tukemana opettajat esittivät kritiikkiä ja omia näkökulmi-

aan runsaasti. Tämä pitkän kokemuksen vahvistama ammatti-identiteetti osaltaan lisäsi tutkijan 

varmuutta siitä, että eri näkökulmat eivät jäisi käsittelemättä. Kuitenkin, laadullinen tutkimus tapah-

tuu aina todellisessa maailmassa, jossa vaikuttavat sosiaaliset suhteet ja tilanteet (Huberman & Mi-

les 1994, 277). Tällä on aina jonkintasoinen merkitys myös tutkimuksen luotettavuuden kannalta.  

Opintosuunnitelman kehittäminen on vaatinut joitakin kompromisseja, sillä esimerkiksi uusia opet-

tajaresursseja ei ole käytettävissä ja esimerkiksi investointibudjetti tarvittaviin laboratoriolaitteistoi-

hin on niukka. Tämä tarkoittaa, että uuden opintosuunnitelman käyttöönotto merkitsee runsaasti 

työtä myös opettajalta, sillä hänen on omaksuttava uusia tekniikoita ja mahdollisesti käytävä itsekin 

erilaisia kursseja tarvittavan opin saamiseksi. Toisaalta, hänen on tehtävä kompromisseja resurssien 

puitteissa. 

Ideaalisinta tietenkin olisi, että kursseihin saataisi vierailevia luennoitsijoita, joilla olisi ihan käy-

tännön ”näppituntuma” siihen, miten asioita tehdään ihan käytännössä. Erityisen hyödyllistä tämä 
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olisi esimerkiksi verkon suunnitteluun ja ylläpitoon liittyvissä kursseissa, sillä koulun laboratoriois-

sa ei ole mahdollista simuloida kovin suurta verkkoa. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ammatti-

korkeakoulun tiukan rahatilanteen vuoksi, vaan käytännössä nämä kurssit on hoidettava nykyisillä 

voimavaroilla.  

Eräänä jatkotutkimuksen aiheena voisi olla vastaavanlainen pitkittäistutkimus vuonna 2012 osaa-

misperustaisessa opetussuunnitelmassa aloittaneiden opiskelijoiden kesken, kuin Kalima (2011) teki 

vuosina 2002–2007 Helsingin Ammattikorkeakoulussa. Miten uusi osaamisperustainen pedagogiik-

ka näkyy opiskelijan arjessa sekä hänelle itselleen että itse ammattikorkeakouluorganisaatiolle opin-

tojen sujuvuuden ja keskeyttämisten osalta?  Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia sitä, miten työanta-

jat ottavat vastaan uuden osaamisperustaisen opintosuunnitelman. Helpottaako se esimerkiksi hei-

dän rekrytointiprosessiaan, kun heillä on selkeästi kuvattuna opiskelijan kompetenssit, ja nämä on 

arvioitu osaamiskriteereillä? Eräs käytännön mahdollisuus jatkotutkimukselle voisi olla myös Koti-

lan (2000) esittämä malli tutkia sitä, millainen suhde on opetussuunnitelmaan asetettujen tavoittei-

den ja opiskelijan kokemien tavoitteiden saavuttamisen välillä.  

Käytäntö ja teoria saattavat poiketa toisistaan, kun kursseja toteutetaan. Tekniikan toimialalla työs-

kentelevä opettaja on tietyllä tavalla aina tekniikan armoilla: hienokaan pedagoginen strategia ei 

toimi, jos laitteet eivät suostu toimimaan toivotulla tavalla. Tällöin vaaditaan opettajalta joustoky-

kyä ja mukautumista uuteen tilanteeseen. On kuitenkin hyvä, että on olemassa dokumentti, johon 

voi opettamisen perustaa. Seuraavan kerran opintosuunnitelmaan jälleen vuoden kuluttua, kun 

olemme keränneet tietoa, miten kurssien luennointi ja käytännön järjestelyt ja toisaalta opiskelijoi-

den odotukset kohtasivat. Muutos on pysyvää ja se ei ole vain sanonta, kun kyseessä on IT-ala! 
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