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”Top 5 desirable future work skills”
• Judgment and decision making: Considering the relative costs and benefits of potential 

actions to choose the most appropriate one.

• Fluency of ideas: The ability to come up with a number of ideas about a topic (the 
number of ideas is important, not their quality, correctness, or creativity).

• Active learning: Learning strategies—selecting and using training/instructional methods 
and procedures appropriate for the situation when learning or teaching new things.

• Learning strategies: Understanding the implications of new information for both current 
and future problem-solving and decision-making.

• Originality: The ability to come up with unusual or clever ideas about a given topic or 
situation, or to develop creative ways to solve a problem.

”That all suggests that things like creativity, adaptability, and judgment will be more important than, say, 
subject-specific knowledge”

Bakhshi et al. 2015. The Future of skills. Employment in 2030.
Nesta & Oxford Martin School



Osaamisperustaisuus, osaamistavoitteet ja 
kompetenssit

”Osaamisperustaisuuden tärkeimpänä tavoitteena on auttaa opiskelijaa 
tunnistamaan opintojen aikana syntyvät tieteen- tai koulutusalakohtaiset 
tiedot ja taidot sekä yleiset kompetenssit.”  … 

”Työllistymisen kannalta opiskelijan on tärkeää osata jäsentää omaa 
osaamistaan suhteessa työelämän toivomiin taitoihin.”

Murtonen, M. 2017. Osaamistavoitteet ja opetuksen suunnittelu tekosessa ”Opettajana 
yliopistolla”



Alakohtaiset ja yleiset kompetenssit/taidot

• Alakohtaisilla kompetensseilla tarkoitetaan 
ns. substanssitaitoja, jotka liittyvät omaan 
tieteenalaan

• Yleisillä kompetensseilla tarkoitetaan ns. 
geneerisiä taitoja, joita kaikkien 
yliopistotutkintojen tulisi tuottaa alasta 
riippumatta

• Viime vuosina sekä kansainvälisesti että 
kansallisesti huomio on kohdistettu 
erityisesti yleisiin kompetensseihin



• Kaikkien T3-korkeakouluista valmistuvien tulisi hallita
valmistuessaan

• Oppimisen taidot ja kriittinen ajattelu

• Eettinen osaaminen

• Työyhteisöosaaminen

• Uuden kehittäminen (innovaatio-osaaminen)

• Vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

• Talous- ja johtamisosaaminen

• Kansainvälisyysosaaminen ja globaali vastuu

Tampere3 yhteiset osaamiset



Mitä taitoja yritykset odottavat vastavalmistuneilta?

Lähde: Valtonen, Kuismanen & Nieminen. 2018. Kartoitus tekniikan alan toivotuista työelämätaidoista työelämässä. 

https://tyylihanke.files.wordpress.com/2018/03/yrityksen_odotuks_vastavalm_tyoelamataid_tty_03_2018-1.pdf



Miten yliopistoissa kehitetään työelämätaitoja? 

Ulottuvuus Spesialistimalli Integratiivinen malli Verkostoituneen 
kulttuurin malli

Työelämätaidot 
opetussuunnitelmassa

Työelämäasiat sijoitettu 
erillisiksi kursseikseen

Työelämäasioita ja –
taitoja pyritään 
integroimaan kurssien 
teoreettisiin sisältöihin

Työelämätaidot nivelletty 
osaksi 
opetussuunnitelma-
ajattelua ja kaikkea 
toimintaa

Pedagoginen yhteistyö Erityistyöntekijät
opetushenkilöstön 
rinnalla, työntekijöiden 
selkeä työnjako

Työelämäkurssien 
yhteissuunnittelu

Pitkäkestoinen opettajien 
yhteissuunnittelu ja 
työskentely yhdessä, 
osaamisen jakaminen, 
kollegatuki ja -valmennus

Nykänen & Tynjälä. Työelämätaitojen kehittämisen mallit 
korkeakoulutuksessa. Aikuiskasvatus 2012/1.



• alun perin Englishin (1980) kehittämä arvioinnin ja kehittämisen väline, 
jota Jacobs (1997) kehittänyt nykymuotoon

• käytössä laajasti kansainvälisesti, yliopistokäytössä erityisesti 
Yhdysvalloissa

• curriculum mapping

• yhdistää akateemiset taidot ja ammatillisen osaamisen

• lisää opiskelijoiden työelämätaitojen tunnistamista ja siten 
työllistymistä

• edistää yhteisöllisyyttä opettajien välillä

• parantaa tutkinnon läpinäkyvyyttä      

(Wang 2015)

Curriculum mapping



I= Introduce in course
R= Reinforce
E= Emphasize



TTY:n curriculum mapping -matriisipohja



Mitä osaamisperustaisuus tarkoittaa opettajan 
näkökulmasta?

• Miten oma(t) kurssini sijoittuu(vat) tutkintoon kokonaisuutena?

• Mitä osaamista opiskelijat ovat saavuttaneet ennen kuin tulevat 
omalle kurssilleni; mitä he saavuttavat tutkinnossa oman kurssini 
jälkeen?

• Mitä substanssitaitoja opiskelijat saavuttavat kurssillani?

• Miten ja missä näitä taitoja käytetään työelämässä?

• Mitä geneerisiä taitoja opiskelijat saavuttavat kurssillani?

• Miten näiden substanssi- ja geneeristen taitojen saavuttamista 
arvioidaan?


