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1 JOHDANTO 

Opetustoiminta on jatkuvassa muutoksessa. Opiskelemaan ryhtyvät ikäluokat 

ovat pienenemään päin ja kilpailu opiskelijoista oppilaitosten välillä käy kii-

vaana. Olennainen osa opetusyhteisön imagoa muodostuu hyvästä opetuk-

sesta, joka vastaa yhteiskunnan tarpeisiin. Ammattikorkeakoulukentällä on 

vastattu laadullisiin haasteisiin muun muassa modernisoimalla opetusmene-

telmiä. Kokemukselliset opetusmenetelmät ovat vallanneet alaa ammattikor-

keakoulukentän opetustoiminnassa. Työelämälähtöisyyden merkitys opetuk-

selle on myös näkyvästi nostettu esille tärkeänä lähtökohtana valtakunnalli-

sesti ja myös maailmanlaajuisesti. Euroopan unionin tasoiset strategiat mää-

rittelevät, että korkeakoulutuksen on tuotettava työelämätarpeisiin vastaavia 

korkeatasoisia osaajia. Rovaniemen ammattikorkeakoulussa käynnistettiin 

vuonna 2011 KOTA-hanke, jossa henkilökuntaa on koulutettu kokemuksellis-

ten opetusmenetelmien hyödyntämiseen. KOTA-hanke yhdistää ongelmape-

rusteisen oppimisen (PBL) ja kompetenssiajattelun sekä tiivistää entisestään 

yhteistyötä työelämän kanssa. KOTA-näkemykset perustuvat PBL-

opetusmetodiikan hyödyntämiseen. Kokonaisvaltaisesti uusi oppimisnäke-

mys otetaan käyttöön Rovaniemen ammattikorkeakoulussa vuonna 2013 

aloittaville opiskelijoille. 

Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on toteutettu jo useita KOTA-

hankkeeseen liittyviä PBL-pilotteja useissa koulutusohjelmissa. Maanmittaus-

tekniikan koulutusohjelmassa toteutetussa PBL-pilotissa havaittiin, että PBL-

opetusmenetelmänä näyttää tehostavan ryhmäytymistä ja opiskelijoiden toi-

siinsa tutustumista.  Myös opettajien välinen yhteistyö on kokeilun myötä te-

hostunut. Selvänä puutteena opiskelijoiden palautteessa oli koettu luento-

opetuksen niukkuus. Tiedonhakutehtävien jakaminen tutoriaaleissa johtaa 

siihen, että ainoastaan omaan tiedonhakuun liittyvä substanssiasia tulee tu-

tuksi ja ne osa-alueet opeteltavasta kokonaisuudesta, joihin oma tiedonhaku 

ei kohdistu, jää liian vähälle huomiolle. Myöskään opettajan asiantuntijan roo-

li ei pääse kyseisessä opetustavassa helposti esille tai vaihtelee tutoriaali-

ryhmittäin. Perinteiseen opetustyöhön Maanmittaustekniikan koulutusohjel-

massa jo ennen PBL-toteutuksia on sisältynyt paljon erilaista kokemuksellista 

opettamista. Erilaiset opintojaksoihin liittyvät harjoitustyöt, projektit, esitykset 

ja harjoittelut ovat olleet tällaista opetusta.  
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Myös muiden koulutusohjelmien piloteista saadut kokemukset ovat olleet 

osaltaan rikastuttamassa PBL-opettamiseen liittyviä käsityksiä. Esimerkiksi 

ylemmän teknologiaosaamisen johtamisen syksyllä 2012 aloittaneillta insi-

nööriopiskelijoilta (ylempi AMK) saadun opiskelijapalauutteen perusteella 

voitiin havaita suunnittelun ja asiantuntijuuden merkityksen korostuvan PBL-

toteutuksissa. Kyseisen tutkimuksen johtopäätöksenä todetaankin seuraa-

vaa: toteuttamassamme PBL-pilotissa pidimme useita työpajaistuntoja yh-

dessä työelämän edustajien kanssa. Yhteissuunnittelu edellyttää asioiden 

sopimista yhdessä, asiantuntijuuden arvostamista ja jakamista. Tästä seuraa, 

että jokaisessa PBL-toteutuksessa on ehdottomasti oltava vastuutuutori, joka 

johtaa suunnitteluprosessia. Tämä on otettavahuomioon suunnittelutyössä, 

resurssoinnissa ja työnjaossa. (Kangastie–Kylänen–Kärnä 2012, 35.)  

Itse olen kokenut edellä mainittuihin kehittämishankkeisiin liittyvien uusien 

opetustapojen opiskelun avartavana ja hyödyllisenä oman opetustyön kan-

nalta. PBL tarjoaa yhden uuden työkalun opetuksen toteuttamiseen, mutta ei 

kuitenkaan ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Koulutusohjelmasta kerätyt koke-

mukset PBL-toteutuksista opetusmenetelmänä ovat olleet pääasiallisesti 

myönteisiä. Maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa toteutetun PBL-pilotin 

myötä huomattiin myös se, että ei kannata sokaistua tämänkään menetelmän 

erinomaisuudesta siinä määrin, että unohdettaisiin opetustyötä ohjaavat reali-

teetit. Kokemuksellisten menetelmien käyttö ainakin puhtaana PBL-

toteutuksena haukkaa koulutusohjelmassa saatujen kokemusten mukaan 

huomattavasti enemmän resursseja perinteisiin opetusmenetelmiin verrattu-

na. Tasapainoilu resurssien rajallisuuden ja hyvän opetuksen välillä onkin 

opettajan arkipäivää.   

Lapin ammattikorkeakoulun toiminnan käynnistyminen vuoden 2014 alussa 

antaa oman lisävärinsä opetustoiminnan kehittämiselle. Lapin insinöörikoulu-

tukselle on alettu hakemaan yhteistä toimintamallia opetukseen liittyvän ke-

hittämisprojektin avulla, jonka tavoitteena on tukea KOTA-prosessia, kehittää 

RAMKin insinöörikoulutuksen työelämälähtöisyyttä CDIO-periaatteita hyödyn-

täen ja valmistella CDIO-mallisen insinöörikoulutuksen toteuttamista Rova-

niemen ammattikorkeakoulussa (RAMK 2013 b). Pitkänajan tavoitteena on 

tarjota työelämälähtöisiä toimintamalleja vastaavaa koulutusta, jossa on 
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opiskelijoille entistä paremmat valmiudet siirtyä työelämään opiskelujen jäl-

keen. 

Aihe tälle opinnäytteelle syntyi Rovaniemen ammattikorkeakoulun CDIO-

avainhenkilöiden palaverissa , jossa käsiteltiin hankkeeseen liittyviä toimia. 

Kokouksessa todettiin, että koulutusohjelmakohtaisten arviointien tekeminen 

on välttämätön osa CDIO-hankkeen käynnistämiseksi, jotta lähtötilanne eri 

CDIO-periaatteiden toteutumisesta saadaan kussakin koulutusohjelmassa 

arvioitua.  Lupauduin tekemään koulutusohjelman arvioinnin maanmittaus-

tekniikan koulutusohjelmassa tämän opinnäytetyön muodossa, koska olin jo 

jokin aikaa etsinyt sopivaa aihetta opinnäytetyölleni.  

Tässä opinnäytetyössä arvioidaan Rovaniemen ammattikorkeakoulun 

maanmittaustekniikan koulutusohjelma CDIO-periaatteiden avulla. Tutkimuk-

sessa on tehty arvioinnit koskien maanmittaustekniikan koulutusohjelmaa 

CDIO-viitekehyksen periaatteiden perusteella. Tutkimuksessa on määritelty 

ne toimenpiteet, jotka on tarkoituksenmukaista suorittaa tarvittavan arviointi-

aineiston keräämiseksi, sekä koota näyttöä CDIO-viitekehykseen liittyvien 

periaatteiden toteutumisesta koulutusohjelmassa. Tutkimuksessa on määri-

telty myös toimenpiteitä, joita on suoritettava jatkuvan parantamisen kehittä-

miseksi CDIO-periaatteiden mukaisesti. Kysymyksessä on laadullinen evalu-

aatiotutkimus, jonka aineisto on kerätty ryhmähaastattelulla maanmittaustek-

niikan koulutusohjelman henkilökunnalle. Koulutusohjelmakohtainen arviointi 

on tehty itsearviointina koulutusohjelmamme henkilökunnan voimin.  Arviointi 

on tehty keväällä 2013 kyseiseen kahdessa tarkoitukseen järjestetyssä työ-

pajassa.  

Opinnäytteen alkuosassa pohditaan eri opetusmenetelmien ja -järjestelyiden 

soveltuvuutta maanmittaustekniikan koulutukseen. Tutkimusaineistona ky-

seisten seikkojen kartoittamiseen on käytetty useilta vuosilta kerätyn opiskeli-

japalautteista ja opintojaksopalautteista saatua materiaalia. Aineiston on käy-

tetty myös valmistuneiden opiskelijoiden työnantajille suunnattua kyselyä, 

sekä Korkeakoulujen arviointineuvoston vuonna 2009 suorittamasta Rova-

niemen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnista saa-

tua tutkimusmateriaalia.   
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Työn tekeminen on ollut antoisaa ja mielenkiintoista. Esitän parhaimmat kii-

tokset Rovaniemen ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikan opetushen-

kilökunnalle, jotka olette osallistuneet tämän opinnäytteen arviointien tekemi-

seen.  
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2 ERILAISIA OPPIMISKÄSITYKSIÄ 

2.1 Behaviorismi 

Behaviorismi edustaa empirististä tietokäsitystä, jossa tiedon ajatellaan ole-

van kokemusperäistä ja aistihavaintoihin perustuvaa. Behaviorismiin liittyy 

olennaisesti käsitys siitä, että oppiminen on ulkoisesti ohjattavissa oleva eh-

dollistamisreaktio. Oletetaan, että ulkoisten ärsykkeiden avulla voidaan vah-

vistaa ja heikentää opetettavaan asiaan liittyvää kytkentää. Ei-toivottua käyt-

täytymistä heikennetään rangaistuksilla ja toivottua käyttäytymistä vahviste-

taan palkitsemisella. Oppimissuuntauksen mukaan jatkamalla ehdollistamista 

riittävästi saavutetaan tila, jossa ärsykkeen avulla tavoiteltava reaktio vahvis-

tuu pysyväksi käyttäytymiseksi. (Rauste-von Wright–von Wright 1994, 17-19.)   

Behavioristisella suuntauksella on kolme tyypillistä piirrettä:  

1. Oppiminen ilmenee käyttäytymisen muutoksina; behaviorismi keskittyy 

havaittavissa olevaan ja jättää sisäiset ajatteluprosessit syrjemmälle, 

2. Ympäristö muokkaa käyttäytymistä: Oppimiseen vaikuttaa ratkaise-

vasti ympäristö − ei itse oppija.  

3. Oppimista selitetään läheisyyden (kuinka lähellä ajassa) ja vahvista-

miseen (mikä tahansa, mikä lisää tapahtuman toistumisen todennä-

köisyyttä) käsitteillä. (Ruohotie 2000, 108.) 

Erilaisia ehdollistamisreaktioita on havaittavissa useimmilla eläinlajeilla. Kaik-

ki oppimisprosessit eivät eläimilläkään, saati ihmisillä, selity pelkästään be-

haviorismin käsittein. Eläinten oppimiseen liittyy esimerkiksi eläinten varhai-

siin kokemuksiin liittyvä leimautuminen, jossa jo muutaman kokemusten pe-

rusteella muodostuu pysyvää käyttäytymistä. Monet muut eläinten käyttäyty-

miseen liittyvät ehdollistamisrektiot vaativat opittavasta asiasta riippuen vaih-

televan määrän ärsykkeitä. Joissakin tapauksissa asia opitaan jo yhdestä 

kokemuksesta, joskus taas tarvitaan useita kokemuksia. (Rauste-von Wright 

1994, 27.) 

2.2 Kognitivismi 

Humanistisen psykologian perustajana pidetty Abraham Maslow esitti moti-

vaatioteorian, joka perustuu tarvehierarkialle. Teorian mukaan oppimista pi-

detään eräänlaisena itsensä toteuttamisen muotona ja motivaation oppimi-
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seen ajatellaan syntyvän oppijassa itsessään. (Ruohotie 2000, 113.) Kognitii-

vinen suuntaus syntyi 1960-luvun alussa, kun ulkoisen käyttäytymisen sijaan 

alettiin kiinnittää huomiota ihmismielen sisäisiin ilmiöihin, kognitiivisiin pro-

sesseihin. Ajattelutapa edustaa rationalismia, jossa ajatellaan järjen olevan 

tiedon lähteenä ja perusteena (Rauste-von Wright 1994,104). 

Kognition tutkiminen on ollut tieteenä 1950-luvulta lähtien. Tieteenalan myötä 

alettiin kiinnittää huomiota konitiivisiin prosesseihin ihmismielen sisäisinä il-

miöinä. Kongnitivismissä ihmismieli nähdään aktiivisena tietoa prosessoivana 

koneistona.  Oppimissuunnan mukaan oppija vastaanottaa, valikoi, taltioi, 

tulkitsee ja kehittää aktiivisesti tietämystään.   

Kognitiivisen suunnan edustajien mukaan ihmismieli ei ole passiivinen vaih-

toa harjoittava pääteasemajärjestelmä, minne ärsykkeet saapuvat ja mistä 

reaktiot lähtevät. Pikemminkin ajatteleva ihminen tulkitsee kokemuksia ja an-

taa merkityksiä tapahtumille, jotka tunkeutuvat tietoisuuteen. (Grippi–Peters 

1984, 76.) (Ruohotie 2000, 110.)  

Kognitivismiin liittyvän tieteen keskeisenä ongelmana on ollut erilaisten kog-

nitiivisten ongelmien rakenteen ja funktion hahmottaminen. Eli voidaanko 

esimerkiksi tekoälyn avulla konstruoida ihmisen ajatteluprosesseja. Kogniti-

vismissä kognitio voidaan nähdä erilaisten symbolien manipulaationa. Erilai-

sissa ongelmanratkaisutilanteissa ihmisillä on joukko ratkaisumalleja joita 

hän voi yhdistellä sarjaksi ja näin saavuttaa haluamiaan tavoitteita. Kognitio-

tieteen myötä on tehty paljon hedelmällistä tutkimusta ajatteluun ja ongel-

manratkaisuprosesseihin liittyen. (Rauste-von Wright 1994, 41-42.)  

2.3 Konstruktivismi 

Immanuel Kantin (1724-1804) kriittisen filosofian tietoteoriohin liittyvä tutki-

mus on ollut uraa uurtavaa konstruktivistisen ajattelun syntymisen kannalta. 

Hän on teoriassaan pyrkinyt ratkaisemaan empirismin ja rationalismin välistä 

ristiriitaa. Hänen mukaansa tietämyksemme on yhdistelmä siitä mitä saamme 

aistihavaintojemme kautta ja mitä tietokykymme itse lisää. (Rauste-von 

Wright 1994, 115.) 

Konstruktivismin keskeisiä periaatteita on, että uutta tietoa opitaan aiemmin 

opittua käyttämällä ja oppiminen nähdään oppijan oman toiminnan tuloksena. 
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Konstruktivismissa kiinnitetään huomiota oppijan tapaan jäsentää itseään 

oppijana. Sillä kokeeko hän itsensä passiivisena opettamisen kohteena vai 

aktiivisena toimijana oppimisprosessissa, on oleellisesti merkitystä oppimis-

prosessissa. 

Uusia asioita opeteltaessa ne tulkitaan aiemmin opitun tietorakenteen kans-

sa. Eli uusi tieto tulkitaan aiemmin opitun laajemman tietorakenteen pohjalta 

ja se siirtyy oppimisprosessin kautta osaksi sitä. Oppinen ajatellaan oppijan 

itsensä tavoitteelliseksi prosessiksi. Ajan myötä oppimisen työvälineiksi on 

kehitetty erilaisia menetelmiä, jotka tukevat metakognitiivisuuden ja erityisesti 

itsereflektiivisyyden kehittymistä. (Rauste-von Wright 1994, 123-124.) 

Opittavan asian kontekstisidonnaisuudella on oleellinen merkitys siihen, mi-

ten oppija jäsentää uutta tietoa ja kuinka merkitykselliseksi hän sen kokee 

itsensä kannalta. Nykytutkimuksessa kiinnitetäänkin huomiota kyseisen tie-

don tulevaan käyttöön oppijan omassa elämässä ja toiminnassa (Rauste-von 

Wright 1994, 127). Uusissa tilanteissa tidonsiirtymistä edistävät pyrkimys ak-

tiivisti etsiä yhteyksiä aiemmin opitun tiedon ja nykytilanteen välillä, sekä seli-

tysten ja perusteluiden pohtiminen. Kyky käyttää tietoa laajasti hyväksi perus-

tuu pitkälti juuri tähän, eli omaksuttujen tietorakenteiden välisiin rikkaisiin kyt-

kentöihin ja tiedonkäytön strategioihin. (Ruohotie–Honka 2003, 8) 

2.4 Kokemuksellinen oppiminen 

Kokemuksellinen oppimin teoriat pohjautuvat humanistisen psykologian nä-

kemyksiin, joka korostaa ihmisen ainutlaatuisuutta arvoa ja luovuutta. Huma-

nistisen psykologian merkkihahmona voidaan pitää saksalaista Kurt Lewiniä, 

joka on kehittänyt niin sanotun OD (organizational developement) – koulu-

tusmallin. Lewinin kehittämässä mallissa voidaan katsoa olevan neljä vaihet-

ta. Ensin toimitaan ja koetaan. Seuraavaksi reflektoidaan kokemuksia. Tästä 

seuraa, että kokemukset voidaan ymmärtää laajemmassa perspektiivissä. 

Kolmannessa vaiheessa käsitellään uudet oivallukset ja luodaan niiden poh-

jalta asiasta parempi käsitys. Lopuksi kokeillaan uusia käsityksiä tai teoriaa ja 

haetaan siihen palautetta. Tätä seuraa uusi kierros eli sykli. (Ruohotie 2000, 

138-139.)   
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Kokemuksellisen oppimisenmenetelmiä on arvosteltu etenkin organisaa-

tiotutkimusten piirissä siitä, että niitä käytettäessä oppijan itseluottamus hel-

posti lisääntyy hänen tietojaan paremmin (esim. March 1994). Tämä johtaa 

helposti ”itseluottamusloukkuun”, jolloin luulemme tulevamme ekperteiksi 

tutulla saralla ja lakkaamme ennakoimasta muutoksia ja etsimästä uusia 

vaihtoehtoja. (Rauste-von Wright 1994, 127.) Tämä johtaa liian suuriin luuloi-

hin itsestä ja oman osaamisen tasosta. Tällöin tarpeellinen itsereflektointi 

vähenee.  

Oppiminen nähdään kehämäisinä sykleinä, oppimistapahtuma on jatkuvasti 

kehittyvä ja syvenevä prosessi. Oppiminen on kokemusten muuttumista ja 

laajentumista.  Se sisältää kaksi oppimisen ulottuvuutta, tiedostamattoman ja 

tiedostetun ymmärtämisen sekä niihin liittyen neljä vaihetta. (Kupias 2012, 

36-38; 11.) 

Kolbin kokemuksellisen oppimisen mallissa (kuvio 1) Kokonaisvaltaiseen op-

pimiseen liittyvät vaiheet: 1) kokemuspohjainen oppimisen, 2) Pohdiskeleva 

havainnoinnin, 3) käsitteellistämisen ja 4) opittujen asioiden soveltamisen 

aktiiviseen toimintaan. (Ruohotie 2000, 139.)   

 

Kuvio 1. Kolbin malli (mukaellen Kolb ks. Lahtinen 2012, 6) 

Kolb kuvaa taitojen tai kykyjen varaan rakentuvaa oppimismallia syklisen 

prosessin avulla, joka alkaa konkreettisesta kokemuksesta ja etenee reflektii-

visen havainnoinnin ja abstraktin käsitteellistämisen kautta aktiiviseen kokei-
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luun (Ruohotie 2000,139). Omakohtainen kokemus on kokemuksellisen op-

pimisen lähtökohta ja oleellinen osa, mutta pelkkä kokeminen ei sinänsä vielä 

takaa oppimista. Tärkeää on “tutkittavan” ilmiön havainnointi ja sen tietoinen 

pohtiminen sekä ilmiön ymmärtäminen ja käsitteellistäminen sopivan teorian 

tai kuvausmallin avulla. (Kupias–Koski 2012,16.) 

Kolb (1984) asettaa syklin pedagogisiin yhteyksiinsä Deweyn ja Piagetin op-

pimisteorioiden ja Lewinin ryhmädynaamisen teorian pohjalta. Kokemukselli-

sen oppimisen mallissaan (konkreettinen kokemus – reflektiivinen havain-

nointi – abstrakti käsitteellistäminen – aktiivinen kokeilu) Kolb pyrkii integroi-

maan työn, koulutuksen ja henkilökohtaisen kasvun holistiseksi näkemyksek-

si oppimisesta.  Todistellessaan mallinsa universaalisuutta ja korostaessaan 

kokemuksen merkitystä hän unohtaa ongelman merkityksen oppimisen läh-

tökohtana. Silti mallin käytännölliset perustelut ovat vahvasti työelämässä: 

oppiminen alkaa kokemuksesta ja sykli tuottaa uuden kokemuksen, jolle 

ammatissa kehittyminen ja jatkuva työssä oppiminen rakentuu. (Poikela E.– 

Poikela S. ,2010.) 

Jack Mezirow on luonut teorian uudistuvasta oppimisesta, jossa oppiminen 

voidaan määritellä prosessiksi, jossa tietyn kokemuksen merkitys tulkitaan 

uudelleen tai sen tulkintaa tarkastetaan siten, että syntynyt uusi tulkinta ohjaa 

myöhempää ymmärtämistä, arvottamista ja toimintaa. Se mitä havaitsemme 

tai emme havaitse, mitä ajattelemme ja mitä emme, määräytyy paljossa viite-

kehyksenämme toimivista odotustottumuksista, toisin sanoen tietystä oletus-

ten joukosta, josta käsin tapamme tulkita jäsentyy (Mezirow–Lehto– Ahteen-

mäki-Pelkonen 1996 ,17). Mezirowin mielestä aikuiskouluttajilla on velvolli-

suus edistää kriittistä reflektiota. Ei riitä, että he auttavat oppijoita suoritta-

maan, saavuttamaan ja tuottamaan (Mezirow ym.1996, 378).  

Itserflektio on uudistavan oppimisen peruskäsite. Se ymmärretään prosessi-

na, jonka kautta kriittisesti arvioimme pyrkimystä tulkita jokin kokemus ja 

määritellä sen merkitys. Itsereflektio edellyttää oman sisäisen toiminnan tie-

dostamista ja tulkintaa. Uudistavaan oppimiseen liittyy reflektiivisen oppimi-

sen lisäksi keskeisenä elementtinä myös ulkoistaminen (so. sisäistetyn tie-

don soveltaminen käytännöllisten ongelmien ratkaisuun), uuden tietoperustan 



10 
 
luominen, toimintakäytäntöjen kehittäminen ja niiden reunaehtojen määrittely. 

(Ruohotie 2000, 184.)    

Oppimisen kannalta tavoitteena koulutuksessa voi olla toistava, ymmärtävä 

tai luova. Samassa koulutuksessa voidaan tavoitella eri osa-alueilla ja eri  

tasoista oppimista. Jonkin asian kohdalla riittää, että asiat osataan toistaa 

jälkeenpäin kouluttajan yksityiskohtaisen ohjeen mukaisesti. Toinen asia vaa-

tii syvällistä ymmärtämistä ja kolmas luovaa innovaatiota. (Kupias 2012, 18.) 

Situationaalista kognitioita, eli sitä ettei oppimista voida erottaa tilanteesta, 

jossa oppiminen tapahtuu, pidetään osana kokemuksellista oppimista.  Fyy-

siset ja sosiaaliset kokemukset ja tilanteet, joissa oppijat havaitsevat olevan-

sa, ja ne välineet, jotka liittyvät kokemukseen kuuluvat kiinteästi oppimispro-

sessiin. (Ruohotie 2000,151.) 

Taidot ovat vahvasti sidoksissa siihen kontekstiin, jossa niitä käytetään. Ter-

mit ”grounded” ja ”situated” viittaavat siihen, että työympäristön (kontekstin) 

ominaisuudet ovat työsuorituksen kannalta tärkeitä jopa siinä määrin, että 

tietystä taidosta ei pitäisi puhua ohittamalla konteksti, jossa sitä sovelletaan. 

(Ruohotie 2003, 35)  

2.5 Ongelmaperustainen opetus maanmittaustekniikass a 

Ongelmaperusteinen oppiminen on kokonaisvaltainen lähestymistapa ope-

tussuunnitelman, oppimisen ja opiskelun opettamisen tarkasteluun. Sen näh-

dään perustuvan kokemuksellisiin, yhteistoiminnallisiin, kontekstuaalisiin ja 

konstruktiivisiin oppimisen teorioihin, ja siinä nähdään yhtymäkohtia infor-

maaleihin arkipäiväisen tai työssä oppimisen muotoihin. Ongelmaperusteista 

oppimista voidaan laajasti ymmärrettynä soveltaa monissa muodoissa, kuten 

pienryhmien tutoriaaleina, ongelmaperusteisina luentoina, tai ongelmaperus-

teisina laboratorioina, mutta perusmuotona pidetään kuitenkin pienehkön 

ryhmän ohjattua tutoriaalityöskentelyä. (Portimojärvi 2006, 26.) 

Suomeen ja Tampereen yliopiston lääketieteen opetukseen PBL rantautui 

1990-luvun alkupuoliskolla, jolloin sitä sovellettiin aluksi Mc Masterin ja 

Maastrichtin yliopistojen esimerkkien mukaisesti. Myös Pirkanmaan tervey-

denhuolto-oppilaitoksessa virisi 1990-luvulla kiinnostus PBL:ää kohtaan fy-
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sioterapian opetuksessa ja siihen haettiin mallia lähinnä Linköpingin yliopis-

tosta. Tällä hetkellä PBL on laajasti käytössä eri koulutusaloilla. Lääke- ja 

terveystieteen opetuksesta alkaneet toteutukset ovat laajentuneet sosiaa-

lialan, liiketalouden, metsä- ja puutalouden ja tekniikan koulutukseen erityi-

sesti ammattikorkeakouluissa. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 

esimerkiksi Lapin ammattiopiston hyvinvointialan koulutus on kokonaan or-

ganisoitu PBL:n perustalta. Yliopistoissa on toteutettu yksittäisiä PBL-

koulutusohjelmia eri tieteenaloilla. Esimerkiksi Tampereen yliopistossa var-

haiskasvatuksen opetusohjelma on rakennettu ongelmaperustaisen opetus-

suunnitelman pohjalta. (Poikela 2010.) 

PBL:ää on sovellettu laajasti ammattikorkeakouluissa, mutta ei toistaiseksi 

yhdessäkään kaikki toimialat mukaan lukien. Ongelmaperustaisesta fysiote-

rapeuttien ja sairaanhoitajien koulutuksesta on yli kymmenen vuoden koke-

mus Mikkelin ja Pirkanmaan (nyk.Tampereen) ammattikorkeakouluissa. Lah-

den ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajia ja mekatroniikan insinöörejä on 

PBL -koulutettu lähes vuosikymmenen ajan. Vastaavasti metsätalouden PBL 

-sovelluksia on kehitelty Tampereen ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakou-

luissa. Liiketalouden opetuksessa PBL:ää käytetään vakiintuneesti Haaga-

Helian ammattikorkeakoulussa. Ammattialakohtaisia, valtakunnallisia PBL-

verkostoja on luotu hoitotyön, liiketalouden ja metsätalouden aloilla. Pirkan-

maalla toimii myös eri alojen toimijoita kokoava paikallinen PBL-verkosto. 

(Poikela 2010.) 

PBL-opetussuunnitelma organisoidaan ydinosaamista (esim. akateemista tai 

yleistä ammatillista pätevyyttä) tuottavien ongelmien ja ongelmateemojen 

ympärille, mikä merkitsee ajan, paikan ja tilannetekijöiden huomioimista on-

gelmien ratkaisun edetessä. Oppiaineisiin liittyviä luentoja ja harjoituksia ja 

muita työtapoja hyödynnetään tutoriaalien ulkopuolella ajoittamalla ne ja 

muokkaamalla sisällöt ongelmanratkaisun tarpeisiin. PBL:n käyttöönottami-

nen johtaa yleensä kontaktiopetuksen vähenemiseen, koska opiskelijat 

hankkivat itse suuren osan siitä tiedosta, joka on aikaisemmin jaettu luennoil-

la. Vastaavasti opiskelijat tarvitsevat enemmän ohjausta itsenäistä opiskelua 

varten etenkin opintojen alkuvaiheessa. Verrattuna aikaisempaan myös 

opinnäytetöiden, projektien ja työssäoppimisen uudelleen ajoittaminen ja si-

sällöllinen sijoittaminen PBL-opetussuunnitelmaan on välttämätöntä. Uusia 
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mahdollisuuksia siihen tarjoavat virtuaaliset oppimisalustat, joita on hyödyn-

netty verkko-opinnoissa. (Poikela 2010.) 

Kokemukset maanmittaustekniikan koulutusohjelman sisällä testatusta PBL-

opetuksesta eivät olleet kovinkaan idealistisia. Seuraavassa käsitellään omia 

kokemuksiamme PBL-opetuksen saralla risuineen ja ruusuineen.  

Rovaniemen ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikan koulutusohjelmas-

sa on otettu ensikosketus KOTA / PBL-opetusmetodien soveltamiseen syk-

syllä 2012 koulutusohjelmassa toteutetun PBL-pilotin muodossa.  Toteutus 

suunniteltiin aloittavalle opiskelijaryhmälle. Pilottiin integroitiin kuusi opinto-

jaksoa, joiden laajuus oli yhteensä 17 opintopistettä. Opintojakson runkona 

toimi mittaus- ja kartoitustekniikan opintojakso. Mukana toteutuksessa oli 

myös yleisaineita ja orientoivat opinnot. 

Opetus rakennettiin kuuden ongelman ympärille. PBL-syklejä oli myös kuusi. 

Opetus toteutettiin pienryhmäopetuksena. Kuhunkin ryhmään kuului noin 

kymmenen opiskelijaa. Luentomaista opetusta toteutukseen sisältyi vain vä-

hän. Opiskelijoiden arvioinnit suoritettiin erilaisten tuotosten arviointina opet-

tajien toimesta.  

Opintojen toteuttamisen jälkeen tehtiin teemakyselyt pilottiin osallistuneille 

opiskelijoille ja opettajille. Kyselyssä kartoitettiin uuden opetusmenetelmän 

käyttämisestä saatuja positiivisia ja negatiivisia kokemuksia.  

Selvänä puutteena opiskelijoiden palautteessa oli koettu luento-opetuksen 

niukkuus. Tiedonhakutehtävien jakaminen tutoriaaleissa johtaa siihen, että 

ainoastaan omaan tiedonhakuun liittyvä substanssiasia tulee tutuksi ja ne 

osa-alueet opeteltavasta kokonaisuudesta, joihin oma tiedonhaku ei kohdis-

tu, jää liian vähälle huomiolle. Myöskään opettajan asiantuntijan rooli ei pää-

se kyseisessä opetustavassa helposti esille tai vaihtelee tutoriaaliryhmittäin.  

Sosiaalisten taitojen kehittyminen havaittiin positiiviseksi asiaksi. Pilotissa 

havaitsimme, että PBL-opetusmenetelmänä näyttää tehostavan ryhmäyty-

mistä ja opiskelijoiden toisiinsa tutustumista.  Myös opettajien välinen yhteis-

työ on kokeilun myötä tehostunut.  

Opettajat kokivat ongelmakohdiksi seuraavat asiat: 
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• Opiskelijat saivat liian vähän ohjausta laskutehtäviin ja kojeharjoituk-

siin. Monen opintojakson kokonaisuus saman tutoriaalisateenvarjon 

alla oli kaikille vaikeasti hahmoteltava kokonaisuus. 

• Tiedonhakutehtävien työllistävyyden ennakointi lähes mahdotonta 

opiskelijoille ilman alan asiantuntemusta. Tästä seuraa, että tutoropet-

tajan rooli ja asiantuntemus korostuu. Ensimmäisenä opiskeluvuotena 

opiskelijat eivät osaa hahmottaa, mikä tieto on tärkeää, mikä ei. 

• Opiskelijoita oli pakko ohjata oikeaan suuntaan tutoriaaleissa. 

Oppimistuloksia perinteiseen opetukseen verrattuna arvioitiin opiskelijoiden 

tuotosten tason perusteella: 

• Kojeharjoituksiin liittyvän oppimispäiväkirjan taso oli parantunut jonkin 

verran aikaisempien vuosien tasoon verrattuna 

• Teoriakokeen tulokset olivat samaa tasoa kuin edellisenä vuonna 

(hyvä 3-4 keskimäärin) tai syksyllä aloittaneella aikuisryhmällä. Las-

kutehtävien tasossa oli suurta vaihtelua. Joukossa oli aivan loistavia 

suorituksia, mutta enemmän oli tyydyttävä (1) suorituksia. 

• Opiskelijoiden tietotekniset taidot olivat samalla tasolla, kuin aiem-

missa perinteisin opetusmetodein tehdyissä toteutuksissa. 

Pilotin pohjalta opettajien mielestä tulisi kehittää seuraavia asioita: 

• Vähennetään tutoriaalien ja ongelmien määrää. Lisätään ohjaustunte-

ja tiedonhakuun, viestintään ja erilaisiin laboratorioharjoituksiin. On-

gelmien määrittelyt ja suoritusten mitoitus ja arviointi eivät ole riittäväs-

ti hallinnassa. 

• Aiheet ja sisällöt koettiin sopiviksi. Perinteistä luento-opetusta olisi 

opintojakson alkuun lisättävä. Valmiiksi pureskellun tiedon tarjoaminen 

aluksi auttaisi hahmottamaan ja muodostamaan kokonaiskäsityksen 

opittavista asioista. Myös kojeharjoitusten määrää olisi hyvä lisätä. 

Asiantuntijoilla on tarjottavana oikeita ja hyväksi havaittuja lääkkeitä 

moniin ongelmiin. Kaikkia asioita ei kannata opetella ns. kanta-

pään/ongelmien kautta. Pilotista saatujen kokemusten ja palautteen 

johdosta voidaan päätellä tuutor-opettajan roolin korostuvan kyeisei-

sen opetustavan soveltamisessa. Myöskin ylemmän ammattikorkea-
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koulun opiskelijaryhmälle tehty tutkimus vahvistaa tätä käsitystä. 

(Kangastie 2012, 35.)  

 

Kirjallissudessa on käyty keskustelua siitä, onko ensisijaisesti tärkeää 

sisällön asiantuntemus vai pedagoginen asiantuntemus. Barrows ja 

Tamblyn (1980) esittivät alun perin, että hyvä tuutori voisi menestyk-

sellisesti toimia tuutorina millä tahansa aihealueella, jollin pedagogisen 

asiantuntemuksen merkitys korostuu. Osa tutkimuksista taas tukee tie-

tosisällöllisesti asiantuntevaa tuutorin roolia (Neville 1999). Tutkimus-

tulokset ovat osoittaneet, että tuutori, jolla ei ole asiantuntemusta si-

sällön osalta, voi vaikuttaa negatiivisesti ongelmalähtöisen oppimisen 

toimivuuteen (Norman–Schmidt 2000). Asiantuntevan tuutorin on hel-

pompi ohjata ryhmän oppimista, kun hän tuntee substanssin, jonka 

puitteissa ohjaaminen tapahtuu. Asiantunteva tuutori voi ohjata opis-

kelijoita pois harhateiltä. Tuutori nähdään myös resurssihenkilönä, jol-

ta opiskelijat voivat varmistaa puutteellisia tietojaan. (Tynjälä–

Välimaa–Murtonen 2004, 246 )  

 

Keskustelu siitä onko tuutorin oltava sisällön asiantuntija vai oppimis-

prosessin ohjaaja on kuitenkin tarpeetonta. Tuutorin roolissa tulisi olla 

tasapaino näiden kahden roolin välillä (De Grave ym. 1999). Tuuorin 

saattaa olla vaikeaa ohjata oppimista, jollei hän tunnista opiskeltavan 

asian sisältöä. Tuutorin tulisi myös tunnistaa ryhmäprosesseja, jolloin 

tuutori on koko ajan tietoinen tilanteesta ja osallistuu joustavasti heti, 

kun tilanne sitä vaatii. (Delissle 1997.) Tuutorin rooli on vaativa tehtä-

vä, jossa vaaditaan molempien edellä mainittujen taitojen ja tietojen 

hallintaa. (Tynjälä–Välimaa–Murtonen 2004, 246 ) 
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3 RAMK:N OPPIMISKÄSITYKSIÄ JA -PERIAATTEITA 

3.1 Ammattikorkeakoulutuksen yleisiä suuntaviivoja 

Ammattikorkeakoulujen koulutustehtävän lähtökohtina ovat laissa määritel-

tyinä työelämä, sen kehittäminen ja tutkimus (L351/2003). Koulutuksen, tut-

kimuksen ja innovaatiotoiminnan yhdistämisen sekä toiminnan työelämäläh-

töisyyden katsotaan Rovaniemen ammattikorkeakoulussa (RAMK) olevan 

edellytyksenä ammattiosaamisen kehittymiselle. (RAMK 2013 b.)  

3.2 RAMK:n toiminta-ajatus ja visio 

RAMK:n toiminta-ajatuksena on järjestää Lapin keskeisempien elinkeinoalo-

jen ammattikorkeakoulutasoista opetusta, soveltavaa tutkimusta ja kehittä-

mistyötä koko maakunnassa. RAMK edistää ihmisten ja luonnon hyvää tule-

vaisuutta, kestävää hyvinvointia ja Lapin elinkeinojen kehittymistä. Rovanie-

men ammattikorkeakoulu toteuttaa strategiaansa ja perustehtäviään ydin- ja 

tukiprosessien kautta. Ydinprosesseja ovat koulutusprosessit sekä tutkimus-, 

kehitys- ja palvelutoiminnan prosessit. Tukiprosessit ovat ydinprosesseja tu-

kevia sisäisiä prosesseja. Vision mukaan Rovaniemen ammattikorkeakoulun 

toiminta kattaa toiminta-alueen työelämän keskeisimmät alat ja vastaa jous-

tavasti niiden muuttuviin tarpeisiin. Opetuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön 

painopisteet perustuvat aluestrategioihin ja alueen luontaisiin vahvuuksiin. 

(Korkeakoulujen arviointineuvosto 2009) 

3.3 Tulevaisuuden visiot maanmittausalalla 

Rovaniemen ammattikorkeakoulu on Lappilainen toimija ja strateginen pää-

määrä ja visio kohdistuvat paikalliseen toimintaan maakunnallisella tasolla. 

Maanmittaustekniikan koulutusohjelma on kuitenkin valtakunnallinen toimija 

johtuen lähinnä maanmittausalan suppeudesta. Suomenkielistä maanmitta-

usalan ammattikorkeakoulutason opetusta tarjotaan valtakunnassamme ai-

noastaan Rovaniemellä ja Espoossa.  

Maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa joudutaan tekemään arviota oppi-

laitoksemme strategisten tavoitteiden ja oman toimialamme liittyvien strate-

gisten valintojen välillä. Näin ollen opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen 

liittyvissä strategisissa linjauksissa on huomioitava toimialakohtaiset valta-

kunnalliset haasteet.  
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Leeni Knight on erikoistyössään ”Maanmittari Visio 2020” kartoittanut suurel-

ta joukolta Maanmittausinsinöörien liiton jäseniltä maanmittausalan suunta-

viivoja ja strategiaa. Työ pohjautuu Maanmittausinsinöörien Liiton vuosina 

2005–2006 järjestämään maanmittari VISIO-kyselyyn. Hän on työsään kar-

toittanut myös koulutukselle asetettuja kehittämistavoitteita. 

Imagoon liittyvissä vastauksissa todettiin, maanmittareiden ammattikunnan 

olevan pieni ja ammattina kohtalaisen tuntematon varsinkin nykyisessä yh-

teiskunnassa. Mainonnan ja markkinoinnin kehittämisellä alaa voidaan saada 

kuitenkin tunnetummaksi ja nuorten keskuudessa suositummaksi ammatti-

vaihtoehdoksi. (Knight 2007, 10.) 

 Koulutukseen liittyvissä vastauksissa tutkimuksessa nousi selkeästi esille 

neljä suurempaa ongelmaa: korkeakoulutuksen laatu, sisältö, koulutuksen 

eriytyminen ja täydennyskoulutuksen olemattomuus, sekä muiden alojen 

ammattilaisten tuleminen maanmittareiden alueelle. (Knight 2007, 6.) 

 Hiljaisen tiedon, eli elävässä työelämässä opittujen taitojen siirtyminen nuo-

remmille polville on haastavaa varsinkin suurten ikäluokkien siirtyessä äkilli-

sesti eläkkeelle. Myös suomenkielisen kirjallisuuden ja tutkimuksen vähäi-

syys koettiin vastauksissa heikkoudeksi. (Knight 2007, 8.) 

Jokaisen maanmittarin opiskelemat samat (laajat) peruskurssit antavat vas-

taajien mielestä hyvän pohjan laaja-alaiselle osaamiselle. Peruskurssit anta-

vat myös mahdollisuuden haastavammissa tehtävissä toimimiseen. Poikkitie-

teelliset, kaikille pakolliset peruskurssit myös takaavat koko tutkinnon poikki-

tieteellisyyden. Poikkitieteellisyyden takaamisella saadaankin säilytettyä koko 

ammattikunnan yhteiskunnallinen status. Erityis- ja asiantuntijaosaamisen 

tehokas hyödyntäminen takaa jatkossakin varmat työpaikat maanmittareille. 

Asiantuntijataitojen lisäksi maanmittareita pidettiin vastauksissa ryhmätyötai-

toisina ja sopivina yhteistyöhön. Näistä ominaisuuksista on paljon hyötyä työ-

tilanteissa, joissa tehdään yhteistyötä muiden alan ammattilaisten kanssa. 

(Knight 2007, 9.) 

Kehittämisehdotuksiksi maanmittarien koulutukseen tutkimuksessa ehdote-

taan maanmittauskoulutuksen opetussisältöjen uudistamista ja muuttamista 

tulevaisuuden työelämään ohjaaviksi. Esimerkiksi paikkatietoalan, kiinteistö-
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arvioinnin ja konsulttiosaamisen opetusta tulisi olla tarjolla yhä enemmän. 

Maanmittausalan kouluttajien tulisi olla tekemisissä alan yritysten ja laitosten 

kanssa opetuksen sisältöä kehitettäessä. Henkilökunnan tulisi ottaa suoraan 

yrityksiin yhteyttä ja neuvotella tarvittavasta yhteistyöstä ja sen laadusta. 

Samalla saataisiin kouluun selkeämpi kuva siitä, mitä maanmittarin työnkuva 

nykyään voi pitää sisällään. Yhteistyön myötä myös erilaisten harjoitustöiden 

ja opinnäytetöiden tekeminen yrityksille helpottuisi. Tämän seurauksena 

opiskelijat saisivat jo opiskeluaikana kontakteja yrityksiin ja yritykset opiskeli-

joihin, mikä taas helpottaisi myöhemmin työllistymistä alalle. Yritysyhteistyön 

myötä myös opiskelijoille selviäisi paremmin, mitä heidän kannattaa opiskella 

erikoistuakseen jollekin alalle. Yhteistyö voisi sisältää mm. luennoitsijavierai-

luita, case-mallista opetusta ja ohjausryhmän, joka koostuisi sekä yritysten, 

että laitosten edustajista. (Knight 2007, 16.) 

Myös nämä Leeni Knightin tutkimuksessaan maanmittareilta kerätyt ajatukset 

vahvistavat käsitystä siitä, että on tarkoituksenmukaista ottaa CDIO-

periaatteet mukaan opetusmetodien kehittämisen lähtökohdaksi. CDIO-

periaatteiden yksi, kaksi, viisi ja kahdeksan sisällöistä löytyy paljon vastauk-

sia Leeni Knightin tutkimuksessa esiin nousseisiin maanmittausalan strategi-

siin linjauksiin ja koulutusjärjestelmän kehittämiselle asetettuihin vaatimuk-

siin.   

3.4 RAMK:n oma oppimisnäkemys 

Rovaniemen ammattikorkeakoulun uusi oppimisnäkemys rakentuu ongelma-

perustaisen oppimisen periaatteille. Ongelmaperustaisen oppimisen lähtö-

kohtana ovat työelämässä kohdattavat ongelmat ja toiminnan keskiössä on 

oppiminen.  Opiskelija on aktiivinen, vastuullinen oman oppimisensa subjekti. 

Opettaja puolestaan on oppimisen asiantuntija, oppimisen ohjaaja ja mahdol-

listaja. Oppiminen on yhteisöllistä opiskelijoiden, opettajien ja työelämän 

edustajien sosiaalista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteiseen tiedon ra-

kentamiseen. Oppiminen on ammatillisten ongelmien tutkimista ja haasteel-

lista työn tekemistä. Työelämä on kiinteä osa oppimisympäristöjä ja oppimis-

prosessia. Osaamisen arviointi on puolestaan keskeinen osa oppimisproses-

sia. (RAMK 2013b.) 
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KOTA on Rovaniemen ammattikorkeakoulun uusi oppimisnäkemys, joka on 

määrä ottaa käyttöön kokonaisvaltaisesti ammattikorkean tarjoamassa koulu-

tuksessa syksyllä 2013. KOTA perustuu ongelmaperustaiseen oppimiseen, 

mutta siihen on lisätty tiettyjä olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Tavoitteena 

on luoda koulutusohjelmiin entistä työelämälähtöisempi opetussuunnitelma, 

toteuttaa opetusta yrityslähtöisten oppimistehtävien ongelmaperustaisen op-

pimisen periaatteiden mukaisesti sekä luoda uutta oppimisnäkemystä tukevia 

oppimisympäristöjä. KOTA-hanke on käynnistetty vuonna 2011 ja kokonais-

valtaisesti uusi oppimisnäkemys otetaan käyttöön Rovaniemen ammattikor-

keakoulussa vuonna 2013 aloittaville opiskelijoille. Rovaniemen ammattikor-

keakoulussa on toteutettu jo useita PBL-pilotteja sekä koulutuksia, joiden 

avulla henkilökuntaa on valmennettu KOTA-näkemyksen toteuttamiseen. 

(RAMK 2013b.) 

3.5 Opetuksen laadun varmistus ja -arviointi 

Suomalaiseen korkeakoululaitokseen laadunhallintajärjestelmien auditoinnis-

sa kohteena on usein koko korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä. Audi-

tointi on riippumatonta ja järjestelmällistä ulkoista arviointia. Auditoinnissa 

arvioidaan, onko korkeakoulun laatujärjestelmä tarkoituksenmukainen sekä 

toimiva ja täyttääkö se sovitut kriteerit. Tarkastelun kohteena ovat menettely-

tavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua. (Korkeakou-

lujen arviointineuvosto 2013.) 

 Suomessa korkeakouluilla on lakiperustainen velvoite osallistua säännöllisin 

väliajoin ulkoisesti toteutettuun toimintansa arviointiin. Korkeakoulut voivat 

toteuttaa tämän velvoitteen muutenkin kuin osallistumalla Korkeakoulujen 

arviointineuvoston toteuttamiin auditointeihin. Toisaalta arviointineuvostoa 

koskeva lainsäädäntö mahdollistaa neuvoston toiminnan myös kansallisten 

rajojen ulkopuolella. Auditointeja toteutetaan suomen, ruotsin ja englannin 

kielillä. (Korkeakoulujen arviointineuvosto 2013.) 

Suomalaisen auditointimallin tavoitteena on tukea korkeakouluja niiden kehit-

täessään laatujärjestelmiään vastaamaan eurooppalaisen laadunvarmistuk-

sen periaatteita. Lisäksi auditointien tavoitteena on järjestelmän avoimuuden 

ja julkisuuden myötävaikutuksella luoda vahva laatukulttuuri.  
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RAMK:n auditointi korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta suoritettiin 

vuonna 2009. RAMK läpäisi auditoinnin ja sai paljon myönteistä palautetta. 

Tässä muutamia poimintoja kehittämissuosituksista, joita oppilaitoksessam-

me suositeltiin tehtäväksi (Korkeakoulujen arviointineuvosto 2009): 

• Rovaniemen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän ke-

hittämistä voitaisiin tukea tehostamalla strategioiden toteutumisen 

seurannan menettelyjä. 

• Yhteisen opiskelijapalautejärjestelmän ohella RAMK:ssa on käytössä 

vaihtelevia opettajakohtaisia kyselyjä ja suoran opiskelijapalautteen 

keruuta, joita ei kuitenkaan dokumentoida systemaattisesti. Ammatti-

korkeakoulun tulisi pyrkiä luomaan palautteiden dokumentointiin yh-

tenäinen käytäntö. Dokumentoinnilla keskeisin palaute saataisiin 

osaksi laadunvarmistusjärjestelmää. 

• RAMK:n laadunvarmistusjärjestelmän kattavuuden parantamiseksi 

kannattaisi harkita, voitaisiinko laajan sidosryhmäverkoston asiantun-

temusta hyödyntää nykyistä systemaattisemmin myös osana laadun-

varmistusjärjestelmää. 

Strategioiden toteutumista voidaan seurata eri sidosryhmille tehtävillä kyse-

lyillä ja tutkimuksilla. Opiskelijapalautekyselyitä ja valmistuneille opiskelijoille 

suunnattuja kyselyitä on toki tehty Rovaniemen ammattikorkeakoulussa oppi-

laitosvetoisesti kautta aikojen. Erilaiset kyselyt voivat tapahtua oppilaitoskoh-

taisten kyselyiden rinnalla myös koulutusohjelmakohtaisesti. CDIO-

ohjelmasta voidaan saada apua nimenomaan tällaiseen koulutusohjelmakoh-

taiseen kehittämistyöhön. 

Useat CDIO-ohjelmaan liittyvät kehittämistoimet voivat olla parantamassa 

koulutusohjelmakohtaista kehittämistoimintaa ainakin kahdella viimeksi mai-

nitulla auditoinnissa ilmenneellä osa-alueella. CDIO-ohjelmaan liittyy laadun-

varmistuksen kyselyitä ja dokumentointia, joiden toteuttamiseen ja analysoin-

tiin on tarjolla valmiita työkaluja. CDIO-ajattelumallissa erilaiset viiteryhmille 

suunnattavat kyselyt ovat merkittävässä roolissa opetustoiminnan kehittämi-

sessä. Näistä on kerrottu enemmän luvussa neljä.  CDIO viitekehyksen mu-

kaiseen toimintamalliin ei sisälly erityistä auditointia, jossa joku tai jotkut tule-

vat tarkistamaan tehdyt itse arvioinnit. Verkosto haluaa korostaa oman toi-
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minnan kehittämistä ja niinpä tämä itsearviointityökin tehdään itselle, omalle 

organisaatiolle tueksi kehittämistoimenpiteiden kohdentamiseen (Hietalahti 

2012, 111). 

Ulkoisia arviointeja voidaan tehdä myös koulutusohjelmakohtaisesti. Näitä 

arviointeja kutsutaan akkreditoinneiksi.  Akkreditoinneissa arvioidaan täyttää-

kö yksi koulutusohjelma arvioinnin kriteerit. Joissakin maissa tietyt ammatit 

edellyttävät akkreditoidussa koulutusohjelmassa suoritettuja tutkintoja.  

3.6 Projektioppiminen ja cdio-filosofian mukainen o petus 

Projektioppimista on perusteltu usein humanistisen psykologian tai kokemuk-

sellisen oppimisen näkökökulmasta, jossa korostetaan itseohjautuvuutta, ref-

lektiivisyyttä, vuorovaikutusta ja yhteistoiminnallisuutta. Aktiivinen toiminta, 

kokemusten kriittinen reflektointi, omien käsitysten ja toiminnan kyseenalais-

taminen sekä käsitteellistäminen ovat kokemukselliseen oppimiseen perustu-

van projektioppimisen keskeisintä ydintä. (Tynjälä–Välimaa–Murtonen 2004, 

258.) 

Kognitiivis-konstruktiivinen oppimiskäsitys, jossa painopisteenä ovat yksilön 

tiedon muodostus, ajattelun kehittyminen ja ongelmanratkaisu, on monien 

projektioppimisen sovellusten taustalla. Projektiopiskelussa pyritään tuke-

maan opiskelijoiden ajattelun ja ongelmanratkaisun kehittymistä, sekä projek-

tin teemaan liittyvien keskeisten käsitteiden ymmärtämistä. (Tynjälä 2004, 

257.)  

Rovaniemen ammattikorkeakoulun viitekehyksessä projektioppimisella tarkoi-

tetaan opetusmenetelmää, jossa opetettava tai opiskeltava aines on koottu 

projekteiksi. Projektilla on selkeät tavoitteet, aikataulut ja resurssit ja ne ovat 

yleensä laajempia kokonaisuuksia. Keskeistä projektioppimisessa on ongel-

mien ympärille perustuva yhteistoiminnallinen prosessi. Tekemällä erilaisia 

projekteja yhteistyössä toisten kanssa, opiskelijan kyky löytää ratkaisuja on-

gelmatilanteissa paranee. Projektioppimisen tuloksena opiskelija omaksuu 

tavoitteellisen toimintamallin, joka antaa valmiuksia selvitä myös työelämän 

eri tilanteissa. (RAMK 2013b.)271 

CDIO-lähestymistapa perustuu kokemuksellisen oppimisen teoriaan, jonka 

juuret ovat konstruktivismissa ja kognitivismissa. CDIO-ajattelumallin kehittä-



21 
 
nyt kansainvälinen työryhmä pitää Jean Piagetia terkeimpänä kognitiivisen 

kehityksen teoreetikkona. Työryhmän mukaan kyseisellä pedagogisella lä-

hestymistavalla voidaan saavuttaa CDIO-ohjelman päätavoitteiden ja vision 

mukaiset tavoitteet. (Crawley–Malmqvist–Östlund–Brodeur 2010, 30-31.) 

– Oppimisen ydin on se, että oppija oppii liittämään tietoa aikaisempaan 

ajattelumalliinsa ja siirtämään ne myös uuteen kontekstiin. 

– Ellei oppijalla ole kognitiivisia perustietorakenteita, hänen on mahdo-

tonta liittää oppimaansa niihin. Näiden tietorakenteiden on kehityttävä 

omaehtoisesti. 

– Oppijan kognitiiviseen tasoon verrattuna liian haastavat oppimiskoke-

mukset ovat ajan haaskausta niin oppijan kuin opettajankin näkökul-

masta (Crawley ym. 2010, 30-31.)  

CDIO-ajattelumallin perusta on vahvasti projektimuotoisessa ja käytännönlä-

heisessä toiminnassa, jonka tavoitteena on kehittää insinöörikoulutusta siten, 

että opiskelijoiden tiedot, taidot ja asenteet opiskelun yhteydessä tukevat hä-

nen työelämävalmiuksiensa kehittymistä. Keskeistä on panostaminen mene-

telmien, oppimisympäristöjen sekä opiskelijoiden ohjauksen ja arvioinnin ke-

hittämiseen. Onnistuneen oppimisprosessin tuloksena oppija ymmärtää asian 

ja pystyy soveltamaan oppimaansa uusissa tilanteissa ja uusien ongelmien 

ratkaisemisessa. (Hietalahti 2012, 106.) 

CDIO-lähestymistavassa korostetaan kokemuksellisen oppimisen seuraavaa 

kuutta tunnusomaista piirrettä: 

– Oppimista voidaan parhaiten kuvata prosessina, jossa käsitteet on 

johdettu ja ne muuttuvat kokemusten vaikutuksesta. 

– Oppiminen on jatkuva kokemukseen perustuva prosessi. Oppimista-

pahtumaan osallistuvalla oppijalla ei tarvitse olla selkeää ymmärrystä 

opetettavasta aiheesta ja hänellä saa olla harhakäsityksiäkin. 

– Oppimisprosessi vaatii ymmärrystä erilaisten vastakkaistenmallien vä-

lisistä ristiriidoista. Tähän oppija tarvitsee erilaisia kykyjä konkreetti-

sesta käytännön kokemuksellisuudesta aina käsitteellistämiseen ja 

reflektiivisestä havainnoinnista aktiiviseen kokeilemiseen.  
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– Oppiminen on kokonaisvaltainen maailmaan soveltamisprosessi, jossa 

oppiminen nähdään huomattavasti laajempana, mitä luokkahuoneessa 

voi ilmentyä. 

– Oppiminen sisältää kanssakäymisen oppijan ja reaalimaailman ympä-

ristön välillä. 

– Oppiminen on tiedon luontiprosessi, mikä on myös konstruktivististen 

teorioiden lähtökohta. (Crawley ym. 2010, 31.) 

Kokemuksellisen opettamisella pyritään CDIO-lähestymistavassa sitomaan 

opiskelijan oppima tieto käytännön työelämästä simuloituihin rooleihin ja teh-

täviin. Kokemuksellisen opettamisen menetelmiin CDIO-ajattelutavassa kuu-

luvat: 1) projektimuotoinen opettaminen, 2) simulaatiot, 3) CASE– ja suunnit-

tele–toteuta opinnot. (Crawley ym. 2010, 144.)  

Simulaatioita sovelletaan samantapaisesti kuin projektimuotoista opetustakin. 

Simulaatiot ovat aktviteetteja, joissa opiskelija asettuu insinöörin rooliin rat-

kaistakseen jonkun ongelman noudattaen insinööritekniikan lakeja ja periaat-

teita. Simulaatioissa on usein tarkat säännöt, ohjeistukset ja järjestetyt roolit 

sekä toimintatavat. Ohjaajan tehtävänä simulaatioissa on selittää säännöt, 

tilannekuvaukset ja opiskelijoiden roolit.  (Crawley ym. 2010, 145.) 

Case opetustapaa käytetään yleisesti laki- talous- ja lääkäriopetuksessa, 

mutta sitä voidaan yhtä hyvin käyttää myös insinööriopetuksessa. Hyvä Case 

on tapaus todellisesta insinööri elämän tilanteesta ja usein sellainen, joka 

koskettaa osallistujia jollain tapaa. Tapauksen tulee sisältää yksityiskohtaiset 

taustatiedot, kuten alkuperäiset laskelmat, budjetit, käytettävissä olevat mate-

riaalit ja resurssit, sekä tekniset yksityiskohdat, sekä kaikkien ihmisten ja or-

ganisaatioiden tiedot, joita tarvitaan tehtävän ratkaisemiseen. Tavoitteena on, 

että kyseisen käytännön kautta opiskelijat pystyvät kehittämään itsenäistä 

ajattelua ja ongelman ratkaisukyä. Eräänä tärkeänä tavoitteena voidaan pitää 

sellaisten CASE tapausten löytämistä, joilla merkitystä spesifin alakohtaisen 

kontekstin kanssa. (Crawley ym. 2010, 146.) 

1990-luvulla Massachusettsin teknisessä instituutissa (MIT) on käynnistetty 

etenkin insinöörikoulutuksen kehittämiseen liittyvä kehittäjäverkosto, jossa on 

mukana 100 korkeakoulua eri maista.  Verkoston keskeinen ajatus onkin 

koulutuksen kehittämisen lisäksi tarjota foorumi, jonka puitteissa samanhen-
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kiset koulutuksen kehittäjät voivat vaihtaa kokemuksia ja ideoita (Hietalahti 

2012, 106). CDIO-periaatteiden mukaisesti rakennettu opetus pyrkii käytän-

nönläheisten pedagogisten ratkaisujen kautta antamaan opiskelijoille val-

miuksia ratkaisukeskeiseen ajatteluun käyttämällä alusta lähtien aktivoivia 

opetusmenetelmiä. Keskeistä on panostaminen menetelmien, oppimisympä-

ristöjen, sekä opiskelijoiden ohjauksen ja arvioinnin kehittämiseen. Verkos-

tossa mukana olevat osallistuvat aktiivisesti insinöörikoulutuksen kehittämi-

seen ja arvioimiseen ja jakavat omia kokemuksiaan verkoston kautta vapaas-

ti. (Worldwide CDIO Initiative 2013) 

Euroopan Unionin korkeakoulujen kehittämistä ohjaavan Lissabonin strategi-

an mukaan korkeakoulutuksen on tuotettava työelämätarpeisiin vastaavia 

korkeatasoisia osaajia. Sama viesti on luettavissa monesta selvityksestä ja 

raportista. Työelämälähtöisyys onkin yksi tärkeimpiä koulutuksen laatua mit-

taavia tekijöitä erityisesti ammattikorkeakouluissa. Sama haaste ja vaatimus 

on tunnistettu maailmanlaajuisesti. Koulutuksen teoretisoitumisesta ja käy-

tännön osaamisen kapenemisesta saatua palautetta esittää myös oheinen 

(kuvio 2) tekniikan koulutuksen kehityspolusta. (Hietalahti 2012, 106). 

Kuviosta 2 voidaan havaita 1900-luvun puolesta välistä 2000-luvulle tultaes-

sa teknisen koulutuksen painopisteen siirtyneen henkilökohtaisten taitojen 

vuorovaikutustaitojen ja järjestelmäosaamisen hallinnasta enemmän teoreet-

tisen, oman tieteenalan tietämyksen painottumiseen. 

 

Kuvio 2. Teknisen koulutuksen painopisteen kehittyminen (ks. Crawley ym. 2010, 

15) 
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CDIO-järjestelmän ymmärretään olevan aloite insinöörikoulutuksen laadun 

kehittämiseksi, johon sisältyy ajatusmalli dualismista (kuvio 3), jossa teknistä 

osaamista ja käytännön insinööritaitoja kehitetään rinnakkain.  

 

Kuvio 3. Tietojen ja taitojen kehittäminen.  

CDIO-lähestymistavassa kokemuksellisuus ja osallistavuus ovat keskeisessä 

roolissa arvioitaessa erilaisia oppimis- ja opetusmenetelmiä. CDIO-ohjelman 

koulutukselle asettamina tavoitteina (kuvio 4) voidaan pitää opiskelijoiden 1. 

teknisen tietämyksen syventämistä. 2. Kouluttaa tulevaisuuden osaajat ym-

märtämään tärkeimmät osa-alueet työstään. 3. Kouluttaa insinöörejä johta-

maan ja toimimaan uusilla tuotteilla ja järjestelmillä. 

  

Kuvio 4. CDIO:n tavoitteet (ks. Crawley ym. 2010, 20) 

Teknisen tietämyksen 
syventäminen

Työn Strategiset 
painopistealueet

Uusilla tuotteilla 
ja järjestelmillä 

toimiminen
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Projektit ja projektioppiminen ovat keskeisellä sijalla CDIO-viitekehyksen mu-

kaisen opetuksen suunnittelussa. Integroidussa opetussuunnitelmassa työ-

elämälähtöisiin projekteihin voidaan linkittää muita opintoja.  

CDIO-ohjelman pääelementit (kuvio 5) ovat CDIO-periaatteet, CDIO-syllabus 

ja CDIO-standardit. CDIO-periaatteita tulee aina soveltaa yhdessä koulutus-

ohjelman tavoitteiden ja päämäärien kanssa. 

 

Kuvio 5. CDIO-ohjelman pääelementit (ks. Crawley 2010, 34)  

CDIO tarjoaa korkeakouluille työkaluja toiminnan kehittämiseen. Perusaja-

tuksena on löytää vastauksia kysymyksiin (Hietalahti 2012, 107): 

1. Mitä tietoja, taitoja ja asenteita opiskelijoilla tulisi olla, kun he valmistuvat? 

2. Miten me voimme tehdä asiat paremmin varmistaaksemme, että opiskelijat 

oppivat nämä tiedot, taidot ja asenteet? 

Ensimmäisen kysymyksen tueksi CDIO verkosto on yhteisesti luonut CDIO-

Syllabus – nimisen dokumentin. Tämä määrittelee osaamistavoitteet teknii-

kan koulutukselle. Nämä esitetään neljään teemakokonaisuuteen ryhmitetty-

nä: tekninen osaaminen, henkilökohtaiset taidot, vuorovaikutustaidot sekä 

insinööriammatin erityiset taidot. (Hietalahti 2012, 107). CDIO-standardit puo-

lestaan ottavat kantaa siihen, miten opetusta tulisi toteuttaa (Crawley ym. 

2010, 34). 

CDIO-standardit

CDIO-
syllabus

CDIO-
periaatteet
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3.7 Perusteluita CDIO-muotoiselle opetukselle  

Kesällä 2011 toteutettiin työnantajille kysely, jolla hankittiin tietoa Kemi-

Tornion ammattikorkeakoulusta, Lapin yliopistosta ja Rovaniemen ammatti-

korkeakoulusta valmistuneiden työtilanteesta ja osaamisen vastaavuudesta 

työelämän tarpeisiin (Forest 2011, 1). 

 Kyselyllä kerättiin työelämältä palautetta korkeakoulutuksen kehittämiseksi 

sekä alueellista vertailutietoa. Kyseisessä työnantajakyselyssä kerättiin tietoa 

185 lappilaisyritykseltä. Työnantajat arvioivat korkeakoulutuksen antamia 

valmiuksia suhteessa työn vaatimuksiin. Kolmen korkeakoulun valmistunei-

den arvioinneissa ilmeni samankaltaisuutta sekä parhaissa että puutteelli-

simmissa valmiuksissa. Yhteisesti puutteellisimmiksi jäivät oman alan tehtä-

vien käytännön taidot, ongelmanratkaisutaidot sekä organisointi- ja koor-

dinointitaidot. (Forest 2011, 4.) 

Tutkimuksessa tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi työnantajien näkökulmasta 

näyttää nousevan: 

1. Oman alan tehtävien käytännön taidot  

2. Ongelmanratkaisutaidot  

3. Organisointi – ja koordinointitaidot  

4. Kyky itsenäiseen työskentelyyn  

5. Ryhmätaidot ym. sosiaaliset taidot  

6. Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot  

Nämä kaikki edellä mainitusta tutkimuksesta havaittavat kehittämiskohteet 

ovat keskeisellä sijalla CDIO-filosofiassa. Periaatteet kaksi, seitsemän, kah-

deksan ja 11 vastaavat suoraan kyseisen tutkimuksen työnantajapalauttee-

seen liittyviin kehittämishaasteisiin. Seuraavasta kuviosta ilmenee Rovanie-

men ammattikorkeakoulun koulutuksen antamien valmiuksien ja työn vaati-

musten kohtaaminen Rovaniemen ammattikorkeakoulusta valmistuneilla. 

Kuvion 6 tulkintaan liittyvä arvoasteikko: 

Vaatimukset: Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat työssä? 

 Valmiudet: miten hyvin korkeakoulusta valmistunut hallitsee kyseiset työ-

elämävalmiudet? 



27 
 
1 = ei lainkaan tärkeä / erittäin puutteellisesti, 2 = vain vähän merkitystä / 

puutteellisesti, 3 = jonkin verran merkitystä / melko puutteellisesti, 4 = melko 

tärkeä / melko hyvin, 5 = tärkeä / hyvin, 6 = erittäin tärkeä / erinomaisesti (Fo-

rest 2011, 14).   

 

Kuvio 6. Rovaniemen ammattikorkeakoulun koulutuksen antamien valmiuksien ja 

työn vaatimusten kohtaaminen (Forest 2011, 14). 

Myös useilta vuosilta opiskelijapalautteilla kerätyistä kyselyistä (ks. liite 2) 

voidaan havaita koulutuksen kehittämistarpeita kyseisten teemojen osalta. 

Vertailtaessa opintojen loppuvaiheessa olleille opiskelijoille tehtyjä tyytyväi-
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syyskyselyitä, kehittämiskohteiksi nousevat seuraavat teemaa, joita myös 

kuviot 7-10 kuvaavat: 

• Opintojaksojen laajuus ja niiden suorittamisen vaatima työmäärä vas-

taavat hyvin toisiaan. 

• Opettajien käyttämät opetusmenetelmät tukevat hyvin oppimistani. 

• Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota työelämässä tarvittaviin 

käytännön taitoihin. 

• Opinnot ovat tukeneet hyvin omaan alaani liittyvän käytännöllisen 

osaamisen kehittymistä. 

Kolmen vuoden keskimääräinen opiskelijoiden tyytyväisyysindeksi vuosina 

2010 - 2012 asteikolla 0% - 100% on ollut maanmittaustekniikan koulutusoh-

jelmassa kolmannen vuoden kyselyissä ollut keskimäärin 81 %.  Seuraaviin 

kuvioihin on valittu teemat joiden suurin poikkeama keskimääräisestä tyyty-

väisyysindeksistä viimeisen neljän vuoden jaksossa on ollut negatiiviseen 

suuntaan 20 % tai enemmän eli kyseiset teemat ovat opiskelijakyselyiden 

perusteella selkeitä kehittämiskohteita koulutusohjelmassamme.   

 

Kuvio 7. Opintojaksojen laajuus ja työmäärä (ks. RAMK 2013a) 

Kuviosta seitsemän voidaan tarkastella tyytyväisyysindeksiä opintojaksojen 

laajuuden ja niiden suorittamiseen vaadittavan työmäärän suhteen. Tyytyväi-

syysindeksi on hieman laskenut vuoden 2010 tasosta vuoteen 2012. Vuonna 

2013 ollaan jälleen aiemmalla tasolla.     
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Kuvio 8. Opetusmenetelmät (ks. RAMK 2013a) 

Kuviosta kahdeksan voidaan tarkastella tyytyväisyyttä käytettyihin opetus-

menetelmiin. Tyytyväisyysindeksi on hieman laskenut vuoden 2010 tasosta 

vuoteen 2013.     

 

Kuvio 9. Työelämätaitojen arviointi (ks. RAMK 2013a) 

Kuviosta yhdeksän voidaan tarkastella tyytyväisyyttä työelämässä tarvittavien 

taitojen opetukseen koulutusohjelmassa. Tyytyväisyysindeksi on säilynyt li-

kimain samalla tasolla.   
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Kuvio 10. Käytännöllisen osaamisen kehittäminen (ks. RAMK 2013a)  

Kuvio kymmenen kuvaa opiskelijoiden tyytyväisyyttä oman käytännöllisen 

osaamisen kehittymiseen koulutuksen aikana. Tyytyväisyysindeksi on säily-

nyt likimain samalla tasolla.   

CDIO rakentuu 12 periaatteen ympärille, joissa määritellään insinöörikoulu-

tuksen konteksti, opetussuunnitelman tarpeet, tavoitteet ja rakenne. Yhtenä 

periaatteena se, että opintojen alkuvaiheessa opiskelijat johdatellaan insinöö-

riopintoihin ja he pääsevät käytännönläheisen projektin tai ongelman kautta 

tutustumaan opiskeltavaan alaan. Myöhempinä vuosina opetusohjelmaan 

sisältyy myös suunnittelusta toteutusvaiheeseen eteneviä projekteja. Jotta 

opetus on toteutettavissa CDIO: n tavoitteiden mukaisesti, tarvitaan opetus-

välineitä ja tiloja, jotka mahdollistavat yhteistoiminnallisen oppimisen. Tavoit-

teena on kehittää oppimista sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta tuke-

malla tiedon hankintaa, ihmissuhdetaitojen kehittymistä sekä systeemien ra-

kentamiseen liittyvää osaamista. Oppimista ja tavoitteiden toteutumista arvi-

oidaan eri näkökulmista ja tuotetaan myös palautetta eri osapuolille jatkuvan 

kehittymisen turvaamiseksi. (Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu 2013.) 

CDIO: n avulla on mahdollista kehittää insinöörikoulutusta vastaamaan pa-

remmin tekniikan alan muutostarpeista nouseviin haasteisiin, kehittää ope-

tusmenetelmiä ja arviointikäytänteitä, parantaa käytettävissä olevien resurs-
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sien hyödynnettävyyttä sekä motivoida henkilöstöä vastaamaan koulutuksen 

haasteisiin. (Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu 2013.)  

Lisäksi kehittäjäverkostossa mukana olo tuo yhteyksiä kansainvälisiin kor-

keakouluihin ja sitä kautta myös uusia kehittämisideoita. 12 periaatteen mu-

kainen CDIO-toimintamalli (kuvio 11) on myös samalla laatujärjestelmä, jon-

ka avulla koulutuksen kehitystyötä voidaan suunnata oikeisiin osa-alueisiin. 

(RAMK 2013b) 

 

Kuvio 11. Koulutusohjelman arviointi CDIO-periaatteilla (ks. Crawley ym., 2010, 200) 
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4 KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINNISSA KÄYTETTÄVÄT MENETEL -

MÄT   

4.1 Dokumenttien tarkistukset  

Vaatimusten täytäntöön panemiseksi on hyödyllistä dokumentoida suunni-

telmiin ja toimiin liittyvät vaiheet. Koulutusohjelman periaatteet ja opetusta-

voitteet, laaditut opetussuunnitelmat ja opintojaksojen sisällöt tulee tallentaa.  

Analysoidaan myös nykyisiä tiloja, opetus-oppimisen menetelmiä, arvostuk-

sia ja tekniikoita. Dokumentointi auttaa löytämään parhaat käytännöt mahdol-

lisiin uudistuksiin. Kerätyn datan avulla pyritään koulutusohjelman jatkuvaan 

parantamiseen. 

Opiskelijoiden raportit oppimistuloksista ja arvioinnit koulutusohjelman eri-

tyisosa-alueista voivat tarjota erityistietoa koulutusohjelman tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Asiakirjojen tarkasteluprosessin kehittämiseksi on tärkeä luoda 

koulutusohjelman arkisto. Koulutusohjelman asiakirjoja yleensä pystytään 

tarkastelemaan koulutusohjelmakohtaisesti, mutta ne eivät yleensä ole julki-

sia. (Crawley ym. 2010, 203.) 

Maanmittauksen koulutusohjelmassa tietojen kerääminen voidaan järjestää 

esimerkiksi luomalla Moss-tiedonhallintajärjestelmään erillinen työtila, johon 

kaikki koulutusohjelman CDIO-materiaali arkistoidaan. Erilaiset kyselyiden 

tulokset reflektiiviset päiväkirjat ja muu aineisto sisältävät paljon subjektiivista 

tietoa, joka on syytä pitää koulutusohjelman sisäisenä. Moss-järjestelmään 

liittyviä käyttöoikeuksia voidaan hallinnoida ja järjestelmästä on syytä luoda 

suljettu. On aiheellista harkita vaihtoehtona myös arkistointijärjestelmän to-

teuttamista joidenkin koulutusohjelmien yhteisenä esimerkiksi tekniikan alal-

la. 

4.2 Henkilökohtaiset ja -kohderyhmähaastattelut  

Viralliset asiakirjat eivät kerro koko totuutta opintojen onnistuneesta toteutu-

misesta. Henkilökohtaisilla ja kohderyhmähaastatteluilla voidaan kerätä tieto-

ja koulutuksen onnistumisesta opiskelijoilta ja muilta sidosryhmiltä. Henkilö-

kohtaisia kyselyitä tehdään opintojen alku- ja loppuvaiheessa. Voidaan laatia 

haastatteluita tietojen keräämiseksi opettajilta esimerkiksi erityisistä opetus ja 

arviointimenetelmistä, joita he käyttävät kursseillaan. Kohdennetuilla ryhmä-

haastatteluilla voidaan päästä parempiin tuloksiin, koska ryhmän vuorovaiku-
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tus synnyttää lisäkysymyksiä ja vastauksia.  Joissakin CDIO-ohjelmissa kou-

lutuksen tavoitteet määritellään keskeisten sidosryhmien lähtökohdista.  

Opiskelijapaneelit, opettajat ja tietenkin johtajat kokoontuvat tarkastelemaan 

kutakin kurssia lukukauden lopussa. Sidosryhmiä ryhmiä käytetään usein 

myös voimavarana arvioitaessa saavutettuja tuloksia. (Crawley ym. 2010, 

203.) 

Taulukossa 1 on nähtävillä kysymyksiä, joita voidaan käyttää edellä maini-

tuissa tiedonkeruumenetelmissä. Ryhmähaastattelu soveltuu tiedonkeruu-

menetelmäksi ainakin koulutusohjelmamme opettajille. Vastaavanlaista ryh-

mähaastattelua voidaan perustellusti käyttää myös arviointien keräämiseksi 

opiskelijoilta tutoriaaliryhmittäin. Ryhmäkoko kyseisissä tapauksissa jää alle 

kymmeneen ja vuorovaikutus haastattelutilanteessa toimii menetelmää puol-

tavasti pienen ryhmäkoon vuoksi.  

Taulukko 1. Kysymyspatteristo liittyen periaatteisiin yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi ja 

seitsemän (ks. Crawley ym. 2010, 198-203) 

Periaa-

te 

              Periaatteeseen liittyvät kysymykset  

  

   Periaate 1-Organisaation filosofia ja koulutusohjelman tavoitteet  

      • Missä määrin koulutusohjelma huomioi filosofiassaan ja tavoit-

teissaan käsitystä 
 tuotteen ja prosessin elinkaariajattelun kehittämisestä ja käyt-

töönotosta 

 määritellä – suunnitella – toteuttaa - ylläpitää – mallin mukaises-

ti?  

• Missä määrin tuotteen elinkaariajattelu huomioidaan insinööri-

koulutuksen  

kulttuurillisessa kehyksessä ja työympäristössä, missä taitoja opi-

taan? 
     

  

 Periaate 2 - Periaate 2: Oppimistavoitteet  

      • Missä määrin on tarkkoja ja yksityiskohtaisia oppimistavoitteita yksilöllisiä  

               ja sosiaalisia, jotka liittyvät tuote- prosessi ja järjestelmäkehittämiseen ja 

               ovatko ne johdonmukaisia koulutusohjelman tavoitteiden kanssa, sekä 

              kelvollisia sidosryhmien näkökulmasta?  

• Missä määrin sidosryhmät auttoivat taitotason ja standardin periaattei-

den 

määrittelemisessä ja kunkin oppimistavoitteen osalla? 

 

Periaate 3 - Integroitu opetussuunnitelma  

      • Kuinka yksilölliset ja sosiaaliset oppimistavoitteet tuote prosessi ja 

 järjestelmäkehittämisen osalta on integroitu opetussuunnitelmaan? 
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• Missä määrin opetussuunnitelma on suunniteltu vastavuoroiseksi  

tukemaan opintojaksoja, joihin erityisesti on sisällytetty tavoitteita,  

jotka johtavat henkilökohtaisten, sosiaalisten sekä tuote- ja  

järjestelmäsuunnittelun taitojen ja valmiuksien hankkimiseen? 

 

Periaate 4 – Johdanto insinööriopintoihin  

       

 • Mitä merkitystä johdanto-opintojaksolla on osana insinöörikou-

lutusta 
 tuote- ja järjestelmäsuunnittelun tehtäviin persoonallisten ja 

sosiaalisten 

 taitojen kehittäjänä? 

• Missä määrin johdanto-opintojakso stimuloi opiskelijoita kiin-

nostumaan ja 

 vahvistaa heidän motivoitumistaan insinöörialaa kohtaan ko-

rostamalla  

keskeisiä insinööriammatin sovelluksia ja lainalaisuuksia?     
      
Periaate 5 – Suunnittele-toteuta-testaa –projektit  

      • Sisältääkö opetusssuunnitelma vähintään kaksi  

Suunnittele-toteuta-testaa –projektia, opintojen alku- ja  

erikoistumisvaiheissa? 

• Millaisia mahdollisuuksia on sisällyttää 

 suunnittele-toteuta-testaa –projekteja opetussuunnitelmaan ja  

toteutuksiin? 

  

Periaate 7 – Integroitu opetus  

      • Onko integroitua opettamista, joka tukee oppiainesisältöjen omaksumista 

 samanaikaisesti henkilökohtaisen, sosiaalisen sekä tuote-  

järjestelmäsuunnittelutaitojen kanssa? 

• Kuinka todelliset insinöörin työtehtävät sisällytetään tilanteisiin,  

joissa ne esiintyvät yhdessä oppiainesisältöjen kanssa? 

       

Periaate 8 – Aktiivinen oppiminen  

      • Kuinka aktiiviset ja kokemukselliset opetusmenetelmät edistävät 

 koulutusohjelman tavoitteiden saavuttamista CDIO-kontekstissa? 

• Missä määrin opettamis- ja oppimismenetelmät perustuvat  
ajattelutapaan joka tukee opiskelijoiden suoraa ajattelua ja 

 ongelmanratkaisutaitoja? 

 

4.3 Kyselyt ja kartoitukset 

Kyselyissä ja selvityksissä kysytään yleisiä kysymyksiä, kuten haastatteluis-

sakin. Menetelmänä nämä voivat kuitenkin olla tehokkaampia kuin haastatte-

lut, koska niissä voidaan kerätä suurempia määriä tietoja eri ryhmien vastaa-

jilta samaan aikaan. Tämä mahdollistaa tilastollisesti pätevämpien tietojen 

keräämisen suuremmilla otoksilla. Aineiston tulee olla normaalijakautunutta, 

jotta varsinaisia tilastollisia menetelmiä voidaan soveltaa. Tämä edellyttää 
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suuria otosmääriä. Erilaisia kyselyitä voidaan tehdä esimerkiksi omassa kou-

lutusohjelmassa, sidosryhmille, CDIO-periaatteisiin liittyen, opiskelija–

arvioita, koulutusohjelman opintojaksoihin ja valmistumiseen liittyviä. (Craw-

ley ym. 2010, 204.) 

Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on tehty opetustoimintaan liittyviä kyse-

ly vuosittaisena laajamittaisena opiskelijapalautekyselynä. Myös valmistuneil-

le tehdään oppilaitoskohtaisesti muun muassa työllistymiseen liittyviä kyselyi-

tä. Opintojaksokohtaisia kyselyitä on myös tehty joihinkin yksittäisiin opinto-

jaksoihin liittyvänä koulutusohjelmakohtaisesti. Opintojaksokohtainen palau-

tejärjestelmä on otettu vasta käyttöön oppilaitoksessamme, mutta sen käyttö 

on jäänyt verraten vähäiseksi. Se on työkalu, jonka käyttämiseen itse kunkin 

opettajan on hyvä kiinnittää huomiota esimerkiksi laatimalla palautejärjestel-

mään täsmällisiä kysymyksiä, joista voi saada palautetta nimenomaan oman 

opintojakson kehittämiseen.     

4.4 Ohjaajien reflektiiviset muistiot 

Reflektiivisiä muistioita voidaan käyttää opintojaksoilla opettamisen arvioinnin 

ja kehittämisen tukena. Kursseilla ohjaavina opettajina toimivat keräävät ko-

kemuksia niin sanottuihin reflektiivisiin muistioihin, joita he täyttävät opinto-

jakson aikana. Reflektiiviset muistiot summaavat ohjaajien kokemukset ope-

tuksesta, oppimisesta ja arvioinnista heidän kursseillaan. Muistioissa voidaan 

käsitellä seuraavia asioita: 

• Edellytetyt oppimistulokset ja todisteet niiden saavuttamisesta. 

• Keinoja, joilla ihmissuhdetaitojen, tuote-prosessi- ja järjestelmänhallin-

tataidot huomioidaan heidän kursseillaan. 

• Näyttöä siitä, että heidän opetus ja arviontimenetelmänsä ovat olleet 

tehokkaita. 

• Heidän suunnitelmansa kurssin jälkeisistä kehittämistoimista. 

• Niiden ohjaajien nimet, joiden kanssa he jakavat muistion. 

Yksittäisistä muistioista saatuja tietoja yhdistäen voidaan muodostaa koko 

koulutusohjelmaa koskeva yhteinen dokumentti, joka kuvaa koko koulutusoh-

jelman menestymistä. Ohjaajat voivat myös tavata koulutusohjelman johtajaa 

tai henkilöä, joka vastaa laadusta, keskustellakseen muistiosta tai muista 
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kysymyksistä, jotka liittyvät opetussuunnitelmaan tai opetukseen. MIT-

tiedekunnan jäsenet ovat vuodesta 1999 lähtien laatineet reflektiivisiä-

muistioita. He raportoivat muistioiden annin olevan siinä, että ne mahdollista-

vat opetukseen liittyvien muutosseikkojen pohtimisen, kun asiat ovat vielä 

tuoreessa muistissa. Käytäntö on tuonut merkittävän panoksen opetuksen ja 

opetusohjelmien kehittämiseen. Vuotuiset yhteenvedot näistä reflektiivisistä 

muistioista ovat arvokkaana tietolähteenä alueelliselle ja kansalliselle arvos-

tukselle. (Crawley ym. 2010, 204.) 

4.5 Ulkopuolisten asiantuntijoiden arvio koulutusoh jelmasta  

Koulutusohjelman arvioimiseen ulkopuolisten arvioitsijoiden toimesta liittyy 

usein alueellinen ja kansallinen valtuutus ja sertifiointi tai arvioinnin hyväksyt-

täminen ammattijärjestöllä. (Crawley ym. 2010, 204.) 

Riippumatonta arviointia on hyödyllistä yrittää pyytää ulkopuolisilta arvioijilta, 

jotka eivät ole suoraan yhteydessä koulutusohjelmaan. Arviointi voidaan jär-

jestää esimerkiksi arvioijille järjestettävän vierailukäynnin yhteydessä. Ulko-

puoliset arvioijat voivat kommentoida periaatteisiin kuusi, yhdeksän, kymme-

nen, 11 ja 12 liittyviä kysymyksiä. Valmisteltaessa vierailukäyntejä koulutus-

ohjelman henkilöstön tulisi laatia arvioinnissa käytettäviä materiaaleja, jota 

sisältävät: 

• Koulutusohjelman arviointisuunnitelman 

• tietoa koulutusohjelmasta 

• Standardeihin liittyviä yleisluontoisia kysymyksiä, joiden avulla voi tun-

nistaa koulutusohjelman heikkouksia ja vahvuuksia 

• Yksityiskohtaisia kysymyksiä, joita koulutusohjelman sidosryhmät ha-

luaisivat käsitellä 

4.6 Seurantatutkimukset 

Seurantatutkimuksilla kerätään tietoa säännöllisin väliajoin opiskelijoilta, jotka 

käyvät yhdessä läpi saman koulutusohjelman, koulutuksen aikana ja sen jäl-

keen. Tutkimus voidaan kohdistaa myös toisille samassa opintojen vaiheessa 

oleville ryhmille. Seurantatutkimusten tutkimusmetodeina käytetään kysely-

tutkimuksia, joiden data on kerätty pitkältä ajalta. (Crawley ym. 2010, 205.) 

Opiskelijoille ja muille sidosryhmille toteutettavissa kyselytutkimuksessa käy-
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tettävänä kysymyspatterina voidaan käyttää periaatteisiin kuusi, yhdeksän, 

kymmenen,11 ja 12 liittyviä kysymyksiä: 

 

Taulukko 2. Kysymyspatteristo liittyen periaatteisiin kuusi, yhdeksän, kym-

menen, 11 ja 12 (ks. Crawley ym. 2010, 198-203) 

 
  

Periaate               Periaatteeseen liittyvät kysymykset    

   Periaate 6 - CDIO-oppimisympäristöt  

      ·       Kuinka työtilat ja muu oppimisympäristö tukee kokemuksellista oppimista?     

    ·       Missä määrin modernit suunnitteluohjelmistot ja laboratoriot, tarjoavat  

        opiskelijoille mahdollisuuden kehittää tietoja, taitoja ja asenteita, jotka 
         tukeva tuote-, prosessi, ja järjestelmän rakentamisen taitoja? 

 ·       Ovatko oppimisympäristöt opiskelijakeskeisiä, käyttäjäystävällisiä, saatavilla  

         ja vuorovaikutteisia? 

 Periaate 9 - Opettajien CDIO- taitojen kehittäminen  

      ·       Mitä voisivat olla ne kehitettävät toimenpiteet prosessit tai järjestelmärakenteet, 

        jotka tukisivat opettajien osaamista henkilökohtaisissa insinööritaidoissa, 

        eli yksilöllisissä ja  sosiaalisissa sekä tuote- ja järjestelmäsuunnittelun taidoissa?  

Periaate 10 - Opettajien opetustaitojen kehittäminen  

      ·       Mitkä toimenpiteet tukisivat opettajien valmiuksia integroidussa opettamisessa, 

        aktiivisten kokemuksellisten menetelmien käytössä ja opiskelijoiden arvioinnissa? 

Periaate 11 – Oppimisen arviointi  

      ·       Mitkä ovat opiskelijoiden oppimisen yksilölliset ja yhteisölliset, sekä tuote ja 

         järjestelmäosaamisen arviointitavat koulutusohjelmassa?  

 ·       Kuinka nämä oppimistulokset mitataan ja dokumentoidaan? 

     ·       Kuinka opiskelijat ovat saavuttaneet osaamistavoitteet? 

    Periaate 12 – Koulutusohjelman arviointi  

      ·       Onko koulutusohjelmalle laadittu systemaattinen arviointiprosessi perustuen 

        12 CDIO-periaatteeseen? 

 ·       Missä laajuudessa kehittämistoimien tulokset toimitetaan opiskelijoille,  

         opettajakunnalle ja muille sidosryhmille jatkuvaa parantamista silmällä pitäen? 

 ·       Mikä on kokonaisvaikutus koulutusohjelmalle? 
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5 MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTIA 
CDIO-PERIAATTEIDEN MUKAAN 

5.1 Arvioinnin suorittaminen CDIO-periaatteilla 

CDIO-viitekehyksen keskeisin elementti on 12 koulutuksen tavoitetilaa ku-

vaavaa periaatetta, jotka tukevat koulutusohjelmien pitkäjänteistä kehittämis-

työtä.  Periaatteet voidaan ryhmitellä viiteen kokonaisuuteen. Osa periaatteis-

ta korostaa ajattelutavan muutosta koulutuksen järjestämisessä ja osa taa-

sen keskittyy koulutukseen toteuttamiseen. Keskeisessä osassa on myös 

periaatteisiin sisään rakennettu itsearviointi, joka tukee jatkuvaa kehittämistä. 

(Hietalahti 2012, 105). 

CDIO ei ole laadunvarmistusjärjestelmä, mutta periaatteisiin on sisäänkirjoi-

tettu ajatus jatkuvasta kehittämisestä säännöllisellä itsearvioinnilla. Periaate 

12). Säännöllinen itsearviointi ja sen kunnollinen dokumentointi, sekä tulevien 

kehittämistoimenpiteiden määrittäminen arviointiin pohjautuen tukee järjes-

telmällistä laadunvarmistusta. Itsearvioinnissa koulutusohjelma peilaa omaa 

tilannettaan kuhunkin CDIO periaatteeseen ja määrittää oman tasonsa as-

teikolla 0-5.(Hietalahti 2012, 109).  

Maanmittaustekniikan koulutusohjelman arviointi toteutetetaan jokaisen12-

periaatteen toteutuman arviointina seuraavanlaisen kuusiportaisen arvioin-

tiasteikon avulla. Kuhunkin periaatteeseen liittyvät mittaristona käytetyt arvi-

ointiasteikot on esitetty liitteessä yksi.   

Yleinen arviointiasteikko: 

_____________________________________________________________ 

Taso Kriteerit 

_____________________________________________________________ 

5 Koulutusohjelmassa arvioidaan saatuja näyttöjä säännöllisesti ja 

toimintaa kehitetään niiden pohjalta 
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4 Koulutusohjelmassa on dokumentoituja näyttöjä kokonaisvaltai-

sesta toteutuksesta ja tuloksista 

3 Koulutusohjelma on käynnistänyt periaatteen toteuttamisen 

2 Koulutusohjelmalla on suunnitelma periaatteen soveltamiseksi 

1 Koulutusohjelma tiedostaa tarpeen periaatteen periaatteen to-

teuttamiselle ja prosessi on käynnistetty  

0 Koulutusohjelmalla ei ole suunnitelmaa periaatteen soveltami-

seen liittyen. Mitään toimenpiteitä ei ole käynnissä. 

5.2 Koulutusohjelman filosofia 

Maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa RAMK:ssa on pidetty henkilökun-

nalle yleisesti suunnattuja PBL (Problem Based Learning) – koulutustilai-

suuksia, joissa henkilökuntaa on perehdytetty osallistavaan opetukseen. 

Koulutukset ovat avanneet näkökulmia ongelmaperustaiseen oppimiseen ja 

opettamiseen. Maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa toteutetun pilotti-

hankkeen myötä on törmätty myös erilaisiin, lähinnä työajan riittämättömyy-

teen liittyviin ongelmiin. CDIO-ohjelma perustuu ajatukseen, jonka mukaan 

tuotteiden ja järjestelmien elinkaari muodostaa insinöörikoulutuksen viiteke-

hyksen. Määritellä – suunnitella – toteuttaa - ylläpitää - malli on malli koko 

tuotteen elinkaarelle. Määrittelyvaihe kartoittaa asiakkaan tarpeet, ottaa kan-

taa sovellettavaan teknologiaan, liiketoimintastrategiaan ja lainsäädäntöön, 

sekä kehittää käsitteellisiä, teknisiä ja yrityskohtaisia ratkaisuja. Suunnittelu-

vaiheessa keskitytään teknisen ratkaisun muodostamiseen, ts. niihin suunni-

telmiin, piirroksiin, algoritmeihin, ja malleihin, jotka kuvaavat toteutettavaa 

tuotetta. Toteutusvaihe viittaa suunnitelman muuttamiseen tuotteeksi käsittä-

en valmistuksen, ohjelmoinnin ja laadunvarmistuksen. Ylläpitovaiheessa to-

teutettua tuotetta käytetään asiakkaan tarpeen mukaan. Tämä vaihe käsittää 

myös tuotteen ja järjestelmän huollon, jatkokehittelyn, ja mahdollisen poista-

misen. (Crawley ym. 2010, 36.) 

Tuotteen käsitteen hahmottamiseen tulee kiinnittää huomiota. Maanmittaus-

alalla tuote saattaa olla esimerkiksi palvelu tai prosessi. Edellä mainittuun 
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tuotteeseen liittyvää elinkaarta voidaan maanmittausalalla ajatella esimerkiksi 

edellä mainitunlaiseen toimintaan liittyvänä. 

Ensimmäisen-periaatteen osalla maanmittaustekniikan koulutusohjelma on 

arvioitu olevan tasolla yksi. CDIO-viitekehyksenä–periaatteen soveltamisen 

tarve on tiedostettu ja prosessi käynnistetty.  

Tuleva yhdistyminen Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun kanssa edellyttää 

yhteistä strategiaa ja opetuksellista viitekehystä. Erääksi  kemi-tornio ammat-

tikorkeakoulun pedagogiseksi viitekehykseksi on valittu CDIO jo aiemmin ja 

kyseisen järjestelmän mukaisen toiminnan kehittämistä on tehty jo useita 

vuosia. 

Maanmittaustekniikan koulutusohjelmasta on osallistuttu koulutusohjelman 

henkilöstön voimin CDIO-sidosryhmien tilaisuuksiin ja ollaan käynnistämässä 

CDIO-periaatteiden mukaisten koulutusohjelman opetuksen arviointiin ja jat-

kuvaan kehittämiseen liittyviä tehostamistoimenpiteitä. 

Koulutusohjelman arviointi on nyt aloitettu koulutusohjelman opettajien voi-

min. Kehittämiskohteista on sovittu ja seuraavana vaiheena on näiden toimi-

en realisointi toiminnan tasolle.  Orientoiviin ja syventäviin opintoihin tulee 

sisällyttää CDIO-muotoista opetusta. Käytännössä ensimmäisten CDIO-

muotoisten pilottiopintojaksojen suunnittelu aloitetaan syksyllä 2013. Lisäksi 

opiskelijoihin ja muilta sidosryhmiin kohdistuvaa palautejärjestelmää tulee 

kehittää siten, että saamme vastauksista informaatiota CDIO-muotoisen ope-

tuksen kehittämisen kannalta oleellisiin kysymyksiin.  

5.3 Oppimistavoitteet  

Tavoitteet kuvaavat yksityiskohtaisesti määritellyt oppimistavoitteet henkilö-

kohtaisten ja sosiaalisten sekä tuote- ja järjestelmäkehityksen osaamisen 

suhteen. Näiden oppimistavoitteiden tulee olla linjassa koulutusohjelman ta-

voitteiden ja sidosryhmien näkemysten kanssa. (Crawley ym. 2010, 23.) 

Ne tiedot, taidot, arvot ja asenteet, joita pidetään insinöörikoulutuksen oletet-

tuna tuloksena, ts. oppimistavoitteet, on kirjattu CDIO-opetussuunnitelmaan 

(erillinen ns. CDIO Syllabus -dokumentti). Nämä tavoitteet määrittävät, mitä 

opiskelijan tulee valmistuttuaan tietää ja osata. Matemaattisten, luonnontie-
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teellisten ja teknisten aineiden lisäksi CDIO-opetussuunnitelma määrittää 

oppimistavoitteet henkilökohtaisille ja sosiaalisille, sekä tuote- ja järjestelmä-

suunnittelun tiedoille ja valmiuksille. Henkilökohtaiset tavoitteet painottavat 

yksittäisen opiskelijan kognitiivista ja henkilökohtaista kehitystä, esim. insi-

nöörimäistä ajattelua ja ongelmanratkaisua, kokeellisia menetelmiä, systee-

miajattelua, luovaa ajattelua, kriittistä ajattelua ja ammattimaista etiikkaa. So-

siaaliset oppimistavoitteet painottavat yksilön ja ryhmän vuorovaikutusta 

esim. tiimitöissä, johtamisessa ja viestinnässä. Tuote- ja järjestelmäkehittelyn 

taidot käsittelevät järjestelmien määrittelyä, suunnittelua, toteutusta ja ylläpi-

toa yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Koulutusohjelman tärkeimmät sidos-

ryhmät ovat tarkastaneet oppimistavoitteet varmistaakseen niiden ammatilli-

sen sisällön ja yhteyden ohjelman tavoitteiden kanssa. Koulutusohjelmia 

kannustetaan räätälöimään CDIO-opetussuunnitelmaa omien tarpeidensa 

mukaan. Sidosryhmät ovat myös mukana määrittelemässä jokaisen tavoit-

teen oletetun oppimistason. (Crawley ym. 2010, 23.) 

Selkeiden oppimistavoitteiden asettaminen auttaa opiskelijoita saavuttamaan 

sopivan perustan heidän tulevaisuuttaan varten. Sidosryhmien edustajat ovat 

määritelleet vastavalmistuneiden insinöörien keskeiset kompetenssit sekä 

teknisillä että ammatillisilla alueilla. Lisäksi monet arviointi- ja akkreditoin-

tielimet odottavat, että ohjelman tavoitteita voidaan tunnistaa valmistuneiden 

taitojen, tietojen ja asenteiden mukaisesti. (Crawley ym. 2010, 205.) 

RAMK:n opetussuunnitelmat perustuvat työelämän osaamisvaatimuksista 

johdettuihin laajoihin osaamisalueisiin eli kompetensseihin. Osaamisalueisiin 

liittyy osaamistavoitteita arviointikriteereineen.  

RAMK:n opetussuunnitelmien kompetenssit jakautuvat kaikille aloille yhteisiin 

yleisiin työelämäkompetensseihin ja koulutusohjelmakohtaisiin kompetens-

seihin, joissa on otettu huomioon RAMK:n profiloituminen ja strategiset pai-

nopistealueet. Yleiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä työ-

elämän osaamisalueita. Niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri 

ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelä-

mässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleisten 

kompetenssien kehittyminen tapahtuu pääsääntöisesti muun oppimisen yh-

teydessä. Yleisten työelämävalmiuksien kehittymisessä ongelmaperustaisella 
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oppimisella ja oppimisympäristöihin liittyvillä valinnoilla on merkitystä. (RAMK 

2013 a.) 

Koulutusohjelmaan on juuri vahvistettu uusi opetussuunnitelma 2013 sisältää 

paljon uusia opetusmenetelmiin ja opetuksen suunnitteluun liittyviä element-

tejä. Kun tarkastellaan uudessa opetussuunnitelmassa olevia oppimistavoit-

teita edellä kuvattujen arviointikriteereiden avulla, on perusteltua ajatella, että 

maanmittaustekniikan koulutusohjelma on tasolla kolme. Tärkeimmät sidos-

ryhmät ovat hyväksyneet oppimistavoitteet. Koulutusohjelman opintojaksoihin 

liittyvät tavoitteet on johdettu pitkän ajan saatossa työelämän lähtökohdista. 

Tavoitteet ovat vuosia kestäneen prosessoinnin tulosta, jossa ovat olleet mu-

kana työelämän eri tahot. Kompetensseihin liittyviä työelämän edustajille 

suunnattuja kyselyitä on tehty muun muassa osana uuden opetussuunnitel-

man kehitystyötä.  

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatilli-

sen kehittymisen perustan. Maanmittausinsinöörin kompetensseja ovat 

• matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 

• kiinteistöosaaminen 

• yhdyskuntasuunnittelun osaaminen 

• paikkatietotekninen osaaminen 

• mittaustekninen osaaminen 

• yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen 

Siteet työelämään maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa ovat olleet aina 

vahvat. Koulutusohjelman opettajat ovat olleet aktiivisesti mukana erilaisilla 

keskustelufoorumeilla ja tilaisuuksissa, joita on järjestetty työelämän edusta-

jien kanssa.   

Maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa projektiopinnot ovat aiemmin ol-

leet omana opintojaksonaan. Erilaisia työelämälähtöisiä projekteja on tehty 

myös aina. Uudessa opetussuunnitelmassa projektit on nostettu merkittä-
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vämpään rooliin ja useiden eri opintojaksojen toteutukset on kytketty projek-

teihin.   

Tasoa 4 ei koulutusohjelmassamme tämänhetkisessä toimintaympäristössä 

mahdollista saavuttaa. Jotta oppilaitoksen tuleva yleinen visio tai missio olisi 

selvillä, edellytetään selvää ja johdonmukaista strategiaa. Edellytykset tason 

4 saavuttamiseksi paranevat Lapin Ammattikorkeakoulujen yhdistymisen 

myötä. Yhdistymistilanteessa CDIO:n merkitys vahvistuu tulevaa toimintaym-

päristöä määrittävänä viitekehyksenä.   

5.4 Integroitu opetussuunnitelma 

Integroidussa opetussuunnitelmassa on aktiviteetteja, jotka johtavat henkilö-

kohtaisten, sosiaalisten sekä tuote- ja järjestelmäsuunnittelun taitojen ja val-

miuksien hankkimiseen, ja nämä on integroitu oppiaineiden sisällön ja sovel-

tamisen kanssa (Crawley ym. 2010, 79). 

Integroitu opetussuunnitelma rakentuu toisiaan tukevista  opetusteemoista ja 

siinä selvästi integroituvat henkilökohtaiset, sosiaaliset sekä tuote- ja järjes-

telmäsuunnittelun taidot (kuvio 12) (Crawley ym. 2010, 83).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 12. Integroidun opetussuunnitelman suunnitteleminen (ks. Crawley 2010, 83)  

Opetettavat oppiaineet tukevat toisiaan luoden selvän yhteyden asiaankuulu-

vien ja tukevien taitojen ja oppimistavoitteiden välille. Selkeä opetussuunni-
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telma havainnollistaa, miten CDIO-valmiuksien ja oppiaineiden integraatio 

toteutuu esim. linkittämällä tietyt oppimistavoitteet opetussuunnitelmassa 

oleviin kursseihin ja aktiviteetteihin. (Crawley 2010, 84.) 

Henkilökohtaisia, sosiaalisia sekä tuote- ja järjestelmäsuunnittelun taitoja ei 

pitäisi käsittää jo ennalta täyden opetussuunnitelman lisänä, vaan sen olen-

naisena osana. Jotta opiskelijat saavuttaisivat asetetut oppimistavoitteet. Se-

kä oppiaineissa että henkilökohtaisissa, sosiaalisissa ja tuote- ja järjestelmä-

suunnittelun taidoissa, täytyy sekä opetussuunnitelman että oppimistilantei-

den käyttää olemassa olevaa aikaa tehokkaasti. Opettajilla on merkittävä 

rooli suunnitellessaan integroituja opetussuunnitelmia, koska he ehdottavat 

siihen sopivia ammatillisia asiayhteyksiä ja ottavat vastuun erityisistä CDIO-

tavoitteista kukin omalla opetusalueellaan. (Crawley ym. 2010, 47.) 

Opetussuunnitelmaan 2013 liittyvää opetussuunnitelmatyötä on ohjeistettu 

oppilaitoksessamme siten, että opintojaksojen vähimmäiskokoa on kasvatet-

tava. Integrointia eri opintojaksojen välillä on uudessa opetussuunnitelmassa-

jossain määrin toteutettu. Suuri opintojakson vähimmäiskoko on koettu 

maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa opintojaksojen integroinnin kan-

nalta hankalaksi. Tämän koetaan vaikeuttavan CDIO-ajattelun mukaista ta-

voitetta integroida oppimistavoitteita eri oppiaineiden välillä.    

Kolmannen periaatteen osalta koulutusohjelma arvioitiin tasolle yksi, eli ope-

tussuunnitelman uudistamistarve on tunnistettu ja valmistelutyö oppiaineiden 

ja eri taitojen oppimistavoitteiden kirjaamiseksi on aloitettu. Kehittämiskoh-

teena tulisi olla opintosuunnitelma, jossa keskiössä voisivat olla erilaiset työ-

elämän kanssa yhteistyössä toteutettavat projektit ja eri koulutusohjelmien 

välinen yhteistyö opintojaksojen suunnittelussa. Eri opintojaksojen integroin-

nille kyseisen kaltaisiin projekteihin tulisi seuraavissa opetussuunnittelupro-

sessissa antaa vapauksia. Ajoitus kehittämistoimille opetussuunnitelman uu-

distamiseksi on avoinna.         

5.5 Johdanto insinööriopintoihin 

Johdanto-opintojakso muodostaa käytännöllisen työelämälähtöisen viiteke-

hyksen tuote- ja järjestelmäsuunnitteluun sekä ja esittelee keskeiset henkilö-

kohtaiset ja sosiaaliset taidot. (Crawley ym. 2010, 98.) Johdanto-opintojakso, 
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yleensä yksi ensimmäisistä koulutusohjelman opintojaksoista, muodostaa 

käytännön insinööriarjen viitekehyksen. Tämä viitekehys on laaja katsaus 

insinöörin tehtävistä ja vastuualueista sekä oppiainepohjaisen tiedon sovel-

tamista näiden tehtävien ratkaisemiseen. Opiskelijat sisäistävät käytännölli-

sen näkökulman insinöörin ammattiin tekemällä yksinkertaisia ongelmanrat-

kaisu- ja rakentelutehtäviä yksin ja tiimeissä. Opintojakso kehittää myös hen-

kilökohtaisia ja sosiaalisia tietoja, taitoja ja asenteita, jotka ovat olennaisia 

koulutuksen alussa, koska ne valmistavat opiskelijoita vaativampiin tuote- ja 

järjestelmäsuunnittelun tehtäviin. Opiskelijat voivat esimerkiksi ensin tehdä 

pienempiä projekteja ryhmissä ja siten valmistautua suurempiin toimeksian-

toihin. (Crawley ym. 2010, 98.)  

Johdanto-opintojakson tavoite on innostaa opiskelijaa ja vahvistaa hänen 

motivaatiotaan insinöörialaa kohtaan korostamalla keskeisiä insinööriamma-

tin sovelluksia ja lainalaisuuksia. Opiskelijat valitsevat insinöörikoulutuksen 

yleensä siksi, että he haluavat rakentaa tuotteita tai järjestelmiä ja johdanto-

opintojakso hyödyntää tätä kiinnostusta. Lisäksi johdanto-opintojakso auttaa 

alusta alkaen kehittämään CDIO-opetussuunnitelmassa kuvattuja keskeisiä 

osaamisalueita. (Crawley ym. 2010, 99.) 

Johdanto-opintojakso kuuluu maanmittausalan perusopintoihin. Perusopinto-

jen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva maanmittausalan asemasta ja 

merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää 

opiskelija alan yleisiin matemaattisiin ja luonnontieteellisiin perusteisiin sekä 

viestintään ja kieliin. (RAMK 2013c.)  

Opiskelija tuntee RAMK:n tarjoamat opiskelumahdollisuudet ja saa valmiuk-

sia aktiivisen, osallistavan, oppimisen iloa tuottavan ja hyvinvointia edistävän 

oppimiskulttuurin rakentamiseen RAMK:ssa. Opiskelija tietää maanmittaus-

alan ammatilliset erityispiirteet ja koulutusohjelman tavoitteet ja saa valmiuk-

sia monialaiseen, työelämälähtöiseen tietojen ja taitojen hankkimiseen. Opis-

kelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan opiskeluaan ongelmaperustai-

sen oppimisen periaatteita ja toimintatapoja noudattaen. Opiskelija oppii tie-

totekniset ja viestinnälliset perusvalmiudet, joiden avulla pääsee eteenpäin 

opinnoissa ja ammatillisessa kehittymisessä. (RAMK 2013c.) 
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Johdanto-opintojakso on kymmenen opintopisteen laajuinen. Näin ollen sille 

on annettu painoa myös uudessa opintosuunnitelmassa, mutta alakohtaisten 

kompetenssien huomioiminen nykyisenlaisessa toteutuksessa jää koulutus-

ohjelmassa tehdyn arvion mukaan liian vähälle huomiolle. Arvio koulutusoh-

jelmamme tasosta johdanto-opintojakson kehittämiseen ja toteuttamiseen 

liittyvissä toimissa on tasolla yksi.      

Kehittämistoimina johdanto-opintojaksoon liittyen koulutusohjelmassa aloite-

taan uuden johdanto-opintojakson suunnittelemisen CDIO-periaatteita nou-

dattaen siten, että toteutus on suunniteltu valmiiksi 31.10.2013 mennessä. 

Tavoitteena on suunnitellun johdanto-opintojakson toteuttaminen 2014-

syksyllä.  Toteutukseen pyritään saamaan edustajia työelämästä esimerkiksi 

esittelemään omaa työtään. Toteutukseen liitetään CDIO-toiminnan kehittä-

miskyselyt mahdollisille työelämäedustajille ja opiskelijoille. 

5.6 Suunnittele-testaa-toteuta-projektit  

Opetussuunnitelma sisältää vähintään kaksi Suunnittele – toteuta - testaa -

projektia, ts. hanketta, joissa opiskelijat määrittelevät, suunnittelevat, toteut-

tavat ja testaavat tuotteen tai järjestelmän, ensin yksinkertaisella ja sitten 

edistyneemmällä tasolla. (Crawley ym. 2010, 105.) 

Projektiopintojakso kattaa toimintoja, jotka ovat tärkeitä uusien tuotteiden ja 

järjestelmien kehitysprosessissa. Mukana ovat ensimmäisessä periaatteessa 

kuvatut suunnittelu- ja toteutusvaiheet, sekä soveltuvat osat määrittelyvai-

heen käsitekehittelystä. Opiskelijoiden tuote- ja järjestelmäsuunnittelun taidot 

kehittyvät ja heidän kykynsä soveltaa matemaattisia ja teknisiä taitoja ope-

tussuunnitelmaan kirjatuissa projekteissa paranee. Nämä projektit voivat olla 

perus- tai syventäviä projekteja riippuen niiden laajuudesta, vaikeusasteesta 

ja jaksotuksesta. Yksinkertaiset kokonaisuudet jaksotetaan opintojen alkuun 

ja vaativammat projektit loppuvaiheeseen. Siten opiskelijat voivat hyödyntää 

niitä tietoja ja taitoja, joita he ovat saavuttaneet aiemmissa opinnoissaan. 

Mahdollisuus määritellä, suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää tuotteita ja järjes-

telmiä voi myös sisältyä esim. eri harjoitustöihin ja toimeksiantoihin opintojen 

ja harjoittelujaksojen aikana. (Crawley ym. 2010, 107.) 
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Projektit suunnitellaan ja sijoitetaan niin, että ne antavat opiskelijoille positii-

visia kokemuksia insinöörin työtehtävistä jo opintojen alkuvaiheessa. Projek-

tien toisto ja toimeksiantojen vaikeusasteen harkittu nousujohteisuus vahvis-

tavat opiskelijoiden ymmärrystä tuote- ja järjestelmäsuunnittelun prosesseis-

ta. Projektit muodostavat myös vankan perustan, jolle voi rakentaa syvempää 

oppiaineiden käsitteellistä ymmärrystä. Todellisiin tuote- ja järjestelmäsuun-

nittelun prosesseihin painottaminen antaa opiskelijoille mahdollisuuden yh-

distää opittavia teknisiä sisältöjä ja henkilökohtaisia sekä ammatillisia ja tule-

vaan uraan liittyviä tavoitteita. (Crawley ym. 2010, 107.) 

Projektiopintojen yleisinä tavoitteina ovat, että opiskelija tuntee perusasiat 

ihmisten, osaamisen ja projektien johtamisesta ja oppii projektityöskentelyn 

menettelytavat. Tarkoitus on, että opiskelija vahvistaa ammattiosaamistaan 

käytännön projektien kautta. Projektit ovat koko lukuvuoden kestäviä suori-

tuksia. Projekteihin voi sisältyä myös luentotyyppistä projektitoiminnan me-

nettelytapoihin ja suomen kieleen ja viestintään liittyvää opetusta. (RAMK 

2013c.) 

Koulutusohjelmassa ensimmäisen vuoden opintoihin kuuluvan mittaus- ja 

kartoitustekniikan projektin aiheena on kartan tuottaminen annetulta alueelta. 

Samalla alueella toimii useita mittausryhmiä, joiden mittaukset yhdistämällä 

projektiryhmä tekee alueen kartan. Opintojakson teemat ovat:  

• Projektitoiminnan perusteet (2 op) 

• Suomi ja viestintä (2 op) 

• Projektityö (6 op) 

Ensimmäisen vuoden projektissa harjoitellaan projektimaista työskentelyä ja 

mittausalan perustaitoja. On perusteltua toteuttaa projekti demoaineistoilla 

koulun oppimisympäristöissä. Käytännön toteutuksessa on paljon osallista-

vaa opetusta, kuten erilaisia ryhmissä tehtäviä harjoituksia, esityksiä ja oppi-

mispäiväkirja. 

Ensimmäisen vuoden projekti tukee hyvin CDIO-periaatteen edellytystä tarjo-

ta myönteisiä kokemuksia insinöörin työtehtävistä opintojen alkuvaiheessa. 

Ohjaajan rooli ammattillisena esikuvana ja roolihahmona korostuu, kuten 

omakohtaisten kokemusten perusteella jo PBL-pilotinkin aikana huomattiin.   
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Toisen vuoden projektina on kiinteistötekniikan- ja maankäytön projekti. Kiin-

teistötekniikan- ja maankäytön projektien aiheet pyritään hankkimaan ulko-

puolisilta toimeksiantajilta. Töiden aiheet vaihtelevat ryhmittäin, kuitenkin niin, 

että ne liittyvät kiinteistötekniikkaan ja maankäyttöön. (RAMK 2013c.) 

Kolmannen vuoden projektina on erikoistumisprojekti, jonka aiheet voivat 

liittyä vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin, hanketoimintaan, kansainvälisyyteen, 

yrittäjyyteen jne. Uudesta opetussuunnitelmastamme löytyy projektit jokaisel-

le opintovuodelle, mutta ne eivät palvele CDIO-muotoista opetusta parhaalla 

mahdollisella tavalla johtuen opintojaksojen yhdistämiseen liittyvistä ongel-

mista. Arvioimme koulutusohjelmamme olevan tasolla yksi.  

Mahdollisten opetussuunnitelmaan liittyvien kehittämistoimien ajankohta on 

avoin.  Kehittämistoimena aloitetaan ensimmäisen vuoden opintoihin liittyvän 

CDIO-muotoisen pilottiprojektin suunnittelemisen siten, että suunnittelu val-

mistuu 2013 syksyn aikana. CDIO-muotoisen projektin toteutus alkaa 2014 

syksyllä.    

5.7 CDIO-oppimisympäristöt  

Oppimisympäristöt tukevat ja innostavat käytännöllistä tuote- ja järjestelmä-

suunnittelun taitojen, oppiainesisältöjen sekä sosiaalisten taitojen oppimista. 

(Crawley ym. 2010, 117.) Fyysinen oppimisympäristö kattaa sekä perinteiset 

tilat kuten luokkahuoneet, luentosalit ja ryhmätyötilat, mutta myös laboratori-

ot, jotka tukevat tuote- ja järjestelmäsuunnittelun taitojen oppimista yhtä ai-

kaa oppiainesisältöjen kanssa. Oppimisympäristöt tukevat käytännöllistä op-

pimista, kun opiskelijat itse aidosti osallistuvat oppimistilanteisiin ja saavat 

mahdollisuuden yhteisölliseen oppimiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskeli-

jat oppivat toisiltaan ja voivat tehdä yhteistyötä useiden ryhmien kanssa. Uu-

sien oppimisympäristöjen rakentaminen tai olemassa olevien muuntaminen 

vaihtelee koulutusohjelman koosta ja korkeakoulun resursseista riippuen. 

(Crawley ym. 2010, 118.) 

Oppilaitoksemme tilat ovat epäkäytännöllisiä osallistavien opetusmenetelmi-

en käyttämiselle. Ongelma on tiedostettu jo PBL-opetusjärjestelyihin ryhdyt-

täessä kyseisten pilottihankkeiden yhteydessä. Käytännössä myös hankkeen 

puitteissa pienryhmissä toteutettu opetus on tapahtunut normaaleissa luokka-
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tiloissa. Kalusteiden järjestystä muuttamalla on pyritty hakemaan ryhmätyös-

kentelyn edellyttämää tiiviimpää tunnelmaa.   

Käytännöllistä oppimista tukevat oppimisympäristöt ovat tärkeitä resursseja 

oppimisprosessissa, joka käsittelee tuotteiden ja järjestelmien kehittämistä, 

toteuttamista ja testaamista. Kun opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää 

nykyaikaisia työkaluja, ohjelmistoja ja laboratorioita, he pystyvät kehittämään 

niitä tietoja, taitoja ja asenteita, jotka tukevat tuote- ja järjestelmäsuunnittelun 

osaamisalueita. Tämä kyky kehittyy parhaiten oppijakeskeisissä, käyttäjäys-

tävällisissä, helppopääsyisissä ja vuorovaikutteisissa oppimisympäristöissä. 

(Crawley ym. 2010, 119.)  

Rovaniemen ammattikorkeakoulun uudessa opetussuunnitelmassa todetaan 

oppimisen toteutuvan monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita 

ovat oppilaitoksen laboratoriot ja muut työtilat. Rantavitikan kampuksella: vir-

tuaaliympäristöt, yritykset ja julkishallinnon organisaatiot, kansainvälisten 

kumppaneiden tarjoamat ympäristöt sekä erilaiset tutkimus-, kehitys- ja inno-

vaatiohankkeet.  

Maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa osa oppimisesta tapahtuu maas-

tossa ja rakennustyömailla tehtävissä harjoituksissa ja projekteissa. Koulu-

tusohjelma on jo useiden vuosien ajan tarjonnut opetusta erilaisissa virtuaali-

sissa oppimisympäristöissä. Erityisesti aikuiskoulutuksessa virtuaalisista op-

pimisympäristöistä on hyviä kokemuksia. (RAMK 2013c.) 

Koulutusohjelman käytössä on maanmittauslaboratorio, josta löytyy kymme-

nen työasemaa opiskelijoidemme käyttöön. Oppilaitokseemme on myös han-

kittu mittalaitteita, joita voidaan hyödyntää erilaisissa käytännön mittaushar-

joituksissa ja projekteissa. Lisäksi opetusvälineinä on käytetty vuokralaitteita. 

Oma mittalaitteistokanta on vanhentunutta ja työasemien teho ei riitä kaikkiin 

opetustoiminnassa tarvittaviin tiedonkäsittelytoimiin. Suurimpana puutteena 

nähdään resurssipula henkilöstömäärässä ja vakituisen laboratoriohenkilön 

puuttuminen. 

Oppimisympäristöjen suunnittelemiseen tulee panostaa enemmän koulutus-

ohjelmassa. Koulutusohjelma arvioitiin kuudennen -periaatteen osalta tasolle 
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yksi.  Monia ongelmia on tiedostettu, mutta toimenpiteitä oppimisympäristö-

jen kehittämiseksi ei ole käynnistetty.  

Koulutusohjelmassa tulee käynnistää suunnittelutoimet, jossa aluksi voidaan 

edetä opettajille suunnatulla kyselyllä erilaisiin oppimisympäristöihin ja väli-

neisiin liittyen. Aikataulu suunnittelun ja muiden kehittämistoimien osalta me-

nee Lapin Ammattikorkeakoulun toiminnan käynnistymisen jälkeiselle ajalle, 

koska resurssit kehittämistoimille eivät voi olla tiedossa aikaisemmin.    

5.8 Integroitu oppiminen 

Integroitu oppiminen johtaa sekä oppiainesisältöjen että henkilökohtaisen, 

sosiaalisten sekä tuote- ja järjestelmäsuunnittelun taitojen omaksumiseen. 

(Crawley ym. 2010, 134.) 

Integroitu oppiminen tukee oppiainesisältöjen omaksumista samanaikaisesti 

henkilökohtaisen, sosiaalisen sekä tuote- ja järjestelmäsuunnittelutaitojen 

kanssa. Siinä todelliset insinöörin työtehtävät sisältyvät tilanteisiin, joissa ne 

esiintyvät yhdessä oppiainesisältöjen kanssa. Opiskelija voi esim. analysoida 

tuotetta, sen suunnittelua ja suunnittelijan yhteiskuntavastuuta samassa har-

joituksessa. Yrityselämän kumppanit, alumnit ja muut sidosryhmät voivat 

usein auttaa tämänkaltaisten tehtävien kehittelyssä. (Crawley ym. 2010, 

134.) 

Opetussuunnitelman rakenne ja oppimistavoitteet (ks. periaatteet kaksi ja 

kolme) voidaan saavuttaa vain, jos yhdistellään pedagogisia menetelmiä, 

joiden avulla voidaan "kaksoiskäyttää" opiskelijan aikaa. Lisäksi on tärkeää, 

että opiskelija tunnistaa koulutusohjelman opettajat insinöörialan ammattilai-

siksi, jotka osaavat ohjata ja opettaa henkilökohtaisissa, sosiaalisissa sekä 

tuote- ja järjestelmäsuunnittelun taidoissa. Integroidun opetuksen avulla opet-

tajat voivat tehokkaammin auttaa opiskelijoita soveltamaan oppiainesisältöjä 

käytännön tehtäviin ja valmistaa opiskelijoita kohtaamaan insinööriammatin 

vaatimukset. (Crawley ym. 2010, 139.) 

Kuviossa (kuvio 13) kuvataan oppimistavoitteiden, aktiviteettien ja arvioinnin 

vuorovaikutusta. Mitä opiskelijoiden täytyy osata tai pystyä tekemään kurssin 

tuloksena? Mitkä ovat sopivimmat opetus ja opiskelijoiden ohjausmenetel-
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mät, joilla saavutetaan parhaiten oppimistavoitteet? Kuinka arvioinnilla voi-

daan todentaa, että opiskelijat ovat saavuttaneet asetetut tavoitteet?  

 

Kuvio 13. Oppimistavoitteiden, arvioinnin ja aktiviteettien vuorovaikutus (ks. Crawley 

ym. 2010, 139) 

Uusi opetussuunnitelma rakentuu opintojaksoista ja teemoista. Opintojakso-

jen ja teemojen sisällöt kuvaavat maanmittausalan ammatillista ydinosaamis-

ta. Vuositeemat kokoavat opintojen etenemisen ammatillisen kasvun näkö-

kulmasta. (RAMK 2013c.) 

Opetussuunnitelmassa eri teemoja on integroitu toisiinsa opintojaksojen si-

sällä. Opetussuunnitelman rakenne ei kuitenkaan käytännössä tue kaikilta 

osin tavoitetta integroida opintojaksoja osaksi projekteja, koska esimerkiksi 

opintojaksojen laajuus on liian suuri integrointia silmällä pitäen. 

Koulutusohjelma arvioitiin seitsemännen -periaatteen osalta tasolle kaksi, 

koska syksyllä 2013 käyttöön otettava opetussuunnitelma sisältää tiedollista 

ja sosiaalista integrointia tukevaa näkemystä. Ajattelumallia ei kuitenkaan 

voida soveltaa koko opetussuunnitelman osalla. Tasolle kolme pääsemiseksi 

Määritellyt 
oppimistavoitteet

Arviointi
Opetus ja 

oppimisaktiviteetit
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tarvitaan opintosuunnitelman uudistamista siten, että mahdollisuus integroin-

nille helpottuu.     

5.9 Aktiiviset opetus- ja oppimismenetelmät 

Opetus ja oppiminen perustuvat aktiivisiin, kokemuksellisiin menetelmiin 

(Crawley ym. 2010, 141). Aktiiviset opetusmenetelmät innostavat opiskelijaa 

ajatteluun ja ongelmanratkaisuun pikemmin kuin passiiviseen tiedonjakami-

seen. Luentoihin perustuvilla opintojaksoilla aktiiviset menetelmät voivat si-

sältää pari- ja ryhmäkeskusteluja, esityksiä ja demoja, väittelyitä, käsitteellisiä 

kysymyksiä ja opiskelijoiden omaa palautetta oppimisestaan. Aktiivinen op-

piminen on kokemuksellista silloin, kun opiskelijat toimivat rooleissa, jotka 

simuloivat ammattimaista insinöörin työtä, esim. eri projekteissa, simulaati-

oissa ja case-harjoituksissa. (Crawley ym. 2010, 140.)  

Kun opiskelijaa innostetaan itse miettimään käsitteitä ja uusia ideoita samalla 

edellyttäen häntä esittämään ajatuksensa, opiskelija saadaan oppimaan 

enemmän sekä myös ymmärtämään, mitä ja miten hän oppii. Tämä prosessi 

edistää opiskelijoiden motivaatiota saavuttamaan koulutusohjelman tavoitteet 

sekä muodostamaan malleja elinikäistä oppimista varten. Aktiivisia menetel-

miä käyttämällä ohjaaja voi auttaa opiskelijaa löytämään yhteyden tärkeimpi-

en käsitteiden välillä ja edistää tämän tiedon käyttämistä uusissa sovelluksis-

sa (Crawley ym. 2010, 141.) 

Aktiivisia opetusmenetelmiä koulutusohjelmassa on käytetty kautta aikojen. 

Niiden käyttäminen on kuitenkin ollut kunkin opettajan omalla vastuulla ja on 

vaihdellut opintojaksoittain. On käytetty esimerkiksi laskentaharjoituksia, mit-

tauslaitteiden käyttämiseen liittyviä harjoituksia, erilaisia ryhmätöitä, Case 

tyyppisiä harjoituksia ja esityksiä. Projektiopintojen yhteydessä opiskelijat 

ovat tehneet työelämälähtöisiä projekteja, joissa ovat toimineet projektityös-

kentelyn edellyttämissä rooleissa. 

RAMK:iin laseerattu uusi oppimisnäkemys KOTA/ PBL on tuonut lisäväriä 

aktiivisten/ kokemuksellisten opetustapojen kirjoon. On ymmärrettävä, että 

PBL on vain yksi opetusmenetelmä muiden joukossa, eikä aiemmin opetus-

työssä hyväksi havaittuja käytänteitä kannata unohtaa. PBL-kokeilusta on 

tehty em. kyselytutkimus opiskelijoille ja opettajille. Tutkimuksesta on saatu 
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arvokasta tietoa ja kokemusta. Koulutusohjelman itsearvioinnin perusteella 

koulutusohjelma arvioitiin kahdeksannen periaatteen osalta tasolle kaksi, eli 

aktiivisten opetusmenetelmien sisällyttämisestä opetussuunnitelman eri osiin 

on suunnitelma. 

Uusi opetussuunnitelma on useilta osin tukemassa tämän periaatteen toteu-

tumista. Aktiiviset ja kokemukselliset menetelmät ovat siinä hyvin edustettu-

na. Näyttöä kokemuksellisten opetusmenetelmien vaikutuksista voidaan saa-

da laajemmin vasta, kun uuden opintosuunnitelman mukaisista opetustoteu-

tuksista saadaan enemmän kokemusta. 

CDIO-kehittämishankkeeseen kuuluu pilottiopintojen toteuttaminen CDIO-

periaatteiden mukaisesti ensimmäisen- ja kolmannen -vuosikurssin opiskeli-

joille. Kehittämisehdotukseni tämän kriteerin osalta on teemahaastattelun 

tekeminen koulutusohjelmamme opettajille ja opiskelijoille dokumentoidun 

näytön keräämiseksi kyseisten pilottihankkeiden pohjalta. Tämä voidaan to-

teuttaa syksyksi 2014 suunnitellun 1-vuosikurssin pilottiprojektin yhteydessä.  

Opettajien osalla tässä voidaan käyttää esimerkiksi muistio-tyyppistä päivä-

kirjaa, johon opettajien kokemukset kirjataan. Muistioiden perusteella voidaan 

laatia yhteenveto kokemuksista jatkuvan parantamisen tarpeisiin.  

5.10 Opettajien CDIO-taitojen kehittäminen 

Toimenpiteitä, jotka kehittävät opettajien osaamista henkilökohtaisissa, sosi-

aalisissa sekä tuote- ja järjestelmäsuunnittelun taidoissa (Crawley ym. 2010, 

182). CDIO-koulutusohjelma tukee opettajia parantamaan omaa osaamis-

taan henkilökohtaisissa, sosiaalisissa sekä tuote- ja järjestelmäsuunnittelun 

taidoissa (ks. periaate kaksi). Opettajat kehittävät näitä taitoja parhaiten to-

dellisia insinööritaitoja vaativissa tilanteissa. Henkilökunnan kehittämisen laa-

tu ja määrä vaihtelevat eri koulutusohjelmien ja korkeakoulujen resurssien 

mukaan. Esimerkkejä henkilökunnan osaamista kehittävistä toimenpiteistä 

ovat jaksot, joiden aikana työskennellään teollisuudessa, tutkimus- ja kehitys-

toiminta elinkeinoelämän edustajien kanssa, käytännön kokemuksen arvos-

taminen rekrytointitilanteissa ja ylennyksissä sekä soveltuvat ammatilliset 

kehittämisprojektit korkeakoulun sisällä. (Crawley ym. 2010, 182.) 
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 Jos opettajien oletetaan opettavan henkilökohtaisia ja sosiaalisia sekä tuote- 

ja järjestelmäsuunnittelun taitoja ja valmiuksia sekä integroivan niitä op-

piainepohjaiseen tietoon (ks. periaatteet kolme, neljä, viisi ja seitsemän), hei-

dän itsensä tulee olla päteviä näillä alueilla. Monet opettajat ovat asiantunti-

joita tutkimuksessa ja omassa oppiaineessaan, mutta heillä on melko rajalli-

nen kokemus käytännön insinöörin työstä. Nykypäivän nopea tekninen kehi-

tys vaatii myös säännöllistä tietojen ja taitojen päivittämistä. Opettajien tulee 

kehittää osaamistaan niin, että he voivat antaa opiskelijoille ajankohtaisia ja 

aitoja esimerkkejä sekä toimia itse insinöörin roolimalleina. (Crawley ym. 

2010, 183.) 

Periaatteen yhdeksän osalta maanmittaustekniikan koulutusohjelma arvioitiin 

tasolle nolla, eli ei ole ohjelmia tai käytänteitä, jotka tukevat opettajien osaa-

mista henkilökohtaisissa, sosiaalisissa sekä tuote- ja järjestelmäsuunnittelun 

taidoissa. Koulutusohjelmassa työelämäkonteksti opettajakohtaisesti vaihte-

lee suuresti. Asiantuntijuus on vahvaa ja opettajilla on erilaisia kontakteja 

työelämän edustajiin ja toimijoihin, mutta käytännön insinöörityön määrä on 

vähäistä. Erilaisissa työelämälähtöisissä hankkeissa toimiminen on mahdol-

lista toimintaympäristössämme, mutta käytännössä opettajien resurssien 

koetaan usein menevän perusopetustyöhön. On hyödyllistä harkita erilaisia 

toimia, joiden avulla voisimme olla kehittämässä näiden taitojen kehittämistä. 

Toivottavasti Lapin AMK:n aloittaessa toimintansa mahdollisuudet tämän 

suuntaisille kehittymispyrkimyksille helpottuvat.    

Henkilökohtaiset kehityskeskustelut ovat ainoa foorumi, jossa jokaisella opet-

tajalla on mahdollisuus arvioida omaa ammatillista kehittymistään ja asettaa 

tavoitteet itselleen. Johdon toimesta kehityskeskustelujen avulla on kerätty 

informaatiota opettajien osaamisalueista. 

Tämän osa-alueen kehittämiseen on syytä kiinnittää huomiota etenkin oppi-

laitostasolla. Opettajan työelämäjakso voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisten 

kehittämisprojektien rahoituksen turvin, kuten muutamissa muissa ammatti-

korkeakouluissa on tehty. Opettajille on palkattu sijaisia projektirahoituksella 

työelämäjakson ajaksi. Suurimpana haasteena esimerkiksi erilaisten työelä-

mäjaksojen toteuttamiselle lienee resurssien riittävyys. Koulutusohjelmatasol-

la olisi hyödyllistä miettiä työelämäjaksojen toteuttamismahdollisuuksia ja 



55 
 
hyötyjä. Kehittämisehdotuksena on tarveanalyysin tekeminen koulutusohjel-

makohtaisena tutkimuksena. Tämä voidaan toteuttaa henkilökohtaisena ky-

selynä työelämävalmiuksiin liittyen. Mahdollisen kyselyn toteuttamisen ajan-

kohtaa ei ole koulutusohjelmassa päätetty. 

5.11 Opettajien opetustaitojen kehittäminen 

Toimenpiteitä, jotka kehittävät opettajien taitoja integroidussa opetuksessa, 

kokemuksellisten menetelmien käytössä ja opiskelijoiden oppimisen arvioin-

nissa (Crawley ym. 2010, 184). CDIO-koulutusohjelma tarjoaa tukea opettajil-

le, jotta he voivat kehittää osaamistaan integroidussa opetuksessa (periaate 

setsemän), aktiivisessa ja kokemuksellisessa oppimisessa (periaate kahdek-

san) sekä opiskelijoiden oppimisen arvioinnissa (periaate 11). Kehittämisoh-

jelmien laatu ja laajuus vaihtelevat eri koulutusohjelmien ja korkeakoulujen 

resurssien mukaan. Opetustaitoja kehittäviä toimenpiteitä ovat esim. opettajil-

le annettava tuki osallistua omiin ja toisten korkeakoulujen kehittämisohjel-

miin, konferensseihin sekä seminaareihin, joissa keskustellaan ideoista ja 

käytänteistä. On myös tärkeää kiinnittää huomiota opettajan pedagogisiin 

taitoihin rekrytoinnissa ja kehityskeskusteluissa. (Crawley ym. 2010, 184.) 

Jos opettajien oletetaan opettavan ja arvioivan uusilla tavoilla (ks. periaatteet 

seitsemän, kahdeksan ja 11), he tarvitsevat mahdollisuuden kehittää ja pa-

rantaa valmiuksiaan. Monilla korkeakouluilla on kehittämisohjelmia ja yksiköi-

tä, jotka voivat olla yhteistyössä CDIO-koulutusohjelman opettajien kanssa. 

Jos koulutusohjelma haluaa painottaa opetuksen, oppimisen ja arvioinnin 

tärkeyttä, sen pitää antaa riittävät resurssit henkilöstön kehittämiseen juuri 

näillä alueilla. (Crawley ym. 2010, 185.) 

Koulutusohjelman arvioitiin olevan kymmenen-periaatteen osalta tasolla nol-

la, eli ei ole ohjelmia tai käytänteitä, jotka tukevat opettajien opetustaitojen 

kehittymistä. Arvioita koulutusohjelmassamme perustellaan sillä, että tarve-

analyysia opettajien opetustaitojen osaamiseen liittyen ei ole tehty. On kui-

tenkin muistettava, että arviot CDIO-mittaristolla ovat koulutusohjelman sub-

jektiivinen näkemys tämänhetkisestä tasosta ja arvio on tarkoitettu ainoas-

taan omien sisäisten kehittämistoimien tueksi.    
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Kehittämisehdotuksena kyselyn järjestäminen koulutusohjelmassa opettajien 

osaamiseen liittyen. Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi eri opintojaksoihin 

liitettävien opettajien reflektiivisten muistioiden avulla. Ensimmäinen kysely 

tulisi ajoittaa esimerkiksi syksylle 2014 suunniteltavien CDIO-muotoisten 

opintojaksojen yhteyteen.  

Muutamat CDIO-verkostoon kuuluvat oppilaitokset ovat ottaneet käyttöön 

opetustoiminnan kehittämisen apuvälineeksi ohjaajien reflektiiviset muistiot. 

Reflektiiviset muistiot summaavat ohjaajien kokemuksen opetuksesta, oppi-

misesta ja arvioinnista heidän kursseillaan. (Crawley 2010, 204.) 

Muistioissa voidaan käsitellä: 

• Edellytetyt oppimistulokset ja todisteet niiden saavuttamisesta. 

• Keinoja joilla ihmissuhdetaitojen, tuote-prosessi- ja järjestelmän-

hallintataidot huomioidaan heidän kursseillaan. 

• Näyttöä siitä, että heidän opetus ja arviointimenetelmänsä ovat 

olleet tehokkaita. 

• Heidän suunnitelmansa kurssin jälkeisistä kehittämistoimista. 

• Niiden ohjaajien nimet, joiden kanssa he jakavat muistion. 

Yksittäisistä muistioista saatuja tietoja yhdistäen voidaan muodostaa koko 

koulutusohjelmaa koskeva yhteinen dokumentti, joka kuvaa koko koulutusoh-

jelman menestymistä. Ohjaajat voivat myös tavata koulutusohjelman johtajaa 

tai henkilöä, joka vastaa laadusta, keskustellakseen muistiosta tai muista 

kysymyksistä, jotka liittyvät opetussuunnitelmaan tai opetukseen. MIT -

tiedekunnan jäsenet ovat  vuodesta 1999 lähtien laatineet reflektiivisiä muis-

tioita. He raportoivat muistioiden annin olevan siinä, että ne mahdollistavat 

opetuksen dokumentoinnin hyödyntämisen. (Crawley 2010, 204.) 

5.12 Oppimisen arviointi  

Opiskelijoiden oppimista arvioidaan henkilökohtaisissa, sosiaalisissa ja tuote- 

ja järjestelmäsuunnittelun taidoissa sekä oppiainekohtaisissa tiedoissa.  
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Opiskelijoiden oppimisen arviointi on yksi tapa mitata, miten opiskelija saa-

vuttaa määritellyt oppimistavoitteet. (Crawley ym. 2010, 154.) 

Yleensä opettajat tekevät arviointia omilla opintojaksoillaan. Tarkoituksenmu-

kainen arviointi perustuu erilaisten menetelmien käytölle, joka sovitetaan op-

piainekohtaisiin tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin, sosiaalisiin ja tuote- ja 

järjestelmäsuunnittelun tietoihin ja valmiuksiin (ks. periaate kaksi). Nämä 

menetelmät voivat sisältää kirjallisia ja/tai suullisia kokeita, opiskelijoiden ha-

vainnointia, arviointiasteikkoja, opiskelijoiden omaa reflektointia, oppimispäi-

väkirjoja, portfolioita sekä itse- ja vertaisarviointia. (Crawley ym. 2010, 163.) 

Jos henkilökohtaisia, sosiaalisia sekä tuote- ja järjestelmäsuunnittelun taitoja 

ja valmiuksia arvostetaan, ne asetetaan tavoitteiksi ja suunnitellaan opetus-

suunnitelmaksi, käytössä pitää olla myös tehokkaita arviointimenetelmiä, joil-

la näitä taitoja ja valmiuksia mitataan. Oppiaineisiin perustuvaa oppimista 

arvioidaan esimerkiksi suullisilla ja kirjallisilla kokeilla, kun taas CDIO-taitoihin 

liittyviä valmiuksia mitataan prosessia havainnoimalla ja valmiin tuotteen tar-

kastelulla. Vaihtelevien menetelmien käyttäminen mahdollistaa eri oppimis-

tyylit ja lisää arvioinnin luotettavuutta. Näin voidaan varmemmin ratkaista, 

kuinka hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet asetetut oppimistavoitteet. (Craw-

ley ym. 2010, 165.) Kuvio (kuvio14) havainnollistaa oppimisen arviointiin liit-

tyvien käsitteiden vuorovaikutusta. 
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Kuvio 14. Oppimisen arviointi (ks. Crawley 2010, 155)   

Erilaisia arviointimenetelmiä on aina käytetty koulutusohjelmassa monipuoli-

sesti. Käytössä ovat olleet tentti, opiskelijoiden havainnointi, erilaiset arvioin-

tiasteikot, opiskelijoiden oma reflektointi, oppimispäiväkirjat, portfoliot, sekä 

itse- ja vertaisarviointi. Itse- ja vertaisarvioinnin käyttö arviointimenetelmänä 

on kuitenkin ollut vähäistä. Näiden vaihtoehtoisten arviointimenetelmien käyt-

töä tulisi harkita eri opintokokonaisuuksien suunnittelun yhteydessä.  

Periaatteen 11. osalta koulutusohjelma arvioitiin tasolle kaksi, eli arviointime-

netelmien toteutukselle opetussuunnitelman eri osissa on suunnitelma. Arvi-

ointimenetelmät vaihtelevat opetussuunnitelman eri osissa, eikä tasoa kolme 

ole saavutettu, koska vaihtoehtoisia arviointimenetelmiä ei käytetä koko ope-

tussuunnitelmassa. Uuden opetussuunniteman mukaisten opintojaksojen 

toteutuksia ei ole vielä tehty, joten monipuolisten arviointimenetelmien toteu-

tumisesta ei ole vielä tällä hetkellä näyttöä.  

Kehittämisehdotuksena evästyksenä opettajille suositellaan monipuolisten 

arviointimenetelmien käyttöönottoa omien opintojaksojen toteutuksien suun-

nitteluun.     
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5.13 Koulutusohjelman arviointi  

Järjestelmä, joka arvioi koulutusohjelmaa kaikkia 12 periaatetta ja antaa pa-

lautetta opiskelijoille, opettajille ja muille sidosryhmille jatkuvaa kehittämistä 

varten (Crawley ym. 2010, 198).  

Koulutusohjelman arviointi kuvaa ohjelman esitettyjen näyttöjen perusteella 

onnistumista ja etenemistä asetettuihin tavoitteisiin nähden. (Crawley ym. 

2010, 198.)  

Näyttöä ohjelman onnistumisesta voivat olla opintojaksoarvioinnit, opettajien 

palautteet, aloittavien ja valmistuvien opiskelijoiden haastattelut, ulkopuolis-

ten arvioijien haastattelut sekä alumnien ja työnantajien seurantakyselyt. 

Näiden arviointien tulokset voidaan säännöllisesti lähettää opettajille, opiske-

lijoille, johdolle, alumneille ja muille sidosryhmille. Tämä palaute toimii pää-

töksenteon ja ohjelman jatkuvan kehittämisen perustana. Yksi koulutusohjel-

man arvioinnin tärkeimmistä tehtävistä on määritellä ohjelman vaikuttavuus ja 

tehokkuus asetettuihin tavoitteisiin nähden. Ohjelman arvioinnin aikana kerä-

tyt todisteet ovat jatkuvan kehittämisen perustana. Jos esimerkiksi valmistu-

massa olevat opiskelijat kertovat haastattelussa, että he eivät pystyneet saa-

vuttamaan joitakin tiettyjä tavoitteita, pitää löytää perimmäiset syyt siihen ja 

tehdä tarpeellisia muutoksia. Lisäksi monet ulkoiset arviointi- ja akreditointi-

organisaatiot vaativat säännöllistä ja johdonmukaista koulutusohjelman arvi-

ointia. (Crawley ym. 2010, 200.) 

Kuviossa 15 kuvataan koulutusohjelman jatkuvaan kehittämiseen liittyvää 

prosessia, jossa tuloksia kerätään muun muassa erilaisten kyselyiden haas-

tattelujen tai päiväkirjojen avulla. Kehittämistarpeet määritellään saadun pa-

lautteen perusteella ja suunnitellaan käytännössä parantamistoimet. Viimei-

senä vaiheena on suunniteltujen kehittämistoimien täytäntöönpano osana 

jokapäiväistä toimintaa. 
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Syöte / panostus vaiheessa, koulutusohjelma ohjelma tutkii opettajien ja hen-

kilökunnan resursseja ja pätevyyttä faktojen valossa, jotka liittyvät asetettui-

hin tehtäviin, tavoitteisiin ja tarkoitukseen. (Crawley ym. 2010, 209.) Proses-

sointi vaiheessa, koulutusohjelma tarkastelee prosessien tehokkuutta, mu-

kaan lukien opetus, neuvonta, opiskelijoiden arvioinnin, ja muu toiminta. 

(Crawley ym. 2010, 209.) 

 

 

Kuvio 15. Jatkuvan parantamisen prosessi koulutusohjelmassa (ks. Crawley ym. 

2010, 210) 

Vaikutus / tulos vaiheessa keskitytään analysoimaan tuloksia. Lyhyen aikavä-

lin oppimistuloksia arvioidaan opiskelijalähtöisesti, sekä pitkän aikavälin vai-

kutuksia ohjelman sidosryhmien, paikallisen yhteisön ja ammattialojen lähtö-

kohdista. (Crawley ym. 2010, 210.) Prosessi on täydellinen ainoastaan, mikäli 

kolmen edeltävän vaiheen tuloksia hyödynnetään koulutusohjelman toimien 

parantamiseksi. (Crawley ym. 2010,210.) 

Maanmittaustekniikan koulutusohjelmaa on aiemmin arvioitu vuosittain tehty-

jen opiskelijapalautekyselyjen avulla. Tässäkin työssä tehdyt arviot perustu-
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vat osin opiskelijapalautekyselyistä saatuihin tuloksiin. Vuosittaisten opiskeli-

japalautekyselyiden palaute käsitellään yhteisesti opettajien välisissä koulu-

tusohjelmapalavereissa. Palaute käsitellään myös tutoropettajien toimesta 

tutortunneilla.  

Opintojaksopalautteilla kerätään opintojaksokohtaista palautetta opiskelijoilta. 

Opintojaksopalautteiden valmiiksi asetellut kysymykset tosin ovat melko pin-

nallisia, eivätkä mittaa CDIO-taitoja tehokkaasti. Opetussuunnitelmatyöhön 

ryhdyttäessä kehittämisehdotuksia on kerätty alumneilta, koulutuspäälliköiltä 

ja muilta sidosryhmiltä. Kerättyjä tietoja hyödynnetään opetussuunnitelma-

työssä. Kyselyillä on kartoitettu kompetensseja joita eri yhteistyötahot edellyt-

tävät alamme ammattilaisilta. 

Palautteen perusteella laaditaan parannusehdotuksia koulutusohjelmaan ja 

myös päätetään toimenpiteet joilla pyritään jatkuvaan parantamiseen. Tämän 

opinnäytetyön yhteydessä koulutusohjelmassamme on tehty alustava suunni-

telma jatkuvan parantamisen tehostamiseksi. Toimenpiteisiin liittyvistä aika-

tauluista on myös sovittu. Vastaavanlainen CDIO-periaatteiden perustella 

tehtävä arviointi sovittiin pidettäväksi vuoden kuluttua ja sen jälkeen kahden-

vuoden välein. 

Maanmittaustekniikan koulutusohjelma arvioitiin periaatteen 12. osalta tasolle 

yksi, eli tarve koulutusohjelman arvioinnille on tunnistettu ja arviointimene-

telmien vertailu on aloitettu. Päätettiin perustaa myös arkisto, johon jatkuvaan 

parantamiseen liittyvät dokumentit arkistoidaan. 

Standardien täytäntöönpano on hyödyllistä jokaisen suunnitelman ja toimin-

non jokaisessa vaiheessa. Esimerkiksi koulutusohjelman filosofia, oppimistu-

lokset, opetussuunnitelman suunnittelu, ja tietysti opetussuunnitelmat voi-

daan arkistoida, jotta asiakirjojen pohjalta voidaan kehittää koulutusohjelman 

toimintaa. (Crawley 2010, 203.)  
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6 TUTKIMUSTULOKSET JA POHDINTAA 

Koulutusohjelman lähtötason arviointi suoritettiin kahden CDIO-työpajapäivän 

aikana itsearviointina koulutusohjelman opettajien toimesta. Kunkin periaat-

teen osalta käytiin keskustelua, jonka pohjalta arviointi suoritettiin. Arvioinnis-

ta laadittiin muistio (liite 3), joka lähetettiin kommentoitavaksi kaikille kokouk-

seen osallistuneille.  

Koulutusohjelman arvioinnin keskiarvoksi kaikkien 12 periaatteen osalta tulee 

arviointiasteikolla 0-5: 1,25. Seuraavassa kuvioissa on nähtävillä kaikkien 

periaatteiden arvioinnit: 

1- KOULUTUSOHJELMAN FILOSOFIA 

2- OPPIMISTAVOITTEET 

3- INTEGROITU OPETUSSUUNNITELMA 

4- JOHDANTO INSINÖÖRIOPINTOIHIN 

5- SUUNNITTELE-TESTAA-TOTEUTA-PROJEKTIT 

6- CDIO-OPPIMISYMPÄRISTÖT 

7- INTEGROITU OPPINEN 

8- AKTIIVISET OPETUS-JA OPPIMISMENETELMÄT 

9- OPETTAJIEN CDIO-TAITOJEN KEHITTÄMINEN 

10- OPETTAJIEN OPETUSTAITOJEN KEHITTÄMINEN 

11- OPPIMISEN ARVIOINTI 

12- KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI 

 

Kuvio 16. Yhteenveto koulutusohjelman arvioinnista. 

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Maanmittaustekniikan 

koulutusohjelman arviointi 

periaatteittain asteikolla 0-5,  kevät 

2013

Periaatteen arvio



63 
 
Periaatteista seuraavat viisi valittiin tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi, nämä 

ovat nähtävillä kuviossa 17. Kyseisestä kuviosta ilmenee suunniteltujen toi-

menpiteiden suorittamisaikataulu aikajanalla vuoden 2014 loppuun: 

Periaate1: Koulutusohjelman filosofian kehittämiseen liittyvät toimet, kuten 

CDIO-koulutukset, työpajat ja konferenssit. 

Periaate 4: Johdanto-opintojakson suunnitteleminen ja toteuttaminen. 

Periaate 5: Suunnittele-testaa-toteuta-projektiopintojakson suunnitteleminen 

ja toteuttaminen. 

Periaate 8: Aktiivisiin opetusmenetelmiin kohdistuvat kehittämistoimet. 

Periaate 12: Koulutusohjelman arviointi ja dokumenttien arkistointi 

 

Kuvio 17. Koulutusohjelmassa suunnitellut toimenpiteet vuoden 2014 loppuun. 

Näiden edellä mainittujen kehittämistoimien lisäksi päätettiin tehdä vastaa-

vanlainen 12 CDIO-periaatteen mukainen koulutusohjelman arviointi 2015-

keväällä ja tämän jälkeen kahden vuoden välein. 

Periaatteet yhdeksän ja kymmenen arvioitiin koulutusohjelmassamme tasolle 

0. Tämä ei tarkoita, että osaamista ei näillä kehittämisen osa-alueilla olisi 

laisinkaan. Esimerkiksi opettajien opetustaidolle asetetaan lähtökohtaisesti 

minimi vaatimuksia jo opettajan ammattitaitovaatimuksia asetettaessa. Pe-

dagogiset opinnot tulee olla suoritettu ja substanssipätevyysvaatimukset tu-

lee myös täyttyä. Toimimista myös omaan alaan liittyvissä tehtävissä edelly-

tetään työkokemuksena jokaiselta opettajalta.  CDIO- arvioinnissa onkin ky-

symys subjektiivisesta arvottamisesta, joka palvelee koulutusohjelman sisäi-

seen kehittämiseen tähtääviä toimia. Ammattikorkeakoulun sisäisissä koulu-

tus ja kehittämistilaisuuksissa on havaittu, että myös muilla tekniikan alan 

koulutusohjelmilla on ollut saman suuntaisia itsearviointeja, joista löytyy täl-
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laisia 0-tason arvioita. Yhteisten käytäntöjen ja arviointien yhdenmukaistami-

seksi oppilaitoksen sisällä voitaisiin järjestää esimerkiksi ristiinarvioita koulu-

tusohjelmien välillä joissakin koulutusohjelmissa ongelmallisiksi koetuilla alu-

eilla.     

 Olen kokenut tämän opinnäytetyöni tekemisen mielenkiintoisena ja antoisa-

na. Moni opetukseen ja työyhteisöön liittyvä asia on tullut tutummaksi ja käsi-

tykseni opettajana toimimisesta ja opettajan työtehtäviin liittyvistä osa-

alueista on vahvistunut. Koulutusohjelman opettajien välinen työskentely on 

kokemukseni mukaan opetustoiminnan kehittämisen myötä tiivistynyt. Tämä 

on tärkeä lähtökohta kaikille kehittämistoimille jatkossakin.   

Työelämälähtöisyys on keskeisellä sijalla Rovaniemen ammattikorkeakoulun 

strategiassa ja KOTA-hankkeen tavoitteena on ollut luoda koulutusohjelmiin 

entistä työelämälähtöisempi opetussuunnitelma, toteuttaa opetusta yritysläh-

töisten oppimistehtävien ongelmaperustaisen oppimisen periaatteiden mu-

kaisesti. Uudet KOTA-hengen mukaiset opetussuunnitelmat on laadittu ja 

otettu käyttöön 2013 aloittaneille opiskelijoille. Uskoisin CDIO-muotoisen 

opetussuunnitelman laatimistyölle olevan paremmat edellytykset Lapin Am-

mattikorkeakoulun toiminnan käynnistyttyä, koska tällöin useiden koulutusoh-

jelmien yhteisenä viitekehyksenä tulee olemaan CDIO.  

 Tutustuminen CDIO-periaatteisiin ja niiden mukaiseen opetukseen on syven-

tänyt käsityksiäni opetustoiminnan kehittämiseen liittyvissä ja siihen vaikutta-

vissa asioissa. CDIO-järjestelmä on laaja viitekehys opetustoiminnan kehit-

tämiseen, jossa tarkastellaan opettamiseen ja oppimiseen liittyviä asioita in-

sinöörimäisestä näkökulmasta.  

Työnantajilta kerätyn tutkimusaineiston -ja myös opiskelijapalautteen valos-

sa (ks. kohta 3.6) on selvää, että CDIO-periaatteiden mukaiselle opetustoi-

mien kehittämiselle on paikkansa maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa 

ja laajemminkin Rovaniemen ammattikorkeakoulussa.   

 Projektioppiminen ja PBL sisältävät yhtäläisyyksiä ja niissä oppiminen tapah-

tuu määritellyn tehtävän tai ongelman ympärille. Oppiminen tapahtuu yhtei-

söllisesti ja tavoitteellisesti toimien. CDIO-lähestymistavassa erilaiset osallis-

tavat opetusmenetelmät, kuten projektioppiminen erilaiset työelämään liitty-
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vät simulaatiot ja case-opetus ovat keskeisellä sijalla.   PBL-muotoinen ope-

tus voi olla käyttökelpoinen tapa joissakin tapauksissa toteuttaa esimerkiksi 

projekteja tai työelämään liittyviä simulaatioita.     

CDIO-ohjelma tarjoaa valmiita työkaluja opetustoiminnan kehittämiseen ja 

oppilaitos- ja kouluttajaverkoston, joka on sitoutunut samoihin toimintaperi-

aatteisiin. Tuleva yhdistyminen Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun kanssa 

edellyttää yhteistä strategiaa ja opetuksellista viitekehystä. Kemi-Tornio am-

mattikorkeakoulun pedagogiseksi viitekehykseksi useilla koulutusaloilla on 

valittu CDIO jo aiemmin ja kyseisen järjestelmän mukaisen toiminnan kehit-

täminen on aloitettu jo useita vuosia sitten. CDIO-ohjelman käyttöönotto kou-

lutusohjelmatasolla maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa ja muutoinkin 

Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on yksi luonteva askel kohti yhteistä 

Lapin Ammattikorkeakoulun strategiaa. 

Maanmittaustekniikan koulutusohjelman henkilöstön voimin on osallistuttu 

kansallisiin ja kansainvälisiin CDIO-sidosryhmien tilaisuuksiin. Koulutusoh-

jelmassa ollaan käynnistämässä CDIO-periaatteiden mukaista opetuksen 

arviointiin ja jatkuvaan kehittämiseen liittyviä tehostamistoimia.  

Suunnitelmat erilaisille CDIO-ohjelman mukaisille kehittämistoimille jokaisen 

CDIO periaatteen osalta koulutusohjelmassa on laadittu, joskaan kaikille toi-

mille ei vielä ole päätetty ajankohtaa. Jatkotutkimusaiheina koulutusohjel-

massa näen tulevien CDIO-pilottiopintojaksojen suunnittelemisen ja niistä 

saatavan kokemuksellisen tiedon dokumentoinnin, sekä opetustyön kehittä-

misen saadun palautteen pohjalta. Mikäli opetussuunnittelutyö käynnistyy 

Lapin Ammattikorkeakoulun aloittaessa toimintansa, ehdotan harkittavaksi 

CDIO-periaatteiden mukaisen suunnittelutyön käynnistämistä (CDIO-

periaatteet nrot. 2 ja 3). Opintojaksokokonaisuudet tulee suunnitella siten, 

että niiden keskinäinen integrointi tulee helpommaksi (CDIO-periaate nro.7). 

Myös muiden luvussa 4 mainittujen koulutusohjelmakohtaisten kyselyiden ja 

tutkimusten tekeminen eri sidosryhmille ja henkilökunnalle on hyödyllistä ja 

siihen tulee panostaa.  
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CDIO-periaatteiden arviointikriteerit   Liite   1 
 
       

Periaate 1. Koulutusohjelman filosofia 

Arviointikriteerit: 

_____________________________________________________________ 

Taso Kriteerit 
_____________________________________________________________ 

5 Arviointiryhmät tunnistavat CDIO-viitekehyksenä periaatteen in-
sinöörikoulutuksen viitekehykseksi ja käyttävät sitä jatkuvan ke-
hittämisen apuna. 

4 Koulutusohjelmassa on dokumentoituja näyttöjä CDIO viiteke-
hyksenä –periaatteen kokonaisvaltaisesta toteutuksesta ja tulok-
sista. 

3 CDIO viitekehyksenä –periaatetta on sovellettu insinöörikoulu-
tuksessa vähintään vuoden 

2 CDIO viitekehyksenä –periaatteen toteuttamisesta koulutusoh-
jelmassa on olemassa selkeä suunnitelma 

1 CDIO viitekehyksenä –periaatteen soveltamisen tarve on tiedos-
tettu ja prosessi käynnistetty. 

 

 

Periaate 2. Oppimistavoitteet 

 

Arviointikriteerit: 

_____________________________________________________________ 

Taso Kriteerit 
_____________________________________________________________ 

5  Sisäiset ja ulkoiset ryhmät arvioivat ja uudistavat koulutusohjel-
man oppimistavoitteita säännöllisesti sidosryhmien tarpeiden pe-
rusteella. 

4  Koulutusohjelman oppimistavoitteet ovat yhteneväiset oppilaitok-
sen vision ja mission kanssa, ja tavoitellun osaamisen tasot on 
kirjattu jokaiselle oppimistavoitteelle. 

3  Kaikki tärkeimmät sidosryhmät (opettajat, opiskelijat, alumnit, 
elinkeinoelämän edustajat) ovat hyväksyneet oppimistavoitteet. 
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2  Koulutuksen vastuuhenkilöt, opettajat ja sidosryhmät ovat hy-

väksyneet suunnitelman siitä, että jokaiselle oppimistavoitteelle 
laaditaan kuvaukset. 

1  Tarve oppimistavoitteiden luomiseksi tai muokkaamiseksi on tie-
dostettu ja prosessi on aloitettu. 

0  Oppimistavoitteita jotka kattavat henkilökohtaiset, sosiaaliset 
sekä tuote- ja järjestelmäkehittelyn alueet ei ole kirjattu. 

 

 

Periaate 3. Integroitu opetussuunnitelma 

 

Arviointkriteerit: 

_____________________________________________________________ 

Taso Kriteerit 
_____________________________________________________________ 

5  Sisäiset ja ulkoiset ryhmät arvioivat integroitua opetussuunnitel-
maa säännöllisesti ja tekevät tarvittaessa suosituksia ja paran-
nuksia. 

4  Henkilökohtaisten, sosiaalisten sekä tuote- ja järjestelmäsuunnit-
telun taitojen toteutuksesta on näyttöä niistä vastuussa olevilla 
opintojaksoilla. 

3  Henkilökohtaisia, sosiaalisia sekä tuote- ja järjestelmäsuunnitte-
lun taitoja on integroitu yhteen tai useampaan lukuvuoteen. 

2  Asiaankuuluvat ryhmät ovat hyväksyneet integroidun opetus-
suunnitelman, joka integroi oppiaineet sekä henkilökohtaiset, so-
siaaliset taidot että tuote- ja järjestelmäosaamisen. 

1  Opetussuunnitelman uudistamistarve on tunnistettu ja valmiste-
lutyö oppiaineiden ja eri taitojen oppimistavoitteiden kirjaamisek-
si on aloitettu. 

0  Opetussuunnitelmassa ei ole oppimistavoitteiden integrointia 
eivätkä eri oppiaineet tue toisiaan. 

 

 

Periaate 4. Johdanto insinööriopintoihin 

Arviointikriteerit: 
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_____________________________________________________________ 

Taso Kriteerit 
_____________________________________________________________ 

5  Johdanto-opintojaksoa arvioidaan ja uudistetaan säännöllisesti 
opiskelijoiden, ohjaajien ja muiden sidosryhmien palautteen pe-
rustella.  

4  On saatu näyttöä, että opiskelijat ovat saavuttaneet Johdanto-
opintojakson oppimistavoitteet. 

3  Johdanto-opintojakso on toteutettu. 

2  Johdanto-opintojakson toteuttamissuunnitelma hyväksytty. 

1  Tarve Johdanto-opintojaksolle on tunnistettu ja valmistelutyö on 
aloitettu. 

0  Opetussuunnitelmassa ei ole Johdanto-opintojaksoa. 

 

 

Periaate 5. Suunnittele-toteuta-testaa -projektit 

 

Arviointikriteerit: 

_____________________________________________________________ 

Taso Kriteerit 
_____________________________________________________________ 

5  Suunnittele-toteuta-testaa -projekteja arvioidaan ja uudistetaan 
säännöllisesti opiskelijoiden, ohjaajien ja muiden sidosryhmien 
palautteen perustella. 

4  On saatu dokumentoituja näyttöjä, että opiskelijat ovat saavutta-
neet suunnittele-toteuta-testaa -projektien oppimistavoitteet. 

3  Opetussuunnitelmassa on vähintään kaksi suunnittele-toteuta-
testaa -projektia, joiden vaatimustaso on nousujohteinen. 

2  Toteutussuunnitelmat perustason ja vaativamman tason suunnit-
tele-toteuta-testaa -projekteille on laadittu. 

1  Tarveanalyysi on tehty suunnittele-toteuta-testaa -projektien si-
sällyttämiseksi opetussuunnitelmaan. 

0  Koulutusohjelmassa ei ole suunnittele-toteuta-testaa -projekteja. 
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Periaate 6. CDIO-oppimisympäristöt 

 

Arviointikriteerit: 

_____________________________________________________________ 

Taso Kriteerit 
_____________________________________________________________ 

5  Sisäiset ja ulkoiset ryhmät arvioivat säännöllisesti oppimisympä-
ristön merkitystä ja tehokkuutta oppimiseen ja antavat paran-
nusehdotuksia. 

4  Oppimisympäristöt tukevat käytännöllistä sekä tietojen ja taitojen 
oppimista kokonaisvaltaisesti. 

3  Suunnitelmia toteutetaan ja joitakin uusia tai uudistettuja tiloja on 
käytössä. 

2  Suunnitelmat uudistaa tai rakentaa uusia oppimisympäristöjä on 
hyväksytty. 

1  Tarve käytännöllistä oppimista tukeville oppimisympäristöille on 
tunnistettu ja suunnittelutyö on aloitettu. 

0  Insinöörikoulutuksen oppimisympäristöt ovat puutteelliset tai so-
veltumattomat, eivätkä tue käytännöllistä ja yhteisöllistä tietojen 
ja taitojen oppimista. 

 

Periaate 7. Integroitu oppiminen 

 

Arviointikriteerit: 

_____________________________________________________________ 

Taso Kriteerit 
_____________________________________________________________ 

5  Opetusta sekä oppiaineiden ja oppimistavoitteiden integrointia 
arvioidaan ja uudistetaan säännöllisesti. 

4  Integroiduista oppimiskokemuksista ja niiden tuloksista on näyt-
töä kattavasti opetussuunnitelman eri osissa. 

3  Integroituja oppimiskokemuksia toteutetaan koko opetussuunni-
telmassa. 

2  Tiedollista ja sosiaalista oppimista integroivat toteutussuunnitel-
mat ja niiden oppimistavoitteet on hyväksytty. 
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1  Opintojaksojen toteutussuunnitelmia on vertailtu koulutusohjel-

man integroidun opetussuunnitelmatyön tueksi. 

0  Ei ole näyttöä integroidusta tiedollisesta ja käytännöllisestä op-
pimisesta. 

 

 

Periaate 8. Aktiiviset opetus- ja oppimismenetelmät 

 

Arviointikriteerit: 

_____________________________________________________________ 

Taso Kriteerit 
_____________________________________________________________ 

5  Sisäiset ja ulkoiset ryhmät arvioivat ja uudistavat säännöllisesti 
aktiivisen oppimisen menetelmiä ja antavat suosituksia jatkuvaan 
kehittämiseen. 

4  Aktiivisten opetusmenetelmien merkityksestä opiskelijoiden op-
pimiseen on dokumentoituja näyttöjä. 

3  Aktiivisia opetusmenetelmiä toteutetaan kattavasti opetussuunni-
telman eri osissa. 

2  Aktiivisten opetusmenetelmien sisällyttämisestä opetussuunni-
telman eri osiin on suunnitelma. 

1  Tarve aktiivisille opetusmenetelmille ja niiden tuottamat hyödyt 
on tunnistettu. Aktiivisten opetusmenetelmien kartoittaminen ja 
vertailu on aloitettu. 

0  Ei ole näyttöjä aktiivisten opetusmenetelmien käytöstä. 

 

 

Periaate 9. Opettajien CDIO-taitojen kehittäminen 

Arviointikriteerit: 

_____________________________________________________________ 

Taso Kriteerit 
_____________________________________________________________ 
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5  Opettajien pätevyyttä henkilökohtaisissa, sosiaalisissa sekä tuo-

te- ja järjestelmäsuunnittelun taidoissa arvioidaan säännöllisesti 
ja päivitetään tarvittaessa. 

4  On näyttöä, että opettajat ovat päteviä henkilökohtaisissa, sosi-
aalisissa sekä tuote- ja järjestelmäsuunnittelun taidoissa. 

3  Opettajat kehittävät osaamistaan henkilökohtaisissa, sosiaalisis-
sa sekä tuote- ja järjestelmäsuunnittelun taidoissa. 

2  Osaamisen kehittämiselle henkilökohtaisissa, sosiaalisissa sekä 
tuote- ja järjestelmäsuunnittelun taidoissa on selkeä suunnitel-
ma. 

1  Tarveanalyysi ja vertailu opettajien osaamisesta on tehty. 

0 Ei ole ohjelmia tai käytänteitä, jotka tukevat opettajien osaamista 
henkilökohtaisissa, sosiaalisissa sekä tuote- ja järjestelmäsuun-
nittelun taidoissa. 

_____________________________________________________________ 

 

 

Periaate 10. Opettajien opetustaitojen kehittäminen 

Arviointikriteerit: 

_____________________________________________________________ 

Taso Kriteerit 
_____________________________________________________________ 

5  Opettajien osaamista opetuksessa, oppimisessa ja arvioinnissa 
arvioidaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. 

4  Opettajien osaamisesta opetuksessa, oppimisessa ja arvioinnis-
sa on näyttöä. 

3  Opettajat osallistuvat osaamisensa kehittämiseen opetuksessa, 
oppimisessa ja arvioinnissa. 

2  Opettajien osaamisen kehittämiselle opetuksessa, oppimisessa 
ja arvioinnissa on selkeä suunnitelma. 

1  Tarveanalyysi ja vertailu opettajien opetustaitojen osaamisesta 
on tehty. 

0  Ei ole ohjelmia tai käytänteitä, jotka tukevat opettajien opetustai-
tojen kehittymistä. 
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Kehittämisideoita 

 

Periaate 11. Oppimisen arviointi 

 

Arviointikriteerit: 

_____________________________________________________________ 

Taso Kriteerit 
_____________________________________________________________ 

 

5  Sisäiset ja ulkoiset ryhmät arvioivat arviointimenetelmien käyttöä 
ja antavat suosituksia jatkuvaan kehittämiseen. 

4  Arviointimenetelmiä käytetään tehokkaasti koko opetussuunni-
telmassa. 

3  Arviointimenetelmiä toteutetaan koko opetussuunnitelmassa. 

2  Arviointimenetelmien toteutukselle opetussuunnitelman eri osis-
sa on suunnitelma. 

1  Tarve arviointimenetelmien kehittämiseen tunnistetaan ja niiden 
nykyisestä käyttöä vertaillaan. 

0  Oppimisen arviointimenetelmät ovat riittämättömät tai soveltu-
mattomat. 

 

 

Periaate 12. Koulutusohjelman arviointi 

 

Arviointikriteerit: 

_____________________________________________________________ 

Taso Kriteerit 
_____________________________________________________________ 

5  Koulutusohjelman järjestelmällinen ja jatkuva kehitystyö perustuu 
eri lähteiden antamiin ja eri metodeilla kerättyihin arviointitulok-
siin. 
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4  Arviointimenetelmiä käytetään tehokkaasti koulutusohjelman 

kaikkien sidosryhmien kanssa. 

3  Arviointimenetelmiä hyödynnetään koko koulutusohjelmassa ke-
räämään tietoa opiskelijoilta, opettajilta, koulutuspäälliköiltä, 
alumneilta ja muilta sidosryhmiltä. 

2  Koulutusohjelman arviointisuunnitelma on laadittu. 

1  Tarve koulutusohjelman arvioinnille on tunnistettu ja arviointime-
netelmien vertailu on aloitettu. 

0  Koulutusohjelman arviointi on riittämätön tai epäjohdonmukai-
nen. 
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OPISKELIJAPALAUTEKYSELYT 
 

                         Liite   2 

 
  

 
 

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOU-
LU 
Maanmittaustekniikan koulutusohjelma  
Opintojen keskivaiheen kysely  

 
Lukuvuosi 2009 - 2010 
3. vuoden opiskelijat (n=26) 

 

 
 
 

Täysin 
samaa 
mieltä  

 

 
 
 

Ositta in 
samaa 
mieltä  

 

 
 
 

Ositta in 
eri 

mieltä  

 

 
 
 

Täysin 
eri 

mieltä  

 

 
 
 
Tyyty- 
väisyys- 
indeksi  

OPETUSSUUNNITELMA 26 % 60 % 13 % 1 % 87 % 

Koulutusohjelmani opetussuunnitelma tukee 
hyvin osaamiseni kehittymistä. 

27 % 73 % 0 % 0 % 100 % 
Ymmärrän hyvin, minkälaista osaamista 
minulta tutkinnon suorittamisen jälkeen 

 

35 % 
 

58 % 
 

8 % 
 

0 % 
 

92 % 

Opintojaksot ovat laajuudeltaan oppimisen 
kannalta sopivia kokonaisuuksia. 

35 % 58 % 8 % 0 % 92 % 
Opetussuunnitelma mahdollistaa hyvin 
omien henkilökohtaisten tavoitteideni 

 

31 % 
 

50 % 
 

19 % 
 

0 % 
 

81 % 

Opintojaksojen laajuus ja niiden suorittami-
sen vaatima työmäärä vastaavat hyvin toisi-
aan. 

 

15 % 
 

62 % 
 

19 % 
 

4 % 
 

77 % 

Opiskelijoiden mielipiteet otetaan 
aktiivisesti huomioon koulutusohjel-
mani opetussuunnitelman kehittämi-

 

15 % 
 

62 % 
 

23 % 
 

0 % 
 

77 % 

KOULUTUKSEN TOTEUTUS 43 % 47 % 9 % 0 % 90 % 

Opetusjärjestelyt toimivat hyvin. 19 % 77 % 4 % 0 % 96 % 
Tietotekniset palvelut (laitteet, ohjelmistot, atk-
tuki yms.) toimivat hyvin. 

54 % 35 % 12 % 0 % 88 % 

Yhteistyöni opetushenkilöstön kanssa toimii 
hyvin. 

65 % 31 % 0 % 4 % 96 % 

Yhteistyöni muun henkilöstön kanssa toimii 
hyvin. 

50 % 46 % 4 % 0 % 96 % 

Ammattikorkeakoulun tarjoamat opiskelu- ja 
oppimisympäristöt ovat toimivia. 

54 % 46 % 0 % 0 % 100 % 

Opettajilla on riittävä asiantuntemus opetta-
missaan asioissa. 

62 % 35 % 4 % 0 % 96 % 

Opettajien välinen yhteistyö toimii hyvin. 39 % 54 % 8 % 0 % 92 % 

Opettajien käyttämät opetusmenetelmät tuke-
vat hyvin oppimistani. 

19 % 65 % 15 % 0 % 85 % 
Opiskelijoilla on riittävästi mahdollisuuk-
sia antaa palautetta koulutusohjelman 

 

50 % 
 

35 % 
 

15 % 
 

0 % 
 

85 % 

Opiskelijoiden antama palaute ja esittämät 
mielipiteet otetaan aktiivisesti huomioon koulu-
tusohjelmani toiminnan kehittämisessä. 

 

19 % 
 

50 % 
 

31 % 
 

0 % 
 

69 % 

OPPIMISEN OHJAUS 20 % 57 % 22 % 1 % 77 % 

Opintoihin liittyvä tiedottaminen toimii hyvin 
koulutusohjelmassani. 

35 % 58 % 8 % 0 % 92 % 
Saan opettajilta riittävästi oppimistani ja opis-
keluani tukevaa ohjausta. 

31 % 50 % 19 % 0 % 81 % 
Olen tyytyväinen koulutusohjelmani jär-
jestämään harjoittelun ohjaukseen (jätä 

 

19 % 
 

62 % 
 

19 % 
 

0 % 
 

81 % 

Olen tyytyväinen harjoittelupaikkani jär-
jestämään harjoittelun ohjaukseen (jätä 

 

42 % 
 

42 % 
 

15 % 
 

0 % 
 

85 % 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmani ohjaa 
hyvin opiskeluani ja oppimistani. 

19 % 69 % 12 % 0 % 88 % 
Koulutusohjelmassani on toimiva käytäntö 
henkilökohtaisten kehityskeskustelujen käy-

 

35 % 
 

46 % 
 

19 % 
 

0 % 
 

81 % 

Saan opettajilta riittävästi palautetta oppimises-
tani. 

8 % 81 % 12 % 0 % 89 % 

Opiskelijoiden itsearviointia käytetään säännöl-
lisesti oppimisen arvioinnissa. 

8 % 27 % 62 % 4 % 35 % 
Arviointi antaa minulle riittävästi 
tietoa ammatillisista vahvuuksis-

 

15 % 
 

46 % 
 

39 % 
 

0 % 
 

62 % 

Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota 
opiskelijan tietoihin. 

8 % 73 % 19 % 0 % 81 % 
Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomio-
ta työelämässä tarvittaviin käytännön tai-
toihin. 

 

8 % 
 

65 % 
 

23 % 
 

4 % 
 

73 % 

Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota 
oppimisprosessiin. 

15 % 65 % 19 % 0 % 81 % 

OSAAMISEN KEHITTYMINEN 38 % 50 % 10 % 2 % 88 % 

Opetus on sopivan haasteellista suhteessa 
osaamiseeni ja valmiuksiini 

19 % 77 % 4 % 0 % 96 % 
Koulutusohjelmassani on tavoitteellista oppi-
mista tukeva ilmapiiri 

39 % 62 % 0 % 0 % 100 % 
Opinnot ovat tukeneet hyvin omaan 
alaani liittyvän teoreettisen osaamisen 

 

42 % 
 

58 % 
 

0 % 
 

0 % 
 

100 % 

Opinnot ovat tukeneet hyvin omaan 
alaani liittyvän käytännöllisen osaamisen 

 

12 % 
 

62 % 
 

23 % 
 

4 % 
 

73 % 
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Käytännön harjoittelu on tukenut hyvin 
osaamiseni kehittymistä (jätä tyhjäksi, ellet 

 

65 % 
 

23 % 
 

12 % 
 

0 % 
 

89 % 

Minulle on opiskelun aikana syntynyt 
hyviä yhteyksiä oman alani työelämän 

 

39 % 
 

31 % 
 

23 % 
 

8 % 
 

69 % 

Yhteistyöni muiden opiskelijoiden kanssa sujuu
hyvin 

65 % 27 % 8 % 0 % 92 % 

Olen tyytyväinen omaan jaksamiseeni opiskeli-
jana 

35 % 46 % 15 % 4 % 81 % 

Oppimis- ja opiskelumotivaationi on hyvä 27 % 65 % 8 % 0 % 92 % 
YHTEENSÄ 32 % 54 % 14 % 1 % 85 % 

 
 
 
 
ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Maanmittaustekniikan koulutusohjelma  
Opintojen keskivaiheen kysely  
 
Lukuvuosi 2010–2011 
3. vuoden opiskelijat (n=35) 

 

 
 
 
Täysin 
samaa 
mieltä  

 

 
 
 
Osittain 
samaa 
mieltä  

 

 
 
 
Osittain 
eri mieltä  

 

 
 
 
Täysin 
eri 
mieltä  

 

 
 
 
Tyyty- 
väisyys- 
indeksi  

OPETUSSUUNNITELMA 17 % 57 % 22 % 3 % 74 % 
Koulutusohjelmani opetussuunnitelma tukee 
hyvin osaamiseni kehittymistä. 

11 % 77 % 11 % 0 % 89 % 
Ymmärrän hyvin, minkälaista osaamista mi-
nulta tutkinnon suorittamisen jälkeen odote-

 
31 % 

 
51 % 

 
17 % 

 
0 % 

 
83 % 

Opintojaksot ovat laajuudeltaan oppimisen kan-
nalta sopivia kokonaisuuksia. 

17 % 57 % 20 % 6 % 74 % 
Opetussuunnitelma mahdollistaa hyvin 
omien henkilökohtaisten tavoitteideni 

 
20 % 

 
60 % 

 
17 % 

 
3 % 

 
80 % 

Opintojaksojen laajuus ja niiden suorittamisen 
vaatima työmäärä vastaavat hyvin toisiaan. 

 
14 % 

 
43 % 

 
37 % 

 
6 % 

 
57 % 

Opiskelijoiden mielipiteet otetaan aktii-
visesti huomioon koulutusohjelmani 
opetussuunnitelman kehittämisessä. 

 
9 % 

 
54 % 

 
31 % 

 
6 % 

 
63 % 

KOULUTUKSEN TOTEUTUS 43 % 45 % 10 % 2 % 88 % 
Opetusjärjestelyt toimivat hyvin. 34 % 46 % 20 % 0 % 80 % 
Tietotekniset palvelut (laitteet, ohjelmistot, atk-tuki
yms.) toimivat hyvin. 

57 % 29 % 9 % 6 % 86 % 
Yhteistyöni opetushenkilöstön kanssa toimii hy-
vin. 

77 % 23 % 0 % 0 % 100 % 
Yhteistyöni muun henkilöstön kanssa toimii hyvin. 60 % 40 % 0 % 0 % 100 % 
Ammattikorkeakoulun tarjoamat opiskelu- ja op-
pimisympäristöt ovat toimivia. 

57 % 37 % 6 % 0 % 94 % 
Opettajilla on riittävä asiantuntemus opettamis-
saan asioissa. 

34 % 54 % 9 % 3 % 89 % 
Opettajien välinen yhteistyö toimii hyvin. 51 % 43 % 6 % 0 % 94 % 
Opettajien käyttämät opetusmenetelmät tukevat 
hyvin oppimistani. 

14 % 71 % 14 % 0 % 86 % 
Opiskelijoilla on riittävästi mahdollisuuksia 
antaa palautetta koulutusohjelman toimin-

 
34 % 

 
49 % 

 
11 % 

 
6 % 

 
83 % 

Opiskelijoiden antama palaute ja esittämät mieli-
piteet otetaan aktiivisesti huomioon koulutusoh-
jelmani toiminnan kehittämisessä. 

 
11 % 

 
60 % 

 
26 % 

 
3 % 

 
71 % 

OPPIMISEN OHJAUS 24 % 53 % 20 % 3 % 77 % 
Opintoihin liittyvä tiedottaminen toimii hyvin koulu-
tusohjelmassani. 

31 % 57 % 11 % 0 % 89 % 
Saan opettajilta riittävästi oppimistani ja opiske-
luani tukevaa ohjausta. 

46 % 54 % 0 % 0 % 100 % 
Olen tyytyväinen koulutusohjelmani järjes-
tämään harjoittelun ohjaukseen (jätä tyhjäk-

 
29 % 

 
53 % 

 
15 % 

 
3 % 

 
82 % 

Olen tyytyväinen harjoittelupaikkani järjes-
tämään harjoittelun ohjaukseen (jätä tyhjäk-

 
59 % 

 
35 % 

 
3 % 

 
3 % 

 
94 % 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmani ohjaa 
hyvin opiskeluani ja oppimistani. 

17 % 60 % 20 % 3 % 77 % 
Koulutusohjelmassani on toimiva käytäntö hen-
kilökohtaisten kehityskeskustelujen käymisessä. 

 
34 % 

 
51 % 

 
14 % 

 
0 % 

 
86 % 

Saan opettajilta riittävästi palautetta oppimisesta-
ni. 

20 % 60 % 17 % 3 % 80 % 
Opiskelijoiden itsearviointia käytetään säännölli-
sesti oppimisen arvioinnissa. 

11 % 51 % 29 % 9 % 63 % 
Arviointi antaa minulle riittävästi 
tietoa ammatillisista vahvuuksistani 
ja kehittämistarpeistani. 

 
6 % 

 
49 % 

 
37 % 

 
9 % 

 
54 % 

Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota opis-
kelijan tietoihin. 

11 % 66 % 20 % 3 % 77 % 
Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota 
työelämässä tarvittaviin käytännön taitoihin. 

 
9 % 

 
49 % 

 
37 % 

 
6 % 

 
57 % 

Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota op-
pimisprosessiin. 

11 % 54 % 31 % 3 % 66 % 
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OSAAMISEN KEHITTYMINEN 39 % 49 % 11 % 1 % 88 % 
Opetus on sopivan haasteellista suhteessa 
osaamiseeni ja valmiuksiini 

29 % 66 % 6 % 0 % 94 % 
Koulutusohjelmassani on tavoitteellista oppimista 
tukeva ilmapiiri 

37 % 54 % 9 % 0 % 91 % 
Opinnot ovat tukeneet hyvin omaan 
alaani liittyvän teoreettisen osaamisen 

 
26 % 

 
63 % 

 
11 % 

 
0 % 

 
89 % 

Opinnot ovat tukeneet hyvin omaan alaani 
liittyvän käytännöllisen osaamisen kehitty-
mistä 

 
20 % 

 
43 % 

 
34 % 

 
3 % 

 
63 % 

Käytännön harjoittelu on tukenut hyvin osaa-
miseni kehittymistä (jätä tyhjäksi, ellet ole ollut 

 
68 % 

 
29 % 

 
3 % 

 
0 % 

 
97 % 

Minulle on opiskelun aikana syntynyt 
hyviä yhteyksiä oman alani työelämän 

 
40 % 

 
46 % 

 
9 % 

 
6 % 

 
86 % 

Yhteistyöni muiden opiskelijoiden kanssa sujuu 
hyvin 

66 % 31 % 3 % 0 % 97 % 
Olen tyytyväinen omaan jaksamiseeni opiskelija-
na 

40 % 49 % 11 % 0 % 89 % 
Oppimis- ja opiskelumotivaationi on hyvä 26 % 60 % 14 % 0 % 86 % 
YHTEENSÄ 31 % 51 % 16 % 2 % 82 % 

 
 
 
 
 
ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Maanmittaustekniikan koulutusohjelma  
Opintojen keskivaiheen kysely  
 
Lukuvuosi 2011–2012 
3. vuoden opiskelijat (n=30) 

 

 
 
 
Täysin 
samaa 
mieltä  

 

 
 
 
Osittain 
samaa 
mieltä  

 

 
 
 
Osittain 
eri 
mieltä  

 

 
 
 
Täysin 
eri 
mieltä  

 

 
 
 
Tyyty- 
väisyys- 
indeksi  

OPETUSSUUNNITELMA 12 % 57 % 23 % 8 % 69 % 
Koulutusohjelmani opetussuunnitelma tukee hyvin 
osaamiseni kehittymistä. 

7 % 80 % 13 % 0 % 87 % 
Ymmärrän hyvin, minkälaista osaamista 
minulta tutkinnon suorittamisen jälkeen 

 
13 % 

 
77 % 

 
3 % 

 
7 % 

 
90 % 

Opintojaksot ovat laajuudeltaan oppimisen kannal-
ta sopivia kokonaisuuksia. 

10 % 57 % 30 % 3 % 67 % 
Opetussuunnitelma mahdollistaa hyvin omien 
henkilökohtaisten tavoitteideni toteutumisen. 

 
23 % 

 
43 % 

 
27 % 

 
7 % 

 
67 % 

Opintojaksojen laajuus ja niiden suorittami-
sen vaatima työmäärä vastaavat hyvin toisi-

 
10 % 

 
43 % 

 
30 % 

 
17 % 

 
53 % 

Opiskelijoiden mielipiteet otetaan aktiivisesti 
huomioon koulutusohjelmani opetussuunni-
telman kehittämisessä. 

 
7 % 

 
43 % 

 
37 % 

 
13 % 

 
50 % 

KOULUTUKSEN TOTEUTUS 28 % 54 % 16 % 1 % 82 % 
Opetusjärjestelyt toimivat hyvin. 23 % 70 % 7 % 0 % 93 % 
Tietotekniset palvelut (laitteet, ohjelmistot, atk-tuki 
yms.) toimivat hyvin. 

47 % 43 % 10 % 0 % 90 % 
Yhteistyöni opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin. 53 % 43 % 3 % 0 % 97 % 
Yhteistyöni muun henkilöstön kanssa toimii hyvin. 47 % 50 % 0 % 3 % 97 % 
Ammattikorkeakoulun tarjoamat opiskelu- ja op-
pimisympäristöt ovat toimivia. 

30 % 70 % 0 % 0 % 100 % 
Opettajilla on riittävä asiantuntemus opettamis-
saan asioissa. 

17 % 57 % 27 % 0 % 73 % 
Opettajien välinen yhteistyö toimii hyvin. 20 % 40 % 37 % 3 % 60 % 
Opettajien käyttämät opetusmenetelmät tukevat 
hyvin oppimistani. 

0 % 63 % 37 % 0 % 63 % 
Opiskelijoilla on riittävästi mahdollisuuksia 
antaa palautetta koulutusohjelman toiminnasta. 

 
40 % 

 
40 % 

 
17 % 

 
3 % 

 
80 % 

Opiskelijoiden antama palaute ja esittämät 
mielipiteet otetaan aktiivisesti huomioon 
koulutusohjelmani toiminnan kehittämises-

 
7 % 

 
63 % 

 
27 % 

 
3 % 

 
70 % 

OPPIMISEN OHJAUS 22 % 53 % 20 % 5 % 75 % 
Opintoihin liittyvä tiedottaminen toimii hyvin koulu-
tusohjelmassani. 

37 % 50 % 10 % 3 % 87 % 
Saan opettajilta riittävästi oppimistani ja opiske-
luani tukevaa ohjausta. 

17 % 63 % 17 % 3 % 80 % 
Olen tyytyväinen koulutusohjelmani järjestä-
mään harjoittelun ohjaukseen (jätä tyhjäksi, ellet 

 
29 % 

 
43 % 

 
18 % 

 
11 % 

 
72 % 

Olen tyytyväinen harjoittelupaikkani järjestä-
mään harjoittelun ohjaukseen (jätä tyhjäksi, ellet 

 
50 % 

 
35 % 

 
8 % 

 
8 % 

 
85 % 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmani ohjaa 
hyvin opiskeluani ja oppimistani. 

20 % 57 % 20 % 3 % 77 % 
Koulutusohjelmassani on toi-
miva käytäntö henkilökohtais-

 
27 % 

 
47 % 

 
23 % 

 
3 % 

 
73 % 
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Saan opettajilta riittävästi palautetta oppimisesta-
ni. 

10 % 50 % 33 % 7 % 60 % 
Opiskelijoiden itsearviointia käytetään säännölli-
sesti oppimisen arvioinnissa. 

13 % 40 % 47 % 0 % 53 % 
Arviointi antaa minulle riittävästi tietoa 
ammatillisista vahvuuksistani ja kehittä-

 
13 % 

 
67 % 

 
13 % 

 
7 % 

 
80 % 

Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota opis-
kelijan tietoihin. 

23 % 60 % 10 % 7 % 83 % 
Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota työ-
elämässä tarvittaviin käytännön taitoihin. 

 
13 % 

 
50 % 

 
30 % 

 
7 % 

 
63 % 

Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota oppi-
misprosessiin. 

13 % 70 % 13 % 3 % 83 % 

OSAAMISEN KEHITTYMINEN 29 % 54 % 15 % 2 % 83 % 
Opetus on sopivan haasteellista suhteessa osaa-
miseeni ja valmiuksiini 

23 % 67 % 7 % 3 % 90 % 
Koulutusohjelmassani on tavoitteellista oppimista 
tukeva ilmapiiri 

20 % 63 % 13 % 3 % 83 % 
Opinnot ovat tukeneet hyvin omaan alaani 
liittyvän teoreettisen osaamisen kehittymistä 

 
17 % 

 
73 % 

 
10 % 

 
0 % 

 
90 % 

Opinnot ovat tukeneet hyvin omaan alaani 
liittyvän käytännöllisen osaamisen kehittymistä 

 
3 % 

 
50 % 

 
40 % 

 
7 % 

 
53 % 

Käytännön harjoittelu on tukenut hyvin osaa-
miseni kehittymistä (jätä tyhjäksi, ellet ole ollut 

 
61 % 

 
36 % 

 
4 % 

 
0 % 

 
96 % 

Minulle on opiskelun aikana syntynyt hyviä 
yhteyksiä oman alani työelämän edustajien 

 
27 % 

 
40 % 

 
27 % 

 
7 % 

 
67 % 

Yhteistyöni muiden opiskelijoiden kanssa sujuu 
hyvin 

60 % 37 % 3 % 0 % 97 % 
Olen tyytyväinen omaan jaksamiseeni opiskelijana30 % 53 % 17 % 0 % 83 % 
Oppimis- ja opiskelumotivaationi on hyvä 17 % 67 % 17 % 0 % 83 % 
YHTEENSÄ 23 % 54 % 19 % 4 % 77 % 

 
 
 
ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Maanmittaustekniikan koulutusohjelma  
Opintojen keskivaiheen kysely  
 
Lukuvuosi 2012-2013 
3. vuoden opiskelijat (n=19) 

 

 
 
 

Täysin 
samaa 
mieltä  

 

 
 
 

Ositta in 
samaa 
mieltä  

 

 
 
 

Ositta in 
eri mieltä  

 

 
 
 

Täysin 
eri 

mieltä  

 

 
 
 
Tyyty- 
väisyys 
indeksi  

OPETUSSUUNNITELMA 18 % 65 % 18 % 0 % 82 % 
Koulutusohjelmani opetussuunnitelma tukee 
hyvin osaamiseni kehittymistä. 

21 % 63 % 16 % 0 % 84 % 
Ymmärrän hyvin, minkälaista osaamista 
minulta tutkinnon suorittamisen jälkeen odo-

 
37 % 

 
53 % 

 
11 % 

 
0 % 

 
89 % 

Opintojaksot ovat laajuudeltaan oppimisen kan-
nalta sopivia kokonaisuuksia. 

11 % 68 % 21 % 0 % 79 % 
Opetussuunnitelma mahdollistaa hyvin 
omien henkilökohtaisten tavoitteideni 

 
16 % 

 
68 % 

 
16 % 

 
0 % 

 
84 % 

Opintojaksojen laajuus ja niiden suorittamisen 
vaatima työmäärä vastaavat hyvin toisiaan. 

 
16 % 

 
63 % 

 
21 % 

 
0 % 

 
79 % 

Opiskelijoiden mielipiteet otetaan aktii-
visesti huomioon koulutusohjelmani 
opetussuunnitelman kehittämisessä. 

 
5 % 

 
74 % 

 
21 % 

 
0 % 

 
79 % 

KOULUTUKSEN TOTEUTUS 24 % 54 % 18 % 4 % 78 % 
Opetusjärjestelyt toimivat hyvin. 11 % 79 % 11 % 0 % 89 % 
Tietotekniset palvelut (laitteet, ohjelmistot, atk-tuki
yms.) toimivat hyvin. 

63 % 21 % 16 % 0 % 84 % 
Yhteistyöni opetushenkilöstön kanssa toimii hy-
vin. 

32 % 68 % 0 % 0 % 100 % 
Yhteistyöni muun henkilöstön kanssa toimii hyvin. 63 % 32 % 5 % 0 % 95 % 
Ammattikorkeakoulun tarjoamat opiskelu- ja op-
pimisympäristöt ovat toimivia. 

32 % 63 % 5 % 0 % 95 % 
Opettajilla on riittävä asiantuntemus opettamis-
saan asioissa. 

0 % 58 % 42 % 0 % 58 % 
Opettajien välinen yhteistyö toimii hyvin. 0 % 68 % 21 % 11 % 68 % 
Opettajien käyttämät opetusmenetelmät tukevat 
hyvin oppimistani. 

5 % 47 % 47 % 0 % 53 % 
Opiskelijoilla on riittävästi mahdollisuuksia 
antaa palautetta koulutusohjelman toimin-

 
32 % 

 
47 % 

 
5 % 

 
16 % 

 
79 % 

Opiskelijoiden antama palaute ja esittämät mie-
lipiteet otetaan aktiivisesti huomioon koulutusoh-
jelmani toiminnan kehittämisessä. 

 
5 % 

 
58 % 

 
26 % 

 
11 % 

 
63 % 

OPPIMISEN OHJAUS 21 % 57 % 21 % 2 % 78 % 
Opintoihin liittyvä tiedottaminen toimii hyvin koulu-
tusohjelmassani. 

42 % 53 % 5 % 0 % 95 % 
Saan opettajilta riittävästi oppimistani ja opiske-
luani tukevaa ohjausta. 

16 % 68 % 16 % 0 % 84 % 
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Olen tyytyväinen koulutusohjelmani järjes-
tämään harjoittelun ohjaukseen (jätä tyh-

 
37 % 

 
42 % 

 
21 % 

 
0 % 

 
79 % 

Olen tyytyväinen harjoittelupaikkani järjes-
tämään harjoittelun ohjaukseen (jätä tyh-

 
47 % 

 
37 % 

 
16 % 

 
0 % 

 
84 % 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmani ohjaa 
hyvin opiskeluani ja oppimistani. 

21 % 63 % 16 % 0 % 84 % 
Koulutusohjelmassani on toimiva käytäntö 
henkilökohtaisten kehityskeskustelujen käymi-

 
21 % 

 
53 % 

 
26 % 

 
0 % 

 
74 % 

Saan opettajilta riittävästi palautetta oppimisesta-
ni. 

11 % 74 % 16 % 0 % 84 % 
Opiskelijoiden itsearviointia käytetään säännölli-
sesti oppimisen arvioinnissa. 

11 % 47 % 26 % 16 % 58 % 
Arviointi antaa minulle riittävästi 
tietoa ammatillisista vahvuuksistani 

 
16 % 

 
58 % 

 
26 % 

 
0 % 

 
74 % 

Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota opis-
kelijan tietoihin. 

11 % 63 % 26 % 0 % 74 % 
Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota 
työelämässä tarvittaviin käytännön taitoihin. 

 
11 % 

 
53 % 

 
32 % 

 
5 % 

 
63 % 

Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota op-
pimisprosessiin. 

11 % 68 % 21 % 0 % 79 % 
OSAAMISEN KEHITTYMINEN 39 % 50 % 12 % 0 % 88 % 
Opetus on sopivan haasteellista suhteessa 
osaamiseeni ja valmiuksiini 

26 % 74 % 0 % 0 % 100 % 
Koulutusohjelmassani on tavoitteellista oppimista 
tukeva ilmapiiri 

21 % 63 % 16 % 0 % 84 % 
Opinnot ovat tukeneet hyvin omaan 
alaani liittyvän teoreettisen osaamisen 

 
26 % 

 
68 % 

 
5 % 

 
0 % 

 
95 % 

Opinnot ovat tukeneet hyvin omaan alaani 
liittyvän käytännöllisen osaamisen kehit-

 
21 % 

 
47 % 

 
32 % 

 
0 % 

 
69 % 

Käytännön harjoittelu on tukenut hyvin osaa-
miseni kehittymistä (jätä tyhjäksi, ellet ole ollut 

 
58 % 

 
37 % 

 
5 % 

 
0 % 

 
95 % 

Minulle on opiskelun aikana syntynyt 
hyviä yhteyksiä oman alani työelämän 

 
32 % 

 
42 % 

 
26 % 

 
0 % 

 
74 % 

Yhteistyöni muiden opiskelijoiden kanssa sujuu 
hyvin 

74 % 21 % 5 % 0 % 95 % 
Olen tyytyväinen omaan jaksamiseeni opiskelija-
na 

47 % 42 % 11 % 0 % 90 % 
Oppimis- ja opiskelumotivaationi on hyvä 42 % 53 % 5 % 0 % 95 % 
YHTEENSÄ 25 % 56 % 17 % 1 % 81 % 
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Muistio  22.5.2013    Liite  3 

      

Periaate 1      

Arviointi 

1.-periaatteen osalla olemme koulutusohjelmassamme arvioineet olevamme 
tasolla 1. CDIO-viitekehyksenä –periaatteen soveltamisen tarve on tiedostet-
tu ja prosessi käynnistetty.  

Tuleva yhdistyminen Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun kanssa edellyttää 
yhteistä strategiaa ja opetuksellista viitekehystä. Kemi-Tornio ammattikor-
keakoulun pedagogiseksi viitekehykseksi on valittu CDIO jo aiemmin ja ky-
seisen järjestelmän mukaisen toiminnan kehittäminen on aloitettu jo v.2009. 
Yhdistymisen myötä myös tulevalla Lapin Ammattikorkeakoululla on CDIO-
status.  

Olemme osallistuneet koulutusohjelman henkilöstön voimin CDIO-
sidosryhmien tilaisuuksiin ja käynnistämässä koulutusohjelmassamme muun 
muassa tämän tutkimuksen myötä koulutusohjelmamme opetuksen arvioin-
tiin ja jatkuvaan kehittämiseen liittyviä tehostamistoimia. 

Kehittämistoimet 

Seuraavana askeleena on selkeän suunnitelman laatiminen CDIO-mallin 
käyttöön ottamiselle, joka laaditaan yhteistyössä koulutusohjelmamme opet-
tajien kesken.  Orientoiviin ja syventäviin opintoihin tulee sisällyttää CDIO-
muotoista opetusta. Käytännössä ensimmäisten CDIO-muotoisten pilottiopin-
tojaksojen suunnittelu aloitetaan ensi syksynä. Lisäksi opiskelijoihin ja muilta 
sidosryhmiin kohdistuvaa palautejärjestelmää tulee kehittää siten, että 
saamme vastauksista informaatiota CDIO-muotoisen opetuksen kehittämisen 
kannalta oleellisiin kysymyksiin.  

 

Periaate 2 

Arviointi 

Koulutusohjelmaamme on juuri vahvistettu uusi opetussuunnitelma 2013 
aloittaville opiskelijoille, joka sisältää paljon uusia opetusmenetelmiin ja ope-
tuksen suunnitteluun liittyviä elementtejä. Kun tarkastellaan uudessa opetus-
suunnitelmassa olevia oppimistavoitteita edellä kuvattujen arviointikriteerei-
den avulla, on perusteltua ajatella, että koulutusohjelmassamme on kyseisen 
periaatteen osalla päästy tasolle 3. Tärkeimmät sidosryhmät ovat hyväksy-
neet oppimistavoitteemme. Koulutusohjelmamme opintojaksoihin liittyvät ta-
voitteet on johdettu pitkän ajan saatossa työelämän lähtökohdista. Tavoitteet 
ovat vuosia kestäneen prosessoinnin tulosta, jossa ovat olleet mukana työ-
elämän eri tahot. Kompetensseihin liittyviä työelämän edustajille suunnattuja 
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kyselyitä on tehty muun muassa osana uuden opetussuunnitelman kehitys-
työtä. 

Kehittämistoimet 

Oppimistavoitteiden kehittämiseen liittyviin käytännön toimiin pystytään käy-
tännössä ottamaan kantaa vasta Lapin Ammattikorkeakoulun aloitettua toi-
mintansa ja sen toiminnan visiot ja missiot on otettu käyttöön.   

 

Periaate 3 

Arviointi 

Opetussuunnitelmaan 2013 liittyvää opetussuunnitelmatyötä on ohjeistettu 
oppilaitoksessamme siten, että opintojaksojen vähimmäiskokoa on kasvatet-
tava. Integrointia eri opintojaksojen välillä on jossain määrin toteutettu. Opin-
tojaksojen suuri vähimmäiskoko on ongelmana integrointia suunniteltaessa. 
Suuri opintojakson koko ei tue CDIO-ajattelun mukaista tavoitetta integroida 
oppimistavoitteita eri oppiaineiden välillä.   Koulutusohjelmassa arvioimme 3.-
kriteerin osalta koulutusohjemassamme 1.-tasolla, eli opetussuunnitelman 
uudistamistarve on tunnistettu ja valmistelutyö oppiaineiden ja eri taitojen 
oppimistavoitteiden kirjaamiseksi on aloitettu. 

Kehittämistoimet 

 Kehittämiskohteena tulisi olla opintosuunnitelma, jossa keskiössä voisivat 
olla erilaiset työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat projektit ja eri kou-
lutusohjelmien välinen yhteistyö opintojaksojen suunnittelussa. Eri opintojak-
sojen integroinnille kyseisen kaltaisiin projekteihin tulisi seuraavissa opetus-
suunnitteluprosessissa antaa vapauksia. Ajoitus kehittämistoimille opetus-
suunnitelman uudistamiseksi on avoinna. 

 

Periaate 4 

Arviointi 

Johdanto-opintojaksolle on 10 opintopisteen laajuinen eli sille on annettu pai-
noa myös uudessa opintosuunnitelmassa, mutta alakohtaisten kompetenssi-
en huomioiminen nykyisenlaisessa toteutuksessa jäävät liian vähälle huomi-
olle. Arvio koulutusohjelmamme tasosta johdanto-opintojakson kehittämiseen 
ja toteuttamiseen liittyvissä toimissa on tasolla 1.      

Kehittämistoimet 

Kehittämistoimina johdanto-opintojaksoon liittyen aloitamme uuden johdanto-
opintojakson suunnittelemisen CDIO-periaatteita noudattaen siten, että toteu-
tus on suunniteltu valmiiksi 31.10.2013 mennessä. Tavoitteena on suunnitel-
lun johdanto-opintojakson toteuttaminen 2014-syksyllä.  Toteutukseen pyri-
tään saamaan edustajia työelämästä esimerkiksi esittelemään omaa työtään. 
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Toteutukseen liitetään CDIO-toiminnan kehittämiskyselyt mahdollisille työ-
elämäedustajille ja opiskelijoille.  

 

Periaate 5 

Uudesta opetussuunnitelmastamme löytyy projektit jokaiselle opintovuodelle, 
mutta ne eivät palvele CDIO-muotoista opetusta parhaalla mahdollisella ta-
valla johtuen opintojaksojen yhdistämiseen liittyvistä ongelmista. Arvioimme 
koulutusohjelmamme olevan tasolla 1.  

Mahdollisten opetussuunnitelmaan liittyvien kehittämistoimien ajankohta on 
avoin.  Kehittämistoimena aloitamme 1-vuoden opintoihin liittyvän CDIO-
muotoisen pilottiprojektin suunnittelemisen siten, että suunnittelu valmistuu 
2013 syksyn aikana.  CDIO-muotoisen projektin toteutus on tarkoitus aloittaa 
2014 syksyllä.   

 

Periaate 6 

Arviointi 

Maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa on käytössä maanmittauslabora-
torio, josta löytyy 10 työasemaa opiskelijoidemme käyttöön. Oppilaitok-
seemme on myös hankittu mittalaitteita, joita voidaan hyödyntää erilaisissa 
käytännön mittausharjoituksissa ja projekteissa. Lisäksi opetusvälineinä on 
käytetty vuokralaitteita. Oma mittalaitteistokanta on  vanhentunutta ja työ-
asemien teho ei riitä kaikkien opetustoiminnassa tarvittavien toimenpiteiden 
suorittamiseen. Suurimpana puutteena nähdään resurssipula henkilöstömää-
rässä ja vakituisen laboratoriohenkilön puuttuminen. 

Oppimisympäristöjen suunnittelemiseen tulee panostaa enemmän koulutus-
ohjelmassamme. Arviomme koulutusohjelmamme 6.-periaatteen osalta tasol-
le 1.  Monia ongelmia on tiedostettu, mutta toimenpiteitä oppimisympäristöjen 
kehittämiseksi ei ole käynnistetty.  

Kehittämistoimet 

Koulutusohjelmassamme tulee käynnistää suunnittelutoimet, jossa aluksi 
voidaan edetä opettajille suunnatulla kyselyllä erilaisiin oppimisympäristöihin 
ja välineisiin liittyen. Aikataulu suunnittelun ja muiden kehittämistoimien osal-
ta menee Lapin Ammattikorkeakoulun toiminnan käynnistymisen jälkeiselle 
ajalle, koska resurssit kehittämistoimille eivät voi olla tiedossa aikaisemmin.   

 

Periaate 7 

Arviointi 

Arviomme koulutusohjelmamme 7.-periaatteen osalta tasolle 2, koska ensi 
syksynä käyttöön otettava opetussuunnitelma sisältää tiedollista ja sosiaalis-
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ta integrointia tukevaa näkemystä. Ajattelumallia ei kuitenkaan voida soveltaa 
koko opetussuunnitelman osalla.  

Kehittämistoimet 

Tasolle 3 pääsemiseksi tarvitaan opintosuunnitelman uudistamista siten, että 
mahdollisuus integroinnille helpottuu.   

 

Periaate 8  

Arviointi 

Koulutusohjelman itsearvioinnin perusteella koulutusohjelma arvioitiin 8.-
periaatteen osalta tasolle 2, eli aktiivisten opetusmenetelmien sisällyttämises-
tä opetussuunnitelman eri osiin on suunnitelma. 

Uusi opetussuunnitelma on useilta osin tukemassa tämän periaatteen toteu-
tumista. Aktiiviset ja kokemukselliset menetelmät ovat siinä hyvin edustettu-
na. Näyttöä kokemuksellisten opetusmenetelmien vaikutuksista voidaan saa-
da laajemmin vasta, kun uuden opintosuunnitelman mukaisesta opetuksesta 
saadaan enemmän kokemusta. 

Kehittämistoimet 

CDIO-kehittämishankkeeseen kuuluu pilottiopintojen toteuttaminen CDIO-
periaatteiden mukaisesti 1-. ja 3.-vuosikurssin opiskelijoille. Kehittämisehdo-
tukseni tämän kriteerin osalta on teemahaastattelun tekeminen koulutusoh-
jelmamme opettajille ja opiskelijoille dokumentoidun näytön keräämiseksi 
kyseisten pilottihankkeiden pohjalta. Tämä voidaan toteuttaa syksyksi 2014 
suunnitellun 1-vuosikurssin pilottiprojektin yhteydessä.  

Opettajien osalla tässä voidaan käyttää esimerkiksi muistio-tyyppistä päivä-
kirjaa, johon opettajien kokemukset kirjataan. Muistioiden perusteella voidaan 
laatia yhteenveto kokemuksista jatkuvan parantamisen tarpeisiin. 

Periaate 9 

Arviointi 

Periaatteen 9. osalta koulutusohjelmamme arvioitiin tasolle 0, eli ei ole oh-
jelmia tai käytänteitä, jotka tukevat opettajien osaamista henkilökohtaisissa, 
sosiaalisissa sekä tuote- ja järjestelmäsuunnittelun taidoissa. 

Kehittämistoimet 

Kehittämisehdotuksena  tarveanalyysi  koulutusohjelmakohtaisesti ja henki-
lökohtaisena kyselynä työelämävalmiuksiin liittyen.  Opettajan työelämäjakso 
voitaisiin toteuttaa esimerkiksi erilaisten kehittämisprojektien rahoituksen tur-
vin, kuten muutamissa muissa ammattikorkeakouluissa on tehty. Opettajille 
on palkattu sijaisia projektirahoituksella työelämäjakson ajaksi. Mahdollisen 
kyselyn toteuttamisen ajankohtaa ei ole koulutusohjelmassa päätetty. 
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Periaate 10 

Arviointi 

Arvioimme olevamme koulutusohjelmassa 10-periaatteen osalta tasolla 0, eli 
ei ole ohjelmia tai käytänteitä, jotka tukevat opettajien opetustaitojen kehitty-
mistä. Arvioita koulutusohjelmassamme perustellaan sillä, että tarveanalyysia 
opettajien opetustaitojen osaamiseen liittyen ei ole tehty.  

Kehittämistoimet 

Kehittämisehdotuksena kyselyn järjestäminen koulutusohjelmassa opettajien 
osaamiseen liittyen. Kysely voitaisiin toteuttaa esimerkiksi eri opintojaksoihin 
liitettävien opettajien reflektiivisten muistioiden avulla. Ensimmäinen kysely 
voitaisiin ajoittaa esimerkiksi syksylle 2014 suunniteltavien CDIO-muotoisten 
opintojaksojen yhteyteen. 

 

Periaate 11 

Arviointi 

Periaatteen 11. osalta arvioimme koulutusohjelmamme tasolle 2, eli  arvioin-
timenetelmien toteutukselle opetussuunnitelman eri osissa on suunnitelma. 
Arviointimenetelmät vaihtelevat opetussuunnitelman eri osissa, eikä tasoa 3 
ole saavutettu, koska vaihtoehtoisia arviointimenetelmiä ei käytetä koko ope-
tussuunnitelmassa. Uuden opetussuunniteman mukaisten opintojaksojen 
toteutuksia ei vielä ole suunniteltu, joten monipuolisten arviointimenetelmien 
toteutumisesta ei ole vielä tällä hetkellä näyttöä.  

Kehittämistoimet 

 Evästyksenä opettajille suositellaan monipuolisten arviointimenetelmien 
käyttöönottoa omien opintojaksojen toteutuksien suunnitteluun.     

 

Periaate 12 

Arviointi 

Koultusohjelmamme arvioitiin periaatteen 12. osalta tasolle 1, eli tarve koulu-
tusohjelman arvioinnille on tunnistettu ja arviointimenetelmien vertailu on aloi-
tettu. 

Kehittämistoimet 

Koulutusohjelmassamme on tehty alustava suunnitelma jatkuvan parantami-
sen tehostamiseksi erilaisten kyselyiden ja kartoitusten avulla. Toimenpitei-
siin liittyvistä aikatauluista on myös sovittu. Vastaavanlainen CDIO-
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periaatteiden perustella tehtävä arviointi sovittiin pidettäväksi vuoden kuluttua 
ja sen jälkeen 2-vuoden välein. 

Päätettiin perustaa myös arkisto, johon jatkuvaan parantamiseen liittyvät do-
kumentit arkistoidaan. 
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