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Ammattikorkeakoulut kouluttavat opiskelijoita työelämän tarpeisiin ja kehittävät koulutusohjelmi-
aan jatkuvan muutoksen rinnalla. On tärkeää välillä miettiä pysyykö koulutus kehityksen mukana 
ja kohtaako valmistuvan opiskelijan osaamistaso työelämän vaatimukset. 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten työelämän edustajat kokevat tietojenkäsittelyn koulutus-
ohjelman tuottamien oppimisvalmiuksien vastaavan työelämän tarpeita. Tarkoituksena on selvit-
tää työelämän edustajien kokemuksia tietojenkäsittelyn koulutuksen vastaavuudesta työelämään 
ja löytää mahdollisia parannusehdotuksia. Toimeksiantajana opinnäytetyössä on Oulun ammatti-
korkeakoulu.  
 
Opinnäytetyön viitekehyksessä esitellään tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaa ja käsitellään työ-
elämän osaamis- ja koulutustarpeita sekä iän, sukupolvien ja muutosten vaikutuksia työelämäs-
sä. Tutkimusmenetelmänä on kvantitatiivinen kyselytutkimus, jonka kohdejoukkona on Oulun alu-
een ICT-alan yritysten edustajat.  
 
Tuloksista käy ilmi, että IT-tradenomeilla osaamisen arvioitiin olevan kaiken kaikkiaan jokseenkin 
vahvaa. Vahvimmiksi osaamisalueiksi nousivat sosiaalisen median osaaminen sekä ICT-
perustaidot. Työkokemus ja hakijan asenne koettiin erittäin merkittäväksi tekijäksi uutta työnteki-
jää palkattaessa. Koulutuskin koettiin tärkeänä, mutta siihen kaivattiin työelämälähtöisempää 
otetta.  
 
Kyselyn tulokset ja johtopäätökset ovat toivottavasti hyödyksi tietojenkäsittelyn koulutusohjelman 
ja opetussisältöjen kehittämis- ja uudistamistyössä. Kyselyyn saatiin niukasti vastauksia, joten 
tilastolliset tulokset eivät ole kovin hyvin vertailtavissa, mutta avoimien kysymysten vastauksista 
saatiin arvokasta palautetta.  
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Universities of applied sciences programs prepare students for needs of the working life. They 
are constantly developing their programs. It can be question does the training keep pace with the 
development and will the skill level of graduated students meet requirements of the labour mar-
ket. 
 
This study investigated how the representatives of working life experience Degree Programme in 
Business Information Systems provided competence respond the labour market needs. The pur-
pose was to discover corresponding between working life and experiences and to discover possi-
ble improvements. This thesis was commissioned by the Oulu University of Applied Sciences.  
 
Theoretical background of the thesis introduced the Degree Programme in Business Information 
Systems and dealt with the working life skills together training needs and age, generations and 
changes of business life effects in working life. The research method was a quantitative survey 
and the target group is the representatives of the ICT industry in Oulu area. 
 
The results indicated that the IT skills of students were experienced generally convincing. Work 
experience and the applicant's attitude were seen as a very important element when new em-
ployees are hired. Education was seen also significant but a practice oriented approach was 
needed more. 
 
The survey results and conclusions are hopefully useful when developing and reforming of curric-
ulum. Responses were received very few and therefore statistical results are not very compara-
ble. However, the answers of the open questions provided valuable feedback. 
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1 JOHDANTO 

 

Vaikka koulutuksen merkitystä ei sovi vähätellä, viimeaikaisten kuulostelujen ja havaintojen mu-

kaan työkokemuksella on suurempi tärkeysaste rekrytointitilanteessa kuin koulutuksella. Ilmeises-

ti henkilön, jolla on käytännön työkokemusta avoinna olevan vakanssin vaatimiin tehtäviin koe-

taan olevan soveltuvampi tehtävään, kuin ilman kokemusta olevan, mutta tuoreen koulutuksen 

omaavan henkilön. On selvää, että työkokemusta omaavan henkilön on helpompi ja nopeampi 

oppia ja omaksua työtehtävät, ja tarvitsee ehkä lyhyemmän perehdytyksen ja vie näin ollen vä-

hemmän muiden työntekijöiden resursseja, mutta mikä on todellinen koulutuksen merkitys nyky-

aikana IT-alalla?  

 

Toimeksiantajana tässä opinnäytetyössä on Oulun ammattikorkeakoulu ja työn tavoitteena on 

tutkia, miten työelämän edustajat kokevat tietojenkäsittelyn koulutusohjelman tuottamien oppi-

misvalmiuksien vastaavan työelämän tarpeita. Tarkoituksena on selvittää työelämän edustajien 

kokemuksia tietojenkäsittelyn koulutuksen vastaavuudesta työelämään ja löytää mahdollisia pa-

rannusehdotuksia. Tutkimustuloksia käytetään soveltuvilta osin työkaluina tietojenkäsittelyn kou-

lutusohjelman opintosuunnitelman uudistamisessa ja kehittämisessä.  

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista kyselytutkimusta, jonka kohdejouk-

kona oli Oulun alueen IT-alan yritysten edustajat. Tutkimus suoritettiin Webropol-kyselynä ja vas-

taajia tavoiteltiin sähköpostitse sekä paperisia vastauslomakkeita jaettiin Tuuni14-tapahtumassa. 

Tulokset käsiteltiin Webropol-sovelluksen raportointityökaluja sekä Excel-

taulukkolaskentaohjelmaa avuksi käyttäen. Opinnäytetyö on jatkoa keväällä 2013 tehdylle opin-

näytetyölle Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman työelämävastaavuus ja eri osaamisalueiden mer-

kitys työelämässä, jossa tutkittiin samaa aihepiiriä vuonna 2000–2012 valmistuneiden IT-

tradenomien kokemusten pohjalta. 

 

Työn viitekehyksessä esitellään tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaa ja käsitellään työelämän 

osaamis- ja koulutustarpeita sekä iän, sukupolvien ja muutosten merkityksiä työelämässä. Tulok-

set-osiossa käsitellään tutkimuksen tulokset ja lopuksi johtopäätöksissä ja pohdinnassa kootaan 

päätelmät yhteen. 
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2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA JA IT-TRADENOMIEN TYÖL-

LISTYMINEN 

 

 

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma kuuluu luonnontieteiden alaan ja Suomessa tietojenkäsittelyn 

tradenomiksi voi opiskella 13 ammattikorkeakoulussa. Suomenkielisen koulutusohjelman lisäksi 

kahdessa ammattikorkeakoulussa opetustarjontaan kuuluu ruotsinkielinen koulutusohjelma, UP i 

informationsbehandling, sekä viidessä ammattikorkeakoulussa englanninkielinen koulutusohjel-

ma, Degree Programme in Business Information Technology. Oulun ammattikorkeakoulussa on 

mahdollista opiskella sekä suomen- että englanninkielisessä koulutusohjelmassa. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2012, hakupäivä 12.11.2013.) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta valmistu-

nutta tradenomia kutsutaan yleisesti myös IT-tradenomiksi ja tätä termiä käytetään myös tässä 

opinnäytetyössä virallisen käsitteen rinnalla.  

 

2.1 Opintojen rakenne  

 

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opintojen keskimääräinen kesto on 3,5 vuotta ja koulutuksen 

laajuus 210 opintopistettä. Opinnot jakautuvat perusopintoihin, ammattiopintoihin, sovellusala-

osaamiseen, vapaasti valittaviin opintoihin, harjoitteluun ja opinnäytetyöhön (taulukko 1). Perus-

opinnot käsittävät tietojenkäsittelyn perustiedot ja alalla tarvittavat viestintä- ja kielitaidot sekä 

matematiikan.  

 

Perusopintojen jälkeen opiskelija syventää asiantuntemustaan suuntautumisopinnoilla, joita Ou-

lun ammattikorkeakoulussa ovat Internet-palvelut ja digitaalinen media, järjestelmäasiantuntemus 

ja web-sovelluskehitys sekä sovellusalaosaamisen opinnoilla, joita ovat liiketoiminta, yrittäjyys, 

pelien kehittäminen, E-business, mobiiliohjelmointi ja ryhmätyöohjelmistot. (Oulun ammattikor-

keakoulu 2013a, hakupäivä 12.11.2013; Oulun ammattikorkeakoulu 2013b, hakupäivä 

12.11.2013.) 
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TAULUKKO 1. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman rakenne 

 

Opinnot Laajuus opintopisteinä 

Perusopinnot 60 

Ammattiopinnot 80 

Sovellusalaosaaminen 10 

Vapaasti valittavat opinnot 15 

Harjoittelu 30 

Opinnäytetyö 15 

Yhteensä 210 

 

 

Vapaasti valittavat opinnot käsittää erilaiset amk- ja yliopisto-opinnot, joita opiskelija suorittaa ke-

hittääkseen osaamistaan koulutusohjelman tavoitteiden suuntaisesti. Ulkomailla suoritettuja opin-

toja hyväksiluetaan usein vapaasti valittaviin opintoihin. Loput tutkinnosta koostuu ammattitaitoa 

edistävästä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Harjoittelussa opiskelija suorittaa ohjatusti opintojen 

kannalta keskeisiä käytännön työtehtäviä sekä oppii soveltamaan tietoja ja taitoja työelämään. 

Opinnäytetyössään opiskelija osoittaa omaa osaamistaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön 

asiantuntijatehtävässä ja kehittää valmiuksia soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja. (Oulun ammat-

tikorkeakoulu 2013b, hakupäivä 12.11.2013.) 

 

2.2 Osaamisvalmius 

 

Opiskelun ja työelämän tuottamat tiedot, taidot ja kyvyt luovat, lisäävät ja edistävät ihmisen 

osaamisvalmiuksia. Osaamisvalmiuksilla tarkoitetaan niitä tietoja, taitoja, kykyjä ja osaamista, 

jotka rakentavat pohjaa alan asiantuntijaksi ja osaajaksi kehittymiselle työelämässä ja antavat 

valmiuksia selviytyä työelämän konkreettisista työtehtävistä ja suorituksista. Osaamiseen liittyy 

kahdenlaisia kompetenssejä. Yleisiä kompetenssejä ovat älykkyys, tiedonkäsittelytaidot sekä ky-

ky suunnitella, arvioida ja ohjailla omia kognitiivisia prosesseja eli ihmismielen sisäisiä ilmiöitä. 

Ammatillisia kompetensseja ovat taidot, joita tarvitaan tietystä työtehtävästä suoriutumiseen. (Rii-

hijärvi 2009, 119; AHOT korkeakouluissa 2013, hakupäivä 15.11.2013.) 
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Tämän tutkimuksen yhdeksi haasteeksi voidaan lukea se, että vastaajia pyydetään arvioimaan 

toisen ihmisen osaamista. Vastaajan on usein vaikea erotella, mikä alue henkilön osaamisesta on 

koulutuksen tuomaa osaamista ja mikä aiemman työkokemuksen kerryttämiä tietoja ja taitoja. 

Tästä huolimatta koulutusohjelman kehittämiseksi on hyödyllistä selvittää millaista osaamista tällä 

hetkellä tarvitaan tai korostetaanko jotain osa-aluetta turhan paljon nykyisessä opintosuunnitel-

massa.  

 

Ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelma tarjoaa laaja-alaisen tietokentän ICT-

alasta, mutta erona tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelmaan (insinööri), myös valmiuksia 

yritystoimintaan (Oulun ammattikorkeakoulu 2013a, hakupäivä 11.11.2013). IT- tradenomin työ-

tehtävissä rakennetaan, ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä eri tahojen kanssa tietojärjestel-

miä, tietoverkkoratkaisuja sekä internetissä tarjottavia palveluita yritysten toimintaedellytysten ja 

liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Viime aikoina myös mobiilipalvelut ja pelit ovat tuo-

neet uusia mahdollisuuksia alalle. Koska IT-tradenomin työt tehdään usein työryhmissä ja projek-

teissa sekä asiakkaiden kanssa yhdessä kehittäen, ihmisläheisyys korostuu tärkeänä asiana 

ammatissa. (It-tradenomiksi.fi 2013, hakupäivä 11.11.2013.) 

 

Liiketoiminnan ja IT-toiminnan välillä on usein havaittu olevan eräänlaisen kielimuurin, joka estää 

tietotekniikan tehokkaan soveltamisen liiketoimintaan. Monet liiketoiminnan ammattilaiset mieltä-

vät IT-alan parissa työskentelevät liiketoiminnasta ymmärtämättömiksi ja sulkeutuneiksi, kun taas 

muurin toisella puolella IT-ammattilaiset muodostavat omat käsityksensä liiketoiminnan ammatti-

laisista. Yleistetyssä mielikuvassa liiketoimintaosaajaa leimaa vähäinen kiinnostus tekniikan suo-

miin hienoihin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, ja tietotekniikan vaatimaan yhä kovempaan ja 

monipuolisempaan ammattitaitoon. Haasteena on saada molemmat osapuolet ymmärtämään 

toistensa tarpeet, odotukset sekä resurssit yhteisen kehitystehtävän parissa mahdollistaakseen 

toimivan ratkaisun aikaansaaminen. Helppokäyttöiset välineet teknologiassa ovat alentamassa 

käyttökynnystä ja osoittamassa uusia mahdollisuuksia, mutta silti muuri näyttää säilyvän tai aina-

kin madaltuvan hitaasti. (Tiirikainen 2008, 32–33.) Tähän haasteeseen voivat IT-tradenomit tuoda 

apua omalla asiantuntemuksellaan. Vahvat ICT-alan tiedot ja taidot yhdistettynä liiketoiminta-

osaamiseen mahdollistaa ymmärrettävän keskusteluyhteyden IT-alan osaajien ja liiketoiminnan 

ammattilaisten välillä. 
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2.3 IT-tradenomin työtehtävät ja työllistyminen 

 

Alun perin korkeakoulutuksen tehtävä on ollut kouluttaa osaajia julkisen sektorin virkoihin. Keski-

määrin kaksi kolmesta korkeakoulutuksen hankkineista on sijoittunut julkiselle sektorille. Vielä 80-

luvulla humanistiselta ja luonnontieteiden alalta on julkisen sektorin virkoihin palkattu 60–90 pro-

senttia, mutta 90-luvun murros aloitti muutoksen, jonka ohella julkista sektoria on pyritty supista-

maan. Tavoitteena on ollut vähentää julkiselle sijoittuneiden määrää kahdesta kolmanneksesta 

yhteen kolmannekseen. Eniten yksityiselle sektorille on sijoittunut työvoimaa kauppatieteiden, 

tekniikan ja eläinlääketieteen aloilta. (Vuorinen & Valkonen 2007, 17.) 

 

Korkeakoulutuksen alkuvaiheissa valmistuneiden hyvä työllistyminen oli lähes itsestään selvää. 

Muutosten täyteiseen 90-lukuun saakka korkeakoulutusta voitiin pitää lähes vakuutena onnistu-

neelle työelämään siirtymiselle, mutta kun Suomen työmarkkinoilla alkoi ilmetä entistä enemmän 

merkkejä epävakaudesta, laajeni epävarmuus myös koskemaan korkeasti koulutettuja. Taantu-

man myötä korkeakoulutettujen työttömyysaste kipusi lähes kymmeneen prosenttiin, mikä oli kor-

keampi kuin koskaan aiemmin. Tämän päivän tilanne on se, että korkeakoulutettujen työttömyys 

on valtavassa kasvussa. Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan mukaan vuoden 

2013 helmikuussa vastavalmistuneiden työttömien määrä oli 36 prosenttia enemmän kuin sa-

maan aikaan edellisenä vuonna. (Vuorinen & Valkonen 2007, 16–17; Taloussanomat 2013, ha-

kupäivä 21.11.2013.) 

 

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta valmistunut tradenomi voi suuntautumisvaihtoehdosta riip-

puen toimia monissa erilaisissa työtehtävissä. Internet-palveluihin ja digitaaliseen mediaan suun-

tautuneet opinnot antavat valmiudet työskennellä esimerkiksi www-sivujen suunnittelun ja toteu-

tuksen, kuvan-, äänen- ja videonkäsittelyn, käyttöliittymän suunnittelun, sosiaalisen median sisäl-

löntuotannon, sosiaalisen median asiantuntijatehtävien, käyttöohjeiden tekemisen sekä dokumen-

tointi- ja koulutustehtävien parissa. Järjestelmäasiantuntemuksen suuntautumisvaihtoehdosta 

valmistuneet voivat toimia muun muassa lähitukihenkilönä, IT-tukihenkilönä, IT-ylläpitäjänä, Ser-

vice Desk -henkilönä ja työkenttään kuuluvat usein myös käyttöönottoprojektit, käyttöohjeiden 

tekeminen, dokumentointi- ja koulutustehtävät. Web-sovelluskehityksen suuntautumisvaihtoeh-

dosta valmistuneiden työtehtäviä ovat esimerkiksi ohjelmistosuunnittelu ja ohjelmointi, www-

sivujen suunnittelu ja toteutus, käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus, käyttöohjeiden tekeminen, 
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dokumentointi-, testaus- ja koulutustehtävät. (Oulun ammattikorkeakoulu 2013a, hakupäivä 

12.11.2013.) 

 

Työelämä tarvitsee IT-alan osaajia koko ajan kasvaviin ja monipuolistuviin työtehtäviin. Organi-

saatioiden ylläpitäjänä ja kehittäjänä palveluilla ja järjestelmillä on merkittävä rooli, ja organisaati-

oiden toimintaympäristöjen muutokset edellyttävät jatkuvaa järjestelmien kehittämistä ja integroin-

tia. (It-tradenomiksi.fi 2013, hakupäivä 12.11.2013.) Palveluiden sähköistyminen ja mobilisoitumi-

nen sekä erityisesti Oulun alueella kasvussa oleva hyvinvointiteknologia tarjoavat varmasti uusia 

työtehtäviä myös IT-tradenomeille. 

 

2.4 Työllistymisen tarkoituksenmukaisuus 

 

Yksinkertaisimmillaan työllistymisen tarkoituksenmukaisuus tarkoittaa sitä, että henkilö pystyy 

käyttämään hankkimaansa koulutusta omassa työssään. Ulkoisesti työn laatua voidaan mitata 

seuraamalla tutkinnon suorittaneiden työttömyysastetta ja valmistumista seuranneiden työttö-

myyskuukausien määrää. Myös palkka, ammattiasema, työtehtävät organisaatiossa ja pätevyys-

vaatimus voivat olla muita objektiivisia kriteerejä työn laatua tutkittaessa. (Stenström, Laine & 

Valkonen 2005, 18–19.) 

 

Työn tarkoituksenmukaisuutta tutkittaessa on hyvä muistaa arvioida asiaa myös subjektiivisin 

kriteerein, jotka perustuvat työntekijän henkilökohtaisiin näkemyksiin hänen työtään ja ammatti-

aan koskien. Lisää tietoa tutkinnon työmarkkina-arvosta saadaan, kun kysytään, millaista lisäar-

voa kouluttautumisen aikana suoritetut eri osa-alueet (esimerkiksi työssäoppimisjakso, opinnäyte-

työ ja erilaiset opintojaksot) ovat tuoneet henkilön työllistymiselle. (Stenström ym. 2005, 19.) 

 

Laadullisesti asiaa tarkastellessa näkökulmana voidaan pitää työllistymisen sisällöllistä puolta: 

millaista työtä tehdään, miten työurat ovat rakentuneet ja mikä on koulutuksen osumatarkkuus 

työmarkkinoilla. Laatunäkökulmaan vaikuttavat myös työtyytyväisyys, työn kiinnostavuus, työn 

haasteellisuus ja mahdollisuudet edetä uralla. Osaltaan vaikuttavat tietysti myös henkilön tietojen 

ja pätevyyden sekä työtehtävien yhteensopivuus, ja korkeakoulutettujen osalta opiskeluajan pyr-

kimysten ja saavutusten vaikutukset työuran valintaan. (Stenström ym. 2005, 20.) 
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Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työelämään sijoittumista tutkineet tutkijat ovat käyttäneet 

apunaan eräänlaisten ryhmien luokittelua. Ryhmät on nimetty seuraavasti: 

 

 Ryhmä A: Oman alan akateemiset ammatit. Tehtäviin vaaditaan korkeakoulututkinto, ja 

työ vastaa koulutusalaa. 

 Ryhmä B: Muut akateemiset ammatit. Tehtäviin vaaditaan korkeakoulututkinto, mutta 

tehtävät eivät vastaa koulutusalaa. 

 Ryhmä C: Oman alan uudet työmarkkinat. Tehtäviin ei vaadita korkeakoulututkintoa, mut-

ta ne vastaavat koulutusalaa. Tehtävät ovat siis omalta alalta, mutta niihin ei ole toistai-

seksi muodollista kelpoisuusvaatimusta.  

 Ryhmä D: Koulutusta vastaamattomat työt. Tehtäviin ei vaadita korkeakoulututkintoa ei-

vätkä ne vastaa koulutusalaa. Tutkinnosta ei ole hyötyä työpaikan saamisessa eikä teh-

tävissä voi hyödyntää akateemisten opintojen tuottamaa osaamista. (Vuorinen & Valko-

nen 2007, 22.) 
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3 TYÖELÄMÄN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEET 

 

 

Asiantuntijuus muodostuu muutaman keskeisen tiedon osa-alueen pohjalta. Koulutuksen aikana 

hankittu teoreettinen tieto eli muodollinen tieto on luonteeltaan yleispätevää tietoa ja alan vakiin-

tuneen tietoperustan hallintaa. Keskeistä tietoa asiantuntijuudessa on myös käytännöllinen tieto, 

joka vaatii syntyäkseen ja kehittyäkseen runsaasti kyseisen alan käytännön kokemusta. Sitä on 

vaikea sanoin kertoa eteenpäin ja se on usein asiayhteyteen sidonnaista tietoa. Kolmannen asi-

antuntijuuden osa-alueen muodostaa itsesäätelytieto, joka tarkoittaa metakognitiivisia ja reflektii-

visiä tietoja ja taitoja oman toiminnan tietoiseen ja kriittiseen tarkasteluun ja arviointiin liittyen. 

(Stenström, ym. 2005, 27.) 

 

3.1 Työelämän osaamistarpeet 

 

Osaamistarpeet tarkoittavat työtehtäviin liittyviä tiedollisia ja taidollisia tarpeita. (Riihijärvi 2009, 

119.) Tulevaisuudessa korkeakoulutuksen suorittaneet toimivat entistä useammin tehtävissä, jot-

ka edellyttävät ajattelutyötä, johtamiskykyä ja vastuun kantamista. He eivät välttämättä toimi joh-

tajina, mutta heiltä odotetaan joustavuutta siirtyä tarvittaessa myös johtajan rooliin tai hoitaa joh-

tajan tehtäviä erilaisissa tiimeissä ja ryhmissä. Yleisiä työelämässä vaadittavia valmiuksia ovat 

elämänhallinta, kommunikointitaidot, taito johtaa ihmisiä sekä tehtäviä ja innovaatioiden ja muu-

tosten hallinta. Nämä työelämävalmiudet voidaan jaotella erillisiksi kyvyiksi ja taidoiksi (kuvio 1). 

Elämänhallinnan keskeinen ajatus on kehittää käytäntöjä ja sisäistää rutiineja, jotka auttavat hal-

litsemaan muuttuvan työelämän epävarmuutta. Kommunikointitaito tarkoittaa taitoa toimia tehok-

kaasti erilaisten ryhmien sekä henkilöiden kanssa ja osaamista tiedon keräämisessä, integroimi-

sessa ja jakamisessa näiden kanssa. Ihmisten ja tehtävien johtaminen liittyy tehtävien suorittami-

seen resurssien ja ihmisten kontrolloimisen, koordinoinnin, organisoinnin ja suunnittelun avulla. 

Innovaatioiden ja muutosten hallinta on kykyä hahmottaa asioita ja luoda aloitteellisuutta sekä 

johtaa vakiintuneiden käytäntöjen muuttamista. (Ruohotie 2000, 38–42.) 
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KUVIO 1. Yleiset työelämävalmiudet ja niiden jäsentyminen. (Ruohotie 2000, 40.) 
 

Tietotekniikan alan yrityksille tehdyssä osaamistarpeita kartoittavassa kyselyssä liiketoiminnan 

alueen osaaminen korostui. Vuonna 2007 toteutetussa kyselyssä yritykset arvioivat eri osaamis-

alueiden tärkeyttä vuonna 2010 ja 2020 suhteessa kulumassa olleeseen tilanteeseen. Tuloksissa 

todetaan, että vuoden 2020 aikajänteellä ihmisten johtaminen, globaalien liiketoiminta prosessien 

hallinta, asiakkaiden integrointi osaksi tuotekehitysprosessia ja eri markkina-alueiden erityispiir-

teiden tuntemus kasvattivat tärkeyttään.  

 

Erikokoisten yritysten arviot kuitenkin vaihtelivat hieman. Alle 250 hengen yritykset ennakoivat 

tärkeyden kasvavan eniten myyntiosaamisessa sekä ihmisten, liiketoiminnan ja strategian johta-

misessa sekä ohjelmistoteknologiassa. Suuremman kokoluokan yrityksissä tärkeyden arvioitiin 

kasvavan eniten seuraavissa osa-alueissa: kielitaito, IPR, monikulttuurisuusvalmiudet, nopean 
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kaupallistamisen hallinta, ihmisten ja osaamisen johtaminen sekä globaalien liiketoimintaproses-

sien hallinta. (Leppimäki, Meristö, Tuohimaa & Laitinen 2007, 19.) 

 

Edellä mainitun tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että tulevaisuus edellyttää sekä teknistä 

osaamista että liiketoiminnan tuntemusta. Tietotekniikan ala näkee tulevaisuuden kehityksen po-

sitiivisena, joskin Suomen näkymät ovat hieman negatiivisemmat kuin globaalit näkymät. Merkit-

tävimmiksi toimintaympäristön muutostekijöiksi koetaan edelleen teknologian nopea kehittyminen, 

kilpailu asiakkaista ja osaajista sekä niistä johtuva tuottavuuden kasvupakko. (Leppimäki ym. 

2007, 30.) Tuloksista voidaan päätellä, että tietojenkäsittelyn tradenomin liiketoimintaosaaminen 

luetaan ehdottomasti vahvuudeksi työmarkkinoilla ja siitä voi olla huomattavaa etua rekrytointiti-

lanteessa. 

 

3.2 Työelämän koulutustarpeet 

 

Koulutuksella on monenlaisia merkityksiä. Sen voi käsittää yksilöiden, ryhmien tai yhteisöjen stra-

tegiaksi parantaa yhteiskunnallista asemaansa. Koulutuksen voi nähdä myös vallan välineenä tai 

se voi olla avain sosiaaliseen nousuun. Koulutuksen merkityksen arvioidaan korostuvan entises-

tään tietoyhteiskunnassa. Suomessa koulutuksella on aina ollut vaikuttava merkitys kansakunnan 

rakentamisessa. (Blom, Melin & Pyöriä 2001, 66–67.) Koulutuksella on myös vahva merkitys yksi-

lön itsetunnon ja ammatillisen identiteetin vahvistumisessa, joka vaikuttaa työelämässä toimimi-

seen. 

 

Tietojenkäsittelyn koulutuksen suorittaneiden työpaikat ovat toimialoilla, jotka toimivat nopeasti 

muuttuvilla globaaleilla markkinoilla. Alan kehittämis- ja tuotantotoiminta on melko helppo siirtää 

maasta ja maanosasta toiseen, ja nopeat rakenteelliset muutokset ovat sille tyypillisiä. Ne heijas-

tuvat voimakkaasti myös työvoiman tarpeeseen. Tietojenkäsittelyn alalla tarvittava osaaminen 

uudistuu ehkä nopeammin kuin millään muulla alalla. Koulutusta vaativia työpaikkoja odotetaan 

avautuvan vuosittain keskimäärin 1 500 vuosina 2008–2025, joka on 20 prosenttia vähemmän 

kuin vuoden 2007 ennakoinnissa oli arvioitu. Muutos arviossa johtuu siitä, että tietojenkäsittelyn 

työpaikkojen määrä kasvoi nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen ja sen seurauksena työntekijät 

ovat selvästi nuorempia kuin työvoima keskimäärin. Vain vajaa neljäsosa työpaikoista syntyy työ-

voiman tarpeen kasvusta ja loput ovat poistumaa korvaavia työpaikkoja. (Hanhijoki, Katajisto, 

Kimari & Savioja 2011, 125–127.) 
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Ammattikorkeakoulujen aloittajatarpeen arvioidaan olevan nykyisiä aloittajamääriä korkeampi 

vuonna 2025, koska osaamisvaatimusten kasvamisen vuoksi osa aloittajatarpeesta siirtyy perus-

koulutuksesta ammattikorkeakouluun. Tietojenkäsittelyn ammattikorkeakoulutuksen suorittanei-

den työpaikkojen määrän ennakoidaan lisääntyvän keskimäärin yli 250:llä vuosittain. Kasvun 

osuuden arvioidaan olevan 30 prosenttia ja poistuman osuus 70 prosenttia. Eniten työpaikkoja 

avautuu tietotekniikan johtajat ja asiantuntijat –ammattiryhmässä. (Hanhijoki ym. 2011, 125–127.) 

 

3.3 Koulutuksen työelämävastaavuus 

 

Koulutuksen työelämävastaavuus kuvastuu osaamisvalmiuksien ja osaamistarpeiden sekä 

osaamisvalmiuksien ja koulutusodotusten välisenä vastaavuutena. Se ilmenee myös siinä, miten 

hyvin koulutus tukee ihmisen urakehitystä. (Riihijärvi 2009, 119.) Selkeytettynä työelämävastaa-

vuuden ajatus on se, että henkilö kokee hankkimansa koulutuksen vastaavan työssä todellisuu-

dessa tarvittavia tietoja ja taitoja, ja että henkilö kokee hankkimansa koulutuksen edesauttavan 

työllistymistä. Alalla, jolla sama koulutus valmistaa useisiin eri työtehtäviin, tai alalla, jolla työn 

oppii paremmin tekemällä kuin opiskelemalla, työelämävastaavuuden käsitettä voi olla vaikea 

muodostaa.  

 

Aiemmissa saman aihepiirin tutkimuksissa on eroteltu kolme tulkintaa työelämävastaavuudelle. 

Ensimmäinen tulkinta on työelämän osaamistarpeita korostava tulkinta, jossa koulutuksen työ-

elämävastaavuutta tarkastellaan tarpeen ja suoritteen välisenä vastaavuutena eli vastaako koulu-

tuksen aikaansaamat valmiudet työelämän todellisia osaamistarpeita. Koulutus tuottaa monenlai-

sia erilaisia osaamisvalmiuksia, mutta tässä tulkinnassa pohditaan, ovatko ne yhdenmukaisia 

yksilön omaan työhön liittyvien osaamistarpeiden kanssa. Toinen tulkinta on yksilön urakehitystä 

korostava tulkinta. Koska koulutuksen vaikutusten irrottaminen muista työelämään ja urakehityk-

seen liittyvistä kokemuksista ja tapahtumista voi olla haastavaa, tämä tulkinta on arvioinnin kan-

nalta ongelmallinen. Lisää haasteita tutkimuksissa voi aiheuttaa se, että yksilön työuran etenemi-

seen vaikuttavat myös monet koulutuksesta riippumattomat tekijät. Kolmas tulkinta tarkastelee 

odotuksen ja suoritteen välistä vastaavuutta, eli vastaavatko koulutuksen tuottamat osaamisval-

miudet yksilön koulutusodotuksia. Tietojenkäsittelyn koulutuksen työelämävastaavuutta tutkitta-

essa tämä tulkinta keskittyy koulutuksen sisällölliseen ja rakenteelliseen painotukseen sekä ope-

tussisältöön. (Riihijärvi 2009, 204–206.) 
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3.4 Muuttuva työelämä 

 

Tiedon määrä kasvaa valtavaa vauhtia: joka 5.-7. vuosi tieteellisen ja teknisen tiedon määrä kak-

sinkertaistuu ja vanhan tiedon tulisi väistyä uuden tieltä. Myös tiedon puoliintumisaika on tuttu 

termi nykyajassa. Se tarkoittaa sitä, että viiden vuoden kuluttua kouluttautumisesta esimerkiksi 

ammatillisessa koulutuksessa suoritettavista ammattiopintojen tietomäärästä enää puolet on so-

vellettavissa työelämässä. Myös yrityksen tuotteet ja palvelut voivat jäädä yllättävän nopeasti ke-

hityksestä jälkeen ja etenkin rajusti kehittyvillä teknologian aloilla tuotteet voivat vanheta jopa 

muutamassa kuukaudessa tai viikossa. (Ruohotie 2000, 20.) 

 

 

Kuvio 2. Muutos ja osaaminen (Viitala 2005, 29.) 

 

Muutos ja oppiminen ovat sidoksissa toisiinsa vuorovaikutteisesti (kuvio 2). Muutos muuttaa ny-

kyistä osaamista riittämättömäksi ja haastaa uuden osaamisen hankkimiseen, ja toisaalta kehitty-

vä osaaminen mahdollistaa kehityksen ja siihen liittyvät muutokset. Tässä tilanteessa suuren 

haasteen oppimiskyvylle tuo se, että jatkuvan oppimisen tarpeet liittyvät usein ennakoimattomiin 

ja jatkuviin muutosvirtoihin, jossa vakiintuneet kehitykseen perustuvat muutosstrategiat eivät 

enää toimi. Muutos tuottaa usein selkeän pakotteen oppia pois jostakin aikaisemmasta ajattelu- 

tai toimintatavasta ja haasteen kehittyä ajattelemaan ja toimimaan toisella tavalla. Osaamisen 

vahvistuminen luo perustaa muutoksille ja suuristakin muutoksista voidaan selvitä sujuvasti hen-

kilöstön korkeatasoisen osaamisen ja oppimiskyvyn avulla. (Viitala 2005, 29–30.) Muutokset tuo-

vat työelämään elinikäisen oppimisen käsitteen. Erityisesti IT-alalla muutos voi olla nopeaakin ja 

omaa osaamistaan on kehitettävä jatkuvasti.  

 

Mahdollistaa 

Muutos Osaaminen 

Haastaa 
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3.5 Uusi sukupolvi työelämässä 

 

Työelämän tuoreimpia osaajia ovat internetin aikakauteen syntyneet nuoret, Y- ja Z-sukupolvet. 

Jo koulussa heitä on rohkaistu itsensä ilmaisuun, vaikuttamiseen ja verkottumiseen, ja niinpä he 

myös käyttävät näitä taitoja työelämässä.  He ovat tottuneet nopeaan tiedon löytymiseen ja taita-

vat tuoreimmankin teknologian käytön. Tämä heijastuu heidän odotuksiinsa myös työelämän käy-

täntöjä kohtaan. (Työterveyslaitos 2010a, hakupäivä 13.11.2013; Työterveyslaitos 2010b, haku-

päivä 13.11.2013.) 

 

Nuoret sukupolvet herättävät uteliaisuutta vanhemmassa väestössä. Ehkä siksi Suomessa teh-

dään paljon tutkimuksia nuorista ja työelämästä. Tutkimusten perusteella hyvän johtamisen pe-

ruselementit vaikuttavat olevan ikuisia. Hyvän esimiehen tulisi olla tasapuolinen, kannustava, pa-

lautetta antava ja vastuuntuntoinen. Nuoret kokevat tärkeäksi, että työssä on selvät tavoitteet, 

mutta myös tilaa itsenäiselle työskentelylle. Työyhteisön myönteinen ilmapiiri ja työn mielenkiin-

toisuus koetaan tärkeiksi, mutta nuoremmille ikäluokille työ merkitsee vähemmän kuin vanhem-

mille. Nuoret liputtavat työn ja vapaa-ajan joustavan yhteensovittamisen puolesta. (Tienari & 

Piekkari 2011, 101.) 

 

Vaikka usein kuulemme yleistämistä nuorten alhaisesta työmoraalista, erityisesti vanhempien 

ikäluokkien taholta, selvitysten mukaan nuoret ovat oikeasti valmiita tekemään töitä täydellä höy-

ryllä. Ei pelkästä velvollisuudentunteesta vaan mielekkäiden työtehtävien, uuden oppimisen, jous-

tavien työjärjestelyjen, rennon ilmapiirin, hyvien työkaverien ja reilun esimiehen kannustamana. 

Nuorten halu rauhallisempaan ja yksinkertaisempaan elämäntapaan sekä työn ja vapaa-ajan 

joustavaan yhteensovittamiseen voi johtua yksinkertaisesti siitä, että toiminta työelämässä on 

riistäytynyt käsistä. Nuoria ei miellytä nykymallin mukainen hektinen tahti ja alati kasvavat vaati-

mukset yhdistettynä ikuiseen epävarmuuteen omasta kohtalosta muutosten keskellä, etenkin, kun 

tarjolla ei ole vastaavasti kunnon kannustimia. Työhön ei ole intoa panostaa, jos se ei tunnu mer-

kitykselliseltä eikä reilulta ja jos sitä tehdään epävarmuuden oloissa. (Tienari & Piekkari 2011, 

101–102.) 

 

Nykyaikana ei ehkä kovin yleisesti tavoitella pitkää ja sitoutunutta työuraa saman työnantajan 

palveluksessa, vaan halutaan saada vaihtelua ja oppia uusia asioita kokeilemalla erilaisia työteh-

täviä. Tänä päivänä vallitsevan käytännön mukaan työpaikkaa olisi hyvä vaihtaa 5-7 vuoden vä-
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lein kun ennen aikaväli oli lähempänä kymmentä vuotta. Ristiriitaa kuitenkin aiheuttaa se, että jos 

työpaikka vaihtuu usein, työnantajat voivat tulkita sen niin, että työntekijä ei ole ehkä sitoutumis-

kykyinen tai päinvastoin työskentely samassa työpaikassa pitkään voidaan tulkita jumiutumiseksi. 

Nuoret työntekijät saattavat kokea tämän ahdistavaksi ja tuntevat epävarmuutta siirtyessään val-

mistuttuaan työelämään. 

 

3.6 Ikä ja sukupolvien välinen kuilu 

 

Väestörakenteen muutoksen myötä iän merkitys työelämässä tulee ymmärrettäväksi. Muutokset 

työikäisen väestön ikärakenteessa heijastuvat talouteen, tuottavuuteen ja kansantalouteen. 

Ikääntymistä koskevien keskustelujen aiheina ovat olleet huoli taloudellisista resursseista ja mah-

dollisuuksista varmistaa kansalaisten hyvinvointi myös tulevaisuudessa. Eniten se on näkynyt 

arvioina huolto- ja elatussuhteesta sekä huolena työvoiman saatavuudesta, eläkkeen riittävyydes-

tä, osaamispääoman menetyksestä ja inhimillisten voimavarojen riittävyydestä. (Paloniemi 2007, 

49.) 

 

Eri sukupolvien välillä usein vallitseva ylitsepääsemätön kuilu johtuu siitä, että eri sukupolvilla on 

ongelmia ymmärtää toistensa maailmaa ja saattavat jopa kokea erojen ymmärtämisen tarpeetto-

maksi. Vanhemmat ihmiset eivät katso tarpeelliseksi nähdä maailmaa nuorten tavoin, koska he 

ajattelevat olleensa itsekin joskus samassa asemassa ja uskovat nuorten vain painiskelevan sa-

manlaisten asioiden kanssa kuin itse aikoinaan. Nuoret taas näkevät vanhemman väestön edus-

tavan menneisyyden vanhoja jämähtäneitä toimintatapoja ja kokevat, että he voivat muuttaa maa-

ilmaa. Tästä syystä nuoret kokevat ettei heillä ole tarvetta kuunnella vanhempien sukupolvien 

neuvoja. Tässä nykyaikaisessa medialisoituneessa maailmassa nuorempi sukupolvi kokee hallit-

sevansa maailmaa vanhempia ikäluokkia paremmin, joka on myös omiaan loitontamaan heitä 

vanhempien ihmisten kokemasta maailmasta. (Juuti 2011, 45.) 

 

Suomessa työpaikoilla on eri sukupolvien välillä enemmän ristiriitoja kuin muualla maailmassa. 

Kelly Servicesin toteuttaman kansainvälisen kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista 58 pro-

senttia sanoo kokeneensa konflikteja eri sukupolvien välillä työpaikalla. Suurin osa kuitenkin väit-

tää ymmärtävänsä erot sukupolvien välillä ja syyt yhteenottoihin. Suomalaiset suhtautuivat myös 

muita kielteisemmin ajatukseen, että sukupolvien välisistä eroista olisi apua työn tuottavuuteen. 

Yli kolmannes vastaajista ei uskonut, että eroista olisi minkäänlaista vaikutusta työn tuottavuu-
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teen, mutta yli neljännes piti vaikutusta tuottavuuden kannalta haitallisena. (Taloussanomat 2009, 

hakupäivä 3.12.2013.) 

 

Jos haluaa ylittää sukupolvien välisen kuilun, on heittäydyttävä avoimeen vuorovaikutukseen kui-

lun yli. On hyvä huomata, että kuilu ei kuitenkaan muodostu ainoastaan normatiivisesta kentästä, 

vaan vuorovaikutuksen kautta syntyy ihmisten toimintaa ohjaavia sääntöjä ja malleja. Tämä mah-

dollistaakin kuilun ylittämiseen, mutta se vaatii myös sitä, että eri-ikäiset ihmiset alkavat keskus-

tella avoimesti keskenään. Avoimuus on tärkeä tekijä vuorovaikutuksessa, koska liian normatiivi-

nen suhtautuminen voi aiheuttaa pikemminkin suuttumusta ja hämmennystä kuin ymmärrystä. 

(Juuti 2011, 45.) Avoin vuorovaikutus eri-ikäisten työntekijöiden välillä varmistaisi hiljaisen tiedon 

siirtymisen sukupolvelta toiselle. Nuoria ei tarvitsisi kokea uhkana omaa asemaansa kohtaan 

vaan ajatella pikemminkin yhtenä linkkinä sukupolvien jatkumossa ja toimivan yhteiskunnan pyö-

rittämisessä.  
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4 TULOKSET 

 

 

Oulun ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman työelämävastaavuutta tutkittiin 

kvantitatiivisella kyselytutkimuksella. Tavoitteena oli tutkia, miten työelämän edustajat kokevat 

tietojenkäsittelyn koulutusohjelman tuottamien oppimisvalmiuksien vastaavan työelämän tarpeita. 

Tarkoituksena oli selvittää työelämän edustajien kokemuksia tietojenkäsittelyn koulutuksen vas-

taavuudesta työelämään ja löytää mahdollisia parannusehdotuksia. Tutkimustuloksia käytetään 

soveltuvilta osin työkaluina tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opintosuunnitelman uudistamises-

sa ja kehittämisessä. Tutkimus on jatkoa keväällä 2013 tehdylle opinnäytetyölle Tietojenkäsittelyn 

koulutusohjelman työelämävastaavuus ja eri osaamisalueiden merkitys työelämässä. Kyseisessä 

opinnäytetyössä tutkittiin samaa aihepiiriä vuonna 2000–2012 valmistuneiden IT-tradenomien 

kokemusten pohjalta.  

 

4.1 Tutkimuksen toteutus ja tulosten analysointi 

 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Kirjallisia kyselylomakkeita jaettiin yri-

tysten edustajille liiketalouden yksikössä 5.2.2014 järjestetyssä Tuuni14-rekrytointitapahtumassa 

valmiiksi maksettujen palautuskuorien sekä saatekirjeen (liite 1) kanssa. Linkkiä Webropol-

kyselyyn jaettiin sähköpostitse noin 180 Oulun alueen IT-alan yritykseen. Sähköpostin yhteydes-

sä toimitettiin liitteenä saatekirje (liite 2). 

 

Koulun Yrityspalvelukeskuksesta saatiin koulun kanssa yhteistyössä toimineiden IT-alan yritysten 

yhteystietoja 87 kappaletta. Lisäksi BusinessOulun yrityshakemistosta kerättiin 50 muun yrityksen 

yhteystiedot. Sähköpostikyselyitä lähetettiin useisiin eri osoitteisiin yrityksissä ja viestiä pyydettiin 

välittämään eteenpäin myös organisaation sisällä. Yhteensä sähköpostiviestejä kyselystä lähetet-

tiin 322. Vastaajille lähetettiin muutaman viikon kuluttua ensimmäisestä viestistä myös muistutus-

viesti, jossa kerrottiin kyselyn olevan vielä avoinna. Webropol-kyselystä tulostettuja kirjallisia ky-

selylomakkeita jaettiin Tuuni14-tapahtumassa kirjekuorissa, joissa kussakin oli viisi lomaketta ja 

kuoria jaettiin 15 kappaletta. 

 

Verkkolomakkeella vastauksia saatiin 31 kappaletta. Postitse kirjallisia vastauksia ei tullut ollen-

kaan, mutta kaksi vastaajaa oli täyttänyt lomakkeen tapahtuman aikana ja palauttanut sen palau-
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tuslaatikkoon. Yksi kirjallinen vastaus tuli skannattuna tiedostona sähköpostiin. Vastauksia saatiin 

yhteensä 34 kappaletta.  

 

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien taustatietoja, mielikuvia OAMK:sta ja IT-tradenomien osaamis-

tasosta sekä opiskelijoiden työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Kyselylomakkeen laadinnan apu-

na käytettiin tietoperustaa sekä aiemmin samasta aihepiiristä tehtyä opinnäytetyötä Tietojenkäsit-

telyn koulutusohjelman työelämävastaavuus ja eri osaamisalueiden merkitys työelämässä (Kum-

pumäki 2013, hakupäivä 27.5.2014). Kyselylomakkeen kysymyksistä kysyttiin palautetta ohjaus-

seminaariin osallistuneilta sekä tilastollisen tutkimuksen opettajalta. Valmis kyselylomake käytiin 

läpi toimeksiantajan kanssa. Tulokset analysoitiin Webropol-sovelluksen raportointityökaluja sekä 

Excel-taulukkolaskentaohjelmaa avuksi käyttäen. 

 

4.2 Taustatiedot 

 

Kyselyyn vastanneet työskentelivät pääasiassa alle 50 työntekijän yrityksissä. Suurin kokoluokka 

oli 10–30 henkilöä, jonka oli valinnut 38 % vastaajista. Toiseksi eniten vastauksia oli alle 10 hen-

kilön kokoluokassa, jossa vastaajia oli 35 %. Vastaajista 18 % ilmoitti organisaationsa kooksi yli 

90 työntekijää ja 9 % valitsi kokoluokan 31–50. Kysymykseen vastasi kaikki 34 vastaajaa. 

 

Suurin osa vastaajista oli johtotasolla työskenteleviä henkilöitä. Vastaajien asemaa organisaati-

ossa kartoittavassa kysymyksessä vastauksia saatiin 33 vastaajalta. Vastaajien joukossa oli 10 

toimitusjohtajaa, neljä asiantuntijaa, neljä esimiestä, kolme yrittäjää, laatupäällikkö, ICT-päällikkö, 

Solution Arcitect, Partner, Site Manager tekninen johtaja, vientijohtaja, asiakkuusjohtaja, myynti-

johtaja, projekti-insinööri, toimihenkilö ja spesialisti. 

 

Vastaajien pääasiallisia työtehtäviä olivat markkinointi ja myyntityö, liiketoiminnan ja henkilöstön 

johtaminen, tuotesuunnittelu ja -kehitys, asiakkuuksien johtaminen, kehityshankkeiden johtami-

nen, taloushallinto ja erilaiset IT-alan asiantuntijatehtävät.  

 

Kyselyyn vastanneiden henkilöiden koulutusta kartoittavaan kysymykseen oli asetettu muutama 

valmis vastausvaihtoehto. Kuviosta 3 näkee, että suurin osa vastaajista oli kuitenkin ilmoittanut 

koulutuksekseen jonkin muun koulutuksen. Muun koulutuksen vastausvaihtoehdokseen valinneet 

olivat ilmoittaneet koulutukseksensa seuraavia: 
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 Diplomi-insinööri (5 vastaajaa) 

 KTM & DI 

 KTM 

 TkT 

 FM 

 Filosofian tohtori 

 Tietotekniikan insinööri 

 ikiteekkari, tietotekniikka 

 Ylempi korkeakoulututkinto (yliopisto) 

 Yliopisto 

 LuK/Tietojenkäsittelyoppi 

 Opistoinsinööri (tekn.oppilaitos) 

 peruskoulu, ammattikoulu, teknillinenkoulu, yliopisto vuodesta -93 kesken 

 

 

KUVIO 3. Kyselyyn vastanneiden koulutus (n = 33) 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ammattitutkinto (toinen aste)

peruskoulu

muu insinööri (AMK)

muu ammattikorkeakoulututkinto

tietotekniikan insinööri (AMK)

muu tradenomi (AMK)

tietojenkäsittelyn tradenomi (AMK)

ylempi ammattikokeakoulututkinto

muu, mikä?
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Suuren määrän muu–vaihtoehdon valinneita selittää osaltaan se, että vastausvaihtoehdoista oli 

jäänyt kokonaan pois yliopiston koulutukset. Useat tämän vastausvaihtoehdon valinneista ker-

toivatkin olevansa koulutukseltaan diplomi-insinöörejä tai muita yliopistokoulutuksen hankkineita 

henkilöitä. 

 

Vastaajien työurien pituudet nykyisessä työorganisaatiossa on esitelty kuviossa 4. Tuloksista voi 

päätellä, että IT-alalla työvoiman vaihtuvuus on kohtalaisen suurta. Vastaajista 48 % ilmoitti ol-

leensa kyseisessä työorganisaatiossa työssä 1-5 vuotta. Toiseksi suurin ryhmä oli 6-10 vuotta 

organisaatiossa työskennelleet, joita oli vastaajista 27 %. Tämä tulos vahvistaa käsitystä siitä, 

että nykyaikana vallitsee käytäntö vaihtaa työpaikkaa muutaman vuoden välein. Ei ole enää yleis-

tä työskennellä vuosikymmeniä saman työnantajan palveluksessa, vaan työelämältä odotetaan 

vaihtelevuutta. Tämä näkyy erityisesti nuoremman sukupolven työelämäkäyttäytymisessä. 

 

Mielenkiintoista ristiriitaa tuloksissa aiheuttaa se, että useat vastaajat kertoivat olevansa töissä 

organisaation johtotehtävissä, mutta työurat ovat kuitenkin lyhyitä. Organisaation keski-ikäkin ar-

vioitiin matalaksi (kuvio 5). Johtopäätöksen perusteella voi miettiä, kertooko tämä tulos nykyajan 

hyvistä mahdollisuuksista edetä uralla myös nuorella iällä. Tai siitä, että nuoremmat työelämän 

edustajat ovat innokkaampia osallistumaan tutkimuksiin.  

 

 

 

KUVIO 4. Vastaajien työuran pituus ko. organisaatiossa (n = 33) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

alle 1 vuoden

1-5 vuotta

6-10 vuotta

11-15 vuotta

16-20 vuotta

yli 20 vuotta
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Kuviossa 5 esitetään vastaajien organisaatioiden arvioitu keski-ikäjakauma. Huomattava osuus 

vastaajien organisaatioista työllistää pääasiassa nuorehkoa väestöä. Vastaajista 74 % arvioi or-

ganisaationsa keski-iäksi 30–40 vuotta. Kuvion 4 tulosten analyysi saa vahvistusta kuvion 5 tu-

loksista. Koska vastaajat arvioivat organisaatioiden keski-iän matalaksi, todennäköisesti myös 

itse vastaajat ovat nuorta sukupolvea, ja se saattaa selittää vastaajien työurien lyhyyden.  

 

 

 

KUVIO 5. Vastaajaorganisaatioiden työntekijöiden arvioitu keski-ikä (n = 34) 

 

4.3 Ikä ja sukupolvet 

 

Työntekijöiden nuori ikä koettiin vahvasti mahdollisuudeksi työorganisaatioissa. Taulukosta 2 nä-

kyy, että nuori ikä koetaan vahvuudeksi, mutta vastaavasti korkeaa ikää ei kuitenkaan koeta 

uhaksi. Kaikki kysymyksessä esitetyt väitteet ovat saaneet hyvät arvosanat. Kuviosta 5 näkyy, 

että vastaajien organisaatiossa keski-iän arvioitiin olevan 30–40 vuotta. Tämä tulos kannattaa 

ottaa huomioon tutkittaessa taulukkoon 2 koottuja keskiarvoja. Alhaisella keski-iällä saattaa olla 

vaikutuksia organisaatioon kuuluvien käsitykseen ikäasioissa. 

 

Osa vastaajista kokee, että uusien työntekijöiden perehdyttämisessä olisi parantamisen varaa, 

mutta työntekijöiden koetaan kuitenkin sopeutuvan hyvin uuteen työympäristöön. Työn empi-

riaosiossa käsitellään uuden sukupolven tulemista työelämään. Siellä nousee esille nuorten työn-

tekijöiden vahvat tietotekniset taidot ja oppimishalu, jotka ovat todennäköisesti eniten helpotta-

massa uuteen työympäristöön sopeutumista. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

alle 30 vuotta

30-40 vuotta

40-50 vuotta

50-60 vuotta



26 

 

TAULUKKO 2. Vastaajien mielipide työntekijöiden iän vaikutuksista organisaatiossa asteikolla 1-4 

ilmaistuna. 1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 3 = Jokseenkin samaa mieltä, 4 = 

Täysin samaa mieltä. 

 

Organisaatiossasi keskiarvo 

työntekijän nuori ikä on mahdollisuus, ei uhka (n=34) 3,6 

uudet työntekijät sopeutuvat hyvin työympäristöön (n=34) 3,4 

uudet työntekijät sopeutuvat nopeasti työympäristöön (n=33) 3,4 

sukupolvien väliset erot eivät mielestäni häiritse (n=34) 3,3 

työntekijän korkea ikä on mahdollisuus, ei uhka (n=34) 3,0 

uusien työntekijöiden perehdytys hoidetaan mielestäni hyvin (n=34) 2,9 

 

 

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voisi päätellä, ettei työntekijän ikä ole IT-alalla merkittävä 

asia. Tätä aihepiiriä ei käsitelty kyselyssä kovinkaan laajasti, joten vastauksia ei ole paljoa eivätkä 

ne ehkä annan todellista kuvaa. Työn empiriaosassa käsitellystä sukupolvien kuilustakaan ei tu-

loksissa näy merkkejä. Se voi johtua siitä, että IT-ala on erityisen nopeasti kehittyvä ja muutoksiin 

reagoiva ala, joten oli työntekijä minkäikäinen tahansa, muutoksen mukana on pysyttävä. 

 

Tutkimuksen muissakaan osissa eivät ikäkysymykset nousseet esille. Varmasti osittain siitä syys-

tä, että vastaajien arvioimat IT-tradenomit ovat pääsääntöisesti olleet hiljattain valmistuneita ja 

kuuluvat siten nuorempaan sukupolveen. Epäilemättä kuitenkin IT-alallakin mietitään iän merki-

tystä, mutta sitä ei ehkä myönnetä tai tiedosteta eikä se tule tutkimuksissa ilmi. Ja se on varmasti 

myös erittäin yrityskohtaista.  

 
4.4 IT-tradenomien osaaminen 

 

Kyselyn osaamistasoa käsittelevä osio aloitettiin kysymyksellä työskenteleekö organisaatiossa, 

tai onko joskus työskennellyt, IT-tradenomeja (kuvio 6). Puolet vastaajista ilmoitti organisaatiossa 

työskennelleen tai parhaillaan työskentelevän IT-tradenomeja. Vastaajia pyydettiin vastaamaan 

muihin kysymyksiin yleisellä mielikuvalla IT-tradenomeista, jos organisaatiossa ei työskentele tai 

ei ole työskennellyt IT-tradenomeja. 
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KUVIO 6. Organisaatiossa työskentelee tai on työskennellyt IT-tradenomeja (n = 34).  

 

Opiskelun ja työelämän tuottamat tiedot, taidot ja kyvyt luovat, lisäävät ja edistävät ihmisen 

osaamisvalmiuksia, joilla tarkoitetaan niitä tietoja, taitoja, kykyjä ja osaamista, jotka rakentavat 

pohjaa alan asiantuntijaksi ja osaajaksi kehittymiselle työelämässä. Ne antavat valmiuksia selviy-

tyä työelämän konkreettisista työtehtävistä ja suorituksista. (Riihijärvi 2009, 119.)  

 

Tietojenkäsittelyn tradenomien osaamistasoa ja osa-alueiden merkitystä vastaajien organisaati-

ossa kartoitettiin laajalla kolmiosaisella kysymyksellä. Kysymyksen laatimisessa on käytetty apu-

na Kumpumäen opinnäytetyön tutkimuksen kysymyksiä. Kysymystä täydennettiin Ruohotien 

(2000, 40) esittelemien työelämän osaamistarpeiden pohjalta. 

 

Ensimmäisessä osassa kysyttiin organisaatiossa työskentelevien IT-tradenomien ICT-osaamista 

(kuvio 7), toisessa muita työelämätaitoja (kuvio 8) ja kolmannessa yleisiä työelämävalmiuksia 

(kuvio 9). Samassa kysymyksessä kysyttiin myös näiden osa-alueiden merkityksiä IT-tradenomin 

työssä vastaajien organisaatioissa. 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

en osaa sanoa

ei

kyllä
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Tietojenkäsittelyn tradenomien ICT-osaaminen sai vastaajilta hyviä arvosanoja. Kuviossa 7 esitel-

tyjen vastausten keskiarvo on 3,2. Vahvimmiksi taidoiksi arvioitiin ICT-perustaidot arvosanalla 3,7 

ja heikoimmiksi taidoiksi ohjelmointitaidot, tietoverkkojen konfigurointitaidot, tietoturvaosaaminen, 

tietokantojenhallintataidot sekä laatujärjestelmien osaaminen arvosanalla 3,0. Merkityksellisimpää 

ICT-osaamista organisaatioissa arvioitiin olevan ICT-perustaidot ja vähiten merkityksellisimmäksi 

arvioitiin pelinkehitys. 

 

 

 

KUVIO 7. IT-tradenomien ICT-osaaminen (n = 30) ja sen merkitys työssä (n = 29) asteikolla 1-4 

ilmaistuna. 1 = heikko, 2 = jokseenkin heikko, 3 = jokseenkin vahva, 4 = vahva. 

 

  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

ICT-perustaidot (esim. s-posti, web, toimisto-…

www-tekniikat

ohjelmointitaidot

vuorovaikutteinen media

avoimen lähdekoodin hyödyntäminen

mobiiliosaaminen

pilviratkaisut

tietojärjestelmien rakentaminen

tietoverkkojen perusosaaminen

tietoverkkojen konfigurointi

tietoturva

käyttöjärjestelmien jakelu ja ylläpito

käyttöliittymät ja käytettävyys

hakemistopalvelun käyttöönotto

sovellusalaosaaminen

tietokantojen hallinta

tietohallinto-osaaminen

tietojärjestelmien hankinta

laatujärjestelmien osaaminen

pelinkehitys

Osaamistaso Merkitys IT-tradenomin työssä vastaajan organisaatiossa
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Ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelma tarjoaa laaja-alaisen tietokentän ICT-

alasta, mutta erona insinööriin, IT-tradenomit opiskelevat myös jonkin verran liiketalouden opinto-

ja, jotka antavat valmiudet yritystoimintaan (Oulun ammattikorkeakoulu 2013a, hakupäivä 

11.11.2013). Myös nämä työelämätaidot koettiin IT-tradenomeilla jokseenkin vahvoiksi. Kuviossa 

8 avattu arvio IT-tradenomien muista työelämätaidoista kertoo sosiaalisen median osaamisen 

olevan vahvaa. Sosiaalisen median osaamisen arvioinnin keskiarvo on jopa 3,8. Heikointa osaa-

misen arvioitiin olevan esimies- ja johtamispuolella arvosanalla 2,8. Kaikkien kuviossa 6 käsitelty-

jen osa-alueiden osaamistason yhteenlaskettu keskiarvo on 3,1.  

 

 

 

KUVIO 8. IT-tradenomien muut työelämätaidot (n = 29) ja niiden merkitys työssä (n = 26) as-

teikolla 1-4 ilmaistuna. 1 = heikko, 2 = jokseenkin heikko, 3 = jokseenkin vahva, 4 = vahva. 

 

  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

liiketoimintaosaaminen

markkinointi- ja myyntiosaaminen

sosiaalisen median osaaminen

kansainvälisyysosaaminen

esimies- ja johtamistaidot

neuvottelu- ja asiakaspalvelutaidot

projektiosaaminen

kokonaisuuksien hallinta

tiedonhankintataidot

taloushallinto-osaaminen

verkostoitumis- ja yhteistyötaidot

konsultointi- ja kouluttajaosaaminen

sopimus- ja lainsäädäntöosaaminen

Osaamistaso Merkitys IT-tradenomin työssä vastaajan organisaatiossa
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Yleisiä työelämässä vaadittavia valmiuksia ovat elämänhallinta, kommunikointitaidot, taito johtaa 

ihmisiä sekä tehtäviä ja innovaatioiden ja muutosten hallinta (Ruohotie 2000, 38–42). Nämä ylei-

set työelämätaidot arvioitiin IT-tradenomeilla jokseenkin vahvoiksi. Kuten kuviossa 9 näkyy, aino-

astaan konfliktien hallintataidot ovat alittaneet arvosanan 3. Vahvimmaksi osa-alueen on arvioitu 

olevan oppimistaidon, jonka keskiarvo on 3,6. Yleisten työelämätaitojen osaamistason yhteenlas-

kettu keskiarvo on 3,2. 

 

 

 

KUVIO 9. IT-tradenomien yleiset työelämävalmiudet (n = 30) ja niiden merkitys työssä (n = 26) 

asteikolla 1-4 ilmaistuna. 1 = heikko, 2 = jokseenkin heikko, 3 = jokseenkin vahva, 4 = vahva. 

 
  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

oppimistaito

organisointikyky

ajankäytön hallinta

ongelmanratkaisutaito

analyyttisyys

vuorovaikutustaito

kuuntelutaito

suullinen viestintätaito

kirjallinen viestintätaito

koordinointikyky

päätöksentekokyky

konfliktienhallintataito

suunnittelutaito

hahmottamiskyky

luovuus

innovatiivisuus

muutosherkkyys

riskinottokyky

visiointikyky

Osaamistaso Merkitys IT-tradenomin työssä vastaajan organisaatiossa
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4.5 Rekrytointi 

 
Vastaajia pyydettiin arvioimaan uuden työntekijän palkkaamiseen vaikuttavia tekijöitä organisaa-

tiossa asteikolla 1-4 (1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vähän tärkeä, 3 = jokseenkin tärkeä, 4 = erittäin 

tärkeä). Taulukosta 3 näkee, että tärkeimmiksi tekijöiksi koettiin työkokemus, työtä vastaava kou-

lutus ja koulutukseen liittyvä ammattiharjoittelu. Vähiten tärkeimmiksi tekijöiksi koettiin muu kuin 

työtä vastaava koulutus ja sosiaaliset verkostot. 

 

TAULUKKO 3. Uusien työntekijöiden palkkaamiseen vaikuttavia tekijöitä asteikolla 1-4 arvioituna. 

1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vähän tärkeä, 3 = jokseenkin tärkeä, 4 = erittäin tärkeä. 

 

 keskiarvo 

työkokemus (n = 30) 3,3 

työtä vastaava koulutus (n = 30) 3,2 

koulutukseen liittyvä ammattiharjoittelu (n = 30) 3,0 

muu työelämäyhteystyö opintojen aikana (n = 30) 2,6 

opintomenestys (n = 30) 2,5 

työskentely opintojen aikana (n = 30) 2,5 

koulutukseen liittyvä opinnäytetyö (n = 30) 2,4 

harrastukset (n = 30) 2,4 

muu kuin työtä vastaava koulutus (n = 29) 2,3 

sosiaaliset verkostot (n = 30) 2,3 

 

 

Kysymyksessä oli lisävastausvaihtoehtona myös kohta: muu, mikä? Taulukossa 3 esitettyjen teki-

jöiden lisäksi vastaajat olivat kokeneet erittäin tärkeinä tekijöinä vuorovaikutustaidot, sosiaalisuu-

den, haastattelutilanteeseen valmistautumisen, asenteen, motivaation, työssä vaadittavien teknii-

koiden osaamisen, aidon mielenkiinnon ammattia kohtaan, asiakaspalvelutaidot, ulospäin suun-

tautuneisuuden, verbaaliset taidot, viestinnän, open source -osaamisen ja ohjelmointitaidot.  

 

Kyselyssä pyydettiin perustelemaan kaksi tärkeimmäksi valittua vastausvaihtoehtoa. Vastauksis-

sa tuli selkeästi ilmi, että työkokemus koetaan ensiarvoisen tärkeänä. Aiempi työkokemus auttaa 
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työntekijää pääsemään uudessa työssä nopeammin tuottavaan vaiheeseen ja työtä tekemällä 

oppii monia asioita, mitä ei opiskelemalla voi oppia. Perusteluissa työkokemuksen rinnalle nostet-

tiin merkittävänä myös koulutus, mutta siihen kaivattiin enemmän työelämälähtöistä otetta. Koulu-

tukseen liittyvät työharjoittelut ovat yhtälailla työkokemusta kuin muukin työ ja ovat näin ollen tär-

keässä roolissa opintojen suorittamisessa. Vastaajien perustelut kokonaisuudessaan löytyvät 

liitteestä 4. 

 

Kyselyssä kartoitettiin myös mahdollisia rekrytointiongelmia IT-alan yrityksissä Oulun alueella. 

Vastaajilta tiedusteltiin onko organisaatiossa joitain työtehtäviä, joihin on vaikea löytää sopivia 

työntekijöitä. Suurimmalla osalla vastaajista ongelmia oli ollut, ja haastaviksi rekrytoinneiksi koet-

tiin palkalliset harjoittelut, kielitaitoiset työntekijät (etenkin ruotsin kieli), Microsoft-

teknologiaosaajat (.net, sharepoint), myynnin ja markkinoinnin osaajat, tekniset myyjät, riittävän 

kokeneet C++ -osaajat, Java-koodarit, Web-ohjelmistosuunnittelijat, liiketoimintajohtajat ja tuote-

päälliköt. Myös ISO-sertifikaattikokemusta, prosessien suunnittelutaitoa ja dokumentointiosaamis-

ta kaivattiin. Vastaukset kokonaisuudessaan löytyvät liitteestä 5. Syitä näihin rekrytointiongelmiin 

kerrottiin olevan muun muassa kokemuksen ja erityisosaamisen puutteen (liite 6). Myös vaikea 

taloustilanne ja työvoiman äkillinen tarve tuottaa haasteita rekrytoinneissa.  

 

4.6 Palautetta OAMK:sta 

 

Oppilaitokselle on tärkeää tietää myös muidenkin kuin opiskelijoiden ajatuksia toiminnastaan. 

Sidosryhmien palaute oppilaitoksen toiminnasta auttaa kehittämään yhteistyötä entistä hyödylli-

semmäksi, ja siksi palautetta kerättiin myös tässä tutkimuksessa. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan 

yleisesti OAMK:n toimintatapoja sekä antamaan palautetta suoraan tietojenkäsittelyn koulutusoh-

jelmasta. 

 

Lähes kaikilla vastaajien organisaatioista oli ollut jonkinlaista yhteistyötä OAMK:n kanssa. Eniten 

yhteistyötä oli tehty työharjoittelujen merkeissä, mutta vastaajissa oli myös joitain kehitysprojek-

teihin ja erilaisiin tilaisuuksiin osallistuneita. Vastaajien käsityksiä Oulun ammattikorkeakoulusta 

kartoitettiin mielikuvakysymyksellä. Taulukkoon 4 on laskettu keskiarvot vastauksista, joita on 

annettu asteikolla 1-4 (1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä). Pääasiassa OAMK:n koulu-

tuksen katsottiin antavan opiskelijoilleen jokseenkin riittävän teoriaosaamisen. Käytännön osaa-
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misen arvioitiin olevan heikompaa. Parhaimman arvosanan sai opetuksen käytännönläheisyys ja 

heikoimman arvosanan riittävä tiedon saanti IT-tradenomien koulutuksesta. 

 

TAULUKKO 4. Vastaajien mielikuvia OAMK:sta asteikolla 1-4 ilmaistuna. 1 = Täysin eri mieltä, 2 

= Jokseenkin eri mieltä, 3 = Jokseenkin samaa mieltä, 4 = Täysin samaa mieltä. 

 

 keskiarvo 

Käsitykseni mukaan opetus on käytännönläheistä (n = 33) 
2,9 

Käsitykseni mukaan opetusmenetelmät ovat monipuolisia (n = 33) 2,8 

Valmistuvilla opiskelijoilla on käsitykseni mukaan riittävä oman 

alan teoriaosaaminen (n = 33) 
2,7 

Käsitykseni mukaan koulutus vastaa hyvin työelämän tarpeita (n = 

33) 
2,5 

Valmistuvilla opiskelijoilla on käsitykseni mukaan riittävä oman 

alan käytännön osaaminen (n = 33) 
2,3 

Koulutus vastaa mielestäni hyvin edustamani organisaation osaa-

misvaatimuksia (n = 33) 
2,3 

Olen mielestäni saanut hyvin tietoa IT-tradenomien koulutuksesta 

(n = 33) 
1,9 

 

 

Myös avointen kysymysten vastauksista tuli ilmi, että tietoutta OAMK:n koulutustarjonnasta ja 

toiminnasta yleisesti saisi olla tarjolla enemmän. Työelämälähtöisten projektien merkitystä koros-

tettiin, ja mikäli vuorovaikutteinen yhteys OAMK:n ja organisaatioiden välillä kohentuisi ja kehittyi-

si entisestään, koulutusohjelmia voitaisiin yhdessä kehittää paremmin työelämän tarpeita vastaa-

vaksi. Kuten taulukosta 4 voi nähdä, tietojenkäsittelyn koulutuksen työelämävastaavuudessa olisi 

vielä vastaajien mielestä kehitettävää. Tosin ilman työelämän esittämiä osaamistarpeita oppilai-

toksen on yksin haastava kehittää koulutusohjelmiaan. Tästä syystä vuorovaikutteinen yhteistyö 

toisi arvokkainta antia kehitystyössä. 

 

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin millaisesta yhteistyöstä olisi hyötyä opiskelijoiden työllistymi-

selle valmistumisen jälkeen. Työharjoittelu koettiin ehdottomasti tärkeimmäksi yhteistyömuodoksi 
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(liite 7). Harjoittelun aikana teoriaosaamisen tueksi saadaan käytännön osaamista, ja yleiset työ-

elämävalmiudet sekä muut työelämätaidot kehittyvät. Työelämälähtöiset projektit ja harjoitustyöt 

yrityksiin koettiin myös hyödyllisiksi työllistymisen kannalta. Vastaajien ideat koulutusohjelman 

kehittämiseen painottuivat samoihin aihepiireihin (liite 8). Käytännönläheinen työelämäyhteistyö 

opiskelijoiden, oppilaitoksen ja yritysten välillä mainittiin lähes jokaisessa vastauksessa. Kehitet-

tävää koettiin olevan myös koulutusohjelmien uudistamisen kanssa. Muuttuvan työelämän ja IT-

ala nopeasti uudistuvien tekniikoiden perässä pysymiseen koulutuksessa tulisi kiinnittää entistä 

enemmän huomiota. Olisi hyvä pystyä suhteuttamaan muutokset opintojen kestoon; mitkä teknii-

kat ovat vielä käytössä opiskelijoiden valmistumisvaiheessa ja mitä uusia mahdollisesti on jo tul-

lut.   
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tutkimus ei sujunut aivan suunnitelmien mukaan, koska kyselyyn saatiin vain 34 vastausta. Ta-

voitteena oli saada vähintään 100 vastausta, jotta tilastollinen tutkimus tutkimusmenetelmänä olisi 

järkevä. Tilastolliset tutkimustulokset eivät siis ole kovinkaan relevantteja, koska otoskoko jäi erit-

täin pieneksi. Jo ennen tutkimuksen toteutusta ja sen alkuvaiheessa tiedostettiin, että vastaajien 

aktivoiminen on tämän tutkimuksen haastavin osuus. Valitettavasti se on myös osuus, johon tut-

kimuksen tekijän ei ole helppo vaikuttaa. Sähköpostiviestejä ja muistutusviestejä lähetettiin, mutta 

niillä ei ollut toivottua vaikutusta. Myöskään Tuuni14–tapahtumassa henkilökohtaisesti jaetut lo-

makkeet eivät innostaneet ihmisiä vastaamaan.  

 

Vastaajien vähyydestä huolimatta avoimiin kysymyksiin saatiin kuitenkin yllättävän kattavia vas-

tauksia. Tästä syystä tulosten analysoinnissa keskitytään paljon myös näihin tuloksiin. Ja koska 

vastaajat olivat pääasiassa johtotehtävissä toimivia henkilöitä ja osallistuvat organisaatiossa rek-

rytointeihin, vastauksia voidaan pitää tutkimuksen kannalta tärkeinä ja luotettavina. 

 

IT-tradenomien osaamisen arvioitiin olevan kaiken kaikkiaan jokseenkin vahvaa. Kuvioon 10 on 

kerätty tutkimuksen tulosten perusteella IT-tradenomeilla hyvin hallinnassa olevat, heikoimmat 

sekä eniten kehittämistä kaipaavat osa-alueet. Hyvin hallinnassa olevat osa-alueet ovat ylittäneet 

arvioinnissa arvosanan 3,5 asteikolla 1-4 ilmaistuna (1 = jokseenkin heikko, 4 = vahva). Heikoim-

pien osa-alueiden arvosana on alle 3. Kolmannessa laatikossa esitetään osaamisen merkityksen 

työssä ja osaamistason välinen ero, joka on kaikissa välillä 0,4–0,6. Avoimien kysymyksien vas-

tauksissa tuli esille open source -osaaminen, jota kaivattiin lisää opintoihin. 

 

Vertailtaessa osa-alueiden osaamistasoa ja merkityksiä työssä, tuloksista pystyy päättelemään, 

mitkä osa-alueet tarvitsevat merkityksellisyytensä puolesta kehittämistä. Osaaminen, jonka merki-

tyksellisyyttä esittävä pylväs ohittaa osaamistasoa kuvaavan pylvään, tarvitsee kehittämistä (ku-

viot 7–9). Näitä osa-alueita löytyy useita, mutta keskeisimmiksi kehitettäviksi alueiksi nousivat 

ongelmanratkaisutaito, projektiosaaminen, ajankäytön hallinta ja kokonaisuuksien hallinta (kuvio 

10). Huomattavasti eniten näitä kehitettäviä osa-alueita löytyy IT-tradenomien yleisistä työelämä-

valmiuksista, joissa lähes jokaisen osaamisalueen merkitys oli hieman korkeampi kuin osaamis-

taso (kuvio 9). Tämä ilmiö saa vahvistusta avointen kysymysten tuloksista, joissa painotettiin 
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vahvasti työ(elämä)kokemuksen tärkeyttä sekä juuri yleisten työelämävalmiuksien hallintaa 

enemmän kuin varsinaisten ammatillisten tekniikoiden osaamista.  

 

 

Hyvin hallinnassa 
Sosiaalisen median osaaminen 

ICT-perustaidot 

Vuorovaikutteinen media 

Käyttöjärjestelmien jakelu ja ylläpito 

Tiedonhankintataidot 

Oppimistaito 

Verkostoitumis- ja yhteistyötaidot 

Kuuntelutaito 

 

Osaaminen heikointa 
Esimies- ja johtamistaidot 

Taloushallinto-osaaminen 

Konsultointi- ja kouluttajaosaaminen 

Konfliktienhallintataito 

Open source -osaaminen 

 

Kehitystä kaipaavat 
Ongelmanratkaisutaito 

Projektiosaaminen 

Ajankäytön hallinta 

Kokonaisuuksien hallinta 

Tietoturva 

Tietokantojen hallinta 

Markkinointi- ja myyntiosaaminen 

Neuvottelu- ja asiakaspalvelutaidot 

Kirjallinen viestintätaito 

Innovatiivisuus 

 

KUVIO 10. IT-tradenomien osaamisen vahvuudet ja heikkoudet työelämän edustajien arvioimina.  
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Tietotekniikan alan yrityksille tehdyssä osaamistarpeita kartoittavassa kyselyssä vuonna 2007 tuli 

esille, että tulevaisuudessa ihmisten johtaminen, globaalien liiketoimintaprosessien hallinta asiak-

kaiden integrointi osaksi tuotekehitysprosessia ja eri markkina-alueiden erityispiirteiden tuntemus 

kasvattavat tärkeyttään (Leppimäki ym. 2007, 19.) Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat kehi-

tyksen kulkevan samaan suuntaan. Ihmisten ja liiketoiminnan johtamisen osaaminen korostuu jo 

entistä enemmän myös nuorempien työntekijöiden keskuudessa.  

 

Rekrytointia koskevien kysymysten johtopäätöksinä voidaan todeta, että työkokemuksella on to-

della suuri merkitys uusien työntekijöiden valinnassa. Se tuli ilmi monessa kohtaa tutkimuksessa. 

Myös työtä vastaavaa koulutusta pidettiin tärkeänä, mutta korostettiin, että kaikkia asioita ei opi 

koulun penkillä. Kiinnostavimmaksi työntekijäksi koettiin sellainen henkilö, jolla on työkokemuk-

sen, koulutuksen tai harrastuneisuuden kautta saatua osaamista haettavista työtehtävistä, ja näin 

ollen pääsee työssään nopeasti tuottavaan vaiheeseen. Työkokemuksen ohella tärkeänä pidettiin 

työnhakijan asennetta. Halu oppia ja kehittää itseään on suureksi avuksi sellaisessa työssä, min-

kä oppii parhaiten tekemällä.  

 

Koulutukseen kaivattiin työelämälähtöisempää otetta. Toivottiin enemmän vuoropuhelua työelä-

män kanssa esimerkiksi projektitöiden avulla. Opintojaksoihin olisi hyvä sisällyttää entistä enem-

män vuorovaikutteista kontaktointia alueen yritysten kanssa ja yhteistyötä voitaisiin laajentaa 

myös koulutusohjelman kehittämis- ja uudistamistyöhön. Yritykset voisivat olla siinä enenevissä 

määrin mukana, jotta saataisiin paremmin yrityksen tarpeita vastaavia osaajia markkinoille. Tietoa 

OAMK:sta ja sen koulutusohjelmista sekä yhteistyömahdollisuuksista olisi hyvä levittää roh-

keammin.  

 
Opinnäytetyöprosessi on ollut pitkä mutta antoisa. Haasteita tutkimuksen onnistumiselle asetti 

vastaajien vähäinen määrä, mutta uskon (ja toivon), että saaduista tuloksista on hyötyä tietojen-

käsittelyn koulutusohjelman kehittämis- ja uudistamistyössä. Vastaajien vähäisestä määrästä joh-

tuen työn tulokset eivät ole aivan vertailukelpoisia Kumpumäen aiemman sama aihepiirin opin-

näytetyön tulosten kanssa, vaikka tätä oli alun perin suunniteltu. Tutkimusta toteuttaessa kuiten-

kin oppi koko ajan uutta, sekä onnistumisten että epäonnistumisten kautta, ja voidaan todeta, että 

työelämä edustajien mielipiteitä on haastava saada kartoitettua, ainakin tällaisella menetelmällä.   
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          LIITE 4 

 

Perusteluja työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä kartoittaneen kysymyksen vastauksiin: 

 

Työn kautta hankittu laaja-alainen osaaminen on IT-alalla ensiarvoisen tärkeää. 

 

Työssä tekemällä oppii, joten kokemus on tärkeää. Koulutus luo hyvän pohjan työn tekemiselle. 

Kiinnostus alaan, suuntautuneisuus. 

 

Työkokemus, aikaisemmat asiakaspalvelutehtävät: hyväksi asiakaspalvelijaksi tullaan kokemuk-

sien kautta ja luonteen perusteella. Miten tartutaan tilaisuuksiin ja palvellaan asiakasta niin rek-

lamaatiotilanteissa kuin hyvässä kommunikoinnissa. 

 

Koulutus antaa erittäin hyvin ammatillisen pohjan, mutta loppujenlopuksi työ opettaa. Yleensä 

työn kuin työn oppiminen on henkilöstä itsestä kiinni ja halusta. Lainaten jotain otsikkoa, niin 

näinhän se on, että se on ihan sama onko tohtorin hattu vai lippalakki päässä, kumpi on yrityksel-

le tuottavampi työntekijä. Se kumpi tekee työt. 

 

Työkokemus ja alan tuntemus on tärkeää – pääsee sujuvasti työhön kiinni, ilman merkittävää pe-

rehtymistä. 

 

Työkokemus ja koulutus. 

 

Järjestelmät, alustat, työkalut ja prosessit oppii työssä. Hyvää kykyä kommunikoida kaikkea tätä 

ei! 

 

Valmistautuminen, ottamalla selvää firmasta osoittaa kiinnostusta työstä. Toiseksi myös yleinen 

aktiivisuus haastattelun aikana, esimerkiksi kädenpuristus, katsominen silmiin, rehelliset mielipi-

teet. Palkkaan henkilöitä, joilla on asenne kohdallaan. Koulutusta voi hankkia lisää, asennetta ei. 

Työkokemus antaa perspektiiviä tehdä asioita tehokkaasti. Silti uuden oppimiskyky on vähintään 

yhtä tärkeää. Ulkomailla työskentely ja/tai opiskelu auttaa monesti kommunikoimaan englanniksi, 

josta on yleensä aina hyötyä. 
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Ammatti vaatii harjoittelua, suoraan koulunpenkiltä ei onnistu kuin hyvin harva. 

Työkokemus ja koulutus auttaa pääsemään välittömästi tuottavaan vaiheeseen. 

 

Oikeanlainen asenne ratkaisee kaiken. Se sisältää niin teknisiä kuin sosiaalisiakin näkökulmia. 

Valittavan henkilön täytyy osoittaa osaamistaan vaaditulle alalle joko koulutuksella, työkokemuk-

sella tai harrastamisen perusteella. 

 

Työ vaatii paljon uuden oppimista työsuhteen alkuvaiheessa. Kaikki työhön liittyvä, opiskeluaika-

na tai aiemmissa työsuhteissa opittu auttaa tässä vaiheessa. 

 

Työkokemus ja koulutus tärkeimpiä asioita. 

 

Työelämän ja liike-elämän toimintatapojen tunteminen helpottaa monia asioita sekä jokapäiväi-

sessä toiminnassa, että asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden ymmärtämisessä ohjelmistoja suunni-

teltaessa. 

 

Opintomenestys - työelämä on jatkuvaa opiskelua, taidot opiskella täytyy olla hyvät. Ulosanti - 

tieto ei liiku papereiden kautta, henkilöiden täytyy pystyä kommunikoimaan sujuvasti suomella ja 

englannilla. 

 

Työkokemus ja työtä vastaava koulutus vaikuttavat siihen kuinka paljon joudutaan itse käyttä-

mään aikaa (ja rahaa) työntekijän perehdyttämiseen. Mitä helpommalla pääsee tuottavaan työhön 

käsiksi sen kiinnostavampi työntekijä. 

 

Koulutuksen tulisi olla työelämälähtöistä eli tarvitaan enemmän räätalöitävää/täsmäkoulutusta 

yritysten tarpeisiin, yrityksen lähtökohtiin perustuen. Työharjoittelun osuus on merkittävä osa ja 

luonteva tie yrittäjälle rekrytoida työntekijä. 

 

Työkokemus ja sopiva koulutus ovat esim. ohjelmistosuunnittelussa ja muissakin suunnittelupro-

jektitöissä ensiarvoisia. 

 

Hyvät verkostot ja verkostoituminen on erittäin tärkeää, ahkeruuden osoittaminen. 
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Kantapään kautta tullut oppi paras oppi. 

Sopivalla asenteella ja itsevarmuudella varustettu kaveri osaa adaptoitua työhön tarpeen mu-

kaan. Käytännössä on vaikeaa opiskella tulevaa työtä, koska se muuttuu päivittäin ennustamat-

tomasti. Open source on meille erittäin tärkeä työkalu, jolla voidaan ratkaista mitä tahansa on-

gelmia. 

 

Ilman näitä ei työtkään valmistu eikä niitä ole edellytyksiä hoitaa halutulla tavalla. Kokemus on 

välttämätöntä, koska tilatuissa töissä ei ole kompuroinnille varaa. 

 

Nykyisin opinnäytetyöt ovat yleensä rimanalituksia, joten niillä ei ole merkitystä. Tärkeintä olisi ns. 

"harrastuneisuus" ohjelmoijan ammattiin. Koulussa ei tehdä asian eteen töitä, joten hakijan on 

näytettävä että on tehnyt omalla ajalla ohjelmointia. Koulutus kestää jopa 4 vuotta, mutta sen voi 

läpäistä tekemällä muutaman sivun koodia! (kaikkien ei tarvitse valmistua koodariksi, mutta nyt 

kaikki - IHAN KAIKKI - valmistuu EI-koodariksi.) 

 

Se, että on työkokemusta, on tärkeää. Tehtävästä riippuen painotetaan joko monipuolisuutta tai 

vaihtoehtoisesti erikoisosaamista. Hyvä sosiaalinen verkosto helpottaa käytännön työn tekemistä 

ja saattaa tarjota uusia mahdollisuuksiakin palkkaavalle organisaatiolle. 

 

Harrastuneisuus: Tarvii henkilöitä jotka eivät vain käy töissä. Harrastuneisuuden kautta tulee 

ammattitaito. 
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LIITE 5 

 

Vastaukset kysymykseen onko organisaatiossasi tällä hetkellä työtehtäviä, joihin on vai-

kea löytää sopivia työntekijöitä: 

 

Ei. 

Ei ole. 

Ei. Mutta palkalliseen harjoitteluun oli vaikea saada ihmisiä, mikä hämmensi hyvin paljon päättäjiä 

emoyhtiössämme. 

Kyllä, kielitaitoista porukkaa on vaikea löytää, esim. täysin ruotsinkielentaitoisia, jotka osaavat 

kiitettävän eng + suomen ja omaisi teknillistä tietotaitoa. 

En osaa vastata, mutta tulijoita kyllä on. 

On. 

Microsoft teknologiaosaajat (.net, sharepoint). 

On, myynti. 

EI. 

Myynti/markkinointi vaatisi ehkä lisää resurssia, mutta siinä on sekä taloudellisia, että rekryllisiä 

haasteita. 

Ei käsittääkseni. 

Ei ole. 

Erityistarpeena tällä hetkellä kokeneiden C++ -osaajien löytäminen laiteläheiseen ohjelmointiin. Ei 

ole niinkään koulutuskysymys, vaan enemmänkien sopivien käytettävissä olevien henkilöiden 

löytäminen. 

Vaatimukset ovat kovat, ammatillisia näyttöjä kaivataan myös nuorilta ja huippuopintomenestystä. 

Pienehkön yrityksen on hankala löytää pätevää ja työtehtäviin sopivaa työntekijää kahdesta syys-

tä a) uuden työntekijän perehdyttäminen vie aikaa ja siten kustannuksia. b) työtehtävät vaativat 

moniosaamista. Tähän ratkaisu olisi lisätä työharjoittelua. 

Kyllä, esim. ISO-sertifikaattikokemusta, prosessien suunnittelua ja dokumentointia ei vielä hirveän 

paljon osata, varsinkaan koulunpenkiltä tullessa. 

Tekninen myyjä, todella vaikea löytää. 

JAVA koodareita tarvitaan. 

Jep. 

Yleisesti työkokemus tai työnäytteet eivät ole sillä tasolla, mitä yrityksen toiminnassa vaaditaan. 
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Kyllä, WEB - ohjelmointisuunnittelijoita. 

Ei. 

On: Liiketoimintajohtajat + tuotepäälliköt. 
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          LIITE 6 

 

Vastaukset kysymykseen mitkä ovat mielestäsi syyt edellä mainittuihin rekrytointiongel-

miin: 

 

Ruotsinkielen taitoa ei Oulun korkeudella tarvita/vaadita/arvosteta, kuin esim. pietarsaari/vaasa 

alueella tai torniossa. 

 

Olen osa HR tiimiä, mutta en varsinaisesti rekrytoinnissa mukana, joten en voi vastata tuohon. 

Erityisosaaminen jonka alan toimijoita on Suomessa harvassa (erikoisalan tieteellinen ja liiketoi-

minnan kokemus), ei liity OAMK:n osaamisalueisiin. 

 

Ms certit ja muu mikkisosaaminen ei tule koulunpenkiltä. Opistot keskittyy liikaa avoimen läh. 

koodin softan kouluttamiseen. 

 

Liian kova palkkataso, tulosta tehtävä heti, vaikea markkina. 

 

Vaikea talous tilanne ja rekrytointi on vähän eri alueen osaamista, joten oma arviointikyky rekry-

tointi tilanteessa epäilyttää. 

 

Ei ole ongelmia. 

 

Äkillinen pyyntö tällaisista osaajista. 

 

Aikataulupaineet projekteissa johtavat siihen, että vain täsmäosaajia edes harkitaan. 

 

Yrityksiä ei kuunnella tarpeeksi koulutusohjelmia suunniteltaessa. Lisäksi OAMK:n hallituksen 

kokoonpano ei palvele yrityksiä vaan suuntautuu julkishallinnon tarpeisiin. 

 

Kokeneen myyjän joka ymmärtää teknologiaa löytäminen todella vaikeaa pieneen yritykseen. 

 

Ko. kokemuksen omaavia ei löydy Oulusta. 
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Kokeineita linux osaajia, jotka voivat tuottaa open-source kelpoista tulosta, ei ole vapaana. Sellai-

seen ei ole olemassa myöskään koulutusta. 

 

Työkokemuksen puute, ja sen hankinnan ongelmallisuus. 

 

Osaaminen ammattiin on heikko tai vielä heikompi. Koulut suoltaa ulos yleisosaajia, jotka siis 

osaa "kaikesta - ei mitään". Lisäksi nykysukupolvi ei ymmärrä että ammatin eteen pitää tehdä 

ITSE töitä. 

 

Sopivien persoonallisuuksien löytäminen. 
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LIITE 7 

 

Vastaukset kysymykseen millaisesta yhteistyöstä olisi hyötyä opiskelijoiden työllistymi-

selle valmistumisen jälkeen: 

 

Harjoittelujaksot ovat erittän tärkeitä koulutuksessa. Näin saavutetaan käytännön osaamista puh-

taan teoriaopintojen lisäksi. 

 

Harjoitustöiden ja työharjoittelun tekemisellä. Tämä edistää sekä osaamisen kasvattamista että 

verkoston luomista työelämään ja yrityksiin. 

 

Meillä lähes poikkeuksetta palkataan hyvän vaikutuksen harjoittelussa antaneet opiskelijat. 

 

Harjoittelu juuri ennen valmistumista, jotta työsuhdetta voisi välittömästi jatkaa osa-aikatyöntä tai 

heti kokoaikatyöhön. 

 

Mielestäni koulun ja yrityksen yhteyistyö, jotta voidaan käydä läpi tulevaisuuden tarpeita. 

 

Käytännön yhteistyöstä opintojen aikana, jolla opiskelija pääsee näyttämään osaamisensa yrityk-

selle ja jossa yritys näkee opiskelijan osaamisen. 

 

Ont, gradut, harjoittelut jne. 

 

Ehdottomasti harjoittelusta. Harjoittelun kautta opiskelija pääsee kurkistamaan siihen, mitä mai-

nostoimistotyö oikeasti on ja onko tämä se haara, johon hän haluaa tulevaisuudessa sijoittua. 

Harjoittelu on myös oiva tilaisuus verkostoitua ja jättää itsestään hyvä mielikuva. 

 

Yrityksiin tutustuminen ainakin edesauttaa molemmin puolin, firmojen erityistarpeiden kuuntele-

minen ja ottaminen huomioon koulutusohjelmia kehitettäessä (toki kuitenkin riittävän monipuoli-

sesti). 

 

Opintojen jälkeinen apu ja perehdytys. 
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Työharjoittelun kautta saatavalla työkokemuksella. 

 

Keskustelu suuntaan ja toiseen tarpeista. Yhteistyöprojektit, esimerkiksi ammattikorkean osallis-

tuminen yritysten tutkimus ja "start-up" tyyppisiin projekteihin. 

 

Harjoittelujaksoja yrityksiin. 

 

Yritykset voisivat työllistää harjoittelijoita jollakin uudella työllistämistavalla. Työnimi voisi olla 

"avustava työllistämistuki valmistuneille medianomeille". 

 

Opiskelijaprojektit ovat hyödyllisiä, jotta opiskelijat pääsevät tutustumaan oikeisiin töihin, ja ovat 

valmiimpia työelämään valmistuessaan. 

 

Työharjoittelusta, jossa opiskelija pääsisi häntä itseään kiinnostavaan paikkaan osoittamaan ky-

kynsä. 

 

Harjoittelujaksojen kautta "hyvät tyypit" työllistyvät melko usein. 

 

Valmistumisen jälkeen yhteistyö on jo myöhäistä. Viitaten edellisiin vastauksiin, yhteistyö ja 

suunnittelu tulisi olla yrityslähtöistä. HOX! Työelämälähtöisyys voi olla monenlaista - yksityisen 

sektorin osuutta tulisi korostaa. 

 

Esim. free/open source -projekteihin osallistuminen. Siitä jää hyvä kokemus opiskelijalle, ja näky-

vä jälki tuleville työnantajille. 

 

Harjottelujaksoja. 

 

Pitäisi olla jokin nokia joka työllistäisi nuoria ensimmäiseen työpaikkaan. 

 

Poimitaan ne henkilöt, joilla on aidosti paras motivaatio ja halu alkaa ohjelmistosuunnittelijaksi. 

Ne firmoihin palkattomaan harjoitteluun kouluajalla. Tulos olisi parempi, kuin että ne notkuisi siellä 

koulussa koulukavereiden huonon vaikutuksen alaisuudessa. 
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LIITE 8 

 

Ideoita tietojenkäsittelyn koulutusohjelman kehittämiseksi: 

 

Yhteistyön lisääminen alueen firmojen kanssa. 

 

Käytännönläheistä. Työssäoppimista. 

 

Enemmän keskittymistä tiettyihin osa-alueihin, nyt jokaisesta alueesta tietää vähäsen, mutta mis-

tään ei kunnolla ja syvemmin. Käytännön harjoitteluja enemmän esim. työelämässä projekteina. 

 

Enempi yhteistyötä yrityksien kanssa opiskelijan opiskeluaikana sekä valmistumisen jälkeen. 

Opiskeluaikana pois suljetaan liian "helpot" harjoittelupaikat ja määritetään oikeat kehittämisteh-

tävät harjoittelulle, ja kunnollinen seuranta harjoittelun edistymiselle. Karsitaan jyvät akanoista, ja 

keinot erottaa siipeilijät, joita valitettavasti vielä koulumaailmassa on. Tuottavia projekteja joilla on 

oikea konkreettinen hyöty. Ryhmätyöt, joita tehdään "copy-pastella" ei johda mihinkään ja mieli-

kuvituksetonta jopa käsitellä aiheita, joita ei paperista tulla enää sen jälkeen lukemaan. Mitä se 

sitten voisi olla: Kehittämistehtävät, joissa on päämäärä, sekä porkkana. Mikä on motivaatio teh-

dä kehittämistyö, jos siitä ei palkita / tai yritys ottaa idean itselle. Yritykseltä pitää saada vastinetta 

kehittämistyölle. 

 

Käytännönläheisempi ja vähäbyrokraattisempi yhteistyö yritysten ja opiskelijoiden välillä - sitä 

kannattaa aina kehittää. Ripa- yms. portaalit eivät välttämättä aina toimi, "asia voi hukkua" moni-

mutkaiseen ketjuun yrityksen ja opiskelijan välillä. 

 

Suomessa paljon ms teknologiaa hyödyntäviä firmoja -> microsoftia opetussuunnitelmaan. 

 

Vierailut työpaikoilla, työelämän vierailut koulussa. 

 

Käytännönläheisyys on tärkeää, toisaalta riittävä laajuus ja ymmärtäminen eri aihealueiden haas-

teista. Kukaan tuskin voi olla tarpeeksi kokenut koulutuksen jälkeen mutta se, että mihin opiskeli-

joita erityisesti perehdytetään kannattaisi miettiä tarkkaan; viimeaikainen peliboomi on perusteltu 
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kohde mutta myös serveripuolen ongelmakenttää voisi avata enemmän opiskelijoille. Eri käyttö-

järjestelmiin tutustuttaminen eduksi. 

Lisää käytäntöä, tosin osin sitä onkin jo tiettyjen opettajien osalta. Asiakaspalvelutaitojen kehittä-

minen. Sosiaaliset vuorovaikutuskyvyt! 

 

E.m. yhteistyöprojektit. Työelämä muuttuu nopeasti, koulutusohjelmien uudistaminen riittävän 

ripeällä tahdilla. IT- alalla kaikenlaiset tekniikat myös vaihtuvat nopeasti, olisi tärkeä tasapainoilla 

opittujen asioiden käytännön soveltuvuuden ja riittävän yleispätevyyden kanssa. (Siis ettei keski-

tytä liikaa opiskelemaan tekniikkaa X, joka on jo poistunut yritysten käytöstä kun opiskelija valmis-

tuu). 

 

Ohjelmointitaitoja ja tietoliikenne teknologioita kannattaa opiskella. 

 

Viittaan edelliseen vastaukseen. 

 

Paljon erilaisia projekteja, joista opiskelijat saavat tarinan CV:siinsä. Osaaminen konkretisoituu 

siten. 

 

Enemmän yhteistyötä alueen yritysten kanssa ja vaikka järjestää tapahtumia joissa yritykset voi-

vat käydä niin tarjoamassa harjoittelupaikkoja kuin ehkä hakemassa työntekijöitäkin. 

 

Yrittäjyyskoulutusta - valmiutta yrittäjyyteen tulee lisätä. Tietojenkäsittelyn ko.:n opiskelojoita tulisi 

rohkaista ottamaan kursseja muistakin koulutusohjelmista: yrittäjyys-, johtamis- ja esimiestyöopin-

toja. JA ennen muuta opintoja yrityksen taloudenhallintaan. Eri koulutusohjelmien opiskelijoiden 

välistä yhteistyötä pitäisi kehittää voimakkaasti. Oppimisympäristöä tulisi uudistaa - mihin esim. 

Ritaharjun koulussa koulutiensä aloittaneet tulevat opiskelemaan? Kaiken kaikkiaan oppimisym-

päristön tulisi olla innovatiivisempi. 

 

Free/open source -projekteihin osallistuminen jokaiselle pakolliseksi, kaikki harjoitustyöt tehdään 

free/open source -lisenssien alaisina ja laitetaan jakoon. Harjoituksiksi voisi hyväksyä jonkun 

olemassa olevan ison projektin osatoteutuksia. Koulutusta free/open source -lisensseistä ja 

free/open source -softista yleensäkin. 
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Kehittäkääpä jotakin, mitä hyväksytään Linux:in viralliseen kerneliin. 

 

Kysymys: Mikä on tradenomi?? 

 

En tiedä mitä siellä tehdään tai opetetaan joten vaikea neuvoa... 

 

Yksinkertaisesti, jättäkää huonot "luokalle". Laittakaa opiskelijat tekemään töitä. Koulikaa opiskeli-

joista "äiti ja isi auttaa"-asenne pois. 

 

Yhdistää harjoittelu, kesäharjoittelu ja lopputyö yhdeksi putkeksi jolloin yritys saisi pitkäksi aikaa 

resurssin "koeajalle" = helpottaisi opiskelijan työllistymistä. 


