
Johdanto
Opinnäytetyölle on hyvin harvoin määritelty pedagogisesti perusteltuja osaamistavoitteita, vaikka muiden 
opintosuoritusten yhteydessä tämä on ollut arkipäivää jo pitkään1. Tämä on hämmästyttävää ja viestii 
ajattelusta, jonka mukaan opinnäytetyö on erillinen osa tutkintoa eikä sitä voi verrata muihin 
opintosuorituksiin (ks. Kuva 1). Työskentelimme opinnäytetöiden osaamistavoitteiden parissa 
Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa (Aalto CHEM) TYYLI-hankkeen yhteydessä2, keskittyen 
työelämävalmiuksien integroimiseen opinnäytetöihimme. Työn tuloksena määrittelemme 
tutkinto-ohjelmiemme opinnäytetöille osaamistavoitteet. 

Menetelmät ja tulokset
Aalto CHEMin opiskelijat tekevät diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäytetyönsä (DI-työ) hyvin usein 
yhteistyöprojekteissa yritysten kanssa. Yrityskontekstin ansiosta DI-työ voisi olla oivallinen mahdollisuus 
opettaa työelämävalmiuksia. Haastattelimme aiheeseen liittyen yrityksissä työskenteleviä DI-töiden ohjaajia 
sekä Aalto CHEMin professoreita ja hiljattain diplomi-insinööreiksi valmistuneita opiskelijoita. 

Saatujen tulosten perusteella DI-työtä arvioitaessa keskitytään nykyisin vahvasti kirjoitettuun raporttiin. 
Tämän vuoksi opiskelijan työelämätaitojen kehittymistä ei nykyään juuri arvioida. Kaikissa haastatelluissa 
ryhmissä työelämätaitojen (erityisesti kommunikointi- sekä projektityötaidot) kehittymisen arviointi koettiin 
kuitenkin tärkeäksi. Samaan aikaan korostettiin myös akateemisten taitojen arviointia (mm. perusteltujen 
tutkimuskysymysten laatiminen ja johtopäätösten esittäminen, kirjallisuuden ja muiden tietolähteiden 
käyttäminen, kokeellisten menetelmien hallinta). 

Taulukossa 1 on lueteltu joitakin opiskelijoiden työelämätaitoihin liittyviä osaamisalueita sekä sitä, mitä 
tarkkailemalla osaamisen kehittymistä voisi arvioida. Koska työelämävalmiuksien arvioinnissa korostuu 
päivittäisen työn arvioinnin merkitys ja koska DI-työtä valvovat professorit eivät tyypillisesti ohjaa 
opiskelijan työtä päivittäin, on selvää, että työelämätaitojen arviointi sopisi luontevimmin töiden ohjaajien 
toimenkuvaan. Tämä voitaisiin toteuttaa läpinäkyvästi ja johdonmukaisesti arviointilomakkeen sekä 
strukturoitujen palautekeskustelujen avulla. 

Johtopäätökset
TYYLI-hankkeessa tehdyn selvityksen tulosten perusteella laaditaan Aalto CHEMin opinnäytetöille 
(kandidaatin- ja DI-työ) osaamistavoitteet ja uudistetut ohjeet, jotka otetaan käyttöön lukuvuonna 2018-2019. 
Osaamistavoitteissa otetaan huomioon akateemisten taitojen lisäksi työelämävalmiuksien kehittyminen. 
Työelämävalmiuksien arviointi korostaa yrityksessä työskentelevän ohjaajan roolia, koska ohjaajalla on 
useimmiten parempi kuva opiskelijan päivittäisestä työskentelystä kuin työtä valvovalla professorilla.

Kiitokset
Kiitokset avusta kaikille haastatteluihin osallistuneille sekä TYYLIkkäille kollegoille: Päivi Palosaari-Aubry, 
Virve Pekkarinen ja Johanna Vainiomäki.
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Taulukko 1. Opiskelijan työelämätaitojen kehittyminen otetaan osaksi Aalto-yliopiston 
kemian tekniikan korkeakoulun opinnäytetöiden osaamistavoitteita. Tämä voidaan 
toteuttaa vain, jos opiskelijan päivittäinen työskentely työyhteisössä otetaan 
arvioinnin kohteeksi.
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Kuva 1. Opinnäytetyö koetaan usein irralliseksi osaksi tutkintoa: opintojen aikana 
suoritetut eri alojen kurssit valmistavat opiskelijaa opintojen lopuksi tehtävään 
opinnäytetyöhön (A). Entäpä jos näkisimmekin opinnäytetyön yhtenä 
kurssisuorituksena, joka integroituisi kiinteämmin osaksi opintoja (B)?
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