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Suuntaavat

Opinnoissa valinnan vaikeus
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Aineopinnot

Perusopinnot

BY-opinnot E-opinnot

Oma 
opinto-
polku 

Oma 
opinto-
polku 

Oma 
opinto-
polku 

Oma 
opinto-
polku 

Oma 
opinto-
polku 

Oma 
opinto-
polku 

BYE yhteiset opinnot

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot

Opiskelijalla valinnan vaikeus:

B, Y vai E, sivuaine, erikoistuminen?

Vaaditaan selkeä päämäärä.



Ratkaisu:
Osaajaprofiili → Oma opintopolku

• Kuvaus erilaisista työtehtävistä 

• Niiden avulla opettaja voi kehittää opetustaan ja opiskelija 

voi suunnitella opintojaan

• Antavat opiskelijoille esimerkkejä opintopoluista, niitä ei ole 

pakko noudattaa täsmällisesti
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Esimerkkiprofiili: Vesihuollon asiantuntija

• Ympäristötekniikan maarakenteet

• Teollisuustalous

• Automaatiotekniikka

• Ohjelmistotekniikka

• Kemia

• Hallintotieteet (TAY) (tilaajarooli)

• Turvallisuustekniikka

Asiantuntijuutta tukevia sivuaineita

Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot

Suuntaavat opinnot (Y)

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot

Aineopinnot (Kandidaatti)

• Vesihuollon prosessit

• Materiaalivirtojen 

hallinta

• Geotekniikan 

perusteet

• Ilmansuojelu

• Hydrologia

• Advanced Water Treatment

• Laitossuunnittelu

• Verkostosuunnittelu

• Laboratory Course in Environmental

Engineering

• Resource Recovery

• Kaupunkisuunnittelun simulointi

• Erikoistyö

Aineopinnot (Maisteri)

Suunnittelen vesihuollon prosesseja, laitoksia ja

verkostoja tai olen vesihuollon asiantuntija, joka

vastaa vesihuollon toimivuudesta tilaajaroolissa,

jolloin hankintaosaaminen korostuu.

Suunnittelijana voin toimia myös yrityksissä

tuotekehityspuolella, jolloin kemian osaaminen

on olennaista. Pyrin viemään alaa eteenpäin.

Suunnittelen vesihuollon prosesseja, laitoksia ja

verkostoja tai olen vesihuollon asiantuntija, joka

vastaa vesihuollon toimivuudesta tilaajaroolissa,

jolloin hankintaosaaminen korostuu.

Suunnittelijana voin toimia myös yrityksissä

tuotekehityspuolella, jolloin kemian osaaminen

on olennaista. Pyrin viemään alaa eteenpäin.

Suunnittelen vesihuollon prosesseja, laitoksia ja

verkostoja tai olen vesihuollon asiantuntija, joka

vastaa vesihuollon toimivuudesta tilaajaroolissa,

jolloin hankintaosaaminen korostuu.

Suunnittelijana voin toimia myös yrityksissä

tuotekehityspuolella, jolloin kemian osaaminen

on olennaista. Pyrin viemään alaa eteenpäin.

• Työtehtävät:

• Prosessikehitys ja -mitoitus

• Laitoksen operointi 

• Esimiestehtävät kokemuksen kautta 

• Hankintatehtävät

• Asiakaspalvelu

• Kustannuslaskenta, tarjouslaskenta

• Taselaskenta (Excel)

• Esitykset, raportit ja selvitykset

Suunnittelen vesihuollon prosesseja, laitoksia ja

verkostoja tai olen vesihuollon asiantuntija, joka

vastaa vesihuollon toimivuudesta tilaajaroolissa,

jolloin hankintaosaaminen korostuu.

Suunnittelijana voin toimia myös yrityksissä

tuotekehityspuolella, jolloin kemian osaaminen

on olennaista. Pyrin viemään alaa eteenpäin.

• Työtehtävät:

• Prosessikehitys ja -mitoitus

• Laitoksen operointi 

• Esimiestehtävät kokemuksen kautta 

• Hankintatehtävät

• Asiakaspalvelu

• Kustannuslaskenta, tarjouslaskenta

• Taselaskenta (Excel)

• Esitykset, raportit ja selvitykset

• Esimerkkiyrityksiä: Sweco, Ramboll, 

Sitowise, vesihuoltolaitokset (esim. 

Tampereen Vesi), Outotec, Kemira, kunnat



Miten osaajaprofiilit luotiin?
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Muutosprosessi

Opiskelijoiden taitojen 

on edelleen vastattava 

työelämän tarpeita

Osaajaprofiilit uuden 

opetussuunnitelman 

pohjana

Työelämän 

tarpeet –

toimiala-

haastattelut

Substanssi-

osaaminen

Osaamisen 

tunnistaminen 

T3:ssa

Geneerinen

osaaminen

Asenteet

Nykyinen 

opetussuunnitelma



Uudessa opetussuunnitelmassa 

huomioidaan
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Yhtenäisyys

EY

Päästöjen 

muodostuminen, 

vaikutukset ja 

hallinta

Sivutuotteiden ja 

jätteiden 

hyödyntäminen 

materiaalina ja 

energiana

Vesi

MaaIlma

Jäte

Poltto

Uusiu-
tuva

energia

Bioja-
lostus

Laaja-alaisuus



Osaajaprofiilit

• Teknistaloudellinen 

suunnittelija

• Teollisuuden 

prosessisuunnittelija

• Voimalaitosinsinööri

• Teollisuuden tuotekehittäjä

• Hajautetun energian-

tuotannon asiantuntija

• Biomassan jalostaja

Energiatekniikka
• Vesihuollon asiantuntija  

• Pilaantuneen ympäristön 
asiantuntija

• Ympäristötekniikan 
digiosaaja

Ympäristötekniikka

• Ilmansuojelun asiantuntija

• Kiertotalouden asiantuntija

• Tutkija/väitöskirjatyöntekijä

Ympäristö- ja 
Energiatekniikka

• Turvallisuustekniikan 
asiantuntija

Turvallisuustekniikka

• Kemian asiantuntija

• Tutkija/väitöskirjatyöntekijä

Kemia

• Teollisen biotekniikan 

prosessiasiantuntija

• Synteettisen biologian / 

teollisen biotekniikan tutkija

Biotekniikka



Esimerkkejä osaajaprofiileista 

käytännössä
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Esiselvitys: Alueen kaukolämmön 
tuotantoon suunnitellaan 

voimalaitosta. Millä tekniikalla 
voimalaitos teoteutetaan? Mistä 

polttoaine?

Teknis-

taloudellinen 

suunnittelija



Esimerkkejä osaajaprofiileista 

käytännössä
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Suunnittelu: Mitä 
teknisiä ratkaisuja 

laitoksessa käytetään? 
Miten laitoksen layout 

toteutetaan?

Teollisuuden 

prosessi-

suunnittelija

Tuhka

Suodatin

~

Mylly

Savu-
kaasu

OFA

Kiinteä 
polttoaine

Ilma

Ilman 
esilämmitin

Tuhka



Esimerkkejä osaajaprofiileista 

käytännössä

27.9.2018 10

Laitoksen rakennus ja 
käyttöönotto: 

Rakennustyön valvonta, 
laitteistojen testaus ja 

takuukokeet.

Voimalaitos-

insinööri



Esimerkkejä osaajaprofiileista 

käytännössä
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Tekniikoiden parannus: 
Polttimien optimointi 
tulipesässä tietokone-

simuloinnin avulla

Teollisuuden 

tuotekehittäjä

Polttoaine

Ilma

Ilma

1300°C

50°C



Kiitos!
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