
 
 

 

 

 

KEHITTÄVÄ ITSEARVIOINTI 2021  

ARVIOINNIN HAVAINNOT (RAPORTTI 3.) [VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ] 

 

ARVIOITAVA KOHDE  MONIALAISUUDEN TOTEUTUMINEN TUTKINTOKOULUTUKSESSA 

(KARVI 1) 

Vastuuhenkilö 
 

Marja Sutela, koulutusneuvoston 
pj. 
Vuokko Kohtamäki, 
arviointiryhmän pj.  

 
 
 

ARVIOIJAT     

 
 
 
 
 
 

• yliopistonlehtori Vuokko 

Kohtamäki, Johtamisen ja 
talouden tiedekunta, puheenjohtaja 

• yliopistonlehtori Hannele 

Auvinen, Tekniikan ja 

luonnontieteiden tiedekunta 

• tutkija, tohtoriopiskelija Jari-
Pekka Kanniainen, Johtamisen ja 

talouden tiedekunta  

• opiskelija Vili Sipilä, 
Lääketieteen ja terveysteknologian 

tiedekunta, TREY:n nimeämä 
edustaja  

• erityisasiantuntija Liisa 

Ahlava ja palvelupäällikkö Taru 

Koskinen, Koulutus ja oppiminen, 
sihteerit   

 
 

HAASTATELTAVAT Nimi Tehtävä 

 11 henkilöä, jotka toimivat 
tutkinto-ohjelmavastaavina. 9 
opiskelijaa. Yhteensä 20 
haastateltavaa. 

Vastata arviointiryhmän kysymyksiin 
monialaisuuden toteutumisesta yliopiston 
tutkintokoulutuksessa omasta 
näkökulmasta käsin. 

 
 

ARVIOINNIN TAVOITE ja KESKEISET arvioitavat asiat: (toimeksiannosta) 

 

 

Osaamista luova korkeakoulu, tutkintokoulutus (KARVI 1) 
 
Tutkintokoulutuksen kehittävän arvioinnin kohde on monialaisuuden toteutuminen 
koulutuksessa. Kohteen eri puolia ovat monialaisuus osana yliopiston tehtävää, 
koulutusvastuuta ja koulutustarjontaa, monialaisuus opiskelijan mahdollisuutena ja joustavina 
opintopolkuina sekä moninaisuus, monialaisuus ja niiden rinnalla kestävyys strategisena 
tavoitteena ja arvona.  

 

Arvioinnin toteuttaminen (mm. haastateltavien määrä & rooli, alku- ja 
päätöstilaisuuden osallistujat osallistujat): 
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 1 VAHVUUDET  
 
 
Monialaisuus tunnistetaan yliopiston strategiassa kytkemällä yhteen tekniikan, terveyden ja 

yhteiskunnan tutkimus ja koulutus. Koulutusstrategiassa monialaisuuteen tähdätään luomalla ja 

tarjoamalla ”aidosti monialaisia ja -tieteisiä opintokokonaisuuksia, joissa yhdistyvät strategiset 

osaamiskärkemme tekniikka, terveys ja yhteiskunta”. 

 

Monialaisuus tunnistetaan ja koetaan pääasiallisesti tärkeänä niin yliopiston opettajiston kuin opiskelijoiden 

keskuudessa. 

 

Monialaisuus näyttäytyy yliopiston tutkintokoulutuksessa eri tavoin. Monialaisuus on 

valintamahdollisuuksia, työelämärelevanssia, erilaisia oppimisympäristöjä, heterogeenisiä opiskelija- ja 

opettajakokoonpanoja sekä yhteisopettajuutta ja muita erilaisia opetus- ja tutkimushenkilöstön 

yhteistyömuotoja. Tutkinto-ohjelmissa, joissa monialaisuus toteutuu, mahdollistuvat opiskelijoiden erilaiset 

yksilölliset motiivit monialaisuudelle. 

 

Monialaisuutta tuodaan näkyväksi rakentamalla osaamistavoitteita tietoihin, taitoihin ja geneeriseen 

osaamiseen pohjautuen. Koulutuksissa, joissa monialaisuus toteutuu, on suunniteltu ja sisältöjä kehitetty 

siten, että valinnaisuus mahdollistuu. 

 

Tutkinto-ohjelmavastaavat, joilla vahvat työelämäkontaktit, tunnistavat myös syväosaajien kouluttamisen 

tarpeen.  

 

Yhteenveto: Yliopistotason ohjaavassa dokumentaatiossa monialaisuus yliopiston tehtävänä esiintyy 

lähtökohtaisesti riittävällä tarkkuudella. Valtioneuvoston tutkintoasetus asettaa reunaehdot opiskelijan 

tutkintoon tähtäävästä osaamisesta omalla alallaan. Monialaisuutta voidaan tulkita, kehittää ja toteuttaa 

laaja-alaisesti. Opiskelijoille monialaisuus on toteutuessaan opiskelua toisessa tiedekunnassa tai erilaisia 

oppimisympäristöjä, joissa esimerkiksi työelämäaspekti on tiiviisti mukana. Koulutusohjelmavastaavat 

tunnistavat hyvin monialaisuuden ja sen kehittämisen lähtökohtien tärkeyden. Monialaisuus edellyttää 

ymmärrystä ja tuntemusta omasta tieteenalasta ja siihen liittyvistä tieteenaloista. Oman tieteenalan 

tuntemus toimii moni- ja laaja-alaisuuden perustana; vain sen päälle voidaan rakentaa muuta, esim. 

monialaista osaamista.  

 

2 TARKISTAMISTA KAIPAAVAT ASIAT (numerointi ja perustelut) 
 
 
Havaitut puutteet, jotka pitää ehdottomasti korjata. Yksilöidään numerolla, että voidaan viitata tarkasti. 
 
Arviointiryhmä ei havainnut sellaisia puutteita, jotka ehdottomasti on korjattava. Sen sijaan 
arviointiryhmä havaitsi kehittämiskohteita. 
 

3 KEHITTÄMISAJATUKSET (eri asioita kuin edellä) 

 

a) kohteen edustajat 
 

• Opiskelijoilla ei ole välttämättä riittävästi tietoa monialaisuuden mahdollisuuksista omassa 

koulutuksessaan. 

• Monialaisuus toteutuu vaihtelevasti eri tutkinto-ohjelmissa. 

• Monialaisuuden nykytilanne edellyttää tietoon perustuvaa kehittämistä. 
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• Monialaisuuden kehittämiseen tarvitaan sille erikseen varattua aikaa ja muita resursseja. 

• Monialaisuutta voitaisiin arvostaa enemmän eri tutkinto-ohjelmissa. 

• Tieto opiskelijoiden tekemistä valinnoista ja ohjauksen kehittäminen tietoon perustuen. 

• Työelämä tarvitsee myös syväosaajia 

 

Yhteenveto: Monialaisuuden kokemukset vaihtelevat opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelijoilla, jotka ovat 

pidemmällä opinnoissaan, tuntuma monialaisuuteen ja valinnaisuuteen on vahvempi kuin opintojen 

alkuvaiheessa olevilla. Monialaisuuden kehittäminen on sidonnaista myös koulutusalaan. Monialaisuus on 

osa koulutuksen kehittämistyötä. Ns. syväosaajien kouluttamisen tärkeys tiedostetaan. 

b) arvioijat  
Mielipiteitä, joita arviointiryhmän jäsenet esittävät 
Monialaisuutta ja sen tavoitteita ei ole selkeästi määritelty ohjaavassa dokumentaatiossa. Siten siitä tai 

siihen liittyvistä pyrkimyksistä ei ole yhteistä käsitystä eikä sellaisia voida pyrkiä edistämään tiedekuntien 

antamassa koulutuksessa. Käsite ja siihen kytkeytyvät tavoitteet tulee eksplikoida.  

 

• Opiskelijat tarvitsevat tukea ja ohjausta monialaisuuden integroimiseksi opintopolkuunsa. 

• Tutkinto-ohjelmien ja eri alojen välille tarvitaan koordinaatiota monialaisuuden toteuttamisessa ja 

kehittämisessä. 

• Monialaisuuden kehittämiseksi tarvitaan yliopiston informaatiojärjestelmien tuottamaa tietoa 

pohjaksi ja nykyisen tilannekuvan täsmentämiseksi. 

• Työelämäyhteydet voisivat tutkinto-ohjelmissa olla myös vahvempia monialaisuuden 

vaikuttavuuden lisäämiseksi. 

• Monialaisten laadukkaiden oppimisympäristöjen kehittäminen edellyttää opettajilta aikaa ja 

keskinäistä yhteistyötä. 

• Kestävä kehitys on vielä suunnitteluasteella useissa tutkinto-ohjelmissa. 

 
Yhteenveto: Monialaisuuden koordinoidumpi suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen eri alojen välillä 
ja tutkinto-ohjelmien välillä. Kyse on myös jo tapahtuvan kehittämistyön näkyvyydestä ja näkyväksi 
tekemisestä ulospäin. 
Opiskelijat kaipaavat tukea monialaisuuden mahdollisuuksista erityisesti opintojensa alkuvaiheessa. 
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) merkitys ja yksilöllinen tuki opiskelijoille ovat tärkeitä.  
Opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus ja omien opiskelukokemusten jakaminen on tärkeää. Eri alojen 
opiskelijat voisivat kertoa opinnoistaan. Opiskelijajärjestöjen avulla opiskelijoita voidaan tavoittaa laajasti. 
 
 

 

Arviointiryhmän yhteenvetoa (mahdollisuus tarkentaa): 
 

 
Monialaisuus osana yliopiston tehtävää, koulutusvastuuta ja koulutustarjontaa: Tiedekunnille 

monialaisuuden kehittämisen suuntaviivoja voisi vahvistaa. Monialaisuuden kehittämiseksi niin tutkinto-

ohjelmissa kuin koko yliopiston tasolla tarvitaan yliopiston informaatiojärjestelmien tuottamaa tietoa 

valmistelun pohjaksi ja tilannekuvan täsmentämiseksi. 

Monialaisuus opiskelijan mahdollisuutena ja joustavina opintopolkuina: Tutkintovaatimusten 

sisältöjä on pyritty kehittämään niin, että sisällöllinen valinnaisuus on mahdollista opiskelijoille. 

Opiskelijoiden keskuudessa on sekä tätä puoltavia että tätä haastavia näkemyksiä.  

Valtioneuvoston tutkintoasetus asettaa reunaehdot opiskelijan tutkintoon tähtäävästä osaamisesta omalla 

alallaan. 

Monialaisuus ilmenee monimuotoisena kuten vahvuuksien osalta käy ilmi ja kuten monialaiselle yliopistolle 

sopiikin.  
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Erona opiskelijoiden ja opettajiston näkemyksissä oli se, että opiskelijat tarkastelivat monialaisuutta lähinnä 

tutkinto-ohjelmien välisesti kun taas opettajisto lähinnä oman tutkinto-ohjelman sisällön osalta. Tämä ei 

kuitenkaan ole ns. pääsääntö. 

Monialaisuus ja niiden rinnalla kestävyys strategisena tavoitteena ja arvona: Kestävää kehitystä 

on varaa ottaa mukaan järjestelmällisemmin monialaisuuden kehittämisessä. 

 
 
 

Kohteen vastuuhenkilön esittämät toimenpiteet:  
(vastuuhenkilö jatkaa kirjaamista saatuaan lopulliset raportit arvioijilta) 
 

X
Kohteen vastuuhenkilö

Marja Sutela 
 

Tulosten käsittelytiedot   
 

Vastuualue / hallinto [Valitse päivämäärä] 
 
 Koulutusneuvosto 

 
 Johdon laatukatselmus 

 
 

X
Laatupäällikkö

 
 

 


