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Yksi osa Turun ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmää on koulutusoh-
jelmien ristiinarviointi. Keväällä 2008 arvioitiin rakennustekniikan koulutusohjel-
ma. Ristiinarviointi räätälöitiin lähtökohtana koulutusohjelman valmistautuminen 
Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) laatuyksikköarviointiin. Tukipalvelut 
jätettiin tämän ristiinarvioinnin ulkopuolelle. Arvioinnissa ei myöskään käsitelty 
KKA:n laatuyksikköarviointiin sisältyvää tulokset-kohtaa. Arvioinnissa keskitytään 
koulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin prosessien kehittämiseen.

Arvioinnista vastasi rehtorin nimittämä 8-jäseninen arviointiryhmä, joka oli 
koottu ammattikorkeakoulun omista asiantuntijoista ja opiskelijajäsenestä. Ar-
viointi perustui koulutusohjelman laatimaan itsearviointiraporttiin, arviointi-
ryhmän tekemään arviointivierailuun sekä muuhun koulutusohjelmaan liitty-
vään materiaaliin. Rakennustekniikan koulutusohjelman itsearviointiraportissa 
on pitkälti pohjana korkeakoulujen arviointineuvoston laatuyksikkökilpailuun 
vuonna 2008 tehty hakemus. 

Arviointiryhmän näkemyksen mukaan rakennustekniikan koulutusohjelmalla on 
monia vahvuuksia. Koulutusohjelmalla on kehittämismyönteinen asenne. Välitön 
vuorovaikutus opettajien välillä sekä epäviralliset vuorovaikutustilanteet opettajien 
ja opiskelijoiden kesken toimivat hyvin. Verkostoituminen alueella on kattavaa ja 
toimivaa. Opettajat ovat aktiivisesti mukana toimialan kotimaisissa ja kansainvä-
lisissä järjestöissä, mikä osaltaan tukee opettajien ammatillisen asiantuntemuksen 
ylläpitoa ja osaamistarpeiden ennakointia. Koulutusohjelman T&K-toiminta tu-
kee koulutusohjelman opettajien ammatillista kehittymistä ja ylläpitää tuntumaa 
alan uusimpaan kehitykseen. Opiskelijat kokevat oppimisen T&K-hankkeissa po-
sitiivisena. Vahvuuksia ovat myös tutkimuspajatoiminta ja projektioppiminen. 



Rakennustekniikan koulutusohjelmalla on myös selkeitä kehittämishaasteita. 
Opetussuunnitelmia tulee kehittää kansainvälisen toiminnan mahdollistamisek-
si, esimerkiksi lisäämällä joustoa opintojaksojen hyväksilukuun ja aikatauluihin. 
Koulutusohjelman tulee kiinnittää huomiota verkko-opetuksen ja palautteen-
keruumenetelmien kehittämiseen. HOPS-ajattelua tulee muuttaa nykyisestä 
tiukasti rajatusta mallista avoimempaan suuntaan henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämisen välineeksi. Arviointiryhmä suosittelee koulutusohjelmalle myös 
koko henkilöstöä koskevaa osaamisen kehittämissuunnitelmaa. 

Arviointiprosessi on ollut antoisa oppimiskokemus arviointiryhmälle. Arvioin-
tiryhmä toivoo, että koulutusohjelma saa arvioinnin tuloksista tukea koulutus-
ohjelman kehittämistyöhön.
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ESIPUHE

Ammattikorkeakoululain 9 § mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on vas-
tata järjestämänsä koulutuksen ja muun toiminnan laatutasosta ja jatkuvasta 
kehittämisestä ja osallistua määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin. Lisäksi 
ammattikorkeakoulun tulee julkistaa järjestämänsä arvioinnin tulokset. Korkea-
koulun sisäinen ristiinarviointi on tärkeää erityisesti sen vuoksi, että se vahvistaa 
ammattikorkeakoulun henkilöstön laatu- ja arviointiosaamista sekä vahvistaa 
korkeakoulun laatukulttuuria.

Turun ammattikorkeakouluissa on toteutettu koulutusohjelmien ristiinarvioin-
teja vuodesta 2007 alkaen. Ensimmäinen arviointikohde oli Turussa toimiva 
tietotekniikan koulutusohjelma. Toisena kohteena oli palvelujen tuottamisen 
ja johtamisen koulutusohjelma. Tämä rakennustekniikan arviointi on vuorossa 
kolmas tämän tyyppinen arviointi. 

Koulutusohjelmien ristiinarviointi on korkeakoulun sisäistä arviointia. Kansain-
välisessä kirjallisuudessa on paljon esimerkkejä oppiainekohtaisista arvioinneista 
(subject benchmarking). Tiedekorkeakouluista poiketen ammattikorkeakoulut 
ovat ammatillisesti suuntautuneita ja pyrkivät monialaisilla rakenteillaan edistä-
mään alueen kehittymistä. Sen vuoksi arviointiryhmään ei ole valittu pelkästään 
oppiaineen sisältöön perehtyneitä henkilöitä.

Nimensä mukaisesti ristiinarviointi toteutetaan siten, että arviointiryhmään va-
litaan ammattikorkeakoulusta monen osaamisalan edustajia. Ryhmän jäsenillä 
on laatutyön ja arvioitavan alan sekä strategioiden ja kehittämisen painopistei-
den tuntemusta sekä kaikkien ammattikorkeakoulun keskeisten toiminta-aluei-
den asiantuntemus (koulutus, tutkimus- ja kehitystyö sekä tukipalvelut). Ryh-
mässä on tasapainoinen tulosalueiden johdon, opettajien, opiskelijoiden ja mui-
den tukipalveluiden edustus.

Turun ammattikorkeakoulussa käytössä olevan ristiinarvioinnin vahvuus on, 
että arvioinnilla voidaan vertailla eri koulutusohjelmien oppimismenetelmiä ja 
-prosesseja sekä koulutusohjelmien välistä yhteistyötä. Tyypillisesti alueen ja asi-
akkaiden tarpeet ovat monialaisia, jolloin monialaisilla hankkeilla, kehittämis-
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ohjelmilla ja organisaatiorakenteilla voidaan parhaiten tukea työelämän inno-
vaatioiden syntyä. Ristiinarviointi on kehittävää arviointia, joka selvästi tukee 
monialaisuutta ja innovaatioiden syntymistä.

Ristiinarvioinnin ei tarvitse olla aina vakiomuotoisesti toteutettava menettely-
tapa, vaan perustelluista syistä sen muodot ja kohteet voivat vaihdella korkea-
koulun tarpeiden mukaisesti. Koulutusohjelma osallistui samaan aikaan Kor-
keakoulujen arviointineuvoston laatuyksikköarviointiin. Sen vuoksi ristiinarvi-
ointia räätälöitiin siten, että se keskittyi koulutuksen suunnittelun, toteutuksen 
ja arvioinnin prosessien kehittämiseen. Ristiinarvioinnin teemoista ja kysymyk-
sistä sovittiin rakennustekniikan koulutusohjelman koulutuspäällikön kanssa 
ennen arvioinnin toteuttamista. Ristiinarviointi myötävaikutti siihen, että Kor-
keakoulujen arviointineuvosto valitsi Turun ammattikorkeakoulun rakennus-
tekniikan koulutusohjelman koulutuksen laatuyksiköksi vuosille 2008-2009.

Rakennustekniikan koulutus on alueellisesti vaikuttavaa, sillä muun muassa pe-
rustamisen, talonrakennuksen ja korjausrakentamisen osaamisellaan se vastaa 
hyvin alueen tarpeisiin. Koulutusohjelma on merkittävä myös valtakunnallises-
ti, sillä se on saanut toteutettavakseen ylempään ammattikorkeakoulututkin-
toon johtavan koulutuksen sekä rakennusalan työnjohdon koulutusohjelman 
(rakennusmestarikoulutus). Koulutusohjelma on saavuttanut myös kansainvä-
listä tunnettuutta, sillä koulutusohjelman henkilöstö toimii alan kansainvälisten 
verkostojen asiantuntija- ja johtotehtävissä.  

Juha Kettunen
Turun ammattikorkeakoulun rehtori
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KOULUTUSOHJELMAN RISTIINARVIOINTI

1.1 Arvioinnin tausta

Euroopan korkeakoulutusalueen kehittämiseen vuoteen 2010 mennessä tähtää-
vä Bologna-prosessi sisältää laadunvarmistuksen kehittämisen haasteen. Berlii-
nin opetusministerikokouksessa vuonna 2003 ministerit edellyttivät, että vuo-
teen 2005 mennessä kaikissa prosessiin osallistuvissa maissa on oltava uskottava 
ja läpinäkyvä laadunvarmistusjärjestelmä. Kansallisiin laadunvarmistusjärjestel-
miin tulee kuulua mm. koulutusohjelmien tai korkeakoulujen arviointi, joka 
sisältää sisäisen arvioinnin, ulkoisen arvioinnin, opiskelijoiden osallistumisen 
arviointiin sekä tulosten julkistamisen. Mallina voi olla akkreditointi-, sertifi -
ointi- tai muu vastaava järjestelmä. 

Korkeakoulujen eurooppalaista arviointiyhteistyötä koordinoi European Asso-
ciation for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), jolle annettiin 
syksyllä 2003 Berliinin opetusministerikokouksessa tehtäväksi kehittää laadun-
varmistuksen eurooppalaisen käytännön suuntaviivat ja toimintaperiaatteet. 
Kaikkien mukana olevien maiden tuli tuottaa kuvaus laadunvarmistusjärjes-
telmästään. Suomessa opetusministeriön asettama työryhmä (Opetusministe-
riö 2004) määritteli kansallisen laadunvarmistuksen suuntaviivat vuonna 2004. 
Työryhmän ehdotuksen mukaisesti Suomessa otettiin vuonna 2005 käyttöön 
korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi. 

Laadunvarmistuksella tarkoitetaan työryhmän käyttämän vakiintuneen määri-
telmän mukaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla 
turvataan ja kehitetään korkeakoulun, sen järjestämän koulutuksen ja muun 
toiminnan laatua. Auditoinnin avulla halutaan varmistaa, että korkeakoululla 
on toiminnan jatkuvaa kehittämistä tukeva laadunvarmistusjärjestelmä ja että 
järjestelmä toimii tavoitteidensa mukaisesti. Korkeakoulut päättävät itse oman 
laadunvarmistusjärjestelmänsä erityistavoitteista, kehittämisestä sekä käytettä-
vistä menetelmistä. Korkeakouluilla on päävastuu kouluksensa laadusta ja kou-
lutuksen kehittämisestä. (Opetusministeriö 2004; Opetusministeriö 2007).

1
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Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) organisoimissa auditoinneissa sel-
vitetään, mitä laadullisia tavoitteita korkeakoulu on toiminnalleen asettanut ja 
arvioidaan, millaisilla prosesseilla ja menettelytavoilla korkeakoulu ylläpitää ja 
kehittää koulutuksen ja muun toiminnan laatua. Auditoinnin tavoitteena on ar-
vioida, toimiiko laadunvarmistus korkeakoulussa tarkoitetulla tavalla, tuottaako 
laadunvarmistusjärjestelmä toiminnan kehittämisen kannalta tarkoituksenmu-
kaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin, laatua parantaviin kehittämistoimen-
piteisiin. Auditoinnissa ei oteta kantaa korkeakoulun asettamiin päämääriin, 
laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteisiin, toiminnan sisältöön eikä tuloksiin si-
nänsä. (Korkeakoulujen arviointineuvosto 2007)

Turun ammattikorkeakoulun laadunvarmistuksen kehittämisessä on otettu huo-
mioon eurooppalaiset ja kansalliset suositukset laadunvarmistukselle. Laadun-
varmistus kattaa korkeakoulun koko toiminnan. Turun ammattikorkeakoulussa 
korostetaan laadunvarmistusjärjestelmän yhteyttä johtamisprosessiin eli toimin-
nanohjaukseen. Ammattikorkeakoulu on määritellyt laadunvarmistusjärjestel-
män tavoitteet, kokonaisrakenteen sekä osa-alueiden ja menettelyiden väliset 
yhteydet. Laadun arviointiin käytetään erilaisia menettelyitä, joilla on oma tar-
koituksensa osana laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuutta. 

ENQA:n suosituksen mukaan korkeakouluilla tulee olla viralliset menettelytavat 
koulutusohjelmien jatkuvaa kehittämistä varten. Turun ammattikorkeakoulussa 
koulutusohjelmien jatkuvan kehittämisen yhteinen virallinen ja systemaattinen 
menettelytapa on balanced scorecard -malliin perustuva 4T-toimintasuunnitel-
ma, jonka laatimisprosessiin sisältyy systemaattinen itsearviointi. 

Koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmää on vahvistettu ottamalla käyttöön 
monipuolisia menettelyjä, joilla on erilaiset tarkoitukset ja tavoitteet. Edel-
lä mainitun systemaattisen itsearvioinnin lisäksi vuonna 2007 päätettiin ottaa 
käyttöön toinen uusi menettely, koulutusohjelmien ristiinarviointi. Siinä koo-
taan ammattikorkeakoulun eri asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä, jonka 
tehtävänä on toteuttaa tietyn ennalta määritellyn koulutusohjelman kehittävä 
arviointi. Arviointiryhmä kootaan aina erikseen kunkin valitun koulutusohjel-
man arviointia varten. 

Ristiinarvioinnilla kehitetään koulutusohjelmien suunnittelu- ja toteutuspro-
sesseja sekä lisätään koulutusohjelmien valmiuksia määritellä ja arvioida kou-
lutuksen tavoitteita ja tuloksia. Tavoitteena on osaltaan varmistaa koulutuksen 
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laatua sekä tuottaa ja levittää dokumentoitua tietoa ammattikorkeakoulun kou-
lutuksen laadusta. Tässä raportissa kuvataan järjestyksessä kolmannen ristiinar-
vioinnin toteutus ja tulokset.

Kansallinen korkeakoulutuksen laadunvarmistuksen työryhmä (Opetusminis-
teriö 2004) painotti, että laadunvarmistusjärjestelmä vaatii tuekseen laajasti 
omaksutun laatukulttuurin eli yksilöllisen ja kollektiivisen sitoutumisen laadun 
ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Ristiinarviointi pyrkii osaltaan vahvistamaan 
ammattikorkeakoulun arviointiosaamista ja -kulttuuria. Kyseessä on arviointi-
ryhmien, koulutusohjelmien ja koko ammattikorkeakoulun kehittymisprosessi. 
Olennaista on muutoksen ja kehityksen tukeminen, ei niinkään sovittujen toi-
mintojen toteutumisen varmistaminen. 

Turun ammattikorkeakoulun ristiinarvioinnin mallia on kehitetty hyödyntäen 
paitsi ammattikorkeakoulun omaa arviointiosaamista myös ENQA:n suosituk-
sia sekä KKA:n arviointiraportteja. Turun ammattikorkeakoulun edustajat kävi-
vät myös tutustumassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ristiinarviointimalliin 
(Mikkonen ym. 2004), joka on keskeinen esikuva Turun ammattikorkeakoulun 
mallille. 

Turun ammattikorkeakoulussa koulutusohjelman ristiinarviointi on arviointi-
prosessi, jossa 

• eri tulosalueiden ja toimintojen edustajat arvioivat toisen tulosalueen toi-
mintoja yhden koulutusohjelman kehyksessä ja perehtyvät samalla koulu-
tusohjelman arviointiin käytännössä

• arviointiosaaminen vahvistuu ja kumuloituu kattavasti ammattikorkea-
koulun eri yksiköissä

• arviointiyhteistyö on luonteeltaan myönteistä ja rakentavaa vuorovaikutus-
ta, mikä osaltaan tuottaa mahdollisuuksia oppia muiden kokemuksista ja 
näkemyksistä

• noudatetaan kehittävän arvioinnin periaatetta 
• noudatetaan sovittuja eettisiä periaatteita
• tuotetaan dokumentoitua tietoa korkeakoulutuksen laadusta
• levitetään hyviä käytänteitä koko ammattikorkeakoulussa.

Ristiinarvioinnin tavoitteena on
• varmistaa koulutuksen mahdollisimman korkea laatu koko ammattikor-

keakoulussa
• kehittää koulutusohjelmien suunnittelu- ja toteutusprosesseja 
• lisätä valmiuksia koulutuksen laatukriteerien määrittelyyn ja arviointiin
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• parantaa koulutusohjelmissa valmiuksia määritellä ja arvioida tutkintojen 
osaamistavoitteita ja tuloksia 

• vahvistaa ammattikorkeakoulun laatukulttuuria.

1.2 Arvioinnin kohde ja arviointiryhmä 

Turun ammattikorkeakoulussa on tavoitteena, että kaikki koulutusjohtajat sekä 
merkittävä osa koulutuspäälliköistä pääsee osallistumaan arvioijina ristiinarvi-
ointiin. Tarkoitus on muodostaa kaikkien tulosalueiden asiantuntijoista koostu-
va ja vähitellen laajeneva arvioijien joukko, josta valittavat henkilöt suorittavat 
vuosittaiset koulutusohjelmien arvioinnit. Näin vältetään yksittäisten arvioijien 
liiallinen kuormittumien ja toisaalta edistetään arvioinneissa syntyneiden kehit-
tämisideoiden leviämistä. 

Koulutusohjelmien ristiinarvioinnit toteutetaan tulosalueiden tavoiteneuvotte-
luissa sovitussa järjestyksessä. Vararehtori ja kehityspäällikkö valmistelevat esi-
tyksen arvioitavista koulutusohjelmista. Rehtori päättää arvioitavista koulutus-
ohjelmista ja nimittää arviointiryhmät.

Koulutusohjelmien ristiinarvioinnit aloitettiin vuonna 2007. Tällöin arviointei-
hin osallistui kaksi koulutusohjelmaa. Turussa toimiva tietotekniikan koulutus-
ohjelma valittiin ensimmäiseksi ristiinarvioinnin kohteeksi. Palvelujen tuotta-
misen ja johtamisen koulutusohjelma oli toinen Turun ammattikorkeakoulussa 
ristiinarviointiin osallistuva koulutusohjelma. Vuonna 2008 arviointeihin osal-
listuu tämän raportin kohteena oleva rakennustekniikan koulutusohjelma sekä 
hoitotyön koulutusohjelma (Salo). 

Ristiinarviointiryhmän peruskokoonpano on 7–8 henkilöä: puheenjohtaja, sih-
teeri, kehityspäällikkö, koulutuspäällikkö, opettajaedustajat (2 kpl, toisella tut-
kimus- ja kehitystyön kokemusta), kehittämisen tulosalueen edustaja sekä opis-
kelija. Tällä pyritään riittävän laaja-alaiseen näkemykseen arviointiprosessissa. 
Kokoonpanoa määritettäessä otetaan huomioon seuraavat kriteerit:

• laatutyön ja arvioitavan alan tuntemus
• strategioiden ja kehittämisen painopistealueiden tuntemus
• kaikkien ammattikorkeakoulun keskeisten toiminta-alueiden asiantunte-

mus (koulutus, tutkimus- ja kehitystyö, tukipalvelut)
• opiskelijaedustus
• tasapainoinen tulosalueiden johdon, opettajien, opiskelijoiden ja tukipal-

veluiden edustus.
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Rehtori nimitti kehityspäällikön esityksestä rakennustekniikan koulutusohjel-
man arviointiryhmään seuraavat henkilöt:

Juhani Soini, koulutusjohtaja, puheenjohtaja
Tiina Häkkinen, suunnittelija, sihteeri
Ismo Kantola, kehityspäällikkö
Marianne Mertsola, opiskelija
Minna Scheinin, yliopettaja, kielikoulutuskeskuksen päällikkö
Aila Seikola, koulutuspäällikkö
Antonella Storti, kv-koordinaattori
Raija Tuohi, yliopettaja.

1.3 Koulutusohjelmien ristiinarviointien eettiset periaatteet

Koulutusohjelmien ristiinarviointien eettiset periaatteet on muotoiltu Korkea-
koulujen arviointineuvoston arviointien ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
ristiinarviointimallin pohjalta seuraavasti: 

• Ristiinarvioinnin ensisijaisena tarkoituksena on oppivan organisaation aja-
tuksen mukaisesti tukea koulutusohjelmien kehittymistä.

• Arviointiprosessin aikana tapahtuva keskustelu ja sen yhteydessä annettava 
palaute ovat luonteeltaan kehittävää ja muutosta tukevaa; ei valvovaa, tar-
kastavaa tai luokittelevaa.

• Arviointitilanteet ovat luottamuksellisia. Ilman luottamusta ei synny kehit-
tämistoiminnan edellyttämää avoimuutta ja rehellisyyttä.

• Arviointien palaute on rakentavaa, uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja tar-
joavaa.

• Arviointi on läpinäkyvää. Johtopäätösten ja suositusten tulee perustua itse-
arviointiraporttiin, siihen liittyviin tilastotietoihin ja arviointikeskusteluis-
sa ilmenneisiin asioihin. Arvioinnin loppuraportti on julkinen.

1.4 Arvioinnin teemat ja kysymykset 

Arviointiteemat ja kysymykset perustuvat ammattikorkeakoulun strategioihin 
ja tavoitteisiin, ristiinarvioinnin tavoitteisiin sekä ammattikorkeakoulun arvi-
ointiosaamiseen ja kokemukseen. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisut 
ovat lisänneet tietoa arviointien tarpeista, tavoitteista, toteutuksesta ja tuloksis-
ta. 
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Itsearviointia edeltävässä vaiheessa tulosalueen johtaja ja koulutuspäällikkö voi-
vat täydentää arviointikysymyksiä koulutusohjelman kannalta keskeisistä arvi-
oitavista kohteista. Yleisten ja yhteisten teemojen lisäksi voidaan keskittyä arvi-
oimaan koulutusohjelmalle tärkeitä asioita. 

Itsearviointiraportin teemoista ja kysymyksistä sovittiin rakennustekniikan kou-
lutusohjelman koulutuspäällikön kanssa. Ristiinarviointi räätälöitiin KKA:n laa-
tuyksikköarvioinnin mukaiseksi. Tukipalvelut jätettiin tämän ristiinarvioinnin 
ulkopuolelle. Arvioinnissa ei myöskään käsitelty KKA:n laatuyksikköarviointiin 
sisältyvää tulokset-kohtaa, sillä ristiinarviointi ei voi ottaa kantaa tavoitteenaset-
teluun ja saavutettuihin tuloksiin. Arvioinnissa keskitytään koulutuksen suun-
nittelun, toteutuksen ja arvioinnin prosessien kehittämiseen. Itsearviointia oh-
jaavat kysymykset olivat seuraavat: 
 
Toiminta

• Miten ammattikorkeakoulun yhteisesti sovitut linjaukset (strategiat) ja toi-
mintapolitiikat ohjaavat koulutusohjelman, opetussuunnitelman ja ope-
tuksen suunnittelua?

• Miten tulosalueen 4T-suunnitelma (strateginen kehys ja toimintasuunni-
telma) ohjaa koulutusohjelman ja sen opetuksen suunnittelua?

• Mitkä ovat opetuksen toteuttamista ohjaavat peruslinjaukset?
• Onko koulutusohjelmalla erityistä profi ilia esim. alueellisesta näkökulmasta?
• Miten koulutusohjelmassa varmistetaan, että sen tavoitteet päivittyvät ja 

vastaavat tulevaisuuden työelämän vaatimuksia?
• Miten työelämästä (ohjattu harjoittelu, opinnäytetyö, hankkeet ja projektit 

ym.) sekä aiemmista OPS-toteutuksista saatu palaute hyödynnetään kou-
lutusohjelman OPS-työssä?

• Miten työelämäyhteyksiä ja koulutusohjelman tutkimus- ja kehitystyötä 
hyödynnetään opiskelijan oppimisen ja opetuksen toteutuksessa?

• Miten tulosalueiden ja koulutusohjelmien välinen yhteistyö toteutuu ja 
miten yhteistyötä tehdään?

• Millaista on opettajien yhteistyö opetuksen toteutuksessa ja millaisin tuloksin?
• Miten opetussuunnitelmatyössä huomioidaan tutkimus- ja kehitystyön 

(T&K) näkökulma?
• Miten koulutusohjelma huomioi uuden tutkimustiedon ja miten sille teh-

dään tilaa suunnitelmissa?
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Toiminnan suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen
• Miten koulutuksen kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen näkyy kou-

lutusohjelman ja sen opetuksen suunnittelussa?
• Miten opetussuunnitelman laadinnassa hyödynnetään valtakunnallisia ylei-

siä ja koulutusohjelmakohtaisia kompetenssikuvauksia? 
• Miten resursseja hallitaan, arvioidaan ja kehitetään (esimerkiksi rahoitus, 

henkilöstön osaamispohja ja toimitilat)
• Miten koulutusohjelman opetussuunnitelmat (OPS) laaditaan, kuka niistä 

vastaa ja ketkä osallistuvat suunnittelutyöhön?
• Miten opetussuunnitelman toteuttaminen vuosittain suunnitellaan ja ket-

kä siihen osallistuvat? 
• Miten opintokokonaisuudet ja opintojaksot suunnitellaan?
• Miten toteutussuunnitelmissa huomioidaan opiskelijoiden henkilökohtai-

set opintosuunnitelmat (HOPS)?
• Miten opintojaksojen toteutuksen ajoitus on järjestetty? Mihin ajoitus pe-

rustuu?  Miten ajoituksen suunnittelu on toteutettu ja organisoitu?
• Miten arvioidaan ja varmistetaan koulutusohjelman tavoitteiden ja opetus-

suunnitelman toteutuminen?
• Miten työelämä osallistuu koulutusohjelman toteutuksen ja tulosten arvi-

ointiin?
• Miten opintojaksojen toteutuksen arviointi on järjestetty? Toteutuuko se 

kuten on sovittu?
• Miten opiskelijan oppimisen tukeminen ja ohjaus toteutuvat
a) opiskelijan tavoitteiden asettelussa ja ammatillisen kehittymisen tukemisessa?
b) opetusmenetelmien valinnoissa ja erilaisten oppimistyylien huomioimisessa?
c) oppimista edistävien oppimisympäristöjen ja työelämäyhteyksien raken-
tamisessa?
• Mikä on tietotekniikan ja avointen oppimisympäristöjen rooli ja merkitys 

opetuksen toteutuksessa?
• Millaisilla arviointimenetelmillä arvioidaan, onko opiskelijalle muodostu-

nut jäsentynyt ja syvällinen näkemys opiskeltavista aiheista? Arvioi käytet-
täviä menetelmiä.

• Miten arviointi- ja palautetietoa hyödynnetään koulutusohjelman kehittä-
mistyössä?

• Miten arvioidaan ja varmistetaan, ovatko opiskelijat saavuttaneet koulu-
tuksen tavoitteena olevat kompetenssit? 

SWOT:
• Koulutusohjelman vahvuudet ja kehittämishaasteet.
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ARVIOINTIPROSESSI

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiprosessin kulku on esitetty alla 
olevassa taulukossa. 

Ajankohta Vaihe

AMK:n johtoryhmän 
kokous 13.11.2007

Sovittiin rakennustekniikan koulutusohjelman osal-
listumisesta ristiinarviointiin vuonna 2008

21.12.2007 Arviointiryhmän nimeäminen

tammikuu 2008
Kehityspäällikkö ja rakennustekniikan koulutusohjel-
man koulutuspäällikkö sopivat arvioinnin kysymyk-
sistä

13.2.2008 Arviointi räätälöitiin ja aikataulutettiin koulutusjoh-
tajan ja koulutuspäällikön kanssa

4.3.2008 Kehityspäällikkö esitteli ristiinarviointimallin koulu-
tusohjelman henkilöstölle

13.2.–7.4.2008 Itsearvioinnin tekeminen (koulutusohjelma)

8.4.–21.4.2008
Perehtyminen itsearviointiraporttiin ja taustamateri-
aaliin, arviointiryhmän koulutus, työjaosta ja vastuis-
ta sopiminen, arviointivierailuun valmistautuminen 

22.4.2008 Arviointivierailu

23.4.–19.6.2008 Raportointi (arviointiryhmän työskentelyä)

Joulukuu 2008 Raportin julkistaminen ja arviointiryhmän palauteti-
laisuus koulutusohjelmalle

2



16

ARVIOINNIN TULOKSET

3.1 Yleistä

Tämä arviointi perustuu rakennustekniikan koulutusohjelman laatimaan itse-
arviointiraporttiin, arviointiryhmän vierailullaan 22.4.2008 tekemiin haastat-
teluihin, koulutusohjelman toimittamaan taustamateriaaliin sekä tietoverkossa 
oleviin opetussuunnitelmiin ja Totsu-järjestelmän1 tietoihin. Rakennusteknii-
kan koulutusohjelma toimitti itsearviointiraportin liitteinä rakennusalan kom-
petenssit, rakennustekniikan koulutusohjelman kompetenssimatriisin, talon-
rakennustekniikan vuoden 2008 lukusuunnitelman, mallin opintojakson to-
teutussuunnitelmasta, rakennetutkimuslaboratorion palveluhinnaston, listauk-
sen rakennustekniikan tietokoneohjelmista ja koulutusohjelman rahoituksen 
muodostumisen. Arviointiryhmä pyysi itsearviointiraporttiin täydennykseksi 
kuvaukset tutkimuspajatoiminnasta, harjoittelukäytännöstä sekä opinnäyte-
työn liittymisestä harjoitteluun ja T&K-työhön. Koulutusohjelma toimitti en-
nen arviointivierailua arviointiryhmän käyttöön pyydetyt täydennykset. Lisäksi 
arviointiryhmän käytössä olivat koulutusohjelman strateginen kehys, vuosien 
2007–2008 toimintasuunnitelmat ja opiskelijabarometri 2007. 

Rakennustekniikan koulutusohjelman itsearviointiraportissa on pitkälti poh-
jana korkeakoulujen arviointineuvoston laatuyksikkökilpailuun vuonna 2008 
tehty hakemus. Ristiinarviointiraportin työsti yksi koulutusohjelman yliopetta-
jista. Raportin tekstiä oli kirjoitettu vastuualueiden ja osaamisen mukaan. Ra-
porttia oli käsitelty muutamissa kokouksissa muun henkilöstön kanssa, ja kou-
lutuspäällikkö oli ollut mukana työssä. Koulutusjohtaja oli ollut mukana kou-
lutusohjelman ja tulosalueen välistä yhteyttä koskevissa asioissa. Arviointiryhmä 
pyysi haastatteluihin lisää henkilöstön edustajia lyhyellä varoitusajalla. Haastat-
teluun kutsuttiin koulutusohjelman itse nimeämien henkilöiden lisäksi yleisai-
neiden opettaja ja tuntiopettaja. Kaikki kutsutut henkilöt olivat läsnä tilaisuudes-
sa, mikä osoittaa sitoutumista toimintaan. SWOT:n tekemisessä olivat mukana 
myös opiskelijat. Neuvottelukunta ei ole osallistunut raportin tekemiseen. 

1 Totsu-järjestelmä on Turun ammattikorkeakoulun käyttämä sähköinen järjestelmä, johon 
laaditaan mm. opintojaksojen toteutussuunnitelmat. 

3
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3.2 Strategiatyö ja toiminnanohjaus

Toiminnan suunnittelu alkaa koulutusohjelmassa tulosalueen johdon aloittees-
ta. Tulosalueen johto laatii ensin tulosalueen toimintasuunnitelman. Tämän 
jälkeen laaditaan koulutusohjelman toimintasuunnitelma tulosalueen toimin-
tasuunnitelman pohjalta. Koulutuspäällikkö laatii toimintasuunnitelman mel-
ko valmiiksi ja se käsitellään koulutusohjelman kokouksessa. Tällöin opettajille 
tarjotaan mahdollisuus tuoda oma panoksensa suunnitelmaan. Yleensä opetta-
jat eivät halua suuria muutoksia. Johdon käsityksen mukaan opettajakunta on 
sitoutunut toimintasuunnitelman noudattamiseen. Henkilöstö kokee toiminta-
suunnitelman ensisijaisesti koulutuspäällikön työkaluna, joka esitellään viikko-
palavereissa ja opettajakunnan kokouksissa. Samalla koulutuspäällikkö tuo esille 
ne asiat, jotka toimintasuunnitelmasta on juurrutettava opetukseen. Opettaja-
kunta kokee yleisesti, että 4T-portaali ei ole heille tuttu. Toimintasuunnitelman 
käsittelyssä ovat mukana vain ammattiaineiden opettajat ja näin ollen yleisainei-
den opettajille toimintasuunnitelma voi jäädä vieraaksi. 

Jokainen opettaja tekee varsinaisen opetuksen suunnittelun opintojaksotasolla 
itse. Todettiin, että yhteisiä opetuksen suunnittelupalavereja ei pidetä. Koulu-
tusohjelmassa toimii runsaasti ulkopuolisia henkilöitä tuntiopettajina, ja suuri 
ulkopuolisten opettajien määrä aiheuttaa opetuksesta vastaavalle henkilöstölle 
haasteita. Suunnittelussa tulee varmistua siitä, että opetukseen ei tule päällek-
käisyyksiä ja aukkopaikkoja. Ongelmana on myös opetuksen kehittäminen ja 
jatkuvuus pitkällä tähtäimellä. Toisaalta runsaalla asiantuntijamäärällä voidaan 
varmistua siitä, että opiskelijat saavat viimeisintä tietoa työelämästä ja siellä ta-
pahtuvista muutoksista. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus tutustua alueen 
yrityksiin ja luoda jo opiskeluaikana henkilösuhteita työelämän edustajiin. 

Itsearviointiraportin mukaan toiminnan suunnittelua ohjaavat vanhat perinteet, 
sillä kyseessä on vanha ja perinteikäs koulutusohjelma. Toiminnan suunnitte-
lussa merkittävänä vaikuttajana on koulutusohjelman suuri T&K-projektien 
ja palvelutoiminnan määrä. Toiminnan suunnittelun vapautta rajoittavat myös 
valtakunnallisesti määritellyt lainsäädännön mukaiset rakennusinsinööriltä vaa-
dittavat pätevyydet (Suomen rakentamismääräyskokoelma A2). Koulutusohjel-
massa koetaan, että toimintaa kehitetään runsaasti epävirallisilla foorumeilla, 
kuten yhteisessä opettajanhuoneessa, yhteisillä kahvitauoilla ja välituntikeskus-
teluissa. Näissä tilaisuuksissa tapahtuu päivittäin jatkuvaa yhteistyön ylläpitoa, 
suunnittelua ja kehittämistä. Haastattelussa kävi ilmi, että opettajien epäviralli-
set keskustelut ovat tärkeä tiedon jakamisen muoto. Tavoitteellisempaa kehittä-
mistä tehdään viikkopalavereissa, joissa valmistellaan asioita koulutusohjelman 
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kuukausittaisiin palavereihin päätettäväksi. Neuvottelukunnan rooli toiminnan 
suunnittelussa on neuvoa antava. Se ei osallistu operatiivisen toiminnan suun-
nitteluun. Kompetensseja on käsitelty neuvottelukunnan kokouksissa yleisellä 
tasolla. Neuvottelukunta toimii erittäin aktiivisesti tuoden koulutusohjelmalle 
työelämän ajankohtaisia näkymiä ja tulevaisuuden kuvia.

Opiskelijoiden edustajat ovat mukana koulutusohjelman kokouksissa, jossa 
heille tarjoutuu mahdollisuus osallistua toimintasuunnitelman sisällön muok-
kaukseen. Haastattelun perusteella opiskelijat kokevat yleisesti, että toiminnan 
suunnitteluvaiheessa kysytään heidän mielipiteitään ja niitä arvostetaan toteu-
tusvaiheessa. Opiskelijat kokevat myös, että opettajat ovat helposti lähestyttäviä 
ja että opettajat ottavat huomioon heidän toiveensa opintojaksojen toteuttami-
sessa. Koulutusohjelman toiminnassa ovat mukana myös opiskelija-assistentit, 
joiden tehtävänä on avustaa opetuksessa, esimerkiksi laskuharjoituksissa. He to-
teuttavat myös palvelu- ja T&K-toimintaa.

Arviointiryhmän näkemyksen mukaan koulutusohjelman toimintasuunnitel-
man laatiminen on pääasiassa koulutusjohtajan ja koulutuspäällikön toimin-
taa. Opettajat eivät aktiivisesti osallistu sen valmisteluun. Yhteistyötä on syytä 
lisätä ja varmistaa kaikkien koulutusohjelman opettajien mahdollisuus osallis-
tua suunnittelu- ja kehittämistoimintaan. Suositeltavaa on alakohtaisten tiimi-
en muodostaminen, jossa suurten opintokokonaisuuksien opetussisällöt käsitel-
lään päällekkäisyyksien ja aukkopaikkojen välttämiseksi. Samalla varmistutaan 
siitä, että suuri tuntiopettajien joukko antaa opetusta, joka luontevalla tavalla 
täydentää koulutusohjelman omien opettajien opetusta.

3.3 Koulutusohjelman osaamisen kehittäminen

Itsearviointiraportin mukaan koulutusohjelman opettajat ovat aktiivisesti mu-
kana toimialan kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, mikä tukee osaltaan 
opettajien ammatillisen asiantuntemuksen ylläpitoa ja osaamistarpeiden enna-
kointia. Haastattelut tukivat tätä näkemystä. Koulutusohjelman opettajat toi-
mivat usein T&K-hankkeiden projektipäälliköinä tai tutkijoina. T&K-toimin-
ta ylläpitää opettajien ammattitaitoa ja tuntumaa alan uusimpaan kehitykseen. 
Toisaalta tutkimuspajojen avulla myös projektityöntekijät pääsevät mukaan 
opetustyöhön esimerkiksi ohjaamalla opiskelijatiimejä. 
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Itsearviointiraportin mukaan opettajien koulutustarpeet käydään läpi kehitys-
keskusteluissa. Koulutuspäällikkö ja opettajat keskustelevat vapaamuotoisem-
min kehitettävistä kohteista ja ajankohtaisista ongelmista noin kerran viikossa. 
Henkilöstön haastattelussa tuli esiin, että koulutukseen on päässyt aina halu-
tessaan. Henkilöstön pedagoginen koulutus on ollut yksittäisten henkilöiden 
tutkintoon johtavaa lisäkoulutusta. Henkilöstön jatkokoulutus on kytketty mu-
kaan T&K-toimintaan ja opiskelijoiden opinnäytetöihin. Koulutusohjelmassa 
on kehitetty opinnäytetyön ohjausta ja se onkin nopeuttanut töiden valmistu-
mista. Pedagogisen osaamisen kehittäminen näyttää keskittyvän tutkimuspaja-
toiminnan ympärille. 

Arviointivierailulla kävi ilmi, että koulutusohjelman kehityskeskustelukäytäntö 
ei ole kovin vakiintunutta. Kehityskeskusteluun on mahdollisuus ja jotkut käyt-
tävät tilaisuuden hyväkseen, toiset eivät. Henkilöstö koki tärkeiksi viikoittaiset 
kokoukset. Tapaamiset ohjaavat koulutusohjelman työskentelyä ja ne koetaan 
jonkinlaisiksi ryhmäkehityskeskusteluiksi. Henkilöstön kehittämisen suuntavii-
vat ovat pitkälti perustuneet siihen, että henkilöstö tuntee toisensa hyvin. Epä-
viralliset keskustelut koettiin tärkeämmäksi kuin viralliset. 

Vapaamuotoiset tapaamiset eivät voi korvata kahdenkeskisiä kehityskeskuste-
luja. Kehityskeskustelujen tarkoituksena on linkittää yksittäisen henkilön ke-
hittymissuunnitelma sekä koulutusohjelman että koko ammattikorkeakoulun 
tavoitteisiin ja painopisteisiin. Vapaamuotoisten keskustelujen ohella kehitys-
keskustelu tarjoaa välineen tavoitteelliseen suunnitteluun. Vierailun perusteella 
näyttää siltä, että kehityskeskustelu ei ole merkittävä laadunvarmistuksen työ-
kalu rakennustekniikan koulutusohjelmassa. Henkilöstön osaamisen kehittämi-
nen on henkilökohtaisiin intresseihin perustuvaa. Yhteistä suunnitelmaa koko 
henkilökunnan kehittämiseksi ei ole. 

Ulkopuoliset asiantuntijat ja tuntiopettajat nähtiin muuta opetusta täydentävi-
nä. Tuntiopettajille on yritetty järjestää perehdyttämistilaisuuksia, mutta vain 
harvat ovat päässeet osallistumaan näihin tilaisuuksiin. Sivutoimisten opettajien 
opetuksen integrointi muuhun koulutusohjelman työhön nähtiin haasteellisek-
si. Koulutuspäällikkö näki tämän kehittämiskohteena. Neuvottelukunnassa ole-
vat sivutoimiset tuntiopettajat kokivat kuitenkin olevansa osa ammattikorkea-
koulun toimintaa. Haastattelussa neuvottelukunnan edustajat olivat sitä miel-
tä, että opettajien työelämätuntemusta tulisi parantaa. Opettajien työelämätun-
temus ei synny pelkästään sillä, että sivutoimiset opettajat käyvät työelämästä 
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opettamassa. Neuvottelukunnan toiveena on, että opettajat olisivat tiiviimmin 
yhteydessä työelämään esimerkiksi opiskelijoiden työelämäjaksojen ohjauksen 
kautta. Koulutusohjelman tulisikin kiinnittää jatkossa huomiota henkilöstön 
työelämäosaamiseen ja työelämäyhteyksien ylläpitoon. Henkilöstön työelämä-
osaamisen ylläpito on ajankohtainen ja vaativa tehtävä kullekin opettajalle sekä 
koko koulutusohjelmalle. 
   
SWOT-analyysin mukaan kehittämiskohteina ovat esimerkiksi pedagogisten 
taitojen ja opetusmateriaalien moni puolis tami nen, verkko-opetus, monipuo-
listen tutkimuslaitteiden käyttö opetuksessa ja tutkimuksessa sekä tutkimuk-
sellisen otteen lisääminen opetuksessa. On suositeltavaa, että koulutusohjelma 
tekee koko henkilöstöä koskevan osaamisen kehittämissuunnitelman niin, että 
henkilökunta yhdessä osallistuu koulutukseen ja sen yhteydessä etsii ratkaisu-
ja SWOT-analyysin kehittämiskohteisiin. Koulutusohjelma voi hyötyä myös 
opettajien systemaattisesta täydennyskoulutuksesta. Yhtenä mahdollisuutena 
on henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman laatiminen (esim. Personal 
Development Plan2). Osaamismatriisin avulla opettaja voi tarkastella omia työ-
tehtäviään, ydinosaamisalueita ja niiden kehittämistä sekä ammatillisia arvoja. 
Ammatillisissa arvoissa voidaan tarkastella myös kollegiaalista yhteistyötä sekä 
yhteisopettajuuden mahdollisuuksia.

3.4. Yhteydet elinkeinoelämään

Itsearviointiraportin mukaan koulutusohjelman opettajat toimivat opetustyön 
ohella rakennusalan kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, joita ovat esi-
merkiksi Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Betoniyhdistys BY, Teräsrakenneyh-
distys TRY, Suomen konsulttiyhdistys SNIL, Suomen hitsausteknillinen yh-
distys, Siltaseura, Suomen Tieyhdistys STY, Liikennesuunnittelun seura, TEK, 
Suomen Geoteknillinen Yhdistys SGY, International Society for Soil Mechanics 
and Geotechnical Engineering ISSMGE, Deep Foundations Institute DFI ja 
International Society for Micropiles ISM. 

Rakennustekniikan koulutusohjelman tukena toimii neuvottelukunta, jonka jä-
senet edustavat rakennusalan johtavia toimijoita sekä julkisella että yksityisel-
lä sektorilla. Neuvottelukunnassa on kattavasti edustettuina rakennustekniikan 
koulutusohjelman kannalta keskeisiä toimialoja sekä toimijoita. 

2 Stefani, L. 2003. PDP/CPD e-portfolios: rising to the challenge of modelling good practi-
ce. Higher Education Academy 2007. Th e UK Professional Standards Framework.    
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Johdon ja henkilökunnan haastatteluissa työelämäyhteistyö ja -yhteydet nähtiin 
koulutusohjelman erityisenä vahvuutena. Toisaalta neuvottelukunnan haastat-
telussa tuli ilmi, että neuvottelukunnan mielestä opettajakunnan työelämäyh-
teydet ovat riittämättömiä. Neuvottelukunta toi voimakkaasti esille parannus-
ehdotuksena opettajien työelämäjaksojen lisäämisen sekä opettajien aktiivisem-
man jalkautumisen kentälle harjoittelun ja opinnäytetöiden ohjauksen yhtey-
dessä. Neuvottelukunnan ja opettajakunnan arvioissa oli tältä osin havaittavissa 
ristiriita, johon koulutusohjelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Itsearviointiraportin mukaan koulutusohjelmalla on suuri määrä sivutoimisia 
tuntiopettajia, jotka toimivat päätyössään Varsinais-Suomen keskeisten raken-
nusalan toimijoiden palveluksessa. Päätyökseen elinkeinoelämässä toimivien 
tuntiopettajien runsas käyttö tuo elinkeinoelämän osaamisvaatimukset ja vii-
meisimmät odotukset opiskelijoiden käyttöön ja koulutusohjelman saataville. 
Haastattelujen aikana jäi kuitenkin epäselväksi, miten koulutusohjelman opet-
tajaviroissa sekä päätoimisina opettajina toimivat henkilöt pystyvät hyödyntä-
mään tuntiopettajien työelämäyhteyksiä ja kokemuksia, ja millä tavalla nämä 
vaikuttavat koulutusohjelman opetussuunnitelmatyöhön ja opetushenkilökun-
nan T&K-toiminnan suuntaamiseen.

Valtakunnallinen verkostoituminen on tapahtunut Suomen ammattikorkea-
koulujen rakennustekniikan koulutusohjelmien yhteistyönä. Vuonna 2000 Ra-
kennusteollisuus (RT) otti vetovastuun koulutuksen jatkuvasta strategiasuun-
nittelusta. Valtakunnallisella koulutuksen suunnittelun yhteistyöllä voidaan tu-
kea rakennusalalla lainsäädännössä määriteltyjen pätevyyksien saavuttamista jo 
opiskeluaikana.

3.5. Tutkimus- ja kehitystoiminta sekä ammattikorkeakoulun  

      sisäinen yhteistyö

Koulutusohjelman T&K-toiminnan keskeisimpiä hankkeita on ollut pienta-
lojen rakentamiseen soveltuva ”Timperi-puurunkojärjestelmä” ja rakennusten 
perustusten vahvistamisen hankekokonaisuus. Nämä kaksi T&K-hanketta ovat 
koulutusohjelman kannalta kansainvälisesti merkittäviä. Koulutusohjelma on 
aloittanut uutena toimintamallinaan omakotitalojen rakentamisen yhteistyössä 
Turun ammatti-instituutin kanssa. 
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Itsearviointiraportin mukaan koulutusohjelman opettajat toimivat usein T&K-
hankkeiden projektipäällikköinä ja osallistuvat hankkeiden johtoryhmätoimin-
taan tai toimivat tutkijoina. Haastatteluista jäi vallalle kuitenkin sellainen kä-
sitys, että kaikki opettajat eivät osallistu T&K-toimintaan: päävastuussa olevat 
opettajat ovat erittäin aktiivisia, muut sen sijaan varsin passiivisia. Arviointiryh-
män tietoon ei tullut, miten yleisaineiden opettajien osaaminen T&K-toimin-
nan tukena huomioidaan. 

Rakennustekniikan T&K-toiminta ja useat uudet projektit on toteutettu pää-
sääntöisesti yhteishankkeina ammattikorkeakoulun muiden koulutusohjelmien 
kanssa. Yhteistyötä on tehty tietotekniikan koulutusohjelmien, viestinnän kou-
lutusohjelman, kestävän kehityksen ja kala- ja ympäristötalouden koulutusoh-
jelmien, fysioterapian, toimintaterapian sekä palvelujen tuottamisen ja johta-
misen koulutusohjelmien kanssa. Ammattikorkeakoulun sisäinen monialainen 
projektiyhteistyö koettiin opettajien keskuudessa hyvänä mahdollisuutena uusi-
en aluevaltauksien tekemiseksi.

Haastattelut vahvistivat, että opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua T&K-
hankkeisiin tutkimuspajoissa, harjoittelijoina, kesätyöntekijöinä, opiskelija-
assistentteina sekä projektitöiden ja opinnäytetöiden tekijöinä. Opiskelijoiden 
käsitys näistä oppimistavoista oli erittäin positiivinen, ja he kokivat projekteihin 
mukaan pääsyn helpoksi ja henkilökunnan asenteen kannustavaksi.

3.6 Koulutusohjelman kansainvälistymisen haasteita

Koulutusohjelmalla on hyvät edellytykset kansainvälisen toiminnan kehittämi-
seen ja laajentamiseen. Rakennustekniikan itsearviointiraportissa todetaan, että 
koulutusohjelma työskentelee monella tavoin kansainvälistymisen alueella. Tär-
keänä kansainvälistymisen kanavana on toiminta kansainvälisissä järjestöissä. 
Opiskelijoiden ja opettajien osallistumista kansainvälisiin vaihtoihin tuetaan. 
Koulutusohjelman tekemässä SWOT-analyysissä kansainvälisyys on nostettu 
kehittämisen kohteeksi. 

Itsearviointiraportissa tuodaan esiin koulutusohjelman toiminta kansainvälisis-
sä järjestöissä: International Society for Soil Mechanics and Geotechnical En-
gineering ISSMGE, Deep Foundations Institute DFI ja International Society 
for Micropiles ISM.  Lisäksi koulutusohjelma on mukana kansainvälisessä in-
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sinöörikoulutuksen Conceiving- Designing- Implementing- Operating real-
world systems and products eli CDIO-yhteistyössä sekä Pohjois-Euroopan ra-
kennusakatemiassa (Bauacademy of Northern Europe).3 

Raportissa mainitaan, että opiskelijavaihtoon lähtee vuosittain keskimäärin vii-
si opiskelijaa. Vaihto-opiskelijoita saapuu keskimäärin seitsemän. Opettajavaih-
toon lähtevien ja saapuvien keskimääräinen lukumäärä on kolme. Koulutus-
ohjelmalla on Erasmus-sopimus seitsemäntoista eurooppalaisen korkeakoulun 
kanssa. Opiskelijoilla on mahdollisuus toteuttaa harjoittelu ulkomailla ja sitä 
varten on mahdollista saada stipendejä alan järjestöistä. Opiskelijoiden liik-
kuvuus on kannustuksesta ja tukitoimista huolimatta laskenut merkittävästi4. 
Koulutusohjelman henkilöstön ja opiskelijoiden mielestä jähmeän kansainväli-
sen liikkuvuuden syynä on hyvä kansallinen työtilanne, joten opiskelijat jäävät 
mieluusti kotimaahan esimerkiksi työharjoitteluun. 

Ammatin harjoittamisen kannalta lainsäädännössä määritellyt pätevyysvaati-
mukset ohjaavat eri suuntautumisvaihtoehtojen sisältöjä (Suomen rakentamis-
määräyskokoelma A2). Koulutusohjelman raportissa todetaan, että opiskelijoil-
le tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja opintojaksot on 
pyritty sijoittamaan joko syksyn tai kevään periodeille niin, että opiskelu ul-
komailla on mahdollista. Käytännössä tämä ei ole kuitenkaan innostanut opis-
kelijoita vaihto-opiskeluun. Pakollisten opintojen runsaus (ammattipätevyyden 
näkökulmasta) näyttää rajoittavan opiskelijoiden intoa hakeutua vaihto-opiske-
lijaksi. Ulkomailla harjoittelua puolestaan voi vaikeuttaa se, että harjoittelu on 
jaettu kolmelle vuodelle 10 opintopisteen pituisiin jaksoihin. Tällöin ulkomai-
seen harjoitteluun lähtevä opiskelija ei saa ammattikorkeakoulun harjoittelu- ja 
matkatukea, koska opintopisteitä ei ole riittävästi kolmen kuukauden jaksolle. 
Arviointiryhmän näkemyksen mukaan harjoittelua koskevassa ohjeistuksessa on 
tarpeen tuoda esiin, että ulkomaisesta harjoittelusta saa vähintään 15 opintopis-
tettä. 

Kansainvälisyyden merkitys opinnoissa on voimistunut viime vuosien aikana, 
kun ulkomaisten työntekijöiden määrä suomalaisilla työmarkkinoilla on lisään-
tynyt ja suomalaisyritykset ovat kansainvälistyneet. Tämä on otettu huomioon 
myös Turun ammattikorkeakoulun ohjeistuksissa. Turun ammattikorkeakou-
lun tutkintosäännössä todetaan, että opintojen yleisenä tavoitteena on muun 
muassa riittävän viestintä- ja kielitaidon sekä asianomaisen alan kansainvälisen 
     
3 Ks. myös http://www.cdio.org/.
4 Tieto Lotus Notes-pohjaisesta Interdocs-järjestelmästä.
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toiminnan edellyttämien valmiuksien saavuttaminen. Lisäksi opetussuunnitel-
mien rakennetta ja sisältöä koskevassa päätöksessä mainitaan seuraavaa: ”Kan-
sainvälisyys sisältyy opetussuunnitelmaan tavoitteena saavuttaa kansainvälisen 
vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Opiske-
lijalle on oltava koulutusohjelman opetussuunnitelmassa tarjolla vähintään 15 
opintopistettä vieraskielisiä opintoja”. (Turun ammattikorkeakoulun rehtorin 
päätös 27.9.2006). 

Rakennustekniikan opetussuunnitelman mukaan opiskelija voi suorittaa kou-
lutusohjelman tarjoamia vieraskielisiä opintoja yhteensä 7 opintopistettä (Ra-
kennustekniikan opinto-opas 2008–2012, 5) ja jokaisen opiskelijan on suori-
tettava vähintään 3 opintopistettä vieraskielisiä opintoja kulloisenkin tarjonnan 
mukaan. Lisäksi opiskelija voi suorittaa tulosalueen (tekniikka, ympäristö ja ta-
lous) tarjoamia vapaasti valittavia vieraskielisiä opintoja 15 opintopistettä. Vie-
raskieliset opinnot ovat usein tutkimuspaja- tai projektiopintoja tai ulkomaisten 
vaihto-opettajien tai vierailijoiden pitämiä. 

Koulutusohjelman suunnitelma tutkimuspaja- ja projektiopintojen toteuttami-
seksi englanniksi on hyvä alku sisällyttää kansainvälisyys osaksi opetussuunni-
telmaa. Ulkomaisilla vaihto-opiskelijoilla on siten paremmat mahdollisuudet 
suorittaa opintoja koulutusohjelmassa ja samalla koulutusohjelman opiskelijat 
voivat tehdä yhteistyötä ulkomaisten opiskelijoiden kanssa. Opintojen toteutus 
englanniksi harjaannuttaa luontevalla tavalla opettajia ja opiskelijoita käyttä-
mään englannin kieltä sekä toimimaan vuorovaikutteisesti. Henkilöstö toi haas-
tattelussa esiin, että rakennustekniikassa tutkitaan myös mahdollisuuksia liittää 
T&K-toimintaa ja kansainvälisyyttä laajemmin opetukseen. Toiminta on käyn-
nistynyt kansainvälisen verkkolehden Bond Zonen myötä, jonka toimitustyöstä 
opiskelijat vastaavat. (Bond Zone-verkkolehti on osa ISM-toimintaa, kts. edel-
lä) Kiinnostavalta vaikuttaa myös yhteistyön käynnistäminen kestävän kehityk-
sen koulutusohjelman kanssa koulutuspakettien suunnittelusta esimerkiksi ke-
hitysmaihin. 

Koulutusohjelman opiskelijat kaipaavat opinnoissaan enemmän valmiuksia toi-
mia aktiivisesti vieraalla kielellä. Erityisesti kaivataan omaan suuntautumisa-
laan liittyvän sanaston hallintaa ja valmiutta toimia englanniksi. Koska englan-
nin kielen opintojaksot toteutetaan ennen suuntautumisvaihtoehdon valintaa, 
oman ammattispesifi n kielitaidon hankkiminen jää opiskelijan oman aktiivi-
suuden ja kiinnostuksen varaan. Työelämän edustajat korostavat kansainvälisten 
valmiuksien ja kokemuksen merkitystä rakennusalalla. He kannustavat opiskeli-
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joita hankkimaan kansainvälistä kokemusta sekä painottavat kielitaidon ja kult-
tuurituntemuksen merkitystä laajenevilla työmarkkinoilla. Työmarkkinoiden 
muutokset tulevat esiin mm. vierastyövoiman lisääntymisessä, kansainvälissä 
alihankintasopimuksissa sekä ulkomaisten yritysten tulemisessa Suomen mark-
kinoille ja toisin päin. Erityisesti peräänkuulutetaan sujuvaa ammattialan ter-
minologian hallintaa englanniksi. Toisaalta painotetaan myös kykyä ja valmiut-
ta kommunikoida ja tuottaa tekstiä sujuvasti suomeksi. Valmiuksia tulisi saada 
myös erilaisten kulttuurien kohtaamiseen ja kulttuurien välisten erojen sovitte-
luun. Tulevaisuudessa kotimaisissa rakennuskohteissa on yhä enemmän eri kult-
tuurien edustajia työntekijöinä. 

Koulutusohjelman kansainvälistyminen on perustunut toistaiseksi muutami-
en opettajien omaan aktiivisuuteen sekä yksittäisiin toimintoihin. Opiskeli-
joiden suunnitelmallinen ohjaaminen (ammatillisesti) sekä kansainvälisyyden 
sisällyttäminen konkreettisesti opetussuunnitelmaan voivat innostaa opiskeli-
joita ulkomaiseen opiskeluun ja harjoitteluun. Lisäämällä opintovaatimuksiin 
vieraskielistä kirjallisuutta tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus tutustua oman 
alan sanastoon paremmin. Lisäksi opintoihin voidaan sijoittaa vuorovaikutusta 
ja vieraan kulttuurin kohtaamista tukevia valmiuksia esimerkiksi osana kielten 
opiskelua. Kansainvälisyys näyttää hakevan vielä muotoaan eikä sitä ole täysin 
mielletty osaksi opetuksen toteutusta. On suositeltavaa tutkia kaksoistutkinnon 
mahdollisuutta yhteistyössä hyväksi havaitun kansainvälisen yhteistyöoppilai-
toksen kanssa. Myös ymmärrystä eri maiden ammatinharjoittamisen vaatimuk-
siin tulee lisätä.  

3.7 Opetussuunnitelman ja opetuksen suunnittelu

Itsearviointiraportin mukaan rakennustekniikan koulutusohjelman opetus-
suunnitelma laaditaan vuosittain noudattaen ammattikorkeakoulun ohjeistusta. 
Kullekin opintojaksolle on nimetty opettaja, joka vastaa opintojakson kehittä-
misestä. Työssä ovat mukana tarvittaessa myös opiskelijaedustajat. Opetussuun-
nitelmaa käsitellään myös neuvottelukunnassa, erityisesti jos tekeillä on laajem-
pia muutoksia. Koulutuspäällikkö suunnittelee opetussuunnitelman (jatkossa 
OPS) toteuttamisen päälinjat yhdessä suuntautumisvaihtoehtovastaavien5 kans-
sa. Yksittäiset opintojaksot suunnittelee opintojakson vastuuopettaja. 

5 Arviointiryhmä käyttää AMK:n virallista termiä suuntautumisvaihtoehtovastaava koulu-
tusohjelman raportissa olevan linjavastaavan sijaan.



26

Henkilöstön haastattelussa tuli esille, että tulosalueen (tekniikka, ympäristö ja 
talous) OPS-työryhmä kokoontuu kuukausittain ammattikorkeakoulun OPS-
työn koordinaattorin johdolla. Rakennustekniikan koulutusohjelman edusta-
ja tuo työryhmän työskentelystä OPS-ohjeistusta koulutusohjelmaan. Työryh-
mässä ei ole opiskelijaedustajaa. Suuntautumisvaihtoehtovastaavat huolehtivat 
koulutusohjelman 3. ja 4. vuoden opintojen suunnittelusta ja sisällöstä. 1. ja 2. 
vuoden opintojaksojen sisällöistä vastaavat substanssiosaajat: henkilöstön haas-
tattelun mukaan esimerkiksi matematiikan opettaja saa suunnittelun pohjaksi 
tiedon opintojaksojen laajuuksista ja hän suunnittelee matematiikan opetuksen 
sisällön. 

Opiskelijoiden haastattelussa tuli esiin, että opiskelijat osallistuvat OPSin ke-
hittämiseen palautteen avulla. Opiskelijat voivat antaa palautetta Totsu-järjes-
telmän avulla. He kokevat myös, että opettajatuutoreita, suuntautumisvaihto-
ehtovastaavia ja koulutuspäällikköä sekä opinto-ohjaajaa on helppo lähestyä. 
Kompetenssin käsite on opiskelijalle vieras. OPSiin opiskelijoita on perehdytet-
ty jonkin verran tuutortunneilla. Tarkempi tutustuminen on jätetty opiskelijan 
omaksi tehtäväksi viitaten verkkosivuihin.

Itsearviointiraportin mukaan kaikki koulutusohjelman päätoimiset opettajat 
osallistuvat uuden opetussuunnitelman suunnitteluun. Toisaalta haastatteluissa 
ilmeni, että suuntautumisvaihtoehtovastaavat suunnittelevat OPSin viikkopala-
vereissaan koulutuspäällikön johdolla. OPSin muutostarpeita tulee esille koko 
ajan ja niitä käsitellään koulutusohjelmakokouksissa. Suuntautumisvaihtoehto-
vastaavien viikkopalavereihin osallistuu viisi koulutusohjelman opettajaa koulu-
tuspäällikön lisäksi. Palaverit ovat tehokas tapa käsitellä OPSia, mutta toisaalta 
suuri joukko opetusta hoitavasta henkilökunnasta ja opiskelijoiden edustus jää 
tämän suunnittelutyön ulkopuolelle. Suositeltavaa on, että OPSin suunnittelua 
ja kehittämistä varten pidetään erityisiä tilaisuuksia, joihin kaikki päätoimiset 
opettajat ja opiskelijoiden edustajat voivat tuoda panoksensa. OPSiin sitoutu-
minen saattaa jäädä vähäiseksi sellaisen opettajan osalta, joka voi osallistua OPSin 
kehittämiseen vain valmiin ehdotuksen pohjalta koulutusohjelmakokouksessa. 

Yleisaineiden opettajat jäävät suunnittelun ulkopuolelle ja tämä saattaa aiheut-
taa sen, että ammattiaineiden ja yleisaineiden opetus eivät välttämättä tue toisi-
aan. Yhteistyötä koulutusohjelman opettajien välillä esimerkiksi opintojaksojen 
suunnittelussa ei tullut esille. SWOT-analyysissä on todettu koulutusohjelman 
kehittämiskohteeksi mm. opintojaksojen koordinointi keskenään yhteensopi-
vaksi.
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Haastatteluissa ilmeni, että OPSin pohjana ovat valtakunnalliset kompetenssit, 
joiden laatimiseen koulutuspäällikkö ja suuntautumisvaihtoehtovastaavat ovat 
osallistuneet. Itsearviointiraportin mukaan Rakennusteollisuus RT:n tuella laa-
dittua kompetenssimatriisia pidetään ajan tasalla valtakunnallisena yhteistyönä. 
Kompetenssit vaikuttavat tämän matriisin kautta opintojaksokuvauksiin. Jo-
kainen opettaja suunnittelee omien opintojaksojensa toteutuksen huomioiden 
kompetenssimatriisin tavoitteet. Kullekin opintojaksolle on nimetty opettaja, 
joka vastaa opintojakson kehittämisestä. Haastattelujen mukaan OPSin suun-
nittelussa otetaan huomioon myös lakiin ja täydentäviin rakentamismääräyksiin 
perustuvia rakennusalan suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyksiä. 

Itsearviointiraportin mukaan palaute ohjaa OPSin suunnittelua ja opetuksen 
painopisteitä. Erityisesti suuntaavissa ammattiopinnoissa on pyritty joustavas-
ti ottamaan huomioon työelämästä kuuluvat haasteet ja uudet, ajankohtaiset 
teknologiat. Tarjottavia suuntautumisvaihtoehtoja on myös tarkistettu vuosien 
kuluessa. Esim. restaurointi on liitetty vuonna 2008 mukaan entiseen kiinteis-
töjohtamisen suuntautumisvaihtoehtoon. 

Arviointimateriaalista ei käy ilmi, miten kompetensseja koulutusohjelmassa on 
käsitelty. Kompetensseja on selvästikin mietitty, sillä arviointiraportin liitteessä 
1 kuvatut rakennusalan kompetenssit eivät ole täysin yhtenevät valtakunnallisen 
projektin ”Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakou-
lutusalueeseen” julkaisemiin rakennustekniikan koulutusohjelman kompetens-
seihin nähden. Rakennustekniikan koulutusohjelman kompetenssimatriisin ot-
sikot poikkeavat molemmista edellä mainituista kompetenssimäärityksistä.  Ma-
tematiikka 1 (5 opintopistettä) ja Matematiikka 2 (5 opintopistettä) eivät tuota 
mainitun kompetenssimatriisin mukaan mitään kompetenssia. Haastattelujen 
perusteella kompetenssit ovat käsitteenä vieraita opiskelijoille. On suositeltavaa, 
että OPSin perustana olevat kompetenssit selvitetään ja käsitellään koulutus-
ohjelmassa sekä opetushenkilökunnan että opiskelijoiden kanssa. Kompetenssi-
matriisin luominen on yhteinen asia.

Arviointiryhmän näkemyksen mukaan koulutusohjelmalla on mahdollisuus ke-
hittää edelleen OPS-prosessia. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että opin-
tojaksot ovat riittävän laajoja. Turun ammattikorkeakoulun rehtorin päätöksen 
(27.9.2006) mukaan minimilaajuus on 5 opintopistettä ja vain perustelluissa 
poikkeustapauksissa 3 opintopistettä. On mietittävä esimerkiksi sitä, miten si-
toutetaan kaikki päätoimiset opettajat OPSin kehittämiseen ja miten saadaan 
myös opiskelijat mukaan OPS-työhön. Miten koulutusohjelmassa päädytään 
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keskustelemaan yhdessä OPSin rakenteellisista muutoksista, uusien opintojak-
sojen luomisesta, vanhojen poistamisesta, sisältöjen muutoksista, niiden vaiku-
tuksista edeltäviin ja myöhempiin opintojaksoihin, opintojaksojen laajuuksista 
ja niiden muutospaineista? Millainen on se prosessi, jonka tuloksena syntyvät 
opintojaksokuvaukset? Miten opintojaksokuvaukset laaditaan niille opintojak-
soille, joita toteuttavat sivutoimiset tuntiopettajat? Miten palautteiden käsittely 
ja sen aiheuttamat muutokset OPSiin dokumentoidaan?

3.8 Opetussuunnitelman ja opetuksen toteutus

Itsearviointiraportin mukaan opetuksen toteutus perustuu opetussuunnitelmas-
sa asetettuihin tavoitteisiin, joihin kuuluvat opiskelijoiden perusosaamisen, so-
veltavan ammattiosaamisen, aktiivisuuden, itseohjautuvuuden ja itsensä johta-
misen kehittäminen. Opetuksen aikatauluttamisessa on pyritty saamaan tasai-
nen kuormitus sekä opettajalle että opiskelijalle. Ajoitus on suunniteltu siten, 
että opiskelijan työkuorma jakautuu tasaisesti periodeille ja opintovuosille. Am-
matillista kiinnostavuutta on lisätty sijoittamalla ammattiaineiden perusopinto-
ja jo opintojen alkuvaiheeseen. Ajoitus on järjestetty siten, että tarvittavat esitie-
dot jollekin tietylle opintojaksolle saadaan ennen tämän jakson alkamista. Suuri 
osa opintojaksojen osasuorituksista on toteutettu kahdessa periodissa. Työhar-
joittelu on järjestetty siten, että perusharjoittelu on sijoitettu kevään toiseen pe-
riodiin, jotta kesätöihin siirtyminen on mahdollisimman sujuvaa. 

Henkilöstön haastattelussa ilmeni, että kaksi vuotta sitten luokkien luottamus-
opiskelijat keräsivät tietoa ja kokosivat kuormittavuusmatriisit eli Excel-taulu-
kot, joihin opiskelijat olivat merkinneet opintoihin käytetyn tuntimäärän. Tämä 
tiedonkeräys tapahtui koulutus päällikön aloitteesta. Keskimäärin tulos oli hyvä, 
eikä osoittanut tarvetta muutoksiin. 

Opiskelijabarometrin 2007 mukaan rakennustekniikan koulutusohjelman opis-
kelijoista vain 15 % oli osittain tai täysin samaa mieltä sen väitteen kanssa, että 
opetus jakaantuu tasaisesti lukuvuoden ajalle. Korkeintaan 30 tuntia opiskeluun 
viikolla 47 käytti 60 % opiskelijoista, toisaalta itsenäiseen opiskeluun käytti ai-
kaa vain 1–5 tuntia peräti 45 % opiskelijoista. Opiskelijoiden haastattelussa tuli 
esiin, että kaksi ensimmäistä opiskeluvuotta ovat työntäyteisiä, sen jälkeen on 
väljempää. Kiireisin ajankohta on kuitenkin 3. vuoden syksy. Eri vuosien opis-
kelijat kokevat kuormittavuuden eri tavalla. Suuntautumisvaihtoehtovalinta voi 
vaikuttaa siihen, että 3. vuosi koetaan vaikeaksi. 
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Itsearviointiraportin mukaan koulutuspäällikkö suunnittelee opetussuunnitel-
man toteuttamisen päälinjat yhdessä suuntautumisvaihtoehtovastaavien kanssa. 
Muita päätoimisia opettajia ei osallistu toteutuksen suunnitteluun. Yksittäiset 
opintojaksot suunnittelee kyseisen opintojakson vastuuopettaja. Koulutuspääl-
likkö vahvistaa pohjatyön perusteella varsinaisen vuosittaisen toteutus- ja resur-
sointisuunnitelman siten, että kokonaisuus voidaan toteuttaa annetun talousar-
vion puitteissa. 

Henkilöstön haastattelun perusteella suuntautumis vaihtoehto vastaavat ovat vas-
tuussa sivutoimisten opettajien ohjaamisesta (pedagoginen toiminta, arviointi, 
arvosanojen vienti Winhaan). On tarpeen miettiä, onko suuntautumisvaihtoeh-
tovastaavilla vastuu omien opettajiensa ohjeistuksesta ja annetaanko jokaiselle 
sivutoimiselle opettajalle suuntautumisvaihtoehtovastaavan yhteystiedot. Suosi-
teltavaa on laatia yleinen sivutoimisen opettajan ohjeistus, jossa on selitetty tär-
keimmät toimintatavat. Epäselväksi jäi, miten järjestelmällisesti tämä ohjeistus 
käytännössä toimii.

Itsearviointiraportin mukaan sivutoimiset tuntiopettajat edustavat Varsinais-
Suomen keskeisiä rakennusalan toimijoita, joita ovat valtio, kunnat, maanra-
kennusliikkeet, suunnittelutoimistot, talonrakennusalan yritykset tai kiinteis-
töyhtiöt. Tuntiopettajina toimii noin 25 erikois asian tuntijaa elinkeinoelämästä. 
Arviointiaineistosta ei selviä, millä menettelyillä sivutoimisia opettajia hanki-
taan yleisaineisiin. 

OPSin toteutuksen prosessia kannattaa selkiyttää. Millä periaatteilla opettajia 
rekrytoidaan esimerkiksi kieliin tai muihin yleisaineisiin? Miten laaditaan työ-
aikasuunnitelmat niille opettajille, jotka toimivat usealla tulosalueella? Tuleeko 
koulutuspäällikön olla yhteydessä opettajaan, hänen koulutuspäällikköönsä vai 
molempiin ja missä järjestyksessä? Miten tulosalueiden ja koulutusohjelmien 
välinen yhteistyö saadaan toimimaan ja miten selvitetään esimerkiksi mahdolli-
suudet opintojaksojen yhteistoteutuksiin? 

Itsearviointiraportin mukaan pedagogisten periaatteiden toteutumista tuetaan 
opintojakson toteutussuunnitelmakäytäntöä hyödyntäen. Opintojaksosta laa-
ditaan toteutussuunnitelma käyttäen ammattikorkeakoulun Totsu-järjestelmää. 
Toteutussuunnitelmassa on esitetty opintojaksojen sisältö ja laajuus sekä suo-
ritusvaatimukset ja arviointiperusteet. Opintojakson toteutuksen onnistumista 
arvioidaan oppimistulosten (harjoitustöiden suoritukset ja tenttien tulokset) ja 
opiskelijapalautteen perusteella. 
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Opiskelijoiden haastattelun perusteella voidaan todeta opiskelijoiden lukevan 
Totsu-järjestelmästä suunnitelmia melko vähän. He tietävät, että sinne on kirjat-
tu arvosanojen kriteerit. Toisaalta opintojakson suorituskriteerit kerrotaan joka 
tapauksessa opintojakson alussa. Arviointiryhmälle jäi epäselväksi, tarkoittivat-
ko opiskelijat totsuilla sähköistä Totsu-järjestelmää vai yleensä opintojaksojen 
toteutussuunnitelmia. Joka tapauksessa opiskelijat totesivat Totsu-järjestelmään 
annetun palautteen ainakin joskus vaikuttaneen opettajan toimintaan. 

Opiskelijabarometrin 2007 mukaan rakennustekniikan koulutusohjelman opis-
kelijoilla on halua osallistua opetuksen kehittämiseen, sillä 37 % opiskelijoista 
ilmaisi olevansa osittain tai täysin samaa mieltä väitteen ”Minulla on halu osal-
listua opetuksen kehittämiseen” kanssa. Väitteen ”Pystyn osallistumaan opetuk-
sen kehittämiseen” kanssa oli osittain tai täysin samaa mieltä vain 17 % vastan-
neista ja täysin tai jokseenkin eri mieltä oli 59 % rakennustekniikan koulutus-
ohjelman vastanneista opiskelijoista. Vastanneita oli 105.

Henkilöstön haastattelussa tuli Totsu-järjestelmän yhteydessä esille lähinnä huo-
li siitä, että opiskelijat eivät anna sinne palautetta. Totsu-järjestelmän tutkimi-
nen osoittaa, että useat rakennustekniikan opettajat eivät ole vieneet opintojak-
sonsa toteutussuunnitelmaa järjestelmään. On hyvin tärkeää, että toteutussuun-
nitelmat ovat Totsu-järjestelmässä, josta niitä voivat lukea opiskelijat, opetta-
jat, opinto-ohjaajat ja koulutuspäälliköt sekä koulutusjohtajat. Totsut auttavat 
opiskelijoita myös esimerkiksi HOPSin rakentamisessa, kun he voivat tutkia 
toteutusajankohtia, sisältöjä, opetusmenetelmiä ja arviointimenetelmiä. Opet-
tajatuutori ja opinto-ohjaaja voivat myös käydä tutkimassa näitä asioita ohja-
tessaan opiskelijaa. Muut saman ryhmän opettajat voivat tutkia Totsu-järjestel-
mästä myös opintojaksojen sisältöjen tarkempaa ajoitusta esimerkiksi suunni-
tellessaan oman opintojaksonsa sisältöjen ajoitusta. Myös arviointimenetelmien 
tutkiminen voi auttaa välttämään kuormituspiikkejä. Kokeiden päivämäärien 
ilmoittaminen Totsu-järjestelmässä auttaa opettajia järjestämään kuulustelut eri 
päiville. Opettaja antaa oman raporttinsa Totsu-järjestelmään opintojakson to-
teutuksesta. 

Kun Totsu-järjestelmä on vajaassa käytössä, tarvitaan korvaavia menetelmiä edel-
lä mainituille toiminnoille. Arviointimateriaalista ei käy ilmi, miten ne opetta-
jat, jotka eivät käytä Totsu-järjestelmää, jakavat toteutussuunnitelmansa opiske-
lijoiden ja muun henkilökunnan tietoisuuteen. Miten saadaan laadunvarmistus 
toimimaan ja näkymään niin, että palautteesta ja arvioinneista jää dokumentte-
ja ja nimenomaan niiden henkilöiden ulottuville, joiden kuuluukin näihin tie-
toihin päästä käsiksi? Miten saadaan korjaavat toimenpiteet jäämään näkyviin?
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Rakennustekniikan koulutusohjelman toimintasuunnitelmassa 2008 todetaan, 
että opintojaksoista laadittiin toteutussuunnitelmia. Toimintasuunnitelmassa 
on myös arvioitu asiakastyytyväisyyttä, jonka kehittämiskohteina ovat ryhmä-
koot, totsut ja Optima. Koulutusohjelmassa on siis havaittu parantamisen va-
raa Totsu-järjestelmän käytössä. Arviointiryhmän näkemyksen mukaan totsu on 
keskeinen kehittämisen työkalu. Rakennustekniikan koulutusohjelman on syy-
tä laatia totsut huolellisesti käyttäen Totsu-järjestelmää ja syksystä 2009 alkaen 
uutta sähköistä OPS-järjestelmää (SoleOPS), jossa toteutussuunnitelmien laati-
minen on linkitetty suoraan opetussuunnitelmaan. 

3.9 Opetussuunnitelman ja opetuksen kehittäminen

Itsearviointiraportin mukaan koulutusohjelmassa seurataan säännöllisesti val-
mistuneiden osaamistasoa ja opetussuunnitelman toteutumista hyödyntämällä 
monipuolista palauteaineistoa, kuten työelämä- ja opiskelijapalautteita sekä si-
joittumistilastoja ja toimintasuunnitelman mittareita. Elinkeinoelämän edusta-
jat osallistuvat koulutusohjelman suunnitteluun ja arviointiin neuvottelukun-
tatyöskentelyn kautta. Merkittävä vaikutus on myös henkilökunnan kontak-
tiverkostolla (opinnäytteet, T&K-projektit, palvelut, työharjoittelu ym.), jon-
ka kautta saadaan epävirallista palautetta toiminnasta erityisesti opiskelijoiden 
osaamisen ja onnistumisen näkökulmasta.  Lainsäädäntöön liittyviä muutok-
sia valmistellaan valtakunnallisena yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n kanssa 
(esim. suunnittelijoiden ja työnjohdon A- ja AA-pätevyyden koulutus).  

Itsearviointiraportin mukaan palaute ohjaa OPSin suunnittelua ja opetuksen 
painopisteitä. Erityisesti suuntaavissa ammattiopinnoissa on pyritty joustavasti 
ottamaan opetuksessa huomioon työelämästä kuuluvat haasteet ja uudet, ajan-
kohtaiset teknologiat. Tarjottavia suuntautumisvaihtoehtoja on myös tarkis-
tettu vuosien kuluessa. Esimerkiksi vuonna 2008 aloitetaan kiinteistön hoito, 
korjaus ja restaurointi -suuntautuminen. Aiemmista OPS-toteutuksista on sekä 
opiskelija- että opettajapalautetta, jota on käytetty hyväksi. Muutoksia on tehty 
mm. opintojen alkuvaiheeseen ottamalla sinne ammatillisia opintoja. Kieliopin-
toja on siirretty myöhemmäksi. Tällä on pyritty ehkäisemään keskeyttämistä. 
Opiskelijoiden ja opetusryhmien kehityskeskusteluissa saadaan hyvää ja moni-
puolista palautetta myös opintojaksoista. Opettajat tai opettajaryhmät arvioivat 
toteutusten onnistumista opiskelijapalautteen ja oman kokemuksensa pohjal-
ta. Tämän perusteella kehitetään tulevia toteutuksia ja tarvittaessa ehdotetaan 
muutoksia OPSiin. 
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Neuvottelukunnan haastattelun perusteella OPSin arviointia tapahtuu neuvot-
telukunnan kokouksissa, joita on neljä kertaa vuodessa. Neuvottelukunta tuntee 
pystyvänsä vaikuttamaan koulutusohjelman kehittämiseen. Neuvottelukunnan 
jäsenistä muutamat toimivat myös koulutusohjelman sivutoimisina opettajina. 
Neuvottelukunnan jäsenet tuntevat ammattiaineiden opettajat, mutta eivät esi-
merkiksi matematiikan tai kielten ja viestinnnän opettajia. Neuvottelukunnan 
merkitys OPSin arvioinnissa ja kehittämisessä tulee hyvin esille. Kannattaa rat-
kaista, miten yhteys neuvottelukunnan ja rakennustekniikan kaikkien päätoi-
misten opettajien välillä saadaan toimimaan paremmin.

Haastattelujen mukaan OPSin pohjana on valtakunnallinen suunnitelma. Opis-
kelijoiden, työelämän ja valmistuneiden palautteilla varmistetaan OPSin toteu-
tumista. Koulutusohjelma pitää tärkeimpänä arviona valmistuneiden mielipi-
dettä. Palaute on ollut hyvää. Vuoden 2007 valmistuneet ilmaisivat opintojen 
vastanneen hyvin työelämän tarpeita. Toisaalta toiminta on sopeutettu resurs-
sien mukaiseksi. Koulutusohjelma haluaisi suunnata nykyistä enemmän resurs-
seja opintojen ohjaukseen ja kontaktiopetukseen. Suunnittelun ja työnjohdon 
pätevyyksien saavuttamista valvoo FISE (Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan hen-
kilöpätevyydet FISE Oy). 6 Nämä pätevyysvaatimukset näkyvät myös OPSissa. 

Arviointiryhmän mielestä OPSia pitää arvioida ja kehittää ottaen huomioon 
valtakunnallisen tason suunnitelmat ja pätevyysvaatimukset. Missä tilaisuuksis-
sa OPSia ja sen toteutumista arvioidaan? Koulutusohjelman arviointimateriaa-
lin mukaan tilaisuuksia on paljon, mutta jää epäselväksi miten suunnitelmallis-
ta toiminta on. Palautetta OPSin toteutumisesta tulee myös runsaasti monelta 
taholta, sekä epävirallista tietä että suunnitelmallisesti kerättynä. Palautteen kä-
sittely ja vaikutukset OPSiin ja sen toteuttamiseen on syytä saada näkyväm-
mäksi ja suunnitelmallisemmaksi. On syytä järjestää tilaisuuksia, joissa keskity-
tään vain arvioimaan OPSia (rakennetta, sisältöä, opintojaksoja laajuuksineen, 
opetusmenetelmiä, arviointimenetelmiä) kaikkien koulutusohjelman opettajien 
kanssa yhdessä.

6 FISE toteaa lakiin ja täydentäviin rakentamismääräyksiin perustuvia suunnittelijoiden ja 
työnjohdon pätevyyksiä. Lisäksi järjestelmään on otettu mukaan myös markkinalähtöistä, 
vapaaehtoista, rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijapätevyyksien toteamista. http://www.
rkl.fi /asiantuntijapalvelut/FISE/fi _FI/FISE/).
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3.10 Opetusmenetelmät ja pedagogiikka

Itsearviointiraportin mukaan koulutusohjelmassa käytetään aktiivisia opiske-
lumenetelmiä, joiden avulla toimialaa kehitetään Varsinais-Suomessa. Aktiivi-
sina oppimisympäristöinä mainitaan mm. tutkimuspajat, yritysvierailut, pro-
jektityöt, ohjattu harjoittelu, assistentin työt ja opinnäytetyöt. Arviointiryhmä 
havaitsi, että koulutusohjelman pedagoginen kehittämistyö on lähtenyt hyvin 
käyntiin ja henkilöstö on kehittämismyönteistä. Koulutusohjelmalla on myös 
käytössään uusimmat rakennusalan tietokoneavusteiset suunnittelu-, kustan-
nuslaskenta- ja mitoitusohjelmat.   

Yksi koulutusohjelman aktiivisen oppimisen muodoista on tutkimuspajat. Tut-
kimuspajoihin on mahdollisuus osallistua opintojen kaikkina lukuvuosina. Tut-
kimuspajatoiminta nähdään uudenlaiseksi tavaksi toteuttaa opetusta ja kehittää 
opiskelijan itsenäisiä opiskelumuotoja. Raportissa ei kuitenkaan käy ilmi, mitä 
tutkimuspajatoiminta sisältää, ja millaisia tehtäviä opiskelijat voivat sen puit-
teissa suorittaa. Haastatteluissa kävi ilmi, että noin 50 opiskelijaa on tähän men-
nessä osallistunut tutkimuspajoihin. Toiminta on pääosin yhden yliopettajan 
vastuulla. Opiskelijat toimivat pajassa pienryhminä, esimerkiksi opiskelija-as-
sistentteina tai suunnittelijoina. Opiskelijat voivat suorittaa pajoissa muutamia 
opintopisteitä ja poistua, tai jäädä taitojen kartuttua ohjaamaan myös nuorem-
pia opiskelijoita. Myös vaihto-opiskelijat voivat osallistua tutkimuspajoihin. Ne 
opiskelijat, jotka ovat osallistuneet tutkimuspajoihin, pitävät sitä hyvänä, työ-
elämäläheisenä ja itsenäisiä työtapoja tukevana oppimismuotona. Tutkimuspa-
jatoimintaa onkin arviointiryhmän mielestä syytä kehittää ja laajentaa siten, että 
se saadaan osaksi kaikkien opiskelijoiden opetusta. 

Opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa laajasti projektiopintoja. Pakollisena 
kaikki opiskelijat suorittavat niitä vähintään 4 opintopistettä. Opiskelijoiden 
mukaan harvat ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat toistaiseksi osallistuneet 
projekteihin. Kullakin projektilla on opettaja ohjaajana. Koulutuspäällikkö ko-
kee, että projekteissa opiskelijoiden omatoimisuus ja vastuullisuus korostuvat. 
Opiskelijat, jotka ovat osallistuneet projekteihin, kokevat työmuodon lähentä-
vän ammattikorkeakoulua ja työelämää sekä tukevan ammatillista kasvua. Toi-
saalta projektit aiheuttavat aikatauluongelmia, sillä lukujärjestykset ovat ilman 
projektejakin hyvin täynnä. 
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Verkko-oppiminen on yksi koulutusohjelman kehittämiskohteista. Verkossa 
ohjaamisen ei koeta olevan halutulla tasolla. Suorituksia verkossa on toistaisek-
si vähän ja palautteen perusteella verkko-opetusta tulisi kehittää. Henkilöstön 
haastattelussa tuli esiin, että tarjolla pitää olla kokonaisia opintojaksoja, jotta 
verkko-opetuksesta on koulutusohjelmalle varsinaista hyötyä. Verkko-opetus ei 
vähennä opintojaksokohtaista resurssia. Opiskelijat kokevat, että verkko-oppi-
misympäristö Optimaa on käytetty lähinnä harjoitustöiden ja opintojaksopa-
lautteiden alustana sekä tiedonvälityskanavana. Annettuihin verkko-osoitteisiin 
tutustumalla opiskelijat oppivat myös käyttämään sähköisiä tietopankkeja. Vie-
raiden kielten opiskelussa verkkoalustaa on käytetty myös keskustelualueena. 
Kirjaston tarjoamat sähköiset aineistot sekä nettisanakirja ovat opiskelijoille tut-
tuja. Opiskelijat toivovat toisaalta, ettei verkko-opetus toteudu liikaa yksin tie-
tokoneella istuen. 

Opettajat voisivat hyötyä koulutuksesta, jossa kehitetään verkossa ohjaami-
sen taitoja. Kehittämiskohteena voi olla myös sähköisten oppimisympäristöjen 
käyttö siten, että opiskelijat toimivat yhteisöllisesti ja uutta tietoa rakentaen. 
Opettajan roolin muuttuminen oppimisen mahdollistajaksi siirtää vastuuta op-
pimisesta enemmän opiskelijoille. Verkko-opetusta laadittaessa voidaan käyt-
tää esimerkiksi matriisia, jonka avulla tarkastellaan laadukkaan verkkototeutuk-
sen kriteerien täyttymistä. Näihin kriteereihin kuuluvat mm. helppokäyttöisyys, 
ohjeiden selkeys, yhteisöllisyys, uusintakäyttömahdollisuus ja sisällön konteks-
tuaalisuus. Koska projektioppiminen koetaan hyväksi opiskelumuodoksi, on 
suotavaa, että koulutusohjelman opiskelijat voivat hyödyntää projektiopintoja 
laajemmin. Ne tulee kuitenkin aikatauluttaa joustavammin muihin opintoihin 
ja opiskelijoiden lukujärjestyksiin.  

3.11 Opiskelijoiden ohjauksen haasteita

Turun ammattikorkeakoulussa ohjaus on yleisnimitys laajemmalle toiminnalle 
ja sillä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla opiskelijaa tuetaan opinto-
jen aikana. Opiskelijan kasvua oman alansa ammattilaiseksi tukevat mm. opin-
to-ohjaaja, opettaja- ja opiskelijatuutori. He käyttävät erilaisia menetelmiä, ku-
ten tiedottamista, neuvontaa, ohjaustyötä ja opettamista, joilla tuetaan opiskeli-
jaa opintojen aikana. Ohjaustoiminta on sisällytetty opintoihin ryhmä- tai yksi-
löohjauksena. Ohjauksen lähtökohtana ovat opiskelijan opiskelu- ja työhistoria, 
henkilökohtaiset toiveet ja mahdollisuudet sekä elämäntilanne.
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Haastattelussa tuli esiin, että opiskelijoiden ohjaukseen on rakennustekniikan 
koulutusohjelmassa paneuduttu. Opettajatuutorin ja opiskelijatuutorin välinen 
yhteistyö on toimivaa ja avointa. Opiskelijatuutorit koulutetaan ammattikor-
keakoulun yhteisessä koulutuksessa. Koulutuksen jälkeen opettaja- ja opiskeli-
jatuutori sopivat työnjaosta ja valmistelevat uusien opiskelijoiden orientaatiota. 
Opettaja- ja opiskelijatuutorin välinen dialogi ja ennakkosuunnittelu toimivat 
hyvin.

Opettajatuutori vastaa yksilö- ja ryhmäohjauksesta ja opiskelijoiden henkilö-
kohtaisesta opintojen ohjauksesta koko opiskelun ajan. Opettajatuutori ohjaa 
opiskelijan oppimista ja opiskeluprosessia sekä tukee opiskelijan ammatillista 
kasvua. Opiskelijatuutori vastaa uusien opiskelijoiden perehdyttämisestä ja tu-
tustuttamisesta opiskeluympäristöön, antaa henkilökohtaista ohjausta ja neu-
vontaa esimerkiksi käytännön asioissa sekä tukee opiskelijoiden ryhmäytymistä. 
Tuutoreiden työnjaosta ja yhteystyöstä keskustellaan tuutoritiimissä.

Vierailulla ilmeni, että opettajatuutorit, joita on neljä, tapaavat ryhmäänsä opin-
tojen ensimmäisen vuoden aikana tiiviimmin ja sen jälkeen harvemmin. Jotta 
opiskelijatuutorit voivat tarjota tukea mahdollisimman hyvin, he ovat pitäneet 
esimerkiksi kahvitunteja, joihin voi tulla kyselemään yksilöllisemmin opintoi-
hin liittyviä käytännön asioita. Erityisen ansiokasta on ns. luottamusopiskelija-
toiminta, joka käynnistyy ensimmäisenä opiskeluvuotena. Opiskelijat valitsevat 
keskuudestaan yhden opiskelijan, joka toimii yhteyshenkilönä opettajakunnan 
ja opiskelijaryhmän välillä. Luottamusopiskelijatoiminta toimii hyvin ja monia 
opiskelijoiden tekemiä parannusehdotuksia on toteutunut.

Opettajatuutori tapaa jokaisen uuden opiskelijan ja käy henkilökohtaisen kes-
kustelun (10–15 min.) tämän kanssa opintojen alussa. Opettajatuutorilla on 
tuutoroitavana 40 opiskelijan ryhmä. Keskustelun tavoitteena on selvittää 
muun muassa opiskelijan opiskelumotivaatiota sekä vahvuusalueita ja kehit-
tämisen kohteita. Käydyn keskustelun perusteella opettajatuutori ryhmittelee 
opiskelijat sellaisiin pienryhmiin, joissa opiskelijoista on toisilleen mahdollisim-
man paljon tukea opinnoissa. Toinen tärkeä kohtaaminen opiskelijan kanssa 
liittyy ohjattuun harjoitteluun ja suuntautumisvaihtoehdon valintaan. Ohjattua 
harjoittelua edeltävän keskustelun tavoitteena on selvittää esimerkiksi opiskeli-
jan vuorovaikutustaitoja ja harjoittelun tavoitteita. Samaa aihepiiriä käsitellään 
myös harjoittelua ohjaavan opettajan ja opiskelijan kanssa harjoittelun aikana. 
Opettajatuutorin kanssa on mahdollisuus käydä keskustelemassa aina silloin, 
kun siihen on tarvetta. Pääsääntöisesti opettajatuutori tapaa ryhmänsä kerran 
kuukaudessa.
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Opiskelija asioi yleensä suoraan oman opettajatuutorinsa kanssa ongelma- ja 
valintatilanteissa. Jos opiskelijalla on henkilökohtaisia ongelmia, opettajatuuto-
ri ohjaa opiskelijan opinto-ohjaajan luo. Opinto-ohjaajan tehtävänä on neuvoa 
opintososiaalisissa asioissa sekä tilanteen mukaan ohjata opiskelija esimerkik-
si opiskelijaterveydenhuoltoon. Opinto-ohjaajan rooli aktivoituu erityisesti sil-
loin, kun opiskelija on pitänyt välivuoden tai hän on nk. siirto-opiskelija. Opin-
to-ohjaaja käy myös kuulostelemassa opiskelijoiden kuulumisia epävirallisissa 
tilanteissa – kahvilassa, käytävällä jne. Opinto-ohjaaja toimii opettajana, joten 
hänen kanssaan on mahdollisuus keskustella tuntien jälkeen. Haastattelussa tuli 
esiin, että opiskelijoilla ei ole selkeää kuvaa opinto-ohjaajan työtehtävistä ja toi-
minta-alueesta. Opinto-ohjaajan rooli koulutusohjelman toiminnassa ei tullut 
selkeästi esiin haastattelussa.  

Haastattelun perusteella opiskelijan saama ohjaus ja tuki opintojen aikana on 
rakennustekniikan koulutusohjelmassa välitöntä ja luontevaa. Opiskelijatuuto-
rit nähdään opettajatuutoreiden tärkeänä tukena, koska he tuovat opiskelijan 
näkökulman opetuksen ja muun toiminnan suunnitteluun. Opiskelijat toivovat 
nykyistä enemmän henkilökohtaisia keskusteluita opettajan kanssa. Lisäksi he 
esittävät, että opiskelijatuutori olisi tavoitettavissa myös ensimmäisen opinto-
vuoden jälkeen. Opiskelijatuutoreita toivotaan olevan opiskelijaryhmää kohti 
useampia, jolloin tuutorointi ei olisi niin kuormittavaa. Useamman tuutorin 
voimin myös työnjako mahdollistuu. 
 
Itsearviointiraportissa tuutorointia on kuvattu seikkaperäisesti, joskin hiukan 
epätäsmällisesti. Opintonsa keskeyttäneiden suuren määrän vuoksi tuutoroin-
ti on koulutusohjelmassa nimetty kehittämiskohteeksi. Arviointiryhmän näke-
myksenä on, että opettajatuutorointia kannattaa jakaa useammalle opettajal-
le, jolloin opiskelijoita voidaan paremmin tukea henkilökohtaisesti opintojen 
kriittisissä kohdissa (harjoittelu ja suuntautumisvaihtoehdon valinta). Erityisesti 
opiskelijan kanssa käytävä ammatilliseen osaamiseen ja identiteetin rakentami-
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seen liittyvä systemaattinen keskustelu voi auttaa häntä hahmottamaan parem-
min omaa osaamistaan ja tavoitteittaan tulevaa uraa ajatellen.

3.12 HOPS

HOPS voidaan tulkita henkilökohtaiseksi opinto-, oppimis-, opetus- tai opiske-
lusuunnitelmaksi, -ohjelmaksi tai -sopimukseksi7. Alunperin lähtökohtana on 
ollut ajatus opintojen räätälöimisestä niin, ettei kerran opiskeltua asiaa tarvit-
se opiskella uudelleen. Vuosituhannen vaihteessa HOPSin käyttöä on perustel-
tu kansainväliseen tapaan myös talous- ja koulutuspoliittisista päämääristä kä-
sin. Tavoitteena on opintojen tehostaminen, opiskeluaikojen lyhentäminen ja 
työurien pidentäminen. 

Laajimmillaan HOPS voidaan ymmärtää opiskelijan koko elämän, koulutus- ja 
työuran muodostamaksi kokonaisuudeksi, jota suunnitellaan koko opintojen 
ajan. HOPS voidaan käsittää myös rajatummin, jolloin dokumenttiin kirjataan 
opiskelijan aiemmat opinnot mahdollista hyväksilukua tai opintojen korvaa-
mista varten. Siihen sisällytetään myös ne opintojaksot, joita opiskelijan on suo-
ritettava tutkinnon saavuttamiseksi. Siihen voidaan kirjata myös aikataulutus ja 
opintojen etenemisjärjestys, jota tarkistetaan opintojen edetessä. Tällöin HOPS 
toimii oppimisjärjestelyjen tukena ja opintojen edistymistä voidaan seurata ti-
lastollisesti. (Annala 2007.)

Rakennustekniikan koulutusohjelmassa HOPSin painopiste on opiskelun ja 
opintojen etenemisen tukemisessa ja siihen liittyy myös suuntautumisvaihtoeh-
don valinta 2. opintovuotena. HOPS sisältää ne opintojaksot, jotka opiskelijan 
on suoritettava saavuttaakseen tutkinnon ja se toimii myös opintojärjestelyiden 
tukena. Opiskelijan ammatillisen tai asiantuntijuuden kasvun ja kehittymisen 
refl ektion sijaan HOPSin painopiste on siten opintojen edistymisen seuraami-
sessa. 

Koulutusohjelman itsearviointiraportin mukaan osa opiskelijoiden henkilökoh-
taista opetussuunnitelmaa on se, että opintojaksot pyritään sijoittamaan koko-
7 HOPSin tausta juontuu Knowelsin 1980-luvulla USAssa kehittelemään oppimissopimuk-
seen. Oppimissopimuksen käsitteelliset lähtökohdat palautuvat 1920-luvulle, jolloin itsenäi-
nen opiskelu lisääntyi Deweyn fi losofi an stimuloimana. Oppimissopimus perustuu anda-
gogisen viitekehyksen oletuksiin oppijan tarpeista tietää, oppia ja toimia itseohjautuvasti. 
HOPS on omaksuttu suomalaiseen korkeakoulutukseen aikuiskoulutuksen ja erityisopetuk-
sen kautta. (Annala 2007.)
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naisuuksina joko syksyn tai kevään periodeille. Tämä tukee osaltaan esimer-
kiksi opiskelijoiden mahdollisuutta lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai 
olla poissaolevana esim. asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi. Erityisesti kol-
mantena ja neljäntenä opintovuotena opiskelijalla on valinnaisuutta (HOPS). 
Opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehdon, jonka mukaisia ammattiopinto-
ja hän opiskelee 28,5 opintopisteen verran vuodessa kolmantena ja neljäntenä 
opintovuotena. Sen ohella valittavana on valinnaisia ammattiopintoja, joihin 
voi sisällyttää laajasti myös projektiopintoja. Itsearviointiraportin mukaan va-
linnaisuuden astetta on OPSissa viime vuosina lisätty. Joidenkin opintojaksojen 
(tai opintojakson osien) alussa järjestetään tasokokeita (englannin kielen pe-
rustaidot, matematiikan perustaidot), joiden perusteella opintojakson voi saada 
suoritetuksi. HOPSin toteuttamista tukee myös se, että toteutussuunnitelmissa 
kerrotaan, paljonko opetuksessa (harjoitukset, luennot) on oltava läsnä ja kau-
anko aikaa on varattava itsenäiseen opiskeluun tai harjoitustöiden tekemiseen. 

Haastatteluissa ilmeni, että HOPS eli opiskelijoiden henkilökohtainen opetus-
suunnitelma on opiskelijoille tuttu WinhaWillen kautta. HOPS on koettu hy-
väksi työvälineeksi muun muassa siten, että siitä on mahdollisuus tarkistaa, onko 
vaadittavat opintojaksot tehty. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman koetaan 
myös joissain määrin tukevan nopeampaa valmistumista. Opiskelijat kokevat, 
että koulutusohjelman opetussuunnitelma sekä valtakunnalliset pätevyydet ja 
kompetenssit sanelevat melko tarkasti opiskelujen kulun. Opiskelijoiden näke-
myksen mukaan vain vapaavalinnaisilla opintojaksoilla, harjoittelulla sekä pro-
jektitöillä on mahdollisuus eriytyä muista. Opiskelijat kokevat, että rakennus-
tekniikan koulutusohjelmassa eri suuntautumisvaihtoehtojen opiskelijoilla on 
epätasaiset mahdollisuudet suunnitella opintojaan. Opiskelijoiden mukaan esi-
merkiksi infratekniikassa on paremmat mahdollisuudet tehdä yksilöllisiä ope-
tussuunnitelmia kuin muissa suuntautumisvaihtoehdoissa. HOPSin hyödyntä-
minen on paljolti opiskelijan omalla vastuulla. Jos opiskelijalla on halua, hän voi 
hyvinkin tehdä opetussuunnitelmasta oman näköisensä. 

Opiskelijabarometrin 2007 mukaan 61 % opiskelijoista ei ollut tehnyt HOPSia 
lainkaan. HOPSin päivittäminen oli myös hyvin vähäistä. Arviointiryhmän mu-
kaan HOPSia ei mielletä henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen välineeksi, 
vaan ennemminkin aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukuna ja suoritta-
matta jääneiden opintojen korvaamisena. Aiempaa työkokemusta tai alemman 
tason koulutusta ei voi hyväksilukea, mutta muun muassa yliopistoissa tai muis-
sa korkeakouluissa jo suoritetut opintojaksot tai alalla vaadittavat pätevyystodis-
tukset, kuten työturvallisuuskortti, saa hyväksiluettua. Koulutusohjelmassa on 
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suunnitteilla, että opiskelijat voivat näyttökokeilla osoittaa osaamisensa. Toistai-
seksi näyttökokeita ei tehdä. 

3.13 Opiskelijapalaute ja sen hyödyntäminen

Arviointivierailuilla haastatellut toivat esiin opiskelijapalautekäytäntöihin liit-
tyviä vaikeuksia ja ongelmia. Opiskelijat ja opettajat ovat kokeneet Totsu-jär-
jestelmän toimivan heikosti opiskelijoiden palautteenantokanavana. Palautetta 
kerätään siksi erillisin lomakkein ja keskusteluin. Totsun markkinointi on epä-
onnistunut, opiskelijat eivät ole löytäneet sitä, ja se koetaan hankalaksi, sillä 
se vaatii kirjautumista ammattikorkeakoulun verkkoon ja ajan varaamista juuri 
palautteen antamista varten. Opettajat keräävät palautetta jonkin verran myös 
itsenäisesti, opintojaksojen päätteeksi. Opiskelijoilta kerätään palautetta myös 
tulosaluekohtaisesti kerran vuodessa. Tulosalueen suunnitelmiin kuuluu käyn-
nistää syksyllä 2008 säännöllinen aamukahvikäytäntö, johon osallistuvat opis-
kelijoiden ja opettajien lisäksi koulutusjohtaja sekä koulutuspäällikkö. Tämän 
toivotaan parantavan keskusteluyhteyttä opiskelijoihin. 

Opiskelijoiden haastattelussa Totsu-järjestelmästä tulivat ilmi samat asiat kuin 
johdon haastattelussa. Opiskelijat totesivat, että heitä ei ole perehdytetty Totsu-
järjestelmän käyttöön eikä järjestelmää ole mainostettu. Totsu-järjestelmää käy-
tetään jonkin verran opintojakson alussa, mutta opintojakson edetessä se unoh-
tuu ja on siten myös osasyy siihen miksi palautetta ei Totsu-järjestelmän kautta 
tule annettua. Opiskelijoiden kiinnostusta palautteen antamiseen opintojakson 
lopulla vähentää se, että parannukset koskevat vasta seuraavia ryhmiä. Opetta-
jat kuitenkin vakuuttivat haastattelussa, että palautetta todella käytetään, vaikka 
opiskelijat saattavat luulla annetun palautteen jäävän hyödyntämättä. 

Opiskelijat voivat antaa palautetta myös luottamusopiskelijan välityksellä opet-
tajalle tai koulutuspäällikölle. Koulutusohjelman itsearviointiraportissa maini-
taan opiskelijoiden ja opetusryhmien väliset kehityskeskustelut. Haastattelussa 
opettajat toivat esiin, että näistä opiskelijoiden kuulemistilaisuuksista tehdään 
muistiot. Arviointivierailun aikana ei käynyt ilmi, millaisia keskusteluja opiske-
lijoiden kuulemistilaisuuksilla tarkoitettiin. Nykyinen opiskelijapalautekäytän-
tö ei tuota systemaattista ja säännöllistä informaatiota koulutuspäällikölle, vaan 
palautteen päätyminen koulutuspäällikölle on pikemmin poikkeus kuin sään-
nöllinen käytäntö. 
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Näyttää ilmeiseltä, että viestintä opiskelijoille palautteen vaikutuksista jää puut-
teelliseksi. Tämä vaikuttaa siihen, etteivät opiskelijat anna palautetta, koska ei-
vät näe sen vaikutuksia. Opiskelijatuutoreille on pidetty palautetilaisuus koulu-
tusjohtajan keväällä 2007 toteuttamasta koko tekniikka, ympäristö ja talous -tu-
losalueen opiskelijapalautekyselystä. Arviointiryhmällä ei ollut tilaisuutta pereh-
tyä siihen, miten palautteiden käsittely ja hyödyntäminen on dokumentoitu. 

Opettajien taholta välitöntä palautetta pidetään parhaiten toimivana ja keskus-
telua pidetään tärkeänä. Vuorovaikutteisen palautekäytännön eli aamukahvien 
käyttöönottoa voi suositella, sillä se todennäköisesti tehostaa palautteen käsit-
telyä ja hyödyntämistä. Luokan yhdyshenkilön, niin kutsutun luottamusopis-
kelijan, kautta menevä palaute opettajille ja johdolle on koettu hyväksi. Tätä 
kannattaa kehittää ja sulauttaa yhteen esimerkiksi siten, että luokankeskeisistä 
keskusteluista tehdään muistio, joka avataan henkilöstölle aamukahvilla. Opis-
kelijoiden ja henkilöstön välisessä tapaamisessa tulee kiinnittää huomiota riit-
tävään kattavuuteen, dokumentointiin sekä palautteen antamiseen opiskelijoil-
le saadun tiedon hyödyntämisestä. Haasteeksi jää sovittaa yhteen yksittäisten 
opettajien tarve saada palautetta työstään sekä tavoite tehostaa palautteen ke-
ruuta ja hyödyntämistä. 

Joidenkin opettajien käyttämä tapa hyödyntää verkko-oppimisympäristö Opti-
maa koetaan myös toimivaksi, jolloin arvosanan saaminen edellyttää palautteen 
antamista. Opiskelijoiden mukaan toimiva järjestelmä on myös opintojakson 
lopuksi paperille kirjoitettava anonyymi palaute, sillä suuret ryhmäkoot (jopa 
70 opiskelijaa) estävät suullisten palautekeskustelujen käymisen opetustilantei-
den yhteydessä. Opiskelijat toivovat, että palautetta voi antaa muutenkin kuin 
tietotekniikan välityksellä. Opiskelijat toivovat yhtenäistä ja toimivaa palauttee-
nantojärjestelmää. 

Palautetta tulee runsaasti monelta taholta. Palautteenkeruumenetelmät kannat-
taa suunnitella  niin, että koosteet saadaan helpolla kaikkien päätoimisten opet-
tajien ulottuville ja tehokkaaseen käyttöön. Palautteen käsittelyn tilaisuuksista 
pitää jäädä dokumentti, samoin niistä toimenpiteistä, joihin palaute on joh-
tanut. Palautteiden keräämisestä (ajankohdat, keräystavat, vastuuhenkilöt, yh-
teenvedot, talletus) on laadittava suunnitelma, samoin palautteen käsittelystä 
(ajankohdat, tavat, käsittelyyn osallistuvat henkilöt). Toimenpiteet palautteen 
johdosta tulee tiedottaa palautteen antajille, mikäli se on mahdollista.
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3.14 Laadunvarmistus

Laadunvarmistuksella tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestel-
miä, joiden avulla korkeakoulu ylläpitää ja kehittää koulutuksen ja muun toimin-
nan laatua. Suomalainen lainsäädäntö lähtee siitä, että korkeakoulut vastaavat 
itse koulutuksensa ja muiden toimintojensa laadusta. Laadunvarmistuksen eri-
tyistavoitteista sekä käytettävistä menetelmistä päättää ja vastaa kukin korkea-
koulu itse.

Tässä ristiinarvioinnissa on käsitelty sitä, miten rakennustekniikan koulutusoh-
jelma ylläpitää ja kehittää koulutuksen laatua. Arviointiryhmä esittää myös ylei-
sellä tasolla näkemyksensä siitä, miten koulutusohjelma hyödyntää laadunvar-
mistusjärjestelmän tuottamaa tietoa toiminnan kehittämiseksi. Arviointiryhmäl-
lä ei ollut kuitenkaan mahdollisuutta perehtyä syvällisesti eri menetelmillä tuo-
tetun arviointitiedon hyödyntämiseen. Opiskelijapalautetta on käsitelty omana 
lukunaan.  

Rakennustekniikan koulutusohjelmassa toiminnan laadusta ja laadunvarmistuk-
sesta vastaa koulutuspäällikkö, mikä perustuu toimintasäännön mukaiseen vas-
tuumäärittelyyn. Itsearviointiraportissa todetaan, että rakennustekniikan koulu-
tusohjelma noudattaa laadunhallinnassa (jatkossa: laadunvarmistuksessa) Turun 
ammattikorkeakoulun yhteistä laadunvarmistusjärjestelmää. Itsearviointirapor-
tin mukaan koulutusohjelman tavoitteiden saavuttamista ja opetussuunnitelman 
toteutumista arvioidaan ja varmistetaan hyödyntämällä erilaista tietoaineistoa: 
tilastoja, palautetta, oppimistulosten arviointia sekä kollegiaalisissa keskusteluis-
sa esitettyjä näkemyksiä. Koulutusohjelma määrittelee vuosittain toimintasuun-
nitelmassa keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi hyö-
dyntäen mm. määrällisiä mittareita. Mittareista mainitaan 4T-portaalin mittarit, 
työntekijöiden viihtyvyyskyselyt, valmistuneiden opiskelijoiden kyselyt, opiskeli-
jabarometri sekä opintojaksopalaute. Koulutusohjelma näkee valmistuvien opis-
kelijoiden työllistymisen yhtenä tärkeimmistä mittareista. Itsearviointiraportin 
mukaan koulutusohjelmassa analysoidaan palautetta, jota hankitaan työnantajil-
ta, yrityksiltä sekä opiskelunsa eri vaiheissa olevilta opiskelijoilta ja opettajilta.  

Turun ammattikorkeakoulun laatupolitiikassa annetussa määritelmässä koulu-
tuksen laatu tarkoittaa ytimeltään sitä, että opiskelijat saavuttavat tavoitteena 
olevan osaamisen määritettyjen oppimisen arviointikriteerien mukaisesti. Ope-
tussuunnitelmien tavoitteet puolestaan perustuvat tehtyyn tulkintaan työelämän 
osaamisvaatimuksista eli kompetensseista. Arviointivierailulla koulutuspäällikkö 
korosti vahvasti sitä, että opetuksen taustalla ovat valtakunnallisena yhteistyö-
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nä laaditut kompetenssit. Rakennusalalla ovat käytössä säädellyt ammattipäte-
vyydet suunnittelutehtäviin ja työnjohtoon, ja pätevyydet on otettu huomioon 
koulutuksen suunnittelussa. FISE Oy valvoo rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan 
henkilöpätevyyksiä ja niiden saavuttamista.  

Ammattikorkeakoulun laadunvarmistuksen menettelyistä koulutuspäällikkö toi 
korostetusti esille ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelujen toteutta-
man vuosittaisen sijoittumisselvityksen, johon vastanneiden mukaan opetus on 
vastannut hyvin työelämän tarpeita. Osoituksena tutkinnon suorittaneiden riit-
tävästä osaamisesta opettajat toivat työllistymisen lisäksi esiin neuvottelukunnal-
ta sekä harjoittelun työpaikkaohjaajilta keskusteluissa saadun palautteen. 

Koulutusohjelman itsearviointiraportissa todetaan, että ammattikorkeakoulun 
laatutyötä on pyritty viime aikoina kehittämään etenkin prosessien osalta. Haas-
tattelujen perustella laadunvarmistus hahmotetaan koulutusohjelmassa vielä 
kapea-alaisesti, ensisijaisesti palautteen ja toimintaprosessien yhtenäistämisen 
merkityksessä. Laadunvarmistuksen mainittiin olevan uusi asia. Koulutusoh-
jelmassa kiinnitetään huomiota kompetensseihin opetuksen perustana sekä si-
joittumisselvityksen ja työelämäpalautteiden viestiin. Sen sijaan jokaisen opetta-
jan työhön kuuluvaa oppimistulosten arviointia, joka tapahtuu koko opiskelijan 
opiskeluajan, ei arviointivierailulla mainittu laadunvarmistuksen yhteydessä. 

Koulutusohjelma kerää palautetta työelämältä, opiskelijoilta sekä valmistuneilta 
opiskelijoilta. Työelämästä saatua palautetta ei ole dokumentoitu, mutta palaute 
on ensiarvoisen tärkeää ja on johtanut muun muassa restauroinnin koulutusoh-
jelman liittämiseen entiseen kiinteistöjohtamisen suuntautumisvaihtoehtoon.

Itsearviointiraportissa suurimmaksi ongelmaksi on tunnistettu eroamisasteen 
kohoaminen, jota pyritään korjaamaan tehostetulla tuutoriohjauksella ja lasku-
harjoitusten lisäämisellä sekä tiivistämällä opiskelun työelämäyhteyksiä. Vuoden 
2008 toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä eroamisasteen kohoamista ei 
ole vielä havaittu ongelmaksi eikä sitä ole mainittu toimintasuunnitelmassa ke-
hittämiskohteeksi.

Ammattikorkeakoulun toiminnanohjauksen toimintasuunnitelmakäytännön 
ja 4T-portaalin yksi tavoite on kannustaa arviointi- ja palautetiedon hyödyntä-
miseen toiminnan kehittämiseksi, kuten myös itsearviointiraportissa todetaan. 
Koulutuspäällikkö vastaa koulutusohjelman johtamisesta ja laadunvarmistukses-
ta sekä myös toimintasuunnitelman valmistelusta yhdessä opettajakunnan kans-
sa. Tällä hetkellä koulutusohjelman opettajat eivät vielä tunne koulutusohjelman 
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toimintasuunnitelmaa eivätkä he ole antaneet toimintasuunnitelman luonnok-
sesta palautetta 4T-portaalissa. Ylipäätään näyttää siltä, että käsitys koulutusoh-
jelman tavoitteiden saavuttamisesta ja opetussuunnitelmien toteutumisesta ei 
synny niin systemaattisen työn tuloksena kuin itsearviointiraportissa todetaan. 

Koulutuspäällikön haasteena on luoda systemaattinen toiminnan itsearvioinnin 
ja suunnittelun käytäntö, jossa merkittävimmät kehittämiskohteet määritellään 
yhdessä henkilöstön kanssa hyödyntäen systemaattisesti eri lähteistä saatavaa 
palautetta. Tämän jälkeen koulutusohjelman kannattaa priorisoida kehittämis-
kohteet, suunnitella yhdessä toimenpiteet ja huolehtia dokumentoinnista toi-
mintasuunnitelmaan.  

Jatkossa koulutusohjelman kannattaa kiinnittää erityistä huomiota oppimisen 
arviointikäytäntöihin. Toisin kuin koulutuspäälliköllä ja henkilöstöllä, opiskeli-
joilla näyttää olevan sellainen käsitys, että heistä ei tule hyviä insinöörejä. Haas-
tattelussa opiskelijat viittasivat työelämältä saamaansa palautteeseen. Koulutus-
ohjelman on syytä kehittää kokonaisvaltaisempia oppimisen arviointikäytäntöjä, 
joissa hyödynnetään määriteltyjä kompetensseja. Itsearviointiraportin mukaan 
kunkin opintojakson opettaja mittaa omalla opintojaksollaan tavoitteiden saa-
vuttamista erilaisin opintojaksoon soveltuvin arviointimenetelmin. Vaikka opet-
tajat pohtivat ja arvioivat tavoitteiden saavuttamista erilaisissa palavereissa ja 
epävirallisissa keskusteluissa kollegoiden kanssa, muodostuva näkemys jää do-
kumentoimatta eikä välity opiskelijoille.
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YHTEENVETO JA SUOSITUKSET

Ristiinarviointi räätälöitiin siten, että se tukee koulutusohjelman valmistautu-
mista Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA:n) laatuyksikköarviointiin. Tu-
kipalvelut jätettiin tämän ristiinarvioinnin ulkopuolelle. Arvioinnissa ei myös-
kään käsitelty KKA:n laatuyksikköarviointiin sisältyvää tulokset-kohtaa, sillä ris-
tiinarviointi ei voi ottaa kantaa tavoitteenasetteluun ja saavutettuihin tuloksiin. 
Arvioinnissa keskitytään koulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin 
prosessien kehittämiseen.

Arviointiryhmän raportti perustuu rakennustekniikan koulutusohjelman itsear-
viointiraporttiin ja muuhun taustamateriaaliin sekä arviointivierailulla tehtyihin 
haastatteluihin. Tekemänsä arvioinnin perusteella arviointiryhmä esittää näke-
myksensä koulutusohjelman vahvuuksista ja kehittämishaasteista. Työnsä poh-
jalta arviointiryhmä esittää suosituksia myös ammattikorkeakoululle ja ristiinar-
viointimallin jatkokehittämiselle.  

4.1 Koulutusohjelman vahvuudet

Arviointiryhmän näkemyksen mukaan rakennustekniikan koulutusohjelman 
vahvuuksia ovat seuraavat:

• Koulutusohjelmalla on kehittämismyönteinen asenne, mikä tulee esiin 
mm. osallistumisessa korkeakoulujen arviointineuvoston laatuyksikkökil-
pailuun 2008.

• Rakennustekniikan koulutusohjelmalla on pitkät perinteet ja koulutukselle 
on alueellinen tilaus. Neuvottelukunta on erittäin sitoutunut koulutusoh-
jelman ja alueellisen toiminnan kehittämiseen. Verkostoituminen alueella 
on kattavaa ja toimivaa. Opettajat ovat aktiivisesti mukana toimialan koti-
maisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, mikä osaltaan vahvistaa opettajien 
ammatillisen asiantuntemuksen ylläpitoa ja osaamistarpeiden ennakoin-
tia.  

• Opiskelijat ilmaisivat tyytyväisyyttään sekä antoivat kiitosta saamastaan 
ohjauksesta ja tuesta opintojensa aikana. Erityisen ansiokasta on ns. luot-
tamusopiskelijatoiminta. 

• Välitön vuorovaikutus opettajien välillä sekä epäviralliset vuorovaikutusti-
lanteet opettajien ja opiskelijoiden kesken toimivat hyvin.

4
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• Koulutusohjelman T&K-projekteja on toteutettu enenevässä määrin yh-
teishankkeina ammattikorkeakoulun muiden koulutusohjelmien kanssa. 
T&K-toiminta tukee koulutusohjelman opettajien ammatillista kehitty-
mistä ja ylläpitää tuntumaa alan uusimpaan kehitykseen. Opiskelijat ko-
kevat oppimisen T&K-hankkeissa positiivisena. 

• Kansainvälisyyden sisällyttäminen opetussuunnitelmaan on saanut hyvän 
alun projekti- ja työpajatoiminnassa.  

• Koulutusohjelma on selvästi aktivoitunut pedagogisessa kehittämisessä. 
Vahvuuksia ovat tutkimuspajatoiminta ja projektioppiminen. 

4.2 Suositukset koulutusohjelmalle

Tukeakseen koulutusohjelman kehittämistyötä, arviointiryhmä esittää seuraavat 
suositukset: 

• Koulutusohjelman tulee tehdä koko henkilöstöä koskeva osaamisen kehit-
tämissuunnitelma, joka tukee sekä opettajien yksilöllisiä että koulutusoh-
jelman kehittämistarpeita. Opettajien elinkeinoelämän tuntemusta ja yh-
teyksiä tulee jatkuvasti kehittää esimerkiksi opiskelijoiden työelämäjakso-
jen ja opinnäytetöiden ohjauksen kautta. 

• Opetussuunnitelmia tulee kehittää kansainvälisen toiminnan mahdollista-
miseksi, esimerkiksi lisäämällä joustoa opintojaksojen hyväksilukuun ja ai-
katauluihin. Työharjoittelun nykyinen jaksotus vaikeuttaa kansainvälisen 
harjoittelun tuen saamista. Kansainväliseen työvoimaliikkuvuuteen tulee 
vastata lisäämällä tuntemusta eri maiden ammatinharjoittamisen pätevyys-
vaatimuksista ja esteistä. Eräänä mahdollisuutena on kaksoistutkinnon to-
teuttaminen yhteistyössä hyväksi havaitun kansainvälisen yhteistyöoppi-
laitoksen kanssa. 

• Opetussuunnitelmaprosessia tulee kehittää edelleen järjestelmällisemmäk-
si. Kaikkien päätoimisten opettajien ja opiskelijoiden edustajien tulee osal-
listua opetussuunnitelman arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. 
Arviointiryhmä suosittelee, että kompetenssit sidotaan vahvemmin ope-
tussuunnitelmatyöhön. Opiskelumotivaation vahvistamiseksi opiskelijoil-
le tulee selventää opintojaksojen yhteys kompetensseihin. 

• Koulutusohjelman opettajien tulee laatia opintojaksojen toteutussuunni-
telmat perusteellisesti käyttäen Totsu-järjestelmää ja syksystä 2009 alkaen 
uutta eOPS-järjestelmää (SoleOPS). 

• Verkko-opetusta tulisi kehittää esimerkiksi kouluttamalla opettajia ohjaa-
maan opiskelijoita verkossa. Opintoja voi suunnitella myös siten, että opis-
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kelijat opiskelevat sähköisessä oppimisympäristössä yhteisöllisesti ja uutta 
tietoa rakentaen. 

• Opettajatuutorointia kannattaa jakaa nykyistä useamman opettajan vas-
tuulle, jolloin opiskelijoita voidaan paremmin tukea henkilökohtaisesti 
opintojen kriittisissä kohdissa. Erityisesti opiskelijan kanssa käytävä am-
matilliseen osaamiseen ja identiteetin rakentamiseen liittyvä systemaat-
tinen keskustelu voi auttaa opiskelijaa hahmottamaan paremmin omaa 
osaamistaan ja tavoitteitaan – kompetensseja – tulevaa uraa ajatellen.

• Koulutusohjelman tulee muuttaa HOPS-ajattelua nykyisestä tiukasti raja-
tusta mallista avoimempaan suuntaan henkilökohtaisen osaamisen kehit-
tämisen välineeksi. 

• Koulutuspäällikön haasteena on luoda systemaattinen toiminnan itsearvi-
oinnin ja suunnittelun käytäntö, jossa merkittävimmät kehittämiskohteet 
määritellään yhdessä henkilöstön kanssa hyödyntäen eri lähteistä saatavaa 
palautetta. Tämän jälkeen koulutusohjelman tulee priorisoida kehittämis-
kohteet, suunnitella yhdessä toimenpiteet ja dokumentoida ne toiminta-
suunnitelmaan. 

• Palautteenkeruumenetelmiä kannattaa kehittää niin, että koosteet saadaan 
helposti kaikkien opettajien ulottuville. Palautteiden keräämisestä ja kä-
sittelystä on laadittava suunnitelma ja palautteiden perusteella tehdyt toi-
menpiteet tulee dokumentoida ja käsitellä opiskelijoiden kanssa.

4.3 Suositukset ammattikorkeakoululle

Arviointiryhmä esittää ammattikorkeakoulun johdolle sekä yhteisille toimin-
noille harkittavaksi seuraavia toimenpidesuosituksia: 

• Yleisaineiden opettajien rekrytointiprosessia tulee selkiyttää. 
• Yleisaineiden opettajien roolia tulee kehittää ja integroida tiiviimmin kou-

lutusohjelmien kehittämiseen sekä T&K-toimintaan.
• Opetussuunnitelmien ohjeistuksessa on otettava huomioon opiskelijoiden 

ohjaus ulkomaiseen harjoitteluun. OPS-työn ohjeistuksessa on huomioi-
tava kansainvälisen harjoittelun aiheuttamat erityisvaatimukset. Harjoitte-
lun nykyinen jaksotus vaikeuttaa kansainvälisen harjoittelun tuen saamis-
ta.

• Kaikkien ammattiaineiden opettajien tulee osallistua tuutoritoimintaan ja 
-koulutukseen. Jokaisen opettajan pitää tuntea ohjausjärjestelmä ja siinä 
toimijoiden työnjako.

• Turun ammattikorkeakoulun HOPS-käsitys tulee määritellä ammttikor-
keakoulun pedagogisessa strategiassa. 
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4.4 Suositukset ristiinarviointimallin kehittämiseksi

Lopuksi arviointiryhmä esittää arviointimallin kehittämiseksi sekä seuraavien 
ristiinarviointien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavaksi seuraavat suo-
situkset: 

• Jatkossa tulee varmistaa arviointiryhmän laajempi osallistuminen arvioin-
nin fokusointiin. 

• Arviointiryhmän tulee harkita omaa työjakoaan niin, että vain osa tekee 
muistiinpanoja arviointivierailulla. 
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LIITE 1.

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointivierailun ohjelma 

Aika:                    22.4.2008 klo. 8.30–16.00

Paikka:                 nh. Hyvönen, Sepänkatu 1, Turku

Arviointiryhmä:   Juhani Soini, koulutusjohtaja, puheenjohtaja
                            Tiina Häkkinen, suunnittelija, sihteeri
                            Ismo Kantola, kehityspäällikkö
                            Marianne Mertsola, opiskelijaedustaja, TUO
                            Aila Seikola, koulutuspäällikkö
              Minna Scheinin, yliopettaja, kielikoulutuskeskuksen päällikkö
                            Antonella Storti, kv-koordinaattori
                            Raija Tuohi, yliopettaja
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