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Abstract
The main purpose of this study has been to examine the working life correspondence of education
both theoretically and empirically. In this study, three different conceptual interpretations have
been used to define working life correspondence: interpretation emphasizing the know-how needs
of the working life, interpretation emphasizing the educational expectations of the working life
and the interpretation emphasizing the career development of the individual. This phenomenon
has been studied from the point of view of computer science education in particular. The
interpretations emphasizing know-how needs and educational expectations are examined using
gap analysis. The correspondence between the know-how capacities and the educational
expectations is significantly different from that between the know-how capacities and the knowhow needs. The gaps between the individual’s know-how capacities and the educational
expectations are clearly more positive, less dependent upon external factors closely related to the
respondent and there was considerably less variation among them than between the know-how
capacities and the know-how needs.
The results showed that the know-how needs of working life are very heterogeneous and
strongly dependent on the external factors relating closely to the individual. The educational
expectations were shown to be very homogeneous. Therefore it seems natural that the
development of the contents of instructions and the structure of the education – particularly in the
case of the compulsory core contents – should be based on the very homogeneous and independent
educational expectations of the working life. In the light of the results, the educational
expectations point of view brings a completely new and significant perspective to the examination
of the working life correspondence and the effectiveness of the education, as well as the
development of the contents of instruction.
In terms of explaining and anticipating student satisfaction, the results turned out to be
interesting. The results showed that learning results, the age of the respondent and the satisfaction
in studying are significantly interconnected. The most significant external factor anticipating
satisfaction in the field of computer science was the career development of an individual, which
refers to the long-term effects of the education.
In terms of method, this study was conducted as field research with the help of a questionnaire.
The target group were students who had graduated from the department of Information Processing
Science of University of Oulu from 1976 through 2006. The questionnaire was sent to a total of
680 persons, 210 of whom replied. This was 31.3 % of the entire target group.

Keywords: competence, educational expectations, effectiveness of education, expertise,
information, know-how, know-how capacities, know-how needs, knowledge, quality of
education, skills, student satisfaction, working life correspondence of education
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Tiivistelmä
Tämän tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena on ollut tutkia sekä teoreettisesti että empiirisesti ilmiötä ”koulutuksen työelämävastaavuus”. Tutkimuksessa koulutuksen työelämävastaavuudelle on määritelty kolme erilaista käsitteellistä tulkintaa: työelämän osaamistarpeita korostava tulkinta, työelämän
koulutusodotuksia korostava tulkinta sekä yksilön urakehitystä korostava tulkinta. Ilmiötä on tarkasteltu erityisesti tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen näkökulmasta. Osaamistarpeita korostavassa tulkinnassa työelämävastaavuutta voidaan tarkastella osaamistarpeiden ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien vastaavuutena. Koulutusodotuksia korostavassa tulkinnassa työelämävastaavuutta voidaan
vastaavasti tarkastella koulutusodotusten ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien vastaavuutena. Urakehitystä korostava tulkinta tarkoittaa sitä, kuinka hyvin koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet tukevat yksilön urakehitystä. Osaamistarpeita ja koulutusodotuksia korostavia työelämävastaavuuden tulkintoja on tarkastelu kuiluanalyysin avulla. Osaamisvalmiuksien ja koulutusodotusten keskinäinen vastaavuus poikkeaa merkittävästi osaamisvalmiuksien ja osaamistarpeiden vastaavuudesta. Osaamisvalmiuksien ja koulutusodotusten väliset kuilut ovat selvästi positiivisempia, riippumattomia vastaajaan kiinteästi liittyvistä ulkoisista tekijöistä ja niiden vaihtelu huomattavasti vähäisempää kuin
osaamisvalmiuksien ja osaamistarpeiden välisten kuilujen tapauksessa. Koulutuksen vaikutuksia yksilön urakehitykseen ei ollut mahdollisuuksia tutkia, joskin ammattiryhmäkohtaiset kuiluanalyysien
tulokset osoittivat, että muodollinen koulutus ei kykene tuottamaan yksilön urakehityksen myötä laajenevia ja kasvavia osaamistarpeita.
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että työelämän osaamistarpeet ovat hyvin heterogeenisia ja ne ovat
vahvasti riippuvaisia yksilöön kiinteästi liittyvistä ulkoisista tekijöistä. Tämä osaamistarpeiden heterogeenisuus muodostuu ongelmaksi tarvelähtöisen koulutuksen työelämävastaavuuden kehittämisessä.
Sen sijaan koulutusodotukset osoittautuivat hyvin homogeenisiksi. Todella merkittävä havainto on
nimenomaan se, että koulutusodotukset eivät ole yksilön osaamistarpeiden johdannaisia eivätkä lainkaan riippuvaisia vastaajien taustatekijöistä, vaan ne perustuvat mitä ilmeisimmin vastaajien näkemyksiin tietojenkäsittelytieteiden ydinalueista ja sisällöistä. Siksi tuntuu luonnolliselta, että opetussisältöjen ja rakenteen kehittäminen – etenkin pakollisten ydinsisältöjen osalta – tulisi perustua työelämän
hyvin homogeenisiin ja riippumattomiin koulutusodotuksiin. Tulosten valossa koulutusodotusnäkökulma tuo täysin uuden ja merkittävän näkökulman koulutuksen työelämävastaavuuden ja vaikuttavuuden
tarkasteluun sekä opintosisältöjen kehittämiseen.
Opiskelijatyytyväisyyden selittämisen ja ennustamisen osalta tulokset osoittautuivat mielenkiintoisiksi. Tutkimuksessa opiskelijatyytyväisyys jakaantui kahteen osaan: opiskelutyytyväisyyteen ja koulutusalatyytyväisyyteen. Tulokset osoittivat, että oppimistuloksilla, vastaajan iällä ja opiskelutyytyväisyydellä on merkittävä keskinäinen yhteys. Ulkoisista tekijöistä merkittävimmäksi koulutusalatyytyväisyyttä ennustavaksi tekijäksi nousi yksilön urakehitys, joka viittaa koulutuksen pitkäaikaisiin vaikutuksiin.
Menetelmällisesti tutkimus oli kyselymetodiin perustuva kenttätutkimus, jossa kohdejoukon muodostivat Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitokselta vuosina 1973–2006 valmistuneet opiskelijat. Kyselyt lähetettiin 680 henkilölle ja niihin vastasi 210 henkilöä, mikä on 31,3 % koko kohdejoukosta.
Asiasanat: asiantuntijuus, kompetenssi, koulutuksen laatu, koulutuksen työelämävastaavuus, koulutuksen vaikuttavuus, koulutusodotukset, opiskelijatyytyväisyys, osaaminen, osaamistarpeet, osaamisvalmiudet, taito, tieto, tietämys
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1

Johdanto

SITRAN (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, 2002) mukaan koulutuksen ja työelämän yhteyksien tiivistäminen on ollut polttopisteessä jo vuosikymmenet. Kuitenkin koulutuksen vaikuttavuuden kannalta ongelmaksi on muodostunut se, että
työelämän, talouden ja koulutuksen muutossyklit kulkevat eri tahdissa. Muodollinen, tutkintoon tähtäävä koulutus ei luonteensa vuoksi välttämättä ehdi vastaamaan akuutteihin työelämän tarpeisiin. Tutkintojen perusteena ovat muodolliset
kvalifikaatiot 1 , joiden oletetaan olevan vallitsevia ja päteviä työmarkkinoilla.
Tutkinnoille oletetaan löytyvän vastaavat ammatit ja pätevyysvaatimukset työmarkkinoilta (SITRA 2002).
Viime vuosien aikana oppilaitokset ovat rakentaneet voimakkaasti työelämäyhteyksiä. Yliopistojen ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön on katsottu erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa olevan yksi Suomen hyvän kilpailukyvyn
perustekijöistä (SITRA 2002). Työelämäyhteyksien lisäksi elinikäinen oppiminen,
joka tarkoittaa inhimillisten voimavarojen jatkuvaa kehittämistä ihmisten omilla
ehdoilla ja omalla vastuulla (European Lifelong Learning Initiative, ELLI), on
nostettu keskeiseen asemaan valtakunnallisessa koulutuspolitiikassa. Dawsonin ja
Newmanin (2002) mukaan koulutusorganisaatiot joutuvat jatkuvasti pohtimaan,
mitä ja miten opiskelijoille pitäisi opettaa, jotta opiskelijoille kertyisi sellainen
tieto- ja taitovaranto, että se loisi hyvät edellytykset tulevaan työhön ja urakehitykseen. Esimerkiksi IT-toimialan2 nopea kehitys johtaa helposti ylimitoitettuihin
tutkintovaatimuksiin ja paisuneisiin kurssimoduuleihin, jos mitään vanhaa ei osata karsia pois (Davy ym. 2000).
Pham (1997) näkee yhtenä tietojenkäsittelyn koulutuksen ongelmana sen, miten määritellä pitkän ajanjakson opetustarpeet siten, että ne vastaisivat tietoteollisuusalan todellisia osaamistarpeita pitkällä aikavälillä. Yksilön ja koulutuksen
kannalta tässä ilmenee kaksi asiaa eli 1) työelämän, teknologian, liiketoiminnan ja
yhteiskunnallisten muutosten seurauksena yrityksen osaamistarpeet muuttuvat –
miten koulutuksen avulla voidaan varautua kyseisiin muutoksiin? ja 2) yksilön
tehtävät muuttuvat työuran aikana – pitäisikö kouluttaa työuran alun perusvaatimusten (job entry) mukaisesti vai tulisiko koulutuksen tukea myös asiantuntijaksi
kehittymisen ja työuran myöhempiä vaatimuksia? Kummassakin tapauksessa
1

Kvalifikaatiolla tarkoitetaan yleisesti ottaen sitä työntekijöiden tietojen, taitojen, valmiuksien ja
työkokemuksen summaa, joka on työn suorittamisen edellytyksenä.
2
IT = informaatioteknologia. Ei tarkoita tässä yhteydessä samaa kuin informaatioteknologian (Information Technology) koulutusala, joka kuvataan luvussa 3.2.
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jälkimmäinen vastaus mahdollisesti johtaisi samankaltaisiin ratkaisuihin eli siihen,
että yleisten, teknologiariippumattomien, invarianttien asioiden opetuksen tulisi
korostua päiväkohtaisten teknologioiden ja tekniikoiden opetuksen sijasta. Käsillä
olevan tutkimuksen yhtenä tavoitteena on hakea vastausta edellä esitettyihin kysymyksiin.
Useissa viimeaikaisissa yliopistokoulutusta koskevissa kirjoituksissa sekä
koulutuksen vaikuttavuuden ja suomalaisen koulutuspoliittisen keskustelun yhteydessä (esimerkiksi Kekäle ym. 2004, Opetusministeriö 2005, Oulun yliopisto
2006, Raivola 2000, Raivola ym. 2000) korostetaan koulutuksen työelämärelevanssia ja tällöin viitataan koulutuksen relevanssiin, työelämävastaavuuteen ja/tai
työelämälähtöisyyteen. Usein näitä edellä esitettyjä ilmaisuja käytetään samassa
kirjoituksessa mahdollisesti tarkoittaen samaa asiaa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että
niitä viljellään enemmänkin koulutuspoliittisina iskulauseina kuin tarkkaan määriteltyinä ja jäsenneltyinä ilmiöinä ja käsitteinä. Termi ”relevanssi” on monitulkintainen käsite, jota käytetään yleisenä ilmaisuna useissa eri yhteyksissä, myös
koulutuspoliittisessa keskustelussa. Kielioppaan (Itkonen 1982) mukaan relevanssi tarkoittaa ”vaikutusta jossakin asiassa”, ”merkitystä” ja ”tähdellisyyttä”.
Esimerkiksi Raivola ym. (2000) kytkevät relevanssin koulutuksen vaikuttavuuteen (ks. luku 4.2.1). Heidän (2000: 13–14) mukaansa relevanssilla tarkoitetaan koulutuksen osuvuutta, sopivuutta, hyödyllisyyttä ja mielekkyyttä yhteiskunnan, yritysten sekä yksilön tarpeisiin ja odotuksiin nähden. Raivolan ym. (2000)
esitys johtaa hyvin laajaan, kompleksiseen ja vaikeasti arvioitavaan koulutuksen
relevanssin tulkintaan. Raivola (2000) toteaakin, että koulutusinstituutioiden toimintaa ja niiden tuloksia on hyvin vaikea arvottaa. Yksilöt tarkastelevat koulutusta oman henkilökohtaisen kasvunsa näkökulmasta, organisaatioiden ja yritysten
edustajat taas siitä näkökulmasta, miten koulutuksen tuottama oppiminen voidaan
muuntaa organisaatioiden ja yritysten kilpailukykyä edistäväksi toiminnaksi.
Koulutuksen työelämävastaavuudessa (practical relevance of education) voidaan erottaa kolme erilaista käsitteellistä tulkintaa eli 1) työelämän osaamistarpeita korostava tulkinta, 2) työelämän koulutusodotuksia korostava tulkinta ja 3)
yksilön urakehitystä korostava tulkinta. Osaamistarpeilla (know-how needs,
knowledge needs, skill needs) 3 tarkoitetaan yksilön työn ja tehtävien todellisia,

3

Jatkossa englanninkielinen termi ”knowledge” viittaa suomenkielisenä käännöksenä joissain yhteyksissä myös osaamiseen (esim. ”knowledge area” = osaamisalue).
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nykyhetken tiedollisia ja taidollisia vaatimuksia (required knowledge/skills) 4 .
Koulutusodotuksilla (education expectations) puolestaan tarkoitetaan niitä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, joita työelämän edustajat odottavat koulutuksessa tuotettavan, toisin sanoen koulutusohjelmien sisällöllisiä ja rakenteellisia
painotuksia. Koulutusodotusnäkökulma on uusi, eikä koulutuksen työelämävastaavuutta ole ainakaan tietojenkäsittelytieteiden osalta tästä näkökulmasta aiemmin tutkittu. Työelämän osaamistarpeet ovat yleensä hyvin heterogeenisia (ks.
luku 3) eikä muodollinen koulutus näin ollen pysty välttämättä vastaamaan kaikkiin työelämän tarpeiden haasteisiin. Käsillä olevassa tutkimuksessa haluttiin
tuoda uusi näkökulma koulutuksen työelämävastaavuuden tutkimukseen ja toisaalta selvittää, miten osaamistarvenäkökulma ja koulutusodotusnäkökulma mahdollisesti poikkeavat tosistaan. Urakehityksellä tarkoitetaan käsillä olevassa
tutkimuksessa yksilön työuralla etenemiseen perustuvaa kehitystä (ks. Hall &
Goodale 1986)5. Edellä esitettyjä työelämävastaavuuden tulkintoja tarkastellaan
lähemmin luvussa 4.2.1.
Käsillä olevassa tutkimuksessa empiirisesti tarkasteltavien osaamisalueiden
(knowledge area) osalta lähtökohtana on Iivarin ym. (2004) määrittelemä tietojärjestelmäasiantuntijoiden tietoperusta (IS Body of Knowledge, BoK), jossa on määritelty tietojärjestelmäasiantuntijoiden keskeiset osaamisalueet (knowledge area).
Tietoperustassa keskeisiksi osaamisalueiksi on määritelty tekninen tietämys
(technical knowledge), sovellustietämys (application knowledge), sovellusaluetietämys (application domain knowledge), organisaatiotietämys (organizational
knowledge) ja tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvä tietämys (system development knowledge). Tietoperustaa on käsillä olevassa tutkimuksessa täydennetty
lisäämällä siihen viestintätaidot ja henkilökohtaiset ominaisuudet (communication
and interpersonal skills) sekä kategoria ”muu tietämys” (miscellaneous). Iivarin
ym. (2004) määrittämä tietojärjestelmäasiantuntijoiden tietoperusta (IS Body of
Knowledge) kuvataan tarkemmin kohdassa 5.3.

4

Roudan ja Kusyn (1995) sekä Ferretin (1994) mukaan osaamistarvekartoitusten (needs assesment)
tulee kohdistua todellisiin, työn suorittamisen kannalta välttämättömiin tarpeisiin, ei yksilön tai yritysten haluun tai toiveisiin (wants assesments).
5
Erityisesti Pohjois-Amerikassa on tehty tutkimusta koskien ns. ”dual career ladder”-mallia, jossa
urakehitys voisi tapahtua yhtäältä teknistä polkua pitkin ja toisaalta johtamispolkua pitkin. Tätä mallia
ei sovelleta tässä työssä, koska se ei ole yleisesti käytetty Suomessa IT-alalla. Dual career ladder -mallin mukaaottaminen olisi myös laajentanut tätä tutkimusta. Teknisellä polulla edistymisen
mittaaminen olisi myös ollut ongelmallista tämän tutkimuksen puitteissa, koska Suomessa IT-alan
ammattinimikkeet, ammatttikuvat ja ammattien sisällöt eivät ole selkeästi jäsentyneet. Malli on myös
havaittu ongelmalliseksi (esim. Allen & Katz 1992).
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Alun perin tutkimusidea syntyi, kun kirjoittaja aloitti työt Oulun yliopiston
Raahen yksikössä projektipäällikön tehtävässä elokuussa 2003 tehtävänään paikallisten maisteriohjelmien johtaminen ja koordinointi. Kirjoittaja on itse opiskellut Raahessa Digitaalisen median maisteriohjelmassa 6 ja valmistunut filosofian
maisteriksi kesällä 2004. Keskustelujen, omien kokemusten sekä kirjallisten opiskelijapalautteiden7 perusteella vahvistui käsitys siitä, että tietojenkäsittelytieteen
koulutuksen kehittäminen edellyttää lisätutkimusta alueella, jossa tutkimustietoa
ei ole kovinkaan paljon. Tutkimuksella ei ole toimeksiantajaa eikä rahoittajaa,
vaan se on tehty kirjoittajan vapaa-ajalla vailla mitään ulkopuolisia velvoitteita.
1.1

Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Tämän tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena on tutkia sekä teoreettisesti että
empiirisesti ilmiötä ”koulutuksen työelämävastaavuus” (practical relevance of
education). Ilmiötä tarkastellaan erityisesti tietojenkäsittelytieteiden yliopistollisen, tutkintotavoitteisen koulutuksen näkökulmasta (practical relevance of Information Technology education). Tietojenkäsittelytieteiden koulutus on selvästi
ammattisuuntautunut, mutta sillä on omat erityspiirteensä, kun sitä verrataan perinteisiin professionaalisiin ammatteihin8, kuten esimerkiksi juristeihin tai lääkäreihin. Tietojenkäsittelyn ammattikuvat eivät ole kovinkaan selkeitä, koulutus ei
ole vastaavasti jäsentynyt selkeästi ammattikuvien perusteella ja nopea teknologinen kehitys puolestaan johtaa ammattikuvien muutoksiin (Cukier 2003, Denning
2001, Morris 2005, Niederman & Crosetto 1999, Schambach & Blanton 2002,
Wynekoop & Walz 1999). Boylen ym. (2002) mukaan oppiaineen omaleimaisuus
näkyy siinä, että nopean teknisen kehityksen vuoksi useat tietojenkäsittelytieteiden ydinalueet vaativat jatkuvaa uudistamista. Koulutusalue on laaja ja erilaisten
koulutusohjelmien, suuntautumisvaihtoehtojen ja syventymiskohteiden kirjo on
suuri (Caspi ym. 2004). Radan (1999) mukaan koulutusohjelmat ja opetussisällöt
muuttuvat niin nopeasti, että niiden standardointi ei onnistu ja täsmällisten sisältöjen määritys on vaikeaa. Oulun yliopiston mukaan yliopistotutkinnon suorittaneelta edellytetään laajaa näkemystä ja monipuolisia työelämävalmiuksia ja samalla hänen tulee hallita syvällisesti oman erikoisalansa tieteellinen perusta, menetelmät ja sovellusalueet (Oulun yliopisto 2006).
6

EU-rahoitteinen, alueellinen muuntokoulutusohjelma.
Tarkoittaa tässä yhteydessä tutkimuskohteessa vuosittain tehtyjen palautekyselyjen tuloksia.
8
Professio tarkoittaa vahvan ja arvostetun yhteiskunnallisen aseman saavuttanutta ammattia (Watson
1980).
7
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Käsillä olevassa tutkimuksessa koulutuksen työelämävastaavuutta tutkitaan
useista eri näkökulmista. Ensiksi ilmiötä tarkastellaan työelämän osaamistarpeiden ja työelämän koulutusodotusten tulkintojen kautta. Osaamistarpeissa korostuvat työelämän IT-toimialan ammattilaisille ja asiantuntijoille asettamat nykyiset
tiedolliset ja taidolliset vaatimukset (required knowledge/skills). Asiantuntijuuden
määrittelyssä on perinteisesti painotettu yksittäisiä taitoja ja teknistä osaamista
sekä kykyä toimia ammatillisten standardien mukaisesti (Eteläpelto 1993, Marsick 1987, Sawyer ym. 1998, Stehr 1994). Perinteisestä professiosta poiketen
työskentely IT-toimialalla ei kuitenkaan välttämättä edellytä ammatillisia standardeja, tiettyä tutkintoa, pätevyyttä tai koulutusta, joten IT-toimialaa ei voida pitää
professionaalisena sanan varsinaisessa merkityksessä (Denning 2001).
Käsillä olevassa tutkimuksessa käytetty osaamistarvenäkökulma ei sinällään
ole uusi, koska sitä on käytetty useissa IT-toimialan osaamistarpeita ja koulutuksen työelämävastaavuutta tarkastelevissa tutkimuksissa (esim. Gallivan ym. 2004,
Kitchenham ym. 2005, Leitheiser 1992, Lethbridge 1997, Lethbridge 2000, Sawyer ym. 1998, Shi & Bennett 1998, Surakka 2005, Todd ym. 1995, Trauth ym.
1993, Tye ym. 1995, von Hellens ym. 2000a ja Yen ym. 2001). Uutta käsillä olevan tutkimuksen osaamistarvenäkökulmassa on sen sijaan se, että tutkimuksessa
haetaan myös työelämän osaamistarpeita selittäviä ja ennustavia tekijöitä.
Koulutusodotukset koskevat sitä, mitä työelämän edustajat odottavat yliopistollisessa tietojenkäsittelytieteiden koulutuksessa opetettavan, toisin sanoen yliopistollisen tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen sisällöllisiä ja rakenteellisia
painotuksia ja painopistealueita (opetussisältöjä) 9 . Muodollisen koulutuksen ei
voida olettaa tyydyttävän kaikkia työelämän osaamistarpeita vaan osa niistä opitaan työn kautta tai muulla tavoin, esimerkiksi täsmä- tai täydennyskoulutuksella.
Koulutusodotusten osalta tarkoituksena on tutkia ja verrata työelämän edustajien
arvioimia koulutusodotuksia työelämän osaamistarpeisiin, koulutuksen tuottamiin
osaamisvalmiuksiin sekä kansainvälisiin opetussisältösuosituksiin ja muihin,
opetussisältöjen kehittämiseen liittyviin tutkimuksiin. Kuten jo aiemmin on todettu, käsillä olevassa tutkimuksessa käytetty koulutusodotusnäkökulma on koulutuksen työelämävastaavuuden tutkimuksessa ja opintosisältöjen kehittämisessä
täysin uusi eikä vertailukohdetta näin ollen aiemmasta tutkimuksesta löydy.
Yhtenä esimerkkinä jo olemassa olevasta työelämän tarpeiden ja koulutusodotusten poikkeavuudesta voidaan esittää sovellusaluetietämys (application
9

Bernhart ym. (2006) toteavat, että opetussisältöjen suunnittelussa on otettava huomioon se, miten
sisältöjä painotetaan ja fokusoidaan.
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domain knowledge), joka aiemman tutkimuksen (Curtis ym. 1988, Iivari ym. 2004,
Sengupta ym. 2006) mukaan on yksi keskeinen osaamisalue sovelluskehitystyössä mutta jota siitä huolimatta ei voida välttämättä olettaa opetettavan tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmissa. Koska erilaisia sovellusalueita on erittäin paljon
(esim. liiketoimintasovellusten sovellusalueet kuten laskentatoimi, markkinointi,
talous ja logistiikka, terveydenhuollon sovellusten sovellusalueet, koulutuksen ja
opetushallinnon sovellusten sovellusalueet, metsien hoidon sovellusalueet, ympäristöhallinnon sovellusten sovellusalueet, jne.), on niiden kaikkien opettaminen
tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen yhteydessä käytännössä mahdotonta.
Toiseksi tutkitaan sitä, miten työelämän osaamistarpeet ja koulutusodotukset
mahdollisesti poikkeavat toisistaan. Kolmanneksi tarkastellaan sitä, miten työelämän osaamistarpeet ja koulutusodotukset kehittyvät ajan suhteen. Tässä on tarkoituksena tutkia, miten urakehitys ja työkokemus näkyvät yksilön kohdalla osaamistarpeiden ja koulutusodotusten määrittelyssä. Neljäs tarkastelunäkökulma on
se, miten työelämän osaamistarpeet ja koulutusodotukset poikkeavat IT-toimialan
eri ammattiryhmissä ja erityyppisissä organisaatioissa. Ammattiryhmien osalta
tarkoituksena on tarkastella, miten vertikaalinen urakehitys ja horisontaalinen
erikoistuminen mahdollisesti ilmenevät yksilön vastauksissa. Organisaatioiden
osalta tutkitaan, miten työelämän osaamistarpeet ja koulutusodotukset poikkeavat
IT-toimialan erityyppisissä organisaatioissa. Tutkimuksen neljännessä vaiheessa
tutkitaan, kuinka hyvin koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet vastaavat työelämän osaamistarpeita ja koulutusodotuksia sekä analysoidaan sitä, mitkä tekijät
mahdollisesti selittävät ja ennustavat opiskelijatyytyväisyyttä. Lisäksi tutkitaan,mitkä tekijät mahdollisesti selittävät ja ennustavat työelämän osaamistarpeita,
koulutusodotuksia, koulutuksen tuottamia osaamisvalmiuksia, osaamistarpeiden
ja osaamisvalmiuksien erotuksia sekä koulutusodotusten ja osaamisvalmiuksien
välisiä erotuksia (kuiluja).
Myös opiskelijatyytyväisyysnäkökulma on uusi siinä mielessä, että käsillä
olevassa tutkimuksessa opiskelijatyytyväisyyttä tarkastellaan tietojenkäsittelytieteen tutkinnon suorittaneiden keskuudessa, kun opiskelijatyytyväisyyttä perinteisesti on tutkittu kampusopiskelijoiden piirissä (ks. luku 4.3.1). Lisäksi tutkitaan
koulutuksen laadun ja opiskelijatyytyväisyyden jäsentymistä ja pyritään hakemaan kyseisten ilmiöiden yhtymäkohtia. Tutkimuksessa tarkastellaan myös tiedon
(knowledge) suhdetta ammattikäytäntöön ja muodolliseen koulutukseen.
Osaamisvalmiuksilla tarkoitetaan niitä tietoja, taitoja, kykyjä ja osaamista,
joita muodollinen koulutus tuottaa (skills provided by the education) ja jotka 1)
luovat pohjaa alan osaajaksi ja asiantuntijaksi kehittymiselle työelämän konteks18

tissa ja 2) antavat valmiuksia selviytyä jostakin työelämän konkreettisesta tehtävästä tai suorituksesta. Osaamisvalmius-näkökulmaa voidaan perustella sillä, että
aiemman tutkimuksen10 perusteella muodollinen koulutus ei vielä tuota alan asiantuntijoita, osaamista tai kompetensseja niiden perimmäisessä merkityksessä (ks.
luku 4.1). Koulutuksen aikana oppimista eri alueilla on oletettavasti tapahtunut
paljonkin, mutta opitut asiat eivät välttämättä vastaa työelämän todellisia tarpeita
ja odotuksia.
Käsillä oleva tutkimus on kyselymetodiin perustuva kvantitatiivinen kenttätutkimus (field study), jossa koulutuksen työelämävastaavuutta tutkitaan empiirisesti 1) työelämän osaamistarpeiden ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien vastaavuuksien, 2) työelämän osaamistarpeiden ja työelämän koulutusodotusten vastaavuuksien ja 3) työelämän koulutusodotusten ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien vastaavuuksien kautta. Lisäksi tutkitaan, millainen jäsennys laadusta ja opiskelijatyytyväisyydestä rakentuu ja kuinka hyvin empiiriset
työelämävastaavuuskäsitteet ja vastaajien taustatekijät selittävät opiskelijatyytyväisyyttä. Lisäksi koulutuksen työelämävastaavuuskäsitteitä tarkastellaan koulutuksen laadun ja yksilön urakehityksen näkökulmista. Tutkimustavoitteiden mukaiset, yksityiskohtaiset tutkimusongelmat ja tutkimuskysymykset esitetään luvussa 2.2.
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa empiirisesti todennettu kuvaus yliopistollisen tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen työelämävastaavuudesta ja opiskelijatyytyväisyydestä. Tutkimuksen teoreettisena tavoitteena on jäsentää tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen tutkimusta ja siihen liittyviä ilmiöitä ja käsitteitä sekä
tuottaa ja pohjustaa teoriaa alueella, jossa vakiintuneita teorioita tai tutkimusparadigmoja ei vielä ole. Käytännöllisenä tavoitteena on tuottaa sellaista tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen rakenteen, sisällön ja työelämävastaavuuden kehittämisessä.
1.2

Tutkimuksen rajaus

Käsillä olevassa tutkimuksessa yliopistollisen tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen työelämävastaavuutta on rajauduttu tarkastelemaan empiirisesti Oulun yli-

10
Boyatzis 1982, Ellström 1994, Hamel & Prahalad 1994, Keen 1990, Keso 1999, Knowles 1990,
Nonaka & Takeuchi 1995, Niiniluoto 1989, Opetusministeriö 2005, Ruohotie 1995, Raivola & Vuorensyrjä 1998, Räty 1987, Stark & Lowther 1989, Sveiby 1997. Esimerkiksi Raivola (2000) määrittelee osaamisen kyvyksi soveltaa opittuja tietoja ja taitoja sosiaalisessa kontekstissa.
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opiston tietojenkäsittelytieteiden laitokselta valmistuneiden henkilöiden kautta11.
Koulutuksen pitkäkestoisia vaikutuksia rajaudutaan tarkastelemaan oppimistulosten (koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet), yksilön urakehityksen sekä opiskelijatyytyväisyyden kautta.
Vastaajan ammattiryhmää ja organisaatioita koskevissa kysymyksissä ei ole
käytetty virallisia ammatti- ja toimialaluokituksia vaan ne jätettiin avoimilla kysymyksillä vastaajan itse arvioitavaksi. Tähän ratkaisuun päädyttiin siksi, että
ammatti- ja toimialaluokitusten laajuuden vuoksi vastaajia eri ryhmiin tulisi mahdollisesti analysoinnin ja vertailujen kannalta liian vähän.
Koska käsillä olevassa tutkimuksessa osaamistarpeita, opintosisältösuosituksia ja koulutuksen työelämävastaavuuskäsitteitä ei verrata muiden toimialojen
osaamistarpeisiin eikä muiden koulutusalojen opintosisältösuosituksiin ja/tai työelämävastaavuuteen, rajaudutaan aiemman tutkimuksen osalta esittämään ainoastaan IT-toimialan osaamistarpeisiin ja työelämävastaavuuteen liittyvää tutkimusta.
Opintosisältöjen osalta esitetään pelkästään tietojenkäsittelytieteiden opintosisältöihin ja opintosisältösuosituksiin liittyviä selvityksiä (esim. Computing Curricula
-opintosisältösuositukset) ja tutkimuksia.
1.3

Tutkimuksen rakenne

Väitöskirja koostuu kahdeksasta luvusta. Ensimmäisessä luvussa kuvataan tutkimuksen taustaa, tarkoitusta, tavoitteita ja rajausta sekä väitöskirjan rakennetta.
Toinen luku esittelee tutkimusasetelman, jossa kuvataan tutkimuksen käsitemalli,
tutkimusongelmat, metodologiset perusratkaisut sekä tutkimusmenetelmät ja metodit. Kolmannessa luvussa esitellään käsillä olevan tutkimuksen kannalta relevantit aiemmat tutkimukset ja neljännessä luvussa tutkimuksen teoreettinen ja
käsitteellinen tausta. Viidennessä luvussa kuvataan lyhyesti tutkimuskohdetta,
mittareiden rakentamiseen liittyviä kysymyksiä, tutkimuksen kohdejoukkoa ja
empiiristä aineistoa, tutkimuksen luotettavuutta, tutkimusmenetelmää sekä aineiston analyysimenetelmiä.
Tutkimuksen kuudes luku sisältää empiirisen aineiston kuvaukset ja analysoinnit. Seitsemännessä luvussa esitetään johtopäätökset ja vastaukset tutkimusongelmiin. Kahdeksannessa luvussa pohditaan tutkimusta ja sen tuloksia,

11

Rajaus vaikuttaa siis sekä vastaajien valintaan että koulutuksen tuottamiin osaamisvalmiuksiin, jotka
ovat tutkimuskohdespesifejä.
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tutkimuksen antia ja tulosten yleistettävyyttä. Lisäksi esitetään muutama jatkotutkimusaihe ja lopussa pohditaan tutkimusta oppimisprosessin näkökulmasta.
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2

Tutkimusasetelma

Tutkimusalana tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen tutkimus on ollut aktiivista
lähes 40 vuoden ajan (Medley 2001, Pears ym. 2005). Yleensä se on painottunut
erilaisten didaktisten ongelmien ratkaisemiseen, etenkin tietojenkäsittelytieteen
yhtenä ydinalueena pidetyn ohjelmoinnin opetuksessa (Curtis & Waltz 1990).
Muilta osin tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen tutkimus on hajanaista ja tutkimuksen teoriat vasta syntymässä (Holmboe ym. 2001, Pears ym. 2002).
Goldweberin ym. (2004) sekä Niiniluodon (1996) mukaan tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen tutkimusaluetta voi luonnehtia monitieteiseksi (multidiscplinarity) ja tieteidenväliseksi (interdiscplinarity) tutkimusalueeksi. Näin siksi,
että useat tieteenalat tutkivat samoja ongelmia ja käsitteiden sekä näkökulmien
vuorovaikutusta tapahtuu tieteenalojen välillä. Tutkimusalueena tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen tutkimus on suhteellisen vähän tutkittu alue, mutta se on
yhä kasvavan kiinnostuksen kohteena sekä kansallisesti että kansainvälisesti
(Goldweber ym. 2004, Jousranta 2005). Ben-Ari ym. (2004) toteavat, että ainoa
tapa ymmärtää tietojenkäsittelytieteen opiskelun problematiikkaa ja koulutuksen
tuloksia (periaatteet, käsitykset, tiedot, taidot, kompetenssit, kyvykkyydet) on
tarkastella niitä opiskelijoiden näkökulmasta12. Tähän he suosittavat toimintatutkimusta (myös Clear 2001). Tieteidenvälisyyden tärkeyttä tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen tutkimuksessa korostaa myös Owen (2003).
Yksi kuvaus tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen tutkimuksesta esitetään teoksessa Computer Science Education Research (Fincher & Petre 2004). Teoksessa listataan kymmenen tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen tutkimusaluetta 13 ,
joita ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

opiskelijoiden ymmärtäminen
animaatio/visualisointi/simulointi -systeemit
opetusmetodit
kartoitukset
koulutusteknologia
ammattilaisten käytäntöjen siirtäminen luokkahuoneopetukseen
uusien menetelmien ja teknologioiden yhdistäminen luokkahuoneopetukseen

12

Esimerkiksi Pears (2002) sekä Pears ja Daniels (2003) ovat esittäneet useita eri malleja teoreettisen
tietojenkäsittelytieteen (Computer Science, CS) koulutuksen tutkimukseen. Tämän tutkimuksen kannalta mallit eivät kuitenkaan ole relevantteja.
13
Esitetyt tutkimusalueet eivät ole millään tavalla tietojenkäsittelyspesifisiä, vaan voisivat koskea mitä
tahansa koulutusta.
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8. verkko-opetus
9. opiskelijoiden rekrytointi ja pysyvyys
10. tutkimusalan tutkimus itsessään.
Käsillä olevassa tutkimuksessa tutkimusalue sijoittuu työelämän osaamistarpeiden,
työelämän koulutusodotusten, opetussisältöjen, koulutuksen laadun, opiskelijatyytyväisyyden, vastaajiin liittyvien ulkoisten tekijöiden ja muodollisen koulutuksen
välisten riippuvuuksien ja suhteiden selvittämiseen. Se ei siis edusta kovinkaan
hyvin edellä kuvattuja Fincherin ja Petren (2004) esittämiä tutkimusalueita.
Muodollisen koulutuksen yhtenä tavoitteena on yksilön osaamisvalmiuksien
kehittäminen siten, että koulutus antaa mahdollisimman hyvät valmiudet työelämän ja asiantuntijaksi kehittymisen haasteiden kohtaamiseen. Koulutuksen tuottamien oppimistulosten (so. koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien) arvioiminen vuosia tutkinnon suorittamisen jälkeen on ongelmallista sikäli, että koulutuksen vaikutuksia voi olla vaikeaa irrottaa muista työelämään liittyvistä tapahtumista ja kokemuksista. Tätä ongelmaa on käsillä olevassa tutkimuksessa pyritty
eliminoimaan siten, että ennen vuotta 1995 valmistuneilta henkilöiltä ei koulutuksen tuottamia osaamisvalmiuksia kysytä. Koulutuksen merkitys osaamisvalmiuksien kasvussa lienee kiistatonta, mutta tähän kasvuun liittyy myös muita tekijöitä,
joiden erittely ja tunnistaminen on käsillä olevassa tutkimuksessa vaikeaa lähinnä
tutkimuksen menetelmävalintojen takia.
Niiniluodon (1980) mukaan teoriat, etenkin ihmistieteissä, muistuttavat käsitejärjestelmiä ja ne kokoavat, yhdistävät ja systematisoivat aiempia, erillisiä tutkimustuloksia. Näin käsitteellinen viitekehys tarjoaa tutkijalle käsitteellisiä välineitä tutkimuksen kohteina olevien ilmiöiden hahmottamiseen sekä ohjaa ilmiöitä
koskevan empiirisen aineiston keräämistä. Käsillä olevan tutkimuksen teoreettisena pohjana on käsitemallin mukaiset (kuva 2) keskeiset käsitteet. Tutkimuksen
teoreettinen ja käsitteellinen tausta on kuvattu tarkemmin luvussa 4. Tutkimuksen
teoreettisia aineksia käsitellään tutkimuksen alussa pääasiassa keskeisten käsitteiden, empiiristen mittareiden ja analyysin edellyttämässä laajuudessa, teoreettisen
pohdinnan painopisteen ollessa tutkimuksen lopussa, jolloin analyysiin nojaten
pohditaan mahdollisimman laajasti yleistämisen ja teoretisoinnin mahdollisuuksia.
Lähtökohtana on siis pyrkimys koulutuksen työelämävastaavuuden alaspesifiseen ymmärtämiseen. Tämän ymmärtämiseksi tarkoituksena on analysoida
myös muodollisen koulutuksen ja sen tuottaman tiedon (knowledge) suhdetta
ammattikäytäntöön. Sen selvittämiseksi analysoidaan tietokäsitettä sekä tiedon
suhdetta taitoon, osaamisen, kompetenssiin ja asiantuntijuuteen. Lisäksi tarkastel24

laan opiskelijatyytyväisyyttä ja koulutuksen laatua sekä edellä mainittujen suhdetta muodolliseen koulutukseen.
Tutkimusasetelmana käytetään osaamistarve-osaamisvalmius-vertailuasetelmaa sekä koulutusodotus-osaamisvalmius-vertailuasetelmaa, joissa tarkastellaan
työelämän osaamistarpeiden ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien sekä
koulutusodotusten ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien välistä vastaavuutta. Lisäksi vertailuasetelmana käytetään ammattiryhmä- ja organisaatiotyyppikohtaista vertailuasetelmaa, jossa analysoidaan, miten osaamistarpeet, osaamisvalmiudet ja koulutusodotukset poikkeavat eri ammattiryhmissä ja IT-toimialan
erityyppisissä organisaatioissa. Vertailuasetelmaa täydennetään analysoimalla
osaamistarpeiden ja koulutusodotusten välisiä eroavaisuuksia sekä hakemalla
osaamistarpeita, koulutusodotuksia, kuiluja ja opiskelijatyytyväisyyttä selittäviä ja
ennustavia tekijöitä. Osaamistarpeiden ja koulutusodotusten osalta analysoidaan
myös sitä, miten ne kehittyvät ajan suhteen.
2.1

Käsitemalli

Käsitteellisesti 14 tutkimus keskittyy ilmiön ”koulutuksen työelämävastaavuus”
tutkimiseen. Käsitemallin mukaisesti tietojenkäsittelytieteiden opiskelu tuottaa
opiskelijalle osaamisvalmiuksia, jotka perustuvat opetussisältöihin ja opetukseen.
Yksilöön ja hänen työhönsä kiinteästi liittyvillä taustatekijöillä on mahdollisesti
vaikutusta koulutuksen tuottamiin osaamisvalmiuskokemuksiin. Työelämä määrittää osaamistarpeet ja koulutusodotukset, joihin vastaajaan ja hänen työhönsä
kiinteästi liittyvät ulkoiset tekijät mahdollisesti vaikuttavat. Koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien ja osaamistarpeiden keskinäinen vastaavuus sekä koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien ja koulutusodotusten keskinäinen vastaavuus ilmentävät kukin osaltaan koulutuksen työelämävastaavuutta, joka taas
mahdollisesti vaikuttaa opiskelijatyytyväisyyteen. Opiskelijatyytyväisyys ja koulutuksen työelämävastaavuuskäsitteet mahdollisesti ilmentävät koulutuksen laatua.
Keskeiset käsitteet on määritelty luvussa 4 lukuun ottamatta kuviossa 1 harmaana
esitettyjä käsitteitä (tietojenkäsittelytieteiden koulutus, opiskelu sekä työelämä),
joita voidaan pitää riittävän ymmärrettävinä käsitteinä tämän työn yhteydessä.
Tutkimuksen käsitemallia hahmotellaan kuviossa 1.

14

Tutkimuksen keskeiset käsitteet on määritelty luvussa 4.
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TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN
KOULUTUS

OPISKELIJA
PERUSTUU

OPETUSSISÄLLÖT
JA OPETUS

TYÖELÄMÄ

OPISKELU

TUOTTAA
VAIKUTTAA
MÄÄRITTÄÄ

MÄÄRITTÄÄ
VASTAA
VASTAA

Työelämän
koulutusodotukset

VASTAA

Osaamisvalmiudet

Työelämän
osaamistarpeet

VAIKUTTAA
VAIKUTTAA

VAIKUTTAA

VAIKUTTAA

VAIKUTTAA

Ulkoiset tekijät
ILMENEE

ILMENEE

VAIKUTTAA
VAIKUTTAA

ILMENTÄÄ
Koulutuksen laatu

Koulutuksen
työelämävastaavuus

Opiskelijatyytyväisyys

VAIKUTTAA
ILMENTÄÄ
VAIKUTTAA

Kuvio 1. Tutkimuksen käsitemalli.

Tässä tapauksessa siis tutkimuksen viitekehys muodostuu käsitteiden muodostamasta järjestelmästä, joissa eri käsitteille löytyy konkreettiset vastineet koulutuksen reaalimaailmasta. Teoriakehys voidaan myös ymmärtää sarjaksi loogisia lauseita, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja lauseissa esiintyvät käsitteet kattavat kaikki ilmiön keskeiset aspektit (vrt. Page & Thomas 1977: 342,
Wolman 1973: 383–384). Esimerkiksi Carlisle (1986: 5) toteaa, että teoria voidaan kuvata graafisena prosessina, jossa käsitteiden väliset suhteet esiintyvät
osana päättely- ja/tai tapahtumaketjua.
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2.2

Tutkimusongelmat

Tutkimuksen päätutkimusongelmana on selvittää, mitä on ilmiö ”koulutuksen
työelämävastaavuus”, erityisesti tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen yhteydessä.
Vastausta päätutkimusongelmaan haetaan seuraavien alatutkimusongelmien selvittämisen avulla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Millaisia osaamistarpeita työelämä asettaa tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille?
Millaisia koulutusodotuksia työelämä asettaa tietojenkäsittelytieteen koulutukselle?
Miten työelämän osaamistarpeisiin ja koulutusodotuksiin perustuvat työelämävastaavuuskäsitteet empiirisesti vastaavat toisiaan?
Miten työelämän osaamistarpeisiin ja koulutusodotuksiin perustuvat työelämävastaavuuskäsitteet kehittyvät ajan suhteen?
Miten työelämän osaamistarpeisiin ja koulutusodotuksiin perustuvat työelämävastaavuuskäsitteet poikkeavat IT-toimialan eri ammattiryhmissä?
Miten työelämän osaamistarpeisiin ja koulutusodotuksiin perustuvat työelämävastaavuuskäsitteet poikkeavat IT-toimialan erityyppisissä organisaatioissa?
Kuinka hyvin tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma onnistunut työelämän osaamistarpeita vastaavien osaamisvalmiuksien tuottamisessa?
Kuinka hyvin vastaajien taustatekijät ja koulutuksen työelämävastaavuuskäsitteet selittävät vastaajien opiskelijatyytyväisyyttä?

Edellä esitetyt tutkimusongelmat ja -kysymykset ovat yhtenä lähtökohtana tutkimuksen keskeisten käsitteiden määrittelyssä ja empiiristen mittarien rakentamisessa. Toinen keskeinen lähtökohta empiiristen mittarien rakentamisessa on tutkimuksen viitekehyksen (kuvio 1) mukaiset keskeiset käsitteet, joiden määritelmät on esitetty luvussa 4.4.
2.3

Metodologiset perusratkaisut

Metodologiset valinnat liittyvät paradigmasitoumuksiin, jotka käsittelevät päättelyn logiikkaa ja rakennetta eli metodeja. Eri paradigmojen välillä on kolme keskeistä tekijää (tai kysymystä), joiden suhteen paradigmojen väliset erot voidaan
tunnistaa: 1) Ontologinen: mikä on tietämisen kohteen tai todellisuuden luonne?,
2) Epistemologinen: millainen on tutkijan ja tutkittavan välisen suhteen luonne?
ja 3) Metodologinen: miten tutkijan tulee menetellä tietoa saadakseen? (Guba &
27

Lincoln 1994). Burrellin ja Morganin (1979: 3) jaottelussa on edellä mainittujen
lisäksi ihmisluonto. Iivarin (1991) jäsennyksessä ihmisluonto sisältyy ontologiaan,
ja hänen jäsentelyssään mukana on myös etiikka.
Vastaukset edellä mainittuihin kysymyksiin määrittävät, mitä tutkimus on ja
kuinka se tehdään. Edellä mainituista lähtökohdista käsin määrittyy kunkin paradigman näkemys tiedon luonteesta, lisääntymisestä, oletuksista ja sitoumuksista,
luotettavuudesta, tarkoituksesta, kytkennöistä yhteiskuntaan sekä eettisistä kysymyksistä. Tiedon luonteeseen sisältyy käsitys tietämisen malleista ja tieteellisen
tiedon suhteesta arkiajatteluun. Tiedon luonnetta määrittävät tekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja muodostavat paradigmaattisen tiedon kokonaisuuden
(Guba & Lincoln 1994.)
Iivarin (1991) käsityksen15 mukaan ontologia tutkii tutkittavasta ilmiöstä tehtyjä oletuksia. Esimerkiksi tietojärjestelmien tutkimuksessa näitä oletusarvoisia
objekteja ovat informaatio/data, informaatiojärjestelmät/datajärjestelmät, näkemykset ihmisestä, teknologiasta, organisaatioista ja yhteiskunnasta. Iivarin (1991)
mukaan objektiivinen näkemys korostaa tiedon (informaatio/data) tosiasiallisuutta
ja koko tietosysteemin teknisyyttä. Subjektiivinen näkökulma painottaa puolestaan merkityksiä ja tiedon organisationaalista ja sosiaalista systeemiä. Iivarin
(1991) mukaan myös ihmiskäsitykseltään subjektiivinen ja objektiivinen näkemys
eroavat toisistaan. Objektiivisen näkemyksen mukaan tilanne ja ympäristö määräävät ihmisen toiminnan ja aktiviteetit (determinismi), subjektiivisen näkemyksen mukaan ihminen on autonominen ja hänellä on vapaa tahto (voluntarismi).
Epistemologiset olettamukset Iivari (1991) rajaa tarkoittamaan tutkimuksen
kohteena oleva ilmiön tieteellisen tietämyksen luonnetta eli sitä, millaista tietoa
tutkittavasta voidaan saada ja mitkä ovat tämän tiedon rajoitukset. Metodologiakäsitettä Iivari käyttää (1991) sen perimmäisessä tarkoituksessa, jonka mukaan
metodologia viittaa tutkimusmenetelmien tutkimukseen. Tutkimusotteet Iivari
määrittelee kolmeen kategoriaan, joita ovat konstruktiiviset, idiografiset ja nomoteettiset tutkimusotteet. Konstruktiivinen tutkimusote tarkoittaa innovatiivisia
konstruktioita tuottavaa metodologiaa, jolla pyritään ratkaisemaan aitoja reaalimaailman ongelmia ja tätä kautta tuottamaan kontribuutioita sille tieteenalalle,
jossa sitä sovelletaan. Idiografinen tutkimusote pyrkii tarkastelemaan ilmiöitä
niiden luonnollisessa ympäristössä käyttäen kvalitatiivista tutkimusmetodia ja
saamaan selville tutkittavan ilmiön erityisyyden tai ainutkertaisuuden. Perinteisessä nomoteettisessa tutkimuksessa puolestaan etsitään ilmiöiden lainalaisuuksia
15

Iivarin (1991) käsitys perustuu vahvasti Burrelliin ja Morganiin (1979).
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ja niiden syy- ja seuraussuhteita tilastollisten yleistysten kautta. Tällöin tyypillisesti nojaudutaan kulloinkin yhteen teoriaan ja vähintään kohtuulliseen määrään
tilastollisia havaintoja. Hyvin usein testataan teorian pohjalta asetettuja hypoteeseja, joita koetellaan kerätyn havaintoaineiston avulla tilastollisesti tai estimoidaan riippuvuuksia edustavien parametrien arvoja. Tutkimuksen etiikka huolehtii
Iivarin (1991) mukaan tutkijoiden vastuuntunnosta, joka liittyy heidän tutkimustensa seurauksiin ja tuloksiin.
2.4

Tutkimusmenetelmät

Kvantitatiivisen kenttätutkimusmenetelmän valinta johti luontevasti kyselymetodin valintaan. Metodinen valinta perustui pyrkimykseen saada vastaajilta keskenään vertailukelpoista ja yhdenmukaista tietoa (data). Menetelmä mahdollistaa
tilastollisten analyysimenetelmien käytön ja tulosten kuvaamisen myös graafisesti.
Menetelmällisesti käsillä oleva tutkimus on kvantitatiivinen, kyselymetodiin
perustuva kenttätutkimus (field study). Esimerkiksi tietojärjestelmätieteessä kenttätutkimus yleensä kohdistuu yhteen tai useampaan organisaatioon, kuten tapaustutkimuskin. Kenttätutkimus on primääristi kvantitatiivinen (esim. Bordeau ym.
2001), kun taas tapaustutkimus on primääristi kvalitatiivinen (esim. Klein &
Myers 1999). Kenttätutkimuksessa ollaan yleensä laajemmin kiinnostuneita itse
tutkittavista ilmiöistä kuin varsinaisesti tutkimuksen kohteena olevasta organisaatiosta. Kenttätutkimuksen ongelma on siinä, että se ei perustu survey-tutkimuksen
tapaan otantaan koko mielenkiinnon kohteena olevasta populaatiosta. Järvisen ja
Järvisen (2000: 56) mukaan yksi kenttätutkimuksen ongelma on se, ettei voida
olla varmoja siitä, sisältävätkö tutkimustulosten riippumattomat muuttujat riittävästi vaihtelua. Tämä voi osaltaan rajoittaa tulosten yleistettävyyttä. Kenttätutkimuksen tuloksia voidaan käyttää myös uusien teorioiden kehittelyyn. Esimerkiksi
Noda ja Bower (1996) toteavat, että “The field study research method is particularly useful for theory development. It allows for a continual interplay between
theory and data”.
Kraemer (1991) määrittelee kyselyn metodiksi kerätä informaatiota tieteellisiin tarkoituksiin käyttäen otosta sekä standardoituja tiedonkeruun tekniikoita
(Järvinen & Järvinen 2000: 56-57). Alasuutarin (1995: 14) mukaan kyselytutkimus on tyypillinen kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä, jossa haastattelemalla tai
postikyselyllä kerätään tietoja ihmisten käsityksistä. Kyselytutkimusmetodilla
tarkoitetaan yleisimmin etukäteen strukturoitua aineiston keruuta kysely- ja haastattelulomakkeiden avulla, ts. lomaketutkimusta (Alkula 1994: 118). Tällöin ai29

neistoa kerätään standardoidusti ja koehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen
jostain suuremmasta perusjoukosta. Standardoidussa menettelyssä asiaa kysytään
kaikilta tutkittavilta henkilöiltä täsmälleen samalla tavalla (Hirsjärvi ym. 1997:
189). Käsillä olevassa tutkimuksessa käytetään kolmea vastaajaryhmää ja kolmea
osittain erilaista kyselylomaketta (ks. luku 5.3), joten tässä tapauksessa kyse on
standardoidusta menettelystä vain kunkin vastaajaryhmän sisällä. Osa kyselylomakkeiden sisällöstä on kaikille vastaajaryhmille samanlainen.
Kyselymetodin vahvuuksia ovat kohteiden helppo saavutettavuus, nopeus,
vastausten yhteismitallisuus, vähäinen resurssitarve ja kehittyneet analysointi-,
testaus- ja validointimenetelmät. Kyselymetodin uhkia ja heikkouksia taas ovat
syvällisen tiedon esille saamisen vaikeus, tiedon pinnallisuus ja kaavamaisuus
(Johnson & Onwuegbuzie 2004).
Tavallisesti kyselytutkimuksessa tutkittavat yksilöt valitaan sopivaa otantamenetelmää käyttäen jostakin laajemmasta tutkimuksen kohteena olevasta perusjoukosta. Tavoitteena on tehdä otoksen perusteella perusjoukkoa koskevia päätelmiä. Jotta otoksesta tehdyt tilastolliset johtopäätökset olisivat luotettavia, otoksen tulee olla tilastollisesti edustava perusjoukkoon nähden eli kaikkien merkittävien ominaispiirteiden tulee esiintyä otoksessa samassa suhteessa kuin perusjoukossa. Edustavuuden takaamiseksi voidaan suorittaa satunnaisotanta, jolloin sattuma määrää, ketkä perusjoukkoon kuuluvat tulevat otokseen. Satunnaisotanta
suoritetaan tavallisesti käyttämällä joko yksinkertaista satunnaisotantaa tai systemaattista otantaa. Tässä tutkimuksessa ei käytetä varsinaisesti mitään otantamenetelmää, vaan perusjoukon ja samalla tutkimuksen kohdejoukon muodostavat ne
Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella 29.6.2006 mennessä16 tutkinnon suorittaneet henkilöt, joiden yhteystiedot ovat käytettävissä.
2.5

Aineiston kvantitatiiviset analyysimenetelmät

Tutkimusote, tutkimusongelmat ja tutkimuskohde vaikuttavat tutkimustyössä
käytettäviin metodeihin. Tämän tutkimuksen perustana on kvantitatiivinen analyysi, jonka avulla analysoidaan vastausten ja ilmiöiden sisältöä, yhteyksiä ja
vaikutuksia. Asioiden merkitykset ja numeeriset arvot ovat toisistaan riippuvaisia
ja kuuluvat merkityksiä sisältävään käsitteellistämiseen (Hirsjärvi ym. 1997: 133).

16

Myöhemmin valmistuneiden yhteystietoja ei ollut kyselyjen postitusvaiheessa touko-kesäkuussa
2007 vielä saatavissa.
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Kvantitatiivisen aineiston analysoinnissa käytetään tilastollisia menetelmiä,
joilla aineistosta lasketaan erilaisia tunnuslukuja ja jakaumia ja joiden avulla
muuttujia vertaillaan keskenään. Käytettävät tilastolliset menetelmät riippuvat
osittain kyselyn tuloksena saadusta aineistosta. Taulukossa 1 esitetään tutkimuksessa käytetyt tilastolliset menetelmät. Tässä tutkimuksessa kvantitatiivisia perusja monimuuttujamenetelmiä on käytetty päätutkimusongelman ja alatutkimusongelmien ratkaisemiseen sekä tulosten kuvaamiseen.
Kvantitatiivisia menetelmiä on käytetty myös erilaisten keskiarvojen, jakaumien ja frekvenssien kuvaamiseen sekä ilmiöön liittyvien käsitteiden välisten
yhteyksien ennustamiseen. Tutkimuksessa käytetyt analyysimenetelmät on kuvattu tarkemmin luvussa 5.
Taulukko 1. Kvantitatiivisessa analyysissä käytetyt tilastolliset menetelmät.
Menetelmä

Tarkoitus

Mediaanit, moodit, keskiarvot, frekvenssit, prosentit Aineiston kuvailu
Keskiarvotestit

Keskiarvojen vertailu

Korrelaatioanalyysi

Muuttujien väliset yhteydet

Pääkomponenttianalyysi

Summamuuttujien muodostaminen

Regressioanalyysi

Muuttujien välisten yhteyksien ja vaikutusten

Rakenneyhtälömallinnus (SEM)

Muuttujien välisten yhteyksien ja vaikutusten

selittäminen ja ennustaminen
selittäminen ja ennustaminen

Mediaania, moodia, keskiarvoja, frekvenssejä ja prosenttiosuuksia käytetään aineiston kuvailussa. Keskiarvotesteillä tutkitaan eri ryhmien välisiä eroja ja korrelaatioanalyysin avulla muuttujien keskinäisiä yhteyksiä. Pääkomponenttianalyysillä muodostetaan tutkimuksessa käytettävät summamuuttujat ja tarkastellaan
samalla muuttujien sisäistä konsistenssia. Regressioanalyysiä ja SEMmallinnusta17 käytetään eri ilmiöiden ja muuttujien välisten kausaalisten yhteyksien tutkimiseen ja ennustamiseen.

17

Structural Equation Modeling.
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3

Aiempi tutkimus

Tässä luvussa esitellään käsillä olevan tutkimuksen kannalta releventit aiemmat
tutkimukset. Kohdassa 3.1 esitetään katsaus aiempaan osaamistarve- ja työelämävastaavuustutkimukseen. Kohdassa 3.2 kuvataan tietojenkäsittelytieteitä tieteenalana ja koulutusalana, tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmakohtaisia opintosisältösuosituksia sekä tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmien sisältöjä aiemman tutkimuksen valossa.
Sekä kansallisissa että kansainvälisissä korkeakoulupoliittisissa keskusteluissa ja korkea-asteen koulutusta sekä yliopistokoulutusta koskevissa tutkimuksissa
ja selvityksissä korostetaan koulutuksen työelämärelevanssia, myös tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen yhteydessä. IT-toimialan osaamistarpeita on tutkittu
laajasti ja tietojenkäsittelytieteiden yliopistollisten koulutusohjelmien opetussisältöjä on pyritty kehittämään myös työelämän tarpeiden lähtökohdista18. Kysymystä
siitä, kuinka hyvin yliopistolliset tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmat todellisuudessa vastaavat työelämän todellisia nykyhetken ja/tai tulevaisuuden
osaamistarpeita, on kuitenkin tutkittu erittäin vähän niin kansallisella kuin myös
kansainvälisellä tasolla. Kuten jo aiemmin on todettu, käsillä olevassa tutkimuksessa käytetty koulutusodotusnäkökulma on uusi eikä yliopistollisen tietojenkäsittelyn koulutusta ja/tai sen työelämävastaavuutta tästä näkökulmasta ole aiemmin
tutkittu.
Työelämän osaamistarpeita ja/tai koulutuksen työelämävastaavuutta koskevista empiirisistä tutkimuksista lähempään jatkotarkasteluun ja argumentointiin
valittiin 11 julkaisua, joista kymmenen on kansainvälisiä ja yksi kansallinen. Tämän tutkimuksen kannalta relevanteiksi tutkimuksiksi katsottiin sellaiset tutkimukset, joiden fokus on mahdollisimman lähellä käsillä olevan tutkimuksen fokusta ja joissa osaamistarpeita ja/tai koulutuksen työelämävastaavuutta on tarkasteltu empiirisesti työelämän edustajien arvioimina. Tämän takia esimerkiksi työpaikkailmoitusten läpikäyntiin liittyvät tutkimukset (esim. Gallivan ym. 2004,
Litecky ym. 2006 ja Todd ym. 1995) rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Yksityiskohtaisten tulosten esittämisen osalta aikarajaksi asetettiin kymmenen vuotta19.
Tällaisia uudempia, lähempään jatkotarkasteluun valittuja tutkimuksia ovat Kitchenhamin y. (2005), Surakan (2005), Yenin ym. (2001), von Hellensin ym.
(2000a), Sawyerin ym. (1998) sekä Shin ja Bennetin (1998) tutkimukset. Van18
19

Opetussisältöjen suosituksia tarkastellaan lähemmin luvussa 3.2.2.
Kymmenen vuotta taaksepäin tämän luvun kirjoittamisen aloittamisesta vuonna 2007.
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hempiakin tutkimuksia on, kuten Leitheiserin (1992), Trauthin ym. (1993), Leen
ym. (1995), Tyen ym. (1995) ja Lethbridgen (1997) tutkimukset. Edellä mainituista vanhemmista tutkimuksista esitellään ensisijaisesti niiden kysymyksen
asettelu, koska se mahdollisesti auttaa koulutuksen työelämävastaavuuden käsitteellistämistä. Sen sijaan niiden empiirisiä tuloksia ei esitellä, koska nopean teknologisen kehityksen vuoksi tulokset tuskin ovat enää täysin relevantteja.
Edellä mainittujen tutkimusten lisäksi pyrittiin tietoisesti etsimään myös relevantteja, ei-pohjoisamerikkalaisia tutkimuksia, jotta voitaisiin vertailla, miten ITtoimialan osaamistarpeet maantieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna mahdollisesti poikkeavat toisistaan. Tällaisia, käsillä olevan tutkimuksen kannalta relevantteja tutkimuksia löydettiin kolme (Surakka 2005, von Hellens ym. 2000a ja
Tye ym. 1995). Surakan (2005) tutkimuksen tulokset tosin perustuvat osittain
pohjoisamerikkalaisten tutkimusten (Gallivan ym. 2004, Lethbridge 1997 ja Todd
ym. 1995) tuloksiin. von Hellensin ym. (2000a) tutkimuksessa on aineistona käyttetty myös lehtien työpaikkailmoituksia mutta näitä tuloksia ei tarkemmin esitellä.
3.1.1 Aiemman tutkimuksen yleisesittely
Leitheiserin (1992) kyselytutkimuksessa on tutkittu yritysten tietohallinnosta
vastaavien (MIS managers) henkilöiden kyselyhetken (1990) ja tulevaisuuden (10
vuotta eteenpäin) osaamistarpeita. Leitheiser (1992) on määritellyt kolme tutkimusongelmaa, joita ovat 1) “What will demand be for spesific MIS job categories
over the next ten years?”, 2) “What will be the most important skills for systems
developers over the next ten years?” ja 3) “What will be the most important technical specialist skills over the next ten years?”. Vastausten perusteella tutkija on
tunnistanut 54 tietojärjestelmien kehittäjille kriittistä taitoa ja 26 teknisille asiantuntijoille kriittistä taitoa. Leitheiser (1992) on tunnistanut myös kuilun edellä
esitettyjen kriittisten taitojen ja yliopistojen koulutusohjelmien välillä. Tutkija
näkee, että koulutusinstituutioilla ei ole riittäviä kykyjä ja valmiuksia vastata
tietohallinnon tulevaisuuden osaamistarpeiden haasteisiin.
Trauth ym. (1993) ovat tutkineet tietojärjestelmäasiantuntijoiden osaamistarpeita ja koulutusohjelmien sisällön osuvuutta tulevaisuuden tarpeisiin. Trauthin
ym. (1993) tutkimusaineisto koostuu haastattelujen, kohderyhmäanalyysien ja
kyselyjen tuloksista, joista kyselytutkimusosa on mielenkiintoisin käsillä olevan
tutkimuksen näkökulmasta. Siinä kysyttiin tietohallintojohtajilta, loppukäyttäjien
esimiehiltä ja tietojärjestelmäkonsulteilta, kuinka tärkeä kukin 25 tietojärjestelmätaidosta (IS skills), 19 teknisestä taidosta (technical skills), kymmenestä henkilö34

kohtaisesta valmiudesta (human abilities), neljästä liiketoimintavalmiudesta (business abilities) ja neljästä teknisestä valmiudesta (technical abilities) on tuettaessa vastaajan osaston tai yrityksen tietojenkäsittelytarpeita vastaushetkellä ja kolme vuotta myöhemmin. Tietojärjestelmätieteen professoreilta kysyttiin vastaavasti, kuinka tärkeää tietojärjestelmäasiantuntijoiden on omata kyseiset valmiudet ja
missä määrin niitä painotetaan (emphasis) heidän edustamissaan koulutusohjelmissa. Vastauksia saatiin 98 käytännön edustajalta (tietohallintojohtajat, loppukäyttäjien esimiehet ja tietojärjestelmäkonsultit) ja 33 professorilta. Kyselyyn
vastasi yhteensä siis 131 vastaajaa, mikä on 24,5 % kyselyn kohdejoukosta. Muiden kohderyhmien kokoja ei ole ilmoitettu.
Trauth ym. (1993) tarkastelevat erityisesti käytännön edustajien tunnistamien
tulevavaisuuden osaamistarpeiden ja koulutusohjelmapainotusten välistä kuilua.
He tunnistavat kuilun osaamistarpeiden ja koulutusohjelmien (academic preparation) välillä ja kehottavat siksi koulutusorganisaatioita tekemään enemmän yhteistyötä työelämän kanssa. Yksityiskohtana tuloksista mainittakoon, että tutkimuksen mukaan teollisuuden mielestä yliopistojen tulisi korostaa opetuksessa enemmän teknologian, sovellusten, tiedon ja liiketoimintafunktioiden integraatiota ja
vastaavasti vähemmän traditionaalista ja formaalia tietojärjestelmäkehitystä. Vaikuttaakin siltä, että tähän suuntaan ollaan tietojärjestelmätieteen koulutuksen
osalta menossa, jos tarkastellaan tietojärjestelmätieteen uusimpia opintosisältösuosituksia (vrt. Gorgone ym. 2002, ks. myös luku 3.2)20.
Leen ym. (1995) on hyvin samanlainen tutkimus kuin samojen kirjoittajien
aikaisempi tutkimus (Trauth ym. 1993). Myös Leen ym. (1995) kyselytutkimuksessa on tarkasteltu tietojärjestelmäasiantuntijoiden (tietohallintojohtajat, esimiehet ja tietojärjestelmäkonsultit) tunnistamia tulevaisuuden muutoksia asiantuntijoiden työhön, tulevaisuuden osaamistarpeita sekä näiden muutosten vaikutuksia
asiantuntijuuteen. Lisäksi on tarkasteltu kyseisten muutosten vaikutuksia tietojärjestelmätieteen koulutusohjelmien sisältöihin. Kysely oli lähetetty 273 tietojärjestelmäasiantuntijalle ja vastauksia saatiin 98, joka on n. 36 % koko kohdejoukosta.
Leen ym. (1995) tutkimuksessa kysymysten asettelu oli sama kuin Trauthin ym.
(1993) tutkimuksessa, mutta osaamiskohdejaottelu erilainen. Lee ym. (1995) ovat
jakaneet tietojärjestelmäasiantuntijoiden osaamisalueet neljään alueeseen: tekninen tietämys, teknologian johtamistaidot, liiketoimintataidot sekä henkilökohtai-

20

Tietojärjestelmätieteen (Information Systems) alemman yliopistotutkinnon (undergraduate degree)
opintosisältösuosituksia ollaan uudistamassa tohtori Heikki Topin (Bentley Business School) johdolla.
Uutta IS-Curriculumia (2008) ei kuitenkaan ole vielä julkistettu vaan se on vielä vedosvaiheessa.
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set taidot ja johtaminen. Myös Lee ym. (1995) ovat Trauthin ym. (1993) tavoin
tunnistaneet kuilun työelämän osaamistarpeiden ja koulutusohjelmien välillä.
Tye ym. (1995) ovat tehneet Hong Kongissa kyselytutkimuksen, jossa he tutkivat tietojärjestelmäasiantuntijoiden (IS professionals) osaamistarpeita kyselyhetkellä vuonna 1993 ja vuonna 1998. Lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu kyseisten osaamisalueiden painottumista kahdessa eri opintosuunnitelmassa (1988–
1991 ja 1992–1993). Kyselylomake, jossa oli yhteensä 54 eri osaamisaluetta (taitoa), perustuu Leitheiserin (1992) kehittämään kyselylomakkeeseen. Kyselyssä on
kysytty lomakkeessa olevien tietojärjestelmätaitojen tärkeyttä (importance) kyselyhetkellä (1993) ja tulevaisuudessa (vuonna 1998). Kysely lähetettiin Hong
Kongin Polyteknisen yliopiston Computing Programs -koulutusohjelmista vuosina 1988-1993 valmistuneille opiskelijoille, joita on yhteensä 395. Kyselyyn vastasi 96 henkilöä, joka on 25,3 % koko kohdejoukosta.
Tyen ym. (1995) mukaan tutkimuskohteen opintosisällöt eivät vastaa tietojärjestelmäasiantuntijoiden tulevaisuuden osaamistarpeita eikä koulutus ole tukenut
riittävästi opiskelijoiden urakehitysodotuksia. Tutkijoiden mukaan opintosisällöissä ja/tai niiden suunnittelussa tulisi entistä paremmin ottaa huomioon työelämän
todelliset osaamistarpeet.
Lethbridge (1997) teki vuonna 1997 kyselytutkimuksen, jonka hän toisti vuonna
1998 (Lethbridge 2000). Lethbridgen (1997) tutkimuksessa, kuten hänen myöhemmässä (Lethbridge 2000) tutkimuksessaankin, on tutkittu ohjelmistokehittäjien (software engineer) muodollisen koulutuksen tuottamaa oppimista (Q1), nykyistä tietämystä (Q2), oppimateriaalin tärkeyttä, käyttökelpoisuutta ja hyödyllisyyttä työuran
kannalta (Q3) sekä lisäoppimisen tarvetta (Q4) koskien 57 osaamiskohdetta. Osaamiskohteet on valittu kolmesta eri lähteestä: Software Engineering Institute, Rochester
Institute of Technology ja Software Engineering -opintosisältösuosituksista (Joint
IEEE Computer Society and ACM Steering Committee for the Establishment of
Software Engineering as a Profession). Kysely on lähetetty 168 ohjelmistokehittäjälle, saatujen vastausten määrää ei ole ilmoitettu. Lethbridgen (1997) tutkimuksessa esitetyistä tuloksista mainittakoon se, että tutkijan mukaan heikko korrelaatio (r = 25) oppimateriaalin tärkeyden (Q3) ja koulutuksen tuottaman oppimisen
(Q1) välillä osoittaa, että koulutusohjelmat ovat olleet kaukana optimaalisesta.
Sawyer ym. (1998) ovat tarkastelleet IT-asiantuntijoiden21 nykyisen osaamisen tasoa sekä kyselyhetken ja kolmen seuraavan vuoden osaamistarpeita. Tutkimusaineiston hankintaan on käytetty neljää eri menetelmää (focus groups, haas21
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tattelut, kysely (survey) sekä arkistotaltioinnit (archival records)). Kysely on lähetetty 140 IT-asiantuntijalle vastausprosentin ollessa 100 %. Kyselyyn sisältyi
lähes 600 yksittäistä osaamiskohdetta. Haastattelut on tehty kymmenelle ITasiantuntijalle. Raportissaan Sawyer ym. (1998) esittävät tulokset 22 osaamiskohteesta, jotka jakaantuvat neljään osaamisalueeseen (ks. taulukko 9).
Sawyer ym. (1998) ovat tunnistaneet tutkimuksessaan useita 90-luvulla tapahtuneita muutoksia IT-alalla. Yhtenä esimerkkinä he mainitsevat siirtymisen
mainframe-ympäristöistä
hajautettuihin
ympäristöihin
ja
client/serverarkkitehtuureihin. Tämä muutos on heidän mielestään johtanut suuriin muutoksiin
yritysten tietojärjestelmissä ja niiden kehityshankkeissa. Toinen keskeinen muutos
on kolmansien osapuolten mukaan tuleminen yritysten tietojärjestelmäkehityshankkeisiin. Tällä hetkellä voidaan kuitenkin sanoa, että edellä esitetyt muutokset
ovat olleet yritysten arkipäivää jo pitkään. Kolmantena keskeisenä muutoksena
Sawyer ym. (1998) pitävät yritysten suuria investointeja uuteen ITinfrastruktuuriin, joka johtaa siihen, että IT-alan asiantuntijoiden osaaminen ei ole
enää stabiilia vaan edellyttää jatkuvasti muuttuvien uusien teknologioiden opettelua. Myös edellä mainittu on IT-toimialalla arkipäivää nykyisin ja asettaa suuria
haasteita yrityksille osaavaa työvoimaa tuottaville koulutusorganisaatioille.
Shi ja Bennet (1998) ovat tehneet Singaporessa Society for Information Management of Singapore Chapter (SIM/Singapore) sponsoroiman, 250 yrityksen22
tietohallintopäälliköille suunnatun survey-tutkimuksen (n = 54). Tutkimuksessaan
tutkijat ovat tarkastelleet vastaajien olemassa olevaa, tietojärjestelmien (tietohallinnon) johtamiseen liittyvää tietämystä ja taitoja (IS management knowledge and
skills), vastaajien osaamisodotuksia (osaamistarpeita) ja niiden välistä kuilua.
Shin ja Bennetin (1998) tutkimuksessa tietojärjestelmien hallintaan liittyvä
tietämys ja taidot on jaettu kuuteen eri osaamisalueeseen (Nelson 1991), joita ovat
yleinen organisaatiotietämys (organizational overview knowledge), organisationaaliset taidot (organizational skills), yrityskohtainen tietämys (organizational
unit knowledge), yleinen tietojärjestelmäosaaminen (general IS knowledge), tekniset taidot (technical skills) ja tuoteosaaminen (IS product knowledge). Edellä
mainituista osaamisalueista tutkijat käyttävät nimitystä ”IS Management Knowledge and Skills Construct”. Shi ja Bennet (1998) ovat edellä esitettyyn rakenteeseen (construct) viitaten esittäneet kolme tutkimuskysymystä, joita ovat:
1) ”What is the current IS management knowledge and skills construct?”, 2)
22
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“What is the expected IS management knowledge and skills construct?” ja 3)
“What is the deficiency between the current construct and expected construct?”.
Lehtbridge (2000) on tehnyt Ottawan yliopistossa vuonna 1998 kyselytutkimuksen, jossa on tutkittu ohjelmistokehittäjien (software engineer) muodollisen
koulutuksen tuottamaa oppimista (Q1), nykyistä tietämystä (Q2), oppimateriaalin
tärkeyttä, käyttökelpoisuutta ja hyödyllisyyttä työuran kannalta (Q3) sekä oppimateriaalin vaikutuksia työuraan ja ajatteluun (Q4), koskien 75 osaamiskohdetta.
Osaamiskohteet on valittu Computing Curricula -raporteissa ja SWEBOK:ssa 23
esitetyistä ydinkohteista. Kysely on lähetetty 186 ohjelmistokehittäjälle, saatujen
vastausten määrää ei ole ilmoitettu. Kyselyaineisto on kerätty vuonna 1998.
Lethbridgen (2000) survey-tutkimuksen vastaajat edustavat 24 eri maata.
54 % on USA:sta, 23 % Kanadasta, loput muista maista. Yli 60 prosentilla vastaajista tutkinto oli teoreettisesta tietojenkäsittelytieteistä (Computer Science), ohjelmistotekniikasta (Software Engineering) tai tietojärjestelmätieteestä (Information Systems), 50 prosentilla muilta tieteenaloilta. Usealla vastaajalla on tutkinto
useammalta kuin yhdeltä tieteenalalta. Raportin (Lethbridge 2000) mukaan tutkimuksessa pääpaino on tarkastella koulutusohjelmien sisältöjen (knowledge topics)
osuvuutta vastaajien työuran kannalta ja tuottaa tietoa koulutusohjelmien sisällön
kehittäjille.
von Hellens ym. (2000a) ovat tehneet Australiassa tutkimuksen, jossa on tutkittu IT-toimialan opiskelijoiden (graduates) ja asiantuntijoiden (professionals)
osaamistarpeita (IT skill requirements). Tutkimuksessa on käytetty useita eri aineistoja, joita ovat australilaisten sanomalehtien (3) työpaikkailmoitukset sekä
kyselyn ja haastattelujen tulokset. Käsillä olevassa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita lähinnä kyselyn tuloksista, jotka esitetään kohdassa 3.1.3. Kyselylomake
perustuu modifioituun Van Slyken ym. (1998) kehittämään mittariin. Kyselyssä
osaamiskohteet on ryhmitelty viiteen ryhmään, joita ovat: 1) tekniset taidot (spesific technical skills), 2) yleisiin tietojärjestelmätaitoihin (general IS skills), 3)
liiketoimintotaitoihin (business-related skills), 4) ei-teknisiin taitoihin (nontechncal skills, ”soft” skills) ja 5) henkilökohtaisiin ominaisuuksiin (personal
attributes). Osaamistarpeita arvioitiin skaalalla 1-5 (1 = not importance, … 5 =
critical). Kysely lähtettiin 60 IT-alan opiskelijalle ja asiantuntijalle. Kyselyyn
vastasi 25 henkilöä, joten vastausprosentti oli 41,7.
Yenin ym. (2001) Yhdysvalloissa tekemässä kyselytutkimuksessa on tutkittu
tietojärjestelmäasiantuntijoilta vaadittavaa tietämystä ja teknologisia taitovaati23
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muksia (required knowledge/skills ja technology/skills) sekä vastaajien olemassa
olevia vastaavia tietoja ja taitoja (possessed knowledge/skills ja technology/skills).
Kyselylomake lähetettiin 470 tietojärjestelmäasiantuntijalle, vastauksia saatiin 92,
joten vastausprosentti oli 19,6 %. Yenin ym. (2001) tutkimuksen vastaajajoukosta
35 % oli tietohallintopäälliköitä/-johtajia, 26 % sovellusohjelmoijia, 28 % muita
tietojärjestelmäasiantuntijoita ja 18,5 % systeemisuunnittelijoita, loput tietokantaasiantuntijoita, tukihenkilöitä, operaattoreita ja systeemiohjelmoijia. Tutkimuksen
yhtenä tavoitteena on tutkia osaamistarpeiden ja olemassa olevan osaamisen kuilua suhteessa tietojärjestelmätieteen koulutukseen ja opintosisältösuosituksiin
(undergraduate IS Curriculum). Tarkastelun kohteena olevia osaamiskohteita oli
yhteensä 50, jotka jakaantuvat neljään osaamisalueeseen (ks. taulukko 7). Yen ym.
(2001) eivät ole esittäneet kyselyssä käyttämäänsä skaalaa.
Yenin ym. (2001) mukaan useat tutkijat (joita ei ole erikseen mainittu) ovat
raportoineet kuilun opintosisältösuosituksissa määriteltyjen osaamisalue- ja
osaamiskohdekohtaisten luentotuntimäärien ja työelämän todellisten osaamistarpeiden ja niiden painotusten välillä. Heidän mukaansa opintosisältösuositukset
pitäisi suunnitella uudelleen työelämän edustajien (asiakkaiden) tarpeita vastaaviksi. Yen ym. (2001) toteavatkin, että heidän tutkimuksensa yhtenä tarkoituksena
on tuottaa tietoa tietojärjestelmätieteen opintosisältösuositusten kehittämiselle.
Kitchenhamim ym. (2005) kyselytutkimus perustuu pieniä muutoksia lukuun
ottamatta Lethbridgen (1997 ja 2000) kehittämään mittariin. Kitchenhamin ym.
(2005) tutkimuksessa on tutkittu ohjelmistokehittäjien (software engineer) osalta
muodollisen koulutuksen tuottamaa oppimista (Q1, learned in education), olemassa olevan tietämyksen (Q2, current knowledge) tasoa, oppimateriaalin tärkeyttä, käyttökelpoisuutta ja hyödyllisyyttä työuran kannalta (Q3, importance) sekä
lisäharjoittelun (lisäoppimisen) tärkeyttä (Q4, usefulness of extra training). Kitchenham ym. (2005) pitivät Lethbridgen (2000) kyselyn neljättä kysymystä hyvin
ongelmallisena ja tulkinnanvaraisena, joten he ovat käyttäneet kyselyssään Lethbridgen aiemman kyselyn (Lethbridge 1997) neljättä kysymystä (”How useful
would it be (or have been) to learn more about this (eg. addtional courses)?”).
Kitchenhamin ym. (2005) tutkimuksen kohdejoukon muodostavat Keelen yliopistosta ja kolmesta muusta nimeämättömästä yliopistosta vuosina 1995 ja 1998
teoreettisen tietojenkäsittelytieteen ja ohjelmistotekniikan koulutusohjelmista
valmistuneet opiskelijat. Kohdejoukon koko oli 240, joista kyselyyn vastasi 30
opiskelijaa vastausprosentin ollessa 12,5 %. Vastaajien demografisia tietoja ei ole
ilmoitettu, joskin raportin mukaan naisten osuus vastaajista on hyvin vähäinen.
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Surakka (2005) on väitöskirjassaan tehnyt selvityksen teoreettisen tietojenkäsittelytieteen (Computer Science, CS) teknisten taitojen opetussisällöistä (Computing Curricula 2001) ja osaamistarpeista. Tutkimusongelmaksi Surakka (2005) on
määritellyt: ”What technical skills do graduates from specialization in Software
Systems need?”. Väitöskirjassa on käytetty useita erilaisia aineistoja, joihin tutkimustulokset perustuvat. Näitä aineistoja ovat olleet suomalaiset ohjelmistokehittäjät (n = 11), professorit ja lehtorit (n = 19), Helsingin yliopiston
opiskelijat (n = 24), yhdysvaltalaiset koulutusohjelmat (yhteensä 31 koulutusohjelmaa), Lethbridgen (1997) kyselytutkimuksen aineisto (n = 168), Computerworldin työpaikkailmoituksia (Gallivan ym. 2004) koskevat tulokset, Toddin ym.
(1995) tutkimuksen tulokset, työharjoitteluraportit ja opiskelijoiden opinnäytetyöt.
Surakan (2005) tutkimuksessa oli tarkastelun kohteena yhteensä 42 teknistä
taitoaluetta, sisältäen myös matematiikan ja fysiikan. Surakka (2005) on tutkimuksessaan keskittynyt analysoimaan pääasiassa ohjelmistokehittäjien, professoreiden ja lehtorien (Delphi-metodi) sekä opiskelijoiden (survey) arvioita, muiden
aineistojen analysoinnin jäädessä vähemmälle huomiolle. Tutkija on myös verrannut tutkimuksensa tuloksia Lethbridgen (1997) tuloksiin, tunnistaen 24 yhteistä osaamiskohdetta, joissa osaamistarpeet on arvioitu korkealle. Myös matematiikan ja fysiikan osalta Surakan (2005) ja Lethbridgen (1997) tulokset vastaavat
toisiaan. Molemmissa tutkimuksissa kyseisten osaamiskohteiden osaamistarpeet
on arvioitu erittäin vähäisiksi.
Edellä esitetty katsaus aiempaan tutkimukseen osoittaa, että niiden erilaiset
lähtökohdat, kysymyksenasettelut, osaamiskohteiden jäsentely, jne. poikkeavat
merkittävästi toisistaan. Niissä voidaan kuitenkin erottaa useita eri osaamistarpeita ja koulutuksen työelämävastaavuutta koskettavia teemoja. Ne voidaan jakaa 1)
oppimateriaalin tärkeyttä työuran ja ajattelun kannalta tarkasteleviin tutkimuksiin
(Kitchenham ym. 2005, Lethbridge 2000, Lethbridge 1997), 2) IT-toimialan asiantuntijoiden kriittisiä osaamistarpeita tarkasteleviin tutkimuksiin (Surakka 2005,
Yen ym. 2001, von Hellens ym. 2000a, Sawyer ym. 1998, Shi & Bennet 1998,
Tye ym. 1995, Lee et al. 1995, Trauth ym. 1993, Leitheiser 1992), 3) IT-toimialan
asiantuntijoiden olemassa olevaa osaamista/tietämystä tarkasteleviin tutkimuksiin
(Kitchenham ym. 2005, Lethbridge 2000, Lethbridge 1997, Shi & Bennet 1998,
Sawyer ym. 1998), 4) koulutuksen tuottamaa oppimista tarkasteleviin tutkimuksiin (Kitchenham ym. 2005, Lethbridge 2000, Lethbridge 1997), 5) kuiluanalyysejä tarkasteleviin tutkimuksiin (Kitchenham ym. 2005, Lethbridge 2000,
Lethbridge 1997) ja 6) tulevaisuuden osaamistarpeita tarkasteleviin tutkimuksiin
(Surakka 2005, Sawyer ym. 1998, Trauth ym. 1993, Leitheiser 1992).
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Seuraavassa tarkastellaan näitä teemoja koskevia tutkimustuloksia yksityiskohtaisemmin. Kohdan 3 mukaisia tuloksia ei kuitenkaan esitellä, koska Kitchenhamin ym. (2005) mukaan oman osaamisen subjektiivinen arviointi ei tuo kovinkaan käyttökelpoista tietoa koulutusohjelmien ja/tai niiden sisältöjen kehittämiseen. Samoin kohdan 6 tulevaisuuden osaamistarpeita koskevia tuloksia ei erikseen esitellä. Kuten edellä tuotiin esille, yksityiskohtaisia empiirisiä tuloksia esitetään vain niistä tutkimuksista, jotka ovat alle kymmenen vuotta vanhoja.
3.1.2 Oppimateriaalin tärkeys työuran ja ajattelun kannalta
Lethbridgen (2000) kolmas (Q3) kysymys kysyi oppimateriaalin tärkeyttä,
käyttökelpoisuutta ja hyödyllisyyttä työuran kannalta (0 = completely useless --- 5
= essential) ja neljäs (Q4) kysymys oppimateriaalin vaikutuksia työuraan ja ajatteluun (0 = no influence at all --- 5 = profound influence). Oppimateriaalin tärkeys
esitetään kolmannen kysymyksen (”how useful have the details of this spesific
material been to you in your career as a software developer or software management?”) ja neljännen kysymyksen (“how much influence has learning the material had on your thinking (your approach to problems and your general intellectual maturity), whether or not you have directly used the details of the material?
Please consider influence on both your career and other aspects of your life”)
vastausten keskiarvona ((Q3i+Q4i)/2).
Lethbridgen (2000) tutkimuksessa tietoteknisen oppimateriaalin tärkeys työuran kannalta ja ajatteluun vaikuttamisen kannalta ((Q3i + Q4i)/2) on arvioitu
tärkeimmäksi ja käyttökelpoisimmaksi taulukon 2 ensimmäisessä sarakkeessa
esitetyillä osaamiskohteilla. Vähiten tärkeiksi on arvioitu taulukon 3 ensimmäisessä sarakkeessa esitetyt osaamiskohteet. Ei-tietoteknisistä osaamiskohteista
tärkeimmäksi on arvioitu taulukon 4 ensimmäisessä sarakkeessa esitetyt kohteet
ja vastaavasti vähiten tärkeiksi taulukon 5 toisessa sarakkeessa esitetyt osaamiskohteet.
Kitchenhamin ym. (2005) tutkimus perustuu pieniä muutoksia lukuun ottamatta Lethbridgen (1997 ja 2000) kehittämään mittariin. Myös Kitchenhamin ym.
(2005) tutkimuksessa on tutkittu ohjelmistokehittäjien osalta oppimateriaalin
tärkeyttä, käyttökelpoisuutta ja hyödyllisyyttä työuran kannalta (Q3, importance).
Kitchenhamin ym. (2005) tutkimuksessa oppimateriaalin tärkeys (Q3) on laskettu
prosentuaalisina osuuksina niistä arvioista, jotka ovat 3 tai suurempia.
Kitchenhamin ym. (2005) tutkimuksessa tietoteknisen oppimateriaalin tärkeys (Q3) on arvioitu korkeimmalle taulukon 2 toisessa sarakkeessa esitetyillä
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osaamiskohteilla. Siinä suluissa esitetty prosenttiluku kuvaa sitä, kuinka monta
prosenttia vastaajista on arvioinut oppimateriaalin tärkeyden vähintään tasolle 3.
Vähiten tärkeiksi taas on arvioitu taulukon 3 toisessa sarakkeessa esitetyt osaamiskohteet. Ei-tietoteknisistä osaamiskohteista tärkeimmiksi on arvioitu taulukon
4 toisessa sarakkeessa esitetyt osaamiskohteet. Vähiten tärkeiksi taas on arvioitu
taulukon 5 toisessa sarakkeessa esitetyt ei-tietotekniset osaamiskohteet.
Taulukko 2. Oppimateriaalin

tärkeys

työuran

kannalta:

tietotekniset

Top-10

–

osaamiskohteet (Lethbridge 2000 ja Kitchenham ym. 2005).
Lethbridge (2000) – ((Q3i + Q4i)/2) – keskiarvo

Kitchenham ym. (2005) – Q3 (prosentuaalinen
osuus arvioista ≥3)

Spesifiset ohjelmointikielet *

HCI/käyttöliittymät (93,3 %)*

Tietorakenteet *

Projektien hallinta (83,3 %)*

Ohjelmistosuunnittelu ja suunnittelumallit

Tietokannat (76,7 %)

Ohjelmistoarkkitehtuurit *

Käyttöjärjestelmät (75,9 %)

Vaatimusmäärittely ja analyysi *

Vaatimusmäärittely ja analyysi (73,3 %) *

Olioparadigma

Spesifiset ohjelmointikielet (73,3 %)*

HCI/käyttöliittymät *

Tietorakenteet (73,3 %) *

Analyysi- ja suunnittelumetodit

Ohjelmistoarkkitehtuurit (70,0 %)*

Projektien hallinta *

Tietoverkot (70,0 %)

Testaus, verifiointi ja QA

Analyysi- ja suunnittelumetodit (66,7 %)

Tulokset osoittavat, että kymmenestä osaamiskohteesta kuusi on molemmille
yhteisiä (merkitty *-symbolilla). Järjestyksen osalta eroja esiintyy, mutta koska
tutkimusraporteissa ei ole esitetty numeerisia keskiarvoja, ei tarkkaa analyysiä
eroista voi tehdä. Erot voivat johtua mahdollisesti siitä, että arviot on laskettu
tutkimuksissa eri tavoin. Kitchenhamin ym. (2005) tutkimuksessa tärkeimmäksi
on arvioitu HCI/käyttöliittymät, Lethbridgen (2000) tutkimuksessa puolestaan
spesifiset ohjelmointikielet. Tulokset osoittavat, että tärkeimmäksi arvioitu tietotekninen oppimateriaali kohdistuu suurimmalta osin ohjelmistotekniikan ydinsisältöihin (vrt. Software Engineering 2004, ks. myös luku 3.2).
HCI/käyttöliittymien osalta tilanne on sikäli mielenkiintoinen, että luvussa 3.1.3
esitetyissä, osaamistarpeita tarkastelevissa tutkimuksissa kyseinen osaamiskohde
ei ole yhdessäkään tutkimuksessa mukana (ks. myös taulukko 10).
Seuraavassa taulukossa 3 esitetään vähiten tärkeiksi arvioidut tietotekniset
osaamiskohteet. Osaamiskohteisiin sisältyy Kitchenhamin ym. (2005) luokittelun
mukaisesti ohjelmistosuunnittelun (software engineering) ja laitteistojen suunnittelun (hardware engineering) liittyviä osaamiskohteita.
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Taulukko 3. Oppimateriaalin tärkeys työuran kannalta: vähiten tärkeiksi arvioidut matemaattiset ja tietotekniset osaamiskohteet (Lethbridge 2000 ja Kitchenham ym. 2005).
Lethbridge (2000)

Kitchenham ym. (2005)

VLSI (Very Large Scale Integration) *

VLSI (0 %)*

Robotiikka *

Differentiaalilaskenta (3,6 %) *

Differentiaaliyhtälöt

Kontrolliteoria (3,7 %) *

Fourierin analyysi *

Kombinatoriikka (3,7 %) *

Analoginen elektroniikka

Robotiikka (4,6 %) *

Keinoäly

Ohjelmistometriikat (6,9 %)

Kombinatoriikka *

Kuvankäsittely (6,9 %) *

Differentiaalilaskenta *

Fourierin analyysi (7,1 %) *

Kuvankäsittely *

Formaalit kielet (7,1 %)

Kontrolliteoria *

Automaatioteoria (7,1 %)

Kuten tulokset osoittavat, vähiten tärkeiksi arvioidut osaamiskohteet kohdistuvat
molemmissa tutkimuksissa suurimmilta osin samoille osaamiskohteille. Kymmenestä esitetystä osaamiskohteesta seitsemän on molemmille yhteistä (merkitty *symbolilla). Tulosten mukaan elektroniikan, matematiikan ja laskennan tärkeys
työuran kannalta on todella vähäinen. Matematiikka on kuitenkin yksi ohjelmistotekniikan ydinalueista, joka tosin on ohjelmistotekniikan sisältösuosituksiin ”lainattu” teoreettiselta tietojenkäsittelytieteeltä (ks. luku 3.2). Seuraavassa taulukossa esitetään tärkeimmiksi arvioidut ei-tietekniset osaamiskohteet.
Taulukko 4. Oppimateriaalin tärkeys työuran kannalta: tärkeimmiksi arvioidut eitietotekniset osaamiskohteet (Lethbridge 2000 ja Kitchenham ym. 2005).
Lethbridge (2000) – ((Q3i + Q4i)/2) - keskiarvo

Kitchenham ym. (2005) – Q3 (prosentuaalinen
osuus arvioista ≥3)

Etiikka ja asiantuntijuus *

Esitystaidot (80,0 %)*

Esitystaidot *

Johtaminen (63,0 %) *

Tekninen kirjoittaminen *

Esimiestaidot (63,0 %)*

Esimiestaidot *

Etiikka ja asiantuntijuus (55,6 %) *

Johtaminen *

Neuvottelutaidot (51,9 %)*

Neuvottelutaidot *

Tekninen kirjoittaminen (43,3 %)*

Kuten taulukon 4 tuloksista havaitaan, tärkeimmiksi arvioidut ei-tietotekniset
osaamiskohteet ovat molemmissa tutkimuksissa samat, joskin järjestys vaihtelee.
Kitchenhamin ym. (2005) tutkimuksessa viidessä ensimmäisessä, taulukossa 4
esitetyssä osaamiskohteessa yli puolet vastaajista on arvioinut oppimateriaalin
tärkeyden vähintään tasolle 3. Lethbridgen (2000) tutkimuksessa vastaavasti viisi
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taulukon 4 ensimmäistä osaamiskohdetta on arvioitu keskimäärin vähintään tasolle 4. Seuraavassa taulukossa esitetään vähiten tärkeiksi arvioidut ei-tietotekniset
osaamiskohteet.
Taulukko 5. Oppimateriaalin tärkeys työuran kannalta: vähiten tärkeiksi arvioidut eitietotekniset osaamiskohteet (Lethbridge 2000 ja Kitchenham ym. 2005).
Lethbridge (2000)

Kitchenham ym. (2005)

Kemia *

Filosofia (7,7 %) *

Fysiikka *

Psykologia (7,7 %) *

Taloustiede *

Taloustiede (11,5 %) *

Filosofia *

Kemia (11,5 %)*

Talouslaskenta

Fysiikka (11,5 %) *

Psykologia *

Vieraat kielet (16,0 %)

Taulukon 5 tulosten mukaan myös vähiten tärkeiksi arvioidut ei-tietotekniset
osaamiskohteet ovat molemmissa tutkimuksissa osittain samoja. Tulokset osoittavat, että kemian, fysiikan ja taloustieteiden tärkeys työuran kannalta on vähäinen.
Vaikka filosofiaa voidaankin alan koulutuksen kannalta pitää tärkeänä, sitä ei
työelämässä kuitenkaan nähdä millään tavalla tärkeäksi. Psykologia, lähinnä kognitiivinen psykologia on kuitenkin yksi ohjelmistotekniikan referenssitieteistä (ks.
luku 3.2). Hieman yllättävää on Kitchenhamin ym. (2005) tuloksissa vieraiden
kielien vähäiseksi arvioitu tärkeys.
Lethbridgen (2000) mukaan tärkeimmäksi arvioitu tietotekninen oppimateriaali kohdistuu ohjelmistosuunnittelun (general software desing), suunnittelumenetelmien (software engineering methods), ohjelmistokehityksen johtamisen
(software management) ja alisysteemien suunnittelun (essential subsystem design,
esim. HCI/käyttöliittymät) osa-alueille.
Lethbridgen (2000) tutkimuksen tuloksista voidaan tunnistaa oppimateriaalin
tärkeydessä ((Q3i+Q4i)/2) keskimäärin tasolla 3 olevia osaamiskohteita yhteensä
19. Näistä 15 on tietoteknisiä osaamiskohteita ja neljä ei-tietoteknisiä osaamiskohteita. Pyöristettynä tasolla 4 on vain kolme osaamiskohdetta. Tärkeydessä
keskimäärin vähintään tasolle 3 arvioituja osaamiskohteita on siis 25,3 % kaikista
osaamiskohteista (yht. 75). Tosin Lethbridgen (2000) tutkimusraportissa lukuarvot näkyvät vain graafisissa esityksissä, joten täysin tarkkaa keskiarvoa ei voida
tunnistaa. Sinällään esimerkiksi keskiarvon 3 ”tekstuaalinen” esittäminen ja tulkinta on vaikeaa, koska kolmannessa kysymyksessä (Q3) arvo 3 tarkoittaa ”Moderately useful, but perhaps only in certain activities” ja neljännessä kysymykses44

sä (Q4) arvo 3 tarkoittaa ”Moderate influence in some activities” ja oppimateriaalin tärkeys on esitetty kolmannen ja neljännen kysymyksen keskiarvona.
Kitchenhamin ym. (2005) tutkimuksessa vastaavasti sellaisia tietoteknisiä
osaamiskohteita, joissa vähintään puolet vastaajista on arvioinut oppimateriaalin
tärkeyden (Q3) vähintään tasolle 3, on yhteensä 17. Vastaavia ei-tietoteknisiä
osaamiskohteita on yhteensä kuusi. Vähintään tasolle 3 arvioituja osaamiskohteita
on siis yhteensä 23, joka on 29,5 % kaikista osaamiskohteista (yht. 78) eli hieman
enemmän kuin Lethbridgen (2000) tutkimuksessa. Molemmille yhteisiä, keskimäärin tasolle 3 arvioituja osaamiskohteita on yhteensä 11, joista kahdeksan on
tietoteknisiä osaamiskohteita ja kolme ei-tietoteknisiä osaamiskohteita (esitystaidot, johtaminen ja esimiestaidot). Kaikki kyseiset tietotekniset osaamiskohteet
ovat tyypillisiä ohjelmistotekniikan (Software Engineering) koulutusohjelman
osa-alueita (vrt. Software Engineering 2004, ks. myös luku 3.2).
3.1.3 Osaamistarpeet
Surakka (2005) on väitöskirjassaan tehnyt selvityksen teoreettisen tietojenkäsittelytieteen (Computer Science, CS) teknisten taitojen opetussisällöistä (Computing
Curricula 2001) ja osaamistarpeista. Opetussisällöt tarkoittavat pohjoisamerikkalaisten yliopistojen sisältöjä, osaamistarpeita taas on arvioitu useassa eri
maassa. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenvetona Surakan (2005) tutkimuksen tulokset. Osaamistarpeita koskevat tulokset esitetään kaikkien tutkimuksen
kohderyhmien (yht. 6) osalta. Taulukon vasemmassa Sum-sarakkeessa esitetään,
kuinka monessa kohderyhmässä kyseinen osaamiskohde on arvioitu tärkeäksi.
Miinus-merkki summan perässä tarkoittaa, että osaamiskohteen tärkeys on arvioitu laskevaksi tulevaisuudessa, plus-merkki taas, että osaamiskohteen tärkeys on
arvioitu kasvavaksi tulevaisuudessa. Jos miinus- tai plus-merkkiä ei ole, on osaamiskohteen tärkeyden arvioitu säilyvän entisellään.
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Taulukko 6. Yhteenveto Surakan (2005) tutkimustuloksista.
Taito

Sisältö*

analyysi

Delphi-

Delphi-

Työpaikka-

Opetus-

tutkimus

tutkimus (opiskelijat) ilmoitukset

sisältö-

(kehittäjät)

Kysely

Sum.

vaatimukset

(prof.)

Matematiikka, fysiikka ja
teoriat
Diskreetti matematiikka

1

Muut teoriat

1

1

1

Logiikka

0

Matematiikka ja

0-

laskenta
Fysiikka

0-

Teknologia
Käyttöjärjestelmät

1

Tietokannan hallintajär-

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

5+

1

1

5 ++

jestelmät
Hajautetut järjestelmät

1

1

1

Kääntäjät

1

1

1

Rinnakkainen

1

1

1

1

4 ++

1

1

1

1

4

Olio-ohjelmointi

1

1

1

1

4

Proseduraalinen

1

1

1

1

4

1

1

4

ohjelmointi
Algoritmit ja
tietorakenteet

ohjelmointi
Ohjelmistoarkkitehtuurit

1

1

Tietokonearkkitehtuurit

1

1

1

Tietoturva

1

1

Internet-protokollat

1

Käyttöliittymien

3

1

3

1
1

1

4+
1

3

1

2

implementointi
Skriptiohjelmointi

1

1

Tietokonegrafiikka
Sulautetut järjestelmät

1

1
1+

XML
Funktionaalinen

2+
1

1
1

1
1

ohjelmointi
Systeemiohjelmointi

1

1

Suunnittelutietämys

0

Web-järjestelmien

0

implementointi
Logikkaohjelmointi
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0

Taito

Sisältö*

analyysi

Delphi-

Delphi-

Työpaikka-

Opetus-

tutkimus

tutkimus (opiskelijat) ilmoitukset

sisältö-

(kehittäjät)

Kysely

Sum.

vaatimukset

(prof.)

Tietoliikenne

0

Reaaliaikajärjestelmät

0+

Ohjelmistosuunnittelu
(elinkaari)
Esitutkimus

1

1

1

3+

Suunnittelu

1

1

1

3

Käyttöönotto

1

1

1

3

Vaatimusmäärittely

1

1

1

3+

Testaus

1

1

1

3+

Hyväksyntä

0

Installointi ja

0

tarkistukset
Operaatiot ja ylläpito

0

Tuotteet ja toimitus

0

Elinkaaren loppuminen

0

Ohjelmistosuunnittelu
(muut)
Dokumentointi

1

1

1

3

Projektien hallinta

1

1

1

3

Version ja

1

1

1

3

konfiguraation hallinta
*Käsiteanalyysi (Software Systems), sisältöanalyysi (amerikkalaisten koulutusohjelmien sisällöt) ja
Delphi-metodi (professorit ja lehtorit).

Surakan (2005) tuloksissa korostuvat teoreettisen tietojenkäsittelytieteen keskeiset
sisällöt – käyttöjärjestelmät, rinnakkainen ohjelmointi, tiedonhallintajärjestelmät,
hajautetut järjestelmät, kääntäjät, algoritmit ja tietorakenteet, oliosuuntautunut ja
proseduraalinen ohjelmointi, ohjelmistoarkkitehtuurit (summa vähintään 4, ks
taulukko 6). Ohjelmistosuunnittelun osalta esitutkimus, vaatimusmäärittely, suunnittelu, käyttöönotto, testaus, dokumentointi, projektinhallinta sekä version- ja
konfiguraationhallinta ovat tasolla 3. Hieman yllättävä havainto on se, että ohjelmistokehittäjät näkevät tieteenalan teoriat tärkeiksi, kun taas professorit ja lehtorit
näkevät teoreettisista taidoista tärkeäksi ainoastaan diskreetin matematiikan. Työelämän tarpeiden näkökulmasta matematiikan ja fysiikan merkitys nähtiin vähäisenä (vrt. Lethgbridge 2000 ja Kitchenham ym. 2005) ja edelleen vähenevänä.
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Tulosten mukaan24 opiskelijat näkevät matematiikan, logiikan ja tieteenalan teoriat liian vaikeina ja abstrakteina eivätkä pysty ymmärtämään teorian ja käytännön
välisiä yhteyksiä. Osaamiskohteista 13 on sellaisia, joita ei ole arvioitu tärkeäksi
missään kohderyhmässä.
Surakan (2005) esittämien summien käyttö osaamistarpeiden mittarina on
ongelmallista, koska ne kuvaavat eri menetelmillä (aineistoilla) saatujen tärkeysarvioiden yhdensuuntaisuutta eivätkä välttämättä itse tärkeyttä. Käytetyistä menetelmistä erityisesti työpaikkailmoitusten ja jossakin määrin myös sisältöanalyysin
ja opetussisältövaatimusten antamat tärkeysarviot poikkeavat selvästi muista.
Työpaikkailmoitukset ovat tunnistaneet ainoastaan viisi taitoaluetta tärkeiksi,
opetussisältövaatimukset seitsemän ja sisältöanalyysi kahdeksan. Jos nämä poistetaan tuloksista eli tarkastellaan ainoastaan kehittäjien, professoreiden (opettajien)
ja opiskelijoiden näkemyksiä, Surakan (2005) tulokset muuttuvat huomattavasti.
Silloin kaikki ohjelmistosuunnittelun vaiheet esitutkimuksesta testaukseen saakka
saavat arvon 3, kuten myös dokumentointi, projektien hallinta ja version ja konfiguraation hallinta. Samoin käyttöjärjestelmät, rinnakkainen ohjelmointi, algoritmit ja tietorakenteet, oliosuuntautunut ja proseduraalinen ohjelmointi ja ohjelmistoarkkitehtuurit ovat tärkeitä kaikkien kolmen vastaajaryhmän mielestä.
Surakan (2005) tutkimuksen tulosten relevanssia heikentää jossain määrin se,
että osa aineistoista perustuu yli kymmenen vuotta vanhojen tutkimusten tuloksiin,
jotka eivät välttämättä ole enää työelämän tarpeiden näkökulmasta täysin relevantteja. Myös työelämän edustajia on Surakan (2005) tutkimuksen kohdejoukossa hyvin vähän (n = 11).
Yenin ym. (2001) kyselyssä osaamiskohteet on jaettu neljään kategoriaan, joita ovat 1) teknologiset tiedot ja taidot, 2) organisationaalinen ja sosiaalinen osaaminen, 3) ihmissuhdetaidot ja 4) henkilökohtaiset ominaisuudet. Seuraavassa
taulukossa esitetään Yenin ym.(2001) osaamistarvearvioita koskevat tulokset.

24

Tämä perustuu professoreiden ja lehtorien selityksiin opiskelija-arvioiden ja asiantuntija-arvioiden
eroista.
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Taulukko 7. Yhteenveto osaamistarpeista osaamiskategorioiden eri osa-alueilta (Yen
ym. 2001).
Osaamisalue

Ka

Sija

1. Teknologia
1.1 Laitteistot

2,60

1.2 Ohjelmistotuoteosaaminen

3,62

19
9

1.3 Käyttöjärjestelmät

2,93

16

1.4 Tietoliikenne ja tietoverkot

2,51

20

1.5 Sovellusohjelmointi

3,62

10

1.6 Ohjelmointikielet

2,87

17

1.7 Tietojärjestelmien kehittäminen – metodologiat

3,33

13

1.8 Käyttöönotto ja ylläpito

3,70

7

1.9 Visiot tietojärjestelmien vaikutuksista kilpailukykyyn

3,51

12

1.10 Teknologiset trendit

3,53

11

2. Organisationaalinen ja sosiaalinen osaaminen
2.1 Spesifiset liiketoiminta-alueet

3,70

7

2.2 Teollisuusalaosaaminen

2,94

15

2.3 Yleinen organisaatiotietämys

3,78

6

2.4 Yleinen liiketoimintaympäristötietämys

2,84

18

3. Ihmissuhdetaidot
3.1 Oppimisen ja harjoittelun taidot

3,22

14

3.2 Käyttäytyminen

4,52

2

3.3 Viestintätaidot

4,59

1

2,07

21

4 Kansainväliset viestintätaidot
5. Henkilökohtaiset ominaisuudet
5.1 Työmotivaatio

4,50

3

5.2 Luovan ajattelun taidot

4,14

5

5.3 Kriittisen ajattelun taidot

4,49

4

Tulokset osoittavat, että suurimmat osaamistarpeet kohdistuvat viestintätaitoihin
ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Näistä korkeimmalle on rankattu viestintätaidot, käyttäytymistaidot, työmotivaatio, kriittisen ajattelun taidot ja luovan ajattelun taidot. Organisationaalisista ja sosiaalisista taidoista korkeimmalle on rankattu yleinen organisaatiotietämys ja teknologiataidoista käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvät taidot. Yllättävä havainto on se, että kansainvälisten viestintätaitojen
vaatimukset on rankattu viimeiselle sijalle.
Yenin (2001) tutkimustulosten mukaan suurimmat osaamistarpeet teknologisille osa-alueille kohdistuvat sähköpostityökaluihin, tekstinkäsittelyohjelmiin,
selaimiin, esitysgrafiikkaohjelmiin ja taulukkolaskentaohjelmiin. Tutkimuksessa
ei tosin kerrota, tarkoitetaanko tässä kyseisten työkalujen ja ohjelmistojen käyttöä
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vai kehittämistä. Oletettavasti kyse on päivittäisissä rutiineissa ja tukihenkilöiden
työssä tarvittavasta osaamisesta eikä niinkään tietojärjestelmien kehittämiseen
liittyvästä substanssiosaamisesta. Pienimmät osaamistarpeet taas kohdistuvat
konekieliin, asiantuntijärjestelmiin, simulointi/optimointityökaluihin, multimediatuotannon työkaluihin ja tilasto-ohjelmistoihin.
Yenin ym. (2001) tutkimustulosten tulkintaa vaikeuttaa olennaisesti se, että
kyselyssä käytettyä skaalaa ei ole esitetty. Näin ollen sitä, kuinka suuria/pieniä
osaamistarpeet ja olemassa oleva osaaminen ovat, ei voida arvioida eikä myöskään verrata tässä suhteessa muiden vastaavien tutkimusten tuloksiin.
von Hellensin ym. (2000a) tutkimuksen tuloksista esitetään tässä yhteydessä
pelkästään kyselyn (survey) tulokset, koska käsilllä olevan tutkimuksen näkökulmasta ne ovat tärkeimpiä ja kiinnostavimpia. von Hellensin ym. (2000a) tutkimuksessa kyselyn tulokset on esitetty seitsemältä taitoalueelta ja niihin liittyviltä
yksittäisiltä osaamiskohteilta. Osaamistarpeita on arvioitu skaalalla 1 = not importance, … 5 = critical. Seuraavassa taulukossa esitetään von Hellensin ym. (2000a)
kyselyä koskevat tulokset.
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Taulukko 8. Yhteenveto osaamistarpeista (von Hellens ym. 2000a, n = 25). Skaala: 1 =
not importance, … 5 = critical.
Osaamisalue/osaamiskohde

Opiskelijat

Asiantuntijat

1. Ei-tekniset taidot (non-technical skills)

4,16

4,27

1.1 Ryhmätyötaidot (work in groups)

4,94

4,80

1.2 Ongelmanratkaisutaidot (problem solving ability)

4,71

4,80

1.3 Kriittisen ajattelun taidot (critical thinking)

4,53

4,60

1.4 Suulliset viestintätaidot (oral communication)

4,76

4,52

1.5 Kirjallisen viestinnän taidot (written communication)

4,47

4,60

3,73

4,00

2. Henkilökohtaiset ominaisuudet (personal attributes)
2.1 Ettiikka (ethicality)

4,29

4,52

2.2 (integrity)

4,29

4,64

2.3 (reliability)

4,24

4,64

2.4 Motivaatio (self-motivation)

4,18

4,52

2.5 Realistisuus (realistic outlook)

4,06

4,40

2.6 Adaptiivisuus (ability to adapt)

4,06

4,36

2.7 Ryhmäorientaatio (team orientation)

3,94

4,24

2.8 Vastuullisuus (sense of resposibility)

3,94

4,36

3. Tietoverkot ja palvelimet (networking)

3,46

3,94

3.1 Client/server

4,12

4,40

3.2 Windows NT

3,82

4,32

3,42

3,77

4.1 Rakenteellinen ohjelmointi (structure programming)

4,18

4,08

4.2 Analyysi ja suunnittelu (systems analysis and design)

3,94

4,48

4.3 Tietokannat (database consept)

4,00

4,12

4. Yleinen tietojärjestelmäosaaminen (general IS skills)

5. Liiketoimintotaidot (business-related skills)

3,17

5.1 Liiketoiminta-aluetietämys (understanding business areas)

3,89
4,40

5.2 Projektien hallinta (project management)

4,28

5.2 Käyttäjähaastattelut (user interviewing)

4,04

6. Ohjelmointikielet (programming languages)

2,76

3,01

6.1 Java

3,88

3,96

6.2 C++

3,71

3,96

7. Käyttöjärjestelmät (operating systems)

2,54

2,81

7.1 Unix

4,06

4,20

7.2 Windows NT

4,06

4,32

7.3 Windows 95/98

3,88

4,00

Tulokset osoittavat, että kriittisimmät osaamistarpeet kohdistuvat henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja ei-teknisille osaamisalueille. Kaikilla osaamisalueilla (1–7)
ja lähes kaikilla osaamiskohteilla asiantuntijoiden arviot ovat jonkin verran suurempia kuin opiskelijoiden arviot. Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta tuloksissa
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on, että tietojärjestelmien analyysin ja suunnittelun osaamistarpeet ovat asiantuntijoiden kohdalla merkittävästi suuremmat kuin opiskelijoilla. Tietoverkkojen ja
palvelimien sekä käyttöjärjestelmien osalta tutkimuksessa esitetyt osaamiskohteet
ovat jo osittain vanhentuneita; ainakin, jos asiaa tarkastellaan suomalaisesta näkökulmasta.
von Hellens ym. (2000a) mukaan tutkimuksen tulokset eivät poikkea esimerkiksi USA:ssa tehdyistä vastaavista tutkimuksista, koska myös niissä on todettu ”pehmeiden” taitojen korostuvan työelämän osaamistarpeissa enemmän kuin
tekniset taidot (ks. myös von Hellens ym. 2000b ja Nielsen ym. 1998).
Shin ja Bennetin (1998) tutkimuksessa tietohallinnon johtamiseen liittyvä tietämys ja taidot on jaettu kuuteen eri alueeseen (Nelson 1991), joita ovat yleinen
organisaatiotietämys (organizational overview knowledge), organisationaaliset
taidot (organizational skills), yrityskohtainen tietämys (organizational unit knowledge), yleinen tietojärjestelmäosaaminen (general IS knowledge), tekniset taidot
(technical skills) ja ohjelmistotuoteosaaminen (IS product knowledge). Edellä
mainituista osaamisalueista tutkijat käyttävät nimitystä ”IS Management Knowledge and Skills Construct”. Shin ja Bennetin (1998) tutkimuksessa olemassa
olevaa osaamista ja odotettua osaamista on arvioitu skaalalla 1=low…5=very
high.
Edellä esitettyjen osaamisalueiden tärkeysjärjestys odotetun osaamisen (expected knowledge) osalta on 1) yleinen organisaatiotietämys (ka. 4,54), 2) organisationaalinen osaaminen (ka. 4,33), 3) yleinen tietojärjestelmäosaaminen (ka.
3,98), 4) yrityskohtainen tietämys (ka. 3,87), 5) ohjelmistotuoteosaaminen (ka.
3,24) ja 6) teknologiatietämys (ka. 3,16).
Shin ja Bennetin (1998) tutkimuksen tulosten tulkinnassa ja vertailussa muiden tutkimusten tuloksiin on se ongelma, että tutkijat eivät määrittele tietojärjestelmien (tietohallinnon) johtamiseen (IS Management) liittyvien osaamisalueiden
yksityiskohtaisia sisältöjä. Tutkijat pelkästään toteavat, että osaamisalueiden yksityiskohtaiset sisällöt voivat olla hyvinkin laajoja mutta toisaalta niiden sisältöjä
on helppo muuttaa.
Sawyer ym. (1998) ovat jakaneet IT-asiantuntijoiden kriittiset taidot Leen ym.
(1995) jaottelun mukaisesti neljään kategoriaan eli 1) teknologiajohtamiseen
(technology management), 2) liiketoimintotaitoihin (business functional), 3) ihmissuhdetaitoihin (interpersonal skills) ja 4) tietojenkäsittelytaitoihin (IT skills,
myöh. IT-taidot). IT-taidot he ovat jakaneet 11 osa-alueeseen. Osaamista ja osaamistarpeita on tarkasteltu kolmiulotteisesti (nykyinen osaaminen, nykyiset osaa52

mistarpeet ja tulevaisuuden osaamistarpeet) skaalalla 1-5 (1=no knowledge …
5=thorough knowledge).
Sawyerin ym. (1998) tutkimuksessa haastattelujen ja kohderyhmäanalyysien
tuloksissa korostuvat ihmissuhdetaidot, projektien hallintaan liittyvät taidot, kyky
soveltaa taitoja organisaation liiketoiminnan tukemisessa ja kyky soveltaa taitoja
ongelmanratkaisuissa. IT-taidoissa korostetaan käyttöjärjestelmäosaamista, tietoverkko-osaamista, tietokantojen käyttöä, ohjelmointia sekä tietojärjestelmien ja
niiden kehittämiseen liittyvää elinkaariajattelua. Kyselyn nykyisiä osaamistarpeita
koskevista tuloksista, jotka esitetään seuraavassa taulukossa, on kuvattu taulukon
9 sarakkeissa erikseen liiketoimintataidot, teknologiajohtamiseen liittyvät taidot,
ihmissuhdetaidot ja IT-taidot sekä niihin liittyvät yksittäiset osaamiskohteet.
Taulukko 9. Yhteenveto kyselyn nykyisiä osaamistarpeita koskevista tuloksista (Sawyer ym. 1998, keskiarvot). Skaala: 1=no knowledge … 5=thorough knowledge.
Osaamisalue

Liiketoimintataidot

Teknologian

Ihmissuhdetaidot

IT-taidot

johtamistaidot
Yleiset liiketoimintotaidot

4,1

Organisaatioon ja työympäristöön

3,9

liittyvä tietämys
Operaatioiden johtaminen

3,2

Strateginen johtaminen

3,9

Tuoteanalyysi

3,8

Projektinhallinta

3,6

Toimittajien hallinta

3,3

Minän hallinta

4,2

Verkottuminen

4,3

Asiakastuki

4,1

Vaikuttaminen

4,3

Ryhmätyötaidot

4,3

Infrastruktuuri

3,2

Hajautetut teknologiat

2,5

Ohjelmointikielet

1,8

Järjestelmäintegraatio

2,8

Tietoverkkojen perusteet

1,8

Verkkoprotokollat

2,0

Internet/Intranet –teknologiat

1,8

Työasematuki

3,0

Käyttöjärjestelmät

2,3

Tietokannat

1,8
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Tulokset osoittavat, että osaamisalueista ihmissuhdetaitojen tarpeet on arvioitu
korkeimmalle, IT-taitojen tarpeet taas vähäisimmiksi. Ihmissuhdetaidoista korkeimmalle on arvioitu verkottuminen, vaikuttaminen ja ryhmätyötaidot. ITtaidoista pyöristettynä (> 2,5) tasolla 3 ovat vain työasematuki ja järjestelmäintegraatio. Tutkimuksen kohdejoukosta erilaisissa tukitehtävissä olikin noin 74 %
kaikista vastaajista (n = 140). Jossain määrin yllättävä tulos on Internet/intranetteknologioiden vähäiset osaamistarpeet. Taulukossa 9 esitetyt osaamiskohteet
eivät kovinkaan laajasti edusta tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämiseen
liittyviä osaamiskohteita. Kohdejoukosta vain 14 % edusti tietojärjestelmien ja
ohjelmistojen kehittäjiä. Johtotehtävissä olevien osuus kohdejoukosta oli vain 6 %.
Toisin sanoen Sawyerin ym. (1998) tutkimuksen osaamiskohteet ja niiden osaamistarpeet peilaavat pääsääntöisesti erilaisissa tukitehtävissä olevien henkilöiden
osaamistarpeita.
Edellä on esitetty IT-toimialan asiantuntijoiden kriittisiä osaamistarpeita tarkastelevien tutkimusten tulokset (tietysti Sawyerin (1998) sekä Shin ja Bennetin
(1998) tutkimukset ovat tällä hetkellä jo yli 10 vuotta vanhoja). Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenvetona suurimmat osaamiskohdekohtaiset osaamistarpeet.
Surakan (2005) tutkimuksen tuloksista taulukossa 10 esitetään vain ne osaamiskohteet, jotka on arvioitu tärkeiksi vähintään kahdessa kohderyhmässä kolmesta
(kehittäjät, professorit ja opiskelijat). Muiden tutkimusten tapauksessa Y-kirjan
tarkoittaa, että kyseinen osaamiskohteen osaamistarpeet on arvioitu korkealle
(pyöristettynä taso 3) kyseisissä tutkimuksissa. N-kirjain taas tarkoittaa, että kyseinen osaamiskohde on mukana sarakeotsikossa esitetyssä tutkimuksessa, mutta
sen osaamistarpeet on arvioitu vähäisiksi. Viiva sarakkeessa tarkoittaa, että kyseinen osaamiskohde ei ole mukana sarakeotsikossa mainitussa tutkimuksessa. Suluissa olevat merkinnät tarkoittavat, että kyseinen osaamiskohde ei ole samanniminen ao. tutkimuksessa, mutta nimi viittaa taulukossa 10 esitettyyn osaamiskohteeseen. Ohjelmointi ja ohjelmointikielet on ao. osaamiskohdetta tiivistävä yläkäsite tutkimuksissa esitetyille, ohjelmointiin ja ohjelmointikieliin liittyville yksittäisille osaamiskohteille.
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Taulukko 10. Suurimmat osaamistarpeet – yhteenveto aiemmista tutkimuksista.
Osaamiskohde

Surakka Shi & Bennett Yen ym.
(2005)

(1998)

(2001)

Sawyer

von Hellens

ym. (1998) ym. (2000a)

Projektien hallinta

Y

-

Y

Y

Y

Ohjelmistojen ja tietojärjestelmien analyysi,

Y

-

Y

-

Y

Esitutkimus

Y

-

-

-

-

Vaatimusmäärittely

Y

-

-

-

-

Toteutusteknologiat

(Y)

-

Y

-

-

Testaus

Y

-

-

-

-

Käyttöönotto

Y

-

Y

-

-

Ylläpito

Y

-

Y

-

-

Dokumentointi

Y

Y

Y

-

-

Version- ja konfiguraatioiden hallinta

Y

-

-

-

-

Ohjelmistotuoteosaaminen

-

Y

Y

Y

-

suunnittelu ja suunnittelumetodit

Tietoturva
Tietoverkot ja -arkkitehtuurit,

Y

-

-

-

-

(Y)

-

Y

N

Y

tietoliikenneohjelmistot, Internet-protokollat
Hajautetut järjestelmät

Y

-

-

Y

-

Ohjelmistoarkkitehtuurit

Y

-

-

-

-

Tietokonearkkitehtuurit

Y

-

-

-

-

Ohjelmointi ja ohjelmointikielet

Y

-

Y

N

Y

Kääntäjät

Y

-

-

-

-

Algoritmit, tietorakenteet ja algoritmien

Y

-

-

-

-

Tietokannat

-

-

Y

N

Y

Tietokannan hallintajärjestelmät

Y

-

Y

-

-

Relaatiotietokantojen käsittelykielet

-

-

Y

-

-

Laitteistot ja käyttöjärjestelmät

Y

-

Y

N

Y

Yleinen tietojärjestelmäosaaminen

-

Y

(Y)

(Y)

Y

Tietojärjestelmäintegraatio

-

-

(N)

Y

-

Yleinen teknologiaosaaminen ja IT-

-

Y

(Y)

Y

Y

-

Y

Y

Y

-

Johtamistaidot

-

-

-

Y

-

Liiketoimintataidot

-

-

Y

Y

Y

suunnittelu

infrastruktuuri
Organisaatiotietämys ja
organisationaalinen osaaminen

Viestintätaidot

-

-

Y

(Y)

Y

Ihmissuhdetaidot

-

-

Y

-

Y

Luovan ja kriittisen ajattelun taidot

-

-

Y

(Y)

Y

Ryhmätyötaidot

-

-

(Y)

Y

Y

Asiakastuki

-

-

(N)

Y

Y
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Tulokset osoittavat, että osaamiskohteissa ei ole yhtään sellaista, joka olisi arvioitu tärkeäksi kaikissa viidessä tutkimuksessa. Osaamiskohteista vain yksi (projektin hallinta) esiintyy neljässä tutkimuksessa. Toisaalta, kuten sarakkeissa olevat
viivat osoittavat, tutkimusten tarkastelun kohteena olevissa osaamiskohteissa ja
myös tutkimusten kohderyhmissä on suuria eroavaisuuksia, joten kovin pitkälle
meneviä johtopäätöksiä IT-toimialan kriittisistä osaamistarpeista on tulosten perusteella vaikea tehdä. Tulokset kuitenkin osoittavat sen, että tärkeimmiksi arvioidut osaamiskohteet ovat tyypillisiä tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämiseen ja ohjelmistokehityksen johtamiseen liittyviä osa-alueita. Viestintätaidot ja
henkilökohtaiset ominaisuudet korostuvat vain kolmessa tutkimuksessa, mutta
tähän on syynä se, että kaikissa tutkimuksissa kyseiset osaamiskohteet eivät olleet
tarkastelussa mukana.
Sekä Lethbridge (2000), Kitchenham ym. (2005) että Surakka (2005) raportoivat, että ohjelmistokehittäjät eivät pidä matematiikkaa käytännön työn kannalta
tärkeänä. Tarkoittaako tämä sitä, että matematiikkaa ei pitäisi opettaa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmissa? Toisaalta Kitchenham ym. (2005) ja Devlin (2001)
toteavat, että matematiikka tulee kuitenkin säilyttää koulutusohjelmien opintosisällöissä, vaikka sitä ei välttämättä pidetäkään työelämän kannalta tärkeänä.
Hendersen (2000) toteaa arvioidessaan Lethbridgen (1997) tutkimusta, että ”surveys of current practise reflect reality; many software engineers have not been
taught to use discrete mathematic or logic as effective tools”. Hän toteaa myös,
että “future software engineers are able to use mathematics and logic as powerful
tools for reasoning and thinking”.
3.1.4 Koulutuksen tuottama oppiminen
Kitchenhamin ym. (2005) ja Lethbridgen (2000) kyselyjen ensimmäinen kysymys
(Q1) käsittelee muodollisen koulutuksen tuottamaa oppimista kunkin 75 osaamiskohteen osalta. Oppimista tarkastellaan skaalalla 0–5 (0 = learned nothing at all -- 5 = learned in depth).
Koulutuksen tuottamaa oppimista koskevat tutkimustulokset (Lethbridge
2000 ja Kitchenham ym. 2005) osoittavat, että oppiminen on jäänyt yllättävän
vähäiseksi. Lethbridgen (2000) tutkimuksessa vain kahdessa osaamiskohteessa
(spesifiset ohjelmointikielet ja tietorakenteet) koulutuksen tuottama oppiminen on
tasolla 3 (became functional). Lethbridgen (2000) tutkimuksessa parhaat oppimistulokset on saavutettu taulukon 11 ensimmäisessä sarakkeessa esitetyillä osaamiskohteilla.
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Lethbridgen (2000) tuloksissa etenkin ei-tietoteknisten osaamiskohteiden
(esim. etiikka ja asiantuntijuus, projektien hallinta, esitystaidot, esimiestaidot ja
johtaminen) osalta oppiminen (Q1) on jäänyt selvästi olemassa olevaa tietämystä
(Q2) alhaisemmaksi. Syytä siihen, miksi koulutuksen tuottama oppiminen on
pääsääntöisesti jäänyt alhaiselle tasolle, on vaikea arvioida. Yksi syy voi olla se,
että koska Lethbridgen (2000) tutkimuksen vastaajajoukko on ollut taustaltaan
hyvin heterogeeninen, eivät kaikki osaamiskohteet ole olleet mukana vastaajien
koulutusohjelmissa.
Kitchenhamin ym. (2005) tutkimuksessa koulutuksen tuottama oppiminen
(Q1) on esitetty prosentuaalisina osuuksina niiden arvioiden osalta, jotka ovat
vähintään 3 tai suurempia. Paras oppiminen on saavutettu taulukon 11 oikeassa
sarakkeessa esitetyillä osaamiskohteilla. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenvetona ne osaamiskohteet, joissa koulutuksen tuottama oppiminen on arvioitu
Lethbridgen (2000) ja Kitchenhamin ym. (2005) tutkimuksissa suurimmiksi. Kitchenhamin ym. (2005) tuloksissa esitetään suluissa se, kuinka monta prosenttia
vastaajista on arvioinut koulutuksen tuottaman oppimisen kyseisen osaamiskohteen osalta vähintään tasolle 3.
Taulukko 11. Osaamiskohteet, joissa koulutuksen tuottama oppiminen on suurinta
(Lethbridge 2000 ja Kitchenham ym. 2005).
Lethbridge (2000)

Kitchenham ym. (2005)

Spesifiset ohjelmointikielet *

Olioparadigma (80,0 %)

Differentiaalilaskenta

Tietokannat (76,7 %)

Lineaarialgebra

Analyysi- ja suunnittelumetodit (76,7 %)

Tietorakenteet *

Formaalit spesifikaatiometodit (73,3 %)

Kemia

Spesifiset ohjelmointikielet (73,3 %) *

Fysiikka

Tietorakenteet (70,0 %) *

Algoritmien suunnittelu

Ohjelmistoarkkitehtuurit (70,0 %)

Käyttöjärjestelmät

Predikaattilogiikka (66,7 %)

Numeeriset ongelmat

Todennäköisyys ja tilastotiede (66,7 %)

Tiedoston hallinta

Vaatimusmäärittely (63,3 %)

Taulukon 11 tulokset osoittavat, että osaamiskohteista vain kaksi on yhteisiä
(merkitty *-symbolilla). Muutoin tulokset poikkeavat selvästi toisistaan, viitaten
siihen, että koulutuksen tuottama oppiminen vaihtelee opiskelijoittain, koulutusohjelmittain ja oppilaitoksittain.. Matemaattisia aineita taulukossa 10 ovat differentiaalilaskenta, lineaarialgebra ja numeeriset ongelmat (Lethbridge 2000) sekä
predikaattilogiikka ja todennäköisyys ja tilastotiede (Kitchenham ym. 2005).
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Yleisesti ottaen matemaattisten aineiden osalta koulutuksen tuottama oppiminen
on Lethbridgen (2000) tuloksissa pyöristettynä tasolla 3, Kitchenhamin ym. (2005)
tuloksissa matemaattisten aineiden oppimista koskevat arviot (prosentuaaliset
osuudet) vaihtelevat selvästi enemmän.
3.1.5 Kuiluanalyysien tulokset
Kuiluanalyysien osalta esitetään vain Lethbridgen (2000) ja Kitchenhamin ym.
(2005) tutkimusten tulokset. Myös Sawyerin ym. (1998), Shin ja Bennetin (1998)
ja Yenin ym. (2001) tutkimuksissa on tehty kuiluanalyysi, mutta se on laskettu
olemassa olevan osaamisen ja osaamistarpeiden välisenä erona. Kitchenhamin ym.
(2005) Lethbridgen (2000) kyselyjen ensimmäinen kysymys (Q1) käsittelee koulutuksen tuottamaa oppimista (0 = learned nothing at all --- 5=learned in depth),
toinen kysymys (Q2) olemassa olevaa tietämystä (0 = know nothing --- 5 = know
in depth) ja kolmas (Q3) oppimateriaalin tärkeyttä, käyttökelpoisuutta ja hyödyllisyyttä työuran kannalta (0 = completely useless --- 5 = essential).
Lethbridgen (2000) tutkimuksessa kuilu on laskettu olemassa olevan tietämyksen (Q2) ja koulutuksen tuottaman oppimisen (Q1) välisenä erotuksena (Q2i –
Q1i). Tässä tarkoituksena on ollut tarkastella työssäoppimisen (learned on the job
or forgotten since education) osuutta kullakin osaamiskohteella. Toisin sanoen,
kuta suurempi positiivinen kuilu, sitä suurempi on työssäoppimisen (learned on
the job) osuus. Negatiiviset kuilut taas tarkoittavat, että kyseistä osaamiskohdetta
ei työssä ole tarvittu (forgotten since education). Lethbridgen (2000) tulosten
mukaan työssä oppiminen on ollut suurinta taulukon 12 ensimmäisessä sarakkeessa (positiiviset kuilut) esitetyillä osaamiskohteilla. Kuilut ovat negatiivisia
esimerkiksi matematiikan ja fysiikan tapauksissa, joten myös kuiluanalyysin tulokset osoittavat, että kyseistä osaamista ei käytännön työssä tarvita.
Kitchenhamin ym. (2005) tutkimusraportissa on esitetty, että kuilu on laskettu
oppimateriaalin tärkeyden (Q3) ja oppimisen (Q1) välisenä erotuksena (Q3i – Q1i)
mutta tulokset on kuitenkin esitetty toisinpäin, eli Q1i – Q3i. Tulosten mukaan
suurimmat negatiiviset kuilut ovat taulukon 12 toisessa sarakkeessa esitetyillä
osaamiskohteilla. Jostain syystä Kitchenhamin ym. (2005) tutkimuksessa esitettyssä kuiluanalyysien tulosten vertailussa tulokset eivät vastaa Lethbridgen (2000)
raportissa esitettyjä tuloksia (figure 2). Osa Kitchenhamin ym. (2005) vertailutaulukossa esittämistä osaamiskohteista ei edes esiinny Lethbridgen (2000) tutkimusraportissa. Tähän tulosten ristiriitaan voi olla syynä se, että mahdollisesti Kitchenham ym. (2005) ovat esittäneet Lethbridgen aiemman tutkimuksen (1997)
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tuloksia. Viittaukset Lethbridgen tutkimuksiin ovat tulkinnanvaraisia, koska lähdeviittaukset ovat puutteellisia (vuosiluku puuttuu). Alla olevassa taulukossa esitetyt Lethbridgen (2000) tulokset eivät siis ole samoja kuin Kitchenhamin ym.
(2005) esittämässä vertailutaulukossa. Taulukossa 12 esitetyissä tuloksissa on
huomioitava se, että Lethbridgen (2000) kuilut ovat positiivisia (Q2-Q1) kun taas
Kitchenhamin ym. (2005) kuilut ovat negatiivisia (Q1-Q3).
Taulukko 12. Suurimmat kuilut (Lethbridge 2000 ja Kitchenham ym. 2005).
Lethbridge (2000)

Kicthenham ym. (2005)

Konfiguraation- ja versionhallinta *

Web-ohjelmointi

Projektin hallinta *

Projektien hallinta *

Testaus, verifiointi ja QA

Konfiguraation- ja versionhallinta *

Etiikka ja asiantuntijuus

Multimedia

Vaatimusmäärittely

Tietoturva ja kryptografia

Olioparadigma

Tietokonegrafiikka

Molemmille tutkimuksille yhteisiä osaamiskohteita on kaksi, muutoin tulokset
poikkeavat selvästi toisistaan. Toisaalta Kitchenhamin ym. (2005) tutkimuksessa
esimerkiksi multimedian, jonka kuilu tulosten mukaan on neljänneksi suurin, sen
tärkeys (Q3) on kuitenkin vasta sijalla 25. Vain yhden taulukossa 12 esitetyn
osaamiskohteen (projektin hallinta) tärkeys on kymmenen tärkeimmäksi arvioidun osaamiskohteen joukossa.
Kuten jo aiemmin on todettu, Kitchenhamin ym. (2005) ja Lethbridgen (2000)
tutkimuksissa kuilut on laskettu eri tavoin, joten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia. Laskettujen kuilujen relevanssia vähentää myös se, että niiden tilastollista merkitsevyyttä ei ole analysoitu.
3.1.6 Aiemman tutkimuksen yhteenveto
Edellä esitetyt aiemmat tutkimukset osoittavat, että IT-toimialan osaamis- ja oppimistarvetutkimuksessa pääpaino on ollut IT- ja tietojärjestelmäasiantuntijoiden
kriittisten osaamistarpeiden tarkastelussa. Aiemman tutkimuksen läpikäynti osoitti myös sen, että systemaattinen tutkimus siitä, miten työelämän todelliset osaamistarpeet ja muodollisen koulutuksen tuottamat valmiudet kohtaavat, on ainakin
tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen osalta hyvin vähäistä. Kaikissa edellä esitetyissä tutkimuksissa myös tutkittaviin ilmiöihin liittyvien käsitteiden (esim. työelämän osaamistarpeet, oppimateriaalin tärkeys, koulutuksen tuottama oppiminen,
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osaaminen, ura, tiedot, taidot, tietämys, jne.) määrittely on hyvin puutteellista.
Tämä johtaa helposti sekä tutkimuksissa esitettyjen kysymysten että tutkimustulosten vääriin tulkintoihin.
Aiempien tutkimusten erilaiset lähtökohdat, metodologiset erot, erilaiset kohderyhmät, erilaiset kysymyksenasettelut, erilaiset tulosten laskentatavat sekä kyselyjen osaamiskohteet ja niiden määrät poikkeavat siinä määrin tosistaan, että
systemaattisen vertailun ja pitkälle menevien johtopäätösten tekeminen tässä
yhteydessä on vaikeaa. Lethbridgen (2000) ja Kitchenhamin ym. (2005) tutkimusten tulokset kuitenkin osaltaan osoittavat sen, kuinka vaikeaa muodollisen koulutuksen on tuottaa kaikkia työelämän kannalta kriittisiä ja heterogeenisia osaamistarpeita vastaavia osaamisvalmiuksia. Tulokset osoittavat myös sen, että kaikkia
työelämän kannalta tärkeitä asioita ei käytännössä voida sisällyttää koulutusohjelmiin ja toisaalta koulutusohjelmiin sisältyy sellaisia osaamiskohteita, joita käytännön työelämässä ei ole mielletty tärkeiksi.
Edellä esitetyt tutkimukset on tehty Australiassa, Pohjois-Amerikassa, Englannissa, Hong Kongissa ja Suomessa. Tulosten tarkastelu osoitti, että mitään
oleellista maantieteellistä eroa tutkimusten tuloksissa ei ole havaittavissa.
Lähes kaikissa edellä esitetyissä tutkimuksissa kohdejoukko on ammattiryhmien osalta rajattu koskemaan lähinnä tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäjiä, joten käsillä olevan tutkimuksen tulosten vertailu aiempaan tutkimukseen on
vaikeaa, koska käsillä olevassa tutkimuksessa ammattiryhmäkohtaista rajausta ei
ole. Myös koulutusalat aiemmissa tutkimuksissa (Surakka 2005, Lethbridge 2000
ja Kitchenham ym. 2005) rajautuvat lähinnä ohjelmistotekniikkaan (Software
Engineering, SE), kun taas käsillä olevassa tutkimuksessa koulutusalanäkökulmaa
(tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen sisällä) ei ole rajattu. Myös tutkimuksen
kohteena olleita osaamiskohteita on aiemmissa tutkimuksissa huomattavasti vähemmän kuin käsillä olevassa tutkimuksessa.
Edellä esitetyistä tutkimuksista voidaan kuitenkin tunnistaa ja erottaa kaksi
käsitteellistä koulutuksen työelämävastaavuuden tulkintaa. Yenin ym. (2001), von
Hellensin ym. (2000a), Sawyerin ym. (1998), Tyen ym. (1995), Leen ym. (1995),
Trauthin ym. (1993) ja Leitheiserin (1992) tutkimuksiin perustuen voidaan erottaa
työelämän osaamistarpeita korostava koulutuksen työelämävastaavuuden tulkinta.
Lethbridgen (2000) ja Kitchenhamin ym. (2005) tutkimuksiin perustuen voidaan
puolestaan erottaa yksilön työuran kehittymistä korostava koulutuksen työelämävastaavuuden tulkinta.
Vaikka Yen ym. (2001), von Hellens ym. (2000a), Sawyer ym. (1998), Tye
ym. (1995), Trauth ym. (1993) ja Leitheiser (1992) eivät tutkimuksissaan viittaa60

kaan koulutuksen työelämävastaavuuteen, on niissä kuitenkin viittauksia myös
koulutusorganisaatioihin, muodolliseen koulutukseen ja opintosisältöihin. Trauthin ym. (1993) ideana oli tutkia tietojärjestelmäasiantuntijoiden osaamistarpeita ja
koulutusohjelmien sisällön osuvuutta tulevaisuuden tarpeisiin. Tutkijat ovatkin
tunnistaneet kuilun osaamistarpeiden ja koulutusohjelmien (academic preparation)
välillä ja siksi he kehottavat koulutusorganisaatioita tekemään enemmän yhteistyötä työelämän kanssa. Trauth ym. (1993) esittävätkin tutkimuksessaan muodollisen koulutuksen kannalta hyvin oleellisen kysymyksen, eli ovatko korkeakoulut
ja yliopistot valmiita vastaamaan riittävän nopeasti liiketoiminnan ja teknologian
muutosten myötä myös tietojärjestelmien roolia organisaatioissa koskevien muutosten haasteisiin? He kysyvät myös, ovatko koulutusohjelmat ja niiden sisällöt
oikean tyyppisiä tuottamaan tulevaisuuden tietojärjestelmäasiantuntijoita?
Leen ym. (1995) kyselytutkimuksen ideana oli tarkastella tietojärjestelmäasiantuntijoiden (tietohallintojohtajat, esimiehet ja tietojärjestelmäkonsultit) tunnistamia tulevaisuuden muutoksia asiantuntijoiden työhön, tulevaisuuden osaamistarpeita sekä näiden muutosten vaikutuksia asiantuntijuuteen. Lisäksi on tarkasteltu kyseisten muutosten vaikutuksia tietojärjestelmätieteen koulutusohjelmien
sisältöihin. Myös Lee ym. (1995) ovat Trauthin ym. (1993) tavoin tunnistaneet
kuilun työelämän osaamistarpeiden ja koulutusohjelmien välillä. Yen ym. (2001)
toteavatkin, että useat tutkijat ovat tunnistaneet kuilun opintosisältösuositusten ja
työelämän osaamistarpeiden välillä.
Sawyer ym. (1998) toteavat, että IT-toimialalla asiantuntijuus ei jatkuvien
teknologisten muutosten takia voi pysyä stabiilina, vaan edellyttää jatkuvaa uusien teknologioiden opiskelua. Koulutusorganisaatioiden näkökulmasta olennainen
kysymys onkin, miten ne pystyvät vastaamaan työelämän muutosten mukanaan
tuomiin osaamistarpeiden muutoksiin ja/tai miten tuottaa tulevaisuuden asiantuntijoita, joiden asiantuntijuus ei jatkuvien muutosten takia voi pysyä stabiilina?
Miten opetussisällöt voidaan määritellä siten, että ne vastaavat myös tulevaisuuden osaamistarpeita, joiden muutoksia tulevaisuudessa on ennustaa? Leitheiser
(1992) taas näkee, että koulutusinstituutioilla ei ole riittäviä kykyjä ja valmiuksia
vastata tietohallinnon tulevaisuuden osaamistarpeiden haasteisiin. Myös Tye ym.
(1995) toteavat, että opintosisällöissä ja/tai niiden suunnittelussa tulisi entistä
paremmin ottaa huomioon työelämän todelliset osaamistarpeet. Tutkimusten kysymyksenasettelut viittaavat siis siihen, millaisia osaamisvalmiuksia/osaamista
muodollinen koulutus tuottaa suhteessa työelämän nykyisiin ja tulevaisuuden
osaamistarpeisiin.
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von Hellensin ym. (2000a) tutkimuksen mukaan viisi tärkeintä osaamiskohdetta, mitä teollisuuden edustajat opiskelun osalta korostavat, ovat 1) relevantin
tiedon hankinta, evaluointi ja käyttö, 2) ryhmätyö- ja yhteistyötaidot, 3) elinikäinen oppiminen ja itsensä kehittäminen, 4) kriittisen, reflektiivisen ja luovan ajattelun taidot sekä ongelmanratkaisutaidot ja 5) motivaatio.
Sekä Lethbridgen (2000) että Kitchenhamin ym. (2005) yhtenä ideana oli tarkastella muodolliseen koulutukseen liittyvän oppimateriaalin tärkeyttä, käyttökelpoisuutta ja hyödyllisyyttä yksilön työuran kannalta (how useful the spesific material they learned at university or college has been for their career as software
developer or software managers). Kitchenhamin ym. (2005) tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että mikäli koulutuksen jälkeinen työura ei ole kovin pitkä (4–7
vuotta), on oppimateriaali ollut tärkeää, hyödyllistä ja käyttökelpoista vastaajan
uran kehittymisen kannalta. Kyse on kuitenkin hyvin subjektiivisesta arviosta.
Esimerkiksi Tyen ym. (1995) mukaan opiskelijoiden urakehitysodotukset nostavat
liiketoimintataitojen tärkeyttä ja laskevat ohjelmointitaitojen tärkeyttä. Koulutuksen työelämävastaavuutta käsitteenä tarkastellaan lähemmin kohdassa 4.2.
3.2

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmat ja opintosisällöt

Tässä alaluvussa esitellään lyhyesti Computing Curricula -raporteissa määritellyt
tietojenkäsittelyn koulutusalat sekä opintosisältöihin liittyvää tutkimusta. Tietojenkäsittelyn koulutusaloja ovat teoreettinen tietojenkäsittelytiede (Computer
Science, CS), tietojärjestelmätiede (Information Systems, IS), ohjelmistotekniikka
(Software Engineering, SE), tietokonesuunnittelu (Computer Engineering, CE) ja
informaatioteknologia (Information Technology, IT). Luvussa 3.2.1 esitellään
edellä mainitut koulutusalat ja luvussa 3.2.2 kyseisiin koulutusaloihin liittyvät
opintosisältösuositukset. Tässä on syytä korostaa, että Computing Curricula raporteissa esitetyt opintosisältösuositukset koskevat vain alempaa yliopistotutkintoa (undergradute degree). Luvussa 3.2.3 käsitellään tietojenkäsittelytieteiden
opintosisältöihin liittyviä tutkimuksia ja luvussa 3.2.4 tehdään luvun 3.2 yhteenveto.
3.2.1 Yleistä tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmista
Omaksi oppialakseen tietojenkäsittelytieteet alkoivat muotoutua 1950-luvulla.
Suomalaisen tietojenkäsittelytieteen korkeakoulutuksen rakentaminen aloitettiin
Tampereen yliopistossa vuonna 1965. Alkuvaiheessa oppiaineen nimi oli tietojen62

käsittelyoppi. Nykyään tietojenkäsittelytieteitä voi Suomessa opiskella yhdeksässä yliopistossa.
Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmat alkoivat yleistyä maailmalla
1960-luvulla. Tuolloin esimerkiksi Pohjois-Amerikassa oli valittavana kolme eri
ohjelmaa: teoreettinen tietojenkäsittelytiede (Computer Science, CS), elektroninen
suunnittelu (Electronic Engineering, EE) ja tietojärjestelmätiede (Information
Systems, IS). Teoreettisen tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma keskittyi ohjelmistojen kehittämiseen ja tietotekniikan teoreettisiin näkökulmiin, elektroninen
suunnittelu keskittyi laitteistoihin ja tietojärjestelmätiede liiketoimintaongelmien
ratkaisuihin laitteistojen ja/tai ohjelmistojen avulla. Samaan aikaan alkoi opetussisältöjen systemaattinen kehittäminen (Software Engineering 2004). 1980luvulla ohjelmistotekniikan (Software Engineering, SE) koulutusohjelmat olivat
etulinjassa Englannissa ja Australiassa ja Yhdysvalloissa ne yleistyivät 1990luvulla. Tietojärjestelmätiede (Information Systems, IS) kehittyi omaksi tieteenalakseen 1970-luvulla.
Ensimmäiset teoreettisen tietojenkäsittelytieteen (Computer Science, CS)
koulutusohjelmat amerikkalaisissa yliopistoissa alkoivat 1960-luvulla ja niiden
osuus on kasvanut merkittävästi nykyvuosina. Teoreettisessa tietojenkäsittelytieteessä kehitystyö on enemmän teoreettista kuin käytännönläheistä kattaen horisontaalisesti (teoreettisesta soveltavaan) lähes koko alueen. Kehittäminen kattaa
lähes kaikenlaiset ohjelmistot (käyttöjärjestelmät, viestintäjärjestelmät jne.) ja
sovellusteknologiat (web-selaimet, tietokannat, hakukoneet jne.). Teoreettisen
tietojenkäsittelytieteen tehtävä ei kuitenkaan ole ohjata tai hallinnoida organisaation tai yritysten tietojenkäsittelyyn liittyviä valintoja, vaan fokus on enemmänkin
teoreettinen kuin soveltava (Computing Curricula 2005: 18, Schoemaker ym.
2003). Tieteenalan referenssitieteitä ovat suunnittelutieteet, matematiikka ja fysiikka (Khazanchi & Munkwold 2000). Glass ym. (2004) lisäävät tähän vielä
kognitiivisen psykologian.
Tietojärjestelmätiede (Information Systems, IS) kehittyi omaksi itsenäiseksi
tieteenalaksi 1970-luvun loppupuolella. Aluksi tietojärjestelmätutkimuksen keskipisteessä olivat teknologia, kehitysprosessit ja sovellukset. 1970-luvun lopulla
tutkimuksessa tapahtui käänne teoreettisesta tutkimuksesta empiiriseen tutkimukseen (Farhoomand 1987) ja vuosina 1977–1985 tutkimusaiheista suosituimpia
olivat suunnittelu, järjestelmien hallinta ja ihminen-kone -rajapinta (Farhoomand
1987). Nykyisin tietojärjestelmätieteessä, etenkin soveltavassa kehitystyössä ja
koulutuksessa, ovat mukana jälleen myös teknologiat, kehitysprosessit ja sovellukset. Fokus on kuitenkin organisationaalisissa kysymyksissä (Computing Curri63

cula 2005: 19, Schoemaker ym. 2003). Tietojärjestelmätieteen referenssitieteitä
ovat informaatioteknologia, johtaminen, organisaatiotieteet, kognitiiviset tieteet ja
taloustieteet (Khazanchi & Munkwold 2000). Tähän Glass ym. (2004) ovat lisänneet edellisten lisäksi vielä sosiaalitieteet ja käyttäytymistieteet.
1980-luvulla ohjelmistotekniikan (Software Engineering, SE) koulutusohjelmat olivat etulinjassa Englannissa ja Australiassa. Yhdysvalloissa ne yleistyivät
1990-luvulla. Ohjelmistotekniikan fokus on kokonaisvaltaisessa sovellusten ja
ohjelmistojen kehittämisessä. Tähän liittyy sekä teoreettisia että soveltavia lähtökohtia. Ohjelmistotekniikan ydinalueiksi Software Engineering (2004) määrittelee
ohjelmistojen rakenteen, ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen, ohjelmistoarkkitehtuurit, ohjelmistojen testauksen ja laadun, vaatimusmäärittelyn ja ohjelmistoprojektien hallinnan. Tieteenalan referenssitieteitä ovat informaatioteknologia (IT)25 ja matematiikka (Khazanchi & Munkwold, 2000). Tieteenalan ydinalueisiin verrattuna Khazanchin ja Munkwoldin (2000) referenssitieteiden määrittely vaikuttaa puutteelliselta. Glass ym. (2004) ovatkin lisänneet edellä mainittuihin tieteenalan referenssitieteisiin myös kognitiivisen psykologian, sosiaalitieteet,
käyttäytymistieteet ja johtamisen.
Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK, 2004) on määritellyt
ohjelmistotekniikan systemaattiseksi, kurinalaiseksi ja laadukkaaksi lähestymistavaksi sovelluksen kehittämisessä, toiminnassa ja ohjelmiston ylläpidossa. Ohjelmistotekniikka on perusteltujen suunnitteluperiaatteiden luomista ja käyttöä luotettavien ja toimivien ohjelmistojen taloudelliseksi tuottamiseksi. Ohjelmistotekniikka on kehittynyt laitteistojen sekä järjestelmien kehittämisestä.
1970- ja 1980-luvuilla tietokonesuunnittelu (Computer Engineering, CE)
keskittyi lähinnä elektroniseen suunnitteluun. 1990-luvulla tieteenala muuttui
radikaalisti, kun tietokonesiru tuli osaksi lähes kaikkia elektronisia ja mekaanisia
laitteita. Tietokonesuunnittelussa teoriat ja käytäntö kohdistuvat laitteistoihin,
tietokonearkkitehtuureihin ja infrastruktuuriin. Sikäli kun kysymys on integroitujen laitteistojen kehittämisestä, huomioidaan myös ohjelmisto- ja sovellusteknologiset näkökulmat (Computing Curricula 2005).
Informaatioteknologia (Information Technology, IT) on tieteenalana vielä
nuori ja sen syntyyn ovat vaikuttaneet tietoverkkojen ja tietokoneen käytön yleistyminen myös jokapäiväisessä elämässä. Tieteenala fokusoituu enemmän soveltaviin kuin teoreettisiin lähtökohtiin. Informaatioteknologian kehittäminen lähtee
25
Informaatioteknologiaa (Information Technology) alettiin pitää omana tieteenalana vasta 2000luvulla. Tieteenalana ohjelmistotekniikka (Software Engineering) on huomattavasti vanhempi.
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ihmisten ja organisaatioiden tarpeista hyödyntää tietotekniikkaa liiketoiminnassaan ja työssään. Teoreettiset lähtökohdat kiinnittyvät lähinnä sovellusteknologioiden teorioihin (Computing Curricula 2005: 20, Schoemaker ym. 2003). Tieteenalan referenssitieteitä ovat viestintätieteet, lingvistiikka, psykologia ja sosiologia
(Khazanchi & Munkwold 2000).
3.2.2 IT-alan opintosisällöt ja suositukset
Tässä alaluvussa esitetään IT-toimialan opintosisältösuosituksiin ja IT-toimialan
koulutusohjelmien sisältöihin liittyviä tutkimuksia. Ensin esitetään Computing
Curricula -raporteissa esitetyt sisältösuositukset kuvan 3 mukaisessa järjestyksessä, sen jälkeen luvussa 3.4.3 Career Space Consortiumin eurooppalaisia koulutusohjelmia koskevia suosituksia ja sen jälkeen luvussa 3.4.4 muita opintosisältöihin
liittyviä tutkimuksia, joista haetaan lähinnä digitaalisen median, tietoturvan ja
sulautettujen järjestelmien opintosisältöjä. Opintosisältösuositukset ja opintosisältöihin liittyvät tutkimukset luovat osaltaan pohjaa empiiristen mittareiden rakentamiselle.
Laajimmin opetussisältöjen ohjeita ja suosituksia on kuvattu Computing Curricula -sarjan raporteissa, joiden rakenne esitetään kuviossa 2. Mukana tässä kehitystyössä ovat The Association for Computing (ACM), The Association for Information Systems (AIS) ja The Computer Society (IEEE-CS) (Computing Curricula 2005, Longenecker & Feinstein 2005).
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Kuvio 2. Computing Curricula -sarjan raporttien rakenne.
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Viime vuosina teknologinen kehitys on ollut voimakasta ja se on vaikuttanut väistämättä myös opetussisältöihin. Computing Curricula -raportin (2005) mukaan
uusia teknologia-alueita26 ovat
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

WWW ja sen sovellukset
verkkoteknologiat
grafiikka ja multimedia
web-järjestelmät ja -teknologiat
palveluorientoituneet arkkitehtuurit
sähköinen kaupankäynti ja sen sovellukset
relaatiotietokannat
client/Server -teknologiat
teknologinen integraatio
oliosuuntautunut, tapahtumaohjattu ohjelmointi
ohjelmointi- ja ohjelmistorajapinnat
ihminen-kone -vuorovaikutus (käyttäjävuorovaikutus)
turvallisuus
sovellusalueet.

Seuraavaksi tarkastellaan IT-toimialan koulutusohjelmien opetussisältöihin liittyviä, Computing Curricula -raporteissa määriteltyjä suosituksia. Luvussa 3.2.3
tarkastellaan lisäksi tietoturvaan, sulautettuihin järjestelmiin ja digitaalisen median kehittämiseen liittyviä opetussisältöjä 27 . Nämä suositukset ja luvussa 3.2.3
esitetyt tutkimukset luovat osaltaan pohjaa empiirisen mittarin rakentamiselle.
Tässä yhteydessä on todettava, ettei käsillä olevassa tutkimuksessa voida käytännön syistä tarkastella empiirisesti kaikkia Computing Curricula -raporteissa ja
muissa tutkimuksissa esitettyjä, yksityiskohtaisia osaamiskohteita niiden suuren
lukumäärän takia.28
Computing Curricula -raporteissa opintosisältösuositukset, jotka koskevat
alemman korkeakoulututkinnon (undergraduate degree) suosituksia, on luokiteltu
kolmeen eri tasoon. Ylimpänä on osaamisalue (knowledge area), seuraava taso on
osaamisyksikkö (knowledge unit) ja kolmannen tason muodostavat osaamiskoh26

Esitetyn listan osalta voidaan kysyä, ovatko siinä esitetyt osaamisalueet enää uusia, kuten tutkimuksissa todetaan. Ovathan kaikki esitetyt osaamisalueet olleet mukana opetusohjelmissa jo pitkään.
27
Tutkimuskohteen suuntautumisvaihtoehtoja ovat ohjelmistotuotanto, tietojärjestelmät, digitaalinen
media, mobiilipalvelut ja ohjelmistoliiketoiminta sekä lisäksi erillistoteutuksena toteutettu tietoturvan
maisteriohjelma.
28
Computing Curricula -raporttien liitteissä on esitetty kurssikohtaiset osaamiskohteet (knowledge
topics).
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teet (knowledge topics). Kustakin viidestä koulutusalasta esitellään seuraavaksi
niiden ydinosaamisalueet (body of knowledge). Tietojärjestelmien (Information
Systems, IS) suosituksia lukuun ottamatta suosituksissa on määritelty ydinosaamisalueiden luokkahuoneopetuksen minimituntimäärät, joten niiden avulla on
laskettu myös kunkin koulutusalan ytimen (core) kokonaislaajuus eurooppalaisessa järjestelmässä (European Credit Transfer System, ECTS). Laskennassa yksi
opintopiste vastaa 27 tunnin opetusta.
Teoreettinen tietojenkäsittelytiede (Computer Science, CS)
Kuten jo aiemmin on todettu, ensimmäiset teoreettisen tietojenkäsittelytieteen
(CS) koulutusohjelmat pohjoisamerikkalaisissa yliopistoissa alkoivat 1970luvulla ja niiden osuus on kasvanut merkittävästi nykyvuosina. Kehittäminen
kattaa lähes kaikenlaiset ohjelmistot (käyttöjärjestelmät, viestintäjärjestelmät jne.)
ja sovellusteknologiat (web-selaimet, tietokannat, hakukoneet jne.). Taulukossa
13 esitetään teoreettisen tietojenkäsittelyn opetussisältöjen suositukset osaamisaluetasolla. Keskimmäisessä sarakkeessa esitetään kyseiseen osaamisalueeseen (knowledge area) liittyvien osaamisyksiköiden (knowledge unit) lukumäärä
ja suluissa ydinosaamisyksiköiden (core knowledge unit) lukumäärä. Taulukon
oikeassa sarakkeessa esitetään kuhunkin ydinosaamisyksikköön liittyvät luokkahuoneopetuksen minimituntimäärät.
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Taulukko 13. Opetussisällöt – Computing Curricula 2001 – Teoreettinen tietojenkäsittelytiede (CS).
Osaamisalue

Osaamisyksiköiden

Ydinosaamisalueiden (core)

lukumäärä

luentotuntimäärä

Diskreetit rakenteet

6 (6)

43

Ohjelmoinnin perusteet

5 (5)

38

Algoritmit ja kompeleksisuus

11 (5)

31

Arkkitehtuurit ja organisointi

9 (7)

36

Käyttöjärjestelmät
Verkkopohjainen tietojenkäsittely
Ohjelmointikielet
Käyttäjävuorovaikutus

12 (5)

18

9 (4)

15

11 (6)

21

8 (2)

8

Graafinen ja visuaalinen tietojenkäsittely

11 (2)

3

Älykkäät järjestelmät

10 (3)

10

Informaation hallinta

14 (3)

10

Sosiaaliset kysymykset ja asiantuntijuus

10 (7)

16

Ohjelmistojen suunnittelu

12 (8)

31

Laskentatieteet
Yhteensä

4 (0)
132 (63)

0
280

Teoreettisen tietojenkäsittelytieteen (CS) koulutusohjelmien opintosisältösuositukset (body of knowledge) jakaantuvat 14 eri osaamisalueeseen (knowledge area),
joihin sisältyy yhteensä 132 osaamisyksikköä (knowledge unit), joista 63 on ydinyksikköjä (core). Luokkahuoneopetusta (minimi) ydinosaamisyksiköihin kuuluu
yhteensä 280 tuntia. Raportin (Computing Curricula 2001: 16) mukaan kunkin
ydinosaamisyksikön laajuus on keskimäärin 160 tuntia (noin 6 ECTS), joten
ydinosaamisyksiköiden kokonaisopintopistemäärä on noin 83 opintopistettä, joka
on 28 % eurooppalaisesta kokonaisopintopistemäärästä (300 ECTS) ja 46 %
alemman korkeakoulututkinnon (undergraduate degree) opintopistemäärästä (180
ECTS). Teoreettinen tietojenkäsittelytiede on hyvin teknologiaorientoitunut, koska teknologisen tietämyksen osuus ydinopetuksen sisällöistä on 67,9 % (ks. liite
3).
Tietojärjestelmätiede (Information Systems, IS)
Gorgone ym. (2002) ovat kuvanneet tietojärjestelmätieteen koulutusohjelmien
tavoitteet ja opetussisällöt. Oppimistavoitteiksi on määritelty tietojärjestelmien
hallinta, teknologinen tietämys, tietojärjestelmien ja liiketoiminnan perusta ja
integraatio, liiketoiminnan perusteet, todellisen maailman perspektiivi, viestintä68

taidot, ihmissuhdetaidot, ryhmätyötaidot, analyyttisen ja kriittisen ajattelun taidot
sekä uraspesifiset taidot (Gorgone ym. 2006). Taulukossa 14 esitetään tietojärjestelmätieteen opetussisältöjen suositukset ydinosaamisaluetasolla (knowledge
area). Keskimmäisessä sarakkeessa esitetään kyseiseen osaamisalueeseen liittyvien ydinosaamisyksiköiden (knowledge unit) lukumäärä. Tietojärjestelmätieteen
suosituksissa ei ole määritelty luokkahuoneopetuksen tuntimääriä (taulukon oikea
sarake).
Taulukko 14. Opetussisällöt – Gorgone ym. 2002 – Tietojärjestelmätiede (IS).
Osaamisalue
Informaatioteknologia

Osaamisyksiköiden

Ydinosaamisalueiden (core)

lukumäärä

luentotuntimäärä

7

-

Organisaatio- ja johtamistietämys

10

-

Teoriat ja järjestelmien kehittäminen

12

-

Yhteensä

29

-

Tietojärjestelmätieteen koulutusohjelman ydin (core) muodostuu kolmesta osaamisalueesta (informaatioteknologia, organisaatio- ja johtamistietämys sekä teoriat
ja järjestelmien kehittäminen), joihin sisältyy yhteensä 29 ydinosaamisyksikköä
(knowledge unit). Tietojärjestelmätieteen (IS) suosituksissa ei ole määritelty luokkahuoneopetuksen tuntimääriä.
Ohjelmistotekniikka (Software Engineering, SE)
Ohjelmistotekniikan koulutusohjelmien ydinalueiksi Software Engineering (2004)
määrittelee ohjelmistojen rakenteen, ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen,
ohjelmistoarkkitehtuurit, ohjelmistojen testauksen ja laadun, vaatimusmäärittelyn
ja ohjelmistoprojektien hallinnan. Ohjelmistosuunnittelijan tulisi hallita kolme
osaamisaluetta, jotka ovat teknologiaosaaminen, kontekstin ymmärtäminen ja
strateginen ajattelu. Teknologiaosaaminen käsittää tekniset taidot ja tarvittavat
kyvyt harjoittaa ohjelmistosuunnittelua, hallita ohjelmistokehitystä ja hyviä tiimityöskentelytaitoja. Teknisen tason opetussisältöjen määrittelyssä opiskelijan ohjelmistotekniikan oppimistavoitteita ovat oleelliset matemaattiset ja mallintamisen
tekniikat, mittaaminen, formaalit kielet ja metodit. Ohjelmistosuunnitteluprosessien hallinnan osalta opiskelijan tulee osata suunnitella, kehittää ja johtaa ohjelmiston kehitystyötä. Kommunikointitaitojen lisäksi hyvät tiimityöskentelytaidot
ovat osa ammatillista osaamista (Faulk 2000). Taulukossa 15 esitetään ohjelmisto69

tekniikan opetussisältöjen suositukset ydinosaamisaluetasolla (knowledge area).
Keskimmäisessä sarakkeessa esitetään kyseiseen osaamisalueeseen liittyvien
ydinosaamisyksiköiden (knowledge unit) lukumäärä. Taulukon oikeassa sarakkeessa esitetään kuhunkin ydinosaamisyksikköön liittyvä luokkahuoneopetuksen
minimituntimäärä.
Taulukko 15. Opetussisällöt – Software Engineering 2004 – Ohjelmistotekniikka (SE).
Osaamisalue

Osaamisyksiköiden

Ydinosaamisalueiden (core)

lukumäärä

luentotuntimäärä

Tietojenkäsittelyn perusteet

4

Matematiikan ja suunnittelun perusteet

3

172
89

Asiantuntijuus

3

35
53

Ohjelmistojen mallinnus ja analyysi

7

Ohjelmistosuunnittelu

6

45

Ohjelmistojen verfiointi ja validointi

5

42

Ohjelmistojen evoluutio

2

10

Ohjelmistoprosessit

2

13

Ohjelmistojen laatu

5

16

Ohjelmistojen hallinta

5

19

42

494

Yhteensä

Ohjelmistotekniikan (Software Engineering, SE) koulutusohjelmien opintosisältösuositukset jakaantuvat 10 eri osaamisalueeseen (knowledge area), joihin kuuluu yhteensä 42 yksittäistä osaamisyksikköä (knowledge unit). Kyseiset osaamisalueet ja -yksiköt muodostavat ohjelmistotekniikan koulutusohjelman ytimen
(body of knowledge). Tähän ytimeen kuuluu minimissään 354 tuntia luokkahuoneopetusta. Edellä mainittujen lisäksi ohjelmistotekniikan koulutusohjelma
on ”lainannut” teoreettisen tietojenkäsittelytieteen (CS) sisällöistä yhteensä 13
osaamiskohdetta (knowledge topic), joiden luokkahuoneopetuksen minimituntimäärä on yhteensä 140 tuntia. Esimerkiksi ohjelmointi ei kuulu ohjelmistotekniikan omaan ytimeen, vaan se on ”lainattu” teoreettiselta tietojenkäsittelytieteeltä
(CS). Kunkin ydinkurssin laajuus on 4 x luokkahuoneopetustunnit, joten minimissään ohjelmistotekniikan koulutusohjelman ydin kattaa noin 73 opintopistettä,
joka on noin 24 % eurooppalaisesta kokonaisopintopistemäärästä (300 ECTS) ja
noin 41 % alemman korkeakoulututkinnon (undergraduate degree) opintopistemäärästä (180 ECTS). Kokonaismäärästä noin 21 opintopistettä (ECTS) kuuluu
teoreettisen tietojenkäsittelyn (CS) suosituksiin. Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma, toisin kuin teoreettisen tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma, on sisäl70

löltään suunnitteluorientoitunut, koska tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelun osuus ydinopetuksen sisällöistä on 40 % ja teknologian osuus vähemmän eli
noin 35 %.
Tietokonesuunnittelu (Computer Engineering, CE)
Kuten jo aiemmin on todettu, 1970- ja 1980 -luvuilla tietokonesuunnittelu (CE)
keskittyi lähinnä elektroniseen suunnitteluun. Tietokonesuunnittelussa teoriat ja
käytäntö kohdistuvat laitteistoihin, tietokonearkkitehtuureihin ja infrastruktuuriin.
Taulukossa 16 esitetään tietokonesuunnittelun koulutusohjelmien opetussisältöjen
suositukset osaamisaluetasolla. Keskimmäisessä sarakkeessa esitetään kyseiseen
osaamisalueeseen (knowledge area) liittyvien osaamisyksiköiden (knowledge
units) lukumäärä ja suluissa ydinosaamisyksiköiden (core knowledge units), lukumäärä. Taulukon oikeassa sarakkeessa esitetään kuhunkin ydinosaamisyksikköön liittyvä luokkahuoneopetuksen minimituntimäärä (Computer Engineering
2004).
Taulukko 16. Opetussisällöt – Computer Enginering 2004 – Tietokonesuunnittelu (CE).
Osaamisalue
Algoritmit
Tietokonejärjestelmien suunnittelu
Tietokantajärjestelmät
Digitaalisignaalien prosessointi

Osaamisyksiköiden

Ydinosaamisalueiden

lukumäärä

(core) luentotuntimäärä

7 (6)

30

12 (9)

18

9 (4)

5

12 (7)

17

Sulautetut järjestelmät

11 (7)

20

Tietokonearkkitehtuuri ja organisointi

11 (10)

63

Kytkennät ja signaalit

10 (7)

43

Digitaalilogikka

11 (10)

57

Elektroniikka

14 (10)

40

Käyttäjävuorovaikutus (HCI)

11 (5)

21

Tietoverkot

11 (7)

21

9 (6)

39

10 (7)

13

Ohjelmoinnin perusteet
Ohjelmistojen suunnitelu
Käyttöjärjestelmät

9 (5)

20

Sosiaaliset kysymykset ja asiantuntijuus

10 (9)

16

VLSI

12 (6)

10

Diskreetit rakenteet

7 (7)

33

Todennäköisyyslaskenta ja tilastointi

9 (8)

33

185 (130)

499

Yhteensä

71

Tietokonesuunnittelun koulutusohjelmien sisältösuositusten ydin muodostuu 19
osaamisalueesta, joihin sisältyy yhteensä 185 osaamisyksikköä. Näistä 130 osaamisyksikköä muodostaa tietokonesuunnittelun koulutuksen ytimen (body of
knowledge). Luokkahuoneopetusta ydinkohteisiin sisältyy yhteensä 499 tuntia,
joka on noin 74 opintopistettä (ECTS). Suositukset kattavat noin 25 % eurooppalaisesta kokonaisopintopistemäärästä (300 ECTS) ja noin 41 % alemman korkeakoulututkinnon (undergraduate degree) opintopistemäärästä (180 ECTS).
Informaatioteknologia (Information Technology, IT)
Tieteenalana informaatioteknologia (IT) on vielä nuori ja sen syntyyn ovat vaikuttaneet tietoverkkojen ja tietokoneen käytön yleistyminen myös jokapäiväisessä
elämässä. Tieteenala fokusoituu enemmän soveltaviin kuin teoreettisiin lähtökohtiin. Informaatioteknologian kehittäminen lähtee ihmisten ja organisaatioiden
tarpeista hyödyntää tietotekniikkaa liiketoiminnassaan ja työssään. Teoreettiset
lähtökohdat kiinnittyvät lähinnä sovellusteknologioiden teorioihin (Computing
Curricula 2005, Schoemaker ym. 2003). Taulukossa 17 esitetään informaatioteknologian koulutusohjelmien opetussisältöjen suositukset osaamisaluetasolla. Keskimmäisessä sarakkeessa esitetään kyseiseen osaamisalueeseen (knowledge area)
liittyvien osaamisyksiköiden (knowledge units) lukumäärä ja suluissa ydinosaamisyksiköiden (core knowledge units) lukumäärä. Taulukon oikeassa sarakkeessa
esitetään kuhunkin ydinosaamisyksikköön liittyvät luokkahuoneopetuksen minimituntimäärä.
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Taulukko 17. Opetussisällöt – Computing Curricula 2005b – Informaatioteknologia (IT).
Osaamisalue

Osaamisyksiköiden

Ydinosaamisalueiden

lukumäärä

(core) luentotuntimäärä

Informaatioteknologian perusteet

6 (6)

Käyttäjävuorovaikutus (HCI)

7 (7)

20

11 (11)

23

Informaation hallinta

6 (6)

34

Vuorovaikutteinen ohjelmointi ja teknologiat

7 (7)

23

Verkkopohjainen tietojenkäsittely

6 (5)

20

Ohjelmoinnin perusteet

6 (6)

38

Laitealustat ja palvelinteknologiat

6 (3)

14

Järjestelmän hallinta ja ylläpito

4 (4)

11

Järjestelmäintegraatio ja arkkitehtuurit

7 (7)

21

Sosiaaliset kysymykset ja asiantuntijuus

9 (9)

23

Web-järjestelmät ja -teknologiat

6 (5)

21

81 (76)

281

Tietoturva

Yhteensä

33

Informaatioteknologian (IT) koulutusohjelman opintosisältösuositukset muodostuvat 12 osaamisalueesta, joihin sisältyy yhteensä 81 osaamisyksikköä. Näistä 76
on ydinosaamisyksikköjä (core), jotka muodostavat informaatioteknologian koulutuksen ytimen (body of knowledge). Luokkahuoneopetuksen tuntimäärä on yhteensä 281 tuntia. Kunkin ydinkurssin laajuus on 3 x luokkahuoneopetuksen tuntimäärä + luentotunnit, joten ydinosaamisalueiden opetuksen kokonaislaajuus on
yhteensä 42 opintopistettä, joka on noin 14 % eurooppalaisesta kokonaisopintopistemäärästä (300 ECTS) ja noin 23 % alemman korkeakoulututkinnon (undergraduate degree) opintopistemäärästä (180 ECTS). Myös informaatioteknologian
koulutusohjelma on ydinsisällöltään teknologiapainotteinen, koska teknologian
osuus ydinopetuksesta on noin 63 % (ks. liite 3).
Computing Curricula -raporttien mukaan edellä esitettyjen osaamisalueiden ja
osaamiskohteiden lisäksi kaikille tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmille
keskeisiä ja yhteisiä osaamisalueita ovat henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät taidot (kriittisen ajattelun taidot, ongelmanratkaisutaidot, motivaatiotekijät,
innovatiivisuus, luovuus, loogisuus, analyyttisyys, sosiaaliset taidot, ajankäytön
hallinta, joustavuus), kieli- ja viestintätaidot (kielitaidot, kirjoitustaidot, lukutaito,
kuuntelun taito, esiintymistaidot), ryhmätyötaidot, neuvottelutaidot, toimittajien
hallinta, projektien hallinta ja johtaminen, johtamis- ja esimiestaidot, yhteiskunnallinen ja sosiaalinen osaaminen sekä kulttuuriosaaminen.
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Bernhartin ym. (2006) mukaan opetussisältöjen suunnittelussa on otettava
huomioon myös se, miten sisältöjä painotetaan ja fokusoidaan: esimerkiksi tieteenalan fokus: teoreettinen vs. soveltava; kehittämisen fokus: uudet järjestelmät
vs. ylläpito ja evaluaatio; suunnitteluprosessit ja -menetelmät: syvällisesti yksi vs.
yleiskatsaus kaikkiin; toimitus: prosessi vs. tuote; organisationaalinen osaaminen:
tiimi vs. yksilö; teknologia: universaali vs. tarkoin määritelty. Parnaby (1998)
toteaa, että teknologisten, teknisten ja ei-teknisten taitojen opetuksen tulee olla
tasapainossa. Toisin sanoen opetuksen tulisi kehittää teknologian ja teknisten
taitojen lisäksi myös henkilökohtaisia ominaisuuksia, viestintätaitoja sekä organisationaalisia, liiketoiminnallisia ja sosiaalisia taitoja.
3.2.3 Career Space Consortiumin sisältösuositukset
Career Space on ICT-toimialan osaamisen kehittämiseen keskittyvä konsortio,
jossa on mukana keskeisiä eurooppalaisia informaatio- ja viestintäteknologian
yrityksiä ja organisaatioita (esim. BT, Cisco Sytems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel Networks, Philips Semiconductors, Siemens AG,
Telefonica S.A., Thales ja EICTA29) sekä yli 20 eurooppalaista yliopistoa. Konsortion tavoitteena on luoda sellainen osaamisen kehittämisen ja koulutuksen
viitekehys, joka mahdollistaa osaavan työvoiman saannin myös tulevaisuudessa.
Career Space Consortiumin raportissa (2001) on määritelty sisältösuositusten
ydinelementtien laajuus seuraavasti:
–
–
–
–

tiedeperusta ~30 %
teknologiaperusta ~ 30 %
sovellusperusta, metodologia ~25 %
henkilökohtaiset taidot, liiketoimintataidot ja systeemiajattelu30 ~15 %.

Seuraavassa kuviossa 2 esitetään edellä esitetyt ydinelementit tiedon syvyyden ja
laaja-alaisuuden funktiona.

29

European Information, Communications and Consumer Electronics Industry Technology Association.
30
Tarkoittaa kykyä analysoida, esittää ja eritellä erilaisia järjestelmiä sekä eritellä ja ratkaista erilaisia
järjestelmiin liittyviä ongelmia. Näihin liittyy myös ryhmätyötaidot sekä viestintä- ja yhteistyötaidot.
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Tiedon syvyys

Lopputyö
(min 3 kk)

Sovellusratkaisut,
metodologiat
ja systeemiajattelu
(~25 %)

Harjoittelu
(min 3 kk)

Henkilökohtaiset ja
liiketoimintataidot
(~15 %)
Tiedeperusta
(~30 %)

Teknologiaperusta
(~30 %)

Tiedon laaja-alaisuus

Kuvio 3. Opintosisältöjen ydinelementit tiedon syvyyden ja laaja-alaisuuden funktiona
(mukaeltu lähteestä Career Space Consortium 2001).

Kuvion 3 mukaan opiskelu alkaa tieteellisen ja teknologisen perustan luomisella,
jonka osuus koulutusohjelmassa on yhteensä noin 60 %. Seuraavalla tasolla siihen
liitetään henkilökohtaisten taitojen ja liiketoimintataitojen kehittäminen. Kolmas
taso sisältää ohjelmistoratkaisut, metodologiat ja systeemiajattelun sekä harjoittelun, jonka kestoksi on määritelty minimissään kolme kuukautta. Opiskelu päättyy
kaikki aiemmat tasot integroivaan lopputyöhön, joka on laajuudeltaan vähintään
kolme kuukautta. Rakenteessa kiinnittää huomiota harjoittelun (industry placement) suuri osuus.
Bolognan sopimuksen mukaisesti eurooppalaiset yliopistolliset koulutusohjelmat muodostuvat kahdesta syklistä, joista ensimmäisen syklin (short education
programme) laajuus on 3–4 vuotta ja sisältö pääasiassa sovellusorientoitunut
(application orientend). Tämä taso vastaa suomalaista kandidaattivaihetta. Toisen
syklin, joka vastaa suomalaista maisterivaihetta, laajuus on kaksi vuotta ja sisältö
teoreettisemmin orientoitunut. Seuraavassa taulukossa 18 esitetään ydinelementit
ja koulutusohjelmien yleinen rakenne molempien syklien eri vaiheissa.
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Taulukko 18. Opetussisältöjen yleinen rakenne koulutusohjelmien eri vaiheissa (Career Space Consortium 2001).
Sykli

Sisältö

Toinen sykli (120 ECTS)
1. ja 2. vuosi

Edistyneet osaamiskohteet
tieteellinen perusta
teknologiaperusta
sovellukset, metodologia ja systeemiajattelu
henkilökohtaiset taidot ja liiketoimintataidot
projektit teollisuudessa ja/tai yliopistossa (3-6 kk)
lopputyö (pro gradu tai diplomityö)

Ensimmäinen sykli (180 ECTS)
3. ja/tai 4.vuosi

tieteellinen perusta
teknologiaperusta
sovellukset, metodologia ja systeemiajattelu
henkilökohtaiset taidot ja liiketoimintataidot
projektit teollisuudessa ja/tai yliopistossa (3-6 kk)
lopputyö (kandidaattitutkielma)

2. vuosi

tieteellinen perusta
teknologiaperusta
sovellukset, metodologia ja systeemiajattelu
henkilökohtaiset taidot ja liiketoimintataidot

1. vuosi

tieteellinen perusta
teknologiaperusta
henkilökohtaiset taidot, liiketoimintataidot ja systeemiajattelu

Mielenkiintoinen havainto taulukon 18 tuloksissa on se, että sovellusten ja tietojärjestelmien kehittäminen ja niihin liittyvät metodologiat tulevat mukaan vasta
toisena vuonna. Ensimmäinen vuosi siis menee tieteellisen ja teknologisen perustan rakentamisessa. Tässä on lähtökohtana opettaa hitaasti muuttuvia, invariantteja asioita, joissa ei vielä käsitellä sovellus- tai sovellusaluespesifisiä yksityiskohtia. Rakenteen tarkoituksena on siis syventää vuosi vuodelta tietämystä, joka integroituu opintojen loppuvaiheessa tehtävään lopputyöhön. Career Space Consortium -raportissa (2001) on pyritty myös profiloimaan ja ryhmittelemään yleiset
ICT-taidot erilaisiksi profiileiksi ja työnkuviksi yhdessä konsortion eri intressiryhmien yhteistyönä. Profiilit, joita voidaan käyttää esimerkiksi opiskelijoiden
luokitteluun, on määritelty seuraavasti:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ohjelmistoarkkitehtuurit ja suunnittelu
ohjelmistojen ja sovellusten kehittäminen
liiketoimintakonsultointi
tietojärjestelmäasiantuntija
multimedia
telekommunikaatio
tietojärjestelmäintegraatio, testaus ja käyttöönotto sekä testauksen suunnittelu
tuotesuunnittelu
tietoverkkojen suunnittelu
tekninen tuki
digitaalitekniikka
digitaalinen signaaliprosessointi
radiotaajuussuunnittelu (RF).

Seuraavassa vaiheessa edellä esitetyt profiilit liitettiin eri koulutusohjelmiin. Koulutusohjelmakohtaiset profiilit esitetään seuraavissa taulukoissa 19 ja 20. Raportin
mukaan kyseessä on kuitenkin enemmänkin kaksi ehdotusta kuin selkeät ohjeet
tai suositukset.
Taulukko 19. Yleiset ICT-taitoprofiilit koulutusohjelmittain (mukaeltu lähteestä Career
Space Consortium 2001) – ehdotus 1.
Ryhmä 1

Ryhmä 2

Ryhmä 3

Computer Science (CS)

Integroivat sisällöt

Information Technology31

Ohjelmistoarkkitehtuurit ja

Järjestelmäasiantuntija

Radiotaajuussuunnittelu (RF)

suunnittelu

Multimedia

Digitaalinen signaaliprosessointi ja

Ohjelmistojen ja sovellusten

Telekommunikaatio

sovellussuunnittelu

kehittäminen

Tietojärjetelmäintegraatio, testaus Digitaalitekniikka

Liiketoimintakonsultointi

ja käyttöönotto sekä testauksen

Tekninen tuki

suunnittelu
Tuotesuunnittelu
Tietoverkkojen suunnittelu

Edellä esitetyn ehdotuksen tarkoituksena on kahden perinteisen koulutusohjelman
(Computer Science, CS ja Information Technology, IT) yhdistäminen integroivien
sisältöjen (ryhmä 2) avulla yhdeksi monitieteelliseksi, innovatiiviseksi koulutusohjelmaksi. Computing Curricula -raporttien mukaan teoreettisen tietojenkäsitte31

Career Space Consortiumin (2000) koulutusohjelma “Information Technology” on sisällöltään
täysin erilainen kuin Computing Curricula -raportissa (2005b) määritelty sisältö.
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lyn (CS) fokus on kuitenkin enemmän teoreettinen kuin soveltava, kun taas informaatioteknologian kohdalla fokus on päinvastainen eli enemmän soveltava
kuin teoreettinen. Career Space Consortiumin (2001) mukaan ehdotuksen tarkoituksena on lisätä koulutusohjelmien työelämävastaavuutta ja auttaa luokittelemaan opiskelijat paremmin erilaisten profiilien perusteella.
Taulukko 20. Yleiset ICT-taitoprofiilit koulutusohjelmittain (mukaeltu lähteestä Career
Space Consortium 2001) – ehdotus 2.
Ryhmä A

Ryhmä B

Ryhmä C

Ryhmä D

Compute Science

Information Systems

Networks

Electrical Engineering

Ohjelmistoarkkitehtuurit

Järjestelmäasiantuntija

Tietoverkot

Radiotaajuussuunnittelu

ja suunnittelu

Liiketoimintakonsultointi

Telekommunikaatio

(RF)

Ohjelmistojen ja

Tietojärjestelmäintegraatio, Tekninen tuki

(Information Technology)

(Software Engineering)

sovellusten kehittäminen testaus ja käyttöönotto
Multimedia

Digitaalinen
signaaliprosessointi ja

sekä testauksen

sovellussunnittelu

suunnittelu

Digitaalitekniikka
Tuotesuunnittelu

Toisen ehdotuksen mukaan profiilit voidaan jakaa taulukossa 20 esitettyjen koulutusalojen ydinsisältöihin. Esitettyjä koulutusaloja ovat Computer Science (CS),
Software Engineering (CE), Information Systems (IS), Networks, Electrical Engineering (EE) ja Information Technology (IT). Edellä esitetyistä Networks ei
esiinny koulutusohjelmana Computing Curricula -raporteissa, mutta sisällöllisesti
sen voisi ajatella vastaavan lähinnä Computing Curricula -raportissa (2005b)
määriteltyä informaatioteknologian (IT) koulutusohjelmaa.
3.2.4 Muita koulutusohjelmien sisältöjä
Seuraavaksi esitellään yksittäisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien tekemiä, opetussisältöjen kuvaamiseen ja/tai kehittämiseen liittyviä tutkimuksia koskien tietoturvan, digitaalisen media ja sulautettujen järjestelmien sisältöjä. Se, miksi tässä
alaluvussa keskitytään esittelemään juuri edellä mainittuja, johtuu siitä, että niin
tietoturvan, digitaalisen median kuin sulautettujen järjestelmienkin opetussisältöihin liittyvät suositukset ovat Computing Curricula -raporteissa jääneet hyvin vähälle huomiolle. Etenkin tietoturvan ja sulautettujen järjestelmien ympärillä käytävästä keskustelusta päätellen niiden voidaan olettaa kuitenkin nousevan myös
koulutuksen osalta entistä keskeisempään asemaan tulevaisuudessa. Ensin esitel78

lään tietoturvaan liittyviin koulutusohjelmiin ja sisältöihin liittyviä tutkimuksia,
seuraavana digitaalisen median koulutukseen liittyviä tutkimuksia ja kolmanneksi
sulautettujen järjestelmien koulutusohjelmiin liittyviä tutkimuksia. Myös tämän
luvun tarkoituksena on hakea osaamisalueita ja niiden sisältöjä empiiristen mittareiden rakentamista varten.
Tietoturva
Varsinaisia tietoturvan koulutusohjelmia käsitteleviä tutkimuksia ei löytynyt,
johtuen ilmeisesti siitä, että pelkästään tietoturvaan keskittyviä koulutusohjelmia
ei ole kansainvälisellä tasolla missään toteutettu. Kirjoittajalla on tiedossa vain
yksi tietoturvaan keskittyvä koulutusohjelma, jota paraikaa toteutetaan erillisrahoitteisena (ESR) maisteriohjelmana Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden
laitoksen koordinoimana Oulussa ja Raahessa. Tietoturvanäkökulmien esiintymistä erilaisissa yliopistollisissa koulutusohjelmissa on tutkittu muutamassa tutkimuksessa. Näistä esimerkiksi Vaughn ym. (2005) ovat kartoittaneet Missisippi
State -yliopistossa, millaisia tietoturvaan liittyviä opintojaksoja sisältyy yliopiston
teoreettisen tietojenkäsittelytieteen (Computer Science, CS), tietojärjestelmätieteen (Information Systems, IS) ja ohjelmistotekniikan (Software Engineering, SE)
koulutusohjelmiin. Tutkimuksen mukaan teoreettisen tietojenkäsittelytieteen (CS)
ohjelmassa tietoturva-asiat on integroitu käyttöjärjestelmien, tietokantojen, tietoverkkojen, asiantuntijajärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelun opintojaksoihin.
Lisäksi tietoturva sisältyy myös liiketoimintaan ja lainsäädäntöön liittyviin opintojaksoihin. Ohjelmistotekniikan (SE) ohjelmassa tietoturva-asiat on laajasti integroitu ohjelman eri opintojaksoihin, tietojärjestelmätieteen (IS) koulutusohjelmassa tietoturva fokusoituu pääsynvalvontaan, fyysiseen turvallisuuteen, hyökkäysten torjuntaan, eettisiin kysymyksiin, palomuureihin ja kryptografiaan.
Tietoturvan opetussisältöjen kehittämiseen liittyvistä tutkimuksista voidaan
mainita Bogolean ja Wijekumarin (2004) tutkimus, jossa tutkijat ovat selvittäneet,
millaisia tietoturvaan liittyviä opetuksellisia puutteita on yhdysvaltalaisissa informaatioteknologian (IT) ja teoreettisen tietojenkäsittelytieteen (CS) koulutusohjelmissa ja kehittäneet tietoturvaan liittyviä opetussisältöjä yritysten tarpeiden
pohjalta. Tutkimuksessa tiedot on kerätty viideltä eri yliopistolta32 kyselyillä ja
haastatteluilla. Tutkimuksen mukaan tietoturvan keskeisiä opetussisältöjä ovat:
32

Carnegie Mellon University, James Madison University, Purdue University, John Hopkins
University ja George Mason University.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tietoturvan perusteet (terminologia, käsitteet, lainsäädäntö, standardit, jne.)
tiedon yksityisyys (henkilökohtainen, liiketoiminnallinen, kansallinen)
tietoturvapolitiikka
riskien hallinta
käyttäjähallinta (fyysinen, tekninen, biometrinen tunnistus)
kryptografia
käyttöjärjestelmien turvallisuus (salasanat, käyttäjien hallinta)
sähköisen kaupankäynnin turvallisuus
palomuurit
häirinnän suojaus
tietoverkkojen turvallisuus
virtual Private Networks (VPN)
langattomien tietoverkkojen turvallisuus
tapahtumien hallinta (esim. appletit ja cookiet)
väärinkäytön ja tietokonerikollisuuden torjunta.

Kuten edellä esitetystä voidaan havaita, tietoturvakoulutukseen ja tietoturvan
opetussisältöjen kehittämiseen liittyvää tutkimusta on tehty hyvin vähän. Vaikuttaa siltä, että ainakaan yliopistotason koulutuksen näkökulmasta tietoturva ei ole
saavuttanut sitä asemaa, mitä aiheen ympärillä käytävästä keskustelusta päätellen
voisi olettaa. Voi tietysti olla niin, että tietoturvaan keskittyviä koulutusohjelmia
on jossain toteutettu mutta niistä ei ole saatavilla mitään julkista tutkimusmateriaalia.
Seuraavassa taulukossa esitetään Computing Curricula -raporteissa esitetyt,
tietoturvan opintosisältösuosituksia koskevat osaamiskohteet.
Taulukko 21. Tietoturvan osaamiskohteet koulutusohjelmittain Computing Curricula raporteissa.
Ohjelmistotekniikka Tietojärjestelmä-

Teoreettinen

Informaatio-

Tietokone-

(SE)

tietojenkäsittely-

teknologia (IT)

suunnittelu (CE)

tiede (IS)

tiede (CS)
-

Tietoverkkojen

Yksityisyyden suoja Turvallisuus-

tietoturva

mekanismit

Yksityisyyden suoja Tietokone-

Autentikointi ja

rikollisuus

pääsynvalvonta

Tietosuoja-

Tietoturvaprotokollat

strategiat

ja standardit
Virustorjunta
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Yksityisyyden
suoja

Kuten taulukosta 21 voidaan havaita, on tietoturvan opetuskohteiden osuus Computing Curricula -raporteissa hyvin vähäinen. Ohjelmistotekniikkaan (SE) ei sisälly yhtään tietoturvan opintojaksoa. Tietojärjestelmätieteen (IS) suosituksiin sisältyy kaksi opintojaksoa, teoreettiseen tietojenkäsittelytieteeseen (CS) kolme opintojaksoa, informaatioteknologiaan (IT) neljä opintojaksoa ja tietokonesuunnitteluun (CE) yksi opintojakso.
Digitaalinen media
Digitaalisen median33 koulutusohjelmia on kansainvälisestikin tarkasteluna hyvin
vähän. CREAT-ohjelma keskisen Floridan yliopistossa (University of Central
Florida) fokusoituu taidesuuntautuneeseen graafiseen suunnitteluun, Internetiin,
interaktiiviseen mediaan (web-teknologiat, sähköinen liiketoiminta, peliohjelmointi), tietokoneanimaatioon ja digitaaliseen musiikkiin. Rochesterin teknologiainstituutin ohjelmassa keskitytään graafiseen suunnitteluun, ohjelmointiin,
kuvankäsittelyyn, videotekniikoihin ja julkaisutoimintaan. Ohjelman tarkoituksena on rakentaa ”siltaa” tieteen, taiteen, intellektualisuuden ja kulttuurin välille.
Thames Valleyn yliopiston koulutusohjelma on luonteeltaan tieteiden välinen,
enemmän taiteeseen kuin teoreettiseen tietojenkäsittelytieteeseen perustuva ohjelma, jonka fokus on taiteessa, suunnittelussa (design) ja analyyttisissä kommunikaation ja luovan median näkemyksissä. Bremenin yliopistossa Saksassa toteutetun koulutusohjelman fokus on teoreettisessa tietojenkäsittelytieteessä (CS) ja
suunnittelussa (engineering), käyttöliittymissä ja sovelluksissa. Floridan yliopistossa koulutusohjelma perustuu teoreettisen tietojenkäsittelytieteen (CS) ohjelmien sisältöön sisältäen laskentaa, fysiikkaa, lineaarista algebraa, tietorakenteita ja
ohjelmointikieliä liittyen taiteeseen, digitaaliseen sisältötuotantoon, musiikkiin ja
elokuvaan (Wong ym. 2004.) Taulukossa 22 esitetään Wongin ym. (2004) määrittämät digitaalisen median sisällöt.

33

Digitaalinen media on yksi tutkimuskohteen suuntautumisvaihtoehdoista.
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Taulukko 22. Digitaalisen median sisällöt (Wong ym. 2004).
Wong ym. (2004)
Digitaalisen median perusteet (esitys- ja tallennusformaatit, pakkaustekniikat, standardit)
Kuvankäsittely (sampling, resoluutiot, värit, näyttölaitteet, matemaattiset perusteet, pakkausalgoritmit,
skannaus, digitaalinen kuvaus, vektori- ja piirrosgrafiikat, piirtäminen ja piirrosohjelmat)
Äänen käsittely (kvantisointi, äänenkäsittely, pakkaus, tiedostoformaatit, standardit, filtterit, editoinnit ja
kaappaus)
Videon käsittely (analoginen vs. digitaalinen video, TV, kaapelointi, näyttölaitteet, streaming,
videokonferenssit)
Multimediaohjelmointi (visuaalinen ja tapahtumaohjattu ohjelmointi, frame-pohjainen animaatio,
skriptikielet, 3D-mallinnus ja graafiset käyttöliittymät)

Wongin ym. (2004) esityksessä korostuvat erilaiset mediaesitykset ja niihin liittyvät osa-alueet. Computing Curricula -raporteissa ohjelmistotekniikan (Software
Engineering 2004) suosituksissa digitaalisen median sisältöihin viittaavia opintojaksoja ei ole määritelty. Tietojärjestelmätieteen (Gorgone ym. 2002) suosituksissa digitaalisen median sisältöjen osuus on hyvin vähäinen, teoreettisessa tietojenkäsittelytieteessä (Computing Curricula 2001) digitaalisen median sisällöt sisältyvät verkkopohjaisen tietojenkäsittelyn sekä graafisen ja visuaalisen tietojenkäsittelyn osa-alueisiin. Informaatioteknologian (Gorgone ym. 2006) osalta digitaalisen median sisällöt on integroitu web-järjestelmien ja -tekniikoiden osa-alueisiin.
Tietokonesuunnittelun sisältösuositukset (Computing Curricula 2005b) ovat hyvin
teknisiä eikä niihin sisälly varsinaisia digitaalisen median opintojaksoja.
Yksi digitaalisen median sisältöihin viittaava tutkimus on Sorkinin ym. (2002)
tutkimus, jossa tutkijat ovat kuvanneet Baltimoren yliopiston (Essex Campus of
the Community College of Baltimore County) Internet- ja multimediateknologian
opetukseen perustuvan koulutusohjelman sisältöä. Opetussisältöjä ovat tekninen
kirjoittaminen, digitaalinen kuvaus ja kuvankäsittely, projektien hallinta, tietoverkot, ohjelmointi (BASIC, Java, C, C++, web-ohjelmointi), käyttöjärjestelmät
(esim. UNIX), 3D-animaatio, matematiikka, multimedia-algoritmit, algebra, tietokannat, fysiikka, biologia, humanistiset tieteet, taiteet ja tietokantaohjelmointi.
Huomiota tässä ohjelmassa kiinnittää matematiikan suuri osuus opetussisällöstä.
Kuten edellä esitetystä voidaan havaita, Wongin ym. (2004) ja Sorkinin ym.
(2002) tutkimukset eivät varsinaisesti liity digitaalisen median sisältöjen kehittämiseen tai sisältösuosituksiin vaan ne pelkästään kuvaavat muutaman koulutusohjelman sisältöä. Digitaalinen media ja sen eri osa-alueet eivät esiinny kovinkaan
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vahvasti myöskään Computing Curricula -raporttien sisältösuosituksissa, eivät
varsinkaan koulutusohjelmakohtaisissa ydinsisällöissä.
Sulautetut järjestelmät
Myös sulautettujen järjestelmien (embedded systems) sisältöjen kehittämiseen
liittyvää tutkimusta löytyi tietojenkäsittelytieteen alalta hyvin vähän. Syynä tähän
voi olla se, että alue on hyvin tekninen ja sisältyy mahdollisesti enemmän tekniikkaan ja ”insinööritieteisiin” kuin tietojenkäsittelytieteen alaan. Cardoso (2005)
kuitenkin toteaa, että suuri osa tulevaisuuden järjestelmistä on sulautettuja järjestelmiä. Hänen mukaansa vuonna 2010 jopa 90 % sovelluskehittäjistä työskentelee
sulautettujen järjestelmien parissa. Koulutuksen näkökulmasta sulautettujen järjestelmien opetussisältöjen määrittely on jäänyt Cardoson (2005) mukaan vähälle
huomiolle eikä esimerkiksi Computing Curricula -raporteissa ole erikseen määritelty sulautettujen järjestelmien opetussisältöjä.
Caspi ym. (2004) ovat tarkastelleet sulautettujen järjestelmien kehittämiseen
liittyviä osaamisalueita ja opetussisältöjä. Hieman suppeamman esityksen sulautettujen järjestelmien opetussisällöstä esittää tutkimuksessaan Hoganson
(2004), joka on tarkastellut Kennesawin valtiollisessa yliopistossa toteutetun
kolmivuotisen koulutusohjelman sisältöä. Hogansonin (2004) tutkimassa ohjelmassa fokus on sovellusarkkitehtuureissa (Application Architecture) ja sulautettujen järjestelmien arkkitehtuureissa (Embedded Architecture), kun taas Caspi ym.
(2004) esityksessä ovat mukana kaikki seuraavassa esitettävät osaamisalueet.
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ohjelmointi (ohjelmoinnin teoriat, algoritmit, korkean tason ohjelmointikielet,
konekielet, koodin generointi, optimointi ja evaluointi, ohjelmointiparadigmat,
hajautettu ohjelmointi, reaaliaikaohjelmointi)
prosessoriarkkitehtuurit, piirit, väylät, input/output -laitteet, keskeytykset
sovellusarkkitehtuurit
sulautettujen järjestelmien arkkitehtuurit
käyttöjärjestelmät
reaaliaikaohjelmistojen suunnittelu
kääntäjät
hajautetut algoritmit
tietoverkot
tietoturva
muistit
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–
–
–

monitorointi (esim. suoritusaika)
komponenttiteknologiat
sovellukset.

Edellä esitetystä voidaan havaita sama kuin tietoturvan ja digitaalisen median
osalta, eli tutkimukset eivät varsinaisesti liity opintosisältöjen kehittämiseen tai
suosituksiin vaan ovat lähinnä eri koulutusohjelmien sisältöjä esitteleviä ja kuvaavia tutkimuksia. Kaikki edellä esitetyt sulautettujen järjestelmien osaamisalueet ja -kohteet esiintyvät myös Computing Curricula -raporttien suosituksissa,
joskaan ne eivät suoraan viittaa sulautettuihin järjestelmiin.
3.2.5 IT-alan opintosisällöt – yhteenveto
Luvussa 3.2 on tarkasteltu yliopistollisten koulutusohjelmien opintosisältöjä erilaisten suositusten ja aiempien tutkimusten valossa. Suosituksista on esitetty
Computing Curricula -raporteissa määritellyt koulutusalakohtaiset sisällöt viiden
eri koulutusohjelman osalta. Eurooppalaisia sisältösuosituksia edustaa Career
Space Consortiumin (2001) esittämät suositukset, jotka tosin ovat sisällöltään
hyvin karkealla tasolla. Digitaalisen median kehittämiseen liittyvät sisältösuositukset on esitetty taulukossa 22. Edellä mainitut sisältösuositukset ja muut tutkimukset luovat pohjaa empiiristen mittareiden rakentamiselle. Sisältösuositusten
osalta voidaan todeta, että Computing Curricula -raporteissa suositukset kattavat
pääasiassa vain alemman korkeakoulututkinnon (undergraduate degree) sisällöt,
kun taas Career Space Consortiumin suositukset perustuvat eurooppalaiseen,
kaksitasoiseen järjestelmään.
Riihijärvi ja Iivari (2008) raportoivat useita opintosisältösuositusten kehittämiseen liittyviä vaikeuksia ja ongelmia. Yhtenä ongelmana voidaan nähdä se, että
koulutusohjelmien sisältösuosituksiin sisältyy myös sellaisia osaamiskohteita,
joita käytännön työelämässä ei pidetä tärkeinä. Esimerkkeinä voidaan mainita
matematiikka ja formaalit metodit (vrt. Lethbridge 2002 ja Kitchenham ym. 2005).
Sisältösuositusten määrittelyssä joudutaankin pohtimaan, mikä on teoreettisen ja
soveltavan tiedon suhde opintosisällöissä. Toinen ongelma on se, että esimerkiksi
Computing Curricula -opintosisältösuositukset on määritelty Pohjois-Amerikan
tarpeita varten eikä niissä ole juurikaan huomioitu maakohtaisia eroja. Kolmantena ongelmana voidaan mainita se, että IT-toimiala kehittyy niin nopeasti, että
koulutusohjelmat eivät kykene millään vastaamaan työelämän akuutteihin ja alati
muuttuviin osaamistarpeisiin. Neljäs ongelma on se, että kaikkea työelämän ja
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yksilön urakehityksen kannalta relevanttia ja tärkeää tietoa ei voida sisällyttää
opintosisältöihin.
Kaikkia Computing Curricula -raporteissa ja muissa suosituksissa ja tutkimuksissa esitettyjä osaamisalueita ja -kohteita ei niiden suuren lukumäärän takia
voida ottaa mukaan empiiriseen tarkasteluun. Etenkin Computing Curricula raporteissa on määritelty sekä ydinosaamisalueet että lisäksi myös hyvin yksityiskohtaiset, koulutusalakohtaiset kurssisisällöt. Koska yksittäisiä osaamiskohteita
on erittäin paljon, pyritään empiiriseen tarkastelun valitsemaan Computing Curricula -raporteissa ja muissa tutkimuksissa keskeisimmiksi todettuja ydinosaamisalueita ja -kohteita. Mobiilijärjestelmien, tietoturvan, sulautettujen järjestelmien ja
digitaalisen median koulutukseen liittyviä sisältösuosituksia tai muita tutkimuksia
löytyi hyvin vähän ilmeisesti niiden uutuudesta johtuen.
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4

Tutkimuksen teoreettinen ja käsitteellinen
tausta

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen teoreettista taustaa sekä kuvataan tutkittavaan ilmiöön liittyvät keskeiset käsitteet. Teoriataustan kuvaamisen tarkoituksena on osaltaan luoda pohjaa käsillä olevan tutkimuksen keskeisten käsiteiden
määrittelylle. Kohdassa 4.1 kuvataan ensin tietoon, tietämykseen, informaatioon,
taitoon, osaamiseen, kompetenssiin ja asiantuntijuuteen liittyvää tutkimusta. Tässä on tarkoituksena valaista käsitemallissa (kuvio 1) esitettyä käsitettä "osaamisvalmius" analysoimalla useita siihen läheisesti liittyviä käsittteitä. Kohdassa 4.2
käsitellään koulutuksen työelämävastaavuutta ja laatua. Tämän luvun tarkoituksena on valaista käsitemallissa (kuvio 1) esitettyjä käsitteitä ”työelämän osaamistarpeet”, ”työelämän koulutusodotukset”, ”koulutuksen työelämävastaavuus”
ja ”koulutuksen laatu”. Työelämän osaamistarpeita on käsitelty lisäksi luvussa 3.1.
Kohdassa 4.3 kuvataan opiskelijatyytyväisyyteen liittyvää tutkimusta, jonka tarkoituksena on kuvata käsitemallissa (kuvio 1) esitettyä käsitettä ”opiskelijatyytyväisyys”. Lisäksi luvussa 4.3 esitetään opiskelijatyytyväisyyttä ennustava malli.
Lopuksi kohdassa 4.4 tehdään koko luvun 4 yhteenveto.
4.1

Tieto, tietämys, taito, osaaminen, kompetenssi ja
asiantuntijuus

Yliopistollisen koulutuksen yleisenä tarkoituksena on tarjota tieteellisesti perusteltua tietoa sekä kouluttaa osaajia ja asiantuntijoita työelämän ja yhteiskunnan
tarpeisiin (esim. Raivola 2000). Tämän ymmärtämiseksi seuraavassa tarkastellaan
ja analysoidaan tietoa, tietämystä, taitoa, osaamista, kompetenssia ja asiantuntijuutta.
Tarkoituksena on analysoida muodollisen koulutuksen ja sen tuottaman tiedon (knowledge) suhdetta ammattikäytäntöön. Sen selvittämiseksi analysoidaan
tietokäsitettä sekä tiedon suhdetta taitoon, osaamiseen, kompetenssiin ja asiantuntijuuteen. Kullekin näistä käsitteistä on muodostunut käyttötarkoituksensa mukainen oma merkitys. Esityksen tarkoituksena ei ole luoda yhtenäistä käsitteellistä
kehikkoa edellä esitetyille käsitteille vaan selvittää, miten ne auttavat ymmärtämään muodollisen koulutuksen työelämävastaavuuskäsitteitä.
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4.1.1 Tieto ja tiedon olemus
Suomen kielen sanalla ”tieto” on kolme erilaista merkitystä, jotka vastaavat englannin kielen sanoja data, information ja knowledge. Näille kullekin löytyy useita
eri määritelmiä. Davenport ja Prusak (1998: 2–4), esimerkiksi, määrittelevät datan
(data) erillisten tietoalkioiden joukoksi ja informaation (information) viestiksi
(message), joka voi olla dokumenttien muodossa, kuulemisen muodossa (audible)
tai visuaalisessa muodossa (visible) tapahtuvaa viestintää. Tietämyksen (knowledge) he (1998: 5–6) määrittelevät seuraavasti:”Knowledge is a fluid mix of
framed experience, values, contextual information, and expert insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information. It originates and is applied in the minds of knowers. In organizations, it
often becomes embedded not only in documents or repositories but also in organizational routines, processes, practices, and norms”. Vapaasti suomentaen tietämys siis tarkoittaa jäsentyneiden kokemuksien, arvojen, informaation ja oivalluksien sekoitusta, joka tarjoaa viitekehyksen arvioida uusia kokemuksia ja informaatiota. Tietämys syntyy ja sitä sovelletaan tietäjän mielikuvissa. Organisaatiossa tietämys on usein sidottu dokumentteihin, rutiineihin, prosesseihin, toimintatapoihin ja normeihin.
Iivari (2005) puolestaan määrittelee datan, informaation ja tietämyksen seuraavasti: data (data) on fyysisten symbolien järjestelmä jollakin kielellä esitettynä
sisältäen jonkin idean tai ajatuksen. Fyysinen symboli voi olla esimerkiksi puhetta,
tekstiä tai tietokone-esitys. Idea voi olla yksinkertainen tosiasia, sääntö tai monimutkainen tietämyksen osa 34 . Informaatio (information) on dataan upotettu tai
datan muodossa julki tuotu idea (the idea embedded in or conveyed by the data).
Tietämys (knowledge) on ”joukko organisoituja ja perusteltuja ajatuksia (ideoita),
jotka lisäävät yksilön toimintakapasiteettia”. Iivari viittaa tietämyksen määrittelynsä yhteydessä useisiin aikaisempiin määritelmiin (Bell 1976, Stehr 1994, Nonaka & Takeuchi 1995) pyrkien syntetisoimaan niitä.
Bell (1982) määrittelee tiedon (knowledge) ”joukoksi organisoituja, faktoihin
tai käsitteisiin pohjautuvia väittämiä, jotka esittävät päättelyyn perustuvan arvion
tai kokeellisen tuloksen, joka välitetään muille jonkin viestintävälineen välityksellä järjestelmällisessä muodossa”. Stehr (1994) määrittelee tietämyksen (knowledge) ”tiedoksi, joka lisää jonkun toimintakapasiteettia” (capacity for action),

34

Tässä Iivari (2005) viittaa Sundgreeniin (1973).
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Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan tietämys tarkoittaa ”hyvin perusteltua, tosi
uskomusta”.
Iivarin (2005) mukaan termi ”organisoitu”35 tarkoittaa, että yksittäiset tosiasiatiedot (fact, esim. ”knoppitieto”) eivät vielä muodosta tietämystä, vaan on ymmärrettävä yksittäisten faktojen keskinäiset yhteydet ja merkitykset. Termi ”perusteltu” tarkoittaa Iivarin (2005) mukaan sitä, että tietämyksen (knowledge) täytyy olla validoitua. Hänen mukaansa toiminta on yleisempi tapa testata tiedon
validiteettia kuin tiedon totuudellisuus, koska tiedon totuudellisuus koskee pelkästään propositionaalista tietoa36. Iivarin (2005) määritelmän mukaan henkilökohtainen tietämys ei voi olla täysin yksityistä.
Nojautuen Iivarin (2005) määritelmiin Iivari ym. (2008) summaavat tiedon
(data), tietämyksen (knowledge) ja informaation (information) eroa seuraavasti:
tieto (data) voi olla a priori väärää (esim. väärä tieto tietokannassa), samoin informaatio (esim. valheellinen informaatio), kun taas tietämys (knowledge) ei voi
olla a priori väärää, koska tällöin kyseessä ei ole tietämys.
Jatkossa, ellei erikseen toisin mainita, käsillä olevassa tutkimuksessa keskitytään tietoon englannin kielen knowledge-merkityksessä, joka voidaan suomentaa
tiedoksi tai tietämykseksi. Englanninkielinen termi ”knowledge” tarkoittaa suomennettuna sekä tietoa että tietämystä. Kielioppaassa (Itkonen 1991) termit ”tieto” ja ”tietämys” nähdään synonyymisinä käsitteinä, koska tietämykselle on annettu määritelmät ”tiedot, tieto, tietäminen”. Alun perin suomen kielen ”tietää”teonsana on merkinnyt ”opastaa tielle, löytää tie”, eli tietäminen on ollut alkuaan ”tien tuntemista”, joten sanassa on vahvasti mukana ajatus käytännöllisestä
tietämisestä ja osaamisesta (Vuorensyrjä & Savolainen 2000; vrt. Niiniluoto 1989:
14). Englannin kielen knowledge-sanan taustalla puolestaan on latinankielinen
sana ”cognoscere”, joka on myös sanan ”kognitio” pohjalla (Vuorensyrjä & Savolainen 2000).
Tiedon olemusta on pyritty jäsentämään useiden erilaisten jaottelujen avulla.
Polanyi (1961) esitteli erottelun eksplisiittisen ja hiljaisen tai sanattoman (tacit)
tietämyksen välillä. Nonaka ja Takeuchi (1995) sovelsivat sitä tietämyksen luomista koskevassa mallissaan tehden siitä vallitsevan erottelun tietämyksen hallintaa (knowledge management) koskevassa kirjallisuudessa.

35

Tässä Iivari (2005) viittaa Belliin (1976).
Tässä Iivari (2005) viittaa klassiseen tiedon määritelmään (justified true belief, esim. Nonaka ja
Takeuchi 1995).

36
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Rylen (1949) erottelu ”knowing that” ja ”knowing how” välillä tarjoaa toisen
jäsentelyn tietämykselle. Jäsentelyssä ”knowing that” tai ”knowing what” kattaa
teoreettisen tiedon ja ”knowing how” ns. käytännön tiedon. Myöhemmin Eraut
(1994) on soveltanut Rylen (1949) luokitusta erottaessaan proposiotionaalisen
tiedon (”knowing that” tai ”knowing what”) ja prosessitiedon (”knowing how”).
Kognitiivisessa psykologiassa on myös pitkään eroteltu deklaratiivinen muisti (ja
tieto) sekä proseduraalinen muisti (ja tieto), jotka vastaavat läheisesti Rylen (1949)
luokitusta.
Baumardin (1999) mukaan antiikin kreikkalaiset erottivat neljä eri tiedon
muotoa: episteme, techne, prhonesis ja metis. Hänen (1999: 55) mukaansa episteme on abstraktia ja yleistä, jaettua teoreettista tietoa. Techne taas kuvaa käytännöllistä tietämystä käsityössä ja taiteessa tai muussa käytännön toiminnassa (capability, capacity to accomplish task) kattaen myös tekniikat. Prhonesis viittaa
persoonalliseen, sosiaaliseen tietämykseen ja viisauteen jokapäiväisen kokemuksen ja vuorovaikutuksen tasolla (practical and social wisdom), eikä se ole helposti
jaettavissa. Metiksen Baumard (1999: 55, 64) kääntää ”arvaukseen perustuvaksi”
tai ”älykkääksi” tietämykseksi (conjectural knowledge/intelligence), joka on ”hiljaista” tietoa (tacit knowledge). Spender (1996) taas kuvaa metis’tä juonikkuudeksi (cunning) ja oveluudeksi (shrewdness).
Blackler (1995) on kuvannut organisaation tiedon lajeja viiden eri käsitteen
kautta. Sisäistetty, käsitteellinen (embrained) tieto sisältää esimerkiksi sisäistetyt
faktat ja toimintaperiaatteet (vrt. kreik. episteme ja techne). Esineellistetty, upotettu (embedded) tieto muodostuu käytettävissä olevista resursseista sekä rutiineista
ja tietyistä rooleista organisaatiossa ja se on myös monimutkainen kooste yksilöiden välisistä, teknologiaan ja sosiaalisiin verkostoihin liittyvistä tekijöistä (vrt.
kreik. prhonesis, techne ja metis). Kehollistettu, toiminnallinen (embodied) tieto
ilmenee toiminnassa ja on luonteeltaan organisaation käytettävissä olevaa yksilötason hiljaista tietoa (vrt. prhonesis, techne ja metis). Kulttuurinen (encultured)
tieto on kollektiivisesti olemassa olevaa ja yhteisöllisesti tuotettua organisationaalista tietoa (vrt. kreik. prhonesis). Koodattu, symbolinen (encoded) tieto taas on
abstraktia, teoreettista tietoa, joka on kirjattu johonkin lähteeseen (vrt. kreik. episteme ja techne) ja joka on yleensä käytettävissä kaikilla niillä, jotka pääsevät kyseiseen tietoon käsiksi.
Edellä esitetyt luokitukset eivät ole täysin riippumattomia toisistaan. ”Knowing that” -tieto on pitkälti eksplisiittistä, kun taas ”knowing how” -tieto on
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huomattavalta osaltaan hiljaista tai sanatonta tietoa 37 . Vastaavasti episteme on
luonteeltaan eksplisiittistä ”knowing that” -tietoa, kun taas erityisesti prhonesis ja
metis ovat huomattavalta osaltaan hiljaista tai sanatonta ”knowing how” -tietoa,
technen ollessa sekä eksplisiittistä että hiljaista, sanatonta ”knowing how” -tietoa.
Seuraavassa esityksessä sovelletaan edellä esitettyjä jäsennyksiä tilanteesta
riippuen pääpainon kuitenkin ollessa antiikin kreikkalaisten jäsennyksessä, koska
se näyttäisi tarjoavan rikkaimman kehikon tarkastella tiedon suhdetta taitoon,
osaamiseen, kompetenssin ja asiantuntijuuteen sekä formaaliin koulutukseen.
Tietojärjestelmätieteessä Hirschheim ja Klein (2003) ovat jo aikaisemmin soveltaneet erottelua – episteme, techne ja prhonesis – tietojärjestelmätieteen tietämysperustan jäsentämiseen. Prhonesista he kutsuvat “soveltavaksi tietämykseksi”
(applicative knowledge) ja kuvaavat sitä seuraavasti: ”it is closely related to a
person’s identity, it is closely related with personal emotions and interests, and it
is closely rooted in one’s lived experience and especially the tradition in which
someone is born and into which he/she has chosen to integrate”. Iivari ym. (2008)
laajentavat Hirschheimin ja Kleinin (2003) luokituksen kattamaan myös metistiedon.
Iivari ym. (2008) myös toteavat, että useissa työelämän osaamistarpeita käsittelevissä tutkimuksissa korostuu tietämyksen näkökulmasta nimenomaan prhonesis (esim. Lee ym. 1995, Leitheiser 1992, Riihijärvi & Iivari 2008, Sawyer ym.
1998, Trauth ym. 1993, Tye ym. 1995 ja von Hellens ym. 2000), joka ilmenee
korkealle rankattuina henkilökohtaisina ja sosiaalisina taitoina (interpersonal
skills). Prhonesis on siis ei-tieteellistä, käytännönläheistä ja kontekstuaalista tietämystä (Baumard 1999: 55).
4.1.2 Tieto ja taito
Arkikielessä taito ja taitavuus liitetään usein tekniikkaan eli jonkun sanotaan olevan taitava tekemään tai suunnittelemaan jotakin (vrt. kreik. techne). Näin taito ja
taitavuus liittyvät aina johonkin toimintaan ja ovat osoitettavissa vain jossain
suorituksessa (Lindh 2006), joten taito ja taitavuus määrittyvät suhdekäsitteiksi.
Cambridge Dictionaries Online’n (http://dictionary.cambridge.org/) mukaan
termi ”taito” (skill) tarkoittaa vapaasti suomennettuna taitoa, joka on hankittu
harjoittelemalla ja joka kehittyy erityisesti kokemuksen myötä. Ongelmanratkai37
Tähän ”hiljaiseen”, sanattomaan tietoon tulee suhtautua myös kriittisesti, koska siihen voi sisältyä
myös ”luutuneita” käsityksiä ja vanhoja, jäykkiä rutiineja (Stewart 1997).
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sussa tieto ja taito yhdistyvät käsitteiden (vrt. kreik. episteme) ja prosessin (vrt.
kreik. techne) kautta. Tällöin taidon olemus (taitaminen) ilmenee erityisesti vertailtaessa asiantuntijan ja vasta-alkajan suoriutumista jossain suurta taitoa38 vaativassa tehtävässä (Glaser 1992: 92–109). Downeyn (2005) mukaan harjoittelu vie
paljon aikaa ja taidot hioutuvat käytännön kokemusten myötä 39 . Toisin
sanoen ”training = practice by doing a new task much more slowly than an expert
would do it” (Downey 2005). Kyky (ability) puolestaan yhdistää henkilön taidot
ja taipumukset ja määrittää sen, kuinka hyvin henkilö osaa soveltaa näitä taitoja
sekä kyvyn suoritua jostain tietystä tehtävästä (ability to perform certain tasks).
Määritelmän loppuosa on lähellä Stehrin (1994) ja Iivarin (2005) tiedon (knowledge) määritelmää (capacity for action).
Kuvio 4, jossa on kuvattu koulutuksen, kokemuksen, harjoittelun, tietämyksen ja taitojen syntyä ja yhteyttä, osoittaa, että työssä tarvittavia taitoja ei voida
tuottaa pelkästään koulutuksen avulla. Kuviossa 4 taidot siis katsotaan eri asiaksi
kuin tietämys. Kuvion 4 mukaan taidot ilmenevät yksilön kyvyissä (abilities).
Education
K nowle dge
Expe rience

Ab ilities
S kills

Training

Aptitude

Kuvio 4. Factors Leading to Ability (mukaeltu lähteestä Downey 2005).

Kuviota 4 voidaan tulkita siten, että koulutus tuottaa formaalia, abstraktia ja yleistä teoreettista tietoa (”knowing that” ja ”knowing how”, vrt. kreik. episteme ja
techne). Kokemus ja harjoittelu tuottavat informaalia, kokemusperäistä ja kontekstuaalista tietoa (”knowing how”, vrt. kreik. prhonesis, techne ja metis), jotka
lisäävät yksilön kykyä (ability) selvityä jostakin tietystä tehtävästä. Toisin sanoen
tieto (knowledge) taidon yhteydessä viittaa tietoon, ”joka lisää yksilön toimintakapasiteettia” (capacity for action, vrt. Iivari 2005). Mielenkiintoista Downeyn
38

Tässä Glaser käyttää ilmaisua ”jossain taitoa vaativassa…” Kirjoittaja on muuttanut ilmaisun muotoon ”jossain suurta taitoa vaativassa…”, koska kaikki tehtävät poikkeuksetta vaativat jonkin asteista
taitoa, myös vasta-alkajien kohdalla.
39
Oppimista voi tapahtua myös työkokemusten arvioinnin, uusien toimintamuotojen ja formaalin
täydennyskoulutuksen kautta (MacLeod 1996, Collin 2002).
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(2005) esityksessä on se, että koulutuksella ja taidoilla ei ole suoraa yhteyttä,
kuten ei myöskään harjoittelun (training) ja tietämyksen (knowledge) välillä.
The Lexicon Webster Dictionary (1977: 906) määrittää taidon hankituksi etevyydeksi tai kätevyydeksi suoriuduttaessa käsityössä, taiteessa tai vastaavassa
toiminnassa (”knowing how”, vrt. kreik. techne). Taito tarkoittaa myös suoriutumisvalmiutta ja asiantuntijuutta jossain käytännön tehtävässä. Näin määritellen
taito (skill) tekniikan ja teknologian näkökulmista tarkasteltuna tarkoittaa teknistä
taitavuutta (taitamista) sekä teknologiaan liittyvää asiantuntijuutta, jotka taas
opitaan harjaantumisen myötä40.
4.1.3 Tieto ja osaaminen
Suomen kielen osaaminen-sanalle voidaan löytää ainakin kolme englanninkielistä
vastinetta eli know-how (tietotaito), knowing (tietäminen) ja competence (kompetenssi). Kaikkia edellä esitettyjä termejä voidaan käyttää viittaamaan osaamiseen
sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Tässä kohdassa osaamista tarkastellaan yksilötasolla. Kompetenssia tarkastellaan lähemmin kohdassa 4.1.4.
Alkuperältään osaamista (know-how)41 voidaan pitää tiedon ja taidon ilmentymänä (Niiniluoto 1989). Osaaminen ei ole tietoa (knowledge) itseisarvona, vaan
se on aktiivista tietämistä (knowing), jossa tieto ja sen sisältö, taito ja näiden soveltaminen yhdistyvät (Keso 1999). Näin määritellen osaaminen vastaa taitamisen
(taidon) määritelmää, ja esimerkiksi Blackler (1995) onkin ehdottanut, että ”tiedon” (knowledge) käsitteen sijasta tulisi käyttää käsitettä ”osaaminen” (knowing)
silloin, kun tietoa (tietämystä, knowledge) tarkastellaan työn hallinnan näkökulmasta. Hänen mukaansa osaaminen työssä on tilannekohtaista, muuttuvaa ja käytännöllistä.
Boreham ym. (2002) ovat julkaisseet kirjan työprosessitiedosta (work process
knowledge). Työprosessitieto on heidän (2002) mukaan joustavaan työtoimintaan
integroitunutta, taitavaa toimintaa ja suoriutumista tukevaa tietämystä (vrt. kreik.
episteme, techne, prhonesis ja metis). Borehamin (2002) mukaan työprosesseja
koskeva tieto syntyy teoreettisten oletusten ja käytännön ristiriitojen ratkaisujen
synteesistä. Työprosessitiedon voidaan tulkita määritelmänä lähestyvän osaamisen
määritelmää.
40
The Lexicon Webster Dictionary (1977: 747) määrittää harjaantumisen (practise) systemaattisen
harjoittelun tulokseksi.
41
Know-how käännetään usein tietotaidoksi tai taitotiedoksi, mutta asiallisesti ottaen se on määritelmänä lähellä osaamista.
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Osaaminen ilmenee aina jossain suorituksessa, joten se on suhdekäsite niin
kuin taitokin. Korkeatasoinen osaaminen edellyttää muodollisessa koulutuksessa
hankitun perustietämyksen (perustiedot ja -taidot, vrt. kreik. episteme ja techne)
jalostamista käyttökelpoiseksi ja hyvin organisoituneeksi osaamiseksi käytännön
kokemusten myötä (Glaser & Chi 1988). Tämä on pitkäaikainen prosessi ja vie
tutkimusten mukaan aikaa noin 10 vuotta (esimerkiksi Winslow 1996, Ericsson
ym. 1993).
Osaaminen on tiedon ja taidon ilmenemismuoto ja siihen liittyy myös erilaisia ulottuvuuksia, kuten formaali, teoreettinen tieto (vrt. kreik. episteme), taito
(vrt. kreik. techne), kokemus sekä sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus (vrt.
kreik. prhonesis ja metis). Edellä mainituista tiedon kohteista etenkin prhonesis,
metis ja osittain myös techne ovat kokemusperäisiä, kenties jossain määrin myös
episteme. Osaamista ei pystytä saavuttamaan pelkästään koulutuksen avulla ja
osaamisen määrittäminen pelkästään koulutuksella hankitun ammatin kautta on
riittämätöntä, koska työelämän käytännön ongelmia ei voida opetuksessa riittävästi ennakoida. Koulutuksen työelämävastaavuuden näkökulmasta kyse on siis
siitä, miten rakentaa silta akateemisen koulutuksen ja käytännön työelämän välille.
Esimerkiksi Iivari ym. (2008) toteavat, että IT-toimialaan liittyvän akateemisen
tutkimustiedon ja käytännön tiedon välisen kuilun ylittävän sillan rakentamiseen
ei ole olemassa lyhyen aikavälin ratkaisuja. Tämä oletettavasti pätee myös akateemiseen koulutukseen.
4.1.4 Tieto ja kompetenssi
Kompetenssia ja osaamista on tutkittu laajasti sekä yksilöön että organisaation
liittyvinä käsitteinä. Asiaa ovat tutkineet esimerkiksi Barney 1991, Boyatzis 1982,
Ellström 1994, Foss 1996, Green 1996, Hamel & Heene 1994, Knowles 1990,
von Krogh & Roos 1992, Niiniluoto 1989, Penrose 1995, Porter 1985, Raivola &
Vuorensyrjä 1998, Ruohotie 1995, Rumelt 1994, Sanchez & Heene 1997, Sanchez ym. 1996, Teece ym. 1997 ja Wernefelt 1984. Alan kirjallisuutta on runsaasti,
mutta käsitteiden merkityssisältöjen osalta konsensusta ei ole löydetty. Seuraavassa käydään läpi eri tutkijoiden käsityksiä kompetenssista, keskittyen pääasiassa
yksilötason kompetenssiin.
Kompetenssi-sana on johdettu latinankielisestä termistä ”competentia”, joka
tarkoittaa sanatarkasti käännettynä ”sopimusta”, ”yhtäpitävyyttä” ja ”sopivuutta”.
Englanninkielisenä käännöksenä kompetenssi (competence) tarkoittaa myös
osaamista. Kompetenssi sisältää sekä tieto- että taitokomponentit, ja se on merki94

tyksellinen vain, jos se voidaan liittää henkilöön, työtehtävään, tavoitteeseen tai
organisaatioon (Keen 1990, Knowles 1990). Kompetenssin yhteydessä tieto, taito
ja tietämys viittaavat siis kontekstisidonnaisuuteen (vrt. kreik. prhonesis, techne
ja metis).
Ellströmin (1994: 21) mukaan yksilökompetenssi tarkoittaa yksilön kapasiteettia käsitellä menestyksellisesti tiettyjä tilanteita tai suoriutua jostakin tehtävästä tai työstä. Hänen (1994) mukaansa kapasiteettia yksilötasolla määrittävät yksilön motoriset taidot, kognitiiviset tekijät (tieto, älykkyys), affektiiviset tekijät
(motivaatio, arvot, asenteet), persoonalliset piirteet (kuten itseluottamus) sekä
kommunikaatio- ja ihmissuhdetaidot. Ellströmin (1994) yksilökompetenssin määritelmä on hyvin lähellä kyvykkyyden (ability) määritelmää (ks. luku 4.1.3). Taidon määritelmän lisäksi myös yksilökompetenssin tapauksessa määritelmän loppuosa (ability to perform certain tasks) on lähellä Stehrin (1994) ja Iivarin (2005)
tiedon (knowledge) määritelmää (capacity for action).
Knowlesin (1990) mukaan kompetenssi ei ole pelkästään teknistä tietoa ja taitoa. Keenin (1990) ja Knowlesin (1990) mukaan yksilökompetenssilla tarkoitetaan yksilön osaamista, kyvykkyyttä ja muita, kilpailukykyä luovia ominaisuuksia.
Knowlesin (1990) mukaan yksilökompetenssiin vaikuttavia asioita ovat tiedot,
taidot, osaaminen, kokemukset, vitaliteetti, henkilökohtaiset ominaisuudet (kuten
esimerkiksi kriittisen ja reflektiivisen ajattelun taidot) ja sosiaaliset taidot (interpersonal skills) sekä tavoitteet, arvot ja asenteet. Osaamisen yhteydessä kompetenssi viittaa dynaamiseen tarkastelutapaan, jolle on leimallista työn edellyttämien
tietojen ja taitojen lisäksi laajempien kokonaisuuksien ja yhteyksien sekä merkitysten ymmärtäminen. Kompetenssiin kuuluvat myös ”hiljaisen” tiedon ja kokemuksen alueet (Nonaka & Takeuchi 1995).
Leonard-Bartonin (1992) mukaan organisaation osaaminen (core capabilities,
core competence) muodostuu henkilöstön niistä tiedoista ja taidoista, jotka ilmenevät teknisissä systeemeissä sekä oppimisprosesseissa ja joita ohjaavat arvot,
normit ja johtamiskäytännöt. Organisaation osaamisessa on siis kyse yksilötason
osaamisesta ja organisaation kyvystä yhdistellä ja koordinoida tätä yksilötason
osaamista organisaation eri toiminnoissa. Vaikka ydinosaamisen sanotaankin
olevan organisaation kollektiivista osaamista (esim. Eriksen & Mikkelsen 1996,
Prahalad & Hamel 1990, Sanchez & Heene 1997), perustuu se kuitenkin yksilötason osaamiseen, jota ilman ei voi olla myöskään kollektiivista osaamista. Sanchez
(1997: 163) toteaakin, että koulutussuunnittelun tai tietämyksen hallinnan näkökulmasta osaaminen tulee kyetä määrittelemään lähemmäksi yksilön tai tiimin
hallittavissa olevaa tasoa.
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4.1.5 Tieto ja asiantuntijuus
Haapakoski (2002) toteaa asiantuntijuuden (expertise) olevan jatkuvassa muutoksessa oleva ilmiö, joka muuttuu yhteiskunnan ja työelämän muutosten myötä.
Asiantuntijalle ominaista on Ruohotien (1997: 61–62) ja Hallin (1986: 348) mukaan tilanneherkkyys, joustavuus, taito ennakoida tulevaisuutta ja valmius sopeutua erilaisiin ympäristöihin. Asiantuntija pyrkii jatkuvaan osaamisensa ja tietojensa laajentamiseen, mikä ilmenee uusiin ja haasteellisiin ongelmiin tarttumisena ja
niiden ratkaisemisena. Asiantuntijana ei voi pysyä pelkästään kerran hankitun
rutiinitietämyksen varassa, vaan avainasemassa on nk. progressiivinen ongelmanratkaisu, jossa yksilö käyttää rutiineista vapautuvia resursseja ongelmien kohtaamiseen entistä monipuolisemmalla ja luovemmalla tavalla. (Bereiter & Scardamalia 1993.) Asiantuntijuuteen eivät riitä pelkästään käytännön kokemukset, vaan
kokemuksien käsittelyyn tarvitaan reflektointia oman toiminnan taustalla olevien
oletusten ja uskomusten paljastamiseksi (Jarvis 1987, Mezirow 1998).
Asiantuntijuutta voidaan tarkastella myös tiedon (knowledge) näkökulmasta.
Asiantuntijatieto jaetaan usein formaaliin tietoon (muodolliset, koulutuksessa
saadut tiedot, vrt. kreik. episteme ja techne), informaaliin käytännön tietoon (vrt.
kreik. prhonesis, techne ja metis) sekä metakognitiiviseen tietämykseen (Eteläpelto 1997, Tynjälä 1999, Tynjälä 2003). Koulutuksen aikana hankittu formaali tietämys on luonteeltaan toistettavaa, tieteellisesti perusteltua, loogisesti yhtenäistä
tietoa (vrt. Biggs, 2003, Eraut 1994, MacLeod 1996). Käytännön tieto taas on
toiminnallista, informaalia ja henkilökohtaista tietoa, joka rakentuu subjektiivisista omakohtaisista kokemuksista (esim. Schön 1983). Metakognitiivinen tietämys
taas voidaan määritellä tiedoksi omasta ajattelusta ja toiminnasta (Cowan 1998,
Tynjälä 2003), jota voidaan edistää reflektiolla (Eteläpelto 1993: 126). Eteläpellon
(1991: 272) mukaan metakognitiiviseen tietoon sisältyy tietoa työskentelyn kohteesta, suoritettavasta tehtävästä, työskentelytavoista, työmenetelmistä ja henkilöstä itsestään toiminnan subjektina. Osa metakognitiivisesta tietämyksestä muodostuu käytännön toiminnassa reflektion kautta (Bereiter & Scardamalia 1993,
Eteläpelto 1997).
Eteläpellon (1998) mukaan asiantuntijaksi kehittymistä koskevassa keskustelussa esitetään toistuvasti kysymys, mikä tekee työkokemuksesta asiantuntijuutta
kehittävää. Tutkimustensa tuloksiin viitaten hän (1998) toteaa, että asiantuntijuuden kehittymisessä tietyn pituinen työkokemus on välttämätön, mutta ei yksin
riittävä edellytys korkeatasoisen asiantuntijuuden kehittymiselle. Eteläpelto (1998)
toteaa myös, että siitä, miten asiantuntijuuden laatu on yhteydessä henkilön taus96

takokemuksen laatuun – kokemukseen, joka on hankittu todellisissa professionaalisissa ongelmanratkaisutilanteissa – ei juuri ole tutkimustietoa.
Eteläpellon (1998) mukaan esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämisasiantuntijuudessa on perinteisesti korostettu menetelmien, työvälineiden ja strategisten
mallien osaamista. Nykyään on kuitenkin hänen (1998) mukaansa alettu entistä
enemmän korostaa ns. kontekstuaalista tietoa, joka koskee suunniteltavan järjestelmän tulevia käyttäjiä, käyttäjäyhteisöjä sekä asiakkaita, joiden käyttöön tietojärjestelmä on tarkoitettu. Eteläpellon (1998) mukaan sitä, miten suunnitteluasiantuntemuksen eri osa-alueita koskeva tietämys omaksutaan koulutuksen, ensimmäisten harjoittelukokemusten ja myöhemmän, työelämässä saatavan kokemuksen seurauksena, ei vielä ymmärretä kovinkaan hyvin.
Viime vuosina on kokeiltu myös projektioppimista asiantuntijakoulutuksen ja
työelämän välisen sillan rakentamisessa. Opetusmuotona projektioppimisessa
pyritään jäljittelemään todellisia työelämän konteksteja (Eteläpelto ym. 1995: 13).
Eteläpelto (1998) sovelsi projektioppimista tietojärjestelmien suunnittelijoiden ja
kehittäjien asiantuntijuuden kehittymistä tarkastelevassa tutkimuksessaan. Seitsemän kuukauden mittaisen projektioppimisjakson osalta tulokset osoittavat, että
niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla projektiopinnot olivat ensimmäinen käytännön suunnittelukokemus, opinnot vahvistivat ensisijaisesti opiskelijoiden menetelmällistä ja strategista osaamista. Sen sijaan kurssi ei laajentanut heidän kontekstuaalista osaamistaan.
Hyvin mielenkiintoisena voidaan pitää Eteläpellon (1998) johtopäätöstä tietojärjestelmien suunnittelijoiden asiantuntijuuden laadusta. Hänen mukaansa tietojärjestelmien suunnittelijoiden asiantuntijuuden laatu määrittyy ensisijaisesti asiantuntijan funktionaalisen roolin perusteella. Kyseinen rooli syntyy syntyy siitä
asemasta, joka henkilöllä on omassa työorganisaatiossaan ja hänen suhteistaan
asiakkaisiin, tuleviin tietojärjestelmän käyttäjiin sekä ohjelmisto- ja laitemarkkinoihin. Eteläpellon (1998) mukaan edellä esitetyssä asiantuntijuuden määrittelyssä korostuu asiantuntijatiedon kontekstuaalinen luonne. Tosin hän toteaa myös,
että asiantuntijuuden laadun muodostumisessa on aina mukana myös henkilön
kehityksellinen taso ja kokemushistorian tuottama oppimistausta. Esimerkiksi
Ruohotie (2000: 205) näkee asiantuntijuuden kehittymisen ja urakehityksen lähestyvän toisiaan, koska nykyisessä uranäkemyksessä korostetaan horisontaalista
kasvua, jolle on ominaista osaamisen jatkuva laajentuminen vuorovaikutukseen
perustuvassa oppimisprosessissa.
Eteläpellon (1998) mukaan tietojärjestelmien suunnittelijoiden kehityksellinen tarkastelu osoittaa, että asiantuntijuuden hankkimisen ensimmäisessä vaihees97

sa keskitytään yleensä alakohtaisen menetelmäosaamisen (vrt. kreik. episteme ja
techne) hallintaan. Seuraavassa vaiheessa menetelmäasiantuntijuus siirtyy takaalalle, ja samaan aikaan sen tilalle tulee keskittyminen itse suunnittelun kohteeseen. Seuraavassa vaiheessa korostuvat laadullisesti erityyppiset asiantuntijaroolit
ja työskentelytapojen monimuotoisuus. Korkeatasoiselle suunnitteluasiantuntijuudelle on lisäksi tyypillistä useiden vaihtoehtoisten menetelmäratkaisujen näkeminen ja niiden kriittinen arviointi suhteessa kontekstiin ja sen rajoitteisiin.
Tietojärjestelmien suunnittelijoiden ja kehittäjien osalta noviisien ja eksperttien
vertailututkimusten tulokset (esim. Eteläpelto 1998) ovat osoittaneet, että kyseiset
ryhmät eroavat toisistaan ennen kaikkea siinä, kuinka laaja-alainen näkökulma
heillä on tietojärjestelmien kehittämiseen. Eteläpellon (1998) mukaan esimerkiksi
tietojärjestelmien suunnittelu- ja kehittämistehtävissä esiintyy paljon sellaisia
tehtäviä, joihin liittyy avoimia ja huonosti määriteltyjä ongelmia, mikä tarkoittaa,
että tehtävän tavoitteet ovat epätäydellisesti ja sumeasti määriteltyjä eikä ongelmaan ole näin ollen olemassa yhtä ainoaa, yksiselitteistä ratkaisumallia. Tällöin
erilaisia ratkaisutapoja voi olla useita ja ongelmanratkaisu edellyttää useiden tietämysalueiden integrointia.
Asiantuntijaksi kehittyminen on pitkän kehitysprosessin tulos, ja se tapahtuu
koulutuksen ja kokemuksen kautta. Esimerkiksi Dreyfus ja Dreyfus (1986) puhuvat kehityspolusta noviisista ekspertiksi, jossa asiantuntijaksi kehitytään vaiheittain (noviisi, edistynyt aloittelija, pätevä suorittaja, taitava suorittaja, ekspertti).
Toisaalta Eteläpelto (1998) toteaa, että ekspertti–noviisi-vertailuihin perustuvia
tutkimuksia on kritisoitu siitä, että ne antavat liian yksipuolisen ja staattisen kuvan asiantuntijuudesta. Eteläpellon (1998) mukaan noviisi–ekspertti-paradigma
antaa helposti työkokemuksen ja harjoittelun määrää yliarvioivan käsityksen asiantuntijuuden kehittymisestä ja oppimisesta.
Koulutuksen tuottama formaali, teoreettinen tieto (vrt. kreik. episteme ja
techne) luo perustan asiantuntijuudelle, mutta se ei yksin riitä asiantuntijuuteen.
Kuten jo aiemmin on todettu, asiantuntijaksi kehittyminen edellyttää todellisissa
toimintaympäristöissä hankittua kokemustietoa ja metakognitiivista tietoa (Eteläpelto 1997, Järvinen ym. 2000). Muodollisen koulutuksen ja työelämässä tarvittavan asiantuntijuuden ja osaamisen suhde on siinä mielessä ongelmallinen, että
asiantuntijuus edellyttää vahvaa teoreettista tietopohjaa (vrt. kreik. episteme ja
techne) ja saa perustan formaalissa koulutuksessa, mutta asiantuntijuus syntyy
varsinaisesti vasta toiminnan, erityisesti työtoiminnan, avulla (Bereiter & Scardamalia 1993; Eteläpelto 1997: 97–99). Tynjälän (1999: 72) mukaan formaalin
(vrt. kreik. episteme ja techne) ja informaalin tiedon (vrt. kreik. prhonesis, techne
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ja metis) integroituminen nouseekin keskeiseksi tekijäksi asiantuntijuuden kehittymisen prosessissa.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana tehty asiantuntijuustutkimus on osoittanut, että alan sisältöspesifi tietämys edustaa asiantuntijuuden keskeistä selitysperustaa. Toisaalta huipputaituruutta koskeva eksperttiystutkimus on rikastuttanut
asiantuntijuustutkimuksen valtavirrassa oletettua sisältöspesifistä selitysperustaa
tuomalla käsityksen pitkäkestoisesta muistista selitysperustaksi huipputaituruuden
kehittämisessä (Eteläpelto 1998). Hänen (1998) mukaansa korkeatasoinen asiantuntijuus edellyttää rikasta, monitahoista ja hyvin järjestäytynyttä alakohtaista
tietoperustaa (vrt. kreik. episteme ja techne) sekä alan menetelmien (vrt. kreik.
techne) monipuolista hallintaa. Asiantuntijatietoon sisältyy myös hiljaisen, sanattoman tiedon elementit (Bereiter & Scardamalia 1993, vrt. kreik. prhonesis, techne ja metis). Asiantuntijuuden kehittymisessä pidetään tärkeänä myös hiljaisen
tiedon ja eksplisiittisen tiedon välistä vuorovaikutusta. Tutkimukset osoittavat,
että hiljaisen tiedon kehittyminen edellyttää runsaasti käytännön kokemusta kyseessä olevalta alueelta (esim. Tynjälä 1999: 171).
4.1.6 Tieto, tietämys, taito, osaaminen, kompetenssi ja
asiantuntijuus – yhteenveto
Kuten jo aiemmin on todettu, yliopistollisen koulutuksen yleisenä tarkoituksena
on tarjota tieteellisesti perusteltua tietoa sekä kouluttaa osaajia ja asiantuntijoita
työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin (Raivola 2000). Seuraavassa kuviossa 5
esitetään yhteenvetona luvun 4.1 havainnot.
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OSAAMISVALMIUDET

Kuvio 5. Yhteenveto luvusta 4.1.

Kuvion 5 mukaisesti opiskelu ja työelämä tuottavat yksilölle tietoja, tietämystä,
kykyjä, taitoja ja osaamista, jotka luovat, lisäävät ja edistävät osaamisvalmiuksia.
Osaamisvalmiudet edistävät osaamista, joka taas lisää yksilön osaamisvalmiuksia.
Osaamisen ja osaamisvalmiuksien kehittyminen on siis monimutkainen iteratiivinen prosessi, jossa koulutuksessa hankittu perustietämys (perustiedot ja -taidot)
jalostuu käyttökelpoiseksi ja hyvin organisoituneeksi osaamiseksi käytännön
kokemusten myötä ja joka ajan ja kokemuksen karttuessa johtaa asiantuntijatason
osaamiseen.
Koulutus tuottaa ensisijaisesti formaalia tietämystä, työelämä taas tuottaa
enemmän informaalia käytännön tietoa sekä taitoja, jotka kehittyvät kokemuksen
ja harjoittelun myötä. Asiantuntijatieto sisältää formaaliin tiedon ja informaaliin
käytännön tiedon ohella metakognitiivisen tietämyksen.
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Taidot ja kyvyt syntyvät ja kehittyvät kokemuksen ja harjaantumisen myötä
työelämän kontekstissa. Downeyn (2005) mukaan taidoilla ja koulutuksella ei ole
yhteyttä (ks. kuvio 4), mutta hän viittaa mitä ilmeisimmin työtoimintaan liittyviin
taitoihin. Voidaan kai sanoa, että myös muodollinen yliopistokoulutus kehittää
yksilön taitoelementtejä, esimerkiksi opiskelutaitoja, kielitaitoja ja oppimaan
oppimisen taitoja.
Työelämä tuottaa osaamista, joka kehittyy työelämän kontekstissa. Suuri osa
osaamisesta on luonteeltaan ”hiljaista”, ”sanatonta” (tacit) tietoa ja osaamista.
Osaamista ei pystytä saavuttamaan pelkästään koulutuksen avulla ja osaamisen
määrittäminen pelkästään koulutuksella hankitun ammatin kautta on riittämätöntä,
koska työelämän käytännön ongelmia ei voida opetuksessa riittävästi ennakoida.
Osaamisen kasvu johtaa kokemuksen ja reflektion kautta asiantuntijatason osaamiseen. Asiantuntijuus syntyy ja kehityy työelämän kontekstissa.
Muodollisen koulutuksen kannalta osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen on sikäli ongelmallista, että tiedon eri ulottuvuuksien eli formaalin teoriatiedon, informaalin käytäntötiedon ja metakognitiivisten tietämyksen pohjalta ei ole
toistaiseksi esitetty opetussuunnitelmallisia malleja. Ongelmaksi muodostuu myös
se, että formaalia ja informaalia oppimista ei ole osattu integroida toisiinsa oppimisprosessissa (Eteläpelto 1997), johtuen mitä ilmeisimmin siitä, että muodollinen koulutus on irrallaan työelämän kontekstista. Tämä asettaa koulutusorganisaatioille omat haasteensa osaamisvalmiuksien kehittämiselle formaalissa koulutuksessa. Koulutuksen tuottaman formaalin tiedon (vrt. kreik. episteme ja techne)
ja käytännön tiedon (vrt. kreik. prhonesis, techne ja metis) suhde ei ole hierarkkinen, vaan ne ovat syntyhistorialtaan erilaisia tiedon muotoja ja ulottuvuuksia,
joiden yhdistäminen vasta mahdollistaa osaamisen ja asiantuntijuuden syntymisen
sekä avaa mahdollisuuden tiedon (knowledge) uusille tulkinnoille (Usher ym.
1997).
Käsillä olevassa tutkimuksessa osaamisvalmiudet tarkoittavat siis niitä muodollisen koulutuksen tuottamia tietoja, taitoja, kykyjä ja osaamista, jotka luovat
pohjaa alan osaajaksi ja asiantuntijaksi kehittymiselle työelämän kontekstissa ja
jotka antavat valmiuksia selviytyä jostain konkreettisesta työtehtävästä. Yleisemmin osaamisvalmiudet viittaavat niihin tietoihin, taitoihin, kykyihin ja osaamiseen,
jotka kehittyvät erilaisissa toiminnan konteksteissa (esimerkiksi harrastustoiminnassa) ja jotka antavat valmiuksia selviytyä jostakin konkreettisesta tehtävästä tai
suorituksesta.
Tiedot, taidot, kyvykkyys, osaaminen ja asiantuntijuus eivät ole sinällään erillisiä käsitteitä, vaan kyse on ns. ryväskäsitteistä, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa
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ja joita on näin ollen vaikea määritellä toisistaan riippumatta. Siksi ne on kuviossa 5 piirretty suuremman ”laatikon” sisään.
4.2

Koulutuksen työelämävastaavuus, laatu ja
opiskelijatyytyväisyys

Käsillä oleva tutkimus käsittelee keskeisesti muodollisen koulutuksen työelämävastaavuuta. Luvussa 3.1 esitelty aiempi tutkimus osoittaa, että systemaattinen,
niin empiirinen kuin teoreettinenkin, tutkimus muodollisen koulutuksen työelämävastaavuudesta on ollut hyvin vähäistä ainakin tietojenkäsitelytieteiden koulutuksen osalta. Aiempi tutkimus (ks. luku 3.1) osoittaa myös koulutuksen työelämävastaavuuden eri tulkintojen ja niihin liittyvien keskeisten käsitteiden määrittelyn tärkeyden.
Kuten jo johdannossa on todettu, yksi tietojenkäsittelyn koulutuksen kehittämisen ongelma on Phamin (1997) mukaan se, miten määritellä pitkän ajanjakson
opetustarpeet siten, että ne vastaisivat tietoteollisuusalan todellisia osaamistarpeita pitkällä aikavälillä. Kyse on siis koulutuksen työelämävastaavuudesta, mikä
tarkoittaa myös pohdintaa siitä, miten rakentaa silta muodollisen koulutuksen
tuottaman tietämyksen ja työelämässä tarvittavan tietämyksen välillä olevan kuilun yli. Kohdassa 4.2.1 tarkastellaankin käsitettä ”koulutuksen työelämävastaavuus”. Kohdassa 4.2.2 siirrytään käsittelemään yleisemmin koulutuksen laatua,
kattaen myös opiskelijatyytyväisyyden. Kohdassa 4.4 esitellään tutkimuksen keskeiset käsitteet ja niiden määritelmät.
4.2.1 Koulutuksen työelämävastaavuus
Käsitteenä koulutuksen työelämävastaavuutta (practical relevance of education)
ei ole juuri tutkittu. Myös koulutuksen työelämävastaavuuden empiirinen tutkimus ainakin tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen osalta on ollut hyvin vähäistä.
Haku Google Scholarista (haettu viimeksi kesäkuussa 2008) hakusanalla ”practical relevance of education” antoi vain 11 viitettä. Hakusanalla ”practical relevance of higher education” löytyi kaksi viitettä. Haku suomenkielisellä hakusanalla ”koulutuksen työelämävastaavuus” antoi neljä viitettä, joista osassa koulutuksen työelämävastaavuutta on tarkasteltu lähinnä työssäoppimisen näkökulmasta.
Hakusanalla ”työelämärelevanssi” löytyi yksi viite.
Myöskään koulutuksen vaikuttavuutta (effectiveness, impact) koskevassa
kansainvälisessä tutkimuksessa ei juuri viitata koulutuksen työelämävastaavuu102

teen tai työelämärelevanssiin, vaan tarkastelunäkökulma on ollut esimerkiksi
kouluviihtyvyydessä (esim. Ainley 1993, Grossin 1994, Scheerens & Bosker 1997)
ja koulukokemuksissa (esim. Clarkson 1995, Jousranta 2005). Piper ja McGaw
(1992) toteavat koulutuksen vaikuttavuudesta seuraavaa: ”School effectiveness is
about a learning; personal development and self-esteem; life skills, problem solving and learning how to learn; the development of independent thinkers and wellrounded confident individuals; all ranks as highly or more highly in the outcomes
of effective schooling as success in a narrow range of academic disciplines”.
Muutamassa koulutuksen vaikuttavuutta käsittelevässä kansallisessa tutkimuksessa ja selvityksessä viitataan termiin ”relevanssi”, joka Kielioppaan (Itkonen 1982) mukaan tarkoittaa ”vaikutusta jossakin asiassa”, ”merkitystä” ja ”tähdellisyyttä”. Termi ”relevanssi” on monitulkintainen käsite, jota käytetään yleisenä ilmaisuna useissa eri yhteyksissä, myös koulutuspoliittisessa keskustelussa.
Tästä esitetään esimerkkinä Raivolan ym. (2000) tutkimus.
Raivolan ym. (2000: 13-14) mukaan yksi koulutuksen vaikuttavuuden keskeinen käsite on relevanssi, jolla tarkoitetaan koulutuksen osuvuutta, sopivuutta,
hyödyllisyyttä ja mielekkyyttä yhteiskunnan, yritysten sekä yksilön tarpeisiin ja
odotuksiin nähden. Tällainen tarvelähtöinen näkökulma on siinä mielessä ongelmallinen, että eri tahojen ja intressiryhmien tarpeet, vaatimukset ja odotukset
saattavat olla hyvin heterogeenisia ja myös keskenään ristiriitaisia (vrt. Åhlberg
1997, Åhlberg 2005), joten koulutuksen relevanssi (osuvuus, sopivuus, hyödyllisyys ja mielekkyys) on riippuvainen siitä, kenen lähtökohdista asiaa tarkastellaan
ja arvioidaan. Edellä esitetty Raivolan ym. (2000) esitys johtaa hyvin laajaan,
vaikeasti arvioitavaan ja kompleksiseen koulutuksen relevanssin tulkintaan. Raivola (2000) toteaakin, että koulutusinstituutioiden toiminnan ja tulosten arvoa on
hyvin vaikea mitata. Yksilöt tarkastelevat koulutusta oman henkilökohtaisen kasvunsa näkökulmasta, organisaatioiden ja yritysten edustajat taas siitä näkökulmasta, miten koulutuksen tuottama oppiminen voidaan muuntaa organisaatioiden ja
yritysten kilpailukykyä edistäväksi toiminnaksi.
Raivolan ym. (2000: 16) esityksessä relevanssi viittaa koulutuksen vaikutuksiin yksilölle (esim. ansiot, sosiaalinen asema, osallistumisvalmiudet, asiantuntijuus), vaikutuksiin yhteisöille ja organisaatioille (esim. tuotannon ja kilpailukyvyn kasvu) sekä vaikutuksiin yhteiskunnalle (esim. tuotannon kasvu, sosiaalinen
järjestys, kansainvälinen kilpailukyky). Relevanssi siis viittaa tässä esityksessä
koulutuksen jälkeiseen vaikuttavuuteen.
Edellä esitetyn tulkinnan ongelmana on, että koulutuksen relevanssia on vaikea tutkia ja mitata. Esimerkiksi yksilön sosiaalinen asema, osallistumisvalmiudet
103

ja asiantuntijuus eivät perustu pelkästään muodolliseen koulutukseen, vaan niiden
kehittymiseen voivat vaikuttaa hyvinkin monet koulutuksesta ja koulutusalasta
riippumattomat tekijät, kuten esimerkiksi yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet
(esim. sosiaaliset taidot, ongelmanratkaisutaidot, kriittisen ja reflektiivisen ajattelun taidot, innovatiivisuus ja luovuus, joustavuus, organisointitaidot, loogisuus ja
analyyttisyys, kulttuuriosaaminen jne.). Edellä mainittuja ominaisuuksia ei voida
kehittää, eivätkä ne kehity pelkästään muodollisen koulutuksen avulla, mutta ne
ovat kuitenkin keskeisessä asemassa esimerkiksi asiantuntijuuden kehittymisessä.
Niinpä koulutuksen ja/tai sen työelämävastaavuuden arvottaminen yksilön työuralla etenemiseen tai ammatilliseen statukseen perustuvalla urakehityksellä42 on
hyvin vaikeaa.
Aikaisempaan tutkimukseen (Kitchenham ym. 2005, von Hellens ym. 2000a,
Lee ym. 1995, Lethbridge 2000, Leitheiser 1992, Trauth ym. 1993, Tye ym. 1995)
nojautuen Riihijärvi ja Iivari (2008) erottavat kaksi käsitteellistä tulkintaa koulutuksen työelämävastaavuudelle: 1) työelämän osaamistarpeiden ja koulutuksen
tuottamien osaamisvalmiuksien välinen vastaavuus (the congruence between skill
requirements of IT experts needed in practise and the skills provided by the education) ja 2) koulutuksen tuottaman oppimisen vaikutukset urakehitykseen (skills
provided by the education influences to the personal career development). Edellinen tulkinta kysyy, vastaavatko koulutuksella aikaansaadut tulokset (koulutuksen
tuottamat osaamisvalmiudet) työelämän todellisia osaamistarpeita. Kyseessä on
siis koulutuksen ja sen tuottamien oppimistulosten vastaavuus työelämän osaamistarpeiden kanssa. Muodollinen koulutus on voinut tuottaa paljonkin erilaisia
osaamisvalmiuksia, mutta ne eivät välttämättä vastaa työelämän osaamistarpeita.
Tämä tulkinta on ollut vallitseva tietotekniikka-ammattilaisten koulutusta koskevassa tutkimuksessa (esim. Lee ym. 1995, Leitheiser 1992, Trauth ym. 1993, Tye
ym. 1995 ja von Hellens ym. 2000a). Toinen tulkinta tarkoittaa sitä, kuinka hyvin
koulutus ja sen tuottamat osaamisvalmiudet (oppiminen) tukevat yksilön urakehi-
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Ura-käsitteellä on Hallin ja Goodalen (1986: 362) mukaan useita eri merkityksiä. Joillekin ura
merkitsee pelkästään työuralla etenemistä. Ura-käsite voidaan yhdistää myös tiettyyn professionaaliseen ammattiin. Tällöin korkean statuksen omaavat ammatit ovat uria, alemman statuksen omaavia
ammatteja pidetään pelkästään työtehtävinä. Hall ja Goodale (1986: 391) määrittävät uran seuraavasti: ”ura on työkokemukseen yhdistetty yksilöllisesti koettujen asenteiden ja käyttäytymisen sarja, joka
kestää koko ihmisen iän”. Ruohotie (1997) puolestaan toteaa, että ”uuden urakäsityksen mukaan ura
on osaamisen kasvua, jossa taidot ja asiantuntemus lisääntyvät ja vuorovaikutusverkosto kehittyy”.
Uramuutosten takana ei välttämättä aina ole raha tai status vaan halu ja kyky oppia uusia asioita ja
soveltaa tietoja sekä mahdollisuus uusiin kokeiluihin (Ruohotie 1997).
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tystä (esim. Lethbridge 2000, Kitchenham ym. 2005, ks. myös Vuorinen ja Valkonen 200743).
Kahdessa luvussa 3 esitetyssä tutkimuksessa (Lethbridge 2000 ja Kitchenham
ym. 2005) voidaan sanoa olevan mukana myös koulutuksen urakehitystä korostava työelämävastaavuusnäkökulma, vaikka ao. tutkimuksissa ei suoraan viitatakkaan käsitteeseen ”työelämävastaavuus”. Sekä Lethbridgen (2000) että Kitchenhamin ym. (2005) yhtenä ideana oli tarkastella muodolliseen koulutukseen liittyvän opintomateriaalin tärkeyttä, hyödyllisyyttä ja käyttökelpoisuutta yksilön urakehityksen kannalta (how useful the material they learned at unversity or college
has been for their career as software developer or software managers). Tuloksista
käy ilmi, että mikäli koulutuksen jälkeinen työura ei ole kovin pitkä (4-7 vuotta
Kitchemnhamin ym. 2005 tutkimuksessa), on oppimateriaali ollut käyttökelpoista
vastaajan urakehityksen kannalta. Kyse on kuitenkin hyvin subjektiivisesta arviosta. Sekä Lethbridgen (2000) että Kitchenhamin ym. (2005) työelämävastaavuusnäkökulma poikkeaa käsillä olevan tutkimuksen empiirisesti tarkasteltavien
työelämävastaavuuden tulkinnoista.
Riihijärvi ja Iivari (2008) esittävät koulutuksen työelämävastaavuuden kolmannen tulkinnan työelämän koulutusodotusten ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien vastaavuutena (the congruence between IT practioners’ education
expectations concerning the skills to be educated and the skills provided by the
education). Tässä tulkinnassa koulutuksen työelämävastaavuutta tarkastellaan
odotusten ja suoritteen välisenä vastaavuutena, toisin sanoen, vastaako koulutuksella aikaansaadut oppimistulokset (koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet)
työelämän koulutusodotuksia. Kuten jo aiemmin on todettu, tämä tulkinta on
täysin uusi eikä tietojenkäsittelyn koulutuksen työelämävastaavuutta ole tästä
näkökulmasta aiemmin tutkittu.
Kuten edellä kävi ilmi, Raivola ym. (2000: 14) kytkevät koulutuksen relevanssin sen vaikuttavuuteen. Samalla he esittävät, että koulutuksen vaikuttavuuskäsitteistöä laajentamaan tarvitaan laadun käsite, vaikka toisaalta laatu onkin
koettu vaikeasti ymmärrettäväksi käsitteeksi. Seuraavaksi tarkastellaankin koulutuksen laadun jäsentymistä ja niiden yhtymäkohtia.

43

Vuorinen ja Valkonen (2007) käyttävät termiä ”työelämälähtöisyys”, josta tosin käsiteanalyysiä ei
ole tehty. Tutkijat toteavat, että esimerkiksi asiantuntijatehtävissä toimiminen voidaan katsoa yhdeksi
tekijäksi, jonka avulla voidaan määritellä koulutuksen ja työn vastaavuutta. Tutkimuksessa työn ja
koulutuksen vastaavuutta tarkasteltiin myös kuudesta osiosta koostuvalla mittarilla, jossa valmistuneet
ottivat kantaa siihen, vastaako heidän työnsä vaativuustaso, palkkaus ja haasteellisuus koulutusta sekä
kuinka he katsoivat työnsä edistävän tulevaa uraa.
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4.2.2 Koulutuksen laatu
Kohdassa laadun näkökulmia tarkastellaan erilaisia laadun määrityksiä ja lähestymistapoja ja kohdassa katsaus koulutuksen laatua koskevaan tutkimukseen esitellään koulutuksen laatuun liittyviä tutkimuksia.
Laadun näkökulmia
Laatua voidaan tarkastella ja lähestyä hyvin erilaisista näkökulmista, jotka taas
johtavat vastaavasti hyvin erilaisiin laadun määritelmiin. Savolaisen (1992) mukaan laatu on käsitteenä laaja, kompleksinen, epäselvä ja monivivahteinen. Laatu
voi olla tuotteen tai palvelun laatua, ja laatu käsittää kaikki ne ominaisuudet, joilla
tuote tai palvelu täyttää sille asetetut tai siltä odotettavat vaatimukset. Sekä tuotteen että palvelun laatua voidaan tarkastella ja lähestyä niin subjektiivisten kuin
objektiivisten käsitysten kautta.
ISO 8402 (SFS 1995:16) määrittelee laadun ”tarkoitteen niistä ominaisuuksista 44 muodostuvaksi kokonaisuudeksi, joihin perustuu tarkoitteen kyky täyttää
sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset”. Koulutuksen näkökulmasta vaatimusten määrittelijöitä ja odotusten esittäjiä voivat olla hyvin useat
tahot, esimerkiksi opetusministeriö, koulutusorganisaation hallinto, julkishallinto,
yritykset ja erityyppiset organisaatiot, koulutussuunnittelijat, opetushenkilöstö ja
opiskelijat. Eri intressiryhmillä voi olla erilaiset ja myös ristiriitaiset vaatimukset
ja odotukset, joiden yhteensovittaminen voi olla vaikeaa. Ongelma on siis sama
kuin koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Koulutuksen laadun, kuten myös
vaikuttavuuden osalta yksilö perustaa näkemyksensä omaan henkilökohtaiseen
kasvuunsa, yritykset ja organisaatiot taas perustavat näkemyksenä koulutuksen
tuottaman oppimisen hyödyntämisnäkökulmaan (vrt. Raivola 2000).
Teollisuudessa ja yritysmaailmassa laatu ymmärretään usein samaksi asiaksi
kuin asiakastyytyväisyys. Tässä näkemyksessä laatu voi olla joko oletettua tai
koettua laatua. Asiakasnäkökulmassa laadun määrittelee asiakas ja tuotteen tai
palvelun arvo muodostuu sen kyvystä tyydyttää asiakkaan odotukset, tarpeet ja
vaatimukset. Kyse on siis odotusten ja kokemusten välisestä suhteesta. Toisaalta
asiakastyytyväisyys on laadun mittarina hyvin subjektiivinen, koska myös asiakaskohtaiset tarpeet, vaatimukset ja odotukset ovat subjektiivisia. Näin ollen sa44

Ominaisuus on tunnusomainen piirre, joka voi olla luontainen tai annettu. Luontainen ominaisuus
tarkoittaa olemassa olevaa, pysyvää ominaisuutta. Tuotteelle, prosessille tai järjestelmälle annettu
ominaisuus (esim. tuotteen hinta) ei ole laatuominaisuus (SFS 2001: 30).
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maa palvelua tai tuotetta käyttävistä/käyttäneistä asiakkaista osa voi olla hyvinkin
tyytyväisiä saamaansa palveluun tai tuotteeseen mutta osa taas ei.
Garvin (1988) toi, tutkiessaan laadun ilmiötä teollisuudessa, laadun määrittelyyn ns. näkökulmapohjaisen tarkastelun, jota useat laatututkijat, myös suomalaiset (esim. Lillrank 1998 ja Savolainen 1992), ovat siteeranneet ja edelleen kehittäneet. Lillrank (1998) on Garvinin (1988) laadun näkökulmia edelleen kehittäessään jakanut laadun neljään eri näkökulmaan eli tuotantokeskeiseen, suunnittelukeskeiseen, asiakaskeskeiseen ja systeemikeskeiseen näkökulmaan. Seuraavaksi
tarkastellaankin lähemmin edellä esitettyjä Lillrankin (1998) laatunäkökulmia.
Lillrankin (1998) mukaan tuotantokeskeinen laatunäkökulma on yritysmaailmassa vanhin ja edelleen merkittävin laadun näkökulma. Tässä tuotantokeskeisessä näkökulmassa laatu on vaatimuksiin vastaamista ja siinä korostuu virheettömyys. Laadun ongelmat näkyvät virheistä aiheutuvina sosiaalisina, teknisinä ja
taloudellisina kustannuksina. Opiskelu- ja koulutusprosessin voidaan sanoa rakentuvan palveluketjusta, joka pitää sisällään hyvinkin useita eri vaiheita. Jokaiseen
vaiheeseen sisältyy erilaisia rakenteellisia ominaisuuksia, joista muodostuu ao.
prosessien kokonaisvaltainen suorituskyky. Suorituskyky (toiminnan laatu) taas
liittyy opiskelu- ja opetusprosessien eri vaiheisiin. Näitä vaiheita ovat esimerkiksi
opetuksen suunnittelu, opetusjärjestelyt, opetuksen tuki ja ohjaus, opetuksen toteutus sekä palautteen antaminen. Näin ollen termi prosessikeskeinen laatu voisi
olla kuvaavampi erilaisten koulutus- ja opiskeluprosessien yhteydessä.
Lillrankin (1998) lanseeraamaa suunnittelukeskeistä laatua voidaan pitää tuotantokeskeisen laadun vastinparina. Näkökulma perustuu siihen käsitykseen, että
hyvin suunniteltu tuote takaa laadukkaan lopputuloksen. Tässä näkökulmassa
laatu määrittyy toimitteen suorituskyvyn ja rakenteen välisenä suhteena, toisin
sanoen mitä tehdään suhteessa miten tehdään. Rakenne viittaa toimintaympäristöön ja suorituskyky toimitteen ominaisuuksiin. Lillrankin (1998) mukaan kaikilla
toimitteilla on suorituskyky, joka voidaan kuvata joukkona eri ominaisuuksia.
Koulutuksen näkökulmasta rakenne viittaa koulutusorganisaation toimintaympäristöön, johon kuuluvat materiaaliset (esim. välineet, laitteet, opiskelumateriaalit)
ja inhimilliset (esim. henkilöstön määrä ja laatu) voimavarat, organisatorinen
rakenne sekä arviointi- ja palautejärjestelmät. Laatutekijöinä toiminnon eri vaiheisiin liittyy tehokkuus, kustannustehokkuus, yhdenmukaisuus, luotettavuus,
saavutettavuus, uskottavuus, suorituskyky sekä henkilökunnan ammattitaito. Laadun näkökulmasta ”mitä” viittaa suunnittelukeskeiseen laatuun ja ”miten” taas
prosessikeskeiseen laatuun.
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Asiakaskeskeisessä (Lillrank 1998) laatunäkökulmassa tuotteen tai palvelun
hinta muodostaa keskeisimmän ulottuvuuden. Tässä näkökulmassa tarkastellaan
sitä, miten tuote tai palvelu vastaa ominaisuuksiensa kokonaisuutena asiakkaan
tarpeisiin ja odotuksiin, jotka taas voivat olla hyvinkin moninaisia ja myös epärealistisia. Laatumielikuva muodostuu odotusten ja toteuman välisen ”kuilun”
perusteella. Koulutuksen näkökulmasta tarkasteltuna asiakaskeskeinen laatu tarkoittaa esimerkiksi opiskelijan kokonaistyytyväisyyttä opiskeluun ja koulutukseen.
Asiakaskeskeinen laatu kuvaa myös toiminnan laatua Opiskelijan näkökulmasta
toiminnan laatu näkyy esimerkiksi opetuksen laatuna sekä työelämän kannalta
relevanttina opetustarjontana ja opetuksen sisältönä, ja näin asiakastyytyväisyys
näyttäytyy toiminnan laadun näkökulmasta opiskelijan tyytyväisyytenä opetuksen
sisältöön, toteutukseen ja laatuun. Koska opiskelijaa voidaan pitää koulutusorganisaation näkökulmasta kuluttajana/asiakkaana (vrt. Denning 2001, Pate 1993,
Wiers-Jenssen ym. 2002), voidaan (subjektiivinen) opiskelijatyytyväisyys rinnastaa tässä näkökulmassa (subjektiiviseen) asiakastyytyväisyyteen.
Systeemikeskeinen laatu (Lillrank 1998) perustuu ajatukseen ja havaintoon
siitä, että toimitteilla on vaikutuksia, jotka voivat ulottua lähimmän asiakkaan
kokemus- ja käsitysmaailmaa kauemmaksi. Näin ollen huono systeemikeskeinen
laatu voi aiheuttaa kauaskantoisempia kuin pelkästään lähimmälle asiakkaalle
ulottuvia ongelmia. Lillrankin (1998) mukaan systeemikeskeinen laatu on käsitteenä epämääräinen ja sen mittaaminen erittäin vaikeaa. Tämän tutkimuksen kontekstissa systeemikeskeistä laatua voidaan lähestyä esimerkiksi siitä näkökulmasta,
että kuinka hyvin koulutuksen tuottamat oppimistulokset (koulutuksen tuottamat
osaamisvalmiudet) vastaavat työelämän osaamistarpeita. Toisin sanoen systeemikeskeisessä laadussa ollaan kiinnostuneita koulutuksen vaikutuksista eri sidosryhmien näkökulmista tarkasteltuna. Koulutuksen yhteydessä kuvaavampi termi
voisi olla vaikutus- tai vaikuttavuuskeskeinen laatu, jota myös koulutuksen työelämävastaavuus heijastaa. Esimerkiksi Raivola ym. (2000) toteavat, että koulutuksen relevanssia ja vaikuttavuutta voidaan tutkia sekä yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla että yhteiskunnallisella tasolla (ks. luku 4.2.1).
Edellä esitetyillä Lillrankin (1998) laatunäkökulmilla on jokaisella omat vahvuutensa ja heikkoutensa, mutta myös sijansa sopivassa kontekstissa. Tämä pätee
mahdollisesti myös tämän tutkimuksen kontekstiin. Seuraavassa taulukossa 23
esitetään yhteenvetona Lillrankin (1998) laadun näkökulmat suhteessa koulutuksen laadun eri näkökulmiin. Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa esitetään Lillrankin (1998) laatunäkökulmat, seuraavassa sarakkeessa vastaava näkökulma
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koulutuksen yhteydessä ja kolmannessa sarakkeessa laadun kohde koulutusorganisaatiossa.
Taulukko 23. Koulutuksen laatunäkökulmat.
Yleinen laadun näkökulma

Laatumääritelmä koulutuksen

(Lillrank 1998)

yhteydessä

Laadun kohde

Tuotantokeskeinen laatu

Prosessikeskeinen laatu

Toteutuksen ja toiminnan laatu

Suunnittelukeskeinen laatu

Suunnittelukeskeinen laatu

Koulutusohjelmien opetuksen
toteutuksen, opetuksen sisältöjen,
opetuksen rakenteen,
opetusmuotojen, opetuksen tuen,
opetusjärjestelyjen ja kurssien
suunnittelun laatu

Systeemikeskeinen laatu

Vaikuttavuuskeskeinen laatu

Koulutuksen työelämävastaavuus

Asiakaskeskeinen laatu

Asiakaskeskeinen laatu

Subjektiivinen
opiskelijatyytyväisyys sisältäen
näkemykset
suunnittelukeskeisestä ja
prosessikeskeisestä laadusta

Taulukossa 23 on esitetty Lillrankin (1998) laatunäkökulmiin perustuva esitys,
jossa Lillrankin (1998) tuotantokeskeistä laatunäkökulmaa kutsutaan koulutuksen
yhteyteen paremmin sopivaksi prosessikeskeiseksi laaduksi, koska laatu koulutuksen toteutuksen yhteydessä viittaa erilaisiin koulutukseen ja opiskeluun liittyviin
prosesseihin (toteutuksen ja toiminnan laatu). Kyseessä on siis koulutusorganisaation sisäinen laatu. Lillrankin (1998) systeemikeskeinen laatu on puolestaan nimetty vaikuttavuuskeskeiseksi laaduksi, koska koulutuksen yhteydessä ollaan
kiinnostuneita koulutuksen vaikutuksista eri sidos- ja intressiryhmiin (esimerkiksi
yksilö, yritykset, organisaatiot ja yhteiskunta, vrt. Raivola ym. 2000). Tässä tapauksessa kyse on organisaation ulospäin suuntautuvasta ja näkyvästä laadusta.
Asiakaskeskeinen laatu taas viittaa subjektiivisiin näkemyksiin koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen laadusta. Suunnittelukeskeinen laatu puolestaan viittaa
organisaation sisäiseen laatuun (suunnittelun laatu).
On myös syytä huomioida se, että eri laatunäkökulmat eivät ole toisiaan poissulkevia. Koulutuksen laatu on juuri niin hyvää kuin sen heikoin lenkki. Toisaalta
hyväkään suunnittelu- ja prosessikeskeinen laatu ei välttämättä johda hyvään
vaikuttavuuskeskeiseen laatuun, jos koulutus ei vastaa muiden intressiryhmien
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tarpeita ja odotuksia. Tässä on huomioitava myös se, että kaikki koulutuksen
vaikutukset eivät liity opintosisältöihin tai oppimistuloksiin (kuten esimerkiksi
sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen).
Seuraavaksi tarkastellaan lyhyesti koulutuksen laatuun liittyvää tutkimusta,
pyrkimyksenä selvittää, miten koulutuksen laatua on aiemmin tutkittu.
Katsaus koulutuksen laatua koskevaan tutkimukseen
Kansainvälisten erimerkkien valossa koulutuksen laatukriteeristöjä on kehitetty
erityisesti etäopetuksen parissa. Kehitystyötä on tehty etenkin Yhdysvalloissa,
Kanadassa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Australiassa ja Ruotsissa. Laadun kehittämisessä on otettava huomioon eri toimijoiden näkökulmat, joita voidaan tarkastella ja mitata opiskelijoille, valmistuneille ja työnantajille suunnatuilla surveytutkimuksilla, haastatteluilla, palautekyselyillä sekä oppimistulosten arvioinneilla
(Bourne & Moore 2002, Bryant 2004, Lorenzo & Moore 2002, Moore 2004).
Edellä esitetyt eri toimijoiden näkökulmat edustavat lähinnä koulutuksen vaikuttavuuskeskeistä laatua. Lisäksi laatua voidaan mitata ja tarkastella erilaisten standardien näkökulmasta (Longenecker & Feinstein 2005). Standardien voidaan
sanoa edustavan lähinnä koulutuksen suunnittelukeskeistä laatua, koska standardit
ovat suunnitelmia, suosituksia tai normeja, joihin esimerkiksi koulutusorganisaatioiden opetussisältöjä voidaan verrata ja/tai joita voidaan käyttää opintosisältöjen
suunnittelun lähtökohtana. Esimerkiksi Beckford (2002: 117–119) ja Garvin
(1988: 43) toteavat, että asiakkaiden tarpeiden tulisi muodostua organisaatiossa
eräänlaiseksi normiksi.
Koulutuksen laatua koskevissa tutkimuksissa laatuun vaikuttavina tekijöinä ja
laadun kehittämisen kohteina on mainittu opetusta tarjoavan organisaation ominaisuudet (esim. Bendell 1995, Harvey & Knigth 1996, Heywood 1995, Irlbeck
& Pucel 2000, Martens & Posser 1998, Parthasarathy ym. 2005, Reid 2003,
Roxby 1992). Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi fyysinen ympäristö ja infrastruktuuri, opetus- ja opiskeluympäristö, koulutusorganisaation maine ja imago,
aineelliset ja aineettomat resurssit ja yritysyhteistyö sekä yhteydet uusimpaan
teknologiaan.
Lisäksi mainitaan kurssien suunnitteluun liittyvät tekijät (Bates 2000, Bryant
2004, Davies ym. 2000, Grissom ym. 1998, Heywood 1995, MacNigth 1998,
Paakkola 1991). Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi opetussuunnitelmat ja aikataulut,
opinto-oppaat, mediatuotanto, kurssien rakenne, laajuus ja sisältö, oppimistavoitteet, kurssimateriaalit, vaatimukset, esimerkit, harjoitukset ja suoritustavat. Lisäk110

si mainitaan opetusmenetelmät (Boyle ym. 2002, Bryant 2004, Heywood 1995,
MacNigth 1998, Moody & Sindre 2003, Parker 2002, Parthasarathy ym. 2005),
joita ovat esimerkiksi opiskeluympäristöt ja oppimisalustat, opetus- ja koulutusteknologiat ja opetusmuodot.
Edellä esitettyjen lisäksi mainitaan oppimistulokset (Hirschheim 2005, Heywood 1995, Kellaghan & Greaney 2001, Raivola ym. 2000) sekä opiskelijoiden
tukipalvelut (Bates 2000, Boyle 2002, Davies ym. 2000, Heywood 1995, Irlbeck
& Pucel 2000, Meshkaty & Pope 2004, MacKnigth 1998, Tenhula & Pudas 1994),
joista mainittakoon opetuksen tuki, neuvojen antaminen, kannustaminen, innostaminen, verkon toimivuuden varmistaminen sekä tekniset apuvälineet. Lisäksi
erikseen mainitaan oppimisen arviointimenetelmät (Nevgi ym. 2005).
Edellä mainittujen lisäksi yksittäisinä laadun kohteina mainitaan opetuksen
laatu ja taso (Bates 2000, Heywood 1995, MacKnigth 1998, Paakkola 1991, Parthasarathy ym. 2005), opetuksen sisältö ja rakenne (Bates 2000, Bryant 2004,
Davies ym. 2000, Grissom ym. 1998, Paakkola 1991, Parthasarathy ym. 2005)
sekä opetussuunnittelu ja toteutus (Balbin 1999, Bates 2000, Heywood 1995,
Irlbeck & Pucel 2000, Bryant 2004).
Seuraavaan taulukkoon 24 on koostettu edellä esitettyjen tutkimusten laatunäkökulmat ja linkitetty ne koulutuksen laadun näkökulmiin, joka on esitetty
taulukossa 23.
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Taulukko 24. Koulutuksen laatunäkökulmat.
Asiakaskeskeinen

Prosessikeskeinen

laatu

laatu

Suunnittelukeskeinen laatu

laatu

Opetusmenetelmät

Kurssien suunnittelu

Oppimistulokset

(Boyle ym. 2002,

(Bates 2000,

(Ehlers 2003,

Bryant 2004,

Bryant 2004,

Hirschheim 2005,

Heywood 1995,

Davies ym. 2000,

Heywood 1995,

MacKnigth 1998,

Grissom ym. 1998, Heywood

Kellaghan & Greaney

Moody & Sindre 2003,

1995,

2001,

Parker 2002,

MacKnigth 1998,

Raivola ym. 2000)

Parthasarathy ym. 2005)

Paakkola 1991)

Opiskelijoiden tukipalvelut

Opetuksen sisältö ja rakenne

(Bates 2000,

(Bates 2000,

Boyle 2002, Davies ym.

Bryant 2004,

2000,

Davies ym. 2000,

Heywood 1995,

Grissom ym. 1998, Paakkola

Irlbeck & Pucel 2000,

1991, Parthasarathy ym.

Meshkaty & Pope 2004,

2005)

MacKnigth 1998,
Tenhula & Pudas 1994,
Väisänen 2002)
Arviointimenetelmät

Opetussuunnittelu

(Nevgi ym. 2005)

(Balbin 1999,
Bates 2000,
Heywood 1995,
Irlbeck & Pucel 2000, Bryant
2004)

Opetuksen laatu ja taso

Opetuksen laatu ja taso

(Bates 2000,

(Bates 2000,

Heywood 1995,

Heywood 1995,

MacKnigth 1998,

MacKnigth 1998,

Paakkola 1991,

Paakkola 1991, Parthasarathy

Parthasarathy ym. 2005)

ym. 2005)

Opetuksen toteutus
(Balbin 1999,
Bates 2000,
Heywood 1995,
Irlbeck & Pucel 2000,
Bryant 2004)
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Vaikuttavuuskeskeinen

Kuten taulukosta 24 voidaan havaita, pääosa edellä esitettyjen tutkimusten laatunäkökulmista kohdistuu prosessikeskeisen ja suunnittelukeskeisen laadun näkökulmiin ja kehittämiskohteisiin. Molemmissa tapauksissa kyse on lähinnä koulutusorganisaation sisäisestä laadusta. Asiakaskeskeinen laatu ja ulospäin suuntautuva ja näkyvä vaikuttavuuskeskeinen laatu ovat jääneet tutkimuksissa selvästi
vähemmälle huomiolle. Käsillä olevassa tutkimuksessa keskitytäänkin tarkastelemaan koulutuksen laatua nimenomaan asiakaskeskeisestä näkökulmasta ensinnäkin siksi, koska se on jäänyt aiemassa tutkimuksessa vähäiselle huomiolle ja
toiseksi, koska tässä tutkimuksessa opiskelijatyytyväisyyden tarkastelunäkökulma
perustuu yksilötason arvioon, joka puolestaan viittaa subjektiiviseen, asiakaskeskeiseen näkökulmaan.
Seuraavaksi tarkastellaan opiskelijatyytyväisyyteen liittyviä tutkimuksia.
Tämän tutkimuksen kannalta relevantteja tutkimuksia ovat ainoastaan ne, joissa
kohderyhmänä on ollut valmistuneet opiskelijat.
4.3

Opiskelijatyytyväisyys

Lähtökohtana laadun ja opiskelijatyytyväisyyden tarkastelulle on ollut se, että
useissa kansallisissa tutkimuksissa (esim. Jousranta 2005, Ruohotie 1997, Åhlberg 2005) opiskelijatyytyväisyydellä ja opiskeluun sekä koulutukseen liittyvillä
laatutekijöillä on todettu olevan merkittävää keskinäistä yhteyttä. Käsillä olevassa
tutkimuksessa opiskelijatyytyväisyyden tarkastelu poikkeaa kyseisen ilmiön tutkimuksen valtavirrasta, koska perinteisesti opiskelijatyytyväisyyden kohderyhmänä on ollut kampusopiskelijat, kun taas tässä tutkimuksessa tyytyväisyyttä
tarkastellaan jo valmistuneiden henkilöiden (entisten opiskelijoiden) arvioimana.
Esimerkiksi Lillrankin (1998) ja Garvinin (1988) mukaan tyytyväisyys on osa
laatua, joten on perusteltua todeta, että opiskelijatyytyväisyys on yksi koulutuksen
laadun mittari.
Toisena opiskelijatyytyväisyyden tarkastelun tavoitteena on tutkia sitä, mitkä
tekijät mahdollisesti selittävät ja ennustavat opiskelijatyytyväisyyttä. On syytä
korostaa myös sitä, että empiirisesti tässä tutkimuksessa opiskelijatyytyväisyyttä
(ja laatua) keskitytään tarkastelemaan yksilön näkökulmasta. Koska tässä tutkimuksessa tyytyväisyysarviot perustuvat pelkästään yksilötason arvioihin, on perusteltua keskittyä tarkastelemaan myös laatua vastaavasti yksilön näkökulmasta.
Kohdassa 4.3.1 tarkastellaan opiskelijatyytyväisyyttä koskevaa tutkimusta ja kohdassa 4.3.2 esitellään opiskelijatyytyväisyyden ennustamiseen tarkoitettu malli.
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4.3.1 Katsaus opiskelijatyytyväisyyttä koskevaan tutkimukseen
Perinteisesti opiskelijatyytyväisyyttä (student satisfaction) on tutkittu välittömänä
tyytyväisyytenä tiettyyn kurssiin (esim. Kleinman & Entin 2000, Settle & Settle
2005) tai opiskelijoiden reaktioina (vrt. Ruohotie 1997) opetuksen laatuun, sisältöön, tukeen, rakenteeseen ja/tai luokkahuoneopetukseen (esim. Iqbal ym. 2002,
Lynch & Markham 2003, Wiers-Jenssen ym. 2002). Tutkimusobjekteina ovat
olleet kampusopiskelijat (esim. DeShields Jr ym. 2005, Elliott & Shi 2002, Krahn
& Bowlby 1997, Mavondo & Zaman 2000, Thomas & Galambos 2004, WiersJenssen ym. 2002). Sen sijaan jo valmistuneiden pitkän aikavälin opiskelijatyytyväisyyttä (esim. tyytyväisyys suoritettuun tutkintoon) on tutkittu hyvin vähän.
Kirjoittaja on päätynyt olettamukseen, että tyytyväisyyttä valittuun koulutusalaan
ei ainakaan yliopistollisen tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen yhteydessä ole
aiemmin tutkittu, koska yhtään kyseiseen näkökulmaan viittaavaa tutkimusta ei
löytynyt. Vaikka opiskelijatyytyväisyyden tutkimus sinällään näyttääkin olevan
vähäistä, on koulutusorganisaatioille kuitenkin tyypillistä kerätä opiskelijapalautetietoa, johon sisältyy mahdollisesti myös opiskelijatyytyväisyyttä mittaavia indikaattoreita. Hyvin usein myös koulutusorganisaatioiden auditoinnit (esimerkiksi
Suomessa korkeakoulujen arviointineuvoston tekemät auditoinnit yliopistoihin ja
ammattikorkeakouluihin) ja koulutusohjelmien akkreditoinnit edellyttävät opiskelijapalautteen keräämistä ja jatkokäsittelyä.
Wiers-Jenssen ym. (2002) käsittelevät artikkelissaan kuluttaja/asiakas tyyppistä tyytyväisyyttä ja jakavat opiskelijatyytyväisyyden kahdeksaan kategoriaan, joita ovat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

opetuksen laatu
johtamisen laatu ja palautteen käsittely
opetuksen sisältö, rakenne ja relevanssi
lähiopetuksen ja itseopiskelun tasapaino
palvelujen ja tuen laatu
fyysisen infrastruktuurin laatu
vapaa-ajan laatu
sosiaalinen kanssakäyminen.

Wiers-Jenssenin ym. (2002) empiiriset tulokset perustuvat Norjassa tehtyyn laajaan gallup-tutkimukseen, jonka tulokset on julkaistu esimerkiksi norjalaisissa
sanomalehdissä. Käsillä olevan tutkimuksen kannalta Wiers-Jenssenin ym. (2002)
tutkimuksen tulokset eivät ole vertailukelpoisia, kuten eivät myöskään DeShields
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Jr’in ym. (2005), Elliottin ja Shin (2002), Krahnin ja Bowlbyn (1997), Mavondon
ja Zamanin (2000) sekä Thomasin ja Galambosin (2004) tutkimusten tulokset,
koska ne on saatu kampusopiskelijoilta. Wiers-Jenssenin ym. (2002) tutkimuksessa esitetyt laatunäkökulmat sen sijaan ovat relevantteja, kun mietitään opiskelijatyytyväisyyttä mittaavia formatiivisia indikaattoreita.
Ainoat löytämäni tutkimukset, joissa jossain määrin tutkittiin valmistuneiden
tyytyväisyyttä opiskeluun, ovat suomalaisia. Puhakka ja Tuominen (2006) ovat
tutkineet Joensuun yliopistosta vuosina 1999 ja 2000 valmistuneiden maistereiden
ja lastentarhanopettajien työllistymistä valmistumisen jälkeen. Tutkimuksen tulosten mukaan valmistuneet ovat työllistyneet hyvin. Vastaushetkellä töissä oli 82 %
vastaajista (käsillä olevassa tutkimuksessa vastaava luku on noin 89 %). Työttöminä vastaajista oli 2,2 % (käsillä olevassa tutkimuksessa vastaavasti 2,6 %).
Puhakan ja Tuomisen (2006) tutkimuksessa on tarkasteltu myös tyytyväisyyttä
suoritettuun tutkintoon. Pääosin tutkintoon oltiin tyytyväisiä, vain 2 % vastaajista
oli siihen erittäin tyytymättömiä (käsillä olevassa tutkimuksessa vastaavasti
1,6 %).
Manninen ja Luukannel (2006) tarkastelevat vuonna 2000 Helsingin yliopistossa ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittumista
työmarkkinoille viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Tutkimuksessa tarkastellaan
työllistymistä, työn ja koulutuksen vastaavuutta, tyytyväisyyttä opetustarjontaan
ja tutkintoon sekä työn kannalta tärkeimpiä tietoja ja taitoja. Tulosten mukaan
opetustarjontaan oltiin suhteellisen tyytyväisiä keskiarvon ollessa 4,43 (melko
tyytyväisen ja tyytyväisen välissä) skaalalla 1–6 mitattuna. Avoimien vastausten
mukaan kaikkein tyytyväisimpiä oltiin hyvätasoiseen perusopetukseen, monipuoliseen ainevalikoimaan ja monipuoliseen sivuainevalikoimaan. Vähiten tyytyväisiä oltiin vanhanaikaisiin opetusmetodeihin, heikkoon koulutuksen työelämävastaavuuteen ja vanhakantaisiin opetusmuotoihin. Sekä Puhakan ja Tuomisen (2006)
että Mannisen ja Luukanteleen (2006) tutkimusten osalta on todettava, että tutkijat eivät erityisesti paneudu tyytyväisyyskäsitteeseen ja sen mittaamiseen.
Kuten edellä esitetystä voidaan havaita, on opiskelijatyytyväisyyden tutkimus
valmistuneiden opiskelijoiden osalta erittäin vähäistä eikä näin ollen tämän tutkimuksen kannalta relevanttia valmista mittaria opiskelijatyytyväisyyden mittaamiseen löytynyt.
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4.3.2 Opiskelijatyytyväisyyden ennustaminen
Kuten jo aiemmin on todettu, käsillä olevassa tutkimuksessa on tavoitteena selvittää myös sitä, millä tekijöillä opiskelijatyytyväisyyttä voidaan mahdollisesti selittää ja ennustaa. Koska opiskelijaa voidaan pitää koulutusorganisaation näkökulmasta kuluttajana/asiakkaana (vrt. Denning 2001, Pate 2003, Wiers-Jenssen ym.
2002), käsillä olevassa tutkimuksessa sovelletaan Oliver’in (1980) kehittämää
Expectation-Confirmation-teoriaa (ECT) tyytyväisyyden ennustamiseen ja mallintamiseen. Kyseistä teoriaa on käytetty muutamissa kuluttaja- ja asiakastyytyväisyyttä tarkastelevissa tutkimuksissa (esim. Oliver 1980; 1993). ECT-teoriaa on
soveltaen käytetty myös muutamissa tietojenkäsittelytieteen piiriin liittyvissä
tutkimuksissa (esim. Atchariyachanvanich ym. 2006; 2007, Bhattacherjee 2001,
Limayem ym. 2007 ja Koppius ym. 2005).
Kuviossa 6 on esitetty ECT-teoria kaaviona. Käsillä olevassa tutkimuksessa
ECT-teoria toimii luvun 4 eri osa-alueita yhdistävänä teoriana.

Expectations

Confirmation

Satisfaction

Repurchase
intention

Perceived
performance

Kuvio 6. Expectation-Confirmation-teoria (mukaeltu lähteestä Bhattacherjee 2001).

Tässä tutkimuksessa mallia sovelletaan siten, että ”expectations” tarkoittaa vastaajien osaamistarpeita ja koulutusodotuksia, ”perceived performance” koulutuksen tuottamia osaamisvalmiuksia, ”confirmation” osaamisvalmiuksien ja osaamistarpeiden välistä kuilua45 ja ”satisfaction” opiskelijatyytyväisyyttä. Mallissa
on esitetty harmaana se osa, jota tässä tutkimuksessa ei sovelleta. Koska opiskelijatyytyväisyys perustuu tässä tutkimuksessa vastaajien subjektiivisiin näkemyksiin, on sovellettavaan teoriaan lisätty myös vastaajiin liittyvät ulkoiset tekijät sen
selvittämiseksi, missä määrin ne yhdessä teorian muiden muuttujien kanssa selit45
ECT-teoriaa on joissain yhteyksissä kutsuttu myös ”disconfirmation of expectations” -teoriaksi
(Bhattercherjee 2001).
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tävät ja ennustavat opiskelijatyytyväisyyttä. Kuviossa 7 on esitetty empiirisesti
sovellettava ECT-teoria.

OSAAMISVALMIUDET
(perceived
performance)
OPISKELIJATYYTYVÄISYYS
(satisfaction)

ULKOISET
TEKIJÄT

KUILUT
(confirmation)

OSAAMISTARPEET
(expectations)

Kuvio 7. Empiirisesti sovellettava Expectation-Confirmation -teoria.

ECT-teoriassa (mallissa) osaamistarpeet tarkoittavat vastaajien arvioimia työelämän osaamistarpeita (so. työhön liittyviä tiedollisia ja taidollisia vaatimuksia) ja
osaamisvalmiudet koulutuksen tuottamia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia (so.
opiskeluprosessin tuottamia lopputuloksia eli oppimistuloksia). Koulutusodotukset, jotka tarkoittavat vastaajien sisällöllisiä painotuksia ja jotka olivat aluksi mukana sovellettavassa mallissa, jouduttiin ottamaan jälkikäteen mallista pois ennustamisessa käytettävän menetelmän kannalta liian pienen (n = 23) vastaajajoukon
takia. Kuilut tarkoittavat osaamisvalmiuksien ja osaamistarpeiden välistä erotusta,
toisin sanoen sitä, miten palveluprosessin (opiskeluprosessin) tuottamat lopputulokset (osaamisvalmiudet) vastasivat asiakkaan (valmistuneen opiskelijan) tarpeita (tässä kyse on myös asiakaskeskeisestä laadusta, vrt. Lillrank 1998). Ulkoisiin
tekijöihin liittyy vastaajan ikä, urakehitys, työkokemus, valmistumisvuosi ja sukupuoli. Opiskelijatyytyväisyyteen sisältyy 10 eri osiota (ks. liite 5).
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4.4

Teoreettisen taustan ja keskeisten käsitteiden yhteenveto

Seuraavaan taulukkoon 25 on koottu yhteenvetona tutkimuksen keskeiset käsitteet,
niiden sisällöt, se, miten ne kytkeytyvät käsitteelliseen viitekehykseen (kuvio 5)
sekä miten ne ilmenevät tässä tutkimuksissa. Koska käsillä olevassa tutkimuksessa liikutaan osittain eri tieteenalojen raja-alueilla, on tärkeää selvittää, mitä tutkimuksen keskeisillä käsitteillä tämän tutkimuksen kontekstissa tarkoitetaan. Keskeisten käsitteiden tarkastelulla ja määrittelyllä luodaan myös pohjaa tutkimuksen
empiiristen mittavälineiden laadinnalle ja teorianmuodostukselle.
Taulukko 25. Keskeiset käsitteet.
Käsite

Lyhyt kuvaus ja ilmentyminen tässä tutkimuksessa

Tieto ja tietämys

Tietämys (knowledge) on ”joukko organisoituja ja perusteltuja ajatuksia (ideoita),
jotka lisäävät yksilön toimintakapasiteettia”. Antiikin kreikkalaiset erottivat neljä eri
tiedon muotoa: episteme, techne, prhonesis ja metis. Episteme on abstraktia ja
yleistä, jaettua teoreettista tietämustä, joka koskee erityisesti akateemista tietoa.
Techne taas kuvaa käytännöllistä tietämystä käsityössä ja taiteessa tai muussa
käytännön toiminnassa (capability, capacity to accomplish task) kattaen myös
tekniikat. Prhonesis viittaa persoonalliseen, sosiaaliseen tietämykseen ja viisauteen jokapäiväisen kokemuksen ja vuorovaikutuksen tasolla (practical and social
wisdom), eikä se ole helposti jaettavissa. Metis tarkoittaa ”arvaukseen perustuvaa” tai ”älykästä” tietämystä (conjectural knowledge/intelligence), joka on ”hiljaista” tietoa (tacit knowledge). Koulutuksen aikana hankittu formaali tietämys
(vrt. kreik. episteme ja techne) on luonteeltaan toistettavaa, loogisesti yhtenäistä
akateemista tietoa. Käytännön tieto on toiminnallista, informaalia ja henkilökohtaista tietoa, joka rakentuu subjektiivista omakohtaisista kokemuksista. Metakognitiivinen tietämys voidaan määritellä tiedoksi omasta ajattelusta ja toiminnasta,
jota voidaan edistää reflektiolla. Kuvion 5 mukaisesti opiskelu ja työelämä tuottavat yksilölle tietoja ja tietämystä, jotka luovat, lisäävät ja edistävät osaamisvalmiuksia.
Tiedon lajit eivät ilmene empiirisesti tässä tutkimuksessa.

Taito

Tarkoittaa taitoa, joka on hankittu harjoittelemalla ja joka mahdollistaa tietämyksen soveltamisen ongelman ratkaisussa. Ongelmanratkaisuissa tieto ja taito
yhdistyvät käsitteiden ja prosessin kautta. Taito ilmenee myös suoriutumisvalmiuksina ja asiantuntijuutena jossain käytännön tehtävässä. Kuvion 5 mukaisesti
opiskelu ja työelämä tuottavat yksilölle taitoja, jotka luovat, lisäävät ja edistävät
osaamisvalmiuksia. Ilmenee tässä tutkimuksessa koulutuksen tuottamina taidollisina valmiuksina mutta vain yhdessä tiedollisten valmiuksien kanssa eli empiirisesti tiedollisia ja taidollisia valmiuksia ei tässä tutkimuksessa eritellä.
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Käsite

Lyhyt kuvaus ja ilmentyminen tässä tutkimuksessa

Osaaminen

Osaaminen (know how) ilmenee aktiivisena tietämisenä (knowing), jossa tieto ja
sen sisältö, taito ja näiden soveltaminen yhdistyvät. Todellinen osaaminen syntyy
perustietopohjan lisäksi taidoista, asenteista, arvoista, kontakteista ja kokemuksista. Kuvion 5 mukaisesti opiskelu ja työelämä tuottavat yksilölle tietoja, tietämystä, kykyjä ja taitoja, jotka luovat, lisäävät ja edistävät osaamisvalmiuksia.
Osaamisvalmiudet edistävät osaamista, joka taas lisää yksilön osaamisvalmiuksia. Suuri osa osaamisesta on luonteeltaan ”hiljaista”, ”sanatonta” (tacit). Tässä
tutkimuksessa osaaminen nähdään taidon synonyyminä (vrt. taidon määritelmä).

Osaamisvalmiudet

Kuvion 5 mukaisesti opiskelu ja työelämä tuottavat yksilölle tietoja, tietämystä,
kykyjä ja taitoja, jotka luovat, lisäävät ja edistävät osaamisvalmiuksia. Osaamisvalmiudet edistävät osaamista, joka taas lisää yksilön osaamisvalmiuksia.
Osaamisvalmiuksilla tarkoitetaan siis niitä tietoja, taitoja, kykyjä ja osaamista,
joita muodollinen koulutus tuottaa ja jotka 1) luovat pohjaa alan osaajaksi ja
asiantuntijaksi kehittymiselle työelämän kontekstissa ja 2) antavat valmiuksia
selviytyä jostakin työelämän konkreettisesta tehtävästä tai suorituksesta. Ilmenevät käsillä olevassa tutkimuksessa koulutuksen tuottamina tiedollisina ja taidollisina valmiuksina ja osaamisena (skills provided by the education) ennallta määritellyillä osaamisalueilla ja -kohteilla. Ilmentävät myös opiskeluprosessin lopputuloksia eli oppimistuloksia sekä koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Osaamistarpeet

Tarkoittavat yksilön työtehtäviin liittyviä tiedollisia ja taidollisia tarpeita (knowledge/skills needs). Ilmenevät tässä tutkimuksessa yksilön työhön liittyvinä tiedollisina ja taidollisina vaatimuksina (required knowledge/skills) ennalta määritellyillä
osaamisalueilla ja -kohteilla.

Koulutusodotukset

Koulutusodotuksilla (education expectations) tarkoitetaan niitä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia ja osaamista, joita työelämän edustajat odottavat formaalissa
koulutuksessa tuotettavan Ilmenevät koulutuksen sisällöllisinä painotuksina ja
painopistealueina ennalta määritellyillä osaamisalueilla ja -kohteilla.

Koulutuksen
työelämävastaavuus

Koulutuksen työelämävastaavuudessa voidaan erottaa kolme erilaista tulkintaa
eli 1) työelämän osaamistarpeita (required knowledge/skills) korostava tulkinta, 2)
työelämän koulutusodotuksia (education expectations) korostava tulkinta ja 3)
yksilön urakehitystä korostava tulkinta. Ilmenee osaamisvalmiuksien ja osaamistarpeiden sekä osaamisvalmiuksien ja koulutusodotusten välisenä vastaavuutena
sekä siinä, kuinka hyvin koulutus tukee yksilön urakehitystä. Ilmenee myös
vaikuttavuuskeskeisenä laatuna sekä koulutuksen vaikuttavuutena. Urakehitystä
korostavaa työelämävastaavuutta ei tutkita empiirisesti.
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Käsite

Lyhyt kuvaus ja ilmentyminen tässä tutkimuksessa

Opiskelijatyytyväisyys Tarkoittaa yksilön (koulutusorganisaation asiakkaan) opiskeluprosessin aikaista
ja koulutuksen jälkeistä tyytyväisyyttä opiskeluun ja koulutukseen. Ilmenee
subjektiivisena asiakastyytyväisyytenä suoritettuun tutkintoon, opiskeluun, koulutukseen, opetustarjontaan, opetuksen sisältöön, opetuksen laatuun, suuntautumisvaihtoehtoon, yliopistoon ja laitokseen, opiskelupaikkaan sekä valittuun
koulutusalaan. Ilmentää myös opiskeluun ja koulutukseen liittyviä suunnittelukeskeisiä ja prosessikeskeisiä laatutekijöitä.
Koulutuksen laatu

Tarkoittaa koulutukseen liittyviä laatutekijöitä (ks. taulukko 23). Ilmenee tässä
tutkimuksessa

subjektiivisena

opiskelijatyytyväisyytenä,

oppimistuloksina

ja

koulutuksen työelämävastaavuutena.
Asiantuntijuus

Kuvion 5 mukaisesti opiskelu ja työelämä tuottavat yksilölle tietoja, tietämystä,
kykyjä ja taitoja, jotka luovat, lisäävät ja edistävät osaamisvalmiuksia. Osaamisvalmiudet edistävät osaamista, joka taas lisää yksilön osaamisvalmiuksia.
Osaamisen ja osaamisvalmiuksien kehittyminen on monimutkainen iteratiivinen
prosessi, jossa koulutuksessa hankittu perustietämys (perustiedot ja -taidot)
jalostuu käyttökelpoiseksi ja hyvin organisoituneeksi osaamiseksi käytännön
kokemusten myötä ja joka ajan ja kokemuksen karttuessa johtaa asiantuntijatason osaamiseen. Asiantuntijuus tarkoittaa taitoa ja kykyä etsiä uusia toimintamuotoja ja malleja olemassa olevan tiedon pohjalta. Asiantuntijuus edellyttää
alan syvällistä käsitteellistä ymmärtämistä ja se on yhteydessä siihen kontekstiin,
jossa asiantuntijuuden oppiminen tapahtuu. Ei käsitellä empiirisesti tässä tutkimuksessa.

Ulkoiset tekijät

Tarkoittavat yksilön työhön kiinteästi liittyviä ulkoisia tekijöitä (ammattiryhmä ja
organisaatio) sekä yksilöön itseensä kiinteästi liittyviä ulkoisia tekijöitä (ikä,
valmistumisvuosi, työkokemus, urakehitys). Urakehityksellä tarkoitetaan käsillä
olevassa tutkimuksessa yksilön työuralla etenemiseen perustuvaa kehitystä.

Opintosisällöt

Tarkoittavat tietojenkäsittelytieteiden koulutusalojen yksityiskohtaisia opetussisältöjä ja opetussisältösuosituksia. Ilmenevät tässä tutkimuksessa empiirisen tarkastelun kohteina (koulutusodotukset) olevia osaamisalueina ja -kohteina sekä
erilaisina opintosisältösuosituksina (esim. Computing Curricula -suositukset (ks.
luku 3.2).

Taulukossa 25 esitettyjen käsitteiden sisällöt ja merkitys perustuvat luvuissa 3 ja 4
esitettyjen tutkimusten ja selvitysten tuloksiin. Vaikka kaikkia taulukossa 25 esitettyjä käsitteitä ei tässä tutkimuksessa empiirisesti käsitelläkään, on niiden esittely kuitenkin nähty kokonaisuuden hahmottamisen kannalta tärkeäksi.
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5

Tutkimuskohde, menetelmät, aineiston
analyysimenetelmät, mittarit ja aineisto

Tässä luvussa kuvataan lyhyesti tutkimuskohdetta sekä tarkastellaan tutkimusmenetelmään, tutkimuksen mittavälineisiin, tutkimuksen luotettavuuteen, aineiston
analyysimenetelmiin sekä kohdejoukkoon ja tutkimusaineistoon liittyviä kysymyksiä. Kohdassa 5.1 kuvataan tutkimuskohdetta, kohdassa 5.2 käytettyä tutkimusmenetelmää ja käytettyjä aineiston analyysimenetelmiä ja kohdassa 5.3 mittareiden konstruointia. Kohdassa 5.4 tarkastellaan mittauksen validiteettia ja luotettavuutta ja kohdassa 5.5 tutkimuksen kohdejoukkoa sekä saatua aineistoa.
5.1

Oulun yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos

Kuten jo aiemmin on todettu, käsillä olevan tutkimuksen kohderyhmänä on Oulun
yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella vuosina 1972–2006 tutkinnon suorittaneet opiskelijat. Seuraavassa kuvataan lyhyesti tutkimuskohdetta. Esittely
perustuu kyseisen laitoksen www-sivuihin.
Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos perustettiin 1960-luvun lopussa. Tuolloin laitoksella työskenteli yksi professori ja yksi assistentti. Oulun
yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella on vankat perinteet ja hyviä kokemuksia yhteistyöstä tietoteollisuusalan yritysten kanssa. Työelämään orientoitunut
tapa suorittaa opinnot tarkoittaa sitä, että kurssien harjoitus- ja projektityöt on
suunnattu vastaamaan yritysten tarpeita; ne tehdään yhteistyössä yritysten kanssa.
Tämä palvelee opiskelijoita, joista valtaosa työskentelee jo opiskeluaikanaan.
Opiskelussa painotetaan käytännön ja konkreettisuuden merkitystä: asiat opitaan ja niitä tutkitaan samalla tieteellisestä näkökulmasta. Tieteellisyys painottuu
ammatillisen oppimisen syventämiseen. Opiskelija oppii oman tieteenalansa perusteet sekä ammattitaidon käytännön työhön.
Opiskelussa korostetaan myös niitä sosiaalisia taitoja, jotka työelämässäkin
ovat tärkeitä. Opetuksessa painotetaan ryhmätyötaitojen ja viestinnän merkitystä.
Kunkin suuntautumisvaihtoehdon sisällä opiskelijat pystyvät rakentamaan asiantuntijuutensa joustavasti kiinnostuksensa mukaan. Lisäksi laitoksella on hyvät
mahdollisuudet vaihto-opiskeluun, ja laitoksella käy myös vierailevia ulkomaalaisia opettajia. Jo opiskeluaikana opiskelija voi osallistua kansainvälisiin projekteihin. Sivuaineiksi suositellaan esimerkiksi sosiologiaa, elokuvatutkimusta, psykologiaa, matematiikkaa, kasvatustiedettä ja taloustieteitä. Opiskelija voi valita sivuaineensa hyvin vapaasti.
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Tulevaisuudessa työtekijän tulee hallita yhä laajemmin eri aloja. Tietojenkäsittelytieteiden laitokselta valmistuu ihmisiä, jotka hallitsevat laajojen kokonaisuuksien koordinoinnin informaatioteknologian alalla. Loppututkinnon suorittanut
filosofian maisteri voi valita työuransa hyvin monipuolisesti sekä asiantuntijaettä johtotehtävistä. Esimerkiksi luovuus ja taiteelliset kyvyt ovat hyödyksi uusmedia-alalla; talouselämän tuntemuksesta taas on hyötyä esimerkiksi projektipäällikön tehtävissä.
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen pysyvä opetus ja tutkimus tapahtuu Oulussa ja Kajaanissa. Lisäksi tietojenkäsittelytieteiden maisteritutkintoon tähtäävää
opetusta annetaan tai on annettu eri maisteriohjelmien kautta myös Nivalassa,
Kuusamossa, Kemissä, Raahessa, Ylivieskassa ja Haapavedellä. Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tutkimus jaetaan tietojärjestelmiin ja ohjelmistotuotantoon
liittyvään tutkimukseen. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma sisältää viisi
suuntautumisvaihtoehtoa, joita ovat digitaalinen media, mobiilipalvelut, ohjelmistotuotanto, tietojärjestelmät ja ohjelmistoliiketoiminta. Kajaanin suuntautumisvaihtoehdot ovat ohjelmistotuotanto ja ohjelmistoliiketoiminta. Erillisrahoitteisia,
vuosina 2001–2007 toteutettuja, vanhaan tutkintorakenteeseen pohjautuvia maisteriohjelmia ovat olleet digitaalisen median maisteriohjelma, ohjelmistotuotannon
maisteriohjelma ja mobiilipalvelujen maisteriohjelma. Meneillään oleva, Raahessa ja Oulussa toteutettava tietoturvan maisteriohjelma perustuu uuteen tutkintorakenteeseen.
Vuoden 2007 alussa Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella oli
kirjoilla noin 1 400 opiskelijaa. Muuntokoulutuksessa ja erillisissä maisteriohjelmissa opiskelijoita oli yhteensä hieman yli 300. Vuoden 2008 loppuun mennessä
laitokselta on valmistunut hieman yli tuhat opiskelijaa. 29.6.2006 mennessä tietojenkäsittelytieteiden laitoksella on tutkinnon suorittanut 749 henkilöä, jotka siis
muodostavat tämän tutkimuksen kohdejoukon. Kyselyyn vastanneista 210 vastaajasta 94 % on suorittanut ylemmän korkeakoulutukinnon (FM/FK) ja 6 % alemman korkeakoulututkinnon (LuK).
5.2

Tutkimusmenetelmät ja aineiston analyysimenetelmät

Tässä tutkimuksessa päädyttiin kyselytutkimusmenetelmään, koska kyselytutkimuksen vahvuuksia ovat kohteiden helppo saavutettavuus, nopeus, vastausten
yhteismitallisuus, vähäinen resurssitarve ja kehittyneet analysointimenetelmät.
Kyselymenetelmän uhkia ja heikkouksia taas ovat syvällisen tiedon esille saamisen vaikeus, tiedon pinnallisuus ja kaavamaisuus. Myös muuttujien semanttiset
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tulkinnat saattavat olla eräs kvantitatiivisen tutkimuksen virhetekijöiden aiheuttaja (Heikkilä 2001). Merkkejä tulkintaongelmista ei kuitenkaan havaittu.
Yhdeksi tutkimuksen haasteeksi osoittautui mittavälineiden ja kyselylomakkeiden suunnittelu. Tämä johtui periaatteessa kahdesta syystä: ensiksikin siitä,
miten saada tutkimuksen tavoitteisiin nähden riittävästi informaatiota ja toiseksi
siitä, miten pitää samanaikaisesti kyselyn pituus ja laajuus kohtuullisena. Kyselyistä tuli verrattain laajoja, mutta toisaalta ne antoivat tulosten perusteella tutkimustavoitteisiin nähden riittävästi informaatiota. Aineiston ja sen analysoinnin
sekä niistä johdettujen johtopäätösten perusteella vaikuttaa siltä, että kyselylomakkeiden ja niiden sisältöjen suunnittelussa onnistuttiin vähintäänkin kohtuullisen hyvin. Myös vastaajien antamat kommentit ja toisaalta myös vähäinen kritiikki olivat osoitus aineiston hankinnan vähintäänkin kohtalaisen hyvästä onnistumisesta.
Kuten jo johdannossa on todettu, tässä tutkimuksessa käytetty koulutusodotusnäkökulma on uusi eikä sitä varten kehitettyjä mittavälineitä ollut käytettävissä,
joten mittari oli kehitettävä itse. Kehitetyssä koulutusodotusmittarissa koulutusodotusarviot perustuvat vastaajien osaamisalue- ja osaamiskohdekohtaisiin
prosentuaalisiin painotuksiin (ks. liite 2), joista laskettiin painotetut prosenttiosuudet. Tulosten perusteella koulutusodotusmittari toimi hyvin eikä tulkintaongelmia esiintynyt. Saaduista vastauksista vain kaksi oli sellaisia, joissa ilmoitettiin,
että koulutusodotuskyselyssä olevaa prosentuaalisten painotusten laskemista ei
ymmärretty.
Tässä tutkimuksessa kehitetyt osaamistarve- ja koulutusodotusmittarit ovat
tarkastelun kohteena olevien osaamisalueiden ja -kohteiden osalta koulutus- ja
tieteenalakohtaisia, joten mittarien sisältö on määriteltävä koulutusala- ja tieteenalakohtaisesti mittarien perusperiaatteiden säilyessä kuitenkin samana. Koska
myös koulutusodotuskyselyn osalta kyseessä oli ”manuaalinen” paperiversio,
voidaan sen puutteena pitää sitä, että painotetut prosentit on laskettava käsin.
Kehittämällä vastaava elektroninen mittaväline voidaan myös painotusten laskeminen mahdollisesti automatisoida.
Käsillä olevassa tutkimuksessa empiirisen aineiston hankinta perustui postikyselyyn, johon vastattiin anonyyminä. Ongelmaksi tällaisessa postikyselyssä
tulee se, että ei voida tietää, ketkä kohdejoukosta ovat vastanneet kyselyyn ja
ketkä ovat jättäneet vastaamatta. Näin ollen, jos muistutuskirjeet halutaan lähettää,
ne on lähetettävä palautekuorineen kaikille kohdejoukon henkilöille. Taloudellisesti tällainen menettely tulee hyvin kalliiksi, jos kyseessä on suuri kohdejoukko.
Tässä tapauksessa olisi pitänyt lähettää 680 muistutuskirjettä palautuskuorineen ja
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postimerkkeineen eli yhteensä 1360 kirjekuorta postimerkkeineen. Tämä olisi
tullut hyvin kalliiksi, minkä vuoksi muistutuskirjeitä ei ollut mahdollista lähettää.
Toisaalta herää väistämättä kysymys siitä, kuinka paljon vastauksia olisi mahdollisesti saatu lisää, jos muistutuskirjeet olisi lähetetty. Esimerkiksi vastaajaryhmää
3 koskeva aineisto jäi pieneksi (33 vastausta, joista kymmenen vastauslomaketta
jouduttiin hylkäämään niissä ilmenneiden puutteiden takia), joten muistutuskirje
olisi mahdollisesti tuottanut myös näiltä osin suuremman aineiston. Toisaalta
tämän tutkimuksen kohdalla edes sähköisen kyselyn (esim. Webropol) käyttö ei
olisi auttanut asiaa, koska kohdejoukon sähköpostiosoitteet eivät olleet käytettävissä (mikäli sähköpostiosoitteet ovat käytettävissä, Webropol-ohjelmistolla voidaan lähettää toistuvasti muistutuksia pelkästään niille, jotka eivät ole vastanneet
kyselyyn).
Aineiston analysointimenetelmät
Aineiston analysoinnissa keskeisiä menetelmiä olivat pääkomponenttianalyysi,
regressioanalyysi, korrelaatioanalyysi, rakenneyhtälömallinnus sekä erilaiset keskiarvotestit. Muuttujien analysoinnissa on käytetty parametrisia testejä, koska
testien jakauma- ja muut oletukset ovat voimassa. Parametriset testit edellyttävät
yleensä jakaumaoletuksia (esim. normaalijakauma), ei-parametrisia testejä käytetään silloin, kun ei oleteta mitään taustajakaumaa, aineiston koko on pieni tai jos
mittarin muuttujat ovat luokittelu- tai järjestysasteikollisia (Metsämuuronen 2004).
Tosin myös hyvän järjestysasteikollisen mittarin osalta käytetään yleisesti parametrisia testejä (Metsämuuronen 2002). Näin tehdään myös käsillä olevassa tutkimuksessa. Itse asiassa monien muuttujien mittarit ovat voimakkaampia kuin
järjestysasteikon, vaikka ne eivät täytäkään intervalliasteikon oletusta samanmittaisista väleistä. Tämä ei kuitenkaan ole Billingsin ja Wrotenin (1978) mukaan
kriittistä silloin, kun muuttujaa mitataan useilla osioilla, joilla on riittävä määrä
arvoja. Tilastollisista keskiarvotesteistä tutkimuksessa käytetään t-testiä ja varianssianalyysiä sekä edellä mainittujen keskiarvotestien lisäksi kuiluanalyysiä46
(gap-analysis), joka myös voidaan luokitella keskiarvotestiksi.

46

Yksilön osaamisvalmiuksien ja työelämän osaamistarpeiden kohtaamisen tarkasteluun Rouda ja
Kusy (1995) suosittelevat kuiluanalyysiä.
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Korrelaatioanalyysi
Yksinkertaisin tapa tutkia muuttujien välisiä yhteyksiä on tarkastella niiden välisiä korrelaatioita. Korrelaatioanalyysin tuloksia voidaan käyttää pohjana jatkoanalyyseille, kuten esimerkiksi pääkomponentti-, faktori- ja regressioanalyyseille.
Tässä tutkimuksessa korrelaatioanalyyseissä käytetään Pearson’in tulomomenttikorrelaatiokerrointa r (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) jatkuvien muuttujien osalta ja Spearman’in järjestyskorrelaatiokerrointa järjestysasteikollisten muuttujien osalta. On huomattava, että korrelaatio ei vielä ole todiste
muuttujien välisestä kausaalisuhteesta (syy → seuraus) (Heikkilä 2001).
Varianssianalyysi
Varianssianalyysillä tutkitaan sitä, onko ryhmien välisissä keskiarvoissa tilastollisesti merkittäviä eroja. Mikäli ryhmitteleviä muuttujia on vain yksi, on kyseessä
yksisuuntainen varianssianalyysi (Oneway ANOVA). Käsillä olevassa tutkimuksessa yksisuuntaista varianssianalyysiä käytetään erilaisten ryhmien (ammattiryhmä, organisaatiotyyppi, aikatekijät, ikäryhmät) vaikutusten tarkastelussa osaamistarpeisiin, koulutusodotuksiin, koulutuksen tuottamiin osaamisvalmiuksiin ja
kuiluihin silloin, kun ryhmitteleviä muuttujia on enemmän kuin kaksi. Kun ryhmitteleviä muuttujia on vain kaksi, käytetään riippumattomien parien t-testiä sekä
verrannollisten parien t-testiä.
Varianssianalyysillä ja riippumattomien parien t-testillä on kolme keskeistä
oletusta, joiden tulisi toteutua: havainnot ovat toisistaan riippumattomia, kunkin
ryhmän populaatiot ovat normaalisti jakautuneita ja kunkin ryhmän varianssit
ovat yhtä suuret. Varianssien homogeenisuutta voidaan tarkastella Levenen testin
avulla. Varianssianalyysi ei kerro, minkä ryhmien välillä eroja mahdollisesti on,
joten se tarvitsee tuekseen ns. post hoc -testin, jonka avulla selvitetään, minkä
ryhmien välillä tilastollisesti merkittäviä eroja esiintyy. Esimerkiksi SPSSohjelmistoon sisältyy 18 erilaista post hoc –testiä (Metsämuuronen 2002), joita ei
tässä kuitenkaan tarkemmin käsitellä. Tässä tutkimuksessa käytetään Tukeyn post
hoc -testiä.
Pääkomponenttianalyysi
Käsillä olevassa tutkimuksessa pääkomponenttianalyysiä käytetään osaamistarpeita sekä opiskelijatyytyväisyyttä koskevien aineistojen tiivistämisessä. Pää125

komponenttianalyysissä (PCA) oletetaan, että muuttujien välillä on aitoja korrelaatioita. Pienet korrelaatiot ja aineistossa mahdollisesti olevat outlierit (poikkeavat havainnot) saattavat johtaa siihen, että tulokset eivät ole mielekkäitä. Tabachnick ja Fidell (2000) suosittavat, että mikäli yksikään korrelaatio ei ole > 0,30, ei
pääkomponenttianalyysiä kannata tehdä. Toiseksi otoskoon tulee olla riittävä
(vähintään 5 x muuttujien määrä), jotta tulokset olisivat luotettavia. Pääkomponenttianalyysissä muuttujien ei tarvitse välttämättä olla normaalisia, mutta toisaalta tulokset ovat vakuuttavampia, jos muuttujat ovat normaalisti jakautuneita. Käsillä olevassa tutkimuksessa muuttujat olivat hyvin normaalijakauman piirissä.
Multikollineiaarisuus eli usean muuttujan välinen yhteisvaihtelu ei myöskään ole
pääkomponenttianalyysissä ongelma, toisin kuin faktorianalyysissä (Metsämuuronen 2002).
Ennen pääkomponenttianalyysiä tutkitaan, onko aineistosta muodostettu korrelaatiomatriisi sovelias pääkomponenttianalyysille. Bartlettin testi tutkii hypoteesia, ovatko korrelaatiot nollia. Jos Bartlettin testin tilastollinen merkitsevyys (p)
> 0,05, ei korrelaatiomatriisi ole sovelias pääkomponentti- tai faktorianalyysille.
Kaiser-Meyer-Olkin-testissä lasketaan suhde korrelaation ja korrelaation + osittaiskorrelaation välillä. Jos testi antaa arvon 0,6 tai suurempi, on korrelaatiomatriisi sovelias faktori- ja pääkomponenttianalyysille (Metsämuuronen 2002).
Regressioanalyysi
Käsillä olevassa tutkimuksessa regressioanalyysiä käytetään, kun analysoidaan
ulkoisten tekijöiden (ikä, sukupuoli dummy-muuttujaksi koodattuna, urakehitys,
työkokemus, valmistumisvuosi) vaikutuksia osaamistarpeisiin, koulutusodotuksiin, koulutuksen tuottamiin osaamisvalmiuksiin ja kuiluihin. Regressioanalyysissä pyritään selvittämään, kuinka paljon toisella muuttujalla voidaan selittää toista
muuttujaa. Selittäviä muuttujia voi olla useita. Yleensä selittävä(t) ja selitettävä
muuttuja on intervalliasteikollinen, jatkuva muuttuja (Metsämuuronen 2002.)
Regressioanalyysin perusoletuksena on, että mallin selittymättä jäänyt osa eli
residuaalit ovat normaalisti jakautuneita ja niiden hajonta on tasainen eli homoskedastinen. Tämän edellytyksenä on, että selitettävä muuttuja on normaalisti jakautunut. (Metsämuuronen 2002). Regressioanalyysissä myös havaintojen määrän
tulee olla kohtuullinen selittävien muuttujien määrään nähden. Hairin ym. (1998:
166) mukaan havaintojen määrä/selittävä muuttuja on minimissään 5, mutta suositeltava määrä olisi 15–20. Askeltavassa (stepwise) metodissa havaintoja/selittävä muuttuja pitäisi olla 50. Regressioanalyysin oletuksena on myös, että
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selittävät muuttujat korreloivat kohtuullisesti selittävän muuttujan kanssa, mutta
eivät liian voimakkaasti muiden selittävien muuttujien kanssa. Ilman riittävän
suuria korrelaatioita ei synny kunnollisia malleja, mutta toisaalta selittävien muuttujien väliset korrelaatiot saattavat aiheuttaa multikollineaarisuudeksi nimitetyn
ilmiön. SPSS-ohjelmistossa multikollineaarisuutta voidaan tarkastella Colleniarity Statistics -valinnan tuottamien estimaattien avulla (Metsämuuronen 2002.)
Kyse on selittävien muuttujien välisestä multikollineiaarisuudesta, jos estimaateista VIF-arvo (Variance Inflation Factor) >10. Singulaarisuudesta on kyse silloin, kun Tolerance-arvo <0,1. (Hair ym. 1998:193.) Autokorrelaatiota (virhetermien keskinäinen korrelaatio) voidaan tarkastella Durbin-Watson -testillä. Testissä arvo 2 osoittaa, että autokorrelaatiota ei esiinny. Arvot nollan ja 2:n välillä
osoittavat positiivista autokorrelaatiota ja arvot 2:n ja 4:n välillä taas negatiivista
autokorrelaatiota (Kennedy 2001: 121–126).
Regressiomallissa standardoitu regressiokerroin (beta) kertoo selitettävän
muuttujan arvon muutokset (positiivinen/negatiivinen), kun yksi selittävä muuttuja muuttuu yhden yksikön muiden selittävien muuttujien pysyessä ennallaan (ceteris paribus). Selitysaste (R2) kertoo, kuinka paljon regressiomallin selittävät
muuttujat aiheuttavat selitettävän muuttujan vaihtelusta ja kuinka paljon virhetermillä on siihen vaikutusta. Jos mallissa on useita selittäviä muuttujia, on käytettävä korjattua selitysastetta (Adjusted R Square), joka ottaa huomioon malliin
sisältyvien selittävien muuttujien lukumäärän (Watsham & Parramore 1997: 203204.)
SEM-mallinnus ja PLS
Rakenneyhtälömallinnus (Structural Equation Modeling, SEM) on menetelmä,
joka mahdollistaa monimutkaisten, yhden tai useamman riippumattoman muuttujan (independent variable) ja riippuvan muuttujan (dependent variable) välisten
suhteiden tutkimisen. Muuttujat voivat olla faktoreita tai mitattuja muuttujia.
Esimerkkinä SEM-mallinnuksesta voidaan mainita kovarianssipohjainen
LISREL-mallinnus ja regressiopohjainen PLS (Partial Least Square)-mallinnus.
Käsillä olevassa tutkimuksessa PLS-menetelmää käytetään latenttien ja mitattujen muuttujien välisten yhteyksien tarkastelussa. PLS-menetelmän kohdalla
tutkimuksessa käytettyjen mittareiden indikaattorit (yksittäiset muuttujat) on luokiteltu opiskelutyytyväisyyttä lukuun ottamatta formatiivisiksi muuttujiksi (ks.
luku 5.3). Toisin kuin reflektiivisten muuttujien kohdalla, multikollineaarisuus on
ongelma formatiivisten muuttujien kohdalla (Jarvis ym. 2003). Käsillä olevassa
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tutkimuksessa merkkejä multikollineaarisuudesta ei esiintynyt. Formatiivisten
mittareiden reliabiliteetin estimoinnissa ei voida käyttää perinteisiä menetelmiä
(faktorilataukset ja reliabiliteetikerroin), vaan sisäistä konsistenssia tarkastellaan
latenttien muuttujien indikaattoreiden sisäisellä painoarvolla (inner weight) ja
niiden tilastollisella merkittävyydellä (Jarvis ym. 2003). Näin on menetelty myös
käsillä olevassa tutkimuksessa.
Oleellisimmat erot esimerkiksi kovarianssipohjaisen LISREL-mallinnuksen
ja regressiopohjaisen PLS-menetelmän välillä ovat siinä, että LISREL-mallinnus
on herkkä multikollineaarisuudelle, mitä taas PLS-menetelmä ei ole (poikkeuksena formatiiviset muuttujat). LISREL-mallinnus edellyttää vahvaa taustateoriaa,
PLS-menetelmä on tässä suhteessa joustavampi. LISREL-mallinnus edellyttää
myös, että indikaattorit ovat reflektiivisiä, PLS-menetelmää taas voidaan käyttää
sekä reflektiivisten että formatiivisten indikaattoreiden mallinnuksessa. Reflektiiviset ja formatiiviset muuttujat poikkeavat toisistaan siinä, että reflektiivisten
muuttujien käyttö edellyttää merkittäviä korrelaatioita muuttujien välillä, formatiivisten muuttujien osalta merkittäviä korrelaatioita ei edellytetä (ks. Petter et al.
2007).
LISREL-mallinnus edellyttää myös suurta havaintomäärää (>200), PLSmenetelmää taas voidaan käyttää huomattavasti pienemmällä havaintoaineistolla
(Chin 2005). ”The results show that the PLS approach can provide information
about the appropriateness of indicators at sample size as low as 20” (Chin &
Newstead 1999). Käsillä olevassa tutkimuksessa havaintoaineiston määrälle asetetut kriteerit täyttyivät. LISREL-mallinnuksessa malli joudutaan indentifioimaan
(Metsämuuronen 2002), PLS-menetelmässä malli on aina indentifioituva (Chin
2005).
5.3

Mittarien konstruointi

Hufnagel ja Conca (1994) toteavat, että standardoitujen kysymysten käyttö kyselytutkimuksessa perustuu kolmeen perusoletukseen: 1) enemmistö vastaajista
ymmärtää kysymykset samalla tavalla, 2) vastaajat käsittävät tutkittavan ärsykkeen tai ilmiön samalla tavalla ja 3) vastaukset annetaan tavalla, joka sallii tutkijan tulkita ja verrata niitä. Tässä tutkimuksessa kysymykset on pyritty laatimaan
siten, että ne ovat mahdollisimman yksiselitteisiä ja helppoja tulkita. Toisaalta,
koska kyselyssä kysytään vastaajien subjektiivisia arvioita asioista ja ilmiöistä,
tekee se mittareista myös herkkiä, koska vastaajien vastaushetken tunnetilat (posi128

tiiviset/negatiiviset) voivat vaikuttaa arvioon. Tähän pyritään vaikuttamaan ohjeistuksella.
Kitchenham ja Pfleeger (2002) kehottavat käyttämään valmista, validoitua
mittaria, mikäli sellainen on käytettävissä. Käsillä olevan tutkimuksen osalta valmiita mittareita ei ollut käytettävissä, joten mittarit oli rakennettava itse. Mittarien
rakentamisessa hyödynnettiin tutkimuksen teoreettisen taustan ja aiemman tutkimuksen lisäksi soveltuvilta osin myös muita samankaltaisia mittareita (esimerkiksi Brennan & Teichler 1998 ja Manninen & Luukannel 2006) sekä väitöstutkimuksen ohjaajan asiantuntemusta.
Metsämuuronen (2003: 76) painottaa mittarin laatimisessa keskeisten käsitteiden merkitystä. Käsillä olevassa tutkimuksessa käsitteet on pyritty operationalisoimaan siten, että ne ovat mahdollisimman ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä ja
että vastaajien kognitiivinen kuormitus vastatessa olisi mahdollisimman vähäinen
(Järvinen & Järvinen 2000: 157). Näin voidaan välttyä systemaattisilta harhoilta
mittausprosessissa ja parantaa mittarin validiteettia. Tutkimuksen empiirisen tarkastelun kohteina olevista keskeisistä käsitteistä ja tutkimusteemoista muodostettu synteesi esitetään taulukossa 26. Käsitteistä esitetään tässä yhteydessä vain ne,
joita käsitellään empiirisesti. Kaikki tutkimuksen keskeiset käsitteet on esitelty
taulukossa 25.
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Taulukko 26. Teorian ja empiiristen mittareiden synteesi.
Teoreettinen käsite
Osaamistarpeet

(know-how

needs,

knowledge needs, skill needs) tarkoitta-

Teema

Empiirinen mittari

Työelämän

Työhön liittyvät, osaamisalue- ja osaamis-

osaamistarpeet

kohdekohtaiset tiedolliset ja taidolliset vaa-

vat työelämän ammattilaisille ja asian-

timukset. Tässä tutkimuksessa tarkastel-

tuntijoille asettamia tiedollisia ja taidolli-

laan erityisesti niitä IT-toimialan teknisiä,

sia

teknologisia, liiketoiminnallisia ja organisa-

vaatimuksia

(required

knowled-

tionaalisia osaamistarpeita, jotka aiemman

ge/skills)

tutkimuksen ja tietojenkäsittelytieteen opetussisältöjen

suositusten

perusteella

on

todettu IT-alalla keskeisimmiksi
Osaamisvalmiudet tarkoittavat koulu-

Koulutuksen

Osaamisalue-

tuksen avulla saavutettuja tiedollisia ja

tuottamat

koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet

taidollisia

osaamista

osaamis-

(skills provided by the education), jotka

valmiudet

valmiuksia

ja

ja

osaamiskohdekohtaiset

luovat pohjaa alan osaajaksi ja asiantuntijaksi

kehittymiselle

työelämän

kontekstissa sekä koulutuksen tuottamia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia
selviytyä jostakin työelämän konkreettisesta tehtävästä tai suorituksesta
Koulutusodotukset (education expecta-

Työelämän

Osaamisalue-

tions) tarkoitetaan niitä tiedollisia ja

koulutus-

painotukset. Tässä tutkimuksessa tarkastel-

ja

osaamiskohdekohtaiset

taidollisia valmiuksia, joita työelämän

odotukset

laan erityisesti niitä teknisiä, teknologisia,

edustajat odottavat formaalissa koulu-

liiketoiminnallisia

tuksessa

sanoen

osaamisalueita, jotka aiemman tutkimuksen

koulutusohjelmien sisällöllisiä ja raken-

ja tietojenkäsittelytieteen opetussisältöjen

teellisia painotuksia

suositusten perusteella on todettu IT-alalla

tuotettavan,

toisin

ja

organisationaalisia

keskeisimmiksi
Asiakastyytyväisyys tarkoittaa odotus-

Opiskelija-

Tyytyväisyys suoritettuun tutkintoon, opis-

ten ja kokemusten välistä suhdetta.

tyytyväisyys

keluun, koulutukseen, opetustarjontaan, sisältöön, suuntautumisvaihtoehtoon, yliopistoon ja laitokseen, opiskelupaikkaan, koulutusalaan ja opetuksen laatuun.
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Teoreettinen käsite

Teema

Empiirinen mittari

Opetussisällöt tarkoittavat koulutusala-

Tietojen-

Tarkoittavat tietojenkäsittelytieteiden koulu-

kohtaisia opinto-sisältöjä ja opintosisäl-

käsittelytieteiden tuksen yksityiskohtaisia opetussisältöjä

tösuosituksia

koulutusohjelmien ja
niiden
syventymiskohteiden
opintosisällöt

Kuten jo johdannossa on todettu, empiirisen tarkastelun lähtökohtana on ollut
Iivarin ym. (2004) määrittelemä tietojärjestelmäasiantuntijoiden tietoperusta (Body of Knowledge, BoK), jossa on määritelty tietojärjestelmäasiantuntijoiden keskeiset osaamisalueet (knowledge area). Tietoperustassa keskeisiksi osaamisalueiksi on määritelty tekninen tietämys (technical knowledge, vrt. kreik. techne),
joka on käsillä olevassa tutkimuksessa jaettu kuuteen alakategoriaan, joita ovat 1)
laitteistot, laitteistoarkkitehtuurit, käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne, 2) ohjelmointi, 3) toteutusteknologiat, 4) tiedon hallinta ja tiedon mallintaminen, 5) käyttöliittymät ja käytettävyys sekä 6) tietoturva. Lisäksi tietoperustaan kuuluu sovellustietämys (application knowledge), sovellusaluetietämys (application domain
knowledge), organisaatiotietämys (organizational knowledge) sekä tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämiseen liittyvä tietämys (system development knowledge), joka on käsillä olevassa tutkimuksessa jaettu kahteen osa-alueeseen, joita
ovat 1) suunnittelulähestymistavat ja 2) prosessimallit ja suunnitteluvaiheet. Lisäksi tietoperustaa on käsillä olevassa tutkimuksessa täydennetty lisäämällä siihen
viestintä- ja yhteistyötaidot ja henkilökohtaiset ominaisuudet (communication and
interpersonal skills) sekä kategoria ”muu tietämys” (miscellaneous).
Teknisessä tietämyksessä korostuu laitteisto- ja ohjelmistotietämys sekä se,
missä ja miten tietämystä sovelletaan (vrt. kreik. techne). Sovellustietämys sisältää tietoa tyypillisistä sovelluksista, niiden rakenteesta, kohteesta, käytöstä ja
kontekstista spesifisillä sovellusalueilla. Sovellusaluetietämys sisältää tietämystä
tyypillisistä sovellusalueista, joissa tiettyjä tietojärjestelmiä käytetään ja sovelletaan. Esimerkiksi taloushallinnon sovellusalue sisältää tietämystä taloushallintoon
liittyvästä käsitteistöstä ja ratkaisuista. Organisaatiotietämys on tietämystä niistä
organisationaalisista, sosiaalisista, taloudellisista ja työprosesseista, joissa tietojärjestelmiä kehitetään ja sovelletaan (Jones & Walsham 1992) ja joita tietojärjestelmät tukevat (Kuutti 1991, Alter 2001). Tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvä
tietämys sisältää työkalut, tekniikat, metodit, ratkaisut ja säännöt, joita tietojärjes131

telmien ja ohjelmistojen kehittämisessä käytetään. Viestintä- ja yhteistyötaitoihin
sisältyy esimerkiksi viestintään ja keskeisiin ryhmätyötaitoihin liittyvää tietämystä. Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin taas sisältyy esimerkiksi ongelmanratkaisutaitoihin liittyvää tietämystä ja muu tietämys sisältää esimerkiksi asiantuntijuutta,
tietojenkäsittelytieteiden referenssitieteitä sekä uusinta teknologiaa koskevaa
tietämystä. Tietoperusta siis muodostuu 13 osaamisalueesta (knowledge area),
jotka muodostavat tutkimuksen empiiristen mittareiden rungon.
Kyselyissä osaamisalueisiin liittyvät yksittäiset osaamiskohteet (knowledge
units) 47 on määritelty kansainvälisten, koulutusohjelmakohtaisten (tietojärjestelmätiede,
teoreettinen
tietojenkäsittelytiede,
ohjelmistotekniikka,
informaatioteknologia ja tietokonesuunnittelu) Computing Curricula sisältösuositusraporttien, SWEBOK:n (2004) ja Career Space Consortiumin (2001)
opintosisältösuositusten sekä muiden, IT-alan opetussisältöjä ja osaamistarpeita
käsittelevien tutkimusten perusteella (ks. luku 3). Kaikkia em. suosituksissa ja
muissa tutkimuksissa esitettyjä yksittäisiä osaamiskohteita ei käytännössä voida
käsillä olevassa tutkimuksessa empiirisesti tarkastella niiden suuren lukumäärän
vuoksi, joten tarkasteluun on valittu keskeisimmät ydinosaamisalueet ja ja niihin
liittyvät osaamiskohteet.
Osaamistarpeiden, osaamisvalmiuksien ja koulutusodotusten osalta kyselylomakkeet on rakennettu siten, että jokaiseen 13 osaamisalueeseen (knowledge
area) on valittu kymmenen keskeisintä osaamiskohdetta (knowledge units). Tällä
on pyritty toisaalta helpottamaan koulutusodotuskyselyyn vastaamista ja toisaalta
pitämään osaamiskohteiden määrä kohtuullisena. Yhteensä tarkastelun kohteena
on siis 13 osaamisaluetta ja 130 osaamiskohdetta. Koulutusodotuskyselyn osalta
jokainen osaamisalue muodostaa oman 100 %:n kokonaisuutensa, ja näin jokaiselle osaamiskohteelle tulisi tasaisen jakauman mukaan 10 %:n painotus. Osaamisalueet on jaettu vielä kahteen osaan siten, että teknologiatietämys muodostaa
oman alueensa (A), johon kuuluu kuusi eri osaamisaluetta (A1–A6) ja muu tietämys (B) muodostaa samoin oman alueensa, johon kuuluu seitsemän eri osaamisaluetta (B1–B7). Näiden osaamisalueiden (A1–A6 ja B1–B7) osalta painotuksia
tarkastellaan myös erikseen sekä lisäksi vielä erikseen kohtien A (teknologiatietämys) ja B (muu tietämys) painotuksia. Jatkoanalyysejä varten vastaajien antamat prosentuaaliset painotukset muunnetaan painotetuiksi prosenttiosuuksiksi,

47

Itse asiassa englanninkielinen termi ”knowledge units” on suomeksi käännettynä ”osaamisyksikkö”,
mutta hieman kömpelön kuuloisen käännöksen takia tässä tutkimuksessa on päädytty käyttämään
termiä ”osaamiskohde”.
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jolloin kaikkien 130 osaamiskohteen painotettujen prosenttiosuuksien summaksi
saadaan 100 %. Esimerkiksi jos ohjelmointia (A2) on painotettu 15 %, spesifisiä
ohjelmointikieliä (A2.3) 20 % ja teknologiatietämystä (A) 50 %, tulee kohdan
A2.3 painotetuksi prosenttiosuudeksi 1,5 % (15 x 20/100 x 0,5). Näin saadaan
numeerista tietoa siitä, miten ja mille osaamisalueille ja osaamiskohteille koulutusta tulisi vastaajien mielestä painottaa.
Osaamistarpeiden osalta mitataan sitä, kuinka suuret tiedolliset ja taidolliset
vaatimukset (so. osaamistarpeet) vastaajan työssä kohdistuu kuhunkin osaamisalueeseen ja osaamiskohteeseen. Koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet taas
mittaavat sitä, kuinka suuret tiedolliset ja taidolliset valmiudet (so. osaamisvalmiudet) muodollinen tietojenkäsittelytieteiden koulutus on kunkin osaamisalueen
ja osaamiskohteen kohdalla opiskelijalle tuottanut. Osaamistarpeita ja osaamisvalmiuksia asteikolla 0–5 (0 = ei vaatimuksia/valmiuksia --- 5 = erittäin suuret
vaatimukset/valmiudet)kaksiulotteisesti siten, että samalla kertaa kysytään kunkin
osaamiskohteen osalta siihen kohdistuvat osaamisvaatimukset ja koulutuksen
tuottamat osaamisvalmiudet. Jatkoanalyysejä varten vastaajien antamat asteikon
arvot muunnetaan myös prosentuaalisiksi arvoiksi (esimerkiksi Hufnagel & Conca (1994) suosittelevat käyttämään prosenttiosuusasteikkoja). Muunnokset lasketaan kertoimella n*100/m, jossa n on asteikon arvo ja m vastaajan antamien arvojen summa. Esimerkiksi jos vastaaja antaa kaikille 130 osaamiskohteelle arvon 1
(= vähäiset vaatimukset), tulee tällöin prosenttiosuudeksi 0,769 %/osaamiskohde
(1*100/130). Jos vastaaja taas antaa kaikkiin kohtiin esimerkiksi arvon 5
(=erittäin suuret vaatimukset), tulee myös tällöin prosenttiosuudeksi
0,769 %/osaamiskohde (5*100/650). Jos vastaaja antaa puoleen (65) kaikista
osaamiskohteista arvon 1 ja puoleen (65) arvon 5, tulee vastaaviksi prosentuaalisiksi painotuksiksi 0,256 % ja 1,282 % (65x5 + 65x1 = 390; 1*100/390 ja
5*100/390). Nämä muunnokset mahdollistavat osaamistarpeiden ja koulutusodotusten keskinäisen vertailun ja erotusmuuttujien tilastollisen merkitsevyyden testaamisen. Osaamisvalmiusmittarin osalta on syytä korostaa edelleen sitä, että
tutkimuksessa ei mitata vastaajan todellista osaamisen tai yleisten valmiuksien
tasoa, vaan pelkästään muodollisen, tutkintotavoitteisen koulutuksen tuottamia
tiedollisia ja taidollisia valmiuksia.
Työhistoriaan, työtilanteeseen ja koulutukseen liittyvillä kysymyksillä kartoitetaan vastaajien urakehitystä, työllistymistä, työn ja ammatin vastaavuutta koulutustasoon, ammattinimikettä, organisaatiotyyppiä, työn ja koulutusalan vastaavuutta, työssäoloaikaa yhteensä ja nykyisessä työssä, suoritettuja sivuaineita sekä
mahdollista tieteellistä jatkotutkintoa.
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Lukujen 4.2.2 ja 4.3 perusteella opiskelijatyytyväisyysmittari muodostettiin
kymmenestä osiosta, joilla mitataan vastaajien tyytyväisyyttä tutkimuskohteen
opetustarjontaan, opetuksen laatuun, opetuksen sisältöön, valittuun koulutusalaan,
yliopistoon ja laitokseen, opiskelupaikkaan, suuntautumisvaihtoehtoon sekä kokonaistyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon, opiskeluun ja saatuun koulutukseen.
Kaikki mittaukset perustuvat vastaajien itsearviointeihin. Tyytyväisyysmittarissa
opetuksen laatuun sisältyy tyytyväisyys opetusmuotoihin, opetukseen, opetusmateriaaliin ja opetuksen tukeen. Opetuksen sisältö viittaa tutkimuskohteen koulutusohjelmien kursseihin ja opintojaksoihin. Koulutuksen laadun näkökulmasta
kyse on subjektiivisesta, asiakaskeskeisestä laadusta, jota tarkastellaan subjektiivisen opiskelijatyytyväisyyden kautta.
Rakenneyhtälömallinnusta (Structural Equation Modeling, SEM) varten on
myös indetifioitava se, ovatko mittarin osiot formatiivisia vai reflektiivisiä (ks.
luku 5.5). Reflektiiviset muuttujat edellyttävät, että indikaattort korreloivat suhteellisen voimakkaasti, kun taas formatiiviset indikaattorit eivät edellytä merkittäviä korrelaatioita indikaattoreiden välillä. Indentifioinnissa käytettiin Petterin ym.
(2007) esittämiä kriteereitä, jotka esitetään taulukossa 27. Mikäli vastaus suurimpaan osaan taulukossa 27 esitetyistä kysymyksistä on ”yes”, voidaan mittarin
osiot määritellä formatiivisiksi.
Taulukko 27. Mittarin osioiden indentifiointi.
Criteria

Yes/no

1. Do the indicators predict the construct?

Yes

2. Does dropping a measure change what the construct in measuring?

Yes

3. Does a change in one measure of the construct not require a change in all

Yes

measures in the construct?
4. Do the measures have different antecedents and consequences?

Yes

Taulukossa 27 esitettyjen kriiteerien perusteella SEM-mallinnuksessa käytettävien
mittareiden indikaattorit (yksittäiset muuttujat) luokiteltiin formatiivisiksi muuttujiksi, lukuun ottamatta tyytyväisyysmittarin kolmea ”kaiken kaikkiaan” kysymystä, jotka luokiteltiin reflektiivisiksi muuttujiksi. Esimerkiksi Jarvis ym.
(2003) toteavat, että tällaiset ”overall”-muuttujat ovat aidosti reflektiivisiä muuttujia. Formatiivisen muuttujan (construct) indikaattorit selittävät ilmiötä, päinvastoin kuin faktorirakenteessa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että formatiivisen muuttujan indikaattoreilla ei välttämättä ole sellaista keskinäistä riippuvuutta, että jonkin
muuttujan vaihtelun voitaisiin olettaa johtavan myös muiden mittarin muuttujien
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vastaavaan vaihteluun (vrt. taulukon 27 kolmas kysymys). Formatiivisten muuttujien käyttö ei siis edellytä korrelaatiota muuttujien välillä. Tässä on huomioitava
myös se, että vaikka pääosa tarkastelun kohteena olevista muuttujista onkin määritelty formatiivisiksi muuttujiksi, se ei ole este esimerkiksi pääkomponenttianalyysin käytölle (Petter ym. 2007).
5.4

Tutkimuksen validisuus ja luotettavuus

Tässä alaluvussa tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta ja validiteettia. Tutkimuksen luotettavuus on suoraan verrannollinen mittareiden luotettavuuteen (Metsämuuronen 2002). Perinteisesti luotettavuutta on mitattu kahdella termillä: reliabiliteetilla ja validiteetilla. Näistä reliabiliteetti viittaa mittauksen toistettavuuteen eli siihen, saadaanko mittauksissa samat tulokset, jos mittaukset toistettaisiin.
Reliabiliteetti liittyy yleensä kvantitatiiviseen tutkimukseen ja tutkimuksessa
käytetyn tutkimusmenetelmän kykyyn antaa luotettavia, ei-sattumanvaraisia tuloksia. Kysymys on siis sekä mittarin että mittauksen luotettavuudesta. Validiteetti puolestaan voidaan jakaa sisällölliseen validiteettiin (Content validity), rakennevaliditeettiin (käsitevaliditeetti, Construct validity) ja kriteerivaliditeettiin (Criterion validity) (Straub 1989, Metsämuuronen 2002). Ulkoinen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen yleistettävyyttä.
Sisällöllinen validiteetti tarkoittaa käsitteellistä, teoreettista mittauksen ominaisuutta (Metsämuuronen 2002). Kunkin mittarin sisällöllinen kattavuus on varmistettu kyselyissä olevien osioiden määrällä ja osuvuudella siten, että osaamistarpeisiin, osaamisvalmiuksiin ja koulutusodotuksiin liittyvien mittarien sisältöjen
laadinnassa on hyödynnetty opintosisältöjen suosituksia ja muita tutkimuksia,
joissa on määritelty kattavasti ja laaja-alaisesti tyypilliset tietojenkäsittelytieteiden
osaamisalueet ja niiden sisällöt. Noin 86 % kyselyjen osaamiskohteista esiintyy
tietojenkäsittelytieteiden
koulutusohjelmien
Computing
Curricula
opintosisältösuosituksissa. Sovellustietämyksen ja yleisen sovellusaluetietämyksen osaamiskohteet, joita ei kaikilta osin ole määritelty opintosisältösuosituksissa
tai muissa tutkimuksissa, on käsillä olevassa tutkimuksessa määritelty lähinnä
kirjoittajan pitkäaikaisen IT-toimialan työkokemuksen ja väitöstutkimuksen ohjaajan tutkijakokemuksen pohjalta.
Rakennevaliditeetti kuvaa kysymyksen kohteena olevia yksittäisiä käsitteitä
ja niiden taustalla olevaa teoriaa. Rakennevaliditeetti osoittaa sen, että ao. käsitettä mittaavat osiot todella mittaavat muuttujien taustalla olevaa latenttia muuttujaa
(piirrettä), toisin sanoen kyseisten osioiden tulee korreloida keskenään systemaat135

tisemmin kuin muiden osioiden kanssa (Metsämuuronen 2002). Käsillä olevassa
tutkimuksessa rakennevaliditeettia on tarkasteltu korrelaatio- ja pääkomponenttianalyysien avulla. Hyvästä rakennevaliditeetista kertoo se, että tutkimuksen empiirinen aineisto tuki hyvin kyselylomakkeissa käytettyjä teoreettisia jäsentelyjä
(ks. liite 4 ja 5).
Tutkimuksessa käytettyjen mittareiden sisäistä konsistenssia tarkastellaan reliabiliteettikertoimen avulla. Käsillä olevan tutkimuksen aineiston osalta kertoimien estimaatit ovat suhteellisen korkeita (ks. luku 6 sekä liitteet 4 ja 5) ja kaikki
estimaatit ylittävät yleisesti luotettavuuden alarajana pidetyn 0,60.
Tutkimuksen validiteettia tarkasteltiin myös tutkimalla aineiston edellytyksiä
analysoinnille ja mallintamiselle. Tarkastelun kohteena olivat muuttujien multikollineaarisuus, singulaarisuus, normaalijakautuneisuus, residuaalien normaalisuus ja niiden varianssien homoskedastisuus, autokorrelaatiot sekä havaintokohtaiset poikkeukset (Casewise Diagnostic) outlierien löytämiseksi. Muuttujien
normaalijakaumissa, residuaalien normaalisuudessa ja niiden varianssien homoskedastisuudessa ei ilmennyt merkittäviä poikkeamia. Estimaattien perusteella
(Eigenvalue, Condition Index, Variance Proportions, Tolerace, VIF48) multikollineaarisuutta ei esiinny merkittävästi. Tolerance-arvojen mukaan singulaarisuutta
ei aineistossa esiintynyt. Poikkeavien havaintojen (outlier) esiintyminen tarkastettiin hakemalla ne havainnot, joiden standardoitu residuaali on itseisarvoltaan
suurempi kuin 3,0 (oletusarvo). Yhtään tällaista havaintoa ei aineistossa ilmennyt.
Myös muut residuaaleja koskevat estimaatit (Mahalanobis-etäisyys, Cookin etäisyys ja Leverage-maksimiarvot) vahvistivat aineiston hyvät edellytykset kvantitatiivisille analyyseille. Durbin-Watson -testien tulokset osoittivat, että autokorrelaatiota ei esiinny.
Tutkimuksessa oli kolme erilaista vastaajaryhmää, joista ensimmäisen muodostivat kaikki ennen vuotta 1995 valmistuneet vastaajat ja toisen ja kolmannen
ryhmän vuoden 1995 jälkeen valmistuneet opiskelijat. Ensimmäisen ryhmän valintaa siis voidaan pitää periaatteessa osittaisotantana koko tutkimuskohteesta.
Toinen ja kolmas vastaajaryhmä taas perustui satunnaisotantaan vuosina 19952006 valmistuneista opiskelijoista. Tilanteessa, jossa käytetään osittaisotantaa, voi
ongelmaksi muodostua ns. ryvästyminen. Tästä seuraa se, että vaikka ryhmiin
liittyvät keskiarvot ovat tarkkoja, keskiarvoihin liittyvät varianssit eivät sitä välttämättä ole (Metsämuuronen 2002). Tätä mahdollista ryvästymisen ongelmaa
tarkasteltiin Levenen testin avulla. Jos testissä eri ryhmien väliset varianssit poik48

Variance Inflation Factor.
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keavat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan, kyse on aineiston ryvästymisestä.
Levenen testi tehtiin opiskelijatyytyväisyyden sekä osaamistarpeiden ja koulutusodotusten osalta kultakin osaamisalueelta erikseen. Yhdessäkään tapauksessa
ryhmien väliset erot variansseissa eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Toisin
sanoen merkkejä ryvästymisestä ei esiintynyt. Osaamisvalmiuksien osalta Levenen testiä ei tehty, koska osaamisvalmiuksia kysyttiin vain vastaajaryhmältä 2,
joka on muodostettu satunnaisotannalla vuoden 1994 jälkeen valmistuneista opiskelijoista.
Tutkimuksen validiteetti ilmenee myös mittareiden reliabiliteetin ja validiteetin lisäksi tutkimuksen kykynä vastata tutkimusongelmiin. Tässä suhteessa ongelmia ei ilmennyt. Lisäksi tutkimuksen luotettavuuden mittarina voidaan pitää
tutkimustapausten lukumäärää. Tutkimuksessa tehtyihin kyselyihin vastasi 210
vastaajaa, joka on 31,3 % koko kohdejoukosta. Tulosta voidaan pitää täysin tyydyttävänä ja vastausten määrä mahdollistaa monipuolisten kvantitatiivisten analyysien käytön, koska aineiston normaalisuusoletukset täyttyvät ja kaikista eri
ryhmistä (vastaajaryhmä, ammattiryhmä, organisaatiotyyppi, sukupuoli, ikäryhmä)
oli riittävä edustus. Johtopäätökset perustuvat tutkittavan ilmiön erilaisten yhteyksien ennustamiseen sekä keskiarvojen, jakaumien ja erotusmuuttujien ja eri
ryhmien välisten erojen analysointiin ja tulkintaan. Yksittäisten analyysien tuloksia arvioidaan myös tulosten tilastollisen merkitsevyystason eli riskitason (significance) perusteella. Merkitsevyystason avulla mitataan johtopäätösten merkittävyyttä ja luotettavuutta.
5.5

Kohdejoukon ja aineiston kuvaus

Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitokselta valmistuneet henkilöt, joita oli 29.6.2006 mennessä valmistunut
749 henkilöä49. Näistä 54 henkilöä on kieltänyt osoitetietojensa julkistamisen ja
kohdejoukosta viisi henkilöä on kuollut. Lisäksi kohdejoukosta vähennettiin ne 10
henkilöä, jotka osallistuivat pilottikyselyyn. Näin ollen kohdejoukon kooksi (N)
muodostui 680 henkilöä. Tutkimuksessa oli kolme erilaista vastaajaryhmää, joita
olivat:
Ryhmä 1: Ennen vuotta 1995 valmistuneet opiskelijat
Ryhmä 2: Puolet vuosina 1995–2006 valmistuneista opiskelijoista
49

29.6.2006 jälkeen valmistuneiden yhteystiedot eivät olleet käytettävissä.

137

Ryhmä 3: Puolet vuosina 1995–2006 valmistuneista opiskelijoista.
Ryhmälle 1 suunnatussa osakyselyssä (N = 320) kysyttiin osaamistarpeita ja koulutusodotuksia koskevat kysymykset. Ryhmältä 2 (N = 180) kysyttiin osaamistarpeita ja osaamisvalmiuksia koskevat kysymykset ja ryhmältä 3 (N = 180) osaamisvalmiuksia ja koulutusodotuksia koskevat kysymykset. Muiden kysymysten
osalta kysely oli kaikille samanlainen.
Empiiriset mittaukset ajoittuivat touko-kesäkuulle 2007. Kohdejoukolle tehtiin lomakekyselyt ja kyselylomakkeisiin liitettiin saatekirjelmä, jossa kerrottiin
kyselyn tarkoitus, tavoite ja merkitys sekä täyttö- ja palautusohjeet (Hirsjärvi at al.
2004: 193). Kyselyt postitettiin kohdejoukon henkilöille touko-kesäkuussa 2007.
Käytännön syistä kyselyt postitettiin useassa lähetyserässä, ensimmäiset 50 kirjettä 18.5.2007 ja viimeiset 68 kpl 5.6.200750. Kyselylomakkeet pyydettiin palauttamaan tutkimuksen tekijälle Oulun yliopiston Raahen toimintayksikön osoitteeseen kahden viikon kuluessa kyselyn saapumisesta. Muistutuskirjeitä ei lähetetty
taloudellisista syistä. Ensimmäiset kyselylomakkeet (6 kpl ryhmän 1 vastauksia)
palautettiin 23.5.2007 ja viimeiset 26.6.2007. Kahdeksan kyselyä palautui lähettäjälle virheellisten osoitetietojen takia, joten vastaajajoukon kooksi muodostui näin
672 henkilöä.
Vastauksia saatiin yhteensä 210, joka on 31,3 % koko kohdejoukosta (N =
672). Ryhmään 1 kuuluvilta vastauksia saatiin 90 kpl (28,1 %), ryhmään 2 kuuluvilta 87 kpl (48,3 %) ja ryhmään 3 kuuluvilta 33 kpl (18,3 %). Näistä 16 vastausta
(kymmenen ryhmän 3 vastauksista) jouduttiin hylkäämään niiden puutteellisuuksien vuoksi, joten analysoitavien vastausten määrä on 194. Numeeriset tulokset on
koottu havaintomatriiseihin, jotka ovat toimineet analyysien lähteinä.
Vastaajaryhmään 1 (vuosina 1973–1994 ensimmäisen tutkintonsa suorittaneet)
kuului 78 naista ja 242 miestä. Näistä kyselyyn vastasi 22 naista (28,2 %) ja 65
miestä (26,9 %). Näin ollen vastausaktiviteetissa ei ole sukupuolten välillä oleellisia eroja. Vastaajaryhmiin 2 ja 3 kuului 162 naista ja 198 miestä. Näissä ryhmissä
kyselyyn vastasi 33 naista (20,4 %) ja 70 miestä (35,4). Vastaajaryhmissä 2 ja 3
miehet olivat naisia aktiivisempia vastaajia. Seuraavissa taulukoissa (taulukot 28
ja 29) esitetään vastaajien sukupuoli- ja ikäjakaumat sekä koko vastaajajoukon
osalta että vastaajaryhmittäin.

50

Tässä tapauksessa viive johtui kirjekuorien saatavuusongelmista.
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Taulukko 28. Vastaajien sukupuolijakaumat (n = 194).
Sukupuoli

Kaikki

Vastaajaryhmä 1

Vastaajaryhmät 2 ja 3

Mies

135

65

70

Nainen

55

22

33

Ei tiedossa

4

1

3

Taulukko 29. Vastaajien ikäjakauma (n = 194).
Ikäryhmä

Kaikki

Vastaajaryhmä 1

Vastaajaryhmät 2 ja 3

25–29

30

-

30

30–39

51

12

39

40–49

39

22

17

50–59

61

49

12

60–

6

5

1

Ei tiedossa

7

3

7

Taulukossa 29 esitetyistä tuloksista voidaan havaita, että eniten vastaajia on ikäryhmässä 50–59 vuotta. Näistä vastaajista pääosa on vastaajaryhmän 1 vastaajia.
Vastaajaryhmissä 2 ja 3 pääosa vastaajista on 25–39-vuotiaita. Vastaajat siis edustavat jo pidempään työelämässä olleita sekä vain vähän aikaa työelämässä olleita
henkilöitä.
Taulukossa 30 esitetään vastaajien työtilanne koko vastaajajoukon osalta sekä
vastaajaryhmittäin. Pääosa eli lähes 80 % vastaajista oli kokopäiväisessä työssä.
Eniten määräaikaisia (14,2 %) oli vastaajaryhmässä 3. Työttömiä työnhakijoita oli
vain 5 eli 2,6 % koko vastaajajoukosta. Itsenäisten yrittäjien osuus oli myös pieni
(2,1 %). Päätoimisia opiskelijoita oli 7 henkilöä eli 3,6 % koko vastaajajoukosta.
Taulukko 30. Vastaajien työllisyystilanne.
Työtilanne

Kaikki

Vastaajaryhmä 1

Vastaajaryhmät 2 ja 3

Kokopäivätyö

153

77

76

Määräaikainen kokopäivätyö

15

Osa-aikatyö

4

3

Itsenäinen yrittäjä

4

4

15
1

Työtön työnhakija

5

2

3

Päätoiminen opiskelu

7

1

6

Työvoimakoulutus tai vastaava

1

Ei tiedossa

5

1
1

4

Seuraavassa taulukossa 31 esitetään vastaajien suuntautumisvaihtoehdot. 1970-,
1980- ja vielä pitkälle 1990-luvulla oli vain yksi suuntautumisvaihtoehto (syste139

mointi). 1990-luvulla perustettiin tietojärjestelmien ja ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehdot. Muut vaihtoehdot ovat peräisin 2000-luvulta. Taulukon
kolmannessa sarakkeessa suluissa olevat prosenttiluvut ilmaisevat, kuinka monta
prosenttia ao. suuntaumisvaihtoehdon osuus on koko populaatiosta.
Taulukko 31. Vastaajien ja koko populaation suuntautumisvaihtoehdot.
Suuntautumisvaihtoehto

Vastaajat

Koko populaatio

% vastaajista

% koko populaation

n

N (%)

(n = 194)

osuudesta

Digitaalinen media

30

72 (9,6)

15,5

41,7

Ohjelmistotuotanto

49

186 (24,8)

25,3

26,3

Tietojärjestelmät

31

172 (23,0)

16,0

18,0

7

7 (0,9)

3,6

100,0

Mobiilipalvelut
Ohjelmistoliiketoiminta

5

17 (2,3)

2,6

29,4

Systemointi

69

295 (39,3)

35,6

23,4

Ei tiedossa

3

1,5

-

-

Suurin osa vastaajista on valmistunut systemoinnin suuntautumisvaihtoehdosta,
joka oli ainoa vaihtoehto 1990-luvun alkupuolelle saakka. Kyselyyn vastasi
23,4 % systemoinnin suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneista opiskelijoista.
Toiseksi suurin osa vastaajia on ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehdon
mukaan opiskelleita. Kyselyyn vastasi 26,3 % ao. suuntautumisvaihtoehdosta
valmistuneista. Tietojärjestelmien suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneista kyselyyn vastasi 31 opiskelijaa, joka on 18 % ao. suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneista. Digitaalisen median suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneista kyselyyn vastasi 30 opiskelijaa, joka on 41,7 % ao. suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneista. Uudemmista suuntautumisvaihtoehdoista mobiilipalvelujen ja ohjelmistoliiketoiminnan osuus on hyvin vähäinen. Digitaalisen median, ohjelmistoliiketoiminnan ja mobiilipalvelujen vastaajat kuuluvat vastaajaryhmään 2 ja/tai 3.
Systemoinnin suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet kuuluvat vastaajaryhmään
1. Ohjelmistotuotannon ja tietojärjestelmien suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet voivat kuulua vastaajaryhmään 1, 2 ja/tai 3. Seuraavassa taulukossa 32 esitetään vastaajien ammattiryhmäjakaumat (ensimmäinen valmistumisen jälkeinen
ammattiryhmä ja ammattiryhmä nykyisin).
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Taulukko 32. Vastaajien ammattiryhmäjakaumat.
Ammattiryhmä
Opettajat ja tutkijat

Valmistumisen jälkeen
n

%

35

Nykyisin
n

%

19,3

28

14,4

Suunnittelijat

119

61,3

62

32,0

Alempi johto

16

8,2

55

28,4

Ylempi johto

2

1,0

22

11,3

Muu

9

4,6

14

7,2

Ei tiedossa

13

6,7

13

6,7

Opettajat ja tutkijat

35

19,3

28

14,4

Ammattiryhmäjakaumien muutokset osoittavat, että urakehitystä on tapahtunut
etenkin suunnittelijoiden kohdalla. Valmistumisen jälkeen suunnittelijoina toimi
yli 60 % vastaajista, kun vastaushetkellä vastaajista oli suunnittelutehtävissä enää
32 %. Alemman johdon osuus on noussut 8 prosentista 28 prosenttiin ja ylemmän
johdon osuus yhdestä prosentista 11 prosenttiin. Tulosten mukaan miehet ovat
kehittyneet urallaan jonkin verran naisia paremmin. Miehistä toimi valmistumisen
jälkeen suunnittelijoina yli 69 % vastaajista, kun vastaushetkellä miespuolisista
vastaajista oli suunnittelutehtävissä 32 %. Naisilla vastaavat luvut ovat 60 % ja
40 %. Miehistä johtotehtävissä oli valmistumisen jälkeen 12 %, nykyisin 47 %.
Naisilla vastaavat luvut ovat 12 % ja 33 %.
Katoanalyysi
Kyselyyn vastattiin anonyyminä, joten tarkkaa katoanalyysiä ei pelkkien nimien
ja osoitetietojen perusteella voitu tehdä. Kohdejoukon osalta oli käytettävissä
ainoastaan nimet, osoitteet ja valmistumisvuosi, joten esimerkiksi ammattiryhmäjakaumaa ja organisaatiotyyppijakaumaa (vastaajan työpaikka) ei koko kohdejoukon osalta voitu selvittää.
Naisten osuus vastaajaryhmässä 1 (N = 320) on 24 % ja heistä kyselyyn vastasi 28,2 %. Miesten osuus vastaajaryhmässä 1 on 76 %, joista kyselyyn vastasi
26,9 %. Miesten ja naisten välillä vastausaktiviteetissa ei ole merkittävää eroa,
joten molemmat sukupuolet edustavat hyvin kyseisen populaation sukupuolijakaumaa. Vastaajaryhmissä 2 ja 3 naisten osuus kyseisessä populaatiossa (N = 360)
on noin 45 % ja tästä ryhmästä kyselyyn vastasi noin 20 %. Miesten osuus vastaajaryhmissä 2 ja 3 on noin 55 % ja miehistä kyselyyn vastasi 35,4 %. Myös vastaajaryhmien 2 ja 3 osalta eri sukupuolet edustavat kohtuullisen hyvin koko kyseisen
populaation sukupuolijakaumaa. Ikäjakaumien mukaan vastaajat edustavat sekä
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pitkään työelämässä olleita että vain vähän aikaa työelämässä olleita. Vastaajista
etenkin vastaaryhmä 1 edustaa pitkään työelämässä olleita ja iältään vanhempia
vastaajia ja vastaajaryhmät 2 ja 3 taas nuorempia ja vähemmän työkokemusta
omaavia vastaajia.
Koska vastaajien työttömyysaste on hyvin pieni (2,6 %), vastaukset edustavat
suurimmalta osaltaan työllisten näkemyksiä kysytyistä asioista. Oulun yliopiston
ohjaus- ja työelämäpalveluyksikön työllisyystilastot51 osoittavat Oulun yliopiston
tietojenkäsittelytieteiden laitokselta vuosina 2001–2005 valmistuneiden osalta
työttömyysasteen olevan hyvin pieni (3,7 %), joten todennäköisesti työttömyysaste on pieni myös koko käsillä olevan tutkimuksen kohdejoukossa. Näin ollen
vastaajat edustavat hyvin myös koko populaation työllisyysjakaumaa, joskin täsmälliset työllisyystilastot ovat saatavissa ainoastaan vuosina 2001–2006 valmistuneiden osalta. Vastaajien osuudet eri suuntatumisvaihtoehdoista jakaantuvat
suhteellisen tasaisesti koko populaation osuuksiin ao. suuntautumisvaihtoehdosta,
etenkin ohjelmistotuotannon ja tietojärjestelmien tapauksissa (ks. taulukko 31).
Käsillä olevassa tutkimuksessa työn ja koulutuksen vastaavuuden osalta vain
2,6 % vastaajista ilmoittaa, että heidän koulutuksensa (tietojenkäsittelytiede/-oppi)
ja työnsä eivät vastaa toisiaan, joten vastaajista suuri enemmistö edustaa tietojenkäsittelyn alaan liittyvissä tehtävissä toimivia henkilöitä ja heidän näkemyksiään
alan eri tehtäviin liittyvistä osaamistarpeista ja tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen painotuksista ja painopistealueista. Tietoa siitä, mikä on työn ja koulutuksen
vastaavuus koko populaatiossa, ei ole saatavissa.
Koska vastaajien puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita ei ollut käytettävissä, ei syitä vastaamatta jättämiseen voitu tarkasti analysoida eikä selvittää.
Yhtenä syynä voidaan pitää kyselyn laajuutta ja työläyttä, joita muutamissa vastauksissa kritisoitiin. Testikyselyissä kysyttiin myös vastausaikaa, ja vastausten
mukaan pelkästään koulutusodotuskyselyyn käytettiin aikaa keskimäärin 45 minuuttia, joten tämä selittää osaltaan etenkin vastaajaryhmän 3 vähäistä vastausaktiviteettia. Toisaalta myös vastaajaryhmässä 1 vastattiin koulutusodotuskysymyksiin. Toinen mahdollinen syy on se, että koska vastaajista ylivoimainen enemmistö työskentelee IT-toimialalla, jätti osaamistarvekyselyyn (ei koske koulutusodotuksia) vastaamatta mahdollisesti osa niistä valmistuneista, jotka eivät työskentele
alalla (joiden määrää ei tiedetä) johtuen todennäköisesti siitä, että kyselyissä esi-

51

Tilastot on nähtävissä osoitteessa:
http://www.oulu.fi/careerservices/sijoittumistietoa/valmistuneiden_tyollisyys.html
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tetyt osaamisalueet eivät vastanneet sisällöllisesti heidän työhönsä liittyviä osaamistarpeita.
Tietoa siitä, miten vastaukset mahdollisesti poikkeavat hitaasi ja nopeasti vastanneiden vastaajien välillä ei saatu, koska kyselyyn vastattiin täysin anonyyminä
eikä vastaajan nimi millään tavalla ilmennyt vastauksissa. Näin ollen myöskään
tietoa siitä, milloin mikin kyselyn palautus oli postitettu, ei voitu saada. Tieto siitä,
missä ajassa vastaajat vastasivat kyselyyn, olisi voitu saada esimerkiksi siten, että
postituskuoreen laitetun palatuskuoren sisäosaan olisi lisätty postitusosoitteessa
oleva nimi. Tätä ei kuitenkaan anonymiteettisuojan varmistamiseksi tehty. Saatu
aineisto edustaa kuitenkin hyvin kaikkia erilaisia ryhmiä (sukupuoli, ikä, ammattiryhmä, organisaatiotyyppi, suuntautumisvaihtoehto, työkokemus), joten minkäänlaisille ryhmien välisille painotuksille ei nähty olevan tarvetta.
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6

Tulosten analyysit

Tässä luvussa kuvataan ja analysoidaan tutkimuksen empiirisestä aineistosta saatuja kvantitatiivisia tuloksia. Tulosten analysointi etenee vaiheittain seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1

Muodostetaan osaamistarpeiden summamuuttujat (luku 6.1)
Kuvaillaan ja analysoidaan vastaajien osaamistarpeet (luku 6.2)
Kuvaillaan ja analysoidaan koulutusodotuskyselyn tulokset (luku 6.3)
Kuvaillaan ja analysoidaan koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet (luku
6.4)
Kuvaillaan ja analysoidaan osaamistarpeiden ja osaamisvalmiuksien erot
(luku 6.5)
Kuvaillaan ja analysoidaan tyytyväisyyskyselyn tulokset (luku 6.6).
Summamuuttujien muodostaminen – osaamistarpeet

Koska tässä tutkimuksessa ei ole mielekästä tarkastella erikseen kyselyn kaikkia
130 osaamiskohdetta (yhteensä 13 osaamisaluetta, joissa kussakin 10 osaamiskohdetta), tehtiin aineiston tiivistämiseksi jokaisesta osaamisalueesta erikseen
pääkomponenttianalyysit SPSS-ohjelmiston Principal Components -metodilla
Varimax-rotaatiota käyttäen. Bartlettin ja Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)-testit osoittivat aineiston olevan sopiva pääkomponenttianalyyseille (ks. liite 4). Tulosten
tulkinnan perusteella muodostettuihin summamuuttujiin (osaamistarvefaktorit)
kuuluvat yksittäiset muuttujat esitetään alla olevassa taulukossa (suluissa olevat
osaamiskohteet). Osaamiskohdekohtaiset pääkomponenttilataukset, kommunaliteetit, ominaisarvot, luotettavuus (Cronbachin alfa) ja varianssien selitysasteet (%
of Variance) esitetään liitteessä 4, summamuuttujien nimet (faktorit) ja luotettavuusanalyysin tulokset esitetään alla olevassa taulukossa. Pääkomponenttianalyyseissä huomioidaan vain ne lataukset, jotka ovat > 0,10 (oletusarvo). Taulukossa
33 on esitetty kyselylomakkeiden osaamisalueet (A1–B7) ja niiden alla ao. osaamisalueesta muodostetut faktorit (yhteensä 25 osaamisfaktoria). Pääkomponenttianalyysin tulokset perustuvat vastaajaryhmien 1 (n = 90) ja 2 (n = 81) vastauksiin
(yht. 171).
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Taulukko 33. Pääkomponenttianalyysin tulokset (osaamistarpeet, n = 171).
Osaamisalueet/pääkomponentit (suluissa osaamiskohteet)

Reliabiliteetti

A1. Laitteistot, laitteistoarkkitehtuurit, käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne
A1.1 Laitteistot (tietokoneet ja palvelimet, prosessoriarkkitehtuurit, spesifiset laitteet,

0,845

käyttöjärjestelmien periaatteet, spesifiset käyttöjärjestelmät )
A1.2 Tietoliikenne (tietoliikenneprotokollat, verkkotyypit, verkkotopologiat, tietoverkko-

0,865

ja tietoliikenneohjelmistot ja –palvelut, tietoliikennelaitteet ja -palvelimet, spesifiset tietoliikenneratkaisut, verkkopohjainen tietojenkäsittely)
A2. Ohjelmointi
A2.1 Ohjelmointi I (ohjelmoinnin teoriat, algoritmit ja tietorakenteet, spesifiset ohjel-

0,932

mointikielet, sovellusohjelmointi, käyttöliittymäohjelmointi, tietokantaohjelmointi, web- ja
multimediaohjelmointi)
A2.2 Ohjelmointi II (mobiililaitteiden ja sulautettujen järjestelmien ohjelmointi, peliohjel-

0,711

mointi, reaaliaikaohjelmointi)
A3. Toteutusteknologiat
A3.1 Toteutusteknologia I (sovelluskehittimet, CASE-työvälineet, konfiguraatioiden ja

0,834

versionhallinnan työkalut ja tekniikat, ohjelmistoagenttiteknologiat, asiantuntijajärjestelmät)
A3.2 Toteutusteknologia II (multimedia- ja hypertekstiteknologiat, virtuaalitodellisuus-

0,800

tekniikat, web-teknologiat, pelimoottorit, digitaalisen median tekniikat)
A4. Tiedon hallinta ja tiedon mallintaminen
A4.1 Tiedonhallinta (tietokantojen teoreettiset perusteet, relaatiotietokantojen teoreetti-

0,948

set perusteet, spesifiset tietokannat ja relaatiotietokantajärjestelmät, relaatiotietokantojen käsittelykielet, oliotietokannat, hajautetut tietokannat, tiedon rakenteellinen mallintaminen, tiedon käsitteellistäminen, tietokantojen suunnittelu ja toteutus, tietokantojen
hallinta )
A5. Käyttöliittymät ja käytettävyys
A5.1 Käyttöliittymät ja käytettävyys (käyttöliittymien ja käytettävyyden suunnitteluperi-

0,932

aatteet, tyylioppaat, standardit ja heuristiikat, ihminen tietotekniikan käyttäjänä, käyttäjävuorovaikutuksen ja käytettävyyden suunnittelu, käytettävyyssuunnittelu ja testaus,
graafiset käyttöliittymät, syöttö- ja tulostuslaitteet käyttöliittyminä, komento- ja luonnolliset kielet käyttöliittyminä, käyttöliittymien toteutusteknologiat ja työkalut, käyttöliittymien
graafinen suunnittelu ja toteutus, mobiililaitteiden ja sulautettujen järjestelmien käyttöliittymien suunnittelu)
A6. Tietoturva
A6.1 Tietoturva (tietoturvan teoreettiset perusteet, organisaation tietoturva, yksityisyyden suoja ja tietosuoja, turvaamistekniikat ja –menetelmät, tietoverkkojen ja tietoliikenteen tietoturva, pääsynvalvonta ja autentikointi, sovellus- tietojärjestelmätason turvallisuus, systeemi- ja käyttöjärjestelmätason turvallisuus, väärinkäytön ja tietokonerikollisuuden torjunta, tietoturvan kehittäminen)
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0,940

Osaamisalueet/pääkomponentit (suluissa osaamiskohteet)

Reliabiliteetti

B1. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen, suunnittelulähestymistavat
B1.1 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelu (rakenteellinen analyysi/suunnittelu,

0,883

oliosuuntautunut analyysi/suunnittelu, tietosuuntautunut analyysi/suunnittelu, sosiotekninen ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu, arkkitehtuuripohjainen kehittäminen, komponenttipohjainen kehittäminen)
B1.2 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen (Open Source –tyyppinen kehit-

0,720

täminen, ohjelmistokehityksen ulkoistaminen)
B1.3 Tietojärjestelmien integrointi (valmisohjelmistopohjainen kehittäminen ja ERP-

0,876

järjestelmien käyttöönotto, tietojärjestelmien integrointi)
B2. Prosessimallit ja suunnitteluvaiheet
B2.1 Kehitysprosessit (kehitysprosessin vaiheet ja elinkaaren hallinta, prosessimallit,

0,896

arviointi, vaatimusmäärittely ja vaatimusten hallinta, protoilut)
B2.2 Tekninen toteutus (tekninen suunnittelu, testaus ja tarkastukset, toteutus, käyt-

0,889

töönotto, ylläpito ja jatkokehitys)
B3. Sovellustietämys
B3.1 Sovellus I (johdon tietojärjestelmät, operatiiviset järjestelmät, elektronisten doku-

0,855

menttien hallinnan sovellukset, tietämyksen hallinnan sovellukset, ryhmätyösovellukset,
web-tietojärjestelmät ja yritysportaalit)
B3.2 Sovellus II (paikkatietojärjestelmät, mobiilit tietojärjestelmät ja sovellukset, pelit ja

0,740

virtuaalitodellisuussovellukset)
B4. Yleinen sovellusaluetietämys
B4.1 Sovellusalue I (taloushallinto, myynti ja markkinointi, henkilöstöhallinto, logistiikka

0,866

ja valmistus, pankki- ja vakuutustoiminta, terveydenhuolto ja biotekniikka, opetus ja oppiminen)
B4.2 Sovellusalue II (matkailu, pelit, metsä- ja puuteollisuus)

0,731

B5. Organisaatio- ja liiketoimintatietämys sekä johtaminen
B5.1. Organisaatiotietämys ja johtaminen (suunnittelu- ja päätöksenteon teoriat, johta-

0,918

misteoriat ja -menetelmät, esimies- ja johtamistaidot, liiketoiminnan teoreettiset perusteet, liiketoimintaprosessit ja niiden kehittäminen, organisaatiorakenteet, projektien
suunnittelu ja johtaminen, asiakkuuksien hallinta, sähköinen liiketoiminta, tuotteistaminen ja tuotehallinta)
B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot
B6.1 Henkilökohtaiset ominaisuudet (loogisuus ja analyyttisyys, ongelmanratkaisutai-

0,858

dot, kriittisen ajattelun taidot, suunnittelu- ja organisointitaidot, innovatiivisuus ja luovuus)
B6.2 Viestintä- ja yhteistyötaidot (kirjallinen ja suullinen viestintä, kansainvälisyystaidot,

0,829

ryhmätyötaidot, neuvottelutaidot, sosiaaliset taidot)
B7. Muut
B7.1 Elektroniikka ja fysiikka (elektroniikka, fysiikka, digitaalitekniikka)

0,821

B7.2 Tilastointi ja matematiikka (matematiikka ja laskenta, tilastointi)

0,814

147

Osaamisalueet/pääkomponentit (suluissa osaamiskohteet)
B7.3 Eettiset ja yhteiskunnalliset taidot (copyrigth, patenttisuojat ja lisenssit, etiikka,

Reliabiliteetti
0,732

lainsäädäntö, yksityisyyden suoja, sosiaaliset kysymykset, yhteiskunnallinen osaaminen, filosofiset kysymykset, koulutus, tietokonerikollisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys,
persoonallisuus, ihmissuhdetaidot, uudet teknologiat)
B7.4 Ohjelmisto- ja käyttäjätuki (ohjelmisto- ja käyttäjätuki, tekninen tuki)

0,834

Pääkomponenttianalyysien perusteella aineistosta muodostettiin 25 osaamisfaktoria, jotka on nimetty taulukossa 33 esitetyllä tavalla. Liitteessä 4 esitetyt pääkomponenttianalyysien tulokset ja taulukossa 33 esitetyt reliabiliteettikertoimet
(Cronbachin alfa) osoittavat, että lataukset, kommunaliteetit ja reliabiliteettien
estimaatit ovat suhteellisen korkeita. Vaikka kaikki 130 osaamiskohdetta ovat
tiukasti ottaen 13 osaamisalueen formatiivisia indikaattoreita, korkeat alfakertoimet kuitenkin osoittavat, että ne korreloivat merkittävästi pääkomponenttien sisällä. Jatkossa tätä osaamisalue- ja osaamisfaktorirakennetta käytetään kaikkien
osaamistarpeiden, koulutusodotusten, osaamisvalmiuksien ja kuilujen raportoinneissa.
6.2

Osaamistarpeiden analyysi

Tässä alaluvussa kuvataan ja analysoidaan vastaajien arvioita eri osaamistarpeista
(required knowledge/skills) lähinnä osaamisalue- ja osaamisfaktoritasolla. Osaamisalueet (knowledge area) viittaavat kyselylomakkeissa esitettyihin osaamisalueisiin (A1–B7, yhteensä 13 osaamisaluetta). Edellisessä alaluvussa kuvatuissa
pääkomponenttianalyyseissä osaamiskohteet (knowledge units) ryhmiteltiin 25
osaamisfaktoriin (ks. taulukko 33 ja liite 4).
6.2.1 Osaamistarpeet
Seuraavassa taulukossa 34 esitetään keskimääräiset osaamistarpeet kyselylomakkeissa esitettyjen osaamisalueiden (A1–B7) sekä osaamisalueiden sisäisistä osaamiskohteista muodostettujen osaamisfaktoreiden osalta. Kuvattu aineisto perustuu
vastaajaryhmien 1 (n =9 0) ja 2 (n = 81) vastauksiin. Taulukossa on esitetty lihavoituna niiden osaamisalueiden ja osaamisfaktoreiden tulokset, joiden keskiarvo
on pyöristettynä (≥2,50) vähintään tasolla 3 (kohtalaisen suuret tarpeet). Taulukon
oikeassa sarakkeessa oleva prosenttiluku kuvaa sitä, kuinka monella prosentilla
vastaajista osaamistarpeet ovat pyöristettynä (≥2,50) vähintään tasolla 3. Taulu148

kossa esitetty prosenttiosuus on otettu mukaan, koska keskiarvo ei yksinään kerro ”koko totuutta” osaamistarpeista. Vaikka keskiarvo voi osoittaa vain vähäisiä
(<2,50) tai erittäin vähäisiä (<1,5) osaamistarpeita, voi osalla vastaajista olla suhteellisen suuri osaamistarve (≥2,50) kyseisellä osaamisalueella, osaamisfaktorilla
tai osaamiskohteella.
Taulukko 34. Osaamistarpeet osaamisalueittain ja osaamisfaktoreittain (n = 171). Skaala: 0=ei tarpeita, 1=erittäin vähäiset tarpeet, 2=vähäiset tarpeet, 3= kohtalaisen suuret
tarpeet, 4=suuret tarpeet, 5=erittäin suuret tarpeet.
Osaamisalue/osaamisfaktori

Ka

%

2,12

32

A1.1 Laitteistot

2,03

32

A1.2 Tietoliikenne

2,18

34

1,98

39

A2.1 Ohjelmointi I

2,31

45

A2.2 Ohjelmointi II

1,23

16

A1. Laitteistot, laitteistoarkkitehtuurit, käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne

A2. Ohjelmointi

A3. Toteutusteknologiat

1,51

17

A3.1 Toteutusteknologia I

1,63

26

A3.2 Toteutusteknologia II

1,40

13

A4. Tiedon hallinta ja tiedon mallintaminen
A4.1. Tiedonhallinta ja tiedon mallintaminen
A5. Käyttöliittymät ja käytettävyys
A5.1 Käyttöliittymät ja käytettävyys
A6. Tietoturva
A6.1 Tietoturva
B1. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen, suunnittelulähestymistavat
B1.1 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelu

2,13

45

2,13

45

1,99

33

1,99

33

2,30

47

2,30

47

2,09

45

2,25

49

B1.2 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen

1,78

40

B1.3 Tietojärjestelmien integrointi

1,90

42

B2. Prosessimallit ja suunnitteluvaiheet

2,94

70

B2.1 Kehitysprosessit

2,98

70

B2.2 Tekninen toteutus

2,89

70

1,96

35

B3.1 Sovellus I

2,26

48

B3.2 Sovellus II

1,41

20

1,36

13

B4.1 Sovellusalue I

1,67

30

B4.2 Sovellusalue II

0,64

5

2,75

64

2,75

64

B3. Sovellustietämys

B4. Yleinen sovellusaluetietämys

B5. Organisaatio- ja liiketoimintatietämys sekä johtaminen
B5.1 Organisaatio- ja liiketoimintatietämys sekä johtaminen
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Osaamisalue/osaamisfaktori

Ka

%

4,05

95

B6.1 Henkilökohtaiset ominaisuudet

4,04

97

B6.2 Viestintä- ja yhteistyötaidot

4,06

95

1,83

26

B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot

B7. Muut
B7.1 Elektroniikka ja fysiikka

0,99

14

B7.2 Tilastointi ja matematiikka

1,86

40

B7.3 Eettiset ja yhteiskunnalliset taidot

2,46

54

B7.4 Ohjelmisto- ja käyttäjätuki

2,10

45

Taulukossa 34 esitettyjen keskiarvojen osalta huomio kiinnittyy siihen, että osaamistarpeet kokonaisuutena, etenkin tietoteknisten (A1-B2) tarpeiden osalta, ovat
keskimäärin yllättävän alhaisia. Keskiarvojen valossa valtaosa osaamisalue-/
osaamisfaktoritason osaamistarpeista on vähäisten ja kohtalaisen suurten tarpeiden välimaastossa. Frekvenssit kuitenkin osoittavat, että muutamaa poikkeusta
lukuunottamatta vähintään 30 prosentilla eli noin joka kolmannella vastaajalla
osaamistarpeet ovat pyöristettynä vähintään tasolla 3 (kohtalaisen suuret tarpeet).
Teknisten osaamiskohteiden osalta (A1) tulokset poikkeavat selvästi Surakan
(2005), Sawyerin ym. (1998), Tyen ym. (1995) ja Yenin ym. (2005) tutkimusten
tuloksista. Opintosisältösuosituksissa tekninen tietämys sisältyy lähinnä tietokonesuunnittelun (Computer Engineering, CE) ja informaatioteknologian (Information Technology, IT) ydinsisältöihin.
Tasolla 4 (suuret tarpeet) osaamistarpeet ovat vain henkilökohtaisten ominaisuuksien sekä viestintä- ja yhteistyötaitojen kohdalla. Viestintätaidot on rankattu
korkella myös von Hellensin ym. (2000a), Tyen ym. (1995) ja Yenin ym. (2005)
tutkimuksissa. Tuloksissa kiinnittää huomiota se, että ”uudempien” osaamisalueiden (ohjelmointi II, toteutusteknologia II, sovellus II, sovellusalue II sekä lisäksi
perinteisemmät elektroniikka ja fysiikka) osaamistarpeet ovat vähäisiä tai erittäin
vähäisiä. Tulokset viittaavat siihen, että suurimmalla osalla vastaajista osaamistarpeet kohdistuvat pääasiassa ”perinteisiin” teknologioihin ja tietojärjestelmiin/sovelluksiin.
Tietoteknisissä osaamistarpeissa korostuvat tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehitysprosessit ja tekninen toteutus (vrt. kreik. techne). Ei-tietoteknisissä
osaamistarpeissa korostuvat vahvasti henkilökohtaiset ominaisuudet sekä viestintä- ja yhteistyötaidot (vrt. kreik. prhonesis ja metis), jotka ovat lähes kaikilla vastaajilla (95 %) vähintään tasolla 3. Tämä on varsin luonnollista, koska kyseisiä
taitoja tarvitaan lähes kaikissa tehtävissä toimialasta riippumatta. Viestintä- ja
yhteistyövalmiudet ovat henkilökohtaisten ominaisuuksien ohella keskeisessä
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asemassa yksilön työssä menestymisen ja urakehityksen kannalta (esim. Faulk
2000).
Tietoteknisten osaamisfaktoreiden osalta osaamistarpeita koskevat tulokset
ovat varsin yhteensopivia Surakan (2005) ja Tyen ym. (1995) tulosten kanssa. Eitietoteknisten osaamisfaktoreiden osalta tulokset vastaavat von Hellensin ym.
(2000a) ja Sawyerin ym. (1998) tutkimusten tuloksia, organisaatiotietämyksen
osalta Shin ja Bennettin (1998), Sawyerin ym. (1998), Tyen ym. (1995) sekä Yenin ym. (2005) tutkimusten tuloksia (ks. luku 3.1).
Osaamistarpeita tarkasteltiin myös vastaajaryhmittäin (vastaajaryhmät 1 ja 2).
Kuten jo aiemmin on todettu, vastaajaryhmän 1 muodostavat ennen vuotta 1995
valmistuneet vastaajat ja vastaajaryhmän 2 vuosina 1995–2006 valmistuneet vastaajat. Muutamaan poikkeusta lukuun ottamatta vastaajaryhmän 1 vastaajat raportoivat suurempia osaamistarpeita kuin vastaajaryhmän 2 vastaajat.
Osaamisaluetasolla vastaajaryhmän 1 osaamistarpeet ovat vastaajaryhmän 2
osaamistarpeita suurempia kahta osaamisaluetta (A1 ja B6) lukuun ottamatta
kaikilla osaamisalueilla. Tilastollisesti erot ovat merkitseviä viidellä osaamisalueella. Osaamisfaktoritasolla lähes kaikilla, eli 21 (84 %) osaamisfaktorilla vastaajaryhmän 1 osaamistarpeet ovat vastaajaryhmän 2 osaamistarpeita suuremmat.
Ryhmien väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä kahdeksalla osaamisfaktorilla.
Tulosten valossa vastaajaryhmän 1 osaamistarpeet ovat vastaajaryhmän 2
osaamistarpeita laajempia ja suurempia. Ilmeinen selitys tälle on se, että pidemmän työkokemuksen omaavilla vastaajilla tehtävät ovat vaativampia kuin nuoremmilla vastaajilla. Toisaalta näitä vastaajaryhmäkohtaisia eroja voi selittää
osaltaan se, että vastaajaryhmän 1 vastaajista 57 % työskentelee ylemmän tai
alemman johdon tehtävissä. Vastaajaryhmässä 2 vastaava luku on 34 %. Tätä
analysoidaan tarkemmin luvussa 6.2.2, jossa osaamistarpeita tarkastellaan ammattiryhmittäin.
6.2.2 Ulkoiset tekijät ja osaamistarpeet
Tässä alaluvussa tarkastellaan ulkoisten tekijöiden vaikutuksia osaamistarpeisiin.
Ulkoisilla tekijöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä vastaajien ammattiryhmää, työpaikkaa (organisaatiota), ikää, työkokemusta, työssäoloaikaa koulutusta vastaavassa työssä, valmistumisvuotta sekä sukupuolta. Vaikutuksia on tarkastelu erilaisilla vertailuilla, keskiarvotesteillä ja regressioanalyyseillä.

151

Sukupuolen, iän ja aikatekijöiden vaikutus osaamistarpeisiin
Osaamistarpeissa esiintyvien sukupuolten välisten erojen tarkastelu osoittaa, että
yleisesti ottaen miespuoliset vastaajat raportoivat suurempia osaamistarpeita kuin
naispuoliset vastaajat. Osaamisaluetasolla miesten osaamistarpeet ovat naisten
osaamistarpeita suurempia laitteistojen, laitteistoarkkitehtuurien, käyttöjärjestelmien ja tietoliikenteen, ohjelmoinnin, toteutusteknologioiden, tietojärjestelmien ja
ohjelmistojen kehittämisen, prosessimallien ja suunnitteluvaiheiden, yleisen sovellustietämyksen sekä organisaatio- ja liiketoimintatietämyksen ja johtamisen
tapauksissa. Erot ovat tilastollisesti merkitseviä ohjelmoinnin, toteutusteknologioiden, tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen, prosessimallien ja suunnitteluvaiheiden tapauksissa. Tulosten valossa teknisten ja teknologisten osaamisalueiden osaamistarpeet ovat miehillä suuremmat kuin naisilla. Naisten osaamistarpeet ovat miesten osaamistarpeita selvästi suuremmat vain tietoturvan, henkilökohtaisten ominaisuuksien sekä viestintä- ja yhteistyötaitojen osalta, jonka kohdalla erot ovat myös tilastollisesti merkitseviä. Tietoturvan osalta tulos on jokseenkin yllättävä. Tulokset antavat viitteitä siitä, että miesten työtehtävien sisällöt
ovat jossain määrin naisten työtehtäviä laajempia johtuen osittain siitä, että miespuoliset vastaajat ovat edenneet urallaan naispuolisia vastaajia paremmin (ks.
luku 5.5). Osaamistarpeiden ammattiryhmäkohtainen tarkastelu (luku 6.2.2) osoittaa, että urakehityksen myötä osaamistarpeet kasvavat.
Aikatekijöiden vaikutuksia osaamistarvearvioihin tutkittiin varianssianalyysin
avulla. Ajan vaikutuksia tarkasteltiin neljän osatekijän vaikutusten kautta eli 1)
valmistumisvuoden vaikutukset, 2) työssäoloaika valmistumisen jälkeen, 3) työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä ja 4) vastaajan ikä. Koska varianssianalyysi olettaa riippumattoman (selittävän) muuttujan olevan luokittelumuuttuja,
muodostettiin kaikista neljästä muuttujasta luokittelumuuttujat. Valmistumisvuodesta muodostettiin neljä luokkaa eli 1970-luvulla valmistuneet, 1980-luvulla
valmistuneet, 1990-luvulla valmistuneet ja 2000-luvulla valmistuneet. Työssäoloaika valmistumisen jälkeen sekä työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä
jakaantuivat molemmat viiteen luokkaan (0–4 vuotta, 5–9 vuotta, 10–19 vuotta,
20–29 vuotta ja 30–39 vuotta). Ikä jakaantui viiteen luokkaan (20–29 vuotta, 30–
29 vuotta, 40–49 vuotta, 50–59 vuotta ja => 60 vuotta). Valmistumisvuoden ja
koulutusta vastaavan työssäoloajan vaikutukset osaamistarvearvioihin ovat vähäisiä, sen sijaan vastaajan iällä on merkittävää vaikutusta osaamistarvearvioihin.
Iällä on merkittävä vaikutus erityisesti tietoteknisiin osaamistarvearvioihin. Näiltä
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osin tulokset viittaavat siihen, että iän ja työkokemuksen karttuessa tehtävien
vaativuustaso nousee ja sitä kautta osaamistarpeet kasvavat.
Osaamistarpeet ammattiryhmittäin
Seuraavaksi käydään läpi eri ammattiryhmien keskimääräiset osaamistarpeet.
Ammattiryhmät on muodostettu siten, että opettajat ja tutkijat muodostavat oman
ammattiryhmänsä, suunnittelijat ja kehittäjät omansa, johtotehtävissä olevat omat
ryhmänsä (alempi ja ylempi johto) sekä muut kuin edellä mainitut oman ryhmänsä. Taulukossa 35 esitetään osaamisalue- ja osaamisfaktorikohtaiset osaamistarpeet ammattiryhmittäin.
Ryhmien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin varianssianalyysin avulla. Taulukon 35 viimeisessä sarakkeessa esitetään *-symbolilla ne
osaamisalueet ja osaamisfaktorit, joissa eri ryhmien väliset erot ovat tilastollisesti
merkitseviä (p ≤ 0,05). Tässä on otettava huomioon se, että taulukossa esitetty
*-symboli ei vielä kerro sitä, minkä ryhmien välillä erot ovat tilastollisesti merkitseviä.
Analyysin alussa tarkasteltiin myös sitä, miten opettajien ja tutkijoiden osaamistarpeet poikkeavat muiden ryhmien (”käytännön” ihmisten) osaamistarpeista.
Ryhmien väliset erot eivät olleet yhdelläkään osaamisalueella tilastollisesti merkitseviä. Osaamisfaktoreista vain teknisen toteutuksen sekä tilastoinnin ja matematiikan osalta erot ovat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,05).
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Taulukko 35. Osaamisalue- ja osaamisfaktorikohtaiset osaamistarpeet ammattiryhmittäin (keskiarvot). Skaala: 0=ei tarpeita, 1=erittäin vähäiset tarpeet, 2=vähäiset tarpeet,
3= kohtalaisen suuret tarpeet, 4=suuret tarpeet, 5=erittäin suuret tarpeet.
Osaamisalue/osaamisfaktori

Opettajat ja Suunnittelijat
tutkijat

A1. Laitteistot, laitteistoarkkitehtuurit,

Alempi

Ylempi

johto

johto

(n = 22)

(n = 52)

(n = 47)

(n = 21)

2,10

2,18

2,03

2,52

Muut
(n = 19)
1,55*

käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne
A1.1 Laitteistot

2,12

2,33

1,75

2,21

1,33*

A1.2 Tietoliikenne

2,13

2,03

2,28

2,74

1,69*
1,29*

A2. Ohjelmointi

1,78

2,43

1,74

2,04

A2.1 Ohjelmointi I

2,01

2,90

1,98

2,22

1,58**

A2.2 Ohjelmointi II

1,25

1,33

1,16

1,62

0,59

A3. Toteutusteknologiat

1,63

1,43

1,46

1,98

1,15

A3.1 Toteutusteknologia I

1,41

1,65

1,64

2,02

1,23

A3.2 Toteutusteknologia II

1,85

1,20

1,29

1,93

1,07**

1,93

2,29

2,16

2,30

1,69

1,93

2,29

2,16

2,30

1,69

2,04

2,12

1,82

2,35

1,42

2,04

2,12

1,82

2,35

1,42

A4. Tiedon hallinta ja tiedon mallintaminen
A4.1 Tiedonhallinta
A5. Käyttöliittymät ja käytettävyys
A5.1 Käyttöliittymät ja käytettävyys
A6. Tietoturva

2,38

1,98

2,40

2,99

2,13*

2,38

1,98

2,40

2,99

2,13*

1,99

1,97

2,14

2,66

1,65**

2,19

2,40

2,12

2,52

1,65

1,81

1,31

2,03

2,88

1,35***

1,57

1,31

2,28

2,88

1,92**

2,53

2,98

3,18

3,15

2,28

B2.1 Kehitysprosessit

2,68

2,76

3,38

3,35

2,46*

B2.2 Tekninen toteutus

2,39

3,21

2,98

2,94

2,09*

2,04

1,66

2,05

2,55

1,83*

B3.1 Sovellus I

2,17

1,90

2,45

2,85

2,33*

B3.2 Sovellus II

1,76

1,22

1,42

1,85

0,82

A6.1 Tietoturva
B1. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen
kehittäminen, suunnittelulähestymistavat
B1.1 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen
suunnittelu
B1.2 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen
kehittäminen
B1.3 Tietojärjestelmien integrointi
B2. Prosessimallit ja suunnitteluvaiheet

B3. Sovellustietämys

B4. Yleinen sovellusaluetietämys

1,63

0,95

1,47

1,90

1,48*

B4.1 Sovellusalue I

1,96

1,19

1,83

2,22

1,86*

B4.2 Sovellusalue II

0,87

0,39

0,61

1,17

0,60*

2,47

2,11

3,16

3,75

2,78***

2,47

2,11

3,16

3,75

2,78***

B5. Organisaatio- ja liiketoimintatietämys
sekä johtaminen
B5.1 Organisaatiotietämys ja johtaminen
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Osaamisalue/osaamisfaktori

Opettajat ja Suunnittelijat
tutkijat

Alempi

Ylempi

johto

johto

Muut
(n = 19)

(n = 22)

(n = 52)

(n = 47)

(n = 21)

4,20

3,79

4,19

4,23

4,05

B6.1 Henkilökohtaiset ominaisuudet

4,16

3,86

4,13

4,24

3,89

B6.2 Viestintä- ja yhteistyötaidot

4,23

3,72

4,25

4,23

4,20**

2,20

1,58

1,78

2,17

1,76*

B7.1 Elektroniikka ja fysiikka

1,31

0,79

0,95

1,27

0,77

B7.2 Tilastointi ja matematiikka

2,64

1,51

1,72

1,88

2,23*

B7.3 Eettiset ja yhteiskunnalliset taidot

2,92

2,04

2,39

3,30

2,36**

B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot

B7. Muut

Sig. (2-tailed): P <0,001=***, p<0,01=**, p≤0,05=*

Keskiarvojen valossa laajimmat osaamistarpeet ovat ylempää johtoa edustavilla
vastaajilla, suppeimmat ryhmää muut edustavilla vastaajilla. Vertailut muihin
ammattiryhmiin kuvaavat osaltaan sitä, kuinka laajat ja monipuoliset osaamistarpeet ylempään johtoon kuuluvilla henkilöillä todellisuudessa on ja kuinka monipuolista osaamista ja tietämystä vaativaa heidän työnsä on.
Varianssianalyysin tulosten mukaan ryhmien väliset erot ovat tilastollisesti
merkitseviä kuudella osaamisalueella (46,2 % kaikista osaamisalueista) ja 16
osaamisfaktorilla (64 % kaikista osaamisfaktoreista).
Taulukosta 34 voidaan poimia myös jossain määrin yllättäviäkin tuloksia.
Esimerkiksi laitteisto- ja tietoliikenneosaamisen (A1) tarpeet korostuvat vain
ylemmän johdon ryhmässä. Erot muihin ryhmiin ovat tilastollisesti merkitseviä.
Ylemmällä johdolla on myös toteutusteknologiafaktoreiden tapauksessa korkeimmat osaamistarpeet, vaikkakin erot ovat tilastollisesti merkitseviä ainoastaan
toteutusteknologia II -faktorin tapauksessa.
Tilanne on samankaltainen kaikissa uudempaa teknologiaa sisältävissä osaamisfaktoreissa (ohjelmointi II, toteutusteknologia II ja sovellusalue II), vaikka
edellä mainituissa osaamistarpeet ovatkin vähäisiä tai erittäin vähäisiä kaikissa
ammattiryhmissä. Mahdollinen selitys on se, että ylempi johto joutuu pohtimaan
uudempia teknologioita ja liiketoimintamahdollisuuksia enemmän ja aikaisemmassa vaiheessa kuin muut ammattiryhmät.
Jossain määrin yllättävä tulos on myös se, että tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen (B1) osaamistarpeet korostuvat vain ylemmän johdon ryhmässä, kun taas osaamistarpeet ovat erityisesti suunnittelijoiden ryhmässä vähäisempiä. Tulos on varsin yhteensopiva Huismanin ja Iivarin (2006) tutkimuksen kanssa.
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Organisaatio-, liiketoiminta- ja johtamisosaaminen (B5) korostuu suunnittelijoita lukuun ottamatta kaikissa ryhmissä, eniten ylemmän johdon ryhmässä ja
toiseksi eniten alemman johdon ryhmässä. Tämä on varsin luonnollista, koska he
joutuvat työssään soveltamaan kyseisiä taitoja muita ryhmiä enemmän. Suunnittelijoiden vähäiset osaamistarpeet poikkeavat tilastollisesti erittäin merkitsevästi
ylemmän johdon tarpeista ja tilastollisesti merkitsevästi opettajien ja tutkijoiden
sekä ryhmän muut osaamistarpeista. Tulokset antavat viitteitä siitä, että esimerkiksi organisaatio- ja liiketoimintanäkökulmat eivät näy kovinkaan vahvasti
suunnittelijoiden työssä. Viestintä- ja yhteistyötaidot (B6) ovat tärkeitä kaikissa
ammattiryhmissä. Eettiset ja yhteiskunnalliset taidot korostuvat opettajien ja tutkijoiden sekä ylemmän johdon ryhmissä. Myös tässä suunnittelijoiden osaamistarpeet poikkeavat tilastollisesti merkitsevästi muiden ryhmien osaamistarpeista.
Osaamiskohdetasolla52 hieman yllättäen ”uudemmat” teknologiat, kuten mobiiliteknologiat, pelit, virtuaalitodellisuustekniikat, digitaalisen median tekniikat,
web-teknologiat sekä hyper- ja multimediatekniikat, eivät pelimoottoreita lukuun
ottamatta korostu millään tavalla opettajien ja tutkijoiden osaamistarpeissa, vaan
niiden osaamistarpeet on arvioitu keskimäärin erittäin vähäisiksi tai vähäisiksi.
Toteutusteknologioiden osaamistarpeista pelimoottoreiden osaamistarpeet vaikuttavat yllättävän korkeilta (tasolla 3). Ovatko kyseessä todelliset tarpeet, vai onko
arviointiin mahdollisesti vaikuttanut pelimaailman julkisuuskuva? Opettajat ja
tutkijat ovat arvioineet matematiikan ja tilastoinnin osaamistarpeet suhteellisen
korkealle (tasolle 3), toisin kuin mitkään muut ryhmät. Tulos ei ole näiltä osin
millään tavalla yllättävä. Ero muihin ryhmiin on myös tilastollisesti merkitsevä.
Keskiarvojen valossa opettajien ja tutkijoiden osaamistarpeissa ei ole nähtävissä selkeää linjaa, vaan osaamistarpeissa korostuvat vain muutamat osaamiskohteet eri osaamisalueista ja -faktoreista. Onkin ilmeistä, että opettajien ja tutkijoiden osaamistarpeet profiloituvat hyvin rajatuille erikoistumisalueille. Suunnittelijoiden osaamistarpeissa korostuvat ohjelmointi I, kehitysprosessit, tekninen
toteutus, henkilökohtaiset ominaisuudet sekä viestintä- ja yhteistyötaidot. Kaikki
edellä esitetyt osaamisfaktorit viittaavat perinteisiin tietojärjestelmä- ja ohjelmistokehityksen osa-alueisiin.

52

Kuten luvussa 1.2 todettu, osaamiskohdekohtaisia tuloksia ei erikseen esitellä.
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Osaamistarpeet organisaatioittain
Tässä alaluvussa kuvataan ja analysoidaan keskimääräisiä osaamistarpeita ja niiden välisiä eroja erilaisissa organisaatioissa. Organisaatiot on luokiteltu neljään
luokkaan seuraavasti: 1) tutkimus ja koulutus, johon kuuluvat oppilaitokset ja
tutkimusta tekevät organisaatiot, 2) IT-palvelut ja ohjelmistotuotanto, johon kuuluvat IT-palveluja tuottavat sekä tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehitystyötä
tekevät organisaatiot, 3) tietoliikenne, johon kuuluvat telekommunikaatiota ja
tietoliikennettä edustavat organisaatiot ja 4) muut, johon kuuluvat tässä tapauksessa poliisitoimi, terveydenhuolto, julkinen sektori, palvelutuotanto, finanssiala,
konsultointi, henkilöstöhallinto, posti sekä metalliteollisuus. Taulukossa 36 esitetään osaamisalue- ja osaamisfaktorikohtaiset osaamistarpeet.
Erityyppisten organisaatioiden välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin varianssianalyysin avulla. Taulukon 36 viimeisessä sarakkeessa esitetään *-symbolilla ne osaamisalueet ja osaamisfaktorit, joissa eri organisaatioiden
väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä (p = ≤ 0,05).
Taulukko 36. Osaamisalue- ja osaamisfaktorikohtaiset osaamistarpeet organisaatioittain (keskiarvot). Skaala: 0=ei tarpeita, 1=erittäin vähäiset tarpeet, 2=vähäiset tarpeet,
3= kohtalaisen suuret tarpeet, 4=suuret tarpeet, 5=erittäin suuret tarpeet.
Tietoliikenne

Muut

(n = 66)

(n = 29)

(n = 31)

2,15

2,22

2,12

1,91

2,07

2,16

1,85

2,06

2,14

2,33

2,28

1,75

2,48

1,80

1,41***

2,05

2,96

1,84

1,70***

Opetus ja

IT-palvelut ja

tutkimus

ohjelmistotuotanto

(n = 35)
2,00

A1.1 Laitteistot
A1.2 Tietoliikenne

Osaamisalue/osaamisfaktori

A1. Laitteistot, laitteistoarkkitehtuurit,
käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne

A2. Ohjelmointi
A2.1 Ohjelmointi I
A2.2 Ohjelmointi II

1,07

1,37

1,70

0,73*

1,63

1,70

1,17

1,36*

A3.1 Toteutusteknologia I

1,46

1,97

1,21

1,50*

A3.2 Toteutusteknologia II

1,79

1,44

1,12

1,22

2,14

2,66

1,16

2,02***

2,14

2,66

1,16

2,02***

A3. Toteutusteknologiat

A4. Tiedon hallinta ja tiedon mallintaminen
A4.1 Tiedonhallinta
A5. Käyttöliittymät ja käytettävyys
A5.1 Käyttöliittymät ja käytettävyys
A6. Tietoturva
A6.1 Tietoturva

2,11

2,05

2,07

1,71

2,11

2,05

2,07

1,71

2,52

2,34

1,57

2,72**

2,52

2,34

1,57

2,72**
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Tietoliikenne

Muut

(n = 66)

(n = 29)

(n = 31)

2,45

1,61

1,87*

2,17

2,73

1,76

1,80**

1,66

1,82

2,03

1,68

1,93

2,54

0,72

2,29***

2,60

3,24

3,06

2,58*

B2.1 Kehitysprosessit

2,67

3,19

3,32

2,59

B2.2 Tekninen toteutus

2,52

3,30

2,80

2,57*

2,08

2,00

1,69

2,07*

B3.1 Sovellus I

2,32

2,36

1,70

2,61**

B3.2 Sovellus II

1,57

1,29

1,89

1,08*
1,62

Osaamisalue/osaamisfaktori

B1. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen

Opetus ja

IT-palvelut ja

tutkimus

ohjelmistotuotanto

(n = 35)
2,02

kehittäminen, suunnittelulähestymistavat
B1.1 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen
suunnittelu
B1.2 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen
kehittäminen
B1.3 Tietojärjestelmien integrointi
B2. Prosessimallit ja suunnitteluvaiheet

B3. Sovellustietämys

B4. Yleinen sovellusaluetietämys

1,53

1,38

0,92

B4.1 Sovellusalue I

1,79

1,72

1,12

2,03*

B4.2 Sovellusalue II

0,91

0,58

0,47

0,67

2,67

2,80

2,56

2,85

2,67

2,80

2,56

2,85

4,32

3,88

4,09

4,07

B6.1 Henkilökohtaiset ominaisuudet

4,26

3,92

4,04

4,07

B6.2 Viestintä- ja yhteistyötaidot

4,37

3,84

4,14

4,07*

2,20

1,71

1,47

1,95*

B5. Organisaatio- ja liiketoimintatietämys sekä
johtaminen
B5.1 Organisaatiotietämys ja johtaminen
B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot

B7. Muut
B7.1 Elektroniikka ja fysiikka

1,25

0,78

1,01

1,00

B7.2 Tilastointi ja matematiikka

2,55

1,62

1,31

2,09**

B7.3 Eettiset ja yhteiskunnalliset taidot

2,96

2,20

2,37

2,58*

B7.4 Ohjelmisto- ja käyttäjätuki

2,16

2,48

0,95

2,29***

Sig. (2-tailed): P <0,001=***, p<0,01=**, p≤0,05=*

Tulosten mukaan osaamistarpeet ovat IT-toimialan eri sektoreilla hyvin heterogeenisia ja erityyppisten organisaatioiden osaamistarveprofiilit poikkeavat selvästi toisistaan. Taulukossa 36 esitettyjen tulosten mukaan osaamistarpeiden väliset
erot eri organisaatioissa ovat suuria ja lähes kaikilla osaamisalueilla ja osaamisfaktoreilla myös tilastollisesti merkitseviä (p ≤ 0,05). Osaamisalueista kahdeksalla
osaamisalueella (61,5 % kaikista osaamisalueista) ja 15 osaamisfaktorilla (60,0 %
kaikista osaamisfaktoreista) erot ovat tilastollisesti merkitseviä.
Tutkimus- ja koulutusorganisaatioissa osaamistarpeet noudattelevat hyvin
pitkälle samaa linjaa kuin ammattiryhmistä opettajien ja tutkijoiden osaamistar158

peet (ks. taulukko 35). Joitain eroja on havaittavissa ja ne selittyvät osaltaan sillä,
että tutkimus- ja koulutusorganisaatioita edustavista vastaajista vain 61 % edustaa
opettajia ja tutkijoita. Johtotehtävissä työskentelee noin 16 % vastaajista ja suunnittelutehtävissä noin 19 % vastaajista. Yleisesti ottaen tietotekniset osaamistarpeet koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa kuitenkin kohdistuvat verrattain suppealle alueelle, pääasiassa kehitysprosesseihin, tekniseen toteutukseen ja jossain
määrin käyttöliittymiin ja käytettävyyteen sekä tietoturvaan. Keskiarvojen valossa
tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden osaamistarpeissa ei ole nähtävissä selkää
linjaa, vaan osaamistarpeissa korostuvat vain muutamat osaamiskohteet eri osaamisalueista ja osaamisfaktoreista.
Laajimmat ja monipuolisimmat osaamistarpeet on IT-palveluja ja ohjelmistotuotantoa edustavissa organisaatioissa (ks. taulukko 36). Tähän vaikuttaa osaltaan
myös se, että noin 50 % IT-palveluja ja ohjelmistotuotantoa edustavista vastaajista
toimii johtotehtävissä, joissa osaamistarpeet, kuten jo aiemmin on todettu, ovat
verrattain laajat ja monipuoliset.
Tietoliikenneorganisaatioiden osaamistarpeet osaamisalue- ja osaamisfaktoritasolla ovat suppeita, keskittyen tässä tapauksessa lähinnä kehitysprosesseihin ja
tekniseen toteutukseen. Vaikka teknologian (laitteistot ja tietoliikenne) osaamistarpeet ovat korkeimmat tässä ryhmässä, ne eivät poikkea tilastollisesti merkitsevästi muista ryhmistä ja ovat kaiken kaikkiaan yllättävän vähäisiä. Tietoliikenneorganisaatioissa työskentelevistä vastaajista 51 % työskentelee johtotehtävissä ja
41 % suunnittelutehtävissä. Johtotehtävissä olevien henkilöiden osaamistarpeet
eivät kuitenkaan tietoliikenneorganisaatioissa vaikuta olevan niin laajoja ja monipuolisia kuin johtotasolla yleisesti ottaen on (vrt. taulukko 35). Osaltaan tätä eroa
selittää jossain määrin, mutta ei välttämättä kokonaan, se, että johtotehtävissä
työskentelevistä 45 % vastaajista edustaa tässä ryhmässä alempaa johtoa ja vain
6 % ylempää johtoa.
Muissa organisaatioissa korostuvat tietoturvan, kehitysprosessien, teknisen
toteutuksen (lähinnä ohjelmistojen ylläpito, jatkokehitys sekä testaus ja tarkastukset), sovellustietämyksen, sovellusaluetietämyksen, etiikan ja asiantuntijuuden
sekä organisaatio- ja johtamistietämyksen osa-alueet. Merkille pantavaa tässä
ryhmässä on se, että julkisella sektorilla noin 70 % vastaajista työskentelee johtotehtävissä ja muissa ryhmän ”muut” organisaatiossa johtotehtävissä työskentelee
noin 50 % vastaajista. Tämä heijastuu ryhmän ”muut organisaatiot” osaamistarpeissa, koska johtotehtävissä olevilla henkilöillä osaamistarpeet ovat varsin monipuolisia ja laajoja. Suunnittelutehtävissä julkisella sektorilla on noin 20 % vastaajista ja muissa ryhmän muut organisaatiossa 15 % vastaajista.
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Organisaatio-, liiketoiminta- ja johtamistietämys, henkilökohtaiset ominaisuudet, viestintä- ja yhteistyötaidot sekä asiantuntijuusalueet korostuvat vahvasti
kaikissa organisaatioissa. Tulos ei ole yllättävä, koska em. taitoja tarvitaan toimialasta riippumatta lähes kaikissa työtehtävissä.
Ulkoisten tekijöiden samanaikainen vaikutus osaamistarpeisiin
Ulkoisten tekijöiden samanaikaista vaikutusta tutkittiin lineaaristen regressioanalyysien avulla. Selitettävinä (riippuvina) muuttujina ovat osaamisaluekohtaiset
(A1-B7) osaamistarpeet ja selittävinä (riippumattomina) muuttujina ovat vastaajan ikä, vastaajan sukupuoli uudelleen koodattuna (0 = nainen ja 1 = mies), vastaajan työssäoloaika nykyisessä tehtävässä sekä ammattiryhmä uudelleen dummymuuttujaksi koodattuna nousevaan järjestykseen (0 = suunnittelijat, 1 = alempi
johto ja ylempi johto). Ammattiryhmistä opettajat ja tutkijat on muunnettu ”missing value” -arvoiksi. Vastaajan ammattiryhmää tulkitaan tässä tapauksessa urakehityksenä ja tarkoituksena on tutkia sitä, miten vastaajan urakehitys vaikuttaa
osaamistarvearvioihin. Aikatekijöiden osalta tutkitaan iän ja työkokemuksen vaikutuksia osaamistarvearvioihin ja sukupuolen osalta vastaavasti sitä, miten vastaajan sukupuoli vaikuttaa osaamistarvearvioihin. Regressioanalyysien analysoinnissa pääpaino on regressiokertoimien (beta-arvo) tulkinnassa, ei niinkään selitysasteen (R2) tulkinnassa. Regressioanalyysit tehtiin pakottavalla (Enter) metodilla, jossa katsotaan, kuinka valitut muuttujat yhdessä selittävät ilmiötä (eli selitettävää muuttujaa). Taustatekijöistä vastaajan organisaatiotyyppi jätettiin tarkastelun ulkopuolelle, koska se on selkeästi luokittelumuuttuja ja lineaarinen regressioanalyysi edellyttää selittävän tekijän olevan jatkuva muuttuja.
Regressioanalyysien (yht. 13 eri analyysiä) diagnostiset tarkastelut (Tolerance
ja VIF-arvot, Mahalanobis Distance, Cook’s Distance ja Centered Leverage Value,
Casewise Diagnostics, Durbin-Watson -testit ja jakaumatestit) osoittivat, että
edellytykset mallintamiselle ovat kunnossa. Jakaumien osalta vain viestintä- ja
yhteistyötaitojen osaamistarvejakauma on jossain määrin vino, johtuen siitä, että
osaamistarpeet ovat keskimäärin tasolla 4 (suuret tarpeet). Tulosten mukaan multikollineaarisuutta ei esiinny merkittävästi, standardoidut residuaalit ovat normaalisti jakautuneita, autokorrelaatiota ei esiinny eikä itseisarvoltaan yli 3,0 (oletusarvo) suurempia outliereita tullut esille. Havaintojen määrä (171)/selittävä
muuttuja (5) on tässä tapauksessa 34,2, joten näiltä osin tuloksia voidaan pitää
luotettavina (vrt. Hair ym. 1998: 166).
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Taulukossa 37 esitetään yhteenvetona regressioanalyysien tulokset. Taulukon
ensimmäisessä sarakkeessa on kuvattu selitettävät muuttujat, seuraavissa sarakkeissa selittävien muuttujien regressiokertoimet (niiltä osin, kun vaikutus on tilastollisesti merkitsevä) ja tilastollinen merkitsevyys (kuvattu *-symbolilla) ja viimeisessä sarakkeessa selitysaste (R2).
Taulukko 37. Osaamistarpeita mallintavien regressioanalyysien tulokset (n = 171).
Selitettävä muuttuja

Ikä

Valmistumis- Työssäoloaika Sukupuoli
vuosi

(osaamisaluekohtaiset

nykyisessä

Ammatti-

R2

ryhmä

(adj.)

työssä

valmiudet)
A1. Laitteistot,

0,25*

0,11

-0,33**

0,19

laitteistoarkkitehtuurit,
käyttöjärjestelmät ja
tietoliikenne
A2. Ohjelmointi

0,40***

A3. Toteutusteknologiat

0,38*

0,15

A4. Tiedon hallinta ja tiedon

0,45**

0,17

mallintaminen
A5. Käyttöliittymät ja

0,03

käytettävyys
A6. Tietoturva

0,38**

B1. Tietojärjestelmien ja

0,38*

0,43*** 0,32
0,21*

0,22

ohjelmistojen kehittäminen,
suunnittelulähestymistavat
B2. Prosessimallit ja

0,08

suunnitteluvaiheet
B3. Sovellustietämys

0,43**

0,26*

0,24

B4. Yleinen

0,52***

0,32**

0,41

sovellusaluetietämys
0,53*** 0,32

B5. Organisaatio- ja
liiketoimintatietämys sekä
johtaminen
B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot
B7. Muut

-0,28**
0,51**

0,32*

0,45*** 0,19
0,24*

0,25

Sig. (2-tailed): P <0,001=***, p<0,01=**, p≤0,05=*

Tulokset osoittavat, että vastaajan ikä ja ammattiryhmä (urakehitys) ovat tärkeimmät osaamistarpeita selittävät ulkoiset tekijät. Sekä ikä että ammattiryhmä
saavat tilastollisesti merkitsevät beta-arvot seitsemässä regressioanalyysissä. Sukupuoli on merkittävä kolmessa tapauksessa ja valmistumisvuosi ainoastaan yh161

dessä tapauksessa. Vastausten mukaan ceteris paribus iän kasvaessa osaamistarpeet myös kasvavat, erityisesti yleinen sovellusaluetietämys (β = 0,52***) ja ns.
muut osaamistarpeet (β = 0,51**). Sama osaamistarpeiden kasvu on nähtävissä
myös ammattiryhmän (urakehityksen) yhteydessä lukuun ottamatta ohjelmointia
(A2), jossa regressiokerroin on negatiivinen (β = -0,33**). Tämä tarkoittaa, että
urakehityksen myötä ohjelmoinnin osaamistarpeet vähenevät. Tulokset osoittavat,
että vastaajan työhön ja yksilöön kiinteästi liittyvillä ulkoisilla tekijöillä on merkittävää vaikutusta yksilön osaamistarpeisiin.
6.2.3 Osaamistarpeet – yhteenveto
Luvussa 6.2.1 esitettyjen keskiarvojen sekä osaamiskohdekohtaisten tulosten
valossa osaamistarpeet profiloituvat tietoteknisen osaamisen osalta kehitysprosesseihin ja tekniseen toteutukseen (vrt. kreik. techne), jotka ovat tyypillisiä ohjelmistosuunnittelun (Software Engineering, SE) ja tietojärjestelmätieteen (Information Systems, IS) ydinalueita (vrt. SWEBOK 2004, Software Engineering 2004 ja
Gorgone ym. 2002). Ei-tietoteknisissä osaamistarpeissa korostuvat organisaatio-,
liiketoiminta- ja johtamistietämys, henkilökohtaiset ominaisuudet, viestintä- ja
yhteistyötaidot sekä asiantuntijuusalueet (vrt. kreik. prhonesis ja metis). Tulokset
antavat selvän kuvan siitä, että keskeisimmät tietotekniset osaamistarpeet kohdistuvat perinteisiiin ohjelmisto- ja tietojärjestelmäkehityksen osa-alueisiin.
Digitaalisen median tekniikoiden tarpeet (keskimäärin tasolla 0) sekä mobiiliteknologioiden, mobiiliohjelmoinnin ja mobiilijärjestelmien/sovellusten osaamistarpeet (keskimäärin tasolla 1) ja niiden frekvenssit antavat viitteitä siitä, että vain
pieni osa vastaajista työskentelee digitaalisen median tai mobiilisovellusten parissa, eivätkä näin ollen em. suuntautumisvaihtoehdoista valmistuneet ole välttämättä sijoittuneet oman erikoistumisalansa (syventymiskohteensa) tehtäviin. Yleisesti
ottaen uudempiin alueisiin, kuten mobiili- ja sulautettuihin järjestelmiin, peleihin,
virtuaalitodellisuuteen ja digitaalisen median tekniikoihin liittyvät osaamistarpeet
ovat erittäin vähäisiä.
Varianssi- ja regressioanalyysien tulosten mukaan aikatekijöistä vastaajan iällä ja muista taustatekijöistä vastaajan ammattiryhmällä (urakehityksellä) on merkittävä vaikutus vastaajien osaamistarvearvioihin (ks. luku 6.2.2). Tulosten mukaan osaamistarpeet ovat hyvin heterogeenisia ja vahvasti riippuvaisia vastaajiin
ja heidän työhönsä kiinteästi liittyvistä ulkoisista tekijöistä (ammattiryhmästä,
organisaatiosta, urakehityksestä ja iästä). Tulokset antavat viitteitä siitä, että iän ja
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urakehityksen myötä yksilön tehtävien vaatimustaso nousee ja tätä kautta myös
osaamistarpeet kasvavat, laajenevat ja monipuolistuvat.
6.3

Koulutusodotusten analyysi

Tässä alaluvussa tarkastellaan vastaajien keskimääräisiä koulutusodotuksia kyselylomakkeissa esitettyjen osaamisalueiden, osaamisfaktorien ja osaamiskohteiden
osalta. Tässä tutkimuksessa koulutusodotukset tarkoittavat sitä, mitä työelämän
edustajat odottavat yliopistollisessa tietojenkäsittelytieteiden opetuksessa opetettavan, toisin sanoen koulutusohjelmien sisältöjä ja painopistealueita (vrt. Bernhart
ym. 2006, Parnaby 1998, Dawson & Newman 2002, Davy ym. 2000). Koulutusodotusarviot perustuvat vastaajien (vastaajaryhmät 1 ja 3) prosentuaalisiin
painotuksiin (n = 114).
6.3.1 Koulutusodotukset
Koulutusodotusten analyysejä varten vastaajien antamat prosentuaaliset painotukset on muunnettu painotetuksi prosenttiosuuksiksi, jolloin kaikkien 130 osaamiskohteen painotettujen prosenttiosuuksien summaksi saadaan 100 %. Esimerkiksi
jos ohjelmointia (A2) on kyselyn vastauksessa painotettu 15 %, spesifisiä ohjelmointikieliä (A2.3) 20 % ja teknologiatietämystä (A) 50 %, tulee kohdan A2.3
(spesifiset
ohjelmointikielet)
painotetuksi
prosenttiosuudeksi
1,5 %
(15*20*0,5/100). Taulukossa 38 koulutusodotukset esitetään osaamisalue- ja
osaamisfaktorikohtaisina summina.
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Taulukko 38. Koulutusodotukset (summa - %, n = 114).
Osaamisalue/osaamisfaktori
A1. Laitteistot, laitteistoarkkitehtuurit, käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne

Summa (%)
6,05

A1.1 Laitteistot (5 osaamiskohdetta)

2,90

A1.2 Tietoliikenne (5 osaamiskohdetta)

3,15

A2. Ohjelmointi
A2.1 Ohjelmointi I (7 osaamiskohdetta)
A2.2 Ohjelmointi II (3 osaamiskohdetta)
A3. Toteutusteknologiat

8,17
6,90
1,27
5,18

A3.1 Toteutusteknologia I (5 osaamiskohdetta)

3,00

A3.2 Toteutusteknologia II (5 osaamiskohdetta)

2,18

A4. Tiedon hallinta ja tiedon mallintaminen
A4.1 Tiedonhallinta (10 osaamiskohdetta)
A5. Käyttöliittymät ja käytettävyys
A5.1 Käyttöliittymät ja käytettävyys (10 osaamiskohdetta)
A6. Tietoturva
A6.1 Tietoturva (10 osaamiskohdetta)

9,00
9,00
8,20
8,20
6,65
6,65

B1. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen, suunnittelulähestymistavat

10,71

B1.1 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelu (6 osaamiskohdetta)

7,58

B1.2 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen (2 osaamiskohdetta)

1,46

B1.3 Tietojärjestelmien integrointi (2 osaamiskohdetta)

1,67

B2. Prosessimallit ja suunnitteluvaiheet
B2.1 Kehitysprosessit (5 osaamiskohdetta)
B2.2 Tekninen toteutus (5 osaamiskohdetta)
B3. Sovellustietämys

10,10
5,80
4,30
5,83

B3.1 Sovellus I (7 osaamiskohdetta)

4,48

B3.2 Sovellus II (3 osaamiskohdetta)

1,35

B4. Yleinen sovellusaluetietämys
B4.1 Sovellusalue I (7 osaamiskohdetta)
B4.2 Sovellusalue II (3 osaamiskohdetta)
B5. Organisaatio- ja liiketoimintatietämys sekä johtaminen
B5.1 Organisaatiotietämys ja johtaminen (10 osaamiskohdetta)
B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot

5,78
4,59
1,19
10,05
10,05
11,60

B6.1 Henkilökohtaiset ominaisuudet (5 osaamiskohdetta)

5,29

B6.2 Viestintä- ja yhteistyötaidot (5 osaamiskohdetta)

6,30

B7. Muut

4,76

B7.1 Elektroniikka ja fysiikka (3 osaamiskohdetta)

0,80

B7.2 Tilastointi ja matematiikka (2 osaamiskohdetta)

0,99

B7.3 Eettiset ja yhteiskunnalliset taidot (3 osaamiskohdetta)

1,82

B7.4 Ohjelmisto- ja käyttäjätuki (2 osaamiskohdetta)

1,15
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Taulukossa 38 esitettyjen tulosten mukaan suurimmat koulutusodotusosuudet
kohdistuvat organisaatio-, liiketoiminta- ja johtamistietämykseen, tiedonhallintaan,
käyttöliittymiin ja käytettävyyteen, tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämiseen, ohjelmointiin, tietoturvaan, viestintä- ja yhteistyötaitoihin, ohjelmistoprosesseihin, sovellus- ja sovellusaluetietämykseen sekä ohjelmistojen toteutukseen.
Koulutusodotuksista 43,25 % kohdistuu teknisille ja teknologisille osaamisalueille (A1–A6). Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen (B1) sekä prosessimallien ja suunnitteluvaiheiden (B2) osuus koulutusodotuksista on 20,81 %. Sovellustietämyksen (B3) ja sovellusaluetietämyksen (B4) osuus on 11,61 %, organisaatio-, liiketoiminta- ja johtamistietämyksen (B5) osuus 10,05 %, viestintä- ja
yhteistyötaitojen osuus 11,60 % % ja muun tietämyksen (B7) osuus 4,76 %.
Merkille pantava huomio on myös se, että osaamiskohdetasolla uudempien
teknologioiden, kuten esimerkiksi ohjelmoinnissa mobiiliohjelmoinnin, peliohjelmoinnin ja reaaliaikaohjelmoinnin sekä toteutusteknologioista uudempien teknologioiden, kuten virtuaalitodellisuustekniikoiden, multimedia- ja hypertekstiteknologioiden, digitaalisen median tekniikoiden ja web-teknologioiden osuudet
koulutusodotuksista ovat todella pieniä. Tämä antaa viitteitä siitä, että koulutusodotukset painottuvat pääasiassa ”perinteisille” tietojärjestelmä- ja ohjelmistokehityksen osaamisalueille.
Liitteessä 3 on esitetty neljän koulutusalan (Computer Science, Software Engineering, Information Systems ja Information Technology) ydinosaamisalueet ja kohteet, jotka on luokiteltu Iivari-Hirshheim-Klein-luokittelun (IHK) mukaisesti
(Iivari ym. 2004). Kullekin luokalle on laskettu prosentuaalinen osuus ydinosaamisalueiden (core) ja osaamiskohteiden luentotuntimäärästä koulutusaloittain
(tietojärjestelmien osalta luentotuntimäärää ei ole Computing Curricula raportissa esitetty). Tulokset osoittavat, että koulutusodotuksissa teknologian
osuus (n. 43 %) vastaa lähinnä ohjelmistotekniikan (SE) painotuksia (34,8 %).
Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelun ja kehittämisen osalta koulutusodotusten osuus on noin 21 %, joka vastaa lähinnä informaatioteknologian (IT)
painotuksia. Sisällöltään koulutusodotukset kohdistuvat informaatioteknologian
lisäksi myös ohjelmistotekniikan (SE) ja tietojärjestelmätieteen (IS) ydinsisältöihin. Sovellustietämys ei kuulu minkään koulutusohjelman ydinsisältöihin. Sovellusaluetietämyksen osuus koulutusodotuksissa on 5,8 %. Sovellustietämys ei
kuulu minkään koulutusohjelman ydinsisältöihin. Sovellusaluetietämyksen osuus
koulutusodotuksissa on 5,8 %. Tietojärjestelmätieteen (IS) ydinsisältösuosituksissa sovellusaluetietämys sisältyy liiketoimintatietämykseen, jonka osuus on yhteensä lähes 30 % (47–54 ECTS). Organisaatio- ja liiketoimintatietämyksen osuus
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koulutusodotuksissa on noin 10 %, joka myös on selvästi suurempi kuin informaatioteknologian (0,7 %) ydinsisällöissä. Organisaatio- ja liiketoimintatietämys
ei liity teoreettisen tietojenkäsittelytieteen (CS) eivätkä ohjelmistotekniikan (SE)
ydinsisältöihin. Tietojärjestelmätieteen (IS) osalta se kuuluu ydinsisältöihin, mutta
sen painotusta ei voida laskea. Koulutusodotuksissa viestintä- ja yhteistyötaitojen
osuus on noin 11,6 %, joka myös on selvästi suurempi kuin koulutusohjelmien
ydinsisällöissä on määritelty. Muun tietämyksen osuus koulutusodotuksissa on
noin 4,8 %, joka vastaa joidenkin osaamiskohteiden osalta (lähinnä etiikka ja
lainsäädntö) ohjelmistotekniikan (4 %) ja informaatioteknologian (4,6 %) painotuksia.
Koulutusodotuksia tarkasteltiin myös vastaajaryhmittäin. Tarkoituksena oli
tutkia, missä määrin nuorempien (vastaajaryhmä 3) ja vanhempien (vastaajaryhmä 1) vastaajien koulutusodotukset mahdollisesti poikkeavat toisistaan. Vastaajaryhmäkohtaisissa koulutusodotuksissa tilastollisesti merkitseviä eroja ei esiinny
millään osaamisalueella eikä osaamisfaktorilla. Suurin vastaajaryhmäkohtainen
ero on organisaatio-, liiketoiminta- ja johtamistietämyksen (B5) koulutusodotuksissa (9,60 % vs. 13,01 %), mutta ero ei tässäkään tapauksessa ole tilastollisesti
merkitsevä. Jossain määrin yllättäviä ovat nuorempien vastaajien suuret organisaatio-, liiketoiminta- ja johtamistietämykseen liittyvät koulutusodotukset. Mitä
ilmeisimmin tämä liittyy nuorempien vastaajien urakehitysodotuksiin (vrt. Tye
ym. 1995). Pienistä painotuseroista huolimatta koulutusodotukset ovat suhteellisen homogeenisia molemmissa vastaajaryhmissä.
6.3.2 Ulkoisten tekijöiden vaikutukset koulutusodotuksiin
Aivan vastaavalla tavalla kuin osaamistarpeiden tapauksessa koulutusodotuksia
tarkasteltiin myös ammattiryhmittäin ja organisaatioittain. Mitään merkittäviä
eroja eri ammattiryhmien tai erityyppisten organisaatioiden koulutusodotuspainotuksissa ei ilmennyt, vaan painotukset olivat hyvin homogeenisia. Ammattiryhmien välisissä koulutusodotuksissa tilastollisesti merkitseviä (p ≤ 0,05) eroja esiintyi
vain elektroniikan ja fysiikan koulutusodotuksissa, jotka tosin olivat kaikissa
ryhmissä erittäin vähäiset. Organisaatioista tietoliikenneorganisaatioiden ja ryhmän ”muut organisaatiot” koulutusodotuksissa erot olivat tilastollisesti merkitseviä tietoturvan (A6), yleisen sovellusaluetietämyksen (B4), elektroniikan ja fysiikan sekä tilastoinnin ja matematiikan osalla. Edellä mainituista koulutusodotukset
ovat vähäisiä tietoturvaa lukuun ottamatta kaikissa organisaatioryhmissä.
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Sukupuolten välisiä koulutusodotusten eroja tarkasteltiin t-testillä (independent sample t-test). Erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä yhdelläkään osaamisalueella ja/tai osaamisfaktorilla. Koulutusodotuksia tarkasteltiin myös vastaajaryhmittäin (ryhmät 1 ja 3). Ryhmien väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä yhdelläkään osaamisalueella tai osaamisfaktorilla.
Koulutusodotusten osalta arvioitiin myös aikatekijöiden vaikutuksia vastaajien koulutusodotusarvioihin. Ajan vaikutuksia tarkasteltiin neljän osatekijän vaikutusten kautta eli 1) valmistumisvuosi, 2) työssäoloaika valmistumisen jälkeen,
3) työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä ja 4) vastaajan ikä. Edellä mainituista aikatekijöistä muodostettiin luokittelumuuttujat samalla tavalla kuin osaamistarpeiden tarkastelun yhteydessä (ks. luku 6.2.2). Vaikutuksia tarkasteltiin
varianssianalyysillä, jolla tutkittiin, poikkeavatko koulutusodotusarviot eri ryhmissä tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Tulosten mukaan aikatekijöillä on
hyvin vähäiset vaikutukset koulutusodotusarviointeihin.
Valmistumisvuodella on tilastollisesti merkitsevä vaikutus koulutusodotusarviointeihin vain tietojärjestelmien integrointia koskevien koulutusodotusten osalla
(p=0,035). Toisella osatekijällä eli valmistumisen jälkeisellä työkokemuksella on
tilastollisesti merkitsevä vaikutus tietojärjestelmien integroinnin (p=0,040) ja
sovellusalue I:n (p=0,031) kohdalla. Työssäoloajalla koulutusta vastaavassa työssä on tilastollisesti merkitsevä vaikutus pelkästään tietojärjestelmien integroinnin
kohdalla (p=0,044) ja vastaajan ikä vaikuttaa tilastollisesti merkitsevästi koulutusodotusarvioihin sovellusalue I:n kohdalla (p=0,032).
Tulosten mukaan koulutusodotukset ovat hyvin homogeenisia, eivätkä ole
juurikaan riippuvaisia vastaajien osaamistarpeista tai muista vastaajien taustatekijöistä (esimerkiksi ikä, työkokemus ja valmistumisvuosi). Siitä, miten tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen sisältöjä tulisi painottaa, on vastaajilla tulosten mukaan suhteellisen suuri yksimielisyys. Tämän yksimielisyyden vahvistaa myös
seuraavaksi esiteltävät, koulutusodotuksia ennustavien regressioanalyysien tulokset.
Ulkoisten tekijöiden samanaikaista vaikutusta koulutusodotuksiin tutkittiin
lineaaristen regressioanalyysien avulla. Selitettävinä (riippuvina) muuttujina ovat
osaamisaluekohtaiset (A1–B7) koulutusodotukset, ja selittävinä (riippumattomina)
muuttujina ovat vastaajan ikä, valmistumisvuosi, vastaajan sukupuoli uudelleen
dummy-muuttujaksi koodattuna (0 = nainen ja 1 = mies), vastaajan työssäoloaika
nykyisessä tehtävässä sekä ammattiryhmä uudelleen koodattuna dummymuuttujaksi (0 = suunnittelijat, 1 = alempi ja ylempi johto). Ammattiryhmistä
opettajat ja tutkijat on muunnettu ”missing value” -arvoiksi. Ammattiryhmien
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osalta on tarkoitus tutkia, miten vastaajan urakehitys näkyy koulutusodotuksissa.
Aikatekijöiden osalta tutkitaan iän, työkokemuksen ja valmistumisvuoden vaikutuksia koulutusodotuksiin ja sukupuolen osalta vastaavasti sitä, vaikuttaako sukupuoli koulutusodotusarvioihin. Regressioanalyysien analysoinnissa pääpaino on
myös tässä tapauksessa regressiokertoimien (beta-arvo) tulkinnassa, ei niinkään
selitysasteen (R2) tulkinnassa. Regressioanalyysit tehtiin pakottavalla (Enter)
metodilla, jossa katsotaan, kuinka valitut muuttujat yhdessä selittävät ilmiötä (eli
selitettävää muuttujaa). Taustatekijöistä vastaajan organisaatiotyyppi jätettiin
tarkastelun ulkopuolelle, koska se on selkeästi luokittelumuuttuja ja lineaarinen
regressioanalyysi edellyttää selittävän tekijän olevan jatkuva muuttuja.
Kaikki edellytykset mallintamiselle olivat kunnossa. Diagnostiset tarkastelut
(Tolerance ja VIF-arvot, Mahalanobis Distance, Cook’s Distance ja Centered
Leverage Value, Casewise Diagnostics, Durbin-Watson-testi) osoittivat, ettei autokorrelaatiota tai multikollineaarisuutta esiinny. Standardoidut residuaalit olivat
normaalisti jakautuneita ja homoskedastisia, eikä yli 3,0 (oletusarvo) suurempia
outliereita esiintynyt. Havaintojen määrä (114) / selittävä muuttuja (5) on tässä
tapauksessa 22,8, joten näiltä osin tuloksia voidaan pitää luotettavina (vrt. Hair
ym. 1998: 166).
Seuraavassa taulukossa 39 esitetään yhteenvetona regressioanalyysien tulokset. Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on kuvattu selitettävät muuttujat, seuraavissa sarakkeissa selittävien muuttujien beta-kertoimet ja tilastollinen merkitsevyys (kuvattu *-symbolilla) ja viimeisessä sarakkeessa selitysaste (R2). Taulukossa 38 esitetään vain ne tekijät, joilla on tilastollisesti merkitsevä (p ≤0,05)
vaikutus koulutusodotusten vaihteluun.
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Taulukko 39. Koulutusodotuksia mallintavien regressioanalyysien tulokset (n = 114).
Selitettävä muuttuja

Ikä

Valmistumis- Työssäoloaika Sukupuoli Ammatti-

(osaamisaluekohtaiset
valmiudet)

vuosi

nykyisessä

ryhmä

R2
(adj.)

työssä
0,03

A1. Laitteistot,
laitteistoarkkitehtuurit,
käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne
A2. Ohjelmointi

0,09

A3. Toteutusteknologiat

0,02

A4. Tiedon hallinta ja tiedon

0,04

mallintaminen
A5. Käyttöliittymät ja

0,02

käytettävyys
A6. Tietoturva

0,06

B1. Tietojärjestelmien ja

0,02

ohjelmistojen kehittäminen,
suunnittelulähestymistavat
B2. Prosessimallit ja

0,00

suunnitteluvaiheet
B3. Sovellustietämys

-0,240*

0,14

B4. Yleinen sovellusaluetietämys

0,11

B5. Organisaatio- ja

0,04

liiketoimintatietämys sekä
johtaminen
B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot

0,05

B7. Muut

0,06

Sig. (2-tailed): P <0,001=***, p<0,01=**, p≤0,05=*

Tuloksista voidaan selvästi havaita, että ulkoisilla tekijöillä ei ole juuri lainkaan
merkittäviä yhteyksiä (beta-arvot) koulutusodotuksiin. Tässä suhteessa taulukon
39 tulokset poikkeavat selvästi vastaavista osaamistarpeita koskevista tuloksista
(ks. taulukko 37). Kun osaamistarpeet riippuvat hyvin voimakkaasti vastaajien
iästä, urakehityksestä, organisaatiotyypistä ja ammattiryhmästä, ovat koulutusodotukset lähes täysin riippumattomia ulkoisista tekijöistä. Toisin sanoen,
päinvastoin kuin osaamistarpeiden tapauksessa, koulutusodotuksissa on vastaajien
keskuudessa suhteellisen suuri yksimielisyys.
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6.3.3 Osaamistarpeet vs. koulutusodotukset
Tässä alaluvussa tarkastellaan ja analysoidaan osaamistarvearvioiden ja koulutusodotusarvioiden keskinäistä vastaavuutta. Tulokset perustuvat vastaajaryhmän
1 vastauksiin (n = 90). Osaamistarpeiden ja koulutusodotusten keskinäistä riippuvuutta tutkittiin aluksi korrelaatioanalyysin (Pearson r) avulla. Korrelaatioanalyysin tulokset esitetään alla olevassa taulukossa 40.
Taulukko 40. Osaamistarpeiden ja koulutusodotusten väliset korrelaatiot (osaamisaluetaso, n = 90).
A1
A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

,45**

A2

,15

,40**

A3

,00

,03

-,03

A4

-,12

,05

,10

,40**

A5

,08

,08

,00

-,16

,43**

A6

,07

-,35** ,12

-,11

-,08

B1

,12

,22

,10

,12

,03

-,16

,04

B2

-,14

,,06

-,12

-,02

-,13

-,22

,01

B3

-30**

,04

,04

,30**

-,08

-,01

,13

-,22*

,26*

B4

-,25*

-,05

-,05

,26**

-,11

,01

,18

-,14

,13

,06

B5

-,05

-,11

-,11

-,22*

-,02

,11

-,09

,12

,07

-,08

,34**

B6

-,04

,00

,00

-,25*

-,02

,18

-,28*

,00

,06

-,08

,23*

,26*

B7

-,07

-,01

-,01

-,01

-,03

,26*

-,10

-,14

,00

-,04

-,35

,07

,39**
,44**

,23*

Sig. (2-tailed): P <0,001=***, p<0,01=**, p<0,05=*

Taulukossa 40 esitetyt tulokset osoittavat, että lävistäjällä olevat korrelaatiot (esitetty lihavoituna) ovat suurempia kuin ne, jokta eivät ole lävistäjällä. Tämä osoittaa, että kunkin osaamisalueen osaamistarpeet korreloivat vahvimmin nimenomaan vastaavan osaamisalueen koulutusodotusten kanssa. Osaamisalueen osaamistarpeet taas pääsääntöisesti korreloivat heikommin muiden osaamisalueiden
koulutusodotusten kanssa. Poikkeuksen tekevät toteutusteknologiat (A3), tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen (B1) ja yleinen sovellusaluetietämys
(B4), joiden osaamistarpeet eivät korreloi juuri lainkaan vastaavien koulutusodotusten kanssa. Edellä mainittujen osaamisalueiden osaamistarpeiden korrelaatiot
ovat erittäin pieniä myös muiden osaamisalueiden koulutusodotusten kanssa.
Taulukossa 40 esitettyjen tulosten perusteella voidaan todeta, että yleisesti ottaen vastaajien koulutusodotukset heijastavat heidän osaamistarpeitaan. On kuitenkin otettava huomioon, että korrelaatiokertoimet taulukon 40 lävistäjällä eivät
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ole erityisen korkeita. Ne vaihtelevat -0,03 ja 0,45 välillä. Näin ollen osaamistarpeet eivät selitä kovinkaan vahvasti koulutusodotuksia (maksimissaan noin 20 %,
kun selittäjänä on kunkin osaamisalueen osaamistarve). Korrelaatioanalyysit on
tehty ja kuvattu summamuuttujatasolla ja on yleistä, että aggregoitu summamuuttuja tasoittaa vaihteluita ja kasvattaa korrelaatioita. Osaamiskohdetason korrelaatioanalyysit, joita ei niiden suuren lukumäärän takia ole erikseen kuvattu, osoittavat, että osaamistarpeiden ja osaamisvalmiuksien väliset korrelaatiot ovat osaamiskohdetasolla merkittävästi pienempiä kuin summamuuttujatasolla. Siksi onkin
ilmeistä, että taulukon 40 lävistäjällä olevat korrelaatiot mieluummin ylikorostavat kuin alikorostavat osaamistarpeiden ja koulutusodotusten välistä yhteyttä.Koulutusodotukset ja osaamistarpeet siis edustavat eri näkökulmia koulutuksen
työelämävastaavuuteen. Seuraavaksi siirrytäänkin niiden erojen tarkempaan tarkasteluun.
Osaamistarpeiden ja koulutusodotusten erojen analysoimiseksi kunkin vastaajan 130 osaamiskohdekohtaista osaamistarvearviota muunnettiin prosentuaalisiksi
painotuksiksi. Muunnokset laskettiin kertoimella n*100/m, jossa n on asteikon
arvo ja m vastaajan antamien arvojen summa. Esimerkiksi jos vastaaja on antanut
puoleen (65) kaikista osaamiskohteista arvon 1 ja puoleen (65) arvon 5 (1x65 +
5x65=390), tulee vastaaviksi prosentuaalisiksi painotuksiksi 0,256 % ja 1,282 %
(1*100/390 ja 5*100/390). Osaamisalue- ja osaamisfaktorikohtaiset luvut laskettiin osaamiskohdekohtaisten painotusten summina. Nämä muunnokset mahdollistavat osaamistarpeiden ja koulutusodotusten keskinäisen vertailun ja erotusten
tilastollisen merkitsevyyden testaamisen.
Erojen tilastollista merkitsevyyttä analysoitiin verrannollisten parien t-testillä.
Taulukossa 41 esitetään osaamisalue- ja osaamisfaktorikohtaiset tulokset ja taulukossa on *-symbolilla kuvattu ne osaamisalueet ja -faktorit, joissa erot ovat tilastollisesti merkitseviä (p ≤ 0,05).
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Taulukko 41. Osaamisalue- ja osaamisfaktorikohtaiset osaamistarpeet ja koulutusodotukset (summat - %, n = 90).
Osaamisalue/osaamisfaktori
A1. Laitteistot, laitteistoarkkitehtuurit, käyttöjärjestelmät ja

Osaamistarpeet

Koulutusodotukset

7,00

6,12*

tietoliikenne
A1.1 Laitteistot

3,26

2,84*

A1.2 Tietoliikenne

3,74

3,28

A2. Ohjelmointi

6,48

7,79*

A2.1 Ohjelmointi I

5,25

6,50*

A2.2 Ohjelmointi II

1,23

1,29

A3. Toteutusteknologia

4,88

5,33

A3.1 Toteutusteknologia I

2,72

3,22

A3.2 Toteutusteknologia II

2,16

2,11

A4. Tiedon hallinta ja tiedon mallintaminen

7,51

8,65*

A4.1 Tiedonhallinta

7,51

8,65*
8,50*

A5. Käyttöliittymät ja käytettävyys

6,26

A5.1 Käyttöliittymät ja käytettävyys

6,26

8,50*

A6. Tietoturva

7,42

6,93

A6.1 Tietoturva

7,42

6,93

B1. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen,

7,33

10,60**

suunnittelulähestymistavat
B1.1 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelu

4,72

7,31***

B1.2 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen

1,23

1,47

B1.3 Tietojärjestelmien integrointi

1,38

B2. Prosessimallit ja suunnitteluvaiheet

9,97

10,25

B2.1 Kehitysprosessit

5,12

5,87

B2.2 Tekninen toteutus

4,85

4,38

B3. Sovellustietämys

6,82

6,28

B3.1 Sovellus I

5,37

4,95

B3.2 Sovellus II

1,45

1,33

B4. Yleinen sovellusaluetietämys

5,17

5,97

B4.1 Sovellusalue I

4,38

4,85

B4.2 Sovellusalue II

0,79

1,12*

B5. Organisaatio- ja liiketoimintatietämys sekä johtaminen

10,32

9,42

B5.1 Organisaatiotietämys ja johtaminen

10,32

9,42

B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot

14,59

11,73**

B6.1 Henkilökohtaiset ominaisuudet

7,33

6,44

B6.2 Viestintä- ja yhteistyötaidot

7,26

5,29**

B7. Muut

6,04

4,54*

B7.1 Elektroniikka ja fysiikka

1,35

0,97*

B7.2 Tilastointi ja matematiikka

0,67

0,49**

B7.3 Eettiset ja yhteiskunnalliset taidot

2,40

1,71**

B7.4 Ohjelmisto- ja käyttäjätuki

1,33

1,14

Sig. (2-tailed): p <0,001=***, p<0,01=**, p<0,05=*
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1,82*

Osaamistarpeiden ja koulutusodotusten erot ovat tilastollisesti merkitseviä seitsemällä osaamisalueella (53,8 % kaikista osaamisalueista). Erot ovat myös tilastollisesti merkitsevä. Teknisen tietämyksen (A1), viestintä- ja yhteistyötaitojen
(B6) ja muun tietämyksen (B7) osaamistarpeet ovat koulutusodotuksia suuremmat.
Vastaavasti ohjelmoinnin (A2), tiedon hallinnan ja tiedon mallintamisen (A4)
käyttöliittymien ja käytettävyyden (A5) sekä tietojärjestelmien ja ohjelmistojen
kehittämisen (B1) tapauksissa koulutusodotukset painottuvat osaamistarpeita
enemmän.
Tulokset ovat mielenkiintoisia etenkin ohjelmoinnin, käyttöliittymien ja käytettävyyden sekä tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen tapauksissa,
koska osaamistarvearvioiden mukaan (ks. luku 6.2.2) kyseisten osaamisalueiden
osaamistarpeet ovat keskimäärin vähäisiä (tasolla 2 eli vähäiset tarpeet) mutta
osuudet koulutusodotuksissa ovat kuitenkin suhteellisen suuria. Ohjelmoinnin
osalta tulos viittaa siihen, että sen opettaminen myös yliopistotason koulutuksessa
nähdään edelleen tärkeäksi. Toinen mielenkiintoinen tulos on se, että organisaatiotietämyksen ja johtamisensekä viestintä- ja yhteistyötaitojen) koulutusodotukset ovat osaamistarpeita pienemmät, vaikkakaan eivät tilastollisesti merkitsevästi.
Tulos antaa viitteitä siitä, että vastaajat eivät välttämättä odota, että koulutus voisi
realistisesti ajatellen tuottaa työelämän tarpeisiin nähden riittävät valmiudet edellä
mainittujen osaamisalueiden osalta.
6.3.4 Koulutusodotukset – yhteenveto
Tulosten valossa suurimmat tietotekniset koulutusodotukset profiloituvat sovellus- ja sovellusaluetietämykseen, tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämiseen,
tietoturvaan, tiedonhallintaan, ohjelmointiin, käyttöliittymiin ja käytettävyyteen,
kehitysprosesseihin sekä tekniseen toteutukseen. Ei-tietoteknisten osaamisalueiden (B5–B7) osalta koulutusodotukset painottuvat organisaatio- ja johtamistietämykseen, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin sekä viestintä- ja yhteistyötaitoihin.
Tietoteknisiä osaamisalueita, osaamisfaktoreita ja osaamiskohteita koskevien
koulutusodotusten tulokset viittaavat vahvasti ohjelmistotekniikan (Software Engineering, SE), informaatioteknologian (Information Technology, IT) ja tietojärjestelmätieteen (Information Systems, IS) painotuksiin ja opintosisältösuosituksiin
(ks. luku 3.2.3). Ei-tietoteknisten osaamisalueiden koulutusodotukset taas viittaavat vahvasti tietojärjestelmätieteen (Information Systems, IS) koulutusalan painotuksiin ja opintosisältösuosituksiin (vrt. Software Engineering 2004, Gorgone ym.
2002, Gorgone ym. 2006, Computing Curricula 2005b).
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Tulosten mukaan koulutusodotukset ovat verrattain homogeenisia, eivätkä ole
riippuvaisia työelämän osaamistarpeista, sukupuolesta, urakehityksestä tai aikatekijöistä (vastaajan ikä, valmistumisvuosi ja työkokemus). Tulokset osoittavat, että
vastaajien antamat tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen sisällölliset painotukset
ovat suhteellisen riippumattomia, toisin kuin osaamistarpeet, jotka ovat suuresti
riippuvaisia kyseisistä tekijöistä (ks. luku 6.2.2). Todella merkittävä havainto on
se, että koulutusodotukset eivät ole juuri lainkaan riippuvaisia yksilön todellisiin
työtehtäviin liittyvistä osaamistarpeista eikä muista yksilöön ja hänen työhönsä
kiinteästi liittyvistä taustatekijöistä.
Nielsen ym. (1998) ovat tutkineet Australiassa kulttuuritekijöiden ja sukupuolten välisiä näkemyseroja IT-toimialan osaamistarpeissa sekä toimialan työhön,
uraan ja opiskeluun liittyvissä odotuksissa. Tutkimuksen mukaan yksilön kulttuuritaustalla on suuremmat vaikutukset näkemyksiin kuin sukupuolella. Tutkijat
tosin toteavat, että myös muilla tekijöillä, kuten iällä ja opiskelukokemuksella on
tärkeä rooli yksilön IT-toimialaa koskevissa näkemyksissä. von Hellensin ym.
(2000b) mukaan naispuolisten tietojärjestelmäasiantuntijoiden osaamistarpeissa
korostuu enemmän ”pehmeä”, ihmiskeskeinen näkemys (”people skills”, technical systems with some social implications) kuin pelkästään teknologia (technical
systems). IT-taitojen osalta Nielsenin (1998) ja von Hellensin ym. (2000b) tutkimusten tulokset ovat varsin yhteensopivia käsillä olevan tutkimuksen tulosten
kanssa. Sen sijaan IT-toimialan koulutusta koskevissa näkemyksissä tutkimusten
tulokset poikkeavat toisistaan, koska käsillä olevan tutkimuksen tulosten mukaan
ammatilla, urakehityksellä, työkokemuksella, iällä ja/tai sukupuolella ei ole vaikutusta yksilön koulutusodotuksiin. Tosin Nielsenin ym. (1998) ja von Hellensin
ym. (2000b) tutkimukset poikkeavat lähtökohdiltaan siinä määrin käsillä olevasta
tutkimuksesta, että täsmällisten vertailujen tekeminen on vaikeaa.
6.4

Koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien analyysi

Tässä alaluvussa kuvataan ja analysoidaan koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet osaamisalueiden ja osaamisfaktoreiden sekä joiltain osin myös osaamiskohteiden osalta. Kyselyssä osaamisvalmiuksia on arvioitu skaalalla 0–5 (ei valmiuksia – erittäin suuret valmiudet). Luvut perustuvat vastaajaryhmän 2 (n = 81) ja
vastaajaryhmän 3 (n = 23) vastauksiin. Koska vastaajamäärässä on ryhmien välillä merkittävä ero, tarkistettiin riippumattomien parien t-testillä, onko osaamisvalmiusarvioissa ryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Ero oli tilastolli174

sesti merkitsevä (p = 0,004) ainoastaan organisaatio-, liiketoimintata- ja johtamistietämyksen tapauksessa (B5).
Koska analyysit perustuvat myös osaamisvalmiuksien osalta summamuuttujien tarkasteluun, varmistettiin summamuuttujien (osaamisalueet A1–B7) sisäinen
konsistenssi laskemalla kullekin summamuuttajalle Cronbachin alfakerroin (vrt.
Metsämuuronen 2003: 439–477). Kaikkien osaamisaluekohtaisten summamuuttujien osalta alfakerroin ylitti selvästi yleisesti alarajana pidetyn arvon 0,6. Sisäisen
konsistenssin perusteella osaamisvalmiuksien summamuuttujat toimivat hyvin
tässä kohdejoukossa.
6.4.1 Osaamisvalmiuksien yleisesittely
Seuraavassa taulukossa 42 esitetään keskimääräiset osaamisalue- ja osaamisfaktorikohtaiset osaamisvalmiudet sekä osaamisaluekohtaiset alfakertoimet. Taulukossa 42 on esitetty lihavoituna ne osaamisalueet ja osaamisfaktorit, joissa koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet ovat pyöristettynä tasolla 3 eli kohtalaisen suuret
valmiudet. Taulukon oikeassa sarakkeessa oleva prosenttiluku kuvaa sitä, kuinka
monella prosentilla vastaajista koulutus on tuottanut pyöristettynä (≥2,50) vähintään kohtalaisen suuret valmiudet (taso 3). Taulukossa esitetty prosenttiosuus on
otettu mukaan, koska keskiarvo ei yksinään kerro ”koko totuutta” koulutuksen
tuottamista osaamisvalmiuksista. Tulokset perustuvat vastaajaryhmien 2 ja 3 vastauksiin (n = 104).
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Taulukko 42. Koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet (n = 104). Skaala: 0=ei valmiuksia, 1=erittäin vähäiset valmiudet, 2=vähäiset valmiudet, 3= kohtalaisen suuret
valmiudet, 4=suuret valmiudet, 5=erittäin suuret valmiudet.
Osaamisalue/osaamisfaktori

Ka

%

Luotettavuus
(Cronbach’in α)

A1. Laitteistot, laitteistoarkkitehtuurit, käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne

1,74

18

A1.1 Laitteistot

1,74

18

A1.2 Tietoliikenne

1,75

21

2,26

38

2,73

65

A2. Ohjelmointi
A2.1 Ohjelmointi I
A2.2 Ohjelmointi II

1,16

9

1,41

10

A3.1 Toteutusteknologia I

1,22

9

A3.2 Toteutusteknologia II

1,60

19

2,45

50

2,45

50

2,24

42

2,24

42

1,74

19

1,74

19

1,69

15

B1.1 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelu

2,27

45

B1.2 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen

1,00

13

B1.3 Tietojärjestelmien integrointi

0,66

7

2,63

58

2,90

67

A3. Toteutusteknologiat

A4. Tiedon hallinta ja tiedon mallintaminen
A4.1 Tiedonhallinta
A5. Käyttöliittymät ja käytettävyys
A5.1 Käyttöliittymät ja käytettävyys
A6. Tietoturva
A6.1 Tietoturva
B1. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen,

0,93

0,86

0,87

0,89
0,92
0,94
0,87

suunnittelulähestymistavat

B2. Prosessimallit ja suunnitteluvaiheet
B2.1 Kehitysprosessit
B2.2 Tekninen toteutus

2,36

45

1,38

12

B3.1 Sovellus I

1,57

15

B3.2 Sovellus II

0,94

7

0,58

0

B4.1 Sovellusalue I

0,68

1

B4.2 Sovellusalue II

0,36

1

1,49

13

1,49

13

B3. Sovellustietämys

B4. Yleinen sovellusaluetietämys

B5. Organisaatio- ja liiketoimintatietämys sekä johtaminen
B5.1 Organisaatiotietämys ja johtaminen
B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot
B6.1 Henkilökohtaiset ominaisuudet
B6.2 Viestintä- ja yhteistyötaidot

2,25

40

2,31

41

2,19

37

1,16

12

B7.1 Elektroniikka ja fysiikka

0,64

2

B7.2 Tilastointi ja matematiikka

1,31

13

B7.3 Eettiset ja yhteiskunnalliset taidot

1,44

11

B7.4 Ohjelmisto- ja käyttäjätuki

1,34

20

B7. Muut
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0,90

0,89

0,89

0,91
0,93

0,85

Taulukossa 42 esitetyt tulokset osoittavat, että koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet ovat jääneet yllätävän alhaiselle tasolle. Frekvenssit osoittavat, että
keskimäärin vain noin 25 prosenttia vastaajista raportoi koulutuksen tuottamat
osaamisvalmiudet vähintään tasolle 3 (kohtalaisen suuret valmiudet).
Osaamisaluetasolla vain prosessimallien ja suunnitteluvaiheiden osalta koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet ovat keskimäärin tasolla 3 (kohtalaisen suuret
valmiudet). Kyseisillä osaamisalueilla noin 65 % vastaajista on arvioinut saavuttaneensa kohtalaisen suuret (taso 3) valmiudet. Muilla osaamisalueilla koulutuksen tuottamat keskimääräiset osaamisvalmiudet ovat vähäisiä. Keskiarvojen mukaan suurimmat osaamisvalmiudet profiloituvat ohjelmointiin (A2.1), tiedonhallintaan (A4.1), käyttöliittymiin ja käytettävyyteen (A5.1), tietojärjestelmien ja
ohjelmistojen suunnitteluun (B1.1), kehitysprosesseihin (B2.1) sekä tekniseen
toteutukseen (B2.2).
6.4.2 Ulkoisten tekijöiden vaikutus osaamisvalmiusarvioihin
Seuraavaksi esitetään taulukkomuodossa osaamisvalmiuksia mallintavien lineaaristen regressioanalyysien tulokset. Selitettävinä (riippuvina) muuttujina ovat
osaamisaluekohtaiset (A1–B7) osaamisvalmiudet ja selittävinä (riippumattomina)
muuttujina ovat vastaajan ikä, valmistumisvuosi, vastaajan sukupuoli uudelleen
dummy-muuttujaksi koodattuna (0 = nainen ja 1 = mies), vastaajan työssäoloaika
nykyisessä tehtävässä sekä ammattiryhmä uudelleen koodattuna dummy-muuttujaksi (0 = suunnittelijat, 1 = alempi ja ylempi johto). Ammattiryhmistä opettajat
ja tutkijat on muunnettu ”missing value” -arvoiksi. Ammattiryhmien osalta on
tarkoitus tutkia, miten vastaajan urakehitys selittää osaamisvalmiuksien arvioiden
vaihtelua. Aikatekijöiden osalta tutkitaan iän ja työkokemuksen vaikutuksia
osaamisvalmiusarvioihin ja sukupuolen osalta vastaavasti sen vaikutuksia osaamisvalmiusarvioihin. Myös seuraavaksi esitettävien regressioanalyysien analysoinnissa pääpaino on regressiokertoimien (beta-arvo) tulkinnassa, ei niinkään
selitysasteen (R2) tulkinnassa. Taustatekijöistä vastaajan organisaatiotyyppi jätettiin tarkastelun ulkopuolelle, koska se on selkeästi luokittelumuuttuja ja regressioanalyysi edellyttää selittävän tekijän olevan jatkuva muuttuja.
Kaikki edellytykset mallintamiselle olivat kunnossa. Diagnostiset tarkastelut
(Tolerance ja VIF-arvot, Mahalanobis Distance, Cook’s Distance ja Centered
Leverage Value, Casewise Diagnostics, Durbin-Watson -testi) osoittivat, että multikollineaarisuutta ei esiinny. Standardoidut residuaalit olivat normaalisti jakautuneita ja homoskedastisia eikä yli 3,0 (oletusarvo) suurempia outliereita esiintynyt.
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Durbin-Watson-testin tulos (2,02) osoitti, että autokorrelaatiota ei esiinny. Tässä
tapauksessa havaintojen määrä (104)/selittävä muuttuja (5) on 20,8, joten regressioanalyysin tuloksia voidaan pitää luotettavina (vrt. Hair ym. 1998: 166).
Seuraavassa taulukossa 43 esitetään yhteenvetona regressioanalyysien tulokset. Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on kuvattu selitettävät muuttujat, seuraavissa sarakkeissa selittävien muuttujien beta-kertoimet ja tilastollinen merkitsevyys (kuvattu *-symbolilla) ja viimeisessä sarakkeessa selitysaste (R2). Taulukossa esitetään vain niiden tekijöiden tulokset, joilla vaikutus on tilastollisesti
merkitsevä (p ≤0,05).
Taulukko 43. Osaamisvalmiuksia mallintavien regressioanalyysien tulokset (n = 104).
Selitettävä muuttuja

Ikä

Valmistumis- Työssäoloaika Sukupuoli Ammattivuosi

(osaamisaluekohtaiset

ryhmä

nykyisessä

(adj.)

työssä

valmiudet)
0,585**

0,320*

A2. Ohjelmointi

0,457*

0,439**

A3. Toteutusteknologiat

0,432*

A4. Tiedon hallinta ja tiedon

A1. Laitteistot,

R2

0,26

laitteistoarkkitehtuurit,
käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne
-0,362*

0,23

0,492*

-0,469**

0,26

0,501**

-0,392*

0,24

0,14

mallintaminen
A5. Käyttöliittymät ja
käytettävyys
A6. Tietoturva

0,400*

B1. Tietojärjestelmien ja

0,673***

0,17
0,539*** -0,502**

0,42

-0,479**

0,28

ohjelmistojen kehittäminen,
suunnittelulähestymistavat
B2. Prosessimallit ja

0,558**

suunnitteluvaiheet
B3. Sovellustietämys

0,573**

B4. Yleinen sovellusaluetietämys

0,717***

B5. Organisaatio- ja

0,473*

0,22
0,451**

-0,433**

0,39
0,26

liiketoimintatietämys sekä
johtaminen
B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot
B7. Muut

0,13
0,483*

0,400*

0,23

Sig. (2-tailed): P <0,001=***, p<0,01=**, p≤0,05=*

Aivan vastaavalla tavalla kuin osaamistarpeiden tapauksessa vastaajan ikä ja ammattiryhmä ovat merkittävimmät osaamisvalmiuksia koskevia vastauksia selittä178

vät ulkoiset tekijät. Ikä saa tilastollisesti merkitsevän (p ≤0,05) beta-arvon 12
tapauksessa ja ammattiryhmä seitsemässä tapauksessa.
Mielenkiintoista taulukon 43 tuloksissa on se, että vastaajien iän kasvaessa
osaamisvalmiusarviot tulevat positiivisemmiksi, kun taas urakehityksen myötä
arviot tulevat negatiivisemmiksi. Tässä tutkimuksessa kerätyn aineiston perusteella ei ole mahdollista päätellä, mistä tässä tarkkaan ottaen on kysymys. Vuosien
saatossa tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmien sisällöt ja opetus ovat luonnollisesti muuttuneet. Suoritusvaatimukset, samoin kuin opiskeluasenne ovat
mahdollisesti muuttuneet. Aika voi myös kullata muistot, mutta on kuitenkin
huomattava, että valmistumisvuosi ei selitä lainkaan osaamisvalmiusarvioita ja
toisaalta tulokset perustuvat vuoden 1994 jälkeen valmistuneiden vastaajien arvioihin, joten aikajänne ei ole kovinkaan pitkä. Ikä ei myöskään korreloi erityisen
vahvasti urakehityksen kanssa (r = 0,334**). Kenties ihmiset vain tulevat iän
myötä positiivisemmiksi. Urakehityksen tapauksessa kysymys on siitä, vaikuttaako urakehitys negatiivisesti osaamisvalmiusarvioihin mahdollisesti heijastaen
kasvavia osaamistarpeita vai onko niin, että jo alun perin kriittisemmin tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen antamiin osaamisvalmiuksiin suhtautuvat ovat
edenneet urallaan paremmin? Yksi syy urakehityksen negatiivisiin vaikutuksiin
voi olla myös vastaajien mahdolliset kokemukset siitä, että koulutusohjelmia ei
ole suunniteltu johdon tarpeita silmällä pitäen.
6.5

Osaamistarpeet, koulutusodotukset, koulutuksen tuottamat
valmiudet ja niiden erot

Seuraavaksi kuvataan keskiarvoina osaamisalue- ja osaamisfaktorikohtaiset
osaamistarpeet, koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet, valmiuksien (V) ja
tarpeiden (T) erotus sekä sen tilastollinen merkitsevyys (*). Taulukossa 43 esitetyt
osaamisalue- ja osaamisfaktorikohtaiset tulokset perustuvat vastaajaryhmän 2
vastauksiin (n = 81).
6.5.1 Osaamistarpeiden ja osaamisvalmiuksien kuiluanalyysi
Kuiluanalyysiä (gap-analysis) käytetään empiirisissä tutkimuksissa, kun halutaan
selvittää tavoitetilan ja nykytilan välistä eroa. Kuilun suuruus ja suunta kertovat
tutkittavan osaamisvalmiuksien saavuttamisen asteesta suhteessa osaamistarpeisiin. Pyrkimyksenä on saada näin konkreettinen ja helposti tulkittava kuva yksilön
osaamistarpeiden ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien välisistä eroista
179

kaikilla osaamisalueilla ja osaamisfaktoreilla. Kuiluanalyysiä varten on laskettu
jokaisen osaamisalueen, osaamisfaktorin sekä osaamiskohteen osaamistarpeita
kuvaavan muuttujan ja vastaavia osaamisvalmiuksia kuvaavan muuttujan erotus,
so. osaamisvalmiudet (V) - osaamistarpeet (T). Kuten luvussa 1.2 on todettu,
osaamiskohdekohtaisia tuloksia ei esitellä erikseen.
Kuilujen analysoinnin pääasiallisena tarkoituksena on tutkia sitä, kuinka hyvin muodollinen tietojenkäsittelytieteiden peruskoulutus tukee työelämän osaamisvaatimuksia ja miten kuilut kuvaavat koulutuksen työelämävastaavuutta.
Osaamistarpeet ja osaamisvalmiudet eivät korreloi keskenään kovinkaan voimakkaasti (korrelaatiokerroin keskimäärin 0,42, ks. liite 7). Osaamistarpeet eivät siis
kovinkaan vahvasti selitä osaamisvalmiusarvioita (maksimissaan 30 % (A2), kun
selittäjänä on kunkin osaamisalueen osaamistarve, ks. liite 7). Kuten jo aiemmin
on todettu, korrelaatioanalyysit on tehty ja kuvattu summamuuttujatasolla ja on
yleistä, että aggregoitu summamuuttuja tasoittaa vaihteluita ja kasvattaa korrelaatioita. Osaamiskohdetason korrelaatioanalyysit, joita ei niiden suuren lukumäärän
takia ole erikseen kuvattu, osoittavat, että osaamistarpeiden ja osaamisvalmiuksien väliset korrelaatiot ovat osaamiskohdetasolla merkittävästi pienempiä kuin
summamuuttujatasolla. Niinpä liitteen 7 lävistäjällä olevat korrelaatiot mitä todennäköisimmin ylikorostavat osaamistarpeiden ja osaamisvalmiuksien välistä
yhteyttä. Näin ollen kuiluanalyysi antaa luotettavan kuvan osaamistarpeiden ja
koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien välisestä suhteesta.
Seuraavassa taulukossa 44 esitetään osaamisalue- ja osaamisfaktorikohtaiset
kuilut. Kuilun perässä olevat tähdet (*) kuvaavat kuilun tilastollista merkitsevyyttä. Taulukon oikeassa sarakkeessa oleva prosenttiluku kuvaa sitä, kuinka monella
prosentilla vastaajista kuilut ovat negatiivisia. Kuilut on laskettu ja esitetty osaamisalue- ja osaamisfaktorikohtaisina summina.
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Taulukko 44. Osaamisalue- ja osaamisfaktorikohtaiset kuilut (summat, vastaajaryhmä
2, n = 81).
Osaamisalue/osaamisfaktori
A1. Laitteistot, laitteistoarkkitehtuurit, käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne

Kuilu

Negatiivinen

(V-T)

kuilu (%)

-3,73***

40

A1.1 Laitteistot

-1,59**

40

A1.2 Tietoliikenne

-2,14**

40

3,45**

37

A2.1 Ohjelmointi I

3,32**

37

A2.2 Ohjelmointi II

0,24*

37

A2. Ohjelmointi

A3. Toteutusteknologiat
A3.1 Toteutusteknologia I
A3.2 Toteutusteknologia II
A4. Tiedon hallinta ja tiedon mallintaminen
A4.1 Tiedonhallinta
A5. Käyttöliittymät ja käytettävyys
A5.1 Käyttöliittymät ja käytettävyys
A6. Tietoturva
A6.1 Tietoturva
B1. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen, suunnittelulähestymistavat
B1.1 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelu
B1.2 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen
B1.3 Tietojärjestelmien integrointi
B2. Prosessimallit ja suunnitteluvaiheet
B2.1 Kehitysprosessit
B2.2 Tekninen toteutus

-0,53

46

-1,35*

57

0,82

35

6,08***

24

6,08***

24

2,64**

32

2,64**

32

-4,45**

58

-4,45**

58

-0,69*

43

2,07*

33

-1,49**

45

-1,22***

50

-1,95*

48

0,36

41

-2,31**

55

-3,54**

56

B3.1 Sovellus I

-2,50**

61

B3.2 Sovellus II

-1,05**

51

B3. Sovellustietämys

B4. Yleinen sovellusaluetietämys
B4.1 Sovellusalue I
B4.2 Sovellusalue II
B5. Organisaatio- ja liiketoimintatietämys sekä johtaminen
B5.1 Organisaatiotietämys ja johtaminen
B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot
B6.1 Henkilökohtaiset ominaisuudet
B6.2 Viestintä- ja yhteistyötaidot

-3,77***

42

-3,81***

64

0,04

19

-9,10***

74

-9,10***

74

-18,91***

71

-9,22***

89

-9,69***

53

-6,54***

51

B7.1 Elektroniikka ja fysiikka

-0,74*

28

B7.2 Tilastointi ja matematiikka

-0,80*

47

B7.3 Eettiset ja yhteiskunnalliset taidot

-1,84***

73

B7.4 Ohjelmisto- ja käyttäjätuki

-1.36***

55

B7. Muut

Yhteensä

-45,6

Sig. (2-tailed): P <0,001=***, p<0,01=**, p<0,05=*

181

Taulukon 44 tulokset osoittavat, että parhaat osaamisvalmiudet suhteessa osaamistarpeisiin on saavutettu tiedonhallinnan ja tiedon mallintamisen (A4.1), ohjelmointi I (A2.1), tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelun (B1.1) sekä
käyttöliittymien ja käytettävyyden osalta (A4.1). Heikoimmat osaamisvalmiudet
on taas saavutettu henkilökohtaisten ominaisuuksien (B6.1), organisaatio-, liiketoiminta- ja johtamistietämyksen (B5.1), teknisen toteutuksen (B2.1), tietoliikenteen (A1.2) sekä sovellustietämyksen (B3.1) tapauksissa. Kokonaiskuilu (positiivisten ja negatiivisten kuilujen summa) on negatiivinen (-45,6), mikä osoittaa
selvästi sen, että koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet ja työelämän osaamistarpeet eivät ole tasapainossa.
Tulokset osoittavat, että kuilu on negatiivinen kymmenellä osaamisalueella
eli 76,9 prosentilla kaikista osaamisalueista. Edellä mainittujen osalta kuilu on
tilastollisesti merkitsevä kahdeksalla osaamisalueella (61,5 %). Osaamisfaktoreista 17 (68,0 %) on sellaisia, joissa kuilu on negatiivinen ja myös tilastollisesti merkitsevä kaikissa tapauksissa. Negatiivisista kuiluista suurin on viestintä- ja yhteistyötaitojen kuilu (B6, kuilu -18,91), joka on negatiivinen 71 prosentilla vastaajista.
Suurin positiivinen kuilu (6,08) taas on tiedon hallinnan ja tiedon mallintamisen
(A4) tapauksessa. A4:n tapauksessa kuilu on positiivinen 76 prosentilla vastaajista.
Positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä kuilu on kolmella osaamisalueella (23 %)
ja viidellä osaamisfaktorilla (20 %).
Osaamistarpeiden ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien välisiä,
osaamisaluekohtaisia eroja ja niiden tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin myös
yhdistetyllä aineistolla. Osaamistarpeiden osalta aineiston muodostavat vastaajaryhmien 1 (n = 90) ja 2 (n = 81) vastaukset. Osaamisvalmiuksien osalta aineisto
muodostuu vastaajaryhmien 2 (n = 81) ja 3 (n = 23) vastauksista. Yhdistetystä
aineistosta muodostettiin aputiedosto, johon tallennettiin uutena muuttujana vertailuryhmä. Ryhmä sai arvon 1 niillä riveillä, joihin oli tallennettu osaamisaluekohtaiset osaamistarpeet (keskiarvot) ja arvon 2 niillä riveillä, joihin oli
tallennettu osaamisaluekohtaiset osaamisvalmiudet (keskiarvot). Osaamisvalmiuksien (V) ja osaamistarpeiden (T) erojen (V-T) tilastollista merkitsevyyttä
tutkittiin riippumattomien parien t-testillä (Independent Sample t-Test), jossa
ryhmittelymuuttujana oli vertailuryhmä. Taulukossa 45 esitetään kuiluanalyysin
tulokset kyseisten yhdistettyjen aineistojen osalta. Taulukossa on esitetty *symbolilla tilastollisesti merkitsevät erot (p<0,05). Tässä on huomattava, että
tuloksissa on 81 yhteistä tapausta.
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Taulukko 45. Yhdistetyn aineiston osaamisaluetason kuiluanalyysien tulokset (osaamisvalmiudet - osaamistarpeet).
Osaamisalue

A1. Laitteistot, laitteistoarkkitehtuurit,

Osaamis-

Osaamis-

Kuilut

tarpeet

valmiudet

(V-T)

(n = 171)

(n = 104)

2,13

1,74

-0,39**

käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne
A2. Ohjelmointi

1,96

2,26

0,30*

A3. Toteutusteknologiat

1,50

1,41

0,09

A4. Tiedon hallinta ja tiedon mallintaminen

2,12

2,45

0,33*

A5. Käyttöliittymät ja käytettävyys

2,00

2,24

0,24

A6. Tietoturva

2,30

1,74

-0,66***

B1. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen,

2,07

1,69

-0,38**

suunnittelulähestymistavat
B2. Prosessimallit ja suunnitteluvaiheet

2,92

2,63

-0,29*

B3. Sovellustietämys

1,95

1,38

-0,57***

B4. Yleinen sovellusaluetietämys

1,36

0,58

-0,78***

B5. Organisaatio- ja liiketoimintatietämys sekä

2,74

1,49

-1,25***

B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot

4,06

2,25

-1,81***

B7. Muut

1,85

1,16

-0,69***

johtaminen

Sig. (2-tailed): P <0,001=***, p<0,01=**, p<0,05=*

Tulokset vain vahvistavat taulukon 44 löydöksiä. Ne osoittavat, että yhdeksällä
osaamisalueella (69,2 %) kuilu on negatiivinen ja kaikissa niissä tilastollisesti
merkitsevä ja neljällä (30,8 %) positiivinen, joista kahdella tilastollisesti merkitsevä. Verrattuna taulukkoon 44 ainoat poikkemat ovat käyttöliittymät ja käytettävyys, jolla on molemmissa taulukoissa kuilu on positiivinen mutta ainoastaan
taulukossa 44 tilastollisesti merkitsevä sekä prosessimallit ja suunnitteluvaiheet,
jolla on molemmissa taulukoissa kuilu on negatiivinen mutta ainoastaan taulukossa 44 tilastollisesti merkitsevä. Myös yhdistetyn aineiston osalta suurimmat negatiiviset kuilut ovat organisaatio-, liiketoiminta- ja johtamistietämyksen sekä viestintä- ja yhteistyötaitojen tapauksissa.
6.5.2 Ulkoisten tekijöiden vaikutus kuiluihin
Vastaajien taustatekijöiden vaikutuksia osaamistarpeiden ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien erotuksiin (kuiluihin) tutkittiin lineaaristen regressioanalyysien avulla. Regressioanalyysit suoritettiin pakottavalla (Enter) metodilla,
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jossa selittävinä tekijöinä olivat vastaajan ikä, sukupuoli uudelleen koodattuna (0
= nainen, 1 = mies), valmistumisvuosi, työssäoloaika nykyisessä työssä sekä ammattiryhmä uudelleen koodattuna dummy-muuttujaksi (0 = suunnittelija, 1 =
alempi ja ylempi johto) ja selitettävinä tekijöinä olivat osaamisaluekohtaiset (A1–
B7) kuilut. Ammattiryhmistä opettajat ja tutkijat on muunnettu ”missing value” arvoiksi. Regressioanalyysien analysoinnissa pääpaino on regressiokertoimien
(beta-arvo), ei niinkään selitysasteen (R2) tulkinnassa. Taustatekijöistä vastaajan
organisaatiotyyppi jätettiin tarkastelun ulkopuolelle, koska se on selkeästi luokittelumuuttuja ja regressioanalyysi edellyttää selittävän tekijän olevan jatkuva
muuttuja.
Regressioanalyyseissä tarkistettiin, löytyykö aineistosta ominaisarvoa 3,0
(oletusarvo) suurempia outliereita. Yhtään tällaista havaintoa ei löytynyt. Mallissa
residuaalit ovat normaalisti jakautuneita ja homoskedastisia ja estimaattien (Mahalanobis Distance, Cook’s Distance, Centered Leverage Value) maksimiarvojen
sekä Tolerance- ja VIF-arvojen mukaan malleissa ei esiinny multikollineaarisuutta. Durbin-Watson-testin mukaan autokorrelaatiota ei esiinny. Tässä tapauksessa
havaintojen määrä (81)/selittävä muuttuja (5) on 16,2, joten tuloksia voidaan pitää
luotettavina (vrt. Hair ym. 1998: 166).
Tuloksissa on huomioitava se, että malli ei selitä ennen 1995 valmistuneiden
opiskelijoiden osaamistarpeiden ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien
eroja. Tämä johtuu siitä, että ennen vuotta 1995 valmistuneilta vastaajilta ei kysytty koulutuksen tuottamia osaamisvalmiuksia. Alla olevassa taulukossa 46 on
esitetty regressioanalyysin tulokset, joista beta-arvot ja niiden tilastollinen merkitsevyys on esitetty vain niiden osaamisalueiden osalta, joissa vaikutus on tilastollisesti merkitsevä (p ≤005).
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Taulukko 46. Osaamistarpeiden ja osaamisvalmiuksien eroja mallintavien regressioanalyysien tulokset (n = 81).
Selitettävä muuttuja

Ikä

(osaamisaluekohtaiset valmiudet)

Valmistumis- Työssäoloaika Sukupuoli Ammattivuosi

nykyisessä

ryhmä

R2
(adj.)

työssä
0,02

A1. Laitteistot,
laitteistoarkkitehtuurit,
käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne
A2. Ohjelmointi

0,15

A3. Toteutusteknologiat

0,10

A4. Tiedon hallinta ja tiedon

0,04

mallintaminen
A5. Käyttöliittymät ja käytettävyys

0,06

A6. Tietoturva

0,14
-0,338*

B1. Tietojärjestelmien ja

0,19

ohjelmistojen kehittäminen,
suunnittelulähestymistavat
B2. Prosessimallit ja

0,17

suunnitteluvaiheet
B3. Sovellustietämys

-0,372*

0,22

B4. Yleinen sovellusaluetietämys

-0,334*

0,12

B5. Organisaatio- ja

-0,661***

0,47

liiketoimintatietämys sekä
johtaminen
B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot
B7. Muut

0,11
-0,396*

0,17

Sig. (2-tailed): P <0,001=***, p<0,01=**, p≤0,05=*

Ottaen huomioon, että ulkoiset tekijät vaikuttavat merkittävästi sekä osaamistarvearvioihin että osaamisvalmiusarvioihin, on taulukossa 46 esitettyjen tulosten
valossa yllättävää, etteivät ne vaikuta kovinkaan merkittävästi osaamisvalmiusarvioiden ja osaamistarvearvioiden välisiin kuiluihin. Tulosten mukaan ammattiryhmällä on neljässä tapauksessa tilastollisesti merkitsevä regressiokerroin – kaikissa tapauksissa negatiivinen. Merkittävin ammattiryhmän vaikutus kohdistuu
organisaatio-, liiketoiminta- ja johtamistietämyksen (B5) kuiluihin. Koska urakehitys johtaa luvussa 6.2.2 esitettyjen tulosten mukaan suurempiin osaamistarpeisiin ja sitä kautta mahdollisesti jossain kriittisempiin osaamisvalmiusarvioihin,
urakehityksen olisi voinut odottaa vaikuttavan samalla tavalla myös kuiluihin.
Taulukossa 46 esitettyjen tulosten valossa näyttää kuitenkin siltä, että urakehityksen vaikutukset kuiluihin ovat vähäisempiä kuin vaikutukset osaamisval185

miusarvioihin. Yksi selitys tuloksille voi olla se, että koska kuilun kohdalla on
kyseessä laskennallinen muuttuja eikä se perustu yksittäisiin arvioihin vaan on
osaamistarvearvioiden ja osaamisvalmiusarvioiden erotus, tämä eliminoi osittain
ulkoisten tekijöiden vaikutuksia kyseisiin laskennallisiin kuiluihin.
6.5.3 Osaamisvalmiudet vs. koulutusodotukset
Tässä alaluvussa tarkastellaan koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien ja
koulutusodotusten keskinäistä vastaavuutta. Osaamisvalmiuksien ja koulutusodotusten keskinäistä riippuvuutta tutkittiin aluksi korrelaatioanalyysin avulla. Tässä
tapauksessa käytettiin Pearsonin tulomomenttikerrointa (r) koska kyseessä on
jatkuvat muuttujat. Korrelaatioanalyysin tulokset esitetään alla olevassa taulukossa 47.
Taulukko 47. Osaamisvalmiuksien ja koulutusodotusten väliset korrelaatiot (osaamisaluetaso, n = 23).
A1
A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

-,20

A2

-,12

-,18

A3

-,23

-,38

A4

-,27

,09

,36

,30

A5

-,55*

,04

,39

,39

,13

A6

-,23

,20

,45

-,11

-,15

,01

B1

,19

,29

-,23

,36

-,08

,38

-,41

B2

-,07

,19

,28

,36

-,51*

-,04

,53*

-,37

B3

-,24

,67**

,51*

,36

-,16

-,27

,33

-,20

,21

B4

,23

-,15

-,31

-,28

,19

-,15

-,24

,05

,09

-,17

B5

,32

-,25

-,02

-,19

-,26

-,13

,36

-,16

-,31

,42

,05

B6

,05

-,21

-,39

,04

,04

,12

,09

-,10

-,01

,24

,22

-,40

B7

,02

,22

,36

,20

-,23

-,12

,34

-,35

,16

-,09

-,28

,15

-,19

-,12

Sig. (2-tailed): P <0,001=***, p<0,01=**, p<0,05=*

Taulukossa 47 esitetyt tulokset osoittavat, että lävistäjällä olevat korrelaatiot (esitetty lihavoituna) eivät ole yhdelläkään osaamisalueella tilastollisesti merkitseviä
johtuen osaltaan havaintojen pienestä määrästä. Yleisesti ottaen korrelaatiokertoimet ovat kuitenkin pieniä ja useissa tapauksissa negatiivisia, mikä osoittaa, että
koulutusodotukset eivät ole juuri lainkaan riippuvaisia koulutuksen tuottamista
osaamisvalmiuksista. Seuraavaksi siirrytäänkin niiden erojen tarkempaan tarkasteluun.
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Vastaavuuden analysoimiseksi muunnettiin kunkin vastaajan 130 osaamiskohdekohtaista osaamisvalmiusarviota (mitattu 6-portaisella asteikolla) prosentuaalisiksi painotuksiksi. Muunnokset laskettiin kertoimella n*100/m, jossa n on
asteikon arvo ja m vastaajan antamien arvojen summa. Esimerkiksi jos vastaaja
on antanut puoleen (65) kaikista osaamiskohteista arvon 1 ja puoleen (65) arvon 5
(1x65 + 5x65=390), tulee vastaaviksi prosentuaalisiksi painotuksiksi 0,256 % ja
1,282 % (1*100/390 ja 5*100/390). Osaamisalue- ja osaamisfaktorikohtaiset
luvut laskettiin osaamiskohdekohtaisten painotusten summina. Nämä muunnokset
mahdollistavat osaamisvalmiuksien ja koulutusodotusten keskinäisen vertailun ja
erotusten tilastollisen merkitsevyyden testaamisen.
Erojen tilastollista merkitsevyyttä analysoitiin verrannollisten parien t-testillä.
Seuraavassa taulukossa 48 esitetään osaamisalue- ja osaamisfaktorikohtaiset tulokset ja taulukossa on *-symbolilla kuvattu ne osaamisalueet ja -faktorit, joissa
erot ovat tilastollisesti merkitseviä (p ≤ 0,05).
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Taulukko 48. Osaamisalue- ja osaamisfaktorikohtaiset osaamisvalmiudet ja koulutusodotukset (summat - %, n = 23).
Osaamisalue/osaamisfaktori

Osaamis-

Koulutus

valmiudet (V) odotukset (O)
A1. Laitteistot, laitteistoarkkitehtuurit, käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne

7,93

5,75

A1.1 Laitteistot

4,11

2,99

A1.2 Tietoliikenne

3,83

2,76

8,73

8,47

A2.1 Ohjelmointi I

7,61

6,48

A2.2 Ohjelmointi II

1,12

1,25

5,76

4,72

A2. Ohjelmointi

A3. Toteutusteknologia
A3.1 Toteutusteknologia I

2,75

2,32

A3.2 Toteutusteknologia II

3,01

2,40

A4. Tiedon hallinta tiedon mallintaminen
A4.1 Tiedonhallinta
A5. Käyttöliittymät ja käytettävyys
A5.1 Käyttöliittymät ja käytettävyys
A6. Tietoturva
A6.1 Tietoturva
B1. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen,

10,36

6,32***

10,36

6,32***

9,17

7,06***

9,17

7,06***

7,69

6,18

7,69

6,18

6,80

11,38**

suunnittelulähestymistavat
B1.1 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelu

5,52

8,89**

B1.2 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen

0,77

1,46

B1.3 Tietojärjestelmien integrointi

0,51

1,03

11,65

9,89

B2.1 Kehitysprosessit

6,22

5,62

B2.2 Tekninen toteutus

5,27

4,12

5,73

5,25

B3.1 Sovellus I

3,81

3,11

B3.2 Sovellus II

1,92

2,14

2,80

5,03

B4.1 Sovellusalue I

2,23

3,52

B4.2 Sovellusalue II

0,57

B2. Prosessimallit ja suunnitteluvaiheet

B3. Sovellustietämys

B4. Yleinen sovellusaluetietämys

B5. Organisaatio- ja liiketoimintatietämys sekä johtaminen
B5.1 Organisaatiotietämys ja johtaminen
B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot

1,51*

8,32

13,51

8,32

13,51

10,10

11,72

B6.1 Henkilökohtaiset ominaisuudet

4,77

5,60

B6.2 Viestintä- ja yhteistyötaidot

4,76

6,12

5,48

5,63

B7. Muut
B7.1 Elektroniikka ja fysiikka

0,80

1,21

B7.2 Tilastointi ja matematiikka

1,33

1,00

B7.3 Eettiset ja yhteiskunnalliset taidot

2,11

2,31

B7.4 Ohjelmisto- ja käyttäjätuki

1,24

1,12

Sig. (2-tailed): p <0,001=***, p<0,01=**, p<0,05=*
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Taulukossa 48 esitettyjen tulosten valossa koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien tilanne suhteessa koulutusodotuksiin näyttää huomattavasti positiivisemmalta kuin tilanne suhteessa osaamistarpeisiin (taulukko 44). Osaltaan aineiston pienuudesta (n = 23) johtuen, osaamisalueista (A1–B7) vain kolmella osaamisalueella osaamisvalmiuksien ja koulutusodotusten välinen ero on tilastollisesti
merkitsevä (p ≤0,05). Näistä tiedon hallinnan ja tiedon mallintamisen (A4) sekä
käyttöliittymien ja käytettävyyden (A5) osalta osaamisvalmiudet ovat koulutusodotuksia suuremmat, tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen (B1)
osalta taas osaamisvalmiudet ovat koulutusodotuksia pienemmät.
Kun tarkastellaan koulutusodotusten ja osaamisvalmiuksien välisiä osaamisaluetason eroja (V-O), voidaan havaita, että neljällä osaamisalueella (30,8 %)
valmiudet ovat odotuksia pienemmät eli kuilu on negatiivinen. Vastaavasti osaamisvalmiuksien ja osaamistarpeiden välinen kuilu (V-T) on negatiivinen 10
osaamisalueella (76,9 %, ks. taulukko 48). Näiltä osin ero on merkittävä. Osaamisfaktoritasolla osaamisvalmiuksien ja koulutusodotusten välinen kuilu (V-O)
on negatiivinen 12 osaamisfaktorilla (48 %), kun taas osaamisvalmiuksien ja
osaamistarpeiden välinen kuilu on negatiivinen 21 osaamisfaktorilla (84 %, ks.
taulukko 43). Myös osaamisfaktoritasolla ero on näiltä osin merkittävä.
Esimerkiksi viestintä- ja yhteistyövalmiuksien kohdalla vertailu koulutusodotuksiin osoittaa, että koulutus on tuottanut lähes odotetut valmiudet, kun taas vertailu osaamistarpeisiin osoittaa, että osaamisvalmiudet ovat täysin riittämättömät
osaamistarpeisiin nähden (kuilu -18,91). Tämä vahvistaa jo aiemmin todettua
johtopäätöstä siitä, että jo työelämässä olevat ihmiset eivät välttämättä edes odota,
että muodollinen koulutus voisi tuottaa työelämän tarpeisiin nähden riittävät viestintä- ja yhteistyötaidot vaan ne on pääosin opittava työelämän kontekstissa.
Myös koulutusodotusten ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien välisiä, osaamisaluekohtaisia eroja ja niiden tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin
yhdistetyllä aineistolla. Koulutusodotusten osalta aineiston muodostavat vastaajaryhmien 1 (n = 90) ja 3 (n = 23) vastaukset. Osaamisvalmiuksien osalta aineisto
muodostuu vastaajaryhmien 2 (n = 81) ja 3 (n = 23) vastauksista. 5-portaisella
asteikolla arvioidut osaamisvalmiudet muunnettiin prosentuaalisiksi painotuksiksi
kertoimella n*100/m, jossa n on vastaajan antama, osaamisvalmiuksia koskeva
asteikon arvo ja m vastaajan antamien, osaamisvalmiuksia koskevien arvojen
summa. Osaamisvalmiuksien (V) ja koulutusodotusten (O) erojen (V-O) tilastollista merkitsevyyttä tutkittiin riippumattomien parien t-testillä (Independent
Sample t-Test), jossa ryhmittelymuuttujana oli vertailuryhmä (1 ja 2).
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Seuraavassa taulukossa 49 esitetään kuiluanalyysin ja t-testin tulokset kyseisten yhdistettyjen aineistojen osalta. Taulukossa on esitetty *-symbolilla tilastollisesti merkitsevät erot (p<0,05). Tuloksissa on syytä huomioida se, että 23 tapauksessa (vastaajaryhmä 3) aineistot eivät ole toisistaan riippumattomia.
Taulukko 49. Yhdistetyn aineiston osaamisaluetason kuiluanalyysien tulokset (osaamisvalmiudet – koulutusodotukset).
Osaamisalue

Koulutus-

Osaamis-

odotukset (O) valmiudet (V)

Kuilut
(V-O)

(n = 113)

(n = 104)

6,09

7,47

A2. Ohjelmointi

7,94

10,75

A3. Toteutusteknologiat

5,22

6,39

1,17*

A4. Tiedon hallinta ja tiedon mallintaminen

9,02

11,10

2,08

A5. Käyttöliittymät ja käytettävyys

8,24

10,09

1,85

A6. Tietoturva

6,67

7,53

0,86

10,74

7,21

B2. Prosessimallit ja suunnitteluvaiheet

8,96

11,85

B3. Sovellustietämys

6,16

5,56

-0,60
-3,86***

A1. Laitteistot, laitteistoarkkitehtuurit, käyttöjärjestelmät ja

1,38*

tietoliikenne

B1. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen,

2,81***

-3,53***

suunnittelulähestymistavat

B4. Yleinen sovellusaluetietämys

2,89***

5,79

1,93

B5. Organisaatio- ja liiketoimintatietämys sekä johtaminen

10,09

5,63

B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot

11,63

10,03

-1,60

4,78

4,60

-0,18

B7. Muut

-4,46***

Sig. (2-tailed): P <0,001=***, p<0,01=**, p<0,05=*

Yhdistetyn aineiston osalta kuilu on negatiivinen kuudella o saamisalueella
(46,2 %). Näistä ero on tilastollisesti merkitsevä kolmella osaamisalueella
(23,1 %). Kuilu on positiivinen seitsemällä osaamisalueella (53,8 %), joista neljällä ero on tilastollisesti merkitsevä. Kun näitä tuloksia verrataan taulukon 44
tuloksiin, jossa kahdeksan negatiivista kuilua ja kaksi positiivista kuilua oli tilastollisesti merkitseviä, taulukko 49 antaa huomattavasti positiivisemman kuvan
kohdeorganisaation tuottaman koulutuksen onnistumisesta.
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6.5.4 Osaamistarpeet ja koulutusodotukset vs. osaamisvalmiudet –
yhteenveto
Luvussa 6.5.1 esitettyjen tulosten mukaan koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet suhteessa osaamistarpeisiin ovat keskimäärin korkeintaan tyydyttävällä tasolla.
Kohdassa 6.5.3 esitetyt tulokset taas osoittavat, että koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien tilanne suhteessa koulutusodotuksiin (ks. taulukko 49) näyttää
huomattavasti positiivisemmalta kuin tilanne suhteessa osaamistarpeisiin (ks.
taulukko 43).
Tulokset osoittavat, että tutkimuskohteen osalta muodollinen tietojenkäsittelytieteiden peruskoulutus on antanut kohtalaisen hyvät valmiudet tietojärjestelmäja ohjelmistokehityksen perustehtäviin (esimerkiksi ohjelmointi, kehitysprosessit
ja tekninen toteutus) mutta ei riittäviä valmiuksia ei-tietoteknisille osaamisalueille,
eikä etenkään jototehtäviin. Tämä korostuu etenkin organisaatio-, johtamis- ja
liiketoimintataitojen sekä viestintä- ja yhteistyötaitojen kohdalla.
6.6

Tyytyväisyysmittauksen tulokset

Tässä luvussa esitetään kyselylomakkeissa esitetyn tyytyväisyyskyselyn tulokset
sekä haetaan PLS-analyysin avulla niitä tekijöitä, jotka mahdollisesti selittävät
tyytyväisyysmittauksen tuloksia. Tyytyväisyysmittauksen tarkoituksena on tarkastella sekä varsinaiseen opiskeluun liittyviä tyytyväisyyskysymyksiä että koulutusalatyytyväisyyteen liittyviä kysymyksiä. Jatkoanalyysejä varten tyytyväisyysmittauksen tuloksista muodostettiin summamuuttujat pääkomponenttianalyysillä,
jonka tulokset esitetään seuraavaksi.
6.6.1 Opiskelijatyytyväisyyden pääkomponenttianalyysi
Taulukossa 50 esitetään tyytyväisyysmittarista tehdyn pääkomponenttianalyysin
tulokset. Pääkomponenttianalyysissä mittarista poistettiin tyytyväisyys opiskelupaikkaan, koska se koski vain niitä, jotka ovat opiskelleet muualla kuin Oulussa
(lähinnä muuntokoulutuksessa olleet) ja vastaajia tässä ryhmässä oli suhteellisen
vähän (24 eli 12,4 %). Tämän poiston jälkeen Bartlettin ja Kaiser-Mayer-Olkin
(KMO)-testit osoittivat aineiston olevan sopiva pääkomponenttianalyyseille (ks.
liite 5). Alla olevassa taulukossa esitetään pääkomponentit, pääkomponenttilataukset sekä luotettavuusanalyysin (Cronbachin alfa) tulokset. Kaikki pääkomponenttianalyysin tulokset esitetään liitteessä 5.
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Taulukko 50. Tyytyväisyysmittareiden pääkomponentit ja pääkomponenttilataukset
(n = 194).
Faktori / muuttuja

Lataukset

Koulutusalatyytyväisyys

Luotettavuus
0,618

Tyytyväisyys suuntautumisvaihtoehtoon

0,737

Tyytyväisyys koulutusalaan

0,817

Opiskelutyytyväisyys

0,867

Tyytyväisyys opetustarjontaan

0,792

Tyytyväisyys opetuksen laatuun

0,797

Tyytyväisyys opetussisältöön

0,824

Tyytyväisyys yliopistoon ja laitokseen

0,742

Tyytyväisyys suoritettuun tutkintoon

0,673

Tyytyväisyys koulutukseen

0,826

Tyytyväisyys opiskeluun

0,753

Pääkomponenttianalyysin tulosten perusteella tyytyväisyys jaettiin kahteen osaan
eli koulutusalatyytyväisyyteen ja opiskelijatyytyväisyyteen. Liitteessä 5 esitetyt
pääkomponenttianalyysin tulokset ja taulukossa 50 esitetyt luotettavuusanalyysin
tulokset osoittavat, että lataukset, kommunaliteetít ja reliabiliteettien estimaatit
ovat suhteellisen korkeita (tosin koulutusalatyytyväisyyden osalta vain hieman yli
0,6), joten aineisto tukee hyvin muodostettuja pääkomponenttirakenteita. Vastaajaryhmäkohtaiset tulokset (n = 194).
Yksittäisten tyytyväisyysmuuttujien osalta vastaajaryhmien (vastaajaryhmät 2
ja 3 on yhdistetty) välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä tutkittiin varianssianalyysin avulla. Tilastollisesti merkitsevät erot vastaajaryhmien välillä ovat tyytyväisyydessä opetuksen laatuun (p = 0,002), opetuksen sisältöön (p = 0,013),
yliopistoon ja laitokseen (p = 0,002), tutkintoon (p = 0,015) ja koulutukseen (p =
0,025). Tulokset osoittavat, että lähes kaikilla tyytyväisyyden osa-alueilla nuorempien vastaajien (vastaajaryhmät 2 ja 3) arviot ovat matalampia kuin vanhemmilla vastaajilla. Kaiken kaikkiaan kuitenkin kaikkissa vastaajaryhmissä vastaajat
ovat olleet kriittisimpiä opetuksen laatua ja sisältöä kohtaan. Vanhemmat vastaajat
ovat selvästi tyytyväisempiä tutkintoon (vrt. luku 4.2) kuin nuoremmat vastaajat.
Yksi mahdollinen syy tälle on yksilön urakehitys, joka vastaajaryhmissä 2 ja 3 on
ollut vähäisempää kuin vastaajaryhmässä 1.
Ammattiryhmien välillä erot ovat tilastollisesti merkitseviä tyytyväisyydessä
opetuksen laatuun, suuntautumisvaihtoehtoon ja suoritettuun koulutukseen. Kaikissa näissä tyytyväisimpiä ovat ylempään johtoon kuuluvat vastaajat. Opetuksen
laadun suhteen kriittisimpiä ovat olleet suunnittelijat sekä opettajat ja tutkijat.
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Opetuksen laatuun ja sisältöön ovat taas ylemmän johdon edustajat kaikkein tyytyväisimpiä, samoin tutkintoon, koulutukseen ja opiskeluun, joihin taas kaikkein
tyytymättömimpiä ovat ryhmän ”muut ammattiryhmät” edustajat. Vaikka urakehitys näyttääkin vaikuttaneen tyytyväisyysarvioihin, eivät tyytyväisyysmuuttujat
kuitenkaan kovin vahvasti korreloi ammattiryhmien kanssa, korrelaatiokerroin on
keskimäärin 0,3:n luokkaa. Opetuksen sisältö ja opetuksen laatu korreloivat suhteellisen vahvasti (r = 0,66**), mikä osoittaa, että kuta tyytyväisempiä keskimäärin ollaan opetuksen sisältöön, sitä tyytyväisempiä keskimäärin ollaan opetuksen
laatuun.
Sukupuolten välisiä eroja tyytyväisyydessä tarkasteltiin t-testillä. Tilastollisesti merkitsevä ero oli ainoastaan tyytyväisyydessä opetuksen laatuun (p = 0,026)
miesten ollessa tyytyväisempiä.
Yksittäisten tyytyväisyysmuuttujien osalta suuntautumisvaihtoehtojen väliset
erot ovat tilastollisesti merkitseviä ainoastaan tyytyväisyydessä suuntautumisvaihtoehtoon ja opetuksen laatuun. Niissä molemmissa vastaajat, jotka ilmoittivat
suuntautumisvaihtoehdokseen systemoinnin, olivat tyytyväisimpiä. He ovat yleisesti aikaisemmin opiskelleita. Opiskelijatyytyväisyyttä tarkasteltiin myös organisaatioittain. Erot erityyppisissä organisaatioissa eivät olleet tilastollisesti merkitseviä yhdessäkään tapauksessa.
Kaiken kaikkiaan tyytyväisyysarviot ovat suhteellisen korkeaa luokkaa. Koulutusalatyytyväisyys on jonkin verran korkeampi kuin opiskelutyytyväisyys (toistoa). Tulosten valossa kriittisimmin on suhtauduttu opetuksen laatuun, opetussisältöön ja opetustarjontaan. Tuloksista voidaan tehdä se johtopäätös, että asiakastyytyväisyys on korkeaa luokkaa, mutta koulutuksen laatutekijöissä olisi vielä
parantamisen varaa. Seuraavaksi tarkastellaankin sitä, mitkä tekijät selittävät ja
ennustavat parhaiten tyytyväisyys- ja laatutekijöitä tämän tutkimuksen kontekstissa.
6.6.2 Ulkoisten tekijöiden, osaamisvalmiuksien, osaamistarpeiden ja
kuilujen samanaikainen vaikutus tyytyväisyyteen
Osaamisaluekohtaisten osaamisvalmiuksien, osaamistarpeiden, kuilujen (osaamisvalmiuksien ja osaamistarpeiden erotus) ja vastaajien taustatekijöiden yhteyksiä tyytyväisyyttä koskeviin arvioihin tutkittiin PLS (Partial Least Squares) menetelmää käyttäen. PLS-menetelmä on regressiopohjainen rakenneyhtälömallinnus (Structural Equation Modeling, SEM)-menetelmä (ks. luku 5.2, jossa menetelmä esitellään tarkemmin). PLS-menetelmän käyttöön päädyttiin siksi, että se
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mahdollistaa sekä reflektiivisten että formatiivisten muuttujien käytön samassa
mallissa. Testattava malli pohjautuu Oliverin (1980) kehittämään ECT-teoriaan
(Expectation-Confirmation Theory, ks. kuvio 6, johon lisätty selittäviksi tekijöiksi
myös ulkoiset tekijät, ks. kuvio 8). Tätä lisäystä voidaan perustella sillä, että ulkoisilla tekijöillä on mahdollisesti osaamistarpeiden, osaamisvalmiuksien ja kuilujen lisäksi tilastollisesti merkitsevää vaikutusta myös opiskelijatyytyväisyysarvioihin (ks. luku 4.3.2).

OSAAMISVALMIUDET
(perceived
performance)
OPISKELI JATYYTYV€ISYYS
(satisfaction)

ULKOISET
TEKIJ€T

KUILUT
(confirmation)

OSAAMISTARPEET
(expectations)

Kuvio 8. Empiirisesti sovellettava ECT-teoria.

PLS-mallinnuksen tarkoituksena on tutkia ulkoisten tekijöiden (vastaajan ikä,
urakehitys53, sukupuoli, valmistumisvuosi ja työkokemus) sekä osaamisaluekohtaisten osaamisvalmiuksien, osaamistarpeiden ja kuilujen yhteisvaikutuksia opiskelijatyytyväisyyteen. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös ulkoisten tekijöiden yhteisvaikutuksia osaamistarpeisiin, osaamisvalmiuksiin ja kuiluihin. Ulkoisten tekijöiden vaikutuksia on tarkasteltu jo aiemmin kultakin osaamisalueelta
erikseen (ks. luvut 6.2.2, 6.3.2 ja 6.5.2), mutta tässä yhteydessä on kyse yhteisvaikutuksen tarkastelusta. Koulutusodotukset jouduttiin jättämään PLS-mallista
pois, koska aineisto on näiltä osin liian pieni (n =2 3).

53

Urakehitystä kuvaava muuttuja on muodostettu tekemällä ammattiryhmä-muuttujasta dummymuuttuja. Ennen muunnosta ammattiryhmä ”opettajat ja tutkijat” muunnettiin ”missing value” arvoiksi. Urakehitys-muuttujassa 0 tarkoittaa suunnittelijoita tai vastaavia ja 1 ylempää ja alempaa
johtoa.
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Koska yksittäisiä muuttujia on käytettävän sovelluksen (PLS Graph) kannalta
liikaa (maksimi = 200), on osaamistarpeiden, osaamisvalmiuksien ja kuilujen
osalta käytetty osaamisaluekohtaisia summamuuttujia. Kohdassa 6.6.1 esitetyn
pääkomponenttianalyysin mukaisesti opiskelijatyytyväisyys on jaettu kahteen
osaan: opiskelutyytyväisyyteen ja koulutusalatyytyväisyyteen (ks. liite 5). Pääkomponenttianalyysissä kaikki kolme opiskelijatyytyväisyyden ”overall”indikaattoria (kokonaistyytyväisyys tutkintoon, kokonaistyytyväisyys opiskeluun
ja kokonaistyytyväisyys koulutukseen) yhdessä neljän muun indikaattorin (tyytyväisyys opetuksen laatuun, tyytyväisyys opetustarjontaan, tyytyväisyys yliopistoon ja laitokseen sekä tyytyväisyys opetuksen sisältöön) kanssa latautuivat opiskelutyytyväisyysfaktorille, kun taas koulutusalatyytyväisyys muodostui kahdesta
jäljelle jääneestä opiskelijatyytyväisyyden indikaattorista (tyytyväisyys valittuun
koulutusalaan ja tyytyväisyys suuntautumisvaihtoehtoon). Mainitut kolme opiskelutyytyväisyyden ”overall”-indikaattoria ovat luonteeltaan reflektiivisiä muuttujia
(vrt. Jarvis ym. 200354), kun taas loput sen neljästä indikaattorista ovat luonteeltaan formatiivisia (esimerkiksi Petter ym. 2007, ks. myös luku 5.3). Tässä tutkimuksessa päädyttiin reflektiivisten indikaattoreiden käyttöön opiskelutyytyväisyyden osalta, koska niiden luotettavuus osoittautui Cronbachin alfalla mitattuna
erittäin hyväksi (ks. liite 5). Koulutusalatyytyväisyyden tapauksessa ei ollut valinnanvaraa, koska se muodostui kahdesta formatiivisesta muuttujasta (tyytyväisyys valittuun koulutusalaan ja tyytyväisyys suuntautumisvaihtoehtoon).
Osaamistarpeiden, osaamisvalmiuksien sekä kuilujen indikaattorit (osaamisaluekohtaiset summamuuttujat) on määritelty formatiivisiksi. Latenttien muuttujien yksittäisten formatiivisten indikaattoreiden vaikutusta on tarkasteltu niiden
sisäisen painoarvon (inner weigth) ja sen tilastollisen merkitsevyyden perusteella.
Bollen (1989: 222) toteaa, että formatiivisten muuttujien osalta validiteetti tarkoittaa ”the strength of the direct structural relation between a measure and a latent
variable”. Indikaattorin sisäinen painoarvo siis mittaa kyseisen indikaattorin suoraa rakenteellista yhteyttä mittarin osion ja latentin muuttujan välillä.
Koska multikollineaarisuus on ongelma formatiivisten muuttujien kohdalla
(Jarvis ym. 2003), tarkistettiin koulutusalatyytyväisyyden, osaamistarpeiden,
osaamisvalmiuksien ja kuilujen indikaattoreiden VIF-arvot. Mitään merkittävää
multikollineaarisuutta ei aineistossa havaittu. Liitteessä 6 on esitetty lopullisen
PLS-mallin (kuvio 10) muuttujien indikaattorit, niiden sisäiset painoarvot, virhe54

Jarvis et al. (2003) toteavat, että tällaisia ”overall”-muuttujia voidaan pitää aidosti reflektiivisinä
muuttujina.
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termit (std. error), VIF-arvot sekä reflektiivisen opiskelutyytyväisyysmuuttujan
faktorilataukset. Standardoidut virhetermit kertovat hyvin onnistuneesta mittauksesta, koska ne ovat Cohenin (1988) määrittelemien arvojen sisällä55. Diamantopoulos (2006) toteaa suurten virhetermien osoittavan, että mittaus ei ole kaikilta
osin onnistunut, vaikka indikaattoreiden sisäinen painoarvo olisikin tilastollisesti
merkitsevä.
Ennen mallinnusta tarkasteltiin regressioanalyysin ja PLS-mallinnuksen otoskokovaatimuksia. Hairin ym. (1998) mukaan regressioanalyysissä selittävien
muuttujien suhde otoskokoon on minimissään 5 havaintoa/selittävä muuttuja.
Ensimmäisessä mallissa kyseinen suhde on 6,2 havaintoa/selittävä muuttuja, eli
tämä ehto täyttyy. PLS-menetelmän osalta Chin (1998) toteaa, että otoskokoa
katsottaessa on tutkittava 1) latenttia muuttujaa, jossa on maksimaalinen määrä
formatiivisia indikaattoreita ja 2) latenttia muuttujaa, johon on maksimaalinen
määrä yhteyksiä muista latenteista muuttujista. Näistä kahdesta valitaan suurempi
ja suositus on, että otoskoko on 10 x kyseinen maksimi. Lopullisen mallin latenteissa muuttujissa on maksimissaan kuusi indikaattoria, joten kyseinen suhde on
13,5 havaintoa/selittävä muuttuja. Eli otoskoon osalta vaatimukset täyttyvät, joskaan edellä esitetty Chinin (1998) vaatimus ei aivan täyty ensimmäisessä mallissa,
mutta Hairin ym. (1998) määrittelemät regressioanalyysin minimivaatimukset
kyllä täyttyvät.
Mallien muuttujien yhteyksiä estimoitiin (Bootstrap resampling, samples =
500, iterations = 500) formatiivisten muuttujien painoarvon ja niiden tilastollisen
merkittävyyden (t-jakauma, t-statistic) avulla. T-jakauman arvojen perusteella
laskettiin tulosten p-arvot (significance). Laskennassa käytettiin Excel-funktiota
TDIST (x; deg_freedom; tails). Kuviossa 9 esitetään ensimmäinen PLS-malli.

55

0.02 (R2=0.0196), 0.15 (R2=0.13), 0.35 (R2=0.26).
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SUKUPUOLI
IKÄ
0,51*

0,24*
0,65*
0,32*

VALMISTUMISVUOSI
0,21*

URAKEHITYS

-0,69*** 0,46***

0,17*

TYÖKOKEMUS

0,23* -0,32*

OSAAMISTARPEET
R2 = 0,44

OPISKELUTYYTYVÄISYYS
R2 = 0,33
OSAAMISVALMIUDET

0,52**

R2 = 0,36
KUILUT
***. Sig. is at th e 0,001 lev el
**. Sig. is at the 0,01 level
*. S ig. is at the 0,05 level

R2 = 0,54

KOLUTUSALATYYT YVÄISYYS
R2 = 0,34

Kuvio 9. PLS-malli (tilastollisesti merkitsevät yhteydet, n = 81) – vaihe 1.

Kuviossa 9 on esitetty vain tilastollisesti merkitsevät yhteydet. Mallissa ympyräsymbolit kuvaavat latentteja muuttujia, nuolet vaikutuksen suuntaa ja R2 selitysastetta, beta-kertoimet yhteyden voimakkuutta ja beta-arvojen perässä olevat
tähdet (*) vaikutuksen tilastollista merkitsevyyttä. Rakenneyhtälömallinnuksessa,
joka tehtiin PLS Graph -ohjelmistolla (versio 03.00), oli ensimmäisessä vaiheessa
mukana yhteysnuolet kaikista ulkoisista muuttujista osaamistarpeisiin, osaamisvalmiuksiin, kuiluihin sekä tyytyväisyysmuuttujiin. Myös osaamistarpeista ja
osaamisvalmiuksista oli yhteysnuolet tyytyväisyysmuuttujiin.
Edellä esitettyä mallia lähdettiin Diamantopouloksen ja Winklhoferin (2003)
suositusten mukaisesti kehittämään edelleen siten, että mallista otettiin pois latenttien muuttujien ne indikaattorit, joiden sisäinen painoarvo ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Indikaattoreista otettiin systemaattisesti pois aina pienimmän tilastollisen merkitsevyyden (t-statistic) omaava indikaattori. Jokaisen poiston jälkeen
suoritettiin Bootstrap-estimointi. Tätä toistettiin, kunnes kaikkien indikaattorien
sisäinen painoarvo oli tilastollisesti merkitsevä. Toisessa vaiheessa mallista pois197

tettiin sellaiset latenttien muuttujien yhteydet, joissa yhteys (beta-arvo) ei ollut
tilastollisesti merkitsevä. Yhteyksistä poistettiin aina pienimmän tilastollisen
merkitsevyyden (t-statistic) omaavan beta-arvon yhteys, jonka jälkeen suoritettiin
Bootstrap-estimointi. Näin mallia kehittämällä päädyttiin kuviossa 10 esitettyyn
malliin, jossa kaikki muuttujien väliset yhteydet ovat tilastollisesti merkitseviä ja
jokaisen latentin muuttujan indikaattorin sisäinen painoarvo on tilastollisesti merkitsevä. Mallin luotettavuutta tarkasteltiin tekemällä edellä esitetyt toimenpiteet
käänteisessä järjestyksessä. Kyseinen testimalli johti likimain samaan lopputulokseen, pieniä eroja oli beta-arvoissa ja selitysasteissa. Mallin rakenne oli kuitenkin
sama kuin kuviossa 10 esitetyssä mallissa. Liitteessä 6 on esitetty lopullisen PLSmallin indikaattorit ja niiden sisäiset painoarvot, virhetermit (std. error) sekä VIFarvot.

SUKU PUOLI
IKÄ

VALMISTU MISVUOSI

0,25* *

URAKEH ITYS
0,50* *

0 ,3 4**

0,54 ***
0,17 *

0,40 **

-0,70* ** 0,48* **

TYÖKOKEMU S

-0,32*

OSAAMISTARPEET
R 2 = 0,49
OPIS KELUTYYTYVÄISYYS
OSAAMISVAL MIU DET

R2 = 0 ,3 0
0,43* **

R2 = 0 ,3 0
KUILUT
* **. Sig. is at t he 0 ,001 leve l
* *. Si g. i s at t he 0,0 1 l ev el
* . Sig. is at the 0,0 5 le ve l

R2 = 0 ,4 9

KOLU TU SALATYYTYVÄISYYS
R 2 = 0,32

Kuvio 10. PLS-malli (n = 81) – lopullinen vaihe.

Kuvion 10 tulokset osoittavat, että ulkoisista tekijöistä vastaajan ikä (p < 0,01) ja
urakehitys (p < 0,001) selittävät 49 % tilastollisesti merkitsevästi osaamistarvearvioiden vaihtelusta. Tulokset vastaavat pitkälle kohdassa 6.2.2 esitetyn regressioanalyysin tuloksia (taulukko 36), jossa erityisesti iän ja ammattiryhmän havaittiin
selittävän osaamistarpeita. Iän positiivinen regressiokerroin (β = 0,34**) osoittaa,
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että ceteris paribus iän karttuessa osaamistarpeet kasvavat. Vastaavalla tavalla
yksilön urakehityksen positiivinen regressiokerroin (β = 0,54***) osoittaa, että
urakehityksen myötä osaamistarpeet kasvavat. Kohdassa 6.2.2 havaittiin myös
sukupuolella olevan vaikutuksia joitakin osaamisalueita koskeviin osaamistarpeisiin, mutta ne vaikutukset eivät ole yhtä systemaattisia kuin iän ja ammattiryhmän
vaikutukset eivätkä ne näy kuvion 10 aggregoidummassa mallissa.
Osaamisvalmiuksien vaihtelusta vastaajan ikä (p < 0,01), sukupuoli (p < 0,01)
ja valmistumisvuosi (p < 0,05) selittävät tilastollisesti merkitsevästi yhdessä 30 %.
Tulokset vastaavat pitkälle kohdan 6.4.2 regressioanalyysien tuloksia (taulukko
38), joissa ikä, sukupuoli ja ammattiryhmä nousivat merkittäviksi osaamisvalmiuskokemuksia selittäviksi tekijöiksi. Ammattiryhmä (urakehitys) ei tässä PLSanalyysissä osoittautunut merkittäväksi. Selityksenä voi olla se, että PLSanalyysissä aineisto oli rajautuneempi (n = 81) kuin regressioanalyyseissä käytetty aineisto (n = 104). Vastaajan iän positiivinen regressiokerroin (β = 0,40**),
sukupuolen positiivinen regressiokerroin (β = 0,50**) ja valmistumisvuoden positiivinen regressiokerroin (β = 0,17*) osoittavat, että iäkkäämmät, miespuoliset ja
myöhemmin valmistuneet vastaajat ovat kokeneet saaneensa paremmat osaamisvalmiudet kuin nuoremmat, naispuoliset vastaajat ja/tai aiemmin valmistuneet
vastaajat.
Ulkoisista tekijöistä ainoastaan urakehitys osoittautui merkittäväksi kuilujen
selittäjäksi (p < 0,001), selittäen 49 % kuilujen vaihtelusta. Urakehityksen vaikutus on negatiivinen (β = -0,70***), mikä osoittaa, että urakehityksen myötä kuilu
pienenee 0-rajaan nähden tai muuttuu entistä negatiivisemmaksi. Tulos vastaa
kohdassa 6.5.3 esitettyjen regressioanalyysien tuloksia, joissa ainoastaan ammattiryhmä (urakehitys) osoittautui merkittäväksi selittäjäksi.
Opiskelutyytyväisyyden vaihtelusta osaamisvalmiudet (p < 0,001) ja vastaajan ikä (p < 0,01) selittävät yhdessä 30 %. Osaamisvalmiuksien positiivinen vaikutus (β = 0,43***) osoittaa, että osaamisvalmiuksien kasvaessa opiskelutyytyväisyys kasvaa. Tulos on näiltä osin hyvin looginen ja viittaa vahvasti oppimistulosten ja tyytyväisyyden keskinäiseen yhteyteen. Iän vaikutus on positiivinen (β =
0,25**), mikä osoittaa, että ceteris paribus iäkkäämmät vastaajat ovat tyytyväisempiä tutkintoon, opiskeluun ja koulutukseen kuin nuoremmat.
Urakehitys (p < 0,001) ja työkokemus (p < 0,05) puolestaan selittävät yhdessä 32 % tilastollisesti merkitsevästi koulutusalatyytyväisyyttä koskevien arvioiden
vaihtelusta. Positiivinen regressiokerroin (β = 0,48***) urakehityksen kohdalla
osoittaa, että urakehityksen myötä tyytyväisyys valittua koulutusalaa kohtaan
kasvaa. Työkokemuksen vaikutus koulutusalatyytyväisyyteen taas on negatiivinen
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(β = -0,32*), mikä osoittaa, että ceteris paribus kokeneet vastaajat ovat tyytymättömämpiä valitsemaansa koulutusalaa kohtaan kuin vähemmän kokeneet. Tulos
yhdessä urakehityksen vaikutusta koskevan tuloksen kanssa viittaa siihen, että
kun työkokemus kasvaa mutta urakehitystä ei tapahdu, tyytyväisyys valittua koulutusalaa kohtaan vähenee. Ainoa tilastollisesti merkitsevä koulutusalatyytyväisyyttä mittaava indikaattori on nimenomaan tyytyväisyys valittua koulutusalaa
kohtaan.
Tulosten tulkintaa voidaan jatkaa tarkastelemalla formatiivisten indikaattoreiden sisäisiä painoarvoja (ks. liite 6). Koska osaamistarpeet ja kuilut eivät selittäneet opiskelijatyytyväisyyden kumpaakaan tyytyväisyyskomponenttia (opiskelutyytyväisyys ja koulutusalatyytyväisyys), osaamistarpeiden ja kuilujen indikaattoreiden painoarvot heijastavat niitä selittävien regressioanalyysien tuloksia.
Osaamistarveindikaattoreista merkittävimmät sisäiset painoarvot ovat organisaatio-, johtamis- ja liiketoimintatietämyksellä (B5; 0,65**), ohjelmoinnilla (A2;
-0,62**) sekä muulla tietämyksellä (B7; 0,46*). Tulokset osoittavat, että urakehityksen myötä etenkin organisaatio-, liiketoiminta- ja johtamistietämyksen tarve
kasvaa, mutta ohjelmoinnin tarve vähenee. Kuilujen indikaattoreista merkittävimmät sisäiset painoarvot ovat vastaavasti organisaatio-, johtamis- ja liiketoimintatietämyksellä (B5; 0,83***) ja ohjelmoinnilla (A2; -0,56**). Urakehityksen
vaikutusten osalta tulos vastaa taulukossa 31 esitettyjä regressioanalyysien tuloksia, joista voidaan havaita, että ammattiryhmän (urakehityksen) merkittävin vaikutus kohdistuu nimenomaan organisaatio-, johtamis- ja liiketoimintatietämystä
(B5) koskeviin kuiluihin.
Osaamisvalmiuksien indikaattoreiden sisäiset painoarvot ovat sen sijaan mielenkiintoisempia, koska osaamisvalmiudet selittävät opiskelutyytyväisyyttä.
Osaamisvalmiuksien indikaattoreista merkittävimmät sisäiset painoarvot ovat
osaamisalueilla ”tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen, suunnittelulähestymistavat” (B1; 0,65*), ”ohjelmointi” (A2; 0,61**), ”sovellustietämys” (B3,
0,59*) sekä ”prosessimallit ja suunnitteluvaiheet” (B2; -0,42*). Tämän mukaisesti
ne, jotka kokevat koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet suhteellisesti korkeammaksi kolmella ensiksi mainitulla osaamisalueella, ovat tyytyväisempiä koulutukseen. Sen sijaan prosessimalleja ja suunnitteluvaiheita (B2) koskevien osaamisvalmiuksien negatiivinen vaikutus antaa viitteitä mahdollisesta ylikoulutuksesta.
Opiskelutyytyväisyys ilmentää lähinnä osaamisvalmiuksien (oppimistulosten)
ja opiskelutyytyväisyyden välistä suhdetta. Toisin sanoen, kuta paremmat osaamisvalmiudet koulutus on tuottanut, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat olleet
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opiskeluunsa, koulutukseensa ja tutkintoonsa. Koulutusalatyytyväisyys puolestaan ilmentää yksilön urakehityksen ja työkokemuksen yhteyttä valittua koulutusalaa koskevaan tyytyväisyyteen. Toisin sanoen, mitä paremmin ura on edennyt,
sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat valitsemaansa koulutusalaan. Kyse on siis tavallaan yksilön urakehitystä korostavasta työelämävastaavuuden tulkinnasta (vrt.
luku 4.2), vaikkakaan tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista tutkia koulutuksen
vaikutusta urakehitykseen. Koska osaamistarpeet ja kuilut eivät selitä kumpaakaan opiskelijatyytyväisyyden komponenttia – opiskelijatyytyväisyyttä ja koulutusalatyytyväisyyttä – voidaan todeta, että tässä tehdyn PLS-mallin tulokset eivät
tue mallinnuksen lähtökohtana olevaa ECT-teoriaa (ks. luku 4.3.2).
Syytä siihen, miksi aineisto ei antanut tukea ECT-teorialle, on tietysti ilman
lisätutkimusta vaikea sanoa. Yksi syy voi olla se, että liian pienen havaintomäärän
(n = 23) takia ei ”expectations”-muuttujana voitu käyttää odotuksiin viittavia
(expectations) koulutusodotuksia koskevia havaintoja (education expectations),
vaan joudutiin käyttämään osaamistarpeita (required knowledge/skills) koskevia
havaintoja, jotka eivät suoranaisesti viittaa odotuksiin. Aineisto ei siis antanut
mahdollisuutta testata tarkasti ECT-teoriaa vastaavaa mallia. Myöskään kokeilumalli, josta poistettiin vastaajien taustamuuttujat, ei muuttanut tilannetta. Kokeilumallissa ainoastaan koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet (perceived performance) selittivät tilastollisesti merkitsevästi (β = 0,57***) 26 % opiskelutyytyväisyyden vaihtelusta ja 9 % koulutusalatyytyväisyyden vaihtelusta (β = 0,46*).
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7

Johtopäätökset ja vastaukset
tutkimusongelmiin

Tämän luvun tarkoituksena on tiivistää kvantitatiivisten analyysien tulokset ja
havainnot johtopäätöksiksi ja etsiä tulosten ja havaintojen kiinnekohtia tutkimuksen teoriataustaan ja aiempaan tutkimukseen. Tulosten analysoinnin ja tulkinnan perusteella tehdyillä johtopäätöksillä haetaan vastauksia tutkimusongelmiin ja -kysymyksiin.
Kuten luvussa 1.1 on todettu, käsillä olevan tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena oli tutkia sekä teoreettisesti että empiirisesti ilmiötä ”koulutuksen
työelämävastaavuus”. Ilmiötä on tutkittu erityisesti tietojenkäsittelytieteiden yliopistollisen koulutuksen näkökulmasta. Lähtökohtana oli siis pyrkimys koulutuksen työelämävastaavuuden alaspesifiseen ymmärtämiseen. Tämän ymmärtämiseksi on käsillä olevassa tutkimuksessa analysoitu myös muodollisen koulutuksen
ja sen tuottaman tiedon (knowledge) suhdetta ammattikäytäntöön. Kyseisen suhteen selvittämiseksi on analysoitu tietokäsitettä sekä tiedon suhdetta taitoon,
osaamisen, kompetenssiin ja asiantuntijuuteen (ks. luku 4.1) sekä edellä mainittujen suhdetta tutkimuksen käsitemalliin (kuvio 5). Lisäksi on tarkasteltu opiskelijatyytyväisyyttä ja koulutuksen laatua sekä edellä mainittujen suhdetta muodolliseen koulutukseen. Teoreettisena tavoitteena oli määritellä käsite ”koulutuksen
työelämävastaavuus”.
Tutkimusasetelmana käytettiin osaamistarve–osaamisvalmius-vertailuasetelmaa sekä koulutusodotus–osaamisvalmius-vertailuasetelmaa, joissa tarkasteltiin
työelämän osaamistarpeiden ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien sekä
koulutusodotusten ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien välistä vastaavuutta. Lisäksi vertailuasetelmana käytettiin ammattiryhmä- ja organisaatiotyyppikohtaista vertailuasetelmaa, jossa analysoitiin sitä, miten osaamistarpeet, osaamisvalmiudet, koulutusodotukset sekä tarpeiden ja valmiuksien väliset erot (kuilut) poikkeavat eri ammattiryhmissä ja IT-toimialan erityyppisissä organisaatioissa. Vertailuasetelmaa täydennettiin analysoimalla osaamistarpeiden ja koulutusodotusten välisiä eroavaisuuksia sekä hakemalla osaamistarpeita, koulutusodotuksia, osaamisvalmiuksia, kuiluja ja opiskelijatyytyväisyyttä selittäviä ja ennustavia tekijöitä. Osaamistarpeiden ja koulutusodotusten osalta analysoitiin myös
sitä, miten ne kehittyvät aikaan nähden.
Tutkimuskohteena oli Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitokselta
vuosina 1973–2006 valmistuneet opiskelijat (yhteensä 749), joiden osoitetiedot
oli käytettävissä (N = 680). Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin kolmea erilaista
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kyselylomaketta (ks. luku 5), joihin vastattiin anonyyminä (n = 210). Tuloksia on
kuvattu erilaisilla keskiarvoilla, summilla ja frekvensseillä. Tuloksia on analysoitu
erilaisilla perus- ja monimuuttujamenetelmillä.
7.1

Koulutuksen työelämävastaavuus teoreettisena käsitteenä

Kuten jo aiemmin on todettu, koulutuksen työelämävastaavuus ei ole teoreettisena
käsitteenä kovinkaan selkeä eikä sitä ole käsitteenä aiemmin juurikaan tutkittu (ks.
luku 4.2.1). Englannin kielestä ei löydy suoraa käännöstä termille ”työelämävastaavuus”. Käsillä olevassa tutkimuksessa se on käännetty englanniksi ”practical
relevance of education” (vrt. Riihijärvi & Iivari 2008), jossa sana ”practical”
viittaa ”käytännölliseen” tai ”käytännönläheiseen” ja sana ”relevance” taas kääntyy suomen kielessä sanaksi ”relevanssi”. Kielioppaan (Itkonen 1982) mukaan
sana ”relevanssi” tarkoittaa ”vaikutusta jossakin asiassa”, ”merkitystä” ja ”tähdellisyyttä”. Koulutuksen vaikuttavuus -käsitteistössä (Raivola ym. 2000, ks. luku
4.2.1) termi ”relevanssi” tarkoittaa koulutuksen ”osuvuutta”, ”sopivuutta”, ”hyödyllisyyttä” ja ”mielekkyyttä” yhteiskunnan, yritysten sekä yksilön tarpeisiin ja
odotuksiin nähden. Kuten jo aiemmin on todettu, edellä esitetty Raivolan ym.
(2000) esitys johtaa hyvin laajaan, kompleksiseen ja vaikeasti arvioitavaan koulutuksen relevanssin tulkintaan.
Aikaisemman tutkimuksen (Leitheiser 1992, Trauth ym. 1993, Lee ym. 1995,
Tye ym. 1995, Lethbridge 2000, von Hellens ym. 2000a, Yen ym. 2001 ja Kitchenham ym. 2005) perusteella on käsillä olevassa tutkimuksessa erotettu kaksi
käsitteellistä tulkintaa koulutuksen työelämävastaavuudelle eli1) työelämän
osaamistarpeiden ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien välinen vastaavuus ja 2) koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien vaikutukset urakehitykseen. Kolmannen koulutuksen työelämävastaavuuden tulkinnan Riihijärvi ja Iivari
(2008) esittävät työelämän koulutusodotusten ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien vastaavuutena. Kuten jo aiemmin on todettu, kyseinen kolmas tulkinta on täysin uusi eikä tietojenkäsittelyn koulutuksen työelämävastaavuutta ole
tästä näkökulmasta aiemmin tutkittu.
Ensimmäisessä tulkinnassa eli työelämän osaamistarpeita korostavassa tulkinnassa koulutuksen työelämävastaavuutta voidaan tarkastella tarpeen ja suoritteen välisenä vastaavuutena, toisin sanoen vastaavatko koulutuksella aikaansaadut
tuotokset (koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet) työelämän todellisia osaamistarpeita. Kyseessä on siis koulutuksen ja sen tuottamien oppimistulosten vastaavuus työelämän todellisiin osaamistarpeisiin. Muodollinen koulutus voi tuottaa
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paljonkin erilaisia osaamisvalmiuksia, mutta ne eivät välttämättä ole yhdenmukaisia yksilön työhön liittyviin osaamistarpeisiin nähden. Koulutuksen työelämävastaavuutta voidaan osaamistarpeita korostavassa tulkinnassa mitata kuilun eli
koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien (V) ja osaamistarpeiden (T) välisen
erotuksen (V-T) avulla. Kuta lähempänä kuilut ovat 0-rajaa, sitä parempi on
osaamistarpeiden ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien vastaavuus.
Suuret positiiviset kuilut antavat viitteitä jonkinasteisesta ”ylikoulutuksesta”
osaamistarpeisiin nähden ja vastaavasti suuret negatiiviset kuilut viittaavat ”alikoulutukseen”.
Käsillä olevassa tutkimuksessa osaamistarpeet tarkoittavat yksilön työhön
liittyviä osaamistarpeita (required knowledge/skills). Osaamisvalmiuksilla (the
skills provided by the education) tarkoitetaan 1) koulutuksen avulla saavutettuja
tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, jotka luovat pohjaa alan osaajaksi ja asiantuntijaksi kehittymiselle työelämän kontekstissa ja 2) koulutuksen tuottamia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia selviytyä jostakin työelämän konkreettisesta tehtävästä tai suorituksesta. Aiemman tutkimuksen (ks. luku 4.1) perusteella voidaan todeta, että muodollinen koulutus ei vielä tuota asiantuntijoita, osaamista eikä kompetensseja niiden perimmäisessä merkityksessä. Myöskään osaaminen ei käsitteenä
sen perimmäisessä merkityksessä sovellu suoraan oppimistulosten mittariksi (ks.
luku 4.1.3), ja siksi tässä tutkimuksessa puhutaan koulutuksen tuottaman osaamisen sijasta koulutuksen tuottamista osaamisvalmiuksista, ei koulutuksen tuottamasta osaamisesta. Koulutuksen työelämävastaavuutta on osaamistarpeita korostavassa tulkinnassa tutkittu empiirisesti kuiluanalyysillä, jossa on tarkasteltu koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien ja työelämän osaamistarpeiden välistä
kuilua.
Toinen työelämävastaavuuden tulkinta eli yksilön urakehitystä korostava tulkinta on arvioinnin kannalta hyvin ongelmallinen, koska yksilön työuralla etenemiseen vaikuttavat hyvin monet formaalista koulutuksesta riippumattomat tekijät.
Näin ollen koulutuksen työelämävastaavuuden tarkastelu esimerkiksi työuralla
etenemiseen perustuvalla urakehityksellä (vrt. Hall & Goodale 1986) on hyvin
ongelmallista, koska koulutuksen vaikutuksia voi olla vaikeaa irrottaa muista
työelämään ja urakehitykseen liittyvistä tapahtumista ja kokemuksista 56 . Siksi
käsillä olevassa tutkimuksessa ei tutkittu empiirisesti koulutuksen suoraa tai epäsuoraa vaikutusta yksilön urakehitykseen.
56
Hall ja Goodale (1986, s. 391) toteavat, että ”ura on työkokemukseen yhdistetty, yksilöllisesti koettujen asenteiden ja käyttäytymisen sarja, joka kestää koko ihmisen iän”.
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Kolmannessa eli työelämän koulutusodotuksia korostavassa tulkinnassa koulutuksen työelämävastaavuutta voidaan tarkastella odotusten ja suoritteen välisenä
vastaavuutena (congruence), eli vastaavatko koulutuksen yksilöille tuottamat
osaamisvalmiudet heidän koulutusodotuksiaan. Tässä tulkinnassa koulutuksen
työelämävastaavuutta voidaan mitata empiirisesti kuilun eli koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien (V) ja koulutusodotusten (O) välisen erotuksen (V-O)
avulla. Mitä lähempänä kuilut ovat 0-rajaa, sitä parempi on koulutusodotusten ja
koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien vastaavuus. Käsillä olevassa tutkimuksessa koulutusodotukset tarkoittavat sitä, mitä työelämän edustajat odottavat
yliopistollisessa tietojenkäsittelytieteiden koulutuksessa opetettavan, toisin sanoen
yliopistollisen tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen sisällöllisiä ja rakenteellisia
painotuksia ja painopistealueita (opetussisältöjä). Kuten osaamistarpeidenkin
tapauksessa, myös koulutusodotuksia korostavassa tulkinnassa koulutuksen työelämävastaavuutta on empiirisesti tutkittu kuiluanalyysillä, jossa on tarkasteltu
osaamisvalmiuksien ja koulutusodotusten välistä kuilua.
7.2

Vastaukset tutkimusongelmiin

Seuraavaksi esitetään vastaukset ja johtopäätökset alla esitettyihin tutkimuskysymyksiin sekä päätutkimusongelmaan. Aluksi vastataan yksittäisiin alalukujen
otsikoissa esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja lopuksi esitetään koulutuksen työelämävastaavuuden empiiriset tulokset ja tulkinnat. Luvussa 2.2 esitettyjä tutkimuskysymyksiä, joihin vastauksia haettiin, ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Millaisia osaamistarpeita työelämä asettaa tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille?
Millaisia koulutusodotuksia työelämä asettaa tietojenkäsittelytieteen koulutukselle?
Miten työelämän osaamistarpeisiin ja koulutusodotuksiin perustuvat työelämävastaavuuskäsitteet empiirisesti vastaavat toisiaan?
Miten työelämän osaamistarpeisiin ja koulutusodotuksiin perustuvat työelämävastaavuuskäsitteet kehittyvät ajan suhteen?
Miten työelämän osaamistarpeisiin ja koulutusodotuksiin perustuvat työelämävastaavuuskäsitteet poikkeavat IT-toimialan eri ammattiryhmissä?
Miten työelämän osaamistarpeisiin ja koulutusodotuksiin perustuvat työelämävastaavuuskäsitteet poikkeavat IT-toimialan erityyppisissä organisaatioissa?

7.
8.

7.3

Kuinka hyvin tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma on onnistunut työelämän osaamistarpeita vastaavien osaamisvalmiuksien tuottamisessa?
Kuinka hyvin vastaajien taustatekijät ja koulutuksen työelämävastaavuuskäsitteet selittävät vastaajien opiskelijatyytyväisyyttä?
Millaisia osaamistarpeita työelämä asettaa
tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille?

Rekrytointitilanteissa työelämän tarpeet ja odotukset ilmaistaan useimmiten muodollisina kompetenssi- ja kvalifikaatiovaatimuksina (Raivola ym. 2000). Osaamisvaatimukset seuraavat yleensä teknologista kehitystä, joka etenkin ITtoimialalla on ollut nopeaa. Ammatillisessa osaamisessa meneillään oleva kilpailutilanne sekä työ ja työympäristön vaatimukset määrittävät sen, mitkä ovat yksilötason keskeisiä osaamistarpeita ja kvalifikaatioalueita (ks. luku 4.1.3). Muodolliset osaamisvaatimukset eivät kuitenkaan välttämättä kerro, mitä ovat ne todelliset osaamisvaatimukset, jotka IT-toimialan eri tehtäviin todellisuudessa liittyvät.
Tässä tutkimuksessa osaamistarpeet (knowledge needs, skill needs) tarkoittavat
niitä työelämän IT-toimialan ammattilaisille ja asiantuntijoille asettamia tiedollisia ja taidollisia vaatimuksia (required knowledge/skills), jotka liittyvät yksilön
todellisiin työtehtäviin. Käsillä olevassa tutkimuksessa osaamistarvearviot perustuvat yksilötason arvioihin, ja niitä on analysoitu keskiarvo- ja frekvenssitasoilla.
Luvussa 6.2 esitettyjen tulosten valossa IT-toimialan henkilöstön keskeisimmät tietotekniset osaamistarpeet painottuvat perinteisille ohjelmistosuunnittelun ja
tietojärjestelmäkehityksen osa-alueille (ks. luku 3.2.2). Osaamisaluetasolla suurimmat, vähintään tasolla 3 (kohtalaisen suuret tarpeet) olevat tietotekniset osaamistarpeet kohdistuvat prosessimalleihin ja suunnitteluvaiheisiin, joiden osalta
myös kaikkien osaamiskohteiden (yhteensä 10, ks. liite 4) tarpeet ovat keskimäärin tasolla 3. Lisäksi yksittäisten tietoteknisten osaamiskohteiden osaamistarpeista
vähintään tasolla 3 ovat verkkopohjainen tietojenkäsittely, sovellusohjelmointi,
relaatiotietokantojen perusteet, organisaation tietoturva, yksityisyyden suoja ja
tietosuoja, arkkitehtuuripohjainen kehittäminen sekä web-tietojärjestelmät ja yritysportaalit. Mielenkiintoinen ja toisaalta jossain määrin yllättävä havainto oli se,
että yleisesti ottaen uudempiin osaamisalueisiin, kuten mobiili- ja sulautettuihin
järjestelmiin, peleihin, virtuaalitodellisuuteen ja digitaalisen median tekniikoihin
liittyvät osaamistarpeet ovat keskimäärin erittäin vähäisiä. Ei-tietoteknisissä
osaamistarpeissa painottuvat vahvasti organisaatio-, liiketoiminta- ja johtamistietämys, henkilökohtaiset ominaisuudet (vrt. kreik. prhonesis ja metis), viestintä- ja
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yhteistyötaidot (vrt. kreik. prhonesis) sekä etiikka ja lainsäädäntö. Näiltä osin
tulokset ovat varsin yhteensopivia von Hellensin ym. (2000a), Shin ja Bennettin
(1998) sekä Tyen ym. (1995) tutkimusten tulosten kanssa (ks. luku 3.1). Tyen ym.
(1995) tutkimus osoittaa, että yksilön urakehityksen ja opiskelijoiden urakehitysodotusten myötä henkilökohtaisten ominaisuuksien ja liiketoimintataitojen
tärkeys osaamistarpeissa kasvaa. Faulkin (2000) mukaan viestintätaidot ovat hyvien ryhmätyötaitojen ohella osa ammatillista osaamista. Tynjälän ym. (2004)
mukaan työelämässä tarvitaan myös sosiokulttuurisia taitoja (vrt. kreik. prhonesis). Edellä mainittujen ei-tietoteknisten osaamistarpeiden osalta ei käsillä olevan tutkimuksen tuloksissa ole sinällään mitään uutta tai yllättävää.
7.4

Millaisia koulutusodotuksia työelämä asettaa
tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille?

Tässä alaluvussa pohditaan vastaajien koulutusodotuksia (education expectations)
koskevia, luvussa 6.3 esitettyjä tuloksia. Kuten jo aiemmin on todettu, käsillä
olevassa tutkimuksessa koulutusodotukset tarkoittavat sitä, mitä vastaajat odottavat yliopistollisessa tietojenkäsittelytieteiden opetuksessa opetettavan, toisin sanoen koulutusohjelmien sisältöjä ja painopistealueita (vrt. Bernhart ym. 2006,
Davy ym. 2000, Dawson & Newman 2002, Parnaby 1998). Koulutusodotuksia on
arvioitu prosentuaalisina painotuksina, joista on laskettu osaamisalue-, osaamisfaktori- ja osaamiskohdekohtaiset painotetut prosenttiosuudet. Tuloksia on analysoitu keskiarvotasolla.
Luvussa 6.3 esitetyt tulokset osoittavat, että suurimmat tietotekniset koulutusodotukset profiloituvat osaamisfaktoritasolla ”perinteiseen” ohjelmointiin,
tiedonhallintaan, käyttöliittymiin ja käytettävyyteen, tietoturvaan, tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnitteluun, tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehitysprosesseihin ja tekniseen toteutukseen sekä sovellus- ja sovellusaluetietämykseen.
Teknologiatietämyksen osa-alueiden (osaamisalueet A1–A6) osalta suurimmat
koulutusodotukset viittaavat pääasiassa tietojärjestelmätieteen (Information Systems, IS) ja ohjelmistotekniikan (Software Engineering, SE) osa-alueisiin, mutta
mukana on myös informaatioteknologian (Information Technology, IT) sekä teoreettisen tietojenkäsittelytieteen (Computer Science, CS) osa-alueita (ks. luku 3.2
ja liite 3). Ei-tietoteknisten osaamisalueiden osalta koulutusodotukset painottuvat
organisaatio- ja johtamistietämykseen, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin sekä
viestintä- ja yhteistyötaitoihin (ks. myös von Hellens ym. 2000a).
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Tulokset osoittavat, että koulutusodotukset ovat vahvasti teknologiapainotteisia, koska osaamisaluetasolla yli 40 % koulutusodotuksista kohdistuu teknologiatietämyksen (osaamisalueet A1–A6) osa-alueille. Suhteutettuna eurooppalaiseen
kokonaisopintopistemäärään (300 ECTS) teknologiatietämyksen osuus on noin
130 opintopistettä, joka tarkoittaa käytännössä noin 2,5 vuoden opiskelua. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen, suunnittelun ja toteutuksen (osaamisalueet B1–B2) osuus koulutusodotuksista on hieman yli 20 % (noin 70 opintopistettä, joka tarkoittaa yli vuoden opiskelua), sovellus- ja sovellusaluetietämyksen
(osaamisalueet B3–B4) osuus hieman yli 10 % (noin 30 opintopistettä tarkoittaen
noin puolen vuoden opiskelua) ja ei-tietoteknisen tietämyksen (osaamisalueet B5–
B7) osuus hieman yli 20 % (noin 68 opintopistettä tarkoittaen noin vuoden opiskelua). Etenkään viestintä- ja yhteistyötaitojen suuri osuus (yli 10 % eli noin 35
opintopistettä) ei koulutusorganisaatioiden näkökulmasta tarkasteltuna vaikuta
realistiselta, koska ao. taitojen opettaminen on käytännössä erittäin vaikeaa. Samoin sovellus- ja sovellusaluetietämyksen osuus on yllättävänkin suuri (yli 10 %
eli noin 35 opintopistettä, joka tarkoittaa noin puolen vuoden opiskelua).
Career Space Consortium (2001, ks. luku 3.2.3) on määritellyt opetussisältöjen ydinelementtien laajuuden siten, että tiedeperustan ja teknologiaperustan luomisen osuus on noin 60 % kokonaisuudesta (ks. kuvio 3). Teknologiaperustan
osuus on noin 30 %, joka on hieman pienempi kuin käsillä olevan tutkimuksen
koulutusodotustuloksissa. Henkilökohtaisten ominaisuuksien, liiketoimintataitojen ja systeemiajattelun osuus käsillä olevan tutkimuksen koulutusodotuksissa on
hyvin lähellä Career Space Consortiumin suosituksia (~15 %). Tiedeperustan
luomisen suuri osuus (~30 % eli noin 90 ECTS) suosituksissa tarkoittaa, että tieteenalan teoreettisen tiedon välittämiseen tulisi kiinnittää opetuksessa suurta
huomiota. Career Space Consortiumin (2001) suosituksissa korostetaan, että opintojen alkuvaiheessa tulisi opettaa invariantteja ja hitaasti muuttuvia asioita, joissa
ei vielä käsitellä sovellus- tai sovellusaluespesifisiä yksityiskohtia.
Koulutusodotusten osalta tulokset ovat merkittäviä siinä mielessä, että ne
ovat hyvin homogeenisia ja vastaajilla on verrattain suuri yksimielisyys siitä,
miten tietojenkäsittelytieteiden opetussisältöjä tulisi painottaa, joten opetussisältöjen kehittäminen voisi olla huomattavasti helpompaa koulutusodotusten pohjalta
kuin osaamistarpeiden pohjalta. Osaamistarpeet ovat käsillä olevan ja myös aiempien tutkimusten tulosten mukaan (ks. luku 3.1) hyvin heterogeenisia, joten opetussisältöjen kehittäminen työelämän osaamistarpeita vastaavaksi on käytännössä
erittäin vaikeaa (vrt. Pham 1997). Kuitenkin valtaosa tietojenkäsittelytieteiden
korkeakoulutasoisesta, opetussisältöjä ja niiden kehittämistä koskevasta empiiri209

sestä tutkimuksesta perustuu työelämän osaamistarpeiden lähtökohtiin ja näkökulmiin (ks. luku 3.1). Koulutuksen näkökulmasta ”todellisten tarpeiden” käsite
on sikälikin ongelmallinen, että esimerkiksi nopea teknologinen kehitys johtaa
työn vaatimusten muuttumiseen eikä koulutus välttämättä ehdi vastaamaan alati
muuttuvien vaatimusten ja tarpeiden haasteisiin.
Yliopistollisen koulutuksen työelämävastaavuuden osalta Faulk (2000) esittää
kysymyksen: onko yliopiston perustehtävänä tuottaa pelkästään työelämälähtöisiä
taitoja, vai tulisiko lähtökohtana olla akateemiset laatustandardit? Aineisto ei anna
tähän selkeää vastausta, mutta teorian valossa (ks. luvut 4.1.1 ja 4.1.5) voidaan
olettaa, että yliopistollisen tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen tulisi perustua
sisällöltään akateemisiin lähtökohtiin, ei niinkään työelämän hyvin heterogeenisiin ja tiedon luonteeltaan, ulottuvuuksiltaan ja syntyhistorialtaan erilaisiin osaamistarpeisiin. Tosin koulutusodotuksissa on vahvasti esillä myös sellaisia viestintä- ja yhteistyötaitoihin sekä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyviä osaamiskohteita, joiden opettaminen on formaalissa koulutuksessa vaikeaa.
Parnaby (1998) toteaa, että teknologisten, teknisten ja ei-teknisten taitojen
opetuksen tulee olla tasapainossa. Toisin sanoen opetuksen tulisi kehittää teknologian ja teknisten taitojen lisäksi myös henkilökohtaisia ominaisuuksia, viestintätaitoja, organisationaalisia ja liiketoiminnallisia taitoja sekä sosiaalisia taitoja.
Käsillä olevan tutkimuksen tulosten mukaan koulutusodotuksissa painottuvat
kaikki edellä mainitut taidot, näistä kuitenkin tekniset osaamisalueet (laitteistot ja
tietoliikenne) ja liiketoiminnalliset taidot jossain määrin vähemmän kuin muut
osa-alueet. Liiketoimintataitojen osalta tulokset poikkeavat Tyen ym. (1995) tutkimuksesta, jossa opiskelijoiden urakehitysodotukset kasvattivat liiketoimintataitojen tärkeyttä. Osaamisaluekohtaiset koulutusodotukset ovat hyvin tasapainossa,
koska noin 40 % koulutusodotuksista painottuu teknologisille osaamisalueille
(A1–A6), noin 40 % ei-tietoteknisille osaamisalueille (B3–B7) ja noin 20 % molempia edellä esitettyjä alueita hyödyntäville tietojärjestelmien ja ohjelmistojen
kehittämisen, suunnittelun ja toteutuksen osaamisalueille (B1 ja B2).
Koulutuksen näkökulmasta etenkin henkilökohtaisten ominaisuuksien sekä
viestintä- ja yhteistyötaitojen opettaminen on erittäin ongelmallista, koska niihin
sisältyy hyvin henkilökohtaista ja kontekstisidonnaista tietämystä (vrt. kreik.
prhonesis ja metis), ja tätä kontekstia ei yleensä voida siirtää opetustilanteisiin.
Myös Baumard (1999: 55) toteaa, että persoonallisen prhonesiksen jakaminen
muille on vaikeaa.
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7.5

Miten työelämän osaamistarpeisiin ja koulutusodotuksiin
perustuvat työelämävastaavuuskäsitteet empiirisesti vastaavat
toisiaan?

Luvussa 6.3.3 esitetyt tulokset osoittavat, että osaamistarpeet ja koulutusodotukset poikkeavat merkittävästi toisistaan. Esimerkiksi laitteistojen, laitteistoarkkitehtuurien, käyttöjärjestelmien ja tietoliikenteen tapauksessa koulutusodotukset
ovat tilastollisesti merkitsevästi pienemmät kuin osaamistarpeet. Tämä voi johtua
siitä, että suuri osa kyseiseen osaamisalueeseen liittyvästä tiedosta muuttuu niin
nopeasti, että vastaajat eivät näe tarpeelliseksi investoida liikaa teknisen tietämyksen opiskeluun. Ohjelmoinnin, toteutusteknologioiden, tiedon hallinnan ja tiedon
mallintamisen sekä käyttöliittymien ja käytettävyyden osalta tilanne on juuri päinvastainen. Mahdollisesti vastaajat näkevät kyseisten osaamisalueiden kuuluvan
tieteenalan ytimeen, joka on joka tapauksessa opiskeltava. Tietojärjestelmien ja
ohjelmistojen suunnittelulähestymistapojen tapauksessa koulutusodotukset ovat
tilastollisesti merkitsevästi suuremmat kuin osaamistarpeet. Myös prosessimallien
ja suunnitteluvaiheiden tapauksessa koulutusodotukset ovat suuremmat kuin osaamistarpeet, joskaan ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.
Viestintä- ja yhteistyötaitojen osaamistarpeet ovat erittäin suuret, kun taas
koulutusodotuksissa painotus on osaamistarpeita vähäisempää mutta kuitenkin
merkittävää. Tämä antaa viitteitä siitä, että vastaajat eivät välttämättä odota, että
koulutusorganisaatiot voisivat tuottaa kyseisen osaamisalueen osalta osaamistarpeita vastaavia valmiuksia. Jo aiemmin on todettu, että etenkin henkilökohtaisten
ominaisuuksien sekä viestintä- ja yhteistyötaitojen opettaminen on erittäin ongelmallista, koska niihin sisältyy hyvin henkilökohtaista ja kontekstisidonnaista tietämystä (vrt. kreik. prhonesis ja metis, vrt. Baumard 1999) ja tätä kontekstia ei
yleensä voida siirtää opetustilanteisiin.
Vaikka suurimmat osaamistarpeet ja koulutusodotukset kohdistuvatkin suurelta osin samoille osaamisalueille, on osaamistarpeiden ja koulutusodotusten
välillä kuitenkin monessa suhteessa hyvin selkeät ja merkittävät erot. Luvun 6.3
tulosten mukaan koulutusodotukset ovat verrattain homogeenisia, toisin kuin
osaamistarpeet, jotka taas ovat hyvin heterogeenisia ja joiden kohdalla osaamisalue-, osaamisfaktori- ja osaamiskohdekohtainen vaihtelu erilaisten ryhmien välillä on erittäin suurta. Vastaajien taustatekijöillä (ammattiryhmällä, urakehityksellä,
vastaajan iällä, valmistumisvuodella, sukupuolella ja työkokemuksella) ei ollut
vaikutusta koulutusodotusarvioihin, toisin kuin osaamistarpeiden tapauksessa,
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jossa taas edellä mainituilla tekijöillä oli merkittävää vaikutusta osaamistarvearvioiden vaihtelussa.
Tulosten perusteella voidaan tehdä se todella merkittävä havainto, että koulutusodotukset eivät ole juuri lainkaan riippuvaisia yksilön työtehtäviin liittyvistä
osaamistarpeista tai muista yksilöön ja hänen työhönsä kiinteästi liittyvistä ulkoisista tekijöistä. Myöskään koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet eivät luvussa
6.5.5 esitettyjen tulosten valossa selitä juuri lainkaan yksilön koulutusodotusarvioita. Sitä, mikä selittää koulutusodotusten homogeenisuutta, on vaikea sanoa.
Olisiko niin, että vastaajille on opiskelun ja/tai alan työkokemuksen myötä iskostunut käsitys tietojenkäsittelytieteen ydinsisällöistä? Alan opiskelu ei kuitenkaan
yksin riittäne selitykseksi, koska pisimmillään opiskelusta on kulunut yli 30 vuotta, jolloin tietojenkäsittelyn sisällöt olivat täysin erilaisia kuin nykyisin.
Teoria (ks. luku 4.1) esittää, että ”hiljainen” (sanaton) tieto on osaamisessa
keskeistä. Tämä korostuu osittain techne- ja erityisesti prhonesis- ja metistiedossa. Perinteisessä yliopisto-opetuksessa puolestaan korostuu kodifioitu tieto
(vrt. kreik. episteme ja techne), koska se on helpommin siirrettävissä ja opetettavissa. Teorian valossa voidaan myös olettaa, että kodifioitu tieto, etenkin teknologiatietämyksen osalta, korostuu ainakin jossain määrin myös koulutusodotuksissa.
Tosin tässä on syytä huomioida, että aineisto ei suoraan kerro, mitkä tiedon muodot ja ulottuvuudet osaamistarpeissa ja koulutusodotuksissa painottuvat.
7.6

Miten osaamistarpeisiin ja koulutusodotuksiin perustuvat
työelämävastaavuuskäsitteet kehittyvät ajan suhteen?

Aikatekijät ja muut vastaajaan kiinteästi liittyvät ulkoiset tekijät (vastaajan sukupuoli, ikä, valmistusvuosi, työkokemusvuodet, urakehitys, organisaatiotyyppi ja
ammattiryhmä) vaikuttavat luvussa 6.2.2 esitettyjen regressioanalyysien ja keskiarvotestien tulosten sekä luvussa 6.6.2 esitetyn PLS-analyysin tulosten mukaan
merkittävästi yksilön osaamistarpeisiin. Tulokset antavat selviä viitteitä siitä, että
iän karttumisen ja urakehityksen myötä yksilön tehtävien vaatimustaso nousee ja
tätä kautta myös osaamistarpeet kasvavat ja monipuolistuvat. Tulos ei näiltä osin
ole millään tavalla yllättävä.
Sen sijaan vastaavien aikatekijöiden ja muiden ulkoisten tekijöiden vaikutukset koulutusodotuksiin ovat hyvin vähäisiä. Millään ulkoisella tekijällä (vastaajan
ikä, työkokemusvuodet, valmistumisvuosi, ammattiryhmä, organisaatiotyyppi,
urakehitys) ei ollut merkittävää vaikutusta koulutusodotusarvioihin. Tulos on
sikäli mielenkiintoinen, että vaikka vastaajien ikäjakauma on suuri (23–61 vuotta),
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se ei ole vaikuttanut vastaajien koulutusodotusarvioihin. Sama pätee valmistumisvuoden (1973–2006) ja työkokemuksen (0–36 vuotta) suhteen. Tulokset osoittavat, että nuoremmilla ja vanhemmilla vastaajilla sekä paljon tai erittäin vähän
työkokemusta omaavilla on suhteellisen yksimielinen käsitys siitä, mitkä ovat
tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen ydinsisällöt ja mitä yliopistollisessa tietojenkäsittelytieteen koulutuksessa pitäisi opettaa. Merkille pantavaa on myös se,
että vaikka valmistumisesta on pisimmillään kulunut jo 33 vuotta, on käsitys yliopistollisen koulutuksen sisällöistä ja niiden painotuksista samankaltainen kuin
huomattavasti myöhemmin valmistuneilla vastaajilla.
7.7

Miten osaamistarpeisiin ja koulutusodotuksiin perustuvat
työelämävastaavuuskäsitteet poikkeavat IT-toimialan eri
ammattiryhmissä?

Ammattiryhmäkohtaisen tarkastelun osalta tutkimuksen tulokset osoittavat, että
IT-toimialan henkilöstön osaamistarpeet ovat hyvin heterogeenisia ja eri ammattiryhmien osaamistarveprofiilit poikkeavat merkittävästi toisistaan. Useiden tutkijoiden (Cukier 2003, Denning 2001, Denning & Dunham 2001, Morris 2005,
Niederman & Crosetto 1999, Schambach & Blanton 2002, Wynekoop & Walz
1999) mukaan tietojenkäsittelyn ammattikuvat eivät ole kovinkaan selkeitä eikä
koulutus ole vastaavasti jäsentynyt selkeästi ammattikuvien perusteella. Luvussa
6.2.2 esitettyjen ammattiryhmäkohtaisten osaamistarpeiden tarkastelu vahvistaa
ammattikuvien osalta edelleen edellä esitettyjen tutkijoiden havaintoja. Koulutuksen jäsentymisen osalta voidaan todeta, että koska tietojenkäsittelytieteen koulutus ei johda professionaaliseen tutkintoon (vrt. Denning 2001), ei koulutuksen
jäsentymistä ammattikuvien mukaan voida välttämättä edes odottaa, koska eri
ammattiryhmien osaamistarpeet ovat, kuten jo aiemmin on todettu, hyvin heterogeenisia (vrt. myös Career Space Consortium 2001, ks. luku 3.2.3)57.
Mannisen ja Meristön (2004) mukaan laaja-alainen osaaminen, kokonaisuuksien hallinta, projektiosaaminen ja yhteistyötaidot tulevat asiantuntijatason osaamisessa entisestään korostumaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että asiantuntijatason
osaamisessa pelkkä erityisosaaminen ei enää riitä. Etenkin IT-toimialan ylempää
57

Career Space Consortium -raportissa (2001) on pyritty profiloimaan ja ryhmittelemään yleiset ICTtaidot erilaisiksi profiileiksi ja työnkuviksi konsortion eri intressiryhmien yhteistyönä. Erilaisia profiileja ja työnkuvia on määritelty yhteensä 13 (ks. luku 3.3.3) mutta niiden tarkempaa sisältöä ei ole
kuvattu, joten niiden systemaattinen vertailu käsillä olevan tutkimuksen osaamistarve- ja/tai koulutusodotusprofiileihin on vaikeaa.
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johtoa edustavan henkilöstön osaamistarveprofiili vahvistaa tätä käsitystä, koska
ao. osaamistarveprofiili viittaa hyvin laajoihin ja monipuolisiin osaamistarpeisiin,
joissa korostuvat hyvin vahvasti myös edellä mainitut projektiosaaminen ja yhteistyötaidot.
Iivarin ym. (2004) teoreettisessa tietojärjestelmätieteen asiantuntijatietämyksen jäsennyksessä yksi keskeinen osaamisalue on sovellus- ja sovellusaluetietämys (myös Curtis ym. 1988 ja Sengupta ym. 2006). Tämän tutkimuksen tulosten
mukaan ao. tietämysalueet liittyvät IT-toimialan ylemmän johdon osaamistarveprofiiliin, joten tässä valossa tutkimuksen tulokset vahvistavat Iivarin ym. (2004)
jäsennyksen oikeaksi. Myös muilta osin etenkin ylemmän johdon osaamistarveprofiili vahvistaa empiirisesti Iivarin ym. (2004) teoreettista jäsennystä.
Koulutusodotusten osalta tilanne on sikäli merkittävä, että vastaajan ammattiryhmällä ei ole juuri lainkaan vaikutusta vastaajan koulutusodotuksiin. Myös
tässä suhteessa tilanne poikkeaa merkittävästi osaamistarpeisiin verrattuna. Vastaajien keskuudessa on mitä ilmeisimmin tultu siihen johtopäätökseen, että muodollinen koulutus ei kykene tuottamaan kaikissa IT-toimialan erilaisissa tehtävissä
ja ammateissa ilmeneviä henkilökohtaisia, sosiaalisia ja kontekstuaalisia osaamistarpeita vastaavia osaamisvalmiuksia. Ehkä vastaajien kokemukset ovat osoittaneet, että asiantuntijatason osaaminen syntyy vasta muodollisen koulutuksen jälkeisten kokemusten, harjaantumisen ja oivallusten kautta eikä sitä ei voida pelkän
muodollisen koulutuksen avulla saavuttaa (vrt. Sveiby 1997).
7.8

Miten osaamistarpeisiin ja koulutusodotuksiin perustuvat
työelämävastaavuuskäsitteet poikkeavat IT-toimialan
erityyppisissä organisaatioissa?

Luvussa 6.2 esitettyjen tulosten mukaan osaamistarpeet IT-toimialan erityyppisissä organisaatioissa ovat hyvin heterogeenisia ja osaamistarpeiden erot suuria ja
myös tilastollisesti merkitseviä. Suurimmat ja laajimmat osaamistarpeet esiintyvät
IT-palveluja ja ohjelmistotuotantoa edustavissa organisaatioissa, pienimmät taas
tietoliikenneorganisaatioissa. Koulutuksen jäsentymisen osalta voidaan tässä yhteydessä todeta, että koulutuksen rakenteen ja sisällön kehittäminen vastaamaan
IT-toimialan erityyppisten organisaatioiden henkilöstön osaamistarvehaasteisiin
on käytännössä erittäin vaikeaa.
Koulutusodotusten osalta tilanne on myös erityyppisten organisaatioiden tapauksessa sikäli merkittävä, että vastaajan työpaikalla (organisaatiolla tai yrityksellä) ei ole merkittävää vaikutusta vastaajan koulutusodotuksiin (ks. luku 6.3).
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Myös tässä suhteessa tilanne poikkeaa merkittävästi verrattuna osaamistarpeisiin.
Organisaatioiden osalta voidaan siis todeta sama kuin aikatekijöiden ja ammattiryhmän osalta eli koulutusodotukset eivät ole riippuvaisia vastaajan työpaikasta
eivätkä myöskään vastaajaan ja hänen työhönsä kiinteästi liittyvistä muista taustatekijöistä.
7.9

Kuinka hyvin tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma on
onnistunut osaamistarpeita ja koulutusodotuksia vastaavien
osaamisvalmiuksien tuottamisessa?

Luvussa 6.4 esitettyjen tulosten mukaan suurimmat koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet profiloituvat ”perinteiseen” ohjelmointiin, tiedonhallintaan, käyttöliittymiin ja käytettävyyteen, tietojärjestelmien ja ohjelmistojen analyysiin ja
suunnitteluun, kehitysprosesseihin, tekniseen toteutukseen, projektien suunnitteluun, hallintaan ja johtamiseen, loogisuuteen ja analyyttisyyteen, suullisiin ja
kirjallisiin viestintätaitoihin sekä ryhmätyötaitoihin. Edellä mainittujen osaamiskohteiden osuus kaikista osaamiskohteista on 23 %. Tulokset antavat viitteitä siitä,
että osaamisvalmiudet on saavutettu parhaiten niillä perinteisillä osaamisalueilla,
joiden sisältö on traditionaalista, vakiintunutta ja standardoitua. Toisaalta luvun
6.6.2 tulokset osoittavat, että joillakin traditionaalisilla osaamisalueilla on olemassa myös mahdollinen ylikoulutuksen vaara. Selvästi suurimmat negatiiviset
kuilut ovat viestintä- ja yhteistyötaitojen sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien
tapauksissa. Tulokset osoittavat selvästi sen, että formaalissa koulutuksessa kyseisten taitojen tuottaminen vastaamaan työelämän edustajien osaamis- ja taitotarpeita on hyvin ongelmallista. Tämä johtuu osaltaan siitä, että kyseisiin taitoihin
sisältyy hyvin paljon persoonallista ja kokemusperäistä tietämystä (vrt. kreik.
prhonesis, ks. luku 4.1.1), jonka siirtäminen muille on vaikeaa (vrt. Baumard
1999).
Luvussa 6.4.2 esitettyjen tulosten valossa vastaajan iällä, sukupuolella ja
ammattiryhmällä on merkittävä vaikutus koulutuksen tuottamiin osaamisvalmiuskokemuksiin. Yleisesti ottaen tuloksia voidaan tulkita siten, että vanhemmat,
miespuoliset, suunnittelutehtävissä olevat vastaajat katsovat saavuttaneensa paremmat osaamisvalmiudet kuin nuoremmat, naispuoliset ja/tai johtotehtävissä
olevat vastaajat. Tuloksissa on otettava huomioon se, että ne koskevat vain vuoden 1995 jälkeen valmistuneita opiskelijoita, joten tuloksia ei voi näiltä osin yleistää koskemaan koko vastaajajoukkoa. Osaamisvalmiuksien osalta tulokset ovat
sikäli mielenkiintoisia, että 2000-luvulla opiskelleet opiskelijat ovat kriittisempiä
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koulutuksen tuottamia osaamisvalmiuksia kohtaan kuin vuosina 1995–1999 opiskelleet opiskelijat. Aineisto ei anna tähän selkeää vastausta, mutta yksi syy voi
olla 2000-luvulla selvästi kasvaneet opiskelijamassat; yksilöllisen ohjauksen
mahdollisuudet ovat rajallisemmat kuin aiemmin.
Osaamistarpeiden ja osaamisvalmiuksien välisiä eroja on tarkasteltu kuiluanalyysin (gap analysis) avulla luvussa 6.5. Kuiluanalyysin pääasiallisena tarkoituksena oli tutkia, miten koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien ja työelämän osaamistarpeiden välinen kuilu ilmentää osaamistarvelähtöistä koulutuksen
työelämävastaavuutta. Kuten jo aiemmin on todettu, osaamistarpeet ja osaamisvalmiudet eivät korreloi keskenään kovinkaan voimakkaasti (korrelaatiokerroin
keskimäärin 0,42, ks. liite 7). Osaamistarpeet eivät siis kovinkaan vahvasti selitä
osaamisvalmiusarvioita (maksimissaan noin 30 % (ohjelmointi), kun selittäjänä
on kunkin osaamisalueen osaamistarve). Korrelaatioanalyysit on tehty ja kuvattu
summamuuttujatasolla ja on yleistä, että aggregoitu summamuuttuja tasoittaa
vaihteluita ja kasvattaa korrelaatioita. Osaamiskohdetason korrelaatioanalyysit,
joita ei niiden suuren lukumäärän takia ole erikseen kuvattu, osoittavat, että
osaamistarpeiden ja osaamisvalmiuksien väliset korrelaatiot ovat osaamiskohdetasolla merkittävästi pienempiä kuin summamuuttujatasolla. Näin ollen kuiluanalyysi antaa luotettavan kuvan osaamistarpeiden ja koulutuksen tuottamien
osaamisvalmiuksien välisestä suhteesta.
Osaamisalue- ja osaamisfaktoritason kuilujen perusteella voidaan todeta, että
koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet suhteessa osaamistarpeisiin ovat keskimäärin korkeintaan tyydyttävällä, osin jopa heikolla tasolla. Negatiivisten kuilujen suuri lukumäärä sekä osaamisvalmiuksien ja osaamistarpeiden tilastollisesti
merkitsevät erot (kuilut) osoittavat sen, että koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet ja työelämän osaamistarpeet eivät ole tasapainossa. Suuret positiiviset
kuilut joillakin osaamisalueilla (esimerkiksi tiedon hallinta ja tiedon mallintaminen sekä käyttöliittymät ja käytettävyys) taas viittaavat jonkinasteiseen ”ylikoulutukseen” (ks. luku 6.5). Kuiluanalyysien osalta tulokset ovat varsin yhteensopivia
Lethbridgen (2000) ja Kitchenhamin ym. (2005) tutkimusten tulosten kanssa,
joskin käsillä olevassa ja molemmissa edellä mainituissa tutkimuksissa kuiluanalyysit on tehty eri tavalla.
Koska työelämän osaamistarpeet ovat hyvin heterogeenisia, koulutusorganisaatioiden opetussisältöjen kehittäminen siten, että niiden avulla voitaisiin tuottaa
kaikkia työelämän tarpeita vastaavat osaamisvalmiudet, on käytännössä mahdotonta. Jos opetussisältöjä edelleen halutaan kehittää työelämän tarpeista lähtien,
herää väistämättä kysymys siitä, mikä olisi paras mahdollinen kompromissi, jolla
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osaamistarvelähtöinen koulutuksen työelämävastaavuus voitaisiin saavuttaa. Vai
voisiko koulutusodotusnäkökulma mahdollisesti tuoda tähän paremman vaihtoehdon?
Luvussa 6.5.5 koulutuksen tuottamia osaamisvalmiuksia tarkasteltiin myös
suhteessa koulutusodotuksiin. Kun verrataan osaamisvalmiuksien ja koulutusodotusten välisiä kuiluja (V-O) osaamisvalmiuksien ja osaamistarpeiden välisiin (V-T)
kuiluihin, voidaan näiden kahden välillä havaita merkittävä ero. Tulokset osoittavat, että osaamisvalmiuksien ja koulutusodotusten väliset kuilut ovat lähempänä
0-rajaa kuin osaamisvalmiuksien ja osaamistarpeiden väliset kuilut. Osaamistarpeiden tapauksessa kuilu on tilastollisesti merkitsevästi negatiivinen yhdeksällä
osaamisalueella ja vastaavasti positiivinen kolmella osaamisalueella. Koulutusodotusten tapauksessa taas kuilu on tilastollisesti merkitsevästi negatiivinen
yhdellä osaamisalueella ja vastaavasti positiivinen kahdella osaamisalueella. Toisin sanoen osaamisvalmiuksien vertaaminen koulutusodotuksiin antaa huomattavasti positiivisemman kuvan laitoksen opetuksesta kuin vertaaminen osaamistarpeisiin. Siirtämällä opetuksen painopistettä jonkin verran teknologiaopetuksesta
(esimerkiksi tiedon hallinta ja tiedon mallintaminen sekä käyttöliittymät ja käytettävyys, ks. luku 6.5) tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelun ja kehittämisen lähestymistapoihin sekä ei-tietoteknisten taitojen opetuksen suuntaan on mahdollista saavuttaa hyvä tasapaino koulutusodotusten ja oppimistulosten välillä.
Tulosten valossa koulutusodotuksia korostava työelämävastaavuuden tulkinta tuo
täysin uuden ja merkittävän näkökulman koulutuksen työelämävastaavuustarkasteluun ja käsitteistöön.
Eräs tutkimuksen tavoitteista oli hakea vastausta kysymykseen: pitäisikö kouluttaa työuran alun perustehtävien (job entry) vaatimusten mukaisesti, vai tulisiko
koulutuksen tukea myös asiantuntijaksi kehittymisen ja työuran myöhempiä vaatimuksia? Tulokset antavat selviä viitteitä siitä, että urakehityksen kannalta keskeisten osaamisalueiden (kuten esimerkiksi organisaatio-, johtamis- ja liiketoimintatietämyksen sekä tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen) opetusta
tulisi lisätä, jotta koulutus tukisi entistä paremmin myös työuran myöhempiä vaiheita (ks. luku 6.6.2). Tulosten perusteella tuntuu myös luonnolliselta, että opintosisältöjen kehittämisen – etenkin pakollisten opintojen ydinsisältöjen – tulisi perustua riippumattomien ja homogeenisten koulutusodotusten sisällöllisiin painotuksiin, ei niinkään heterogeenisten osaamistarpeiden painotuksiin.
Kuiluanalyysien tulokset antavat viitteitä siitä, että muodollinen koulutus ei
kykene tuottamaan kaikkia työelämän osaamistarpeita vastaavia ja yhdenmukaisia
osaamisvalmiuksia. Tämä yhdessä kirjoittajan pitkän työkokemuksen kanssa vah217

vistaa edelleen käsitystä siitä, että työtehtävissä vaadittava osaaminen ja asiantuntijuus syntyvät vasta työelämän kontekstissa (vrt. Lethbridge 2000 ja Kitchenham
ym. 2005, ks. luku 3, ks. myös Eteläpelto 1998). Korkeatasoinen osaaminen edellyttää muodollisessa koulutuksessa hankitun perustietämyksen (perustiedot ja taidot, vrt. kreik. episteme ja techne) jalostamista käyttökelpoiseksi ja hyvin organisoituneeksi osaamiseksi käytännön kokemusten myötä (Glaser & Chi 1988, ks.
myös luvut 4.1.3, 4.1.4 ja 4.1.5). Tämä on pitkäaikainen prosessi ja vie tutkimusten mukaan aikaa noin 10 vuotta (esimerkiksi Winslow 1996, Ericsson ym. 1993).
Asiantuntijuuden kehittyminen on prosessi, jossa formaali, informaali ja metakognitiivinen tietämys rakentuvat ja sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi (Biggs
2003, Cowan 1998, ks. luvut 4.1.1 ja 4.1.5). Tällöin asiantuntijan osaaminen ilmenee käytännön tilanteissa. Muodollisen koulutuksen tehtävänä on antaa tälle
asiantuntijaksi ja osaajaksi kehittymisen prosessille riittävät perusvalmiudet. Kuten luvussa 4.1.5 on todettu, koulutuksen tuottaman abstraktin, teoreettisen tiedon
ja käytännön tiedon suhde ei ole hierarkkinen, vaan ne ovat syntyhistorialtaan
erilaisia tiedon muotoja ja ulottuvuuksia. Toisin sanoen, vasta koulutuksen tuottaman formaalin, teoreettisen tiedon ja kokemusperäisen käytännön tiedon yhdistäminen mahdollistaa osaamisen ja asiantuntijuuden syntymisen sekä avaa mahdollisuuden tiedon (knowledge) uusille tulkinnoille (Usher ym. 1997: 86–87).
Seuraavassa tarkastellaan osaamisvalmiuksien kehittymistä suhteessa Computing Curricula -raporttien painotuksiin.
Osaamistarpeet ja osaamisvalmiudet vs. tietojärjestelmätieteen
painotukset (Computing Curricula 2005)
Computing Curricula -sisältösuositusraportissa (Computing Curricula 2005) on
määritelty 40 teknisen osaamiskohteen sekä 17 ei-tietoteknisen osaamiskohteen
suhteelliset painotukset. Painotukset on esitetty skaalalla 0=matala, … 5=korkea.
Seuraavassa taulukossa 50 esitetään kyseiset osaamiskohdekohtaiset painotukset
neljältä eri koulutusalalta (CS, IS, IT ja SE). Alkuperäisessä Computing Curricula
-raportissa esitetyssä taulukossa on esitetty myös tietokonesuunnittelun (Computer Engineering, CE) painotukset, mutta koska se ei ole relevantti tämän tutkimuksen kannalta, se on poistettu alla olevasta taulukosta. Taulukossa 51 esitetyt
osaamiskohteet (yht. 57) on jaoteltu seitsemään eri osaamisalueeseen kyselylomakkeiden jaottelun mukaisesti.
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Taulukko 51. Tietoteknisten ja ei-tietoteknisten osaamiskohteiden suhteelliset painotukset.
Osaamisalue/osaamiskohde

CS

IS

IT

SE

min

max

min

max

min

max

min

max

Programming fundamentals

4

5

2

4

2

4

5

5

Interactive programming

1

3

1

4

3

5

2

3

Algorithms and Complexity

4

5

1

2

1

2

3

4

Computer Architecture and Organization

2

4

1

2

1

2

2

4

Operating Systems Principles and Design

3

5

1

1

1

2

3

4

Tekninen tietämys

Operating Systems Configuration and Use

2

4

2

3

3

5

2

4

Net Centric Principles and Design

2

4

1

3

3

4

2

4

Net Centric Configuration and Use

2

3

2

3

4

5

2

3

Platform Technologies

0

2

1

3

2

4

0

3

Theory of Programming Languages

3

5

0

1

0

1

2

4

Human-Computer Interaction

2

4

2

5

4

5

3

5

Graphics and Visualization

1

5

1

1

0

1

1

3

Intelligent Systems (AI)

2

5

1

1

0

0

0

0

Information Management (DB) Theory

2

5

1

3

1

1

2

5

Information Management (DB) Practice

1

4

4

5

3

4

1

4

Distributed Systems

1

3

2

4

1

3

2

4

Scientific Computing (numerical methods)

0

5

0

0

0

0

0

0

Security: issues and principles

1

4

2

3

1

3

1

3

Information Systems Development

0

2

5

5

1

3

1

4

Analysis of Business Requirements

0

1

5

5

1

2

2

3

Analysis of Technical Requirements

2

4

2

4

3

5

3

5

Engineering Foundations for SW

1

2

1

1

0

0

2

5

Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen

Engineering Economics for SW

0

1

1

2

0

1

2

3

Software Modelling and Analysis

2

3

3

3

0

3

4

3

Software Design

3

5

1

3

1

2

5

5

Software Verification and Validation

1

2

1

2

1

2

4

5

Software Evolution (maintenance)

1

1

1

2

1

2

2

4

Software Process

1

2

1

2

1

1

2

5

Software Quality

1

2

1

2

1

2

2

4

Computing Systems Engineering

1

2

0

0

0

0

2

3

Systems Integration

1

2

1

4

4

5

1

4

Digital Media Development

0

1

1

2

3

5

0

1

Security: implementation and mgt

1

3

1

3

3

5

1

3

Sovellustietämys
E-business

0

0

4

5

1

2

1

3

Embedded Systems

0

3

0

0

0

1

0

4
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Osaamisalue/osaamiskohde

CS

IS

IT

SE

min

max

min

max

min

max

min

max

0

0

4

5

0

0

0

0

Sovellusaluetietämys
Functional Business Areas
Organisaatiotietämys
Organizational Theory

0

0

1

4

1

2

0

0

Decision Theory

0

0

3

3

0

1

0

0

Organizational Behavior

0

0

3

5

1

2

0

0

Organizational Change Management

0

0

2

3

1

2

0

0

Business Models

0

0

4

5

0

0

0

0

Management of Inf Systems Organ’tion

0

0

3

5

0

0

0

0

Risk Management

1

1

2

4

1

4

2

4

Project Management

1

2

3

5

2

3

4

5

Evaluation of Business Performance

0

0

4

5

0

0

0

0

General Systems Theory

0

0

2

3

1

2

0

0

Circuits and Systems

0

2

0

0

0

1

0

0

Digital Logic

2

3

1

1

1

1

0

3

Electronincs

0

0

0

0

0

1

0

0

Muut tietämys

Digital Signal Processing

0

2

0

0

0

0

0

1

VLSI Design

0

1

0

0

0

0

1

3

HW testing and Fault Tolerance

0

0

0

0

0

2

0

0

Mathematical Foundations

1

5

2

4

2

4

3

5

Interpersonal Communication

4

4

3

5

3

4

3

4

Legal/Professionals/Ethics/Society

2

4

2

5

2

4

2

5

Technical Support

0

1

1

3

5

5

0

1

System Administration

1

1

1

3

3

5

1

1

Painotusten ja käsillä olevan tutkimuksen tulosten vertailua varten taulukossa 51
esitetyistä painotuksista on laskettu osaamisaluekohtaiset keskiarvot minimi- ja
maksimipainotuksista erikseen. Seuraavassa taulukossa 52 esitetään kyseiset keskiarvot ja verrataan niitä osaamisaluetasolla osaamistarpeisiin ja koulutuksen
tuottamiin osaamisvalmiuksiin.
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Taulukko 52. Tietoteknisten ja ei-tietoteknisten osaamiskohteiden suhteelliset painotukset vs. osaamistarpeet ja osaamisvalmiudet.
Osaamisalueet

CS

SE

IS

IT

Tulokset
Osaamis-

Osaamis-

tarpeet

valmiudet

Tekninen tietämys

1.8 - 4.2

1.8 - 3.4

1.4 - 2.7

1.7 - 2.8

2.0

2.0

Tietojärjestelmien ja

1.0 - 2.2

2.2 - 3.8

1.7 - 2.7

1.4 - 2.5

2.5

2.2

ohjelmistojen kehittäminen
Sovellustietämys

0.0 -1.5

0.5 - 3.5

2.0 - 2.5

0.5 - 1.5

2.0

1.4

Sovellusaluetietämys

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

4.0 - 5.0

0.0 - 0.0

1.3

0.7

Organisaatiotietämys

0.2 - 0.3

0.7 - 1.0

2.8 - 4.3

0.7 - 1.6

2.8

1.5

-

-

-

-

4.0

2.3

0.8 - 1.9

0.8 - 2.0

1.0 - 2.0

1.4 - 2.4

1.8

1.2

Viestintä- ja yhteistyötaidot
Muut tietämys

Osaamisvalmiuksien poikkeavuudet painotuksista on esitetty lihavoituna. Viestintä- ja yhteistyötaitojen osalta keskiarvoja ei voitu laskea, koska niiden painotuksia
ei ole erikseen määritelty, lukuun ottamatta henkilökohtaista viestintää, joka on
sisällytetty muuhun tietämykseen.
Vertailu osoittaa, että teknisen tietämyksen sekä tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen osalta koulutuksen tuottamat keskimääräiset osaamisvalmiudet ovat koulutusalakohtaisten painotusten rajoissa. Muiden viiden osaamisalueen osalta valmiudet poikkeavat koulutusalakohtaisista painotuksista. Etenkin
sovellusaluetietämyksen ja organisaatiotietämyksen osalta valmiudet alittavat
selvästi tietojärjestelmätieteen (IS) alarajan. Tosin sovellusaluetietämyksen osalta
myös keskimääräiset osaamistarpeet ovat alle kyseisen alarajan.
Edellä esitetyt painotukset ovat siinä mielessä mielenkiintoisia, että esimerkiksi urakehityksen kannalta keskeisen osaamisalueen eli organisaatiotietämyksen,
johon sisältyy myös ylemmän ja alemman johdon kannalta keskeisiä osaamiskohteita, painotukset ovat tietojärjestelmätiedettä (IS) lukuunottamatta vähäisiä.
Myös tämä vahvistaa käsitystä siitä, että koulutusohjelmia ei ole suunniteltu johdon tarpeita silmällä pitäen. Tosin tässä on edelleen syytä korostaa, että koulutusalakohtaiset Computing Curricula -opintosisältösuositukset koskevat vain
alempaa korkeakoulututkintoa (undergraduate degree).
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7.10 Kuinka hyvin vastaajien taustatekijät ja koulutuksen
työelämävastaavuuskäsitteet selittävät opiskelijoiden
tyytyväisyyttä?
Koulutukseen ja opiskeluun liittyviä tyytyväisyyskysymyksiä on tarkastelu empiirisesti luvussa 6.6. Jatkoanalyysejä varten tyytyväisyysmittauksen tuloksista
muodostettiin summamuuttujat siten, että luvussa 6.6.1 esitetyn pääkomponenttianalyysin tulosten perusteella opiskelijatyytyväisyys jaettiin kahteen osaa eli
opiskelutyytyväisyyteen (joka muodostuu neljästä formatiivisesta muuttujasta ja
kolmesta reflektiivisestä ”overall”-muuttujasta) sekä koulutusalatyytyväisyyteen
(joka muodostuu kahdesta formatiivisesta muuttujasta, ks. liite 5). Opiskelutyytyväisyyden tapauksessa PLS-analyysiin otettiin mukaan vain reflektiiviset indikaattorit.
Luvussa 6.6 esitetyt tulokset osoittavat, että opiskelijatyytyväisyysarviot ovat
suhteellisen korkeaa luokkaa. Tässä on syytä huomioida se, että tutkimuksen kohdejoukon muodostivat tietojenkäsittelytieteiden laitokselta valmistuneet opiskelijat. Kohdejoukossa ei siis ole mukana opintonsa keskeyttäneitä opiskelijoita. Tuloksia ei näin ollen voi yleistää koskemaan kaikkia laitoksen opiskelijoita. Todennäköisesti tyytyväisyysarviot valmistuneiden joukossa ovat positiivisemmat kuin
koko opiskelijapopulaatioissa.
Tulokset osoittavat, että vastaajaryhmän 1, eli ennen vuotta 1995 valmistuneet, vastaajat ovat jossain määrin tyytyväisempiä kuin nuoremmat, vastaajaryhmien 2 ja 3 vastaajat. Syytä tähän on tietysti vaikea arvioida. Onko mahdollisesti
syynä se, että koska valmistumisesta on kulunut pitkä aika, niin ”aika on kullannut muistot”? Syynä voi olla myös se, että aiempina vuosina oli vain yksi suuntautumisvaihtoehto, jolloin opintosisällöt eivät olleet niin pirstaloituneita kuin
nykyisin ja opetus oli mahdollisesti systemaattisempaa, vakiintuneempaa ja ”jämäkämpää” kuin nykyisin. Tyytyväisyydessä tutkintoon ja tyytyväisyydessä opetustarjontaan käsillä olevan tutkimuksen tulokset vastaavat Mannisen ja Luukanteleen (2006) sekä Puhakan ja Tuomisen (2006) tutkimusten tuloksia.
Kuten jo aiemmin on todettu, opiskelijatyytyväisyyden selittämisessä ja ennustamisessa sovellettiin Oliverin (1980) kehittämää ECT-teoriaa (ExpectationConfirmation Theory), jossa tyytyväisyyttä tarkastellaan odotusten ja koetun välisen suhteen kautta (ks. luku 4.3.2). Tulosten mukaan oppimistuloksilla, urakehityksellä ja tyytyväisyydellä on merkittävä keskinäinen yhteys (ks. kuvio 10).
PLS-analyysin (luku 6.6.2) tulosten mukaan urakehitys on merkittävin koulutusalatyytyväisyyttä ennustava tekijä. Toisin sanoen, kuta parempi vastaajan ura222

kehitys on ollut, sitä tyytyväisempi hän on valitsemaansa koulutusalaan. PLSanalyysin tulokset osoittavat myös sen, että kun työkokemus kasvaa mutta urakehitystä ei tapahdu, tyytyväisyys valittua koulutusalaa kohtaan vähenee. Sen sijaan
oppimistuloksilla eli koulutuksen tuottamilla osaamisvalmiuksilla on merkittävä
vaikutus opiskelutyytyväisyyteen (tyytyväisyys tutkintoon, opiskeluun ja koulutukseen). Eli mitä paremmat osaamisvalmiudet koulutus on tuottanut, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat tutkintoonsa, opiskeluunsa ja koulutukseensa.
7.11 Koulutuksen työelämävastaavuus
Tässä alaluvussa esitetään tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen työelämävastaavuuden osaamistarpeita ja koulutusodotuksia korostavien tulkintojen empiirisesti
todennetut kuvaukset. Kohdassa 7.11.1 esitetään työelämän osaamistarpeita korostavaa tulkintaa koskeva kuvaus, kohdassa 7.11.2 koulutusodotuksia korostavaa
tulkintaa koskeva kuvaus ja kohdassa 7.12 esitetään yhteenveto koulutuksen työelämävastaavuuden tulkinnoista.
Koulutuksen työelämävastaavuuden struktuurit (teoriat) voidaan ymmärtää
loogisesti dedusoiduiksi konstruktioksi, jotka on eristetty niiden sovellutuksesta
(vrt. käsitemalli). Teoriat siis muodostuvat käsitteiden muodostamasta järjestelmästä, jossa eri käsitteille löytyy konkreettiset vastineet koulutuksen reaalimaailmasta. Teoriat voidaan myös ymmärtää sarjaksi loogisia lauseita, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja lauseissa esiintyvät käsitteet kattavat kaikki
ilmiön keskeiset aspektit (vrt. Wolman 1973, Page & Thomas 1977).
7.11.1 Osaamistarpeita korostava työelämävastaavuus
Seuraavassa kuviossa (kuvio 11) esitetään graafisessa muodossa koulutuksen
työelämävastaavuuden osaamistarpeita korostava struktuuri.
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MUODOLLI NEN
KOULUTUS

PERUSTUU

OPETUS

PERUSTUU
PERUSTUU

TYÖELÄMÄ

OPISKELU
MÄÄRITTÄÄ
TUOTTAA
PERUSTUU

Opetussisällöt

Työelämän
osaamistarpeet

VASTAA
ILMENEE
RIIPPUU
PERUSTUU

Osaamisval miudet

VAIKUTTAA

VAIKUTTAA
Koulutuksen
työelämävastaavuus

ILMENTÄÄ
I LMENTÄÄ

Ulkoiset tekijät

VAIKUTTAA

Opiskelijatyytyväisyys

VAIKUTTAA

ILMENTÄÄ
Koulutuksen laatu

Kuvio 11. Työelämän osaamistarpeita korostavan työelämävastaavuuden struktuuri.

Kuviossa 11 esitetyn, työelämän osaamistarpeita korostavan koulutuksen työelämävastaavuuden tulkinnan mukaisesti työelämä määrittää osaamistarpeet, jotka
ovat luvussa 6.3 esitettyjen tulosten mukaan hyvin heterogeenisia ja riippuvaisia
yksilöön kiinteästi liittyvistä ulkoisista tekijöistä (ammattiryhmästä, urakehityksestä, sukupuolesta, iästä ja työkokemuksesta). Opetussisällöt, opetus ja opiskelu
perustuvat työelämän osaamistarpeisiin pohjautuviin opintosisältöihin. Koulutus
tuottaa opintosisältöjen mukaiset osaamisvalmiudet. Osaamisvalmiuskokemuksiin
vaikuttavat luvussa 6.6 esitettyjen tulosten valossa yksilön ammattiryhmä, urakehitys ja muut taustatekijät (sukupuoli, ikä, työkokemus, valmistumisvuosi). Luvussa 6.6.2 esitettyjen tulosten mukaan koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet
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ja vastaajan ikä vaikuttavat opiskelutyytyväisyyteen. Ulkoisista tekijöistä yksilön
urakehitys ja työkokemus vaikuttavat koulutusalatyytyväisyyteen.
Koulutuksen työelämävastaavuus ilmenee yksilön osaamistarpeiden ja koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien vastaavuutena. Koulutuksen työelämävastaavuus (kuilut), opiskelijatyytyväisyys ja koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet ilmentävät kukin osaltaan koulutuksen laatua sekä koulutuksen yksilö-, yritysja organisaatiotason vaikuttavuutta. Opintosisällöt ilmentävät osaltaan koulutuksen laatua. Osaamistarpeita korostavan työelämävastaavuuden kehittämisessä
koulutuksen suunnittelukeskeisen laadun (opetussisältöjen) osalta ongelmaksi
muodostuu osaamistarpeiden heterogeenisuus (vrt. Raivola ym. 2000, myös Åhlberg 1997, Åhlberg 2005). Toiseksi ongelmaksi muodostuu se, että muodollisen
yliopistokoulutuksen välittämä ja tuottama akateeminen tieto perustuu pääosin
formaaliin, teoreettiseen tietoon (vrt kreik. episteme ja tehcne) ja käytännön työelämässä ja muussa toiminnassa tarvittava ja sovellettava tieto taas ilmenee informaalina, henkilökohtaisena, kontekstuaalisena ja kokemuksellisena tietämyksenä (vrt. kreik. prhonesis, techne ja metis).
Esitetty struktuuri (teoria) on yleinen ja sitä voidaan soveltaa millä tahansa
yliopistollisella tieteenalalla ja koulutusalalla pois lukien professionaalisiin tutkintoihin johtavat koulutusalat (esim. lääketiede ja oikeustiede), joissa opetussisällöt ovat yleensä hyvin tarkkaan määriteltyjä ja säädeltyjä. Luonnollisesti osaamistarpeiden määrittelyssä käytettävät mittarit ovat tieteenala- ja koulutusalakohtaisia, mistä johtuen esitetyn rakenteen empiirinen koettelu tulee olla koulutusalakohtaista. Toisaalta käsillä olevan tutkimuksen ja myös aiemman tutkimuksen
perusteella voidaan jo ennakkoon odottaa, että työelämän osaamistarpeet osoittautuvat hyvin heterogeenisiksi. Tässä suhteessa työelämän osaamistarpeisiin perustuva koulutuksen työelämävastaavuuden tutkimus tuottanee myös jatkossa käsillä
olevan tutkimuksen kaltaisia tuloksia.
Jos oletetaan, että jonkin koulutusinstituution opintosisällöt on määritelty
työelämän osaamistarpeita vastaaviksi, joudutaan koulutuksen työelämävastaavuutta tutkittaessa vertaamaan koulutuksen tuloksia (osaamisvalmiuksia) työelämän osaamistarpeisiin. Tässä tapauksessa joudutaan tarkastelemaan siis sitä, vastaako koulutus ja sen tuottamat osaamisvalmiudet kaikkia työelämän osaamistarpeita, jotka luvussa 6.3 esitettyjen tulosten mukaan ovat hyvin heterogeenisia ja
riippuvaisia useista ulkoisista tekijöistä. Näin ollen, jos valmiudet jäävät epätyydyttävälle tasolle, siihen on yhtenä syynä se, että koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet eivät vastaa työelämän osaamistarpeita tai opintosisältöjä ei ole suunniteltu vastaamaan työelämän osaamistarpeiden haasteisiin. Luvussa 6.6 esitettyjen
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tulosten mukaan osaamisvalmiuksien ja osaamistarpeiden välinen kuilu kuvaa
hyvin koulutuksen työelämävastaavuutta osaamistarpeita korostavassa työelämävastaavuuden tulkinnassa.
7.11.2

Koulutusodotuksia korostava työelämävastaavuus

Seuraavassa kuviossa (kuvio 12) esitetään työelämän koulutusodotuksia korostavan työelämävastaavuuden struktuuri.
MUODOLLINEN
KOULUTUS

PERUSTUU

OPETUS

PERUSTUU
PERUSTUU

TYÖELÄMÄ

OPISKELU
MÄÄRITTÄÄ
TUOTTAA
PERUSTUU

Opetussisällöt

PERUSTUU

VASTAA

Osaamisvalmiudet

VASTAA

Työelämän
koulutusodotukset

ILMENEE
ILMENTÄÄ

Koulutuksen
työel ämävastaavuus

ILMENTÄÄ
Koulutuksen laatu
ILMENEE

Kuvio 12. Työelämän koulutusodotuksia korostavan työelämävastaavuuden struktuuri.

Kuviossa 12 esitetyn, työelämän koulutusodotuksia korostavan tulkinnan mukaisesti työelämä määrittää koulutusodotukset. Opetussisällöt perustuvat työelämän
koulutusodotuksiin, jotka luvussa 6.4 esitettyjen tulosten valossa ovat hyvin homogeenisia ja riippumattomia osaamistarpeista ja vastaajaan kiinteästi liittyvistä
ulkoisista tekijöistä. Koulutus tuottaa opintosisältöjen mukaiset osaamisvalmiudet,
jotka ovat luvussa 6.5.5 esitettyjen tulosten valossa hyvin tasapainossa koulutusodotusten kanssa. Koulutusodotuksia ja opintosisältöjä vastaavat osaamisval226

miudet ilmentävät osaltaan koulutuksen työelämävastaavuutta sekä koulutuksen
suunnittelukeskeistä laatua. Koulutusodotusten vaikutuksia opiskelijatyytyväisyyteen ei empiirisesti tutkittu näiltä osin liian pienen aineiston takia.
Myös tässä tapauksessa esitetty struktuuri on yleinen ja sitä voidaan soveltaa
millä tahansa yliopistollisella tieteenalalla ja koulutusalalla, poislukien professionaalisiin tutkintoihin johtavat koulutusalat, joissa opetussisällöt ovat yleensä hyvin tarkkaan määriteltyjä. Luonnollisesti myös koulutusodotusten määrittelyssä
käytettävät mittarit ovat tieteenala- ja koulutusalakohtaisia, mistä johtuen esitetyn
teorian empiirinen koettelu tulee olla tapauskohtaista.
Jos oletetaan, että jonkin koulutusinstituution opintosisällöt on määritelty
työelämän koulutusodotuksia vastaaviksi, voidaan koulutuksen tuottamia osaamisvalmiuksia verrata suoraan opintosisältöihin, tarvitsematta miettiä sitä, vastaako koulutus ja sen tuottamat osaamisvalmiudet työelämän odotuksia tai osaamistarpeita. Näin ollen, jos valmiudet jäävät epätyydyttävälle tasolle, voidaan
syitä tähän etsiä enemmänkin opiskeluun ja opetukseen liittyvistä ulkoisista tekijöitä (esim. opetuksen laatu, opiskelumotivaatio jne., vrt. prosessikeskeinen laatu),
ei niinkään koulutuksen työelämävastaavuudesta.
7.12

Yhteenveto

Edellä on esitetty sekä koulutuksen työelämävastaavuuden osaamistarpeita korostavan että koulutusodotuksia korostavan tulkinnan mukaiset empiiriset kuvaukset.
Työelämän osaamistarpeita korostavassa tulkinnassa koulutuksen työelämävastaavuutta on tarkasteltu tarpeen ja suoritteen välisenä vastaavuutena eli vastaavatko koulutuksella aikaansaadut tuotokset (koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet)
työelämän todellisia osaamistarpeita. Vastaavasti työelämän koulutusodotuksia
korostavassa tulkinnassa koulutuksen työelämävastaavuutta on tarkasteltu odotusten ja suoritteen välisenä vastaavuutena (congruence), toisin sanoen, vastaavatko
koulutuksen yksilölle tuottamat osaamisvalmiudet heidän koulutusodotuksiaan.
Lisäksi on haettu osaamistarpeita, koulutusodotuksia, osaamisvalmiuksia, kuiluja
sekä opiskelijatyytyväisyyttä selittäviä ja ennustavia tekijöitä. Yksilön urakehitystä korostavaa koulutuksen työelämävastaavuutta ei empiirisesti tutkittu.
Osaamistarpeita korostavan työelämävastaavuuden kehittämisen ongelmaksi
muodostuu se, että IT-toimialan erilaisiin tehtäviin liittyvät osaamistarpeet ovat
käsillä olevan ja aiemman tutkimuksen tulosten mukaan hyvin heterogeenisia (ks.
luku 3.1) ja käsillä olevan tutkimuksen tulosten mukaan myös vahvasti riippuvaisia yksilöön kiinteästi liittyvistä ulkoisista tekijöistä. Tämä taas johtaa siihen, että
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koulutus ei käytännössä kykene tuottamaan kaikkiin osaamistarpeisiin nähden
riittäviä ja yhdenmukaisia osaamisvalmiuksia, mikä näkyy selvästi luvussa 6.5
esitetyissä kuiluanalyysien tuloksissa. Kuilut kuvaavat osaltaan myös koulutuksen
laatua, koska asiakaskeskeisen laatumääritelmän mukaan laatumielikuva muodostuu odotusten ja toteuman välisen ”kuilun” perusteella (vrt. Lillrank 1998). Koulutusorganisaation sisäisen laadun osalta kysymys on myös suunnittelukeskeisestä
laadusta, toisin sanoen kuinka hyvin opintosisällöt on määritelty ja suunniteltu
vastaamaan työelämän osaamistarpeita.
Yhtenä koulutuksen työelämävastaavuuden kehittämisen ongelmana voidaan
tässä yhteydessä mainita myös se, että IT-toimialan nopea kehitys johtaa osaamistarpeiden hyvinkin nopeisiin muutoksiin ja toisaalta tulevaisuuden osaamistarpeiden ennustaminen on hyvin vaikeaa. Näin ollen pitkän ajanjakson opetustarpeiden
kehittäminen on hyvin ongelmallista (vrt. Pham 1997). IT-toimialan nopea kehitys
johtaa helposti ylimitoitettuihin tutkintovaatimuksiin ja paisuneisiin kurssimoduuleihin, jos mitään vanhaa ei osata karsia pois (vrt. Davy ym. 2000).
Koulutuksen työelämävastaavuuden kehittämisen ongelmaksi muodostuu
myös se, että muodollinen koulutus perustuu suurelta osaltaan abstraktiin, teoreettiseen tietoon (vrt. kreik. episteme ja techne), kun taas työelämän osaamistarpeissa, etenkin työuran myöhemmissä vaiheissa, korostuvat teorian valossa enemmän
työelämän kontekstissa kokemuksen myötä syntyvän henkilökohtaisen ja kokemusperäisen tiedon sekä metakognitiivisen tietämyksen muodot ja ulottuvuudet
(vrt. Usher ym. 1997). Käsillä olevassa tutkimuksessa tämä ilmenee erityisesti
viestintä- ja yhteistyötaitojen (vrt. kreik. prhonesis) sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien (vrt. kreik. prhonesis ja metis) suurina negatiivisina kuiluina.
Osaamistarpeiden osalta tuloksissa oli yllättävää se, että tietotekniset osaamistarpeet profiloituvat hyvin perinteisille ohjelmisto- ja tietojärjestelmäkehityksen osa-alueille ja ”uudempien” osaamisalueiden ja -kohteiden esiintyminen
osaamistarveprofiileissa oli erittäin vähäistä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä,
etteikö työelämässä olisi tarvetta myös uusille osaamisalueille, mutta tutkimuksen
kohdejoukossa tätä tarvetta ei juuri esiintynyt. Kysymykseen siitä, oliko kyseessä
pelkästään sattuma vai onko ”uudemman” osaamisen kohdalla kyse laajemmastakin ilmiöstä, ei tutkimusaineiston perusteella pysty vastaamaan. Tosin ylemmän
johdon osaamistarveprofiilissa uudempien osaamisalueiden ja -kohteiden tarpeet
ovat muita ryhmiä suuremmat, joten näiltä osin tulokset viittaavat siihen, että
ylempi johto joutuu pohtimaan myös uudemman teknologian mahdollisuuksia
tietojärjestelmä- ja ohjelmistokehityksessä (vrt. Eteläpelto 1998). Yllättävää myös
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koulutusodotusten tapauksessa on se, että ”uudempien” osaamisalueiden osuus
koulutusodotusprofiileissa on hyvin vähäinen.
Kuiluanalyysien tulosten mukaan koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet
ovat selvästi yhdenmukaisempia koulutusodotusten kuin osaamistarpeiden (ks.
luku 6.5.5) kanssa. Tämä selittyy hyvin pitkälle sillä, että koulutusodotukset ovat
hyvin homogeenisia ja ulkoisista tekijöistä riippumattomia, toisin kuin osaamistarpeet. Toisin sanoen osaamisvalmiuksien ja osaamistarpeiden väliset kuilut ovat
osaamistarpeiden heterogeenisuudesta johtuen hyvin vaihtelevia (suunta ja suuruus), kun taas koulutusodotusten ja osaamisvalmiuksien väliset kuilut ovat selvästi lähempänä 0-rajaa ja niiden vaihtelu on koulutusodotusten homogeenisuudesta johtuen selvästi vähäisempää (ks. luku 6.5.5).
Koska työelämän edustajien koulutusodotukset ovat hyvin homogeenisia ja
riippumattomia yksilöön kiinteästi liittyvistä ulkoisista tekijöistä, on opetussisältöjen kehittäminen vastaamaan työelämän koulutusodotuksia huomattavasti helpompaa kuin työelämän osaamistarpeisiin perustuvassa kehittämisessä. Koulutuksen vaikuttavuuden osalta tilanne on hyvin mielenkiintoinen. Koska koulutusodotukset eivät ole sidoksissa yksilön osaamistarpeisiin eivätkä yksilöön kiinteästi
liittyviin ulkoisiin tekijöihin, eivät koulutusodotukset näin ollen välttämättä ilmennä muodollisen tutkintotavoitteisen koulutuksen vastaavuutta työelämän
osaamistarpeiden kanssa vaan enemmänkin yleispätevän yliopistotutkinnon sisältöä ja rakennetta. Laadun näkökulmasta tämä viittaa koulutusorganisaation suunnittelukeskeiseen laatuun, toisin sanoen siihen, kuinka hyvin opintosisällöt on
määritelty ja suunniteltu vastaamaan työelämän edustajien koulutusodotuksia.
Kuten jo aiemmin on todettu, Beckfordin (2002: 117–119) ja Garvinin (1988: 43)
mukaan asiakkaiden tarpeiden (eli tässä tapauksessa koulutusodotusten) tulisi
muodostua organisaatiossa eräänlaiseksi normiksi. Näin ollen tuntuu myös luonnolliselta, että opintosisältöjen – etenkin koulutusohjelmien pakollisten ydinsisältöjen – tulisi perustua työelämän homogeenisiin koulutusodotuksiin, ei hyvin
heterogeenisiin osaamistarpeisiin. Tulosten valossa koulutusodotuksia korostava
työelämävastaavuuskäsite tuo täysin uuden näkökulman koulutuksen työelämävastaavuuden sekä koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden kehittämiseen ja tutkimiseen.
Kuten jo aiemmin on todettu, koulutuksen tuottaman formaalin, teoreettisen
tiedon ja käytännön tiedon suhde ei ole hierarkkinen vaan ne ovat syntyhistorialtaan erilaisia tiedon muotoja ja ulottuvuuksia, joiden yhdistäminen vasta mahdollistaa osaamisen ja asiantuntijuuden syntymisen sekä avaa mahdollisuuden tiedon
(knowledge) uusille tulkinnoille (vrt. Usher ym. 1997). Koulutuksen ongelmaksi
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muodostuu se, miten rakentaa silta kyseisen, tiedon luonteesta johtuvan kuilun yli.
Esimerkiksi Tynjälä (2000: 40) toteaa, että ”tietomme onkin siis jonkinlainen
avain, joka avaa meille erilaisia polkuja maailmaan”. Koulutuksen näkökulmasta
kyse on siis siitä, millaiset avaimet se antaa työelämään liittyville monimutkaisille
tiedon tulkinnoille ja työelämän erilaisille poluille.
Yhteensä tarkastelun kohteena oli 13 osaamisaluetta (knowledge area) ja 130
osaamiskohdetta (knowledge units). Osaamistarpeiden, koulutusodotusten ja
osaamisvalmiuksien osalta tarkastelun kohteena ovat siis olleet yksilötason arviot
ennalta määritetyillä osaamisalueilla ja -kohteilla. Empiiriseen tarkasteluun valitut
osaamisalueet ja -kohteet ovat kattava esitys tietojenkäsittelytieteen koulutuksen
sisällöistä ja rakenteesta sekä IT-toimialan keskeisimpiin tehtäviin liittyvistä
osaamistarpeista.
Luvussa 7 tehdyt johtopäätökset perustuvat luvussa 6 esitettyjen tulosten analysointiin ja tulkintaan. Yksittäisten analyysien tuloksia on arvioitu myös tulosten
merkittävyystason eli riskitason (significance) perusteella. Merkittävyystason
avulla mitataan johtopäätösten tilastollista merkitsevyyttä. Tutkimuksen validiteettia, reliabiliteettia ja luotettavuutta on analysoitu tarkemmin luvussa 5. Vaikka
tutkimuksen sisäinen validiteetti ja reliabiliteetti ovatkin kunnossa, voidaan tutkimuksen ulkoista validiteettia tilastotieteellisessä merkityksessä arvioida rajauksesta (ks. luku 1.2) johtuen vain tutkimuksen kohdejoukossa. Tehty rajaus siis
rajoittaa tulosten yleistettävyyttä.
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8

Yhteenveto ja pohdintaa

IT-toimialan nopeat muutokset, joihin liittyy myös asiantuntijatiedon kasvava
merkitys toimialan eri sektoreilla, asettavat suuria haasteita alan koulutukselle ja
työssä tapahtuvalle jatkuvalle oppimiselle. Tietojenkäsittelyn alalla osaamisen ja
asiantuntijuuden rakentamisen, kehittämisen ja ylläpitämisen haasteellisuutta lisää
alan menetelmien ja teknologioiden nopea kehitys, joka edellyttää jatkuvaa uusien
menetelmien ja teknologioiden oppimista ja hallintaa. Alan nopea kehitys johtaa
myös alati muuttuviin osaamistarpeisiin, mikä asettaa edelleen kasvavia haasteita
alan koulutukselle, etenkin muodolliselle, tutkintotavoitteiselle koulutukselle.
Tutkimuksen johdannossa on esitetty kaksi tietojenkäsittelytieteiden yliopistokoulutuksen keskeistä ongelmaa. Ensimmäisenä ongelmana Pham (1997) tuo
esille sen, miten määritellä pitkän ajanjakson opetustarpeet siten, että ne vastaisivat tietoteollisuusalan todellisia osaamistarpeita pitkällä aikavälillä. Tämä taas
johtaa toiseen keskeiseen ongelmaan eli siihen, että koulutusorganisaatiot joutuvat
jatkuvasti pohtimaan, mitä ja miten opiskelijoille pitäisi opettaa, jotta heille kertyisi sellainen tieto- ja taitovaranto, että se loisi hyvät edellytykset tulevaan työhön ja urakehitykseen (Dawson & Newman 2002). Molemmissa tapauksissa kyse
on muodollisen koulutuksen ja työelämän tarpeiden kohtaamisesta.
8.1

Teoreettiset kontribuutiot

Perinteisesti koulutuksen työelämävastaavuutta on tutkittu peilaamalla koulutuksen tuottamaa osaamista/osaamisvalmiuksia työelämän osaamistarpeita vasten.
Koulutuksen työelämävastaavuuden ja vaikuttavuuden tarkastelussa yleinen kysymyksenasettelu liittyy siihen, millaisia osaamistarpeita ja vaatimuksia työelämä
ja muut intressiryhmät asettavat opiskelijoille ja koulutusorganisaatioille ja millaista osaamista/osaamisvalmiuksia koulutus tuottaa. Tietojenkäsittelytieteiden
osaamistarvetutkimuksessa pääpaino on ollut tietojärjestelmäasiantuntijoiden
kriittisten osaamistarpeiden tarkastelussa. Kuitenkin systemaattinen tutkimus siitä,
miten työelämän osaamistarpeet ja muodollisen koulutuksen tuottamat valmiudet
kohtaavat on etenkin yliopistotason koulutuksen osalta ollut hyvin vähäistä, niin
kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Puutteena voidaan pitää myös sitä,
että ainakaan muodollisen tietojenkäsittelytieteiden yliopistokoulutuksen työelämävastaavuuden tutkimukseen ei ole kehitetty valmiita, yleisiä tai alaspesifisiä
teorioita ja/tai malleja. Myös systemaattinen tutkimus siitä, mitkä tekijät mahdollisesti selittävät ja ennustavat työelämän osaamistarpeiden muutoksia ja koulutuk231

sen tuottamia osaamisvalmiuksia, on ainakin tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen osalta ollut hyvin vähäistä.
IT-toimialan osaamistarvetutkimukset (ks. luku 3.1) sekä käsillä olevan tutkimuksen tulokset osoittavat selvästi sen, että työelämän todelliset osaamistarpeet
ovat hyvin heterogeenisia ja myös riippuvaisia monista ulkoisista tekijöistä. Työelämän osaamistarpeisiin perustuvan koulutuksen kehittämisen heikkoutena voidaankin pitää sitä, että siinä ei käytännössä voida ottaa huomioon kaikkia työelämän ja muiden intressiryhmien hyvin heterogeenisia ja ulkoisista tekijöistä riippuvaisia osaamistarpeita, kuten ei myöskään työelämään liittyvien osaamistarpeiden maantieteellisiä ja maakohtaisia eroja. Koulutuksen näkökulmasta ongelmaksi muodostuu myös se, että tiedon (knowledge) eri ulottuvuuksien eli formaalin
teoriatiedon, informaalin käytäntötiedon ja metakognitiivisten tietämyksen pohjalta ei ole toistaiseksi esitetty opetussuunnitelmallisia malleja eikä formaalia ja
informaalia oppimista ole osattu integroida toisiinsa oppimisprosessissa. Kuten jo
aiemmin on todettu, koulutuksen tuottaman formaalin tiedon (vrt. kreik. episteme
ja techne) ja käytännön tiedon (vrt. kreik. prhonesis, techne ja metis) suhde ei ole
hierarkkinen vaan ne ovat syntyhistorialtaan erilaisia tiedon muotoja ja ulottuvuuksia, joiden yhdistäminen vasta mahdollistaa osaamisen ja asiantuntijuuden
syntymisen sekä avaa mahdollisuuden tiedon (knowledge) uusille tulkinnoille.
Useat asiantuntijatietoa koskevat tutkimukset korostavatkin kokemuksellisen ja
kontekstuaalisen tiedon merkitystä asiantuntijuuden kehittymisessä.
Tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi tietojärjestelmien suunnittelu- ja kehittämistehtävissä esiintyy paljon sellaisia tehtäviä, joihin liittyy avoimia ja huonosti määriteltyjä ongelmia, mikä tarkoittaa, että tehtävän tavoitteet ovat epätäydellisesti ja sumeasti määriteltyjä, eikä ongelmaan näin ollen ole olemassa yhtä
ainoaa, yksiselitteistä ratkaisumallia. Näin ollen erilaisia ratkaisutapoja voi olla
useita ja ongelmanratkaisu edellyttää useiden tietämysalueiden integrointia (ks.
Eteläpelto 1998). Osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta tämä
tarkoittaa käytännössä siirtymistä yleisistä, kontekstista irrallisista ratkaisumalleista kohti yksilöllistä, kontekstuaalista ja erityistapaukset huomioivaa ratkaisumallia (ks. Eteläpelto 1998). Muodollisessa koulutuksessa opetus perustuu yleensä yleisten, kontekstista irrallisten ratkaisumallien opettamiseen, joten tässä mielessä muodollisen koulutuksen mahdollisuudet asiantuntijatason osaamisen kehittämiseen ovat hyvin rajalliset. Tämä johtuu hyvin pitkälle siitä, että työelämän
kontekstia ei voida siirtää luokkahuoneopetukseen eikä kaikkia kontekstisidonnaisia erityistapauksia voida huomioida opetuksessa. Muodollisen koulutuksen
yksi keskeinen ongelma onkin siinä, miten rakentaa silta muodollisen koulutuksen
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ja työelämän välille. Esimerkiksi projektioppimisesta kyseisen sillan rakennusaineksena on ainakin tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen osalta hyvin vähän tutkimustietoa (ks. Eteläpelto 1998), joten opetus- ja oppimismuotona se ei poista
kyseistä ongelmaa ainakaan lyhyellä aikavälillä.
Koska valtaosa tietojenkäsittelytieteiden korkeakoulutasoisesta, opetussisältöjä ja niiden kehittämistä koskevasta empiirisestä tutkimuksesta perustuu työelämän osaamistarpeiden lähtökohtiin ja näkökulmiin, tuotiin käsillä olevassa tutkimuksessa perinteisen, työelämän osaamistarpeisiin perustuvan lähetysmistavan
lisäksi täysin uusi, työelämän koulutusodotuksiin perustuva koulutuksen työelämävastaavuuden tarkastelunäkökulma. Tässä yhtenä tavoitteena oli hakea vastausta Dawsonin ja Newmanin (2002) esittämään kysymykseen siitä, mitä yliopistotason tietojenkäsittelytieteiden koulutuksessa pitäisi opettaa, toisin sanoen, miten
työelämän edustajat näkevät ja määrittelevät tietojenkäsittelytieteen ydinsisällöt ja
miten opetuksen sisältöjä tulisi painottaa.
Työelämän koulutusodotuksia koskevat tulokset ovat monessa mielessä hyvin
mielenkiintoisia ja antavat lisätietoa myös esimerkiksi noviisi–eksperttivertailututkimukseen. Esimerkiksi tietojärjestelmien suunnittelijoiden ja kehittäjien osalta noviisien ja eksperttien vertailututkimusten tulokset ovat osoittaneet,
että kyseiset ryhmät eroavat toisistaan ennen kaikkea siinä, kuinka laaja-alainen
näkökulma heillä on tietojärjestelmien kehittämiseen (Eteläpelto 1998, ks. luku
4.1.5). Jos käsillä olevan tutkimuksen kohderyhmän osalta asiantuntijuustutkimukseen nojautuen oletetaan, että alan perustehtävissä olevat, vähän työkokemusta omaavat vastaajat voidaan luokitella noviiseiksi ja pitkän työkokemuksen
omaavat ja urallaan hyvin edenneet vastaajat eksperteiksi, käsillä olevan tutkimuksen tulokset osoittavat, että koulutusodotukset ovat hyvin homogeenisia ja
riippumattomia vastaajan iästä, ammattiryhmästä, urakehityksestä ja työkokemuksesta. Koska koulutusodotuksiin sisältyy tietojärjestelmätieteen ydinsisältöjen
näkemyksien lisäksi myös näkemykset tietojärjestelmien kehittämisen ydinsisällöistä ja laaja-alaisuudesta osaamisalue- ja osaamiskohdekohtaisten painotusten
muodossa, tulokset osoittavat, että noviiseilla ja eksperteillä on hyvin yhteneväinen, heidän omista osaamistarpeistaan ja ulkoisista tekijöistään riippumaton näkemys asiasta. Osaamistarpeiden osalta käsillä olevan tutkimuksen tulokset taas
antavat täysin päinvastaisen kuvan, koska noviiseilla osaamistarpeet ovat selvästi
kapea-alaisemmat kuin eksperteillä.
Koulutuksen osalta edellä esitetty tilanne on hyvin mielenkiintoinen. Koska
koulutusodotukset eivät ole sidoksissa yksilön osaamistarpeisiin eivätkä yksilöön
kiinteästi liittyviin ulkoisiin tekijöihin, eivät koulutusodotukset näin ollen välttä233

mättä ilmennä muodollisen tutkintotavoitteisen koulutuksen vastaavuutta työelämän osaamistarpeiden kanssa vaan enemmänkin yleispätevän yliopistotutkinnon
sisältöä ja rakennetta. Laadun näkökulmasta tämä viittaa koulutusorganisaation
suunnittelukeskeiseen laatuun, toisin sanoen siihen, kuinka hyvin opintosisällöt on
määritelty ja suunniteltu vastaamaan työelämän edustajien koulutusodotuksia.
Asiakkaiden tarpeiden (eli tässä tapauksessa koulutusodotusten) tulisikin muodostua organisaatiossa eräänlaiseksi normiksi.
Mielenkiintoista työssä tarvittavan osaamisen osalta on myös ei-tieteellisen,
henkilökohtaisen tietämyksen suuri osuus, joka ilmenee osaamistarpeissa korkealle rankattuina sosiaalisina taitoina, viestintä- ja yhteistyötaitoina sekä henkilökohtaisina ominaisuuksina (vrt. kreik. prhonesis ja metis). Toinen merkittävä havainto
on se, että edellä mainitut taidot korostuvat koulutusodotuksissa selvästi vähemmän kuin osaamistarpeissa. Selkeää vastausta tähän on vaikea antaa, mutta ilmeinen syy tälle on se, että kyseisten osaamisalueiden opettaminen on käytännössä
hyvin vaikeaa kyseisiin osaamisalueisiin liittyvän tietämyksen luonteesta ja syntyhistoriasta johtuen.
Tutkimuksessa on esitetty kaksi erilaista mallia (teoriaa) koulutuksen työelämävastaavuuden tutkimukseen ja kehittämiseen sekä opintosisältöjen kehittämiseen. Tulokset osoittavat, että näiden kahden eli osaamistarpeita korostavan ja
koulutusodotuksia korostavan työelämävastaavuuden tulkintojen ja niiden pohjalta kehitettyjen mallien välillä on merkittävät erot. Osaamistarpeet ovat hyvin
heterogeenisia ja tilastollisesti merkitsevästi riippuvaisia vastaajaan kiinteästi
liittyvistä ulkoisista tekijöistä. Koulutusodotukset ovat sen sijaan hyvin homogeenisia ja ulkoisista tekijöistä riippumattomia, joten kyseiset kaksi työelämävastaavuuden tulkintaa poikkeavat monessa suhteessa merkittävästi toisistaan.
Tulosten perusteella voidaan todeta, että työelämän koulutusodotuksiin perustuva koulutuksen työelämävastaavuuden malli on se, jota voidaan parhaiten hyödyntää koulutuksen sisällön, rakenteen sekä koulutuksen työelämävastaavuuden
ja vaikuttavuuden tutkimuksessa ja kehittämisessä. Kuten jo aiemmin on todettu,
koulutusodotusnäkökulma on koulutuksen työelämävastaavuuden tarkastelussa
täysin uusi eikä sitä ole tässä kontekstissa aiemmin käytetty, joten kyseinen malli
tarvitsee lisää empiiristä koettelua. Tämän tutkimuksen tarkoituksellisesti rajatussa kontekstissa malli ja sitä varten kehitetty mittari joka tapauksessa osoittautui
toimivaksi. Tulosten valossa työelämän koulutusodotuksia korostava työelämävastaavuuden tulkinta tuo täysin uuden ja merkittävän näkökulman ja lähestymistavan koulutuksen työelämävastaavuuden, opintosisältöjen kehittämisen sekä
koulutuksen vaikuttavuuden kehittämiseen ja tutkimukseen. Kehitetyn teorian
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vakiinnuttaminen/kumoaminen edellyttää kuitenkin empiirisissä jatkotutkimuksissa myös molempien työelämävastaavuustulkintojen rinnakkaista käyttöä ja
testaamista.
Merkittävänä tuloksena voidaan pitää myös sitä, että tutkimuksessa löydettiin
selkeä yhteys yksilön urakehityksen ja koulutusalatyytyväisyyden välillä sekä
oppimistulosten (koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet) ja opiskelutyytyväisyyden välillä. Tulokset osoittavat, että yksilön urakehitys on merkittävin koulutusalatyytyväisyyttä ennustava tekijä. Opiskelutyytyväisyyden osalta tulokset
puolestaan osoittavat, että kuta paremmat osaamisvalmiudet koulutus tuottaa, sitä
tyytyväisempiä ollaan opiskeluun, koulutukseen ja suoritettuun tutkintoon. Opiskelijatyytyväisyyden osalta voidaan esittää se johtopäätös, että kehittämällä koulutusta siten, että se tuottaa entistä paremmat osaamisvalmiudet ja urakehitysmahdollisuudet, voidaan opiskelijatyytyväisyyttä edelleen parantaa.
Tutkimustavoitteisiin liittyen käsillä olevassa tutkimuksessa haettiin myös
osaamistarpeita, koulutusodotuksia, koulutuksen tuottamia osaamisvalmiuksia
sekä kuiluja selittäviä ja ennustavia tekijöitä. Sekä osaamistarpeet että koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet ovat selvästi riippuvaisia iästä, ammattiryhmästä
ja urakehityksestä. Merkittävimmät osaamistarpeita ja osaamisvalmiuksia selittävät tekijät ovat vastaajan ikä ja urakehitys. Osaamistarpeiden kohdalla voidaan
puhua kyseisten ulkoisten tekijöiden (ajalliset tekijät) ja osaamistarpeiden kausaalisesta yhteydestä, koska esimerkiksi urakehityksen myötä tapahtuva osaamistarpeiden kasvu ja urakehitys ovat ajallisesti yhteydessä toisiinsa. Sen sijaan osaamisvalmiuksien kohdalla kyse ei ole kausaalisesta yhteydestä, koska ”objektiiviset” osaamisvalmiudet saadaan muodollisessa koulutuksessa ajallisesti ennen
esimerkiksi urakehitystä. Kyseiset taustatekijät siis selittävät ainoastaan osaamisvalmiusarvioita ja tämä tarkoittaa myös sitä, että koulutuksen jälkeiset osaamisvalmiusarviot eivät ole täysin objektiivisia, vaan riippuvaisia erilaisista vastaajiin
liittyvistä taustatekijöistä.
Kysymykseen siitä, mitkä ovat muodollisen koulutuksen suorat tai epäsuorat
vaikutukset yksilön urakehitykseen ja/tai mikä on muodollisen koulutuksen osuus
yksilön urakehityksessä, ei käsillä olevan tutkimuksen tulosten perusteella pysty
vastaamaan. Jo aiemmin on todettu, että esimerkiksi yksilön urakehitys ja asiantuntijksi kehittyminen eivät perustu pelkästään muodolliseen koulutukseen ja/tai
sen tuottamiin oppimistuloksiin vaan urakehitykseen ja asiantuntijuuden kehittymiseen voivat vaikuttaa hyvinkin monet koulutuksesta ja koulutusalasta riippumattomat tekijät. Koska muodollisen koulutuksen tuottamilla osaamisvalmiuksilla
ja yksilön urakehityksellä ei ole ajallista yhteyttä, on koulutuksen ja/tai sen työ235

elämävastaavuuden arvottaminen yksilön työuralla etenemiseen tai ammatilliseen
statukseen perustuvalla urakehityksellä on hyvin vaikeaa. Koska urakehitys on
kuitenkin merkittävin koulutusalatyytyväisyyttä selittävä ja ennustava tekijä,
voidaan tulosten perusteella tehdä se johtopäätös, että yksilön urakehitys on yksi
keskeinen parametri koulutuksen vaikuttavuuden tarkastelussa.
Osaamistarpeita korostavassa työelämävastaavuuden tulkinnassa oppimistulosten ja tyytyväisyyden keskinäisen yhteyden osalta voidaan teoriaan nojautuen
todeta, että se ilmentää subjektiivista, asiakaskeskeistä laatua, johon sisältyy näkemykset koulutusorganisaation sisäisestä suunnittelukeskeisestä ja prosessikeskeisestä laadusta (suunnittelun, toiminnan ja toteutuksen laatu). Koulutusodotusten, opiskelijatyytyväisyyden ja koulutuksen laadun keskinäisiä yhteyksiä ei tarkastelu empiirisesti, mutta voidaan kuitenkin olettaa, että koulutusodotuksia korostava työelämävastaavuus heijastaa koulutusorganisaation sisäistä suunnittelukeskeistä laatua.
8.2

Käytännön kontribuutiot

Käsillä olevan tutkimuksen tulokset antavat paljon tietoa myös tutkimuksen kohteena olevan laitoksen koulutuksen työelämävastaavuudesta. Itse asiassa jo ennen
tutkimuksen valmistumista sen tuloksia on hyödynnetty tutkimuskohteen opintosisältöjen ja koulutuksen rakenteen kehittämiseen liittyvässä suunnittelu- ja strategiatyössä. Esimerkiksi tutkimuskohteen koulutusohjelmien ensimmäisen syklin
(kandidaattivaihe) opetussisältöjä, niiden laajuutta ja painotuksia on kehitetty
käsillä olevan tutkimuksen koulutusodotuksia koskeviin painotuksiin nojautuen.
Toinen kehittämisen kohde on uuden kansainvälisen maisteriohjelman rakenteen
ja sisällön suunnittelu, jossa hyödynnetään koulutusodotuksia koskevia tuloksia.
Myös nämä käytännön kehittämiskohteet osoittavat osaltaan koulutusodotuksia
korostavan työelämävastaavuuden teorian toimivaksi.
Toinen keskeinen tutkimuksen anti liittyy tutkimustulosten yleiseen hyödyntämiseen tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen sisällön ja rakenteen kehittämisessä. Tulosten perusteella opintosisältöjen kehittäminen voidaan jakaa kahteen vaiheeseen eli 1) pakollisten opintojen ydinsisältöjen kehittäminen koulutusodotuksiin perustuen ja 2) valinnaisten opintojen kehittäminen osaamistarpeisiin nojautuen. Koska koulutusodotukset ovat hyvin homogeenisia, tuntuu luonnolliselta,
että opetussisältöjen kehittäminen – etenkin pakollisten opintojen ydinsisältöjen
osalta – perustuu homogeenisiin ja ulkoisista tekijöistä riippumattomiin koulutusodotuksiin. Toinen vaihe eli valinnaisten opintosisältöjen kehittäminen osaa236

mistarpeiden pohjalta perustuu ajatukseen, että opintosisältöihin sisältyisi sellaisia
osaamisalueita ja -kohteita, joissa osaamistarpeet ovat selvästi suurempia kuin
koulutusodotukset. Esimerkkinä näistä osaamisalueista voidaan mainita tietoturva,
sovellustietämys, viestintä- ja yhteistyötaidot sekä organisaatio-, liiketoiminta- ja
johtamistietämys. Opintosisältöjen kehittämisessä on luonnollisesti huomioitava
myös se, että tietojenkäsittelytieteiden opintosisällöt eivät heijasta pelkästään
työelämän osaamistarpeita ja/tai koulutusodotuksia, vaan yliopistotasolla myös
tieteenalakohtaisia (Computer Science, Software Engineering, Information Systems, Information Technology) tutkimusalueita, tutkimusteemoja ja tutkimuskohteita.
8.3

Tutkimuksen rajoitukset

Empiirisesti yliopistollisen tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen työelämävastaavuutta on tarkasteltu Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen koulutusohjelmien ja niissä opiskelleiden opiskelijoiden kautta. Tehty rajaus rajoittaa
tulosten yleistettävyyttä, koska tulokset voidaan yleistää koskemaan vain tutkimuksen kohdejoukkoa mutta ei kaikkia tietojenkäsittelytieteistä valmistuneita
opiskelijoita, ei myöskään kaikkia tutkimuskohteena olevan laitoksen opiskelijoita. Näiltä osin tutkimusalueelta tarvitaan lisätutkimusta laajemmassa kansallisessa
ja myös kansainvälisessä kontekstissa.
Tutkimuksen rajoituksena voidaan pitää myös sitä, että aineiston perusteella
ei voida päätellä, miten formaali, teoreettinen tieto (knowing that, vrt. kreik. episteme ja techne) ja kontekstuaalinen, kokemusperäinen tieto (knowing how, vrt.
kreik. prhonesis, techne ja metis) painottuvat osaamistarvearvioissa. Koulutusodotusten osalta taas rajoituksena voidaan pitää sitä, että aineisto ei kerro,
missä suhteessa teoreettinen tieto, tieteellinen tieto ja käytännönläheinen, sovellettava tieto koulutusodotuksissa painottuvat. Siksi osaamistarpeita ja koulutusodotuksia koskevat empiiriset mittavälineet ehdotetaan laajennettavaksi siten,
että edellä mainituista painotuksista voitaisiin saadad jatkotutkimuksissa empiiristä havaintoaineistoa.
Tilastollisissa analyyseissä on noudatettu tietojenkäsittelytieteiden alan tutkimukseen liittyvää yleistä käytäntöä, jossa järjestysasteikolla mitattuja muuttujia
käytetään tilastollisissa analyyseissä (mm. faktori- ja regressioanalyysit), vaikka
analyysien taustaolettamukset edellyttäisivät välimatka-asteikolla mitattuja muuttujia. Järjestysasteikollisten tulosten tulkintaa rajoittaa se, että ei voida tietää,
onko mittareiden eri arvojen väli aina suuruusluokaltaan sama, toisin sanoen,
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onko esimerkiksi osaamistarvearvioissa arvojen 2 ja 3 välinen ero suuruusluokaltaan sama kuin arvojen 3 ja 4. Näin ollen keskiarvoina esitetyt tulokset eivät välttämättä kerro täyttä totuutta osaamistarve-, osaamisvalmius- ja opiskelijatyytyväisyysarvioiden vaihtelusta. Koulutusodotusten tapauksessa tätä tulkintaongelmaa
ei ole, koska siinä on käytetty välimatka-asteikollisia mittareita (prosentuaaliset
painotukset). Kuten jo aiemmin on todettu, Billingsin ja Wrotenin (1978) mukaan
monien muuttujien mittarit ovat voimakkaampia kuin järjestysasteikon, vaikka ne
eivät täytäkään intervalliasteikon oletusta samanmittaisista väleistä. Heidän (1978)
mukaansa tämä ei kuitenkaan ole kriittistä silloin, kun muuttujaa mitataan useilla
osioilla, joilla on riittävä määrä arvoja.
Yksi koulutusodotuksia koskevia tuloksia heikentävä tekijä on se, että niissä
ylikorostuvat vastaajaryhmän 1, eli vuosina 193–1994 valmistuneiden, painotukset, koska vastaajia oli ryhmässä 1 (n = 90) huomattavasti enemmän kuin vastaajaryhmässä 3 (n = 23), johon kuuluvat vuosina 1995–2006 valmistuneet opiskelijat. Analyysien mukaan ryhmien väliset erot koulutusodotuksissa eivät kuitenkaan
olleet tilastollisesti merkitseviä. On tietysti vaikea arvioida, olisivatko painotukset
erilaisia, jos vastaajia olisi ollut enemmän vastaajaryhmässä 3. Koulutusodotusten
homogeenisuus ja riippumattomuus vastaajiin kiinteästi liittyvistä taustatekijöistä
kuitenkin antaa olettaa, että tulokset siinäkin tapauksessa vastaisivat olemassa
olevan aineiston tuloksia.
Tutkimuksessa kehitetyt koulutuksen työelämävastaavuuden tulkinnat ja lähestymistavat ovat yleisiä ja sovellettavissa millä tahansa koulutusalalla. Tässä
tutkimuksessa käytetyt, osaamistarpeita, osaamisvalmiuksia ja koulutusodotuksia
koskevat mittavälineet sen sijaan soveltuvat sisällöltään ja rakenteeltaan vain
tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen työelämävastaavuuden tarkasteluun, joten
jatkotutkimuksissa mittavälineet on näiltä osin kehitettävä sisällöltään koulutusalakohtaisiksi tutkimusasetelman säilyessä kuitenkin samana.
8.4

Ehdotuksia jatkotutkimusaiheiksi

Tehty tutkimus on antanut ajatuksia useillekin erilaisille jatkotutkimushankkeille.
Tämän tutkimuksen kannalta keskeisin jatkotutkimushanke olisi edelleen testata
ja kehittää koulutuksen työelämävastaavuuden kehittämiseen ja tutkimukseen
kehitettyjä teorioita ja malleja. Etenkin työelämän koulutusodotuksia korostava
työelämävastaavuuden tulkinta vaatii jatkotutkimusta, koska sitä on käsillä olevassa tutkimuksessa kehitetty ja testattu hyvin rajatussa kohdejoukossa. Toinen
mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi tutkia alan asiantuntijaksi edistymisen
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prosessia ja sitä, miten muodollinen koulutus voisi parhaiten tukea tätä prosessia.
Se on kuitenkin oma tutkimusteemansa ja sen mukaan ottamisen katsottiin laajentavan liikaa käsillä olevaa tutkimusta ja se olisi todennäköisesti vaatinut laadullista lähestymistapaa. Luvussa 4 esitetyn kirjallisuuden valossa kyseinen teema
näyttäytyy kuitenkin mielenkiintoisena ja haasteellisena tutkimusalueena.
Kolmantena jatkotutkimusaiheena esitetään vertailututkimusta, jossa tarkasteltaisiin käsillä olevan tutkimuksen ilmiöitä kampusopiskelijoiden piirissä. Olisi
hyvin mielenkiintoista tarkastella sitä, millä tavoin kampusopiskelijoiden arviot
poikkeavat jo valmistuneiden arvioista ja mitkä tekijät ovat mahdollisesti molemmille ryhmille yhteisiä. Suunnitelmat tälle mahdollisesti keväällä 2009 aloitettavalle jatkotutkimukselle ovat jo olemassa.
8.5

Lopuksi

Koska tämä tutkimus on opinnäytetyö, on tutkimusprosessi ollut samalla myös
oppimisprosessi. Pilottitutkimuksena tälle tutkimukselle toimi kirjoittajan lisensiaattitutkimus (Riihijärvi 2006), jossa tutkittiin Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen muuntokoulutusohjelmien (erilliset, seitsemällä eri paikkakunnalla toteutetut, ESR-rahoitteiset maisteriohjelmat) tuottamien osaamisvalmiuksien ja tietoteollisuusalan yritysten osaamistarpeiden kohtaamista. Väitöskirjaan
tähtäävä tutkimusprosessi aloitettiin loppukesästä 2006, joten ajallisesti tutkimusprosessi on ollut suhteellisen lyhyt. Mikä siis oli tämän prosessin oppima, ja mitkä olivat suurimmat haasteet? Yhdeksi suureksi haasteeksi osoittautui mittavälineiden ja kyselylomakkeiden suunnittelu. Tämä johtui periaatteessa kahdesta
syystä: ensiksikin siitä, miten saada tutkimuksen tavoitteisiin nähden riittävästi
informaatiota ja toisaalta, miten pitää samalla kyselyn pituus ja laajuus kohtuullisena. Vaiheen lopputuloksena oli se, että kyselyistä tuli verrattain laajoja mutta
toisaalta ne antoivat tulosten perusteella pienistä puutteista huolimatta tutkimustavoitteisiin nähden riittävästi informaatiota.
Sitä, missä määrin kyselyn laajuus vaikutti vastausaktiviteettiin, ei voida
varmuudella sanoa. Voidaan kuitenkin olettaa, että jossain määrin sillä oli vaikutusta vastaajien vastausaktiviteettiin. Toiseksi oman haasteensa mittareiden ja
kyselylomakkeiden suunnitteluun toi se, että valmiita malleja ei ollut käytettävissä. Tämä puolestaan johti hyvin laajaan kirjallisuuskatsaukseen, koska kaikki
valinnat oli tehtävä itse kirjallisuuteen perustuen ja valinnat oli myös pystyttävä
perustelemaan. Poikkeuksen tässä tekee koulutusodotusnäkökulma, koska sitä ei
ole kirjallisuudessa aiemmin käsitelty eikä argumentoitu. Aineiston ja sen ana239

lysoinnin sekä niistä johdettujen johtopäätösten perusteella vaikuttaa siltä, että
mittareiden, kyselylomakkeiden ja niiden sisältöjen suunnittelussa onnistuttiin
vähintäänkin kohtuullisen hyvin. Myös vastaajien antamat kommentit ja toisaalta
myös hyvin vähäinen kritiikki olivat osoitus aineiston hankinnan vähintäänkin
kohtalaisen hyvästä onnistumisesta.
Kuten luvussa 1.2 on todettu, vastaajan ammattiryhmää ja organisaatioita
koskevissa kysymyksissä ei käytetty virallisia ammatti- ja toimialaluokituksia
vaan ne jätettiin avoimilla kysymyksillä vastaajan itse arvioitavaksi. Näin jälkikäteen arvioituna tulokset olisivat näiltä osin olleet mahdollisesti tarkempia, jos
virallisia luokituksia olisi käytetty ja niitä loogisesti yhdistämällä olisi tehty vastauksien määrän kannalta riittävän suuret luokat. Myös opetukseen ja etenkin
tutkimukseen liittyvä keskeinen osaamisalue, eli tutkimusmenetelmät, jäi kyselyjen osaamisalueista pois. Mutta kyselytutkimuksen luonteen mukaisesti tehtyjä
ratkaisuja ei voida jälkikäteen korjata.
Toinen suuri haaste oli tutkittavan ilmiön kokonaisvaltainen hahmottaminen
ja siihen liittyvien keskeisten käsitteiden määrittely ja käsitteiden välisten yhteyksien hahmottaminen ja kuvaaminen. Tämä edellytti hyvin laajaa kirjallisuuskatsausta ja lukuisien aihetta käsittelevien tieteellisten artikkeleiden läpikäymistä, jotta
kaikille käsitteille löytyisi mahdollisimman tarkat tieteelliset määritelmät. Tähän
toi oman haasteensa se, että useista käsitteistä oli hyvinkin useita erilaisia määritelmiä ja niistä sai sen vaikutelman, että tutkijoiden keskuudessa ei välttämättä ole
kaikista asioista konsensusta olemassa. Esimerkiksi tietoa ja sen olemusta on
tutkittu ainakin tuhat vuotta, pääsemättä silti asiassa yksimielisyyteen. Kirjoittajalle ei kuitenkaan jäänyt sellaista mielikuvaa, etteikö kirjallisuutta olisi riittävästi
käyty läpi tai ettei aiempia tutkimustuloksia olisi tarkasteltu myös kriittisesti.
Kaiken kaikkiaan tutkimusprosessi on ollut erittäin mielenkiintoinen ja myös
opettava. Vaikka kyseessä onkin määrällinen tutkimus, on se samalla myös tulkinnallinen tutkimus. Tuloksia on tulkittu toisaalta tutkijan omaan tietämykseen ja
IT-alan pitkään työkokemukseen perustuen ja toisaalta aiempaan tutkimukseen
perustuen, mutta luonnollisesti tutkimuksen onnistuminen ja tulosten anti jää
viime kädessä tiedeyhteisön arvioitavaksi.
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Liite 1 Saatekirje
ARVOISA KIRJEEN VASTAANOTTAJA
Nimeni on Jorma Riihijärvi. Olen jatko-opiskelijana Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella ja olen tekemässä väitöstutkimusta aiheesta ”Tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen työelämävastaavuus”, jonka vastaajajoukon muodostavat Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitokselta valmistuneet opiskelijat. Työni pääohjaajana toimii professori Juhani Iivari Oulun yliopistosta. Tutkimuksellani ei ole toimeksiantajaa, vaan teen sitä ilman minkäänlaisia ulkopuolisia
velvoitteita. Tutkimuksella on kolme käytännön tavoitetta:
1.
2.
3.

Selvittää mitä tarpeita työelämä asettaa tietojenkäsittelytieteiden koulutukselle.
Selvittää miten Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen antama
koulutus on kyennyt vastaamaan työelämän tarpeisiin.
Selvittää miten työelämässä olevien asiantuntijoiden mielestä tietojenkäsittelytieteiden koulutuksessa pitäisi painottaa tietojenkäsittelytieteiden eri osaalueita, kun otetaan huomioon, että kaikkea ei voida opettaa koulutusohjelman puitteissa (160 opintoviikkoa/300 opintopistettä).

Tähän osakyselyyn vastaaminen vie aikaa 20-30 minuuttia. Täytetyt kyselylomakkeet pyydän palauttamaan allekirjoittaneelle ohessa olevassa palautekuoressa
(postimaksu maksettu) kahden viikon kuluessa kirjeen saapumisesta.
Yhteystietonne olen saanut käyttööni Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelut -yksiköltä nimenomaan tätä tutkimusta varten. Tutkimustulokset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti siten, että vastaajien henkilötiedot eivät tule
julki.
Jokainen vastaus on ensiarvoisen tärkeää. Vastaajien kesken arvotaan noin
500 euron arvoinen tavarapalkinto, joka on voittajan valinnan mukaan joko maasto-, maantie- tai hybridipolkupyörä. Mikäli halut osallistua palkinnon arvontaan,
anna ohessa olevassa yhteystietolomakkeessa jokin sellainen tieto, mikä auttaa
arvonnan osuessa kohdallesi ottamaan Sinuun yhteyttä (esimerkiksi sähköpostiosoite, puhelinnumero, tms.). Palkinnon arvonta suoritetaan 25.6.2007 klo.
09:00, joten vastaathan siihen mennessä. Arvonnassa ovat mukana ao. päivämäärään menneessä tulleet vastaukset.
Kiitos vastaamisesta jo etukäteen!
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Tutkimukseeni liittyen annamme mielelläni tarvittaessa lisätietoja. Alla yhteystiedot.
Ystävällisin terveisin,
Jorma Riihijärvi
Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö
Rantakatu 7 A, 92100 Raahe
Puh. 044-325 0020
e-mail: jorma.riihijarvi@oulu.fi
Professori Juhani Iivari
Puh. (08) 553 1922
e-mail: juhani.iivari@oulu.fi
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Liite 2 Esimerkki kyselylomakkeesta
Johdanto
Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitokselta valmistuneiden henkilöiden osalta tietojenkäsittelytieteiden
yliopistokoulutuksen tuottamia osaamisvalmiuksia, työelämän koulutusodotuksia
sekä vastaajien tyytyväisyyttä koulutukseen ja tutkintoon. Kysely on rakennettu
kaksiulotteiseksi siten, että ensin kysytään osaamisalueittain tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen tuottamia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia (A) ja toiseksi (B)
pyydetään esittämään arvio siitä, miten opetussisältöjä tulisi tietojenkäsittelytieteiden koulutuksessa jatkossa mielestäsi painottaa, kun otetaan huomioon, ettei
tietojenkäsittelytieteiden koulutuksessa (koulutusohjelmassa) voida opettaa
kaikkia sinänsä hyödyllisiä ja tarpeellisia asioita. Koulutusodotusten osalta
tarkoitus on tarkastella sitä, kuinka hyvin vastaajien painotukset vastaavat 1) koulutusohjelmien nykyisiä painotuksia ja 2) koulutuksen tuottamia osaamisvalmiuksia. Lopuksi kysytään vastaajan työhistoriaan ja tyytyväisyyteen liittyviä asioita
sekä vastaajan taustatietoja.
Kyselyn osaamisalueet on määritelty kansainvälisten, koulutusohjelmakohtaisten (tietojärjestelmät, teoreettinen tietojenkäsittelytiede, ohjelmistosuunnittelu,
informaatioteknologia ja tietokonesuunnittelu) Computing Curricula sisältösuositusraporttien, SWEBOK:n ja Career Space Consortiumin opintosisältösuositusten sekä opetussisältöjä ja IT-alan osaamistarpeita käsittelevien tutkimusten perusteella.
Vastausohjeet
Kohdassa A pyydän arvioimaan tietojenkäsittelytieteen koulutuksen tuottamia
osaamisvalmiuksia kyseisen osaamisalueen kohdalla. Mieti opiskeluaikaasi Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella ja pyri arvioimaan, kuinka
suuret osaamisvalmiudet koulutus tuotti kyselyssä esitettyjen tietämys- ja
osaamisalueiden kohdalla. Rengasta luokituksen mukainen vaihtoehtosi.
Kohdassa B pyydän Sinua prosentuaalisesti painottamaan eri sisältöalueita
jakamalla 100 % kunkin osaamisalueen osalta kohdissa A1-A6 siten, että kussakin kohdassa A1-A6 summaksi () muodostuu 100 %. Sen jälkeen pyydän painottamaan kohdat A1-A6 siten, että niistä muodostuu summaksi () 100 %. Seu259

raavaksi pyydän jakamaan samalla tavalla kohtien B1-B7 osaamisalueet ja sitten
jakamaan kohdat B1-B7 siten, että niistä muodostuu summaksi () 100 %. Lopuksi pyydän painottamaan kohtia A ja B jakamalla 100 % niiden kesken. Prosentuaalisen arvioinnin helpottamiseksi jokainen tietämysalue on jaettu kymmeneen
osaamisalueeseen, jolloin tasaisen jakauman mukaan kullekin osaamisalueelle
painotukseksi tulee 10 %. Joku/jotkut osaamisalueet voivat luonnollisesti saada
myös 0-painotuksen. Tällöin voit jättää ao. kohdan tyhjäksi.
Taulukko 53. Koulutuksen tuottamat osaamisvalmiudet ja koulutuksen sisällölliset
painotukset
Luokitus (A) : A0= Ei minkäänlaisia valmiuksia, A1= Erittäin vähäiset valmiudet, A2=Vähäiset valmiudet,
A3= Kohtalaisen suuret valmiudet, A4=Suuret valmiudet, A5=Erittäin suuret valmiudet
Tietämysalue/osaamisalueet

A. Teknologiatietämys

A. Koulutuksen

C. Koulutuksen

tuottamat tiedolliset ja

sisällölliset painotukset

taidolliset valmiudet

(%)

0 1 2 3 4 5

100 %

1.1 Tietokoneet ja palvelimet (esim. palvelimet,
laitealustat, palvelinteknologiat, arkkitehtuurin ja
laitealustan valinta ja evaluointi, digitaalilogiikka, IT-

0 1 2 3 4 5

infrastruktuuri, elektroniikan perusteet,
virtuaalikoneiden emulointi, jne.)
1.2 Prosessoriarkkitehtuurit (esim.
moniprosessorisysteemit, suorituskyky, muistin

0 1 2 3 4 5

hallinta, jne.)
1.3 Spesifiset laitteet (kuten keskuskoneet,
hajautetut järjestelmät, mikrot, mobiilaitealustat, jne.)
1.4 Käyttöjärjestelmien periaatteet

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

1.5 Spesifiset käyttöjärjestelmät (esim. Linux,
Windows, Unix, EPOS, SYMBIAN, MAC OS, Novell

0 1 2 3 4 5

Netware, NT, jne.)
1.6 Tietoliikenneprotokollat, verkkotyypit,
verkkotopologiat
1.7 Tietoverkko- ja tietoliikenneohjelmistot ja palvelut

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

1.8 Tietoliikennelaitteet ja -palvelimet (esim. laitteet,
palvelimet, tiedon koodaus ja pakkaus,
arkkitehtuurit, langattomat teknologiat, ohjelmistojen

0 1 2 3 4 5

ja tietoverkkojen linkitysteknologiat, muistialueet,
jne.)
1.9 Spesifiset tietoliikenneratkaisut (esim. WAN,
LAN, WLAN, MAN, VPN, Edifact, jne.)
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0 1 2 3 4 5

Tietämysalue/osaamisalueet

1.10 Verkkopohjainen tietojenkäsittely (esim.
Internet, intranetit, ekstranetit, jne.)

A. Koulutuksen

C. Koulutuksen

tuottamat tiedolliset ja

sisällölliset painotukset

taidolliset valmiudet

(%)

0 1 2 3 4 5

 100 %
A2. Ohjelmointi

0 1 2 3 4 5

2.1 Ohjelmoinnin teoriat (esim.
ohjelmointiparadigmat, ohjelmien kontrolli- ja

0 1 2 3 4 5

ehtorakenteet, jne.)
2.2 Algoritmit, tietorakenteet ja tiedon esitystavat
(esim. diskreetit rakenteet, tiedostot ja

0 1 2 3 4 5

tiedostorakenteet, lajittelualgoritmit, jne.)
2.3 Spesifiset ohjelmointikielet (esim. C, C++, Java,
Visual Basic, Fortran, Assembler, Prolog, COBOL,

0 1 2 3 4 5

jne.)
2. 4 Sovellusohjelmointi

0 1 2 3 4 5

2.5 Käyttöliittymäohjelmointi

0 1 2 3 4 5

2.6 Mobiililaitteiden ja sulautettujen järjestelmien
ohjelmointi
2.7 Peliohjelmointi

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

2.8 Reaaliaikaohjelmointi

0 1 2 3 4 5

2.9 Tietokantaohjelmointi

0 1 2 3 4 5

2.10 Web- ja multimediaohjelmointi

0 1 2 3 4 5

 100 %
A3. Toteutusteknologiat

0 1 2 3 4 5

3.1 Sovelluskehittimet

0 1 2 3 4 5

3.2 CASE-työvälineet

0 1 2 3 4 5

3.3 Konfiguraatioiden ja versioiden hallinnan
työkalut ja tekniikat

100 %

0 1 2 3 4 5

3.4 Asiantuntijajärjestelmät (asiantuntijan
päätöksentekoa jäljittelevät järjestelmät,

0 1 2 3 4 5

sääntöpohjaiset järjestelmät, esim. diagnostiikka)
3.5 Ohjelmistoagenttiteknologiat

0 1 2 3 4 5

3.6 Multimedia ja -hypertekstiteknologiat

0 1 2 3 4 5

3.7 Virtuaalitodellisuustekniikat

0 1 2 3 4 5

3.8 Web-teknologiat

0 1 2 3 4 5

3.9 Pelimoottorit

0 1 2 3 4 5

3.10 Digitaalisen median tekniikat (esim. grafiikka ja
visualisointi, kuvan-, äänen- ja videonkäsittely,
tallennus-, esitys- ja pakkausformaatit, streaming-

0 1 2 3 4 5

tekniikat, geometrinen mallinnus, animaatio, jne.)
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Tietämysalue/osaamisalueet

A. Koulutuksen

C. Koulutuksen

tuottamat tiedolliset ja

sisällölliset painotukset

taidolliset valmiudet

(%)

 100 %
A4. Tiedon hallinta ja tiedon mallintaminen
4.1 Tietokantojen teoreettiset perusteet (esim.
tietomallit ja -arkkitehtuurit, jne.)

0 1 2 3 4 5

100 %

0 1 2 3 4 5

4.2 Relaatiotietokantojen teoreettiset perusteet
(esim. relationaalinen tiedon esitys, relationaalinen
tietojenkäsittely, indeksointi, normalisointi,

0 1 2 3 4 5

denormalisointi, jne.)
4.3 Spesifiset tietokannat ja
relaatiotietokantajärjestelmät (esim. DL1, Oracle,

0 1 2 3 4 5

DB2, SQL Server, jne.)
4.4 Relaatiotietokantojen käsittelykielet (esim. SQL)

0 1 2 3 4 5

4.5 Oliotietokannat

0 1 2 3 4 5

4.6 Hajautetut tietokannat

0 1 2 3 4 5

4.7 Tiedon rakenteellinen mallintaminen (esim.
HTML, XML, jne.)
4.8 Tiedon käsitteellistäminen (esim. ER- ja EERmallinnus)
4.9 Tietokantojen suunnittelu ja toteutus
4.10 Tietokantojen hallinta (management,
administration)

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

 100 %
A5. Käyttöliittymät ja käytettävyys

0 1 2 3 4 5

5.1 Käyttöliittymien ja käytettävyyden
suunnitteluperiaatteet, tyylioppaat, standardit ja

0 1 2 3 4 5

heuristiikat
5.2 Ihminen tietotekniikan käyttäjänä (esim.
käyttöliittymien ja käytettävyyden ergonomiset,

0 1 2 3 4 5

kognitiiviset ja affektiiviset perusteet, jne.)
5.3 Käyttäjävuorovaikutuksen ja käytettävyyden
suunnittelu ja toteutus (esim. käyttäjä- ja
tehtäväanalyysi, käyttäjävaatimusten määrittely,

0 1 2 3 4 5

jne.)
5.4 Käytettävyyssuunnittelu ja testaus
5.5 Graafiset käyttöliittymät (esim. ikkunat, ikonit,
valikot, kaavakkeet, dialogit, jne.)
5.6 Syöttö- ja tulostuslaitteet käyttöliittyminä (esim.
näppäimistöt, osoitinlaitteet, näytöt, jne.)
5.7 Komento- ja luonnolliset kielet käyttöliittyminä
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0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

100 %

Tietämysalue/osaamisalueet

5.8 Käyttöliittymien toteutusteknologiat ja työkalut
5.9 Käyttöliittymien graafinen suunnittelu ja toteutus
(estetiikka, värit, geometria, jne.)
5.10 Mobiililaitteiden ja sulautettujen järjestelmien
käyttöliittymien suunnittelu ja toteutus

A. Koulutuksen

C. Koulutuksen

tuottamat tiedolliset ja

sisällölliset painotukset

taidolliset valmiudet

(%)

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

 100 %
A6. Tietoturva

0 1 2 3 4 5

100 %

6.1 Tietoturvan teoreettiset perusteet (esim.
tietoturvapsykologia, historia ja terminologia,
turvallisuusmekanismit, suunnitteluperiaatteet,

0 1 2 3 4 5

protokollat ja standardit, jne.)
6.2 Organisaation tietoturva (tietoturvapolitiikka,
tietoturvan hallinta, riskien hallinta, jne.)

0 1 2 3 4 5

6.3. Yksityisyyden suoja ja tietosuoja (yksilötasolla,
organisaatiotasolla, kansallisella tasolla,
kansainvälisellä tasolla, lainsäädäntö, eettiset

0 1 2 3 4 5

kysymykset, jne.)
6.4 Turvaamistekniikat ja -menetelmät (esim.
fyysinen ja tekninen turvaaminen, palomuurit,
salausalgoritmit, kryptografia, topologiat, teknologiat,

0 1 2 3 4 5

jne.)
6.5 Tietoverkkojen ja tietoliikenteen tietoturva (esim.
virustorjunta, hyökkäysten torjunta, protokollat,

0 1 2 3 4 5

monitorointi, jne.)
6.6 Pääsynvalvonta ja autentikointi (esim.
autentikointi- ja tunnistusmenetelmät, biometrinen
tunnistus, protokollat, standardit, sertifikaatit, PKI,

0 1 2 3 4 5

IPSEC, digitaalinen allekirjoitus, jne.)
6.7 Sovellus- ja tietojärjestelmätason tason
turvallisuus (esim. web-tietojärjestelmien
turvallisuus, sähköisen kaupankäynnin turvallisuus,

0 1 2 3 4 5

jne.)
6.8 Systeemi- ja käyttöjärjestelmätason turvallisuus
(esim. tapahtumien hallinta kuten cookiet ja appletit,

0 1 2 3 4 5

salasanojen hallinta, jne.)
6.9 Väärinkäytön ja tietokonerikollisuuden torjunta

0 1 2 3 4 5

6.10 Tietoturvan kehittäminen (metodit ja
metodologiat, notaatiot, semanttinen mallinnus,

0 1 2 3 4 5

matemaattiset ratkaisut, ohjelmointikielten
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Tietämysalue/osaamisalueet

A. Koulutuksen

C. Koulutuksen

tuottamat tiedolliset ja

sisällölliset painotukset

taidolliset valmiudet

(%)

tietoturvallisuus, jne.)

 100 %
A. Teknologiatietämys (tasaisen jakauman mukaan
kullekin sisältöalueelle painotukseksi tulee 16,7 %)

-

100 %

A1. Laitteistot, laitteistoarkkitehtuurit,
käyttöjärjestelmät,tietoliikenne ja verkkopohjainen

-

tietojenkäsittely
A2. Ohjelmointi

-

A3. Toteutusteknologiat

-

A4. Tiedonhallinta ja tiedon mallintaminen

-

A5. Käyttöliittymät ja käytettävyys

-

A6. Tietoturva

-

 100 %
B1. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen,
suunnittelulähestymistavat

0 1 2 3 4 5

1.1 Rakenteellinen analyysi/suunnittelu

0 1 2 3 4 5

1.2 Oliosuuntautunut analyysi/suunnittelu

0 1 2 3 4 5

1.3 Tietosuuntautunut analyysi/suunnittelu

0 1 2 3 4 5

1.4 Sosiotekninen ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu

0 1 2 3 4 5

1.5 Open Source -tyyppinen kehittäminen

0 1 2 3 4 5

1.6 Ohjelmistokehityksen ulkoistaminen

0 1 2 3 4 5

1.7 Arkkitehtuuripohjainen kehittäminen (esim.
ohjelmistoarkkitehtuurien perusteet, komponentit ja
rajapinnat, ohjelmistoriippuvuudet, suunnittelumallit,
arkkitehtuurityylit, tuoterunkoarkkitehtuurit,

0 1 2 3 4 5

kehysarkkitehtuurit, monitasoarkkitehtuurit, webarkkitehtuurit, jne.)
1.8 Komponenttipohjainen kehittäminen (esim.
CORBA, EJB, DCOM/COM, jne.)
1.9 Valmisohjelmistopohjainen kehittäminen ja ERPjärjestelmien käyttöönotto (esim. SAP, BAAN, jne.)
1.10 Tietojärjestelmien integrointi (EIA)

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

 100 %
B2. Prosessimallit ja suunnitteluvaiheet

0 1 2 3 4 5

2.1 Kehitysprosessin vaiheet ja elinkaaren hallinta

0 1 2 3 4 5

2.2 Prosessimallit (esim. vesiputousmalli, ketterät
menetelmät, spiraalimalli, jne.)
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0 1 2 3 4 5

100 %

Tietämysalue/osaamisalueet

2.3 Protoilut

A. Koulutuksen

C. Koulutuksen

tuottamat tiedolliset ja

sisällölliset painotukset

taidolliset valmiudet

(%)

0 1 2 3 4 5

2.4 Vaatimusmäärittely ja vaatimusten hallinta

0 1 2 3 4 5

2.5 Tekninen suunnittelu

0 1 2 3 4 5

2.6 Toteutus

0 1 2 3 4 5

2.7 Testaus ja tarkastukset

0 1 2 3 4 5

2.8 Käyttöönotto

0 1 2 3 4 5

2.9 Ylläpito ja jatkokehitys

0 1 2 3 4 5

2.10 Arviointi (esim. laatu ja QA, laatustandardit,
ohjelmistometriikat, laatuprosessit, käytettävyys,

0 1 2 3 4 5

jne.)

 100 %
B3. Sovellustietämys

0 1 2 3 4 5

3.1 Operatiiviset tietojärjestelmät

0 1 2 3 4 5

3.2 Johdon tietojärjestelmät, päätöksenteon
tukijärjestelmät + Business Intelligence

0 1 2 3 4 5

3.3 Ryhmätyösovellukset (groupware)

0 1 2 3 4 5

3.4 Sähköisen kaupankäynnin sovellukset

0 1 2 3 4 5

3.5 Elektronisen dokumenttien hallinnan sovellukset

0 1 2 3 4 5

3.6 Tietämyksen hallinnan sovellukset

0 1 2 3 4 5

3.7 Web-tietojärjestelmät ja yritysportaalit

0 1 2 3 4 5

3.8 Paikkatietojärjestelmät

0 1 2 3 4 5

3.9 Mobiilit tietojärjestelmät/sovellukset

0 1 2 3 4 5

3.10 Pelit ja virtuaalitodellisuussovellukset

0 1 2 3 4 5

B4. Yleinen sovellusaluetietämys

0 1 2 3 4 5

 100 %
4.1 Taloushallinto/laskentatoimi ja taloushallinnon
tietojärjestelmät
4.2 Myynti/markkinointi ja markkinoinnin
tietojärjestelmät (esim. CRM)
4.3 Logistiikka/valmistus ja logistiikan/valmistuksen
työkalut (esim. toimitusketjun hallinta: SCM, jne.)
4.4 Henkilöstöhallinto ja henkilöstöhallinnon
tietojärjestelmät
4.5 Terveydenhuolto ja biotekniikka ja
terveydenhuollon/biotekniikan tietojärjestelmät
4.6 Pankki- ja vakuutustoiminta ja pankki/vakuutustoiminnan tietojärjestelmät
4.7 Opetus/oppiminen ja tietokonevälitteisen

100 %

0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
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Tietämysalue/osaamisalueet

A. Koulutuksen

C. Koulutuksen

tuottamat tiedolliset ja

sisällölliset painotukset

taidolliset valmiudet

(%)

opetuksen/oppimisen sovellukset
4.8 Pelit

0 1 2 3 4 5

4.9 Metsä- ja puuteollisuus ja sen tietojärjestelmät

0 1 2 3 4 5

4.10 Matkailu ja matkailun tietojärjestelmät

0 1 2 3 4 5

 100 %
B5. Organisaatio- ja liiketoimintatietämys sekä
johtaminen
5.1 Organisaatiorakenteet, organisaatiokulttuuri ja politiikka
5.2 Suunnittelu- ja päätöksenteon teoriat (esim.
strateginen suunnittelu)
5.3 Liiketoiminnan teoreettiset perusteet (esim.
taloustieteen teoriat, markkinoinnin teoriat, jne.)
5.4 Liiketoimintaprosessit ja niiden
uudelleensuunnittelu

0 1 2 3 4 5

100 %

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

5.5 Sähköinen liiketoiminta

0 1 2 3 4 5

5.6 Tuotteistaminen ja ohjelmistotuotehallinta

0 1 2 3 4 5

5.7 Johtamisteoriat ja –menetelmät (esim.
laatujohtaminen, tulosjohtaminen, tilannejohtaminen,

0 1 2 3 4 5

tiimijohtaminen, leadership, jne.)
5.8 Esimies- ja johtamistaidot (esim. riskien hallinta,
ryhmädynamiikka, muutosten hallinta, taito hallita

0 1 2 3 4 5

konflikteja, jne.)
5.9 Projektien suunnittelu, hallinta ja johtaminen
5.10 Asiakkuuksien ja alihankkijoiden hallinta,
toimitusketjun hallinta

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

 100 %
B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot

0 1 2 3 4 5

6.1 Suullinen ja kirjallinen viestintätaito

0 1 2 3 4 5

6.2 Kansainvälisyystaidot (vieraat kielet, vieraiden
kulttuurien tuntemus, jne.)

0 1 2 3 4 5

6.3 Ryhmätyötaidot

0 1 2 3 4 5

6.4 Neuvottelutaidot

0 1 2 3 4 5

6.5 Suunnittelu- ja organisointitaidot

0 1 2 3 4 5

6.6 Kriittisen ajattelun taidot

0 1 2 3 4 5

6.7 Ongelmanratkaisutaidot

0 1 2 3 4 5

6.8 Loogisuus ja analyyttisyys

0 1 2 3 4 5

6.9 Sosiaaliset taidot

0 1 2 3 4 5
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100 %

A. Koulutuksen

C. Koulutuksen

tuottamat tiedolliset ja

sisällölliset painotukset

taidolliset valmiudet

(%)

Tietämysalue/osaamisalueet

6.10 Innovatiivisuus ja luovuus

0 1 2 3 4 5

B7. Muut

0 1 2 3 4 5

7.1 Ohjelmisto- ja käyttäjätuki

0 1 2 3 4 5

7.2 Tekninen tuki

0 1 2 3 4 5

7.3 Matematiikka ja laskenta

0 1 2 3 4 5

7.4 Tilastointi

0 1 2 3 4 5

 100 %

7.5 Fysiikka

0 1 2 3 4 5

7.6 Elektroniikka

0 1 2 3 4 5

7.7 Digitaalitekniikka

0 1 2 3 4 5

7.8 Copyright, patenttisuojat ja lisenssit

0 1 2 3 4 5

7.9 Uudet teknologiat (esim. RFID, Open Source,
nanoteknologiat, robotiikka, jne.)

100 %

0 1 2 3 4 5

7.10 Etiikka, lainsäädäntö, yksityisyyden suoja,
sosiaaliset kysymykset, yhteiskunnallinen
osaaminen, filosofiset kysymykset, koulutus,

0 1 2 3 4 5

tietokonerikollisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys,
persoonallisuus, ihmissuhdetaidot, jne.

 100 %
Seuraavaksi pyydän painottamaan edellä esitettyjä tietämysalueita B1-B7 jakamalla
100 % niiden kesken (tasaisen jakauman mukaan kullekin sisältöalueelle painotukseksi tulee 14,3 %).
100 %
B1. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen ja suunnittelulähestymistavat
B2. Prosessimallit ja suunnitteluvaiheet
B3. Sovellustietämys
B4. Yleinen sovellusaluetietämys
B5. Organisaatio- ja liiketoimintatietämys sekä johtaminen
B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot
B7. Muu tietämys
 100 %

Edellä on tarkasteltu koulutuksen painotuksia tietämysalueilla A ja B. Seuraavaksi
pyydän painottamaan kohtia A-B jakamalla 100 % niiden kesken.
100 %
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A. Teknologiatietämys
B. Muut (Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen, prosessimallit ja
suunnitteluvaiheet, sovellus- ja sovellusaluetietämys, organisaatio ja
liiketoimintatietämys, johtaminen sekä muut)
 100 %

_________________________________________________________
Työhistoria ja työtilanne
1.

Mikä oli ensimmäisen valmistumisesi jälkeisen työpaikan ammatti-, tehtävätai virkanimikkeesi?

________________________________________________________________
2.

Kuinka kauan olet ollut työssä valmistumisesi jälkeen? ___________ vuotta

3.

Kuinka kauan olet ollut työssä yliopistollista koulutustasi vastaavassa työssä?
______________ vuotta

4.

Oletko toiminut yrittäjänä valmistumisesi jälkeen? 1 Kyllä, _______ vuotta

2 En
5.

Oletko ollut työttömänä valmistumisesi jälkeen?
2 En

6.

Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työttömyysjaksoja, arvioi, missä
määrin seuraavat tekijät ovat vaikuttaneet työllistymiseesi:

1 Kyllä, _______ vuotta

Ympyröi sopivin vaihtoehto: 1 = ei lainkaan … 5 = erittäin paljon

Työkokemuksen puute

1

2

3

4

5

Tutkinto ja sen aineyhdistelmä

1

2

3

4

5

Tutkinnon huono tunnettuus

1

2

3

4

5

Alan heikko työmarkkinatilan-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ne
Alueellinen työmarkkinatilanne
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7.

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?

1. Kokopäivätyö
2. Määräaikainen kokopäivätyö
3. Osa-aikatyö
4. Määräaikainen osapäivätyö
5. Itsenäinen yrittäjä
6. Työharjoittelu
7. Työtön työnhakija
8. Päätoiminen opiskelu
9. Työvoimakoulutus tai vastaava
_________________________________________________________________
10. Mikä on nykyisen työnantajasi toimiala?
_________________________________________________________________
11. Mikä on nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimikkeesi?
_________________________________________________________________
12. Kuinka kauan olet ollut nykyisessä työssäsi? _____________ vuotta

13. Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista koulutustasi?
1 Täysin 2 Osittain 3 Ei lainkaan
14. Vastaako nykyinen työtehtäväsi yliopistollista koulutusalaasi? Rengasta sopivin vaihtoehto
1 Täysin 2 Osittain 3 Ei lainkaan
15. Oliko ylempi tai alempi (kandidaateilla alempi) korkeakoulututkinto edellytyksenä nykyiseen työhösi? Rengasta sopivin vaihtoehto
1

Kyllä

2 Ei

3 En osaa sanoa
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_________________________________________________________________________

Tyytyväisyys
16. Kuinka tyytyväinen olit Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen
opetustarjontaan? Rengasta sopivin vaihtoehto
Skaala: 1 = erittäin tyytymätön, … 5 = erittäin tyytyväinen
1 2 3 4 5
17. Kuinka tyytyväinen olit Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen
opetuksen laatuun (opetusmuotoihin, opetukseen, opetusmateriaaliin, opetuksen tukeen, jne.)? Rengasta sopivin vaihtoehto
Skaala: 1 = erittäin tyytymätön, … 5 = erittäin tyytyväinen
1

2

3

4

5

18. Kuinka tyytyväinen olit Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen
opetuksen sisältöön (kurssit/opintojaksot)? Rengasta sopivin vaihtoehto
Skaala: 1 = erittäin tyytymätön, … 5 = erittäin tyytyväinen
1 2 3 4 5
19. Kuinka tyytyväinen olet valitsemaasi alaan? Rengasta sopivin vaihtoehto
Skaala: 1 = erittäin tyytymätön, … 5 = erittäin tyytyväinen
1

2

3

4

5

20. Kuinka tyytyväinen olit valitsemaasi yliopistoon ja laitokseen? Rengasta sopivin vaihtoehto
Skaala: 1 = erittäin tyytymätön, … 5 = erittäin tyytyväinen
1

2

3

4

5

21. Kuinka tyytyväinen olit opiskelupaikkaasi (jos muu kuin Oulu)? Rengasta
sopivin vaihtoehto
Skaala: 1 = erittäin tyytymätön, … 5 = erittäin tyytyväinen
1

2

3

4

5

22. Kuinka tyytyväinen olet valitsemaasi suuntautumisvaihtoehtoon? Rengasta
sopivin vaihtoehto
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Skaala: 1 = erittäin tyytymätön, … 5 = erittäin tyytyväinen
1

2

3

4

5

23. Kaiken kaikkiaan, kuinka tyytyväinen olet Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella suorittamaasi tutkintoon? Rengasta sopivin vaihtoehto
Skaala: 1 = erittäin tyytymätön, … 5 = erittäin tyytyväinen
1

2

3

4

5

24. Kaiken kaikkiaan, kuinka tyytyväinen olet saamaasi koulutukseen Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella? Rengasta sopivin vaihtoehto
Skaala: 1 = erittäin tyytymätön, … 5 = erittäin tyytyväinen
1 2 3 4 5
25. Kaiken kaikkiaan, kuinka tyytyväinen olet opiskeluusi Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella? Rengasta sopivin vaihtoehto
Skaala: 1 = erittäin tyytymätön, … 5 = erittäin tyytyväinen
1

2

3

4

5

Muut opiskelutiedot
26. Mikä oli opiskelupaikkakuntasi?
1 Oulu
6

2 Kajaani

3 Oulun eteläinen

4 Raahe

5 Kemi

Kuusamo

27. Mikä oli suorittamasi tutkinto (ensimäinen)?
,
1

FM

2 FK 3 LuK

28. Suorititko maisteri- tai kandidaattiopintojesi yhteydessä sivuaineita?
1. Kyllä, Mitä______________________________________
2 En
29. Oletko suorittanut yliopistollisen jatkotutkinnon?
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a. Kyllä, minkä _______________________________
b. En
_________________________________________________________________________

Taustatiedot
30. Sukupuolesi on (rengasta oikea vaihtoehto): 1 Mies

2 Nainen

31. Ikäsi on ___________ vuotta
32. Olet valmistunut tietojenkäsittelytieteiden laitokselta vuonna _________
33. Suuntautumisvaihtoehtosi tietojenkäsittelytieteen laitoksella oli:
1 Digitaalinen media 2 Ohjelmistotuotanto
4 Mobiilipalvelut

3 Tietojärjestelmät

5 Ohjelmistoliiketoiminta 6 Jokin muu

34. Opiskelijastatuksesi oli: 1 Perusopiskelija 2 Muunto-opiskelija

Lopuksi voit vapaasti kommentoida kyselyä, tutkimuksen aihetta, sisältöä, rakennetta, jne.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
KIITOS VASTAAMISESTA!

Tutkimuksen tulokset julkaistaan myöhemmin väitöskirjan valmistuttua Raahen
toimintayksikön uusilla kotisivuilla (www.ratoy.oulu.fi) sekä Oulun yliopiston
tietojenkäsittelytieteiden www-sivuilla (www.tol.oulu.fi).
Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksen etenemisestä ja kyselyn tuloksista. Halutessasi
voit
ottaa
yhteyttä
joko
sähköpostilla
osoitteeseen
jorma.riihijarvi@oulu.fi tai puhelimitse (044-325 0020).
Arvontapalkinnon voittaja julkaistaan (nimi voittajan luvalla) yksikön kotisivuilla
(www.oulu.fi/raahe) heti arvonnan jälkeen.
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Liite 3 Ydinopetuksen sisällöt
Taulukko 54. Ydinopetuksen sisällöt (Computing Curricula) – tekninen tietämys.
CS

SE
h

%

190 67.9
Programming

38

13,6

fundamentals

IS
h

IT

%

h

172 34.8
Computing
essential

172 34,8

%

176 62.6
Information

Information

technology

technology

I, 17 6,0

fundamentals
Algorithms and

31

11,1

complexity
Architecture and

36

12,9

organization
Operating systems

Human computer

I, 4

1,4

interaction
Information

I, 28 10,0

Management
18

6,4

14

5,0

23

8,2

Networking

20

7,1

Programming

38

13,5

14

5,0

18

6,4

Information
assurance and
security

Net-centric

15

5,4

computing

Integrative
programming &
technologies

Programming

21

7,5

8

2,9

languages
Human-Computer
Interaction
Graphics and

fundamentals
3

1,1

visual computing
Intelliget systems

Platform
technologies

10

3,6

Web systems &
technologies

Information
managemet
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10

3,6

Taulukko 55. Ydinopetuksen sisällöt (Computing Curricula) – järjestelmien kehittäminen, kehitysprosessit ja järjestelmän hallinta.
CS

SE
h

%

31 11.1
Software
Engineering

31 11,1

IS
h

IT

%

198 40.1
Software

53

10,7

modeling &
analysis
Software design

45

9,1

Theory and

Information

development of

technology

systems

fundamentals
Human-

h

%

68

24.2

II, 6

2,1

16

5,7

II, 8

2,8

II, 6

2,1

11

3,9

21

7,5

Computer
Interaction
Software V&V

42

8,5

Information
assurance and
security

Software

10

2,0

evolution
Software

Information
management

13

2,6

process

System
administration
and
maintenance

Software quality

16

3,2

System
integration and
architecture

Software

19

3,8

management
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Taulukko 56. Ydinopetuksen sisällöt (Computing Curricula) – sovellustietämys.
CS

SE

IS

IT

h

%

h

%

h

%

0

0

0

0

0

0

Taulukko 57. Ydinopetuksen sisällöt (Computing Curricula) – sovellusaluetietämys.
CS

SE

IS

IT

h

%

h

%

h

%

0

0

0

0

2

0,7

III, 6

0,7

Theory and

Information

development of

technology

systems

fundamentals

Taulukko 58. Ydinopetuksen sisällöt (Computing Curricula) – organisaatio- ja liiketoimintatietämys.
CS

SE

IS

IT

h

%

h

%

h

%

0

0

0

0

2

0,7

I, 2

0,7

Organizational

Social and

and management

professioal issues

concepts (I)

Taulukko 59. Ydinopetuksen sisällöt (Computing Curricula) – viestintä- ja yhteistyötaidot.
CS

SE

IS

%

h

%

h

%

0

0

15

3,0

8

2,8

II, 2

2,8

Professional
practise (I)

3,0

Organizational

Social and

and management

professioal issues

concepts (II)
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IT

h

Taulukko 60. Ydinopetuksen sisällöt (Computing Curricula) – muut.
CS

SE
h

%

59 21,1
Discrete

43 15,4

structures

IS

IT

h

%

h

%

109

22,1

25

8,9

89

18,0

IV, 8

2,8

III, 1

0,4

12

4,6

3

1,1

Organizational

Information

&

and management

technology

engineering

concepts (III)

fundamentals

Mathematical

fundamentals
Social and
professional
issues

16

5,7

Professional
practice

20

4,0

Information
assurance and
security
Social and
professional
issues
Web systems
nad technologies
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Liite 4 Osaamistarpeiden pääkomonenttianalyysit
Taulukko 61. Pääkomponenttianalyysin tulokset – tekninen tietämys (A1).
Faktori/Osaamiskohde

Lataukset

Kommu-

Luotet-

Ominais-

%

Komponentti Komponentti

naliteetti

tavuus

arvo

varianssista

1

2

A1. Laitteistot,

66,7

laitteistoarkkitehtuurit,
käyttöjärjestelmät ja
tietoliikenne
A1.1 Laitteistot
Tietokoneet ja

0,599

0,429

0,71

Prosessoriarkkitehtuurit

0,694

0,453

0,69

Spesifiset

0,713

0,269

0,58

0,821

0,124

0,54

0,833

0,128

0,69

0,515

0,665

0,71

0,490

0,680

0,66

0,497

0,639

0,70

0,277

0,792

0,70

-

0,828

0,69

0,845

3,55

0,865

3,12

palvelimet

tietokonelaitteet
Käyttöjärjestelmien
periaatteet
Spesifiset
käyttöjärjestelmät
A1.2 Tietoliikenne
Tietoliikenneprotokollat,
verkkotyypit,
verkkotopologiat
Tietoverkko- ja
tietoliikenne-ohjelmistot
ja -palvelut
Tietoliikennelaitteet ja palvelimet
Spesifiset
tietoliikenneratkaisut
Verkkopohjainen
tietojenkäsittely
Kaiser-Maier-Olkin –testi: 0,89, Chi-Square –testi: 896,212, Bartlett-testi: p=0,000
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Taulukko 62. Pääkomponenttianalyysin tulokset – ohjelmointi (A2).
Faktori/Osaamiskohde

Lataukset

Kommu-

Luotet-

Ominais-

%

naliteetti

tavuus

arvo

varianssista

0,932

3,55

0,71

2,36

Komponentti Komponentti
1

2

A2. Ohjelmointi

70,3

A2.1 Ohjelmointi I
Sovellusohjelmointi

0,894

0,297

0,89

Tietokantaohjelmointi

0,876

-

0,77

Spesifiset ohjelmointikielet

0,823

0,349

0,80

Algoritmit, tietorakenteet

0,794

0,359

0,76

Ohjelmoinnin teoriat

0,781

0,357

0,74

Käyttöliittymäohjelmointi

0,766

0,369

0,72

Web- ja

0,667

0,120

0,46

0,249

0,808

0,72

0,298

0,770

0,68

-

0,705

0,51

ja tiedon esitystavat

multimediaohjelmointi
A2.2 Ohjelmointi II
Mobiililaitteiden ja
sulautettujen järjestelmien
ohjelmointi
Reaaliaikaohjelmointi
Peliohjelmointi

Kaiser-Maier-Olkin –testi: 0,89, Chi-Square –testi: 1244,660, Bartlett-testi: p=0,000
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Taulukko 63. Pääkomponenttianalyysin tulokset – toteutusteknologiat (A3).
Faktori/Osaamiskohde

Lataukset

Kommu- Luotet- Ominaisnaliteetti

tavuus

arvo

0,834

3,15

0,800

2,95

%
varianssista

Komponentti Komponentti
1

2

A3. Toteutusteknologiat

60,9

A3.1 Toteutusteknologia I
Sovelluskehittimet

0,856

-

0,74

CASE-työvälineet

0,835

0,209

0,74

Ohjelmistoagenttiteknologiat

0,714

0,357

0,64

Konfiguraatioiden ja

0,695

0,49

versioiden hallinnan työkalut
ja tekniikat
Asiantuntijajärjestelmät

0,649

0,299

0,51

-

0,819

0,68

Virtuaalitodellisuustekniikat

0,287

0,752

0,65

Multimedia ja -

0,257

0,716

0,58

Digitaalisen median tekniikat

0,206

0,704

0,54

Web-teknologiat

0,382

0,646

0,52

A3.2 Toteutusteknologia II
Pelimoottorit

hypertekstiteknologiat

Kaiser-Maier-Olkin –testi: 0,84, Chi-Square –testi: 707,721, Bartlett-testi: p=0,000
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Taulukko 64. Pääkomponenttianalyysin tulokset – tiedon hallinta ja mallintaminen (A4).
Faktori/Osaamiskohde

Lataukset

Kommu-

Luotettavuus Ominaisarvo

naliteetti

%
varianssista

Komponentti 1
A4. Tiedon hallinta ja tiedon

68,3

mallintaminen
A4.1 Tiedonhallinta
Relaatiotietokantojen

0,948
0,906

0,80

0,886

0,75

0,876

0,72

0,867

0,72

Tietokantojen hallinta

0,848

0,75

Tietokantojen teoreettiset

0,846

0,72

6,83

teoreettiset perusteet
Tietokantojen suunnittelu ja
toteutus
Relaatiotietokantojen
käsittelykielet
Spesifiset tietokannat ja
relaatiotietokantajärjestelmät

perusteet
Hajautetut tietokannat

0,801

0,64

Oliotietokannat

0,770

0,59

Tiedon käsitteellistäminen

0,763

0,58

Tiedon rakenteellinen

0,675

0,46

mallintaminen
Kaiser-Maier-Olkin –testi: 0,92, Chi-Square –testi: 1463,056, Bartlett-testi: p=0,000
Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.
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Taulukko 65. Pääkomponenttianalyysin tulokset – Käyttöliittymät ja käytettävyys (A5).
Faktori/Osaamiskohde

Lataukset

Kommu-

Luotettavuus

Ominaisarvo

naliteetti

%
varianssista

Komponentti 1
A5. Käyttöliittymät ja

62,9

käytettävyys
A5.1 Käyttöliittymät ja

0,93

6,29

käytettävyys
Käytettävyyssuunnittel

0,883

0,78

0,865

0,75

0,848

0,72

0,846

0,72

0,814

0,66

0,798

0,64

0,774

0,60

0,773

0,60

0,711

0,51

0,576

0,33

u ja testaus
Ihminen tietotekniikan
käyttäjänä
Käyttöliittymien
graafinen suunnittelu
ja toteutus
Käyttäjävuorovaikutuk
sen ja käytettävyyden
suunnittelu
Syöttö- ja
tulostuslaitteet
käyttöliittyminä
Graafiset
käyttöliittymät
Käyttöliittymien
toteutusteknologiat ja
työkalut
Käyttöliittymien
suunnitteluperiaatteet,
tyylioppaat, standardit
ja heuristiikat
Komento- ja
luonnolliset kielet
käyttöliittyminä
Mobiilikäyttöliittymien
suunnittelu ja toteutus
Kaiser-Maier-Olkin –testi: 0,93, Chi-Square –testi: 1135,522, Bartlett-testi: p=0,000
Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.
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Taulukko 66. Pääkomponenttianalyysin tulokset – tietoturva (A6).
Faktori/Osaamiskohde

Lataukset

Kommu-

Luotettavuus

Ominaisarvo

naliteetti

%
varianssista

Komponentti 1
A6. Tietoturva

65,3

A6.1 Tietoturva
Systeemi- ja

0,940
0,853

0,728

0,842

0,708

0,835

0,697

0,808

0,652

0,805

0,647

0,804

0,646

0,802

0,643

0,785

0,617

0,781

0,610

0,760

0,578

6,35

käyttöjärjestelmätason
turvallisuus
Pääsynvalvonta ja
autentikointi
Tietoverkkojen
tietoturva
Sovellus- ja
tietojärjestelmätason
tason turvallisuus
Organisaation
tietoturva
Tietoturvan
kehittäminen
Yksityisyyden suoja ja
tietosuoja
Tietoturvan
teoreettiset perusteet
Väärinkäytön ja
tietokonerikollisuuden
torjunta
Turvaamistekniikat ja menetelmät
Kaiser-Maier-Olkin –testi: 0,92, Chi-Square –testi: 1230,380, Bartlett-testi: p=0,000
Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.
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Taulukko 67. Pääkomponenttianalyysin tulokset – tietojärjestelmien ja ohjelmistojen
kehittäminen/suunnittelulähestymistavat (B1).
Faktori/Osaamiskohde

Lataukset

Kommu-

Luotet-

Ominais-

%

naliteetti

tavuus

arvo

varianssista

Kompo- Kompo- Komponentti 1 nentti 2 nentti 3
B1. Tietojärjestelmien ja

75,3

ohjelmistojen kehittäminen,
suunnittelulähestymistavat
B1.1 Tietojärjestelmien ja

0,883

3,17

0,720

2,37

0,876

1,99

ohjelmistojen suunnittelu
Rakenteellinen analyysi ja

0,870

-

0,181

0,80

0,859

-

0,295

0,83

0,854

0,350

-

0,85

0,593

0,566

0,173

0,70

0,581

0,425

0,280

0,60

0,373

0,557

0,180

0,48

suunnittelu
Tietosuuntautunut analyysi
ja suunnittelu
Oliosuuntautunut analyysi
ja suunnittelu
Arkkitehtuuripohjainen
kehittäminen
Komponenttipohjainen
kehittäminen
Sosiotekninen ja
käyttäjäkeskeinen
suunnittelu
B1.2 Tietojärjestelmien ja
ohjelmistojen kehittäminen
Open Source -tyyppinen

0,164

0,874

-

0,80

-

0,744

0,377

0,70

kehittäminen
Ohjelmistokehityksen
ulkoistaminen
B1.3 Tietojärjestelmien
integrointikompetenssi
Valmisohjelmistopohjainen

0,188

0,168

0,905

0,88

0,231

0,280

0,872

0,89

kehittäminen ja ERPjärjestelmien käyttöönotto
Tietojärjestelmien
integrointi (EIA)
Kaiser-Maier-Olkin –testi: 0,83, Chi-Square –testi: 997,931, Bartlett-testi: p=0,000

Taulukko 68. Pääkomponenttianalyysin tulokset – Prosessimallit ja suunnitteluvaiheet
(B2).
Faktori/Osaamiskohde

Lataukset

Kommu-

Luotet-

Ominais-

%

naliteetti

tavuus

arvo

varianssista

Komponentti Komponentti
1

2

B2. Prosessimallit ja

71,2

suunnitteluvaiheet
B2.1 Kehitysprosessit
Kehitysprosessin

0,848

0,244

0,78

Prosessimallit

0,846

0,244

0,77

Arviointi

0,801

0,279

0,72

Vaatimusmäärittely ja

0,707

0,431

0,69

0,688

0,345

0,59

Toteutus

0,125

0,812

0,81

Tekninen suunnittelu

0,355

0,812

0,78

Testaus ja tarkastukset

0,362

0,811

0,79

Ylläpito ja jatkokehitys

0,453

0,687

0,68

Käyttöönotto

0,434

0,567

0,50

0,896

3,71

0,889

3,41

vaiheet ja elinkaaren
hallinta

vaatimusten hallinta
Protoilut
B2.2 Tekninen toteutus

Kaiser-Maier-Olkin –testi: 0,88, Chi-Square –testi: 1157,535, Bartlett-testi: p=0,000
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Taulukko 69. Pääkomponenttianalyysin tulokset – sovellustietämys (B3).
Faktori/Osaamiskohde

Lataukset
Kompo-

Kompo-

nentti 1

nentti 2

Kommu-

Luotet-

Ominais-

%

naliteetti

tavuus

arvo

varianssista

0,86

3,62

0,74

2,53

B3. Sovellustietämys

61,4

B3.1 Sovellus I
Johdon tietojärjestelmät,

0,846

-

0,72

päätöksenteon tukijärjestelmät
+ Business Intelligence
Operatiiviset tietojärjestelmät

0,757

-

0,58

Elektronisten dokumenttien

0,748

0,200

0,60

0,545

0,537

0,64

0,741

0,298

0,55

0,697

0,250

0,58

0,615

0,450

0,59

Paikkatietojärjestelmät

-

0,769

0,64

Mobiilit

-

0,805

0,65

0,215

0,775

0,60

hallinnan sovellukset
Sähköisen kaupankäynnin
sovellukset
Tietämyksen hallinnan
sovellukset
Ryhmätyösovellukset
(groupware)
Web-tietojärjestelmät ja
yritysportaalit
B3.2 Sovellus II

tietojärjestelmät/sovellukset
Pelit ja
virtuaalitodellisuussovellukset
Kaiser-Maier-Olkin –testi: 0,85, Chi-Square –testi: 673,267, Bartlett-testi: p=0,000
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Taulukko 70. Pääkomponenttianalyysin tulokset – sovellusaluetietämys (B4).
Faktori/Osaamiskohde

Lataukset
Kompo-

Kompo-

nentti 1

nentti 2

Kommu-

Luotet-

Ominais-

%

naliteetti

tavuus

arvo

varianssista

B4. Yleinen

61,4

sovellusaluetietämys
B4.1 Sovellusalue I
Taloushallinto ja

0,87
0,904

-

0,87

3,76

0,73

2,38

0,82

laskentatoimi
Myynti ja markkinointi

0,886

0,196

0,82

Henkilöstöhallinto

0,871

-

0,76

Logistiikka ja valmistus

0,744

0,276

0,63

Pankki- ja

0,526

0,427

0,46

0,514

0,358

0,39

0,463

0,381

vakuutustoiminta
Terveydenhuolto ja
biotekniikka
Opetus ja oppiminen
B4.2 Sovellusalue II
Matkailu
Pelit
Metsä- ja puuteollisuus

0,36
0,73

0,246

0,831

0,75

-

0,760

0,58

0,161

0,733

0,56

Kaiser-Maier-Olkin –testi: 0,83, Chi-Square –testi: 803,844, Bartlett-testi: p=0,000
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Taulukko 71. Pääkomponenttianalyysin tulokset – organiosaatio- ja liiketoimintatietämys sekä johtaminen (B5).
Faktori/Osaamiskohde

Lataukset

Kommu-

Luotettavuus

Ominaisarvo

naliteetti

%
varianssista

Komponentti 1
B5. Organisaatio- ja

58,1

liiketoimintatietämys sekä
johtaminen
B5.1 Organisaatiotietämys ja

0,918

5,81

johtaminen
Suunnittelu- ja

0,859

0,74

0,848

0,72

päätöksenteon teoriat
Johtamisteoriat ja menetelmät
Esimies- ja johtamistaidot

0,836

070

Liiketoiminnan teoreettiset

0,820

0,67

0,809

0,65

0,774

0,60

0,718

0,52

0,697

0,49

Sähköinen liiketoiminta

0,611

0,37

Tuotteistaminen ja

0,598

0,36

perusteet
Liiketoimintaprosessit ja
niiden
uudelleensuunnittelu
Organisaatiorakenteet,
organisaatiokulttuuri ja politiikka
Projektien suunnittelu ja
johtaminen
Asiakkuuksien ja
alihankkijoiden hallinta,
toimitusketjun hallinta

ohjelmistotuotehallinta
Kaiser-Maier-Olkin –testi: 0,91, Chi-Square –testi: 051,043, Bartlett-testi: p=0,000
Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.
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Taulukko 72. Pääkomponenttianalyysin tulokset – viestintä- ja yhteistyötaidot (B6).
Faktori/Osaamiskohde

Lataukset
Kompo-

Kompo-

nentti 1

nentti 2

Kommu-

Luotet-

Ominais-

%

naliteetti

tavuus

arvo

varianssista

0,858

3,50

0,829

3,00

B6. Viestintä- ja yhteistyötaidot

65,0 %

B6.1 Henkilökohtaiset
ominaisuudet
Loogisuus ja analyyttisyys

0,829

0,143

0,708

Ongelmanratkaisutaidot

0,826

0,193

0,720

Kriittisen ajattelun taidot

0,770

0,307

0,688

Suunnittelu- ja

0,724

0,333

0,635

0,537

0,492

0,530

organisointitaidot
Innovatiivisuus ja luovuus
B6.2 Viestintä- ja
yhteistyötaidot
Suullinen ja kirjallinen

0,222

0,798

0,686

viestintä
Kansainvälisyystaidot

-

0,734

0,541

Ryhmätyötaidot

0,385

0,703

0,643

Neuvottelutaidot

0,547

0,655

0,728

Sosiaaliset taidot

0,469

0,632

0,619

Kaiser-Maier-Olkin –testi: 0,90, Chi-Square –testi: 862,102, Bartlett-testi: p=0,000
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Taulukko 73. Pääkomponenttianalyysin tulokset – muut (B7).
Faktori/Osaamiskohde

Lataukset

Kommu-

Luotet-

naliteetti

tavuus

Ominais % variarvo

0,821

2,32

0,814

1,94

0,732

1,89

0,834

1,75

anssista

Kompo- Kompo- Kompo Komponentti 1 nentti 2 nentti 3 nentti 4
B7. Muut

79,0 %

B7.1 Elektroniikka ja
fysiikka
Elektroniikka

,907

0,108

0,180

-

Digitaalitekniikka

,870

0,118

0,164

-

0,87
0,81

Fysiikka

,617

0,46

-

-

0,62

B7.2 Tilastointi ja
matematiikka
Matematiikka ja

0,294

,861

-

0,147

0,83

-

,835

0,235

0,182

0,81

laskenta
Tilastointi
B7.3 Eettiset ja
yhteiskunnalliset taidot
Copyright,

0,145

-

,892

-

0,82

-

0,448

,746

-

0,76

patenttisuojat ja
lisenssit
Asiantuntijuusalueet
Uudet teknologiat

,636

0,63

B7.4 Ohjelmisto- ja
käyttäjätuki
Tekninen tuki

0,24

-

-

,903

0,89

Ohjelmisto- ja

-

0,228

0,122

,899

0,88

käyttäjätuki
Kaiser-Maier-Olkin –testi: 0,72, Chi-Square –testi: 742,825, Bartlett-testi: p=0,000
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Liite 5 Opiskelijatyytyväisyysmuuttujien
pääkomponenttilataukset
Taulukko 74. Opiskelijatyytyväisyyden pääkomponenttilataukset (n = 194).
Lataukset

Kommu-

Luotet-

Ominais-

% varians-

Komponentti Komponentti

naliteetti

tavuus

arvo

sista

0,618

4,24

0,867

1,70

Pääkomponentti/ Muuttuja
1

2

1. Opiskeilijatyytyväisyys

66,0

1.1 Koulutusalatyytyväisyys
Tyytyväisyys suuntau-

0,737

0,198

0,58

0,817

-

0,68

0,189

0,792

0,66

-

0,797

0,64

-

0,824

0,68

0,315

0,742

0,65

0,451

0,673

0,66

0,263

0,826

0,75

0,279

0,753

0,66

tumisvaihtoehtoon
Tyytyväisyys koulutusalaan
1.2 Opiskelutyytyväisyys
Tyytyväisyys opetustarjontaan
Tyytyväisyys opetuksen
laatuun
Tyytyväisyys opetussisältöön
Tyytyväisyys yliopistoon
ja laitokseen
Tyytyväisyys suoritettuun tutkintoon
Tyytyväisyys koulutukseen
Tyytyväisyys opiskeluun

Kaiser-Maier-Olkin –testi: 0,91, Chi-Square –testi: 777,865, Bartlett-testi: p=0,000
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Liite 6 PLS-mallinnuksen estimoinnin tulokset
Taulukko 75. Bootstrap-estimoinnin keskeiset tulokset.
Latentti muuttuja
Osaamistarpeet

Indikaattori
Ohjelmointi

Inner

Std.

Weight

Error

VIF

-0,62**

0,22

3,2

Toteutusteknologiat

0,30*

0,22

3,0

Organisaatio- ja liiketoimintatietämys sekä

0,65**

0,23

2,6

johtaminen
Viestintä- ja yhteistyötaidot
Osaamisvalmiudet

-0,26*

0,17

3,1

Muu tietämys

0,46*

0,27

2,5

Ohjelmointi

0,61**

0,16

1,7

-0,29*

0,18

2,2

0,65*

0,16

3,1

Toteutusteknologiat
Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen,
suunnittelulähestymistavat
Prosessimallit ja suunnitteluvaiheet

-0,52*

0,20

2,1

Yleinen sovellusaluetietämys

0,59*

0,20

1,8

Organisaatio- ja liiketoimintatietämys sekä

0,36*

0,29

2,9

johtaminen
Kuilut

-0,56**

0,20

1,8

Toteutusteknologiat

Ohjelmointi

0,21*

0,19

2,2

Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen,

0,32*

0,24

2,9

0,82***

0,18

2,8

-0,31*

0,15

1,8

1,00

-

-

suunnittelulähestymistavat
Organisaatio- ja liiketoimintatietämys sekä
johtaminen
Viestintä- ja yhteistyötaidot
Koul.alatyytyväisyys

Tyytyväisyys valittuun koulutusalaan

Sig. (2-tailed): P <0,001=***, p<0,01=**, p<0,05=*

Taulukko 76. Reflektiivisen opiskelutyytyväisyysmuuttujan faktorilataukset.
Latentti muuttuja

Indikaattori

Faktorilataus

Luotettavuus

Opiskelutyytyväisyys

Tyytyväisyys opiskeluun

0,91

0,92

Tyytyväisyys koulutukseen

0,86

Tyytyväisyys tutkintoon

0,89
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Liite 7 Osaamistarpeiden ja osaamisvalmiuksien
korrelaatiomatriisi.
Taulukko 77. Osaamistarpeiden ja osaamisvalmiuksien keskinäiset korrelaatiot.
Valm./tarpeet
A1V
A2V
A3V
A4V
A5V
A6V
B1V
B2V
B3V
B4V
B5V
B6V
B7V

A1T

A2T

A3T

A4T

A5T

A6T

B1T

B2T

B3T

B4T

B5T

B6T

B7T

0,49**
0,60**
0,41**
0,40**
0,44**
0,32**
0,46**
0,26*
0,47**
0,59**
0,33**
0,13
0,53**
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