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Käytetyt englannin kieliset lyhennykset 
 

BYOD Bring Your Own Device 

Cedefop European Centre for the Development of Vocational Training 

CEFR Common European Framework of Reference for Languages 

DG EAC Directorate General for Education, Audiovisuals and Culture 

DG EMPL Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion 

DigComp Digital Competence Framework for citizens 

e-CF e-Competence Framework 

ECVET European credit system for vocational education and training 

EQAVET European quality assurance in vocational education and training 

EntreComp Entrepreneurship Competence Framework 

EQF European Qualifications Framework 

ESCO European multilingual classification of Skills, Competences, Qualifications 
and Occupations 

EU European Union 

GDPR General Data Protection Regulation 

HVET Higher Vocational Education and Training 

I4.0 Industry 4.0 

ICT Information and Communication Technology 

IoT Internet of Things 

IPR Intellectual Property Rights 

IR4 Fourth Industrial Revolution 

IT Information Technology 

JRC Joint Research Centre 

KSA Knowledge, skills, attitudes 

MOOC Massive Online Open Course 

OER Open Educational Resources 

PBL Project-based learning 

PDCA Plan-Do-Check-Act 

PoC Proof of concept 

VET Vocational Education and Training 

XPM Extreme Project Management 
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Esipuhe 
”Fit for 4.0: tarining trainers and teachers for the 4.0 paradigm” -hanke on Euroopan komission 

rahoittama Erasmus + -ohjelmaan sisältyvä hanke. Sen tavoitteena on tukea kouluttajia ja 

opettajia siirtymään kohti sellaista käsitystä opetuksesta ja opiskelusta, joita ns. neljäs teollinen 

vallankumous edellyttää ja digitaalisen teknologia kehittyminen mahdollistaa. ”Teollisuus 4.0”, 

”digitaalinen vallankumous”, ”älykkäät tehtaat” ja ”globalisaatio” ovat avainsanoja, jotka kuvaavat 

teollisen tuotannon nykyistä kehitystä. ”4.0 -paradigma” ei rajoitu pelkästään teollisuuteen, vaan 

se kuvaa myös koko yhteiskunnan muutosta. 

Ammatillinen koulutus voi olla edellä kävijöiden joukossa tällaisessa kehityksessä. Näyttää 

kuitenkin siltä, että opettajat ja kouluttajat eivät kuitenkaan ole riittävän tietoisia muutoksen 

kaikista ulottuvuuksista. Monet opettajista keskittyvät edelleen enemmälti opettamiseen kuin 

opiskelijoidensa oppimiseen. Eräät eivät ole tietoisia siitä, kuinka jo olemassa olevia online -

välineitä voidaan hyödyntää opiskelussa ja opetuksessa. Opettajien välillä ei myöskään ole 

riittävästi keskinäistä vuorovaikutusta. 

Ammatillisessa koulutuksessa on päivitettävä menettelytapoja sekä edistettävä yhteistyötä 
kouluttajien ja opettajien, opiskelijoiden, koulutuksen järjestäjien, yritysten, yhteisöjen ja 
viranomaisten välillä. Fit for 4.0 -hankkeen tavoitteena on vastata tähän haasteeseen kuvaamalla 
sitä osaamista, jota opettajat ja kouluttajat ammatillisessa koulutuksessa tarvitsevat. Tavoitteena 
on myös kehittää ja testata opettajille ja kouluttajille suunnattuja, 4.0 -paradigman mukaisia 
koulutusmoduuleja yhteistyössä yritysten kanssa. Hankkeen toteutuksesta vastaa hankekonsortio, 
jossa on mukana kymmenen kumppania kahdeksasta EU:n jäsenvaltiosta: Italiasta, Itävallasta, 
Belgiasta, Tanskasta, Suomesta, Portugalista, Ruotsista ja Yhdistyneistä kuningaskunnista. 
 
Tämä asiakirja on ensimmäinen hanketuotos, jossa esitellään luettelo ja kuvaus niistä 
osaamisista, joita opettajilta ja kouluttajilta vaaditaan, jotta he osaavat ohjata ja 
tukea opiskelijoitaan 4.0 -taitojen kehittämisessä. Nämä osaamiset sisällytetään tämän hankkeen 

kouluttajakoulutusohjelmiin.  
 
Tässä ovat esillä: 

 kumppanien suorittamat kansalliset tutkimukset osaamisten tunnistamiseksi ja 
valitsemiseksi; 

 luettelo osaamisista, jotka tullaan sisällyttämään kouluttajakoulutusohjelmiin 

 osaamisten kuvausmalli (esim. tiedot, taidot, asenteet, autonomia, vastuu jne.,                  
luokka – monialaiset, alakohtaiset jne.) ja taso – perus-, keskitaso- ja edistynyt jne.). 
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1. Fit for 4.0 -hanke 
 

Hankkeen perustelut 
 
Hankkeessa on kolme vaihetta: 
 
Vaihe 1 perustuu uusiin tutkimuksiin ja niihin kokemuksiin, jotka kumppanimaiden opettajat ovat 
koonneet Teollisuus 4.0 kehityksen mukanaan tuomista muutoksista. Tämän vaiheen tavoitteena 
on 

 kuvata kouluttajien ja opettajien osaamistarpeita eritysesti mekaanikko-, mekatroniikka- ja 
autoteollisuudessa. Erityistä huomiota kiinnitetään tieto- ja viestintätekniikan taitoihin, 
samoin kuin myös muihin ns. geneerisiin taitoihin. 

 tuottaa sellainen online -työkalu, jonka avulla kouluttajat voivat itse arvioida omaa 4.0 -
osaamistaan. 

 

Vaiheessa 2 suunnitellaan koulutusohjelma kouluttajille, ja sitä myös testataan. Koulutusohjelma 
perustuu osaamistavoitteisiin ja sen toteuttamisessa käytetään tietoteknisiä välineitä kattavalla ja 
”älykkäällä” tavalla. Erityisesti oppimistavoitteiden laatiminen tehdään yhteistyössä teollisuuden 
kanssa. 
 
Koulutusohjelmaan sisältyy esimerkiksi:  

 4.0-paradigma: skenaario, jonka perustana on tavaroiden ja palvelujen arvonluontiketju 
globaalissa ympäristössä 

 4.0:n mahdollistavat keskeiset teknologiat 

 ”4.0 -oppimiskokemusten” ja opetuksen suunnittelu 

 4.0 monialaisena ilmiönä; koulutuksen edellyttämä yhteistyö eri alojen opettajien kesken 

 yhteistyön kehittäminen kouluttajien ja yritysten välillä 

 kouluttajien ja yritysten yhteistyö oppimistulosten arvioinnissa (ml. informaali ja non-
formaali oppiminen) 

 kouluttajan oman osaamisen jatkuva ylläpitäminen 
 

Koulutuksen toteutetaan MOOC -kursseina (Massive Online Open Course) mukaan lukien 
koulutukseen sisältyvät erilaiset harjoitukset, videomateriaalit ja tutkimusmateriaalit. 
 
Vaiheen 3 tavoitteena on varmistaa tulosten yleistettävyys ja vaikuttavuus osallistujamaissa. 
Eri maiden pilotoijakouluttajat hyödyntävät hankkeen tuloksia jokapäiväisessä työssään 
voidessaan uudistaa kokonaisia koulutusohjelmia tai osia niistä. Kouluttajat ja opiskelijat eri 
osallistujamaissa pyrkivät kehittämään parhaita käytäntöjä erilaisten kilpailujenkin avulla. 
Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan hankekumppaneiden yhteistyönä ja tulosten 
perusteella muotoillaan yhteisiä toimintaa koskevia ohjeistoja.  
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Hankkeen tavoitteet  
 
Tämän hankkeen tavoitteena on:  

 kuvata sen didaktisen ja muun pedagogisen osaamisen vähimmäistaso, joka 
edellytetään korkea-asteen ammatillisilta opettajilta ja kouluttajilta, huomioiden 
erityisesti 4.0 -ajattelu;  
 kehittää sellainen työkalu osaamisen itsearviointia varten, joka mahdollistaa sen, 
että opettajat voivat arvioida valmiuksiaan toimia 4.0- paradigman mukaisissa 
ympäristöissä; 
 kehittää ja testata yhteistyössä eri yritysten kanssa kouluttajille suunnattuja 
työkaluja, MOOC -kurssin (Massive Online Open Course) muodossa toteutettavaa 
koulutusohjelmaa, joka sisältää esimerkkejä koulutusmateriaaleista, sekä 
innovatiivisista opetuksen, oppimisen ja arvioinnin menetelmistä;  
 toteuttaa edellä mainittu MOOC-koulutus kouluttajaryhmän kanssa, joka 
koulutuksessaan pilotoi koulutusmoduulien/-ohjelmien yhteissuunnittelua yritysten 
kanssa;  
 mahdollistaa edellä mainittujen tuotteiden vapaa saatavuus kaikille muillekin kuin 
hankekumppaneille pilottikoulutuksessa hyödynnettävän Open Educational Resources 
(OER) -tietokannan avulla 
 tehdä suosituksia ja aloitteita paikallisille, kansallisille sekä EU:n päätöksentekijöille 
opettajien ja kouluttajien osaamisen päivittämistä varten.  
 

Toiminnan riittävän konkreettisuuden varmistamiseksi hanke suuntautuu mekaniikan, 
mekatroniikan ja autoteollisuuden aloille. Digitaalinen vallankumous on näillä aloilla jo tapahtunut, 
ja korkealuokkainen digitaalinen osaaminen on välttämätöntä näillä aloilla työskentelevillä. Näiden 
alojen yrityksillä on siten kokemusta digitaalisessa ympäristössä toimimisesta. 
 

Kouluttajien koulutusohjelman (The train-the-trainer programme) tavoitteena on edistää 
kouluttajien didaktista osaamista hyödyntämällä innovatiivisia menetelmiä ja välineitä, jotta 4.0 -
paradigman mukainen toiminta tulee osaksi päivittäistä työtä. Tämän vuoksi koulutuksessa 
käsitellään sellaisia asioita, jotka lisäävät osallistujien ymmärrystä 4.0 -paradigman mukaisesta 
opiskelusta ja työntekemisestä, ja siitä miten suunnitellaan ja toteutetaan monialaisia 4.0 -
koulutuksia yhdessä kollegojen ja yritysten kanssa. Koulutuksessa tarkastellaan myös, kuinka 
voidaan käyttää sellaisia opiskelumenetelmiä, jotka ovat eri alojen työprosesseille tyypillisiä 
toimintatapoja.  
 

Koulutusohjelmaan osallistuvat kouluttajat vierailevat yrityksissä, keskustelevat 
kollegojensa ja eri asiantuntijoiden kanssa kasvokkain ja etäyhteyksin näkemyksiä ja 
kokemuksia vaihtaen sekä Design Thinking -ajattelua ja Instructional Design -tekniikoita 
hyödyntäen. 
 

Hankkeen päätuloksina on hankkeen päätyttyä olemassa:  
 nykyistä enemmän ammattitaitoisia ammatillisia opettajia ja kouluttajia;  

 laadultaan parempia oppimistuloksia, joka johtaa opiskelijoiden parempaan 
työllistymiseen ja ammatillisen koulutuksen vetovoiman lisääntymiseen;  



 

Set of competences to be targeted by the train-the-trainer programme – 5 

 uutta ja vakiintunutta yhteistyötä koulutuksen järjestäjien, opettajien ja yritysten 
kesken;  
 eri aloille ja Euroopan maihin sopivia työkaluja erilaisten koulutusten käyttöön.   

Kuviossa 1 esitetään hankkeen keskeiset osat. 
 

 

 

Kuvio 1. Fit-for-four -hanke 
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2. Hankkeen taustaa 

2.1. Teollisuus 4.0 ja neljäs teollinen    vallankumous 
Termi ”Teollisuus 4.0 ("Industrie 4.0, lyhyemmin I4.0 tai vain I4,) on peräisin Saksan hallituksen 
high tech  -strategiaan liittyvästä hankkeesta vuodelta 2011.  Hankkeessa edistettiin 
teollisuustuotannon digitalisointia vastaamaan kiristyvän kansainvälisen kilpailun tuomiin 
haasteisiin Saksan ja EU:n ja muun maailman välillä. Teollisuus 4.0. – käsitteen sijaan ehdotettiin 
useita muitakin vaihtoehtoja. Voidaan sanoa, että Teollisuus 4.0 on käsite, johon sisältyy 
teollisuustuotannon automatisointiin liittyvät asiat (ml. kyberfyysiset järjestelmät), Esineiden 
Internet, pilvilaskenta ja kognitiivinen laskenta sekä älykkäiden tehtaiden  kehittäminen. Useat 
kirjoittajat toteavat, että Teollisuus 4.0 pyrkii integroimaan yhdeksän erityisesti 
teollisuustuotannossa jo aiemmin esillä ollutta käsitettä. (kuvio 2). 

  

 

Kuvio 2. Teollisuus 4.0:n yhdeksän pilaria 
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Aluksi termi Teollisuus 4.0 liittyi vain teollisuustuotantoon. Varsin pian sen ymmärrettiin kuitenkin 
kuvaavan laajemminkin erilaisiin tuotanto- ja arvonluontiprosesseihin liittyvää digitaalista 
murrosta.  
 
Maailman talousfoorumin puheenjohtaja Klaus Schwab esitteli vuonna 2015 termin Neljäs 
teollinen vallankumous (“Fourth Industrial Revolution” (IR4.0)). Termi kuvaa maailmaa, jossa 
yksilöt liikkuvat digitaalisen verkkojen ja reaalielämän välillä erilaisten teknologisten ratkaisujen 
avulla. Termi pyrkii liittämään nykyisen kehityskulun aiempiin teollisiin vallankumouksiin kuvion 3 
osoittamalla tavalla. 

 

 

Kuvio 3. Teolliset vallankumoukset 

 

2.2. Neljännen teollisen vallankumouksen aiheuttamat 
osaamisvaatimukset  

 

Neljännen teollisen vallankumouksen edistyminen liudentaa fyysisen, digitaalisen ja biologisen 
maailman rajoja. Tämän kehityskulun vetureina ovat olleet edistysaskelet tekoälyn, robotiikan, 
Esineiden Internetin, itsekulkevien ajoneuvojen, bio- ja nanoteknologia, 3-D tulostuksen, 
materiaaliteknologian, kvanttilaskennan and energian varastoinnin alueilla.   
 
Neljäs teollinen vallankumous ei kuitenkaan koske pelkästään teknologisia ratkaisuja. Se muuttaa 
tuotantoelämää kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi on arvioitava uudelleen a) vertikaalisten ja 
horisontaalisten arvoketjujen digitalisointi- ja integrointimahdollisuudet ja b) yleensä ottaen koko 
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liiketoimintamalli asiakasrajapinnoilla tapahtuvan toiminnan optimoimiseksi. Teollisuus 4.0 -
ajattelu tuo mukanaan merkittäviä muutoksia työprosesseihin, mikä puolestaan haastaa 
uudenlaiseen ajatteluun siitä, miten erilaiset työprosessit käytännössä toteutetaan ja miten niissä 
toimitaan. Teknologian edistymisen vuoksi nykyisistä ja tulevista työtehtävistä selviytyminen vaatii 
uuden laisia osaamisia. Yleisesti on ymmärretty, että vaikka eri aloilla vaaditaan erilaistakin 
osaamista, on eri aloilla vaadittavissa osaamisissa myös paljon yhteisiä piirteitä. 
 

Useiden tutkijoiden mielestä vahvat sosiaaliset ja yhteistoiminnalliset taidot ovat tulevaisuudessa 
yhtä tärkeitä, kuin työhön liittyvä tekninen osaaminen.  Älykkäät koneet ja laitteet huolehtivat yhä 
laajemmin varsinaisesta tuotannollisesta työstä. Ne eivät kuitenkaan – ainakaan vielä – kykene 
päättelyä vaativaan toimintaan, eikä niillä ole kykyä empatiaan, joka on ihmisyhteisöissä tärkeä 
elementti. Lisääntyvä vuorovaikutus älykkäiden koneiden kanssa vaatiikin tunneälyä, kriittistä 
ajattelukykyä, luovuutta, viestintä- ja yhteistyötaitoja, johtajuusosaamista ja 
tiimityötaitoja.  Tuotantotoiminta älykkäissä tehtaissa vaatii myös sellaista empatiakykyä ja kykyä 
päättelyyn, joihin koneet eivät (vielä) kykene. 
 
Paras ratkaisu ei siis ole se, että koneet työskentelevät tehtaissa yksin, vaan tarvitaan koneiden ja 
ihmisten yhteistoimintaa. Koulutusinstituutioiden onkin kyettävä tuottamaan teoreettisen 
osaamisen lisäksi myös käytännöllisiä taitoja, sosiaalisia taitoja sekä vastuullisuutta, eettistä ja 
arvo-osaamista ja yrittäjyysvalmiuksia, oppimisvalmiuksia ja innovaatio-osaamista. Näiden lisäksi 
tarvitaan vielä digitaalista osaamista ja urataitoja. Tekninen koulutus ei voi siten kohdistua vain 
ammattispesifiin osaamiseen, vaan tarvitaan myös käyttäytymistaitoja ja tieteiden alat ylittävää 
asioiden ymmärtämistä. Lisäksi Teollisuus 4.0 -teknologioiden nopea kehittyminen edellyttää 
työntekijöiltä jatkuvan oppimisen taitoja. Muina tulevaisuuden osaamisina mainitaan usein 
tunneäly, proaktiivinen ajattelukyky, ongelmanratkaisutaidot, prosessien uudelleen 
muotoilutaidot jne. 

2.3. Teollinen vallankumous 4.0 ja Koulutus 4.0 
Edellisessä kappaleessa esillä ollut laaja ja vielä täsmentymätön kuva kertoo, että TV 4.0 vaikuttaa 
liiketoiminnan ja ihmisten lisäksi myös koulutukseen ja kasvatukseen.  
 

Teollisuus 4.0 ympäristön kehittyminen tarvitsee tuekseen sellaista koulutusta, joka edistää sen 
vaatimaa osaamista. Teollisuuden ja korkea-asteen ammatillisten oppilaitosten yhteistyön tulisi 
edistää aitojen ongelmien ratkaisemista. Perinteiset oppiaineet tarvitsevat tuekseen tekniseen 
erikoistumiseen tähtääviä opintoja ja projektioppimista. Keskeisenä päämääränä on oltava sen 
varmistaminen, että opiskelijat havaitsevat opiskeltavien asioiden merkityksen ja mielekkyyden 
tulevassa työelämässä. Koulutuksen monialaisuus, avoimissa oppimisympäristöissä toimiminen ja 
opiskelun henkilökohtaistaminen ovat opiskelun keskeisiä elementtejä. Teollisuus 4.0:n aikakausi 
edellyttää korkea-asteen koulutuksen kehittämistä siten, että se kykenee tuottamaan sellaisia 
kognitiivisia taitoja, joita toimiminen Teollisuus 4.0 -ympäristössä vaatii. Avoimet 
koulutusmarkkinat valtaavat alaa, joten myös perinteisten korkea-asteen oppilaitosten on 
seurattava avoimien markkinoiden toimintamalleja. 
 

Koulutus 4.0 on kehittynyt vastaamaan neljännen teollisen vallankumouksen haasteisiin.  
Tämä koulutuksen uusi visio tuottaa opiskelijoille paitsi tietoja ja taitoja, mutta myös 
osoittaa mistä ja miten tällaisia osaamisia voidaan hankkia. Opiskelua tuetaan 
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oppimisympäristöjen henkilökohtaisen suunnittelun ja opiskeluanalytiikan avulla. 
Vertaisoppijoista tulee tärkeitä opiskelussa.  Opitaan yhdessä ja toisilta. Opettajalla on 
tällaisessa tilanteessa oppimista tukevan fasilitaattorin rooli.  
 

Fiskin mukaan Koulutus 4.0: aan liittyy keskeisesti seuraat yhdeksän kehityskulkua:  
1. Opiskelija voi opiskella missä ja milloin vain. e-Opiskelun välineet tarjoavat 
hyviä mahdollisuuksia etäopiskeluun omalla tahdilla. Yhteistoiminnallinen asioiden 
käsittely voi edellyttää kasvokkaistilanteita, kun taas teoreettinen tieto voidaan 
hankkia muualla kuin luokkassa. 
2. Opiskelu henkilökohtaistuu. Oppiminen etenee osaamistasolta toiselle 
ykslöllisessä tahdissa. Positiivinen palaute vahvistaa opiskelijan luottamusta omiin 
kykyihinsä ja tuottaa myönteisiä kokemuksia oppimistulosten etenemisestä. 
Oppimistehtävät vaikeutuvat aina eri osaamistasoille pääsemisen myötä. 
3. Opiskelija voivat valita heille sopivan tavan opiskella. Vaikka oppimisen 
tavoitteet ja osaamisvaatimukset määritelläänkin koulutuksen järjestäjän 
toimesta, opiskelijat voivat valita heille sopivan tavan opiskella.  
4. Projektiopiskelu laajenee. Tietojen ja taitojen soveltaminen mahdollistuu 
pienten opiskeluun sisältyvien projektien avulla. Projekteissa opitaan myöhemmin 
työelämässä tarvittavia taitoja, kuten esim. toiminnan organisoinnin ja ajan 
hallinnan taitoja sekä yhteistoiminnallisia taitoja.  
5. Oppiminen etenee tekemisen kautta erilaisten harjoittelujen ja projektien 
muodossa. Teknologisten ratkaisujen kehittyminen mahdollistaa eräiden 
oppimisen osa-alueiden oppimisen entistä tehokkaammin antaen enemmän tilaa 
sellaisten asioiden oppimiselle, jotka edellyttävät kasvokkain tapahtuvaa 
toimintaa.  
6. Informaation tulkinnasta ja päättelytaidoista tulee aiempaa 
merkityksellisempää osaamista. Matemaattisen lukutaidon manuaalisen osan 
merkityksellisyys puolestaan vähenee, kun tietokoneet tekevät tilastollisia 
analyysejä ja ennakoivat tulevaisuuden trendejä.  
7. Osaamisen arviointi muuttuu. Aiemmat arviointitavat menettävät 
merkityksensä, kun opiskelijoiden tietoja voidaan arvioida opiskeluprosessin 
aikana ja käytännön taitoja voidaan arvioida käytännön tilanteissa projekteissa.  
8. Opiskelijoiden mielipiteitä huomioidaan opetuksen suunnittelussa. Heidän 
mielipiteensä auttavat pitämään opetussuunnitelmia ajanmukaisina ja hyödyllisinä. 
9. Opiskelijoista tulee aiempaa itsenäisempiä suhteessa omaan opiskeluunsa. 
Opettaja siirtyy fasilitaattorin rooliin, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea  
opiskelijoita heidän oppimisprosesseissaan. 
 

Nämä Koulutus 4.0:n yhdeksän trendiä siirtävät keskeisen vastuun opiskelusta 
opettajalta opiskelijalle. Tällainen muutos ei kuitenkaan uhkaa opettajien perinteistä 
asemaa oppimisprosessien johtajina ja opiskelun tukijoina.  
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3. Työpaketti 1 – osa 1: survey -tutkimus 

3.1. Tavoite ja kohde 
Useat tutkimukset ja tämän hankkeen kumppanuusmaiden kansalliset pyrkimykset osoittavat, että 
opettajien osaamista on tarpeen päivittää 4.0 -paradigman edellyttämälle tasolle monilla eri 
osaamisalueilla. Erityisesti niissä kiinnitetään huomiota ns. geneerisiin osaamisiin ammattispesifin 
osaamisen rinnalla. Uuden teollisen vallankumouksen tuomia osaamisvaatimuksia ei kuitenkaan ole 
syvällisesti ymmärretty. Sen vuoksi tämä työpaketti keskittyy geneerisiin osaamisiin. 
 
Tämän työpaketin tavoite on identifioida ja kuvata ne osaamiset, joita opettajilla ja kouluttajilla 
tulee olla pystyäkseen kouluttamaan opiskelijoitaan 4.0 -osaamisiin. Hankkeen myöhemmässä 
vaiheessa laadittava kouluttajille tarkoitettu koulutusohjelma tulee perustumaan näihin osaamisiin. 
 
Jotta analyysista ei tulisi liian laaja, hankekumppanit sopivat seuraavista asioista: 

a. Kouluttajat ja opettajat toimivat kansallisten säädösten mukaisesti. 
b. Kohta a:han liittyy oletus, että opettajat ja kouluttajat hallitsevat opetuksensa 

ammattispesifin sisällön ja kykenevät pitämään sisällöllisen osaamisensa ajantasaisena. 
c. Vaikka neljäs teollinen vallankumous onkin tiiviisti sidoksissa teknologia kehittymiseen, 

tässä hankkeessa opettajuutta ei nähdä viimeisimpien teknologisten innovaatioiden 
asiantuntijuutena eikä uusimpien didaktisten temppujen hallitsijana. Tässä hankkeessa 
opettajuutta, joka keskittyy opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukemiseen ja joka pystyy 
tarjoamaan opiskelijoilleen kognitiivisia, toiminnallisia ja eettisiä välineitä työelämässä ja 
kansalaisena toimimiseen. 

d. Hankkeessa keskitytään sellaisiin koulutuksiin, jotka tuottavat EQF tasojen 4, 5 ja 6 tasoista 
osaamista. 

e. Hankekumppanit ovat tietoisia siitä, että EQF tasoihin (erityisesti tasoihin 4 ja 5) voidaan 
eri kumppanivaltioiden kansallisissa tutkintojen viitekehyksissä sisällyttää erilaisia 
koulutuksia. Pitäytymällä EQF:ssa määritettyihin tasoihin hankekumppanit vahvistavat 
yhteiseurooppalaisia päämääriä. 

f. Riippumatta kohdan d. ratkaisusta, hankkeessa tunnistetaan, että opettajien työ eri 
osaamisiin tähtäävissä koulutuksissa on erilaista eri maissa; tämä otetaan hankkeen eri 
vaiheissa huomioon. 

g. Kohtaan d. liittyen hankekumppanit olettavat, että opiskelijoiden osaaminen eri EQF-
tasoilla on toisiaan vastaavaa eri kumppanimaissa. Oletuksena siis on, etteivät tämän 
hankkeen piiriin kuuluvat opettajat opeta opiskelijoilleen sellaisia perustaitoja, jotka 
opiskelijat ovat hankkineet alempien EQF-tasojen koulutuksissa. 

h. Kohdan c. mukaisesti tässä hankkeessa keskitytään enemmän geneeristen ja didaktisten 
osaamisten kehittämiseen, kuin tekniseen osaamiseen. Ensin mainitut osaamiset ovat 
alasta riippumattomia; kuitenkin tarvittaessa myös mekaniikan, mekatroniikan ja 
autoteollisuuden tarpeisiin pyritään vastaamaan, koska niissä digitaalinen osaaminen on 
keskeisessä roolissa. 

i. Hankkeen laajuutta rajoittavat kumppaneiden tarpeet, projektin kesto ja budjetti. Tämä 
hanke ei pyri lopullisiin ratkaisuihin käsittelemissään asioissa. 
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j. Kohdasta i. seuraa, että vaikka korkeasti koulutetut asiantuntijat ja asiantuntijatutkijat 
suorittavat tekevät tämän tuotoksen, se kehitetään "alhaalta ylöspäin" -lähestymistavalla 
ja se on pikemminkin tehtävälähtöinen kuin tieteellinen. 

3.2. Survey -tutkimuksen tekeminen 
Tutkimusmenetelmä 
 
Tämän työpaketin tavoitteena on esittää lista ja kuvaukset niistä osaamisista, joita opettajilla ja 
kouluttajilla tulisi olla, jotta he pystyvät mielekkäällä tavalla ohjaamaan ja tukemaan opiskeijoitaan 
4.0 osaamisten oppimisessa. 
 
Hankekumppaneilla on käytössään kolmen laista informaatiota 

 aiheeseen liittyvä kirjallisuus 

 omat kokemukset 

 eri asianosaiset. 
 
Surveyn tekeminen alkaa perehtymällä olemassa olevaan tutkimukseen ja eri kumppanimaiden 
kansallisiin pyrkimyksiin liittyen 4.0 -paradigman etenemiseen (liite 2). Hankekumppaneilta kerättiin 
asiaan liittyviä omia kokemuksia. Tähän vaiheeseen liittyi myös asianosaisten valitseminen 
haastattelua varten.  
 
Tutkimuksista, asiakirjoista ja kokemuksista koottu informaatio mahdollisti puolistrukturoidun 
haastattelun laatimisen ja suorittamisen joukolle asianosaisia. (liite 2) 
 
Asianosaisten haastattelu mahdollisti heidän näkemystensä ja kokemustensa huomioon ottamisen 
jatkotyöskentelyssä. Alkuperäisenä ajatuksena oli suorittaa haastattelut joko yksilö- tai 
ryhmähaastatteluina kasvokkain tai verkon välityksellä. Tavoitteena oli haastatella 5 – 10 
asianosaista jokaisesta kumppanimaasta. Haastateltaviksi toivottiin yritysten johtoportaan 
edustajia, erilaisten yhteisöjen edustajia, opetushallinnossa toimivia viranomaisia sekä ammatillisen 
koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen rehtoreita ja opettajia.  
 
Haastattelujen tarkoituksena oli kartoittaa osaamisia, joita yritykset odottavat työntekijöiltään ja 
siten epäsuorasti myös opettajilta. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että tässä vaiheessa ei pyritty 
tieteellisen tutkimuksen tekemiseen, vaan kysymys oli tietojen keräämisessä hankkeen seuraavia 
vaiheita varten. Tästä johtuen haastateltavien määrä oli suhteellisen pieni ja haastattelut 
toteutettiin alhaalta-ylös -periaatteella. 
 
Eri kumppanimaista kerätyn informaation vertailun perusteella hankekumppanit luonnostelivat 
joukon sellaisia osaamisia, jotka ovat opettajille ja kouluttajille tarpeen 4.0 -paradigman 
ympäristössä toimimista varten. 
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Otos 
 
Lopullinen haastateltavien otos koostui 85:sta vastaajasta 11 Euroopan maasta. 
Hankekumppanimaiden (Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Italia, Portugali, Ruotsi, Yhdistyneet 
Kuningaskunnat) lisäksi haastatteluja tehtiin myös Kyproksella, Kroatiassa ja Espanjassa. 
 
Kuviossa 4 on esillä haastateltujen taustan kuvaus. 
 
 

 
  
  

 Kuvio 4. Haastateltavien taustat 
 
Haastateltavista 47 osallistui yksilötilanteeseen ja 38 osallistui ryhmähaastatteluihin. 
  

  

  

  
 Kuvio 5. Haastattelutilanteisiin osallistumisen muoto  
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Covid-19 pandemia 
 
Hankekumppanit aikoivat suorittaa haastattelut tammi-maaliskuussa 2020. Covid-19 pandemian 
vuoksi suunnitelmaa piti muuttaa. Uuden tilanteen takia kasvokkaishaastattelut muutettiin 
verkossa tapahtuviksi. Tämän vuoksi haastatteluaikataulu piteni, mutta kaikki suunnitellut ja sovitut 
haastattelut saatiin tehdyiksi. 
 

3.3. Keskeiset tulokset 
Seuraavassa esitetään tutkimusaineiston perusteella tehdyt keskeiset havainnot 
 

 4.0 -paradigmasta puhutaan paljon, mutta keskusteluissa on harvoin esillä sen vaatimat 
osaamiset. Suuret yritykset kouluttavat työntekijöitään uusiin osaamisiin sisäisissä 
koulutuksissaan. Suurehkot yritykset, jotka ovat tietoisia 4.0 -paradigman aiheuttamista 
osaamistarpeista, ja usein etsivät työntekijöitä, joilla on vahva geneerinen osaaminen. 
Pienet ja keskisuuret yritykset (ja useat julkiset toimijat) eivät näytä vielä täysin 
ymmärtävän tulossa olevia muutoksia, eivätkä niin muodoin osaa varautua niihin. 

 Uuden teknologian oppimistavoitteisiin liittyy usein myös ns. pehmeitä taitoja; monissa 
paikallisen tason opetussuunnitelmissa näihin osaamisiin kiinnitetään enemmän huomiota 
kuin kansallisissa opetussuunnitelmissa. 

 Sellaisille didaktisille ratkaisuille, jotka varmistavat teorian ja työelämän saumattoman 
integroitumisen, on suuri tarve. 

 Edellinen huomio vaatii todellisten oppimisympäristöjen kehittämistä. Opettajilla onkin 
suuri haaste löytää sellaisia yrityksiä, jolla on ”oikea” profiili ja mahdollisuus osallistua 
koulutuksen järjestämiseen. 

 Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua mahdollisuus tutustua esimerkkeihin tekniikoista, 
kustannuksista ja lyhyt säilyvyysaika 

 Ehkäpä paras kuvaus 4.0 -paradigman vaatimasta osaamisesta on EQF taso 5;  siinähän 
kuvataan edistyneitä, ajantasaisia osaamisia, koulutukset suunnitellaan usein yhteistyössä 
oppilaitosten ja yritysten kesken, ja opiskelun oletetaan olevan työelämälähtöistä. 

 Etenkin suurissa yrityksissä riskinä on, että niissä havaittavat osaamisvaatimukset 
rajoittuvat vain tätä yhtä yritystä koskeviksi; tämä joka puolestaan rajoittaa työntekijöiden 
osaamisen kehittymisen monipuolisuutta. 

 Suurin haaste opiskelijoille on siirtyä tiedon passiivisista tiedon vastaanottajista aktiivisen 
ja kriittisen oppijan rooliin. Heidän on hyväksyttävä opetuksen sisällöissä, oppimisprosessin 
etenemisessä ja opiskelua koskevissa digitaalisissa järjestelmissä tapahtuva muutos. 

 Opettajien tietoisuus on melko satunnaista perustuen siihen, mitä ovat asiasta lukeneet, 
nähneet tai kuulleet; opetushallinnon tai oppilaitosten eivät kuitenkaan aktiivisesti omalla 
ohjauksellaan tue muutosta. 

 Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön takia opettajien keskeinen haaste on 
opetusmenetelmiensä uudistaminen ja itsensä ajan tasalla pitäminen. Heidän tulee 
ymmärtää tekniikan vaikutus työn organisointiin ja se, mitä erilaiset yritykset odottavat 
uusilta työntekijöiltään. 

 Itsenäiseen opiskeluun ja kokonaisvaltaisiin projekteihin perustuva toiminta, 
ongelmaperustainen oppiminen ja tapaustutkimukset luentojen sijaan, ovat jatkossa 
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keskeisiä tapoja, joilla koulutamme teollisuus 4.0: lle. Opettajien tuleekin oppia 
suunnittelemaan sellaisia oppimisprosesseja, jotka tapahtuvat aidoissa 
oppimisympäristöissä. Opiskelijoiden tulee hallita sellaisia käsitteellisiä ja käytännön 
työkaluja, jotka tukevat oppimisprosessia. 

 Opiskelijoiden asettaminen oman opiskelunsa keskipisteeksi ja  tietoteknisten järjestelmien 
integrointi on edellä kuvatun skenaarion kannalta ratkaisevan tärkeää. Tähän sisältyy 
koulutuksen räätälöinti oppijan yksilöllisten tarpeiden mukaan. 
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4. Työpaketti 1 – osa 2: 
osaamiset  

4.1. Työpaketti 1:n tulosten raportointitapa  
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan keskeiset EU-standardit ja käytetään  joitakin yhteisiä 
työkaluja hankkeen tulosten käytettävyyden ja siirrettävyyden varmistamiseksi. Seuraavassa 
esitellään hanketoimijoiden näitä tarkoituksia varten tekemät valinnat. 

Viitekehykset 
Euroopassa - ja muuallakin maailmassa - on esitetty useita, eri tarkoituksiin laadittuja viitekehyksiä 
osaamisen kuvaamista ja jäsentämistä varten. Tämän hankkeen kannalta seuraavat viisi 
viitekehystä ovat tarkoituksenmukaisimpia. 

e-Competence viitekehys (e-CF) 
e-CF sisältää kuvauksen 41:stä osaamisesta, joita vaaditaan ICT-alan työskentely-ympäristössä. 
Nämä kuvaukset sisältävät yhteisen käsitteistön ja osaamistasot, joita voidaan soveltaa eri maissa. 
Viitekehys on esillä EU -standardissa EN 16234-1:2019. 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) 
EQF on EU -maissa käytössä oleva erilaisten ja eri tasoisten tutkintojen viitekehys. Sen avulla 
voidaan vertailla ja tunnistaa eri maiden tutkintojen tasojen vastaavuuksia toisiinsa. Se on 
kahdeksan tasoinen ja kattaa kaikki koulutusjärjestelmän tasot lähtien perusopetuksesta (tasot 1-
3) tieteellisiin jatkotutkintoihin saakka (taso 8).  

Eurooppalainen ammatillisen koulutuksen opintopistejärjestelmä (ECVET) 
ECVET on viitekehys ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden oppimistulosten oppilaitoksesta ja 
maasta toiseen tapahtuvaa siirtämistä ja validointia varten. Se on apuna myös opiskelijan 
kerätessä opintopisteitä eri lähteistä tutkinnon suorittamista varten. ECVET-työkalut ja -
menetelmät sisältävät kuvauksen jonkin opintoyksikön tuottamasta osaamisesta ja 
opintopisteistä, kuvauksen opintopisteiden siirto- ja kertymisprosessista sekä täydentävistä 
asiakirjoista. 

Eurooppalainen tietojen, taitojen ja pätevyyksien ja ammattien  monikielinen luokitus 
(ESCO) 
ESCO-luokitus yksilöi ja luokittelee EU: n työmarkkinoiden sekä koulutusten kannalta 
merkitykselliset taidot, osaamiset, pätevyydet ja ammatit. Se myös osoittaa eri käsitteiden väliset 
suhteet. ESCO on suunniteltu parantamaan viestintää koulutusalan ja Euroopan työmarkkinoiden 
välillä. Se kattaa (nykyisessä versiossa v1.0.7, 3.7.2020 alkaen) 2942 ammattia ja 13485 taitoa 
kaikilla aloilla. ESCO on rakennettu kolmelle pilarille (ammatit, osaamiset sekä pätevyydet), jotka 
ovat löydettävissä ko. tietokannasta. EU:n Työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosasto 
(DG EMPL) hallinnoi sen kehittämistä ja jatkuvaa päivittämistä. 

Eurooppalainen digitaalisen osaamisen viitekehys kansalaisille (DigComp) 
DigComp is the main European framework for citizens’ digital competence. Even if apparently 
near to the e-CF, DigComp addresses the European citizens as a whole as the users of 
digital/ICT services, while e-CF addresses the very specific group of ICT professionals. 
DigComp was developed by the Joint Research Center, initially on behalf of the  Directorate 
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General for Education, Audiovisuals and Culture (DG EAC) and, more recently, on behalf of 
the Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion (DG EMPL). The current 
version is labelled DigComp 2.1.1 

Yrittäjyyden osaamiskehys (EntreComp) 
EntreComp tarjoaa työkalun Euroopan kansalaisten ja organisaatioiden yrittäjyyskyvykkyyden 
edistämiseen. Kehyksen tarkoituksena on rakentaa yhteistä käsitystä yrittäjyysosaamisesta 
määrittelemällä kolme osaamisaluetta, niiden sisältämät 15 osaamista sekä koulutusten 
oppimistulokset ja taitotasot. EntreCompin on kehittänyt Euroopan komission yhteinen 
tutkimuskeskus EU:n Työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosaston toimeksiannosta. 
 
From these sources partners took inspiration in designing the competences described at 
chapter 4, to ensure coherence with the main existing EU tools. 

Osaamisesta 
Sanalla "osaaminen" (competence) on monia eri merkityksiä puhuttaessa vaikkapa johtamisesta 
tai tarkastelemalla koulutus-, organisaatio- ja ammattikirjallisuutta. Kuten "laatu", "osaaminen" on 
yleisesti ymmärrettävä sana, mutta sitä on vaikea tyhjentävästi määritellä. Esimerkiksi edellä 
mainitut viitekehykset sisältävät pieniä eroavaisuuksia pätevyyden määrittelemisessä. Seuraavassa 
on muutamia yleisimpiä sanamuotoja, jotka valitsimme Fit for 4.0 -hankkeen tavoitteille. 
 
Esimerkiksi Cedefopin käyttämän määritelmän mukaan osaaminen (competence) tarkoittaa "kykyä 
soveltaa oppimisen tuloksia riittävästi erikseen määritellyssä yhteydessä (koulutus, työ, 
henkilökohtainen tai ammatillinen kehittyminen)" tai "kykyä käyttää tietoja, taitoja ja 
henkilökohtaisia, sosiaalisia ja / tai metodologisia kykyjä työ- tai opiskelutilanteissa sekä 
ammatillisessa ja henkilökohtainen kehittymisessä”. Osaaminen ”ei rajoitu kognitiivisiin 
elementteihin (joihin sisältyy teorian, käsitteiden tai hiljaisen tiedon käyttö), vaan se sisältää myös 
käytännöllisiä elementtejä (mukaan lukien tekniset taidot), vuorovaikutustaidot (esim. sosiaaliset 
tai organisatoriset taidot) ja eettiset arvot. " 
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidoista annetun Euroopan neuvoston suosituksen (2018 / C 189/01) 
liitteessä määritellään kompetenssit ”tiedon, taitojen ja asenteiden yhdistelmäksi:  

- tieto koostuu jo vakiintuneista tosiseikoista, käsitteistä, ideoista ja teorioista, jotka tukevat 
tietyn alueen tai aiheen ymmärtämistä 

- taidot määritellään kyvyksi suorittaa prosesseja ja käyttää olemassa olevaa tietoa tulosten 
saavuttamiseksi.  

- asenteet kuvaavat taipumusta ja ajattelutapoja toimia tai reagoida ideoihin, henkilöihin tai 
tilanteisiin. " 

 
Edellä mainituissa DigCompissa ja EntreCompissa on kummassakin otettu yksi tämän Euroopan 
neuvoston suosituksen sisältämästä kahdeksasta avaintaidosta tarkemmin analysoitavaksi. 
 
Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) jokainen EQF: n kahdeksasta tasosta 
määritellään joukolla kuvaajia, jotka osoittavat asiaankuuluvat oppimistulokset tiedon, taitojen, 

                                                           
1 The current version DigComp 2.1 can be downloaded at: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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vastuun ja autonomian kannalta. EQF:n määrityksen mukaan pätevyydellä tarkoitetaan 
”todistettua kykyä käyttää tietoja, taitoja ja henkilökohtaisia, sosiaalisia ja / tai metodologisia 
kykyjä työ- tai opiskelutilanteissa sekä ammatillisessa ja henkilökohtaisessa kehityksessä." 
ESCO noudattaa samaa määritelmää. 
 
E-CF määrittelee pätevyyden "osoitetuksi kyvyksi soveltaa tietoja, taitoja ja asenteita havaittavien 
tulosten saavuttamiseksi". 

Osaamisen ja taidon käsitteistä 
Osaamisen ja taidon määritelmät eivät suuresti poikkea toisistaan. Ne molemmat liittyvät kykyyn 
tehdä jotain hyvin. Näiden kahden termin välillä on kuitenkin eräitä eroja. Henkilön taidot ovat 
epäilemättä tärkeitä asioita rekrytoitaessa henkilöitä uusiin tehtäviin tai arvioitaessa nykyisten 
työntekijöiden valmiuksia. Yksistään sen perusteella ei kuitenkaan voida riittävästi arvioida, 
menestyykö henkilö roolissa tai onko hänellä edellytyksiä edetä tehtävissään.  
 
Taito on kyky tehdä jotain, kun taas osaamiseen sisältyy käyttäytymistä. Voidaan oppia 
tietokoneohjelmointi aivan kuin suorittaa avosydänleikkaus. Nämä ovat taitoja. Osaaminen pitää 
sisällään myös sen, miten yksilö toteuttaa taitojaan. Esimerkiksi 10 ihmistä saattaa olla taitavia 
tietokoneohjelmoinnissa, mutta ehkä vain osa heistä toimii tavalla, joka on sopusoinnussa 
yrityskulttuurin kanssa (esim. kunnioittaa johtoa, työskentelee tehokkaasti, omaa hyvät 
ajanhallintataidot, on tehokas tehokasta tiimin jäsen, jne.). 
 
Taidot ovat erityisiä, kun taas osaaminen on laaja kokonaisuus. Henkilö voi kyetä suorittamaan 
avosydänleikkauksen ja pelastaa jonkun elämän. Osaamisessa taidot, tiedot ja käyttäytyminen 
yhdistyvät. Esimerkiksi lahjakas sydänkirurgi, joka on töykeä, ei todennäköisesti menesty 
ammatissaan, niin hyvin kuin vähemmän töykeä kollega. 
 
Osaaminen ei ole vain taito; osaaminen sisältää taitoja. Osaaminen on holistinen käsite, taidot 
ovat puolestaan tarkkoja ja selkeitä kykyjä. Ne voivat olla luonteeltaan ”kovia” ja teknisiä, esim. 
kustannus-hyötyanalyysin tekeminen tai käyttöliittymien kehittäminen, tai ”pehmeitä”, esim.  
opiskelijoiden empaattinen kohtaaminen tai sopimusehdoista neuvottelu. 
 

Osaamisten kuvaaminen 
Fit for 4.0 -hankkeen tarpeisiin kiinnostavaa on paremminkin käytännöllinen kuin teoreettinen 
lähestymistapa. Hyvin tietoisina yllä mainittujen määritelmien samankaltaisuuksista ja eroista 
sovellamme jatkossa e-CF-määritelmää ja avainkompetensseja koskevan suosituksen kuvauksia 
sekä näihin liittyviä rakenteita ja mahdollisia tasokuvauksia. 
 
Näistä valinnoista johtuen jatkossa esitettävät kuvaukset koostuvat seuraavista komponenteista: 
 

 osaamisalue: tässä hankkeessa edistettävät ja arvioitavat opettajan ja kouluttajan 
osaamisalueet ovat 1) didaktiikan osaamisalue 2) jatkuvan oppimisen osaamisalue, ja 3) 
strateginen osaamisalue. 

 nimike: viittaa osaamisalueen osaamiseen 

 kuvaus: kuvaa osaamisen sisältöä  
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 osaamistasot: kuvaavat EQF-tasoilla 4, 5 tai 6 oletettua osaamista 

 tiedot, taidot ja asenteet: alustava kuvaus niistä tiedoista, taidoista ja asenteista, joista 
osaaminen sen eri osa-alueilla muodostuu.  

 

4.2. Osaamiset 
Seuraavassa taulukossa esitetään määritetyt opettajille ja kouluttajille määritetyt osaamiset 
edellä mainittuja termejä hyödyntäen. 

 

 

   nimike  

 

o
sa

am
is

a
lu

e 

Didaktiikka 

D.1. – Opiskeluprosessin suunnittelu 4.0 näkökulmasta  

D.2. – Opiskeluprosessin toteutuminen  4.0 näkökulmasta  

D.3. – Opiskeluprosessin arviointi 4.0 näkökulmasta  

D.4. – Oppimisympäristöissä toimiminen 4.0 mukaisella tavalla  

Jatkuva 
oppiminen 

P.1. – Tietojen ja taitojen ajantasaisuus  

P.2. – Informaation ja tiedon hallinta  

Strateginen 
S.1. – Prosessien kehittäminen   

S.2. – Innovatiivisuus  

     

 

Didaktiikan osaamisalue 
 

Osaamisalue Didaktiikka 

Nimike D.1. – Opiskeluprosessin suunnittelu 4.0 näkökulmasta 

Kuvaus Opettaja/kouluttaja: 

 ymmärtää kohderyhmän osaamistarpeet; 

 suunnittelee opiskeluprosessia em. osaamistarpeisiin perustuen tukien siten 
opiskelijoiden henkilökohtaista kehittymistä ja työllistymismahdollisuuksia;  

 huomioi opiskeluprosessin suunnittelussa opiskelijoiden aiemman kokemuksen; 

 hyödyntää työelämän edustajien näkemyksiä koulutusmoduulien tavoitteiden 
määrittämisessä; 

 tekee yhteistyötä kollegojensa kanssa varmistaakseen oman moduulinsa sopivuuden 
koulutuksen kokonaissuunnitelmaan; 

 suunnittelee tavoitteet pitäen mukana myös 4.0 -ympäristössä tarvittavat geneeriset 
osaamiset; 

 suunnittelee koulutuksen toteutuksen siten, että se mukailee todellisia 
työympäristöjä;   

 suunnittelee osaamisen arvioinnin huolellisesti;  

 suunnittelee sellaisen koulutuskokonaisuuden, joka on opiskeltavissa ajasta ja 
paikasta riippumatta erilaisten digitaalisten välineiden avulla  

 kytkee opetettavat sisällöt mahdollisuuksien mukaan 4.0 -ympäristöön 



 

Set of competences to be targeted by the train-the-trainer programme – 19 

Osaamistasot Opettajan / kouluttajan tulisi hallita tämä nämä osaamiset siinä määrin, että hänen 
opiskelijansa: 

EQF 4 - hallitsee tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan ratkais-
taessa oman alan erityisongelmia; työskentelee itsenäisesti yleensä 
ennustettavissa, mutta mahdollisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä 

- hallitsee oman alansa fakta- ja teoriatiedot laajoissa asia-yhteyksissä ja 
pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistaessa oman alan 
erityisongelmia. 

- vastaa omien tehtäviensä loppuun suorittamisesta sekä toimii turvalli-
sesti ja vastuullisesti työyhteisössä; kykenee valvomaan muiden 
suorittamia rutiinitehtäviä 

EQF 5 - hallitsee oman alansa laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet fakta- ja teo-
riatiedot ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistessaan luovasti 
abstrakteja ongelmia; ymmärtää eri alojen tietojen rajat. 

- hallitsee laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan 
ratkaistaessa luovasti abstrakteja ongelmia; työskentelee itsenäisesti 
muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

- kykenee johtamaan ja valvomaan toimintaympäristöjä, jotka muuttuvat 
ennakoimattomasti; kykenee valvomaan muiden suorittamia tehtäviä.  

EQF 6 - hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy 
teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaattei-den 
kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen; ymmärtää ammatillisten 
tehtäväalueiden ja/tai tieteen-alojen kattavuuden ja rajat 

- hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä 
soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella 
ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai enna-
koimattomien ongelmien ratkaisemiseksi 

- kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai 
kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä; 
kykenee päätöksentekoon enna-koimattomissa toimintaympäristöissä. 

Esimerkkejä 
tiedoista 

K1. Tietää, mitä Teollisuus 4.0 tarkoittaa ja mitkä teknologiset ratkaisut sitä tukevat 
K2. Tuntee projektinhallinnan periaatteet ja yleisimmät menetelmät 
K3. Tuntee laadunhallinnan periaatteet ja yleisimmät lähtökohdat, ml. PDCA -kehä 
K4. Tuntee niiden alueiden sosiaalisen, taloudellisen ja työmarkkinatilanteen, joilla 

opiskelijat todennäköisesti työskentelevät opintojensa jälkeen; 
K5. Tuntee yleisimmät EU:n viitekehykset ja välineet (esim. EQF, ECVET, EQAVET, 

yms.); 
K6. Tuntee digitaalisen teknologian mahdollistamat uudet tavat opiskella; 
K7. Tuntee em. opiskelutapojen mahdollisuudet ja heikkoudet;  
K8. Tietää, mitä “osaamistavoite” tarkoittaa; 
K9. Tuntee erilaisia opiskelumenetelmiä, sekä kasvokkais- että etäopiskelun tavat, 

ml. arviointimenettelyt; 
K10. Tuntee aikaan ja paikkaan sitomattoman opiskelun mahdollisuudet;  
K11. Tietää opiskelijatuntemuksen lähtökohdat 
K12. Tuntee osaamistavoitteet ja opiskeluyksiköiden (moduulit, kurssit) sisällöt 

K13. Tuntee koulutusohjelman toteuttamisen tekniset ja taloudelliset ehdot  

Esimerkkejä 
taidoista 

S1. Hallitsee strategisen ajattelun taidot 
S2. Hallitsee suunnittelutaidot 
S3. Määrittää tavoitteita 
S4. Kuvaa koko suunnitteluprosessin (tarveanayysi, tavoitteiden määrittäminen, 

menetelmät, toiminta, sisällöt, resurssit, ajoitukset, arviointi) 
S5. Suunnittelee uusia opiskelumateriaaleja ja hyödyntää jo olemassa olevia 

materiaaleja niitä tarvittaessa kehittäen  
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S6. Löytää sopivia työelämäympäristöjä opiskeluympäristöiksi   
S7. Kehittää toimintatapoja moninaisia oppijota varten erilaisia oppimisympäritöjä 

hyödyntäen  
S8. Suunnittelee ja toteuttaa aktivoivia opiskeluprosesseja (esim. PBL, projektit, 

learning factory, opiskelijan kokemusten hyödyntäminen jne.) 
S9. Suunnittelee opiskelijakeskeisiä opiskeluprosesseja 
S10. Omaa tiimityötaitoja 
S11. On luova 

S12. On joustavuus 

Esimerkkejä 
asenteista 

A1. Ymmärtää ja kunnioittaa eri uskonnollisten ja etnisten ryhmien eroja arvioissa ja 
asenteissa. 

A2. Toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti  

 

 

Osaamislaue Didaktikka 

Nimike D.2. – Opiskeluprosessin toteutuminen 4.0 näkökulmasta 

Kuvaus Opettaja/kouluttaja: 

 kiinnittää huomion opiskelijan oppimiseen ja toimii opiskelijakeskeisesti; 

 ottaa työelämän edustajat mukaan koulutuksen toteuttamiseen; 

 tekee yhteistyötä kollegojen kanssa monialaisen koulutustarjonnan toteuttamiseksi; 

 käyttää sellaisia didaktisia menetelmiä, jotka edistävät 4.0 ympäristössä tarvittavien 
geneeristen osaamisten kehittymistä; 

 käyttää sellaisia didaktisia menetelmiä, jotka simuloivat todellisia työelämän 
tilanteita ja ympäristöjä; 

 hyödyntää digitaalisia opetus- ja opiskeluvälineitä ja -ympäristöjä; 

 käyttää kasvokkais- ja etäopetusta; 

 antaa opiskelijoille palautetta, esimerkkejä ja 4.0-ympäristöön soveltuvia 
oppimistehtäviä aina, kun sellaiseen on mahdollisuus  

 edistää 4.0-ajattelua sen etuja korostaen erilaisten esimerkkien avulla; 

 soveltaa suunnitelmiaan muuttuvien olosuhteiden mukaisesti 

Osaamistasot Opettajan / kouluttajan tulisi hallita tämä nämä osaamiset siinä määrin, että hänen 
opiskelijansa: 

EQF 4 - hallitsee tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan ratkais-
taessa oman alan erityisongelmia; työskentelee itsenäisesti yleensä 
ennustettavissa, mutta mahdollisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä 

- hallitsee oman alansa fakta- ja teoriatiedot laajoissa asia-yhteyksissä ja 
pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistaessa oman alan 
erityisongelmia. 
vastaa omien tehtäviensä loppuun suorittamisesta sekä toimii turvalli-
sesti ja vastuullisesti työyhteisössä; kykenee valvomaan muiden 
suorittamia rutiinitehtäviä 

EQF 5 - hallitsee oman alansa laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet fakta- ja teo-
riatiedot ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistessaan luovasti 
abstrakteja ongelmia; ymmärtää eri alojen tietojen rajat. 

- hallitsee laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan 
ratkaistaessa luovasti abstrakteja ongelmia; työskentelee itsenäisesti 
muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

- kykenee johtamaan ja valvomaan toimintaympäristöjä, jotka muuttuvat 
ennakoimattomasti; kykenee valvomaan muiden suorittamia tehtäviä. 
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EQF 6 - hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy 
teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden 
kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen; ymmärtää ammatillisten 
tehtäväalueiden ja/tai tieteen-alojen kattavuuden ja rajat 

- hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä 
soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella 
ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai enna-
koimattomien ongelmien ratkaisemiseksi 

- kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai 
kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä; 
kykenee päätöksentekoon enna-koimattomissa toimintaympäristöissä. 

Esimerkkejä 
tiedoista 

K1. Tietää, mitä Teollisuus 4.0 tarkoittaa ja mitkä teknologiset ratkaisut sitä tukevat 
K2. Tuntee digitaalisen teknologian mahdollistamia uusia tapoja opiskella  
K3. Tuntee em. opiskelutapojen mahdollisuudet ja heikkoudet  
K4. Tuntee aikaan ja paikkaan sitomattomia opiskelun mahdollistavia digitaalisia ja 

teknologisia välineitä (esim. videokonferenssit, digitaaliset opiskeluympäristöt,  
yhteistyövälineet, etäyhteydet, palautteen kerääminen, arviointivälineet yms.) 

K5. Tuntee esiintymis- ja puhetaitoja 
K6. Tuntee 4.0 -paradigmaa soveltavat organisaatiota ja työpaikkoja  
K7. Ymmärtää työmarkkinoilta saatuja kokemuksia 
K8. Tuntee työturvallisuus säännöstöjä huomioiden erityisesti COVID-19:n  
K9. Tuntee osaamistavoitteita ja opiskeluyksiköiden (moduulit, kurssit) sisältöjä 
K10.  

Hallitsee jonkin vieraan kielen (mielellään englannin) vähintään CEFR 
viitekehyksen tasolla 2.   

Esimerkkejä 
taidoista 

S1. Tunnistaa osaamistavoitteita parhaiten edistävät opiskelumenetelmät  
S2. Toteuttaa tai koordinoi sellaisia menettelyjä, jotka parhaiten tukevat 

osaamistavoitteiden saavuttamista  
S3. Käyttää työelämään valmentavia aktivoivia opiskelumenetelmiä (esim. PBL, 

Projektityöt, PoC, learning factory -konsepti, kokemusten hyödyntäminen jne.) 
S4. Toteuttaa koulutuksia kokonaisvaltaisesti luomalla selkeitä kytkentöjä oman 

oppiaineen / aiheen ja kurssin / ohjelman yleisten tavoitteiden ja sisältöjen 
välille 

S5. Huomioi jokaisen opiskelijan henkilökohtaisen etenemisen  
S6. Hyödyntää digitaalisia välineitä (esim. videokonferenssit, oppimisympäristöt, 

yhteistoimintavälineet, etävuorovaikutusvälineet, palautteen kerääminen, 
arviointivälineet, jne.) 

S7. Tarjoaa sekä kasvokkais- että etäopetus/-opiskelumahdollisuuksia 
S8. Käyttää joustavasti kasvokkais- ja etäopetusta ja ohjausta  
S9. Tarjoaa opiskelumahdollisuuksia myös toisella kielellä (mieluiten englannin 

kielellä) vähintään CEFR viitekehyksen tasolla B2  
S10. Antaa 4.0-ympäristöön soveltuvia palautetta, esimerkkejä, harjoituksia ja 

oppimistehtäviä  
S11. Korostaa 4.0 -lähestymistavan hyötyjä  
S12. Toimii joustavasti 
S13. Motivoi osallistujai 

Esimerkkejä 
asenteista 

A1. On tavoitesuuntautunut 
A2. Arvostaa kaikkien oppimisen tukemiseen osallistuvien työpanosta  
A3. On suvaitsevainen 
A4. Noudattaa työturvallisuusohjeita opiskelu- ja työympäristöissä  
A5. Toimii kestävän kehityksen mukaisesti (esim. vähentämällä energian, veden, 

paperin ja muiden luonnon resurssien käyttöä)  

A6. On empaattinen 
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Osaamisalue Didaktiikka 

  

Nimike D.3. – Oppimisen ja osaamisen arviointi 4.0 näkökulmasta 

Kuvaus Opettaja/kouluttaja: 

 seuraa opiskelijoiden oppimista 

 havainnoi eri keinoin opiskelijoidensa työskentelyä, vuorovaikutusta ja 
käyttäytymistä  

 hyödyntää eri asianosaisia opiskelun ja oppimisen tukena (esim. perheet, muut 
opiskelijat, muut opettajat tai muut mahdolliset tahot); 

 arvioi oppimista usein ja säännöllisesti; 

 hyödyntää digitaalisia opetus- ja opiskeluvälineitä ja -ympäristöjä; 

 käyttää opiskeijoiden ja tilanteiden mukaisia arviointimenetelmiä ja -välineitä, ml. 
itsearvointi ja vertaisarvointi 

 arvioi käyttämiensä arviointimenetelmien ja -välineiden tarkoituksenmukaisuutta 
oppimisen edistämisen näkökulmasta  

 keskustelee riittävästi arviointituloksista eri asianosaisten kanssa  

Osaamistasot Opettajan / kouluttajan tulisi hallita tämä nämä osaamiset siinä määrin, että hänen 
opiskelijansa: 

EQF 4 - hallitsee tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan ratkais-
taessa oman alan erityisongelmia; työskentelee itsenäisesti yleensä 
ennustettavissa, mutta mahdollisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä 

- hallitsee oman alansa fakta- ja teoriatiedot laajoissa asia-yhteyksissä ja 
pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistaessa oman alan 
erityisongelmia. 
vastaa omien tehtäviensä loppuun suorittamisesta sekä toimii turvalli-
sesti ja vastuullisesti työyhteisössä; kykenee valvomaan muiden 
suorittamia rutiinitehtäviä 

EQF 5 - hallitsee oman alansa laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet fakta- ja teo-
riatiedot ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistessaan luovasti 
abstrakteja ongelmia; ymmärtää eri alojen tietojen rajat. 

- hallitsee laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan 
ratkaistaessa luovasti abstrakteja ongelmia; työskentelee itsenäisesti 
muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

- kykenee johtamaan ja valvomaan toimintaympäristöjä, jotka muuttuvat 
ennakoimattomasti; kykenee valvomaan muiden suorittamia tehtäviä. 

EQF 6 - hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy 
teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaattei-den 
kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen; ymmärtää ammatillisten 
tehtäväalueiden ja/tai tieteen-alojen kattavuuden ja rajat 

- hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä 
soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella 
ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai enna-
koimattomien ongelmien ratkaisemiseksi 

- kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai 
kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä; 
kykenee päätöksentekoon enna-koimattomissa toimintaympäristöissä. 

Esimerkkejä 
tiedoista 

K1. Tietää, mitä Teollisuus 4.0 tarkoittaa ja mitkä teknologiset ratkaisut sitä tukevat 
K2. Tietää opiskelijatuntemuksen lähtökohdat 
K3. Tuntee yksilölliset ja yhteisölliset oppimistavoitteet 
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K4. Tuntee laadunhallinnan periaatteet ja yleisimmät lähtökohdat, ml. PDCA -kehä 
ja EQAVET 

K5. Tuntee erilaisia arviointimenetelmiä  
K6. Tuntee digitaalisia arviointivälineitä, niiden sovellusmahdollisuuksia sekä 

niiden hyviä a huonoja puolia 

K7. Tuntee osaamistavoitteita ja opiskeluyksiköiden (moduulit, kurssit) sisältöjä 

Esimerkkejä 
taidoista 

S1. Arvioi oppimisen etenemistä havainnoimalla opiskelijoiden toimintaa ja 
käyttäytymistä 

S2. Saa opiskelijat ymmärtämään, että arviointi ei ole arvostelua, vaan että se on 
oppimisprosessia tukeva oppimisen ja osaamisen kehittämisen väline  

S3. Saa opiskelijat ymmärtämään eron osaamiseen ja yksilöön kohdistuvan 
arvioinnin välillä  

S4. Edistää itsearviointia ja vertaisarvointia 
S5. Suunnittelee ja toteuttaa osaamistavoitteiden mukaista arviointia  
S6. Hyödyntää digitaalisia välineitä arvioinnissa  
S7. Arvioi valittujen arviointimenetelmien tarkoituksenmukaisuutta oppimisen ja 

oppimistulosten arviointiin 
S8. Analysoi arviointituloksia pedagogisesta näkökulmasta  
S9. Keskustelee arviointituloksista eri asianosaisten kanssa (yksittäiset opiskelijat, 

opiskeijaryhmä, kollegat jne.)  

Esimerkkejä 
asenteista 

A1. Arvioinnin kohteiden, arviointiprosessin ja arviointivälineiden (”arvioinnin 
pelisääntöjen”) pitäminen avoimesti esillä opiskeluprosessin alusta alkaen 

A2. Ymmärtää, että arviointi on esim. jatkuvan havainnoinnin avulla tapahtuva  
jatkuva prosessi 

A3. Noudattaa jatkuvan arvioinnin periaatteita 
A4. Hyödyntää opiskelijoilta ja asianosaisilta saatavaa palautetta oman työn 

kehittämisessä  
A5. Hyödyntää työelämän edustajien näkemyksiä arviointiprosessissa 

mahdollisuuksien mukaan  
A6. Keskustelee säännöllisesti arviointituloksista opiskelijoiden kanssa 

A7. Antaa kehittävää palautetta 

 

Osaamisalue Didaktiikka 

Nimike D.4. – Opiskeluympäristöissä toimiminen 4.0 mukaisella tavalla 

Kuvaus Opettaja/kouluttaja: 

 kehittää ja ylläpitää myönteisiä vuorovaikutussuhteita opiskelijoidensa kanssa; 

 kehittää ja ylläpitää myönteisiä vuorovaikutussuhteita kollegojensa kanssa; 

 kehittää ja ylläpitää myönteisiä vuorovaikutussuhteita eri asianosaisten kanssa; 

 kehittää monialaisten tiimien yhteistyötä; 

 ohjaa opiskelijoiden ja yritysten yhteistyötä; 

 ymmärtää eri asianosaisten näkökulmia ja toimintaympäristöjä  

 valitsee keskustelukumppaneiden ja asioiden kannalta sopivimmat (erityisesti 
digitaaliset) viestintätavat ja -välineet  

 osaa toimia (suuunnitella opetusta, toteuttaa ja arvioida sitä sekä tuottaa 
oppimateriaaleja) jollakin vieraalla kielellä (mieluiten englannin kielellä) 

Osaamistasot Opettajan / kouluttajan tulisi hallita tämä nämä osaamiset siinä määrin, että hänen 
opiskelijansa: 

EQF 4 - hallitsee tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan ratkais-
taessa oman alan erityisongelmia; työskentelee itsenäisesti yleensä 
ennustettavissa, mutta mahdollisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä 
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- hallitsee oman alansa fakta- ja teoriatiedot laajoissa asia-yhteyksissä ja 
pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistaessa oman alan 
erityisongelmia. 

- vastaa omien tehtäviensä loppuun suorittamisesta sekä toimii turvalli-
sesti ja vastuullisesti työyhteisössä; kykenee valvomaan muiden 
suorittamia rutiinitehtäviä 

EQF 5 - hallitsee oman alansa laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet fakta- ja teo-
riatiedot ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistessaan luovasti 
abstrakteja ongelmia; ymmärtää eri alojen tietojen rajat. 

- hallitsee laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan 
ratkaistaessa luovasti abstrakteja ongelmia; työskentelee itsenäisesti 
muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

- kykenee johtamaan ja valvomaan toimintaympäristöjä, jotka muuttuvat 
ennakoimattomasti; kykenee valvomaan muiden suorittamia tehtäviä. 

EQF 6 - hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy 
teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaattei-den 
kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen; ymmärtää ammatillisten 
tehtäväalueiden ja/tai tieteen-alojen kattavuuden ja rajat 

- hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä 
soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella 
ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai enna-
koimattomien ongelmien ratkaisemiseksi 

- kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai 
kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä; 
kykenee päätöksentekoon enna-koimattomissa toimintaympäristöissä. 

Esimerkkejä 
tiedoista 

K1. Tietää, mitä Teollisuus 4.0 tarkoittaa ja mitkä teknologiset ratkaisut sitä tukevat 
K2. Hallitsee organisaation prosessit (päätöksenteko, budjetointi, hallinnolliset 

rakenteet) 
K3. Tuntee eri asianosaisten liiketoiminnan tavoitteet ja siihen liittyvät tarpeet  
K4. Tuntee yhteistoiminnallisia menetelmiä 
K5. Tuntee opiskelua tukevia uusia digitaalisia ja teknologisia työkalut (esim. 

videokonferenssit, digitaaliset opiskeluympäristöt,  yhteistyövälineet, 
etäyhteydet, palautteen kerääminen, arviointivälineet yms.) 

K6. Tuntee esiintymis- ja puhetaidot 
K7. Tuntee 4.0 -paradigman mukaisesti toimivan työpaikan   
K8. Hallitsee jonkin vieraan kielen (mielellään englannin kielen) vähintään CEFR 

viitekehyksen tasolla 2.   

Esimerkkejä 
taidoista 

S1. Kehittää aktiivisesti omaa työympäristöään 
S2. Tekee yhteistyöhötä moniammatillisessa työyhteisössä 
S3. Ymmärtää useiden asianosaisten muodostamia toimintaympäristöjä  
S4. Ylläpitää yhteistyöhön liittyviä realistisia odotuksia keskinäisen luottamuksen 

kehittymisen tukemiseksi   
S5. Asettaa yhteisiä tavoitteita eri asianosaisten tarpeet huomioiden   
S6. On joustava ja kykenee vaihtamaan näkökulmia kulloinkin käsiteltäviin asioihin  
S7. Pitää esillä positiivisia ja negatiivisia asioita yllätysten välttämiseksi 
S8. Käyttää erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä 
S9. Aktivoi opiskelijoitaan  
S10. Tunnistaa ja käsittelee mahdollisia ennakkoasenteitaan liittyen opiskelijoihin ja 

muihin yhteistyökumppaneihin 

S11. Yhteisen näkemyksen luominen Teollisuus 4.0:n hyödyista 

Esimerkkejä 
asenteista 

A1. Osoittaa sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin 
A2. Osoittaa halua luoda merkityksellisiä vuorovaikutussuhteita 
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A3. Hyödyntää opiskelijoiden ja asianosaisten palautetta oman toimintansa 
kehittämisessä 

 
 

Jatkuvan oppimisen osaamisalue 
 

Osaamisalue Jatkuva oppiminen 

Nimike  P.1. Tietojen ja taitojen ajantasaisuus 

Kuvaus Opettaja/kouluttaja: 

 sitoutuu jatkuvaan itsensä kehittämiseen; 

 hallinnoi omaa yksin ja ryhmissä tapahtuvaa oppimistaan; 

 hakeutuu aktiivisesti oppimismahdollisuuksien pariin myös informaalin ja non-
formaalin toiminnan piirissä; 

 tutustuu uusimpaan teknologiaan, digital, legal/ethical and teaching/learning 
developments, pysyäkseen tietoisena niiden keh ityskuluista jat laajentaakseen 
omaa didakstista osaamistaan regularly self-assesses own preparation. 

Osaamistasot Opettajan / kouluttajan tulisi hallita tämä nämä osaamiset siinä määrin, että hänen 
opiskelijansa: 

EQF 4 - hallitsee tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan ratkais-
taessa oman alan erityisongelmia; työskentelee itsenäisesti yleensä 
ennustettavissa, mutta mahdollisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä 

- hallitsee oman alansa fakta- ja teoriatiedot laajoissa asia-yhteyksissä ja 
pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistaessa oman alan 
erityisongelmia. 

- vastaa omien tehtäviensä loppuun suorittamisesta sekä toimii turvalli-
sesti ja vastuullisesti työyhteisössä; kykenee valvomaan muiden 
suorittamia rutiinitehtäviä 

EQF 5 - hallitsee oman alansa laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet fakta- ja teo-
riatiedot ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistessaan luovasti 
abstrakteja ongelmia; ymmärtää eri alojen tietojen rajat. 

- hallitsee laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan 
ratkaistaessa luovasti abstrakteja ongelmia; työskentelee itsenäisesti 
muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

- kykenee johtamaan ja valvomaan toimintaympäristöjä, jotka muuttuvat 
ennakoimattomasti; kykenee valvomaan muiden suorittamia tehtäviä. 

EQF 6 - hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy 
teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaattei-den 
kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen; ymmärtää ammatillisten 
tehtäväalueiden ja/tai tieteen-alojen kattavuuden ja rajat 

- hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä 
soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella 
ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai enna-
koimattomien ongelmien ratkaisemiseksi 

- kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai 
kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä; 
kykenee päätöksentekoon enna-koimattomissa toimintaympäristöissä. 

Esimerkkejä 
tiedoista 

K1. Tuntee kasvatuksen ja koulutuksen yhteyden Teollisuus 4.0:n tavoitteisiin ja 
kehityskulkuihin 

K2. Tuntee informaation lähteet ja tietää miten niiden äärelle pääsee  
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K3. Tuntee oman tapansa oppia sekä oman osaamisensa vahvuudet ja heikkoudet  
K4. Tietää erilaiset oppimisen mahdollisuudet paikallisella, kansallisella ja 

kansainvälisellä tasolla  
K5. Tuntee voimauttamisen menetelmiä 

K6. Ymmärtää digitalisaation vaikutukset omaan työhönsä 

Esimerkkejä 
taidoista 

S1. Tunnistaa yhteiskunnan sosio-ekonomiset ja työelämän rakenteet sekä omassa 
toimintaympäristössä että eurooppalaisella tasolla 

S2. Tunnistaa omat oppimistarpeensa 
S3. Arvioi omia vahvuuksia (osaaminen, motivaatio, odotukset ja tulevaisuuden 

näkymät) 
S4. Asettaa haastavia tavoitteita omalle oppimiselle  
S5. Suunnittelee ja toteuttaa tavoitteiden saavuttamisen edellyttämää toimintaa 
S6. Kehittää taitojaan ja uudistaa osaamistaan tavanomaisten työtehtäviensä 

puitteissa 
S7. Hyödyntää muiden antamaa tukea informaation keruussa ja omien 

oppimistavoitteiden saavuttamisessa  
S8. Pysyy tietoisena Teollisuus 4.0:n viimeisimmistä standardeista, määritelmistä ja 

teknologioista.  
S9. Ymmärtää ja arvioi kriittisesti toiminnan eri vaiheita ja tarvittaessa täsmentää 

tavoitteita ja kokeilla erilaisia opiskelun tapoja  
S10. Arvioida omaa toimintaansa 

Esimerkkejä 
asenteista 

A1. Osoittaa muutoshalukkuutta ja tahtoa osaamisensa kehittämiseen  
A2. Osoittaa itseluottamusta tehtäviensä menestyksellisessä hoitamisessa 
A3. Osoittaa arvostavansa oppimista elämää rikastavana asiana  
A4. Osoittaa joustavaa kykyä sopeutua muutoksiin ja uusiin tilanteisiin ja 

olosuhteisiin  
A5. On utelias 
A6. Kokeilee aktiivisesti uusia opetus-/opiskelumenetelmiä  

A7. Annettujen tehtävien hoitaminen  

 

Osaamisalue Personal 

Nimike P.2. Informaation ja tiedon hallinta 

Kuvaus Opettaja/kouluttaja: 

 tunnistaa oman työnsä kannalta merkittävää informaatiota ja tietoa  

 kehittää informaation hallinnan prosesseja ja rakenteita 

 on vuorovaikutuksessa muiden kanssa; 

 toimii eettisesti ja hoitaa opetustyötään kriittistä ajattelua, tietojen  arviointia, 
tulkintaa ja tarkistusta sekä yksityisyyden kunnioitusta osoittaen; 

 soveltaa kyberturvallisuuteen liittyviä periaatteita; 

 rohkaisee opiskelijoitaan kriittiseen ajatteluun; 

 edistää opiskelijoidensa eettistä toimintaa; 

 editää opiskeijoidensa kyberturvallista toimintaa. 

Osaamistasot Opettajan / kouluttajan tulisi hallita tämä nämä osaamiset siinä määrin, että hänen 
opiskelijansa: 

EQF 4 - hallitsee tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan ratkais-
taessa oman alan erityisongelmia; työskentelee itsenäisesti yleensä 
ennustettavissa, mutta mahdollisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä 

- hallitsee oman alansa fakta- ja teoriatiedot laajoissa asia-yhteyksissä ja 
pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistaessa oman alan 
erityisongelmia. 



 

Set of competences to be targeted by the train-the-trainer programme – 27 

- vastaa omien tehtäviensä loppuun suorittamisesta sekä toimii turvalli-
sesti ja vastuullisesti työyhteisössä; kykenee valvomaan muiden 
suorittamia rutiinitehtäviä 

EQF 5 - hallitsee oman alansa laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet fakta- ja teo-
riatiedot ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistessaan luovasti 
abstrakteja ongelmia; ymmärtää eri alojen tietojen rajat. 

- hallitsee laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan 
ratkaistaessa luovasti abstrakteja ongelmia; työskentelee itsenäisesti 
muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

- kykenee johtamaan ja valvomaan toimintaympäristöjä, jotka muuttuvat 
ennakoimattomasti; kykenee valvomaan muiden suorittamia tehtäviä. 

EQF 6 - hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy 
teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaattei-den 
kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen; ymmärtää ammatillisten 
tehtäväalueiden ja/tai tieteen-alojen kattavuuden ja rajat 

- hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä 
soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella 
ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai enna-
koimattomien ongelmien ratkaisemiseksi 

- kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai 
kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä; 
kykenee päätöksentekoon enna-koimattomissa toimintaympäristöissä. 

Esimerkkejä 
tiedoista 

K1. Tuntee informaation ja opiskeluprosessin analyysin välineet 
K2. Tuntee informaation hallintaan liittyvät käytännön välineet 
K3. Tuntee yhteisön johtamiseen liittyvät periaatteet ja välineet 
K4. Tiedostaa toimintaansa liittyvät eettiset kysymykset 
K5. Tuntee lait ja asetukset (IPR, GDPR) 
K6. Tuntee kyberturvallisuuteen liittyvät asiat 

K7. Tuntee yhteistyön periaatteet sekä informaation jakamisen ja viestinnän välineet   

Esimerkkejä 
taidoista 

S1. Kartoittaa organisaation tietojen ja informaation tarpeet  
S2. Vaiheistaa ja jäsentää oppimisprosessin suunnittelusta arviointiin  
S3. Motivoi ja rohkaisee ihmisiä tiedon jakamiseen  
S4. Hakee ja löytää informaatiota 
S5. Tarkistaa informaation ja sen lähteiden luotettavuutta  
S6. On huolellinen uuden informaation käsittelyssä ja sen muille välittämisessä  
S7. Omaa kriittisen ajattelun taitoja 
S8. Tarkastelee kriittisesti erilaisia opiskelumahdollisuuksia  

S9. Ottaa opetus/opiskelutilanteissa huomioon laillisuus-, eettisyys- ja 
turvallisuusnäkökohdat 

S10. Jakaa ja edistää parhaita käytäntöjä omassa organisaatiossa ja sen ulkopuolella  

Esimerkkejä 
asenteista 

A1. Antaa oppimista edistävää palautetta 
A2. On rehellinen ja toimi läpinäkyvällä tavalla 
A3. Jakaa tietoa  

A4. Toimii säännösten, organisaation arvojen ja ammattietiikan mukaisesti 

 

Strateginen osaamisalue 
 
 

Osaamisalue Strateginen 

Nimike S.1. – Prosessien kehittäminen 
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Kuvaus Opettaja/kouluttaja: 

 soveltaa jatkuvan kehittämisen tekniikoita (esim. PDCA-kehä) omassa työssään 
hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan EU:n viitekehyksiä ja työvälineitä; 

 suunnittelee, kokeilee ja ehdottaa muutoksia prosesseihin siten tukien 
organisaation ja oppijoiden jatkuvaa oppimista  

 arvioi prosessien muutoksiin liittyviä riskejä ja osoittaa ne  

 arvioi säännöllisesti asianosaisten (opiskeijat, kollegat, yritykset) opiskeluprosessin 
tarkoituksenmukaisuutta, jotta toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan 

 hyödyntää arviointituloksia toiminnan kehittämisessä  

 raportoi ja jakaa em. arviointien tuloksia  

Osaamistasot Opettajan / kouluttajan tulisi hallita tämä nämä osaamiset siinä määrin, että hänen 

opiskelijansa: 

EQF 4 - hallitsee tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan ratkais-
taessa oman alan erityisongelmia; työskentelee itsenäisesti yleensä 
ennustettavissa, mutta mahdollisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä 

- hallitsee oman alansa fakta- ja teoriatiedot laajoissa asia-yhteyksissä ja 
pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistaessa oman alan 
erityisongelmia. 

- vastaa omien tehtäviensä loppuun suorittamisesta sekä toimii turvalli-
sesti ja vastuullisesti työyhteisössä; kykenee valvomaan muiden 
suorittamia rutiinitehtäviä 

EQF 5 - hallitsee oman alansa laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet fakta- ja teo-
riatiedot ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistessaan luovasti 
abstrakteja ongelmia; ymmärtää eri alojen tietojen rajat. 

- hallitsee laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan 
ratkaistaessa luovasti abstrakteja ongelmia; työskentelee itsenäisesti 
muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

- kykenee johtamaan ja valvomaan toimintaympäristöjä, jotka muuttuvat 
ennakoimattomasti; kykenee valvomaan muiden suorittamia tehtäviä. 

EQF 6 - hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy 
teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden 
kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen; ymmärtää ammatillisten 
tehtäväalueiden ja/tai tieteen-alojen kattavuuden ja rajat 

- hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä 
soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella 
ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai enna-
koimattomien ongelmien ratkaisemiseksi 

- kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai 
kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä; 
kykenee päätöksentekoon enna-koimattomissa toimintaympäristöissä. 

Esimerkkejä 
tiedoista 

K1. Tuntee laadunhallinnan periaatteet ja yleisimmät lähtökohdat, ml. PDCA-kehä ja 
EQAVET 

K2. Tuntee prosessinhallinnan menetelmiä (esim. classic, Agile, XPM, Scrum, lean, 
Kanban jne.) ja niiden yhteys Teollisuus 4.0-ajatteluun (esim. big data, IoT, jne.) 

K3. Tuntee organisaation olemassa olevat prosessit 

K4. Tuntee käytettävissä olevat resurssit 

Esimerkkejä 
taidoista  

S1. Soveltaa prosessien hallinnan menetelmiä 
S2. Havaitsee toimintaympäristöstä avautuvia kehittämisen mahdollisuuksia  
S3. On utelias 
S4. Tukee prosesseihin liittyviä kehittämisajatuksia muutosten edistämiseksi  
S5. Arvioi prosessien, opiskeluympäristöjen ja välineiden tarkotuksenmukaisuutta 
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S6. Tunnistaa tarkoituksenmukaisia resursseja ja soveltaa kestävän kehityksen 
kriteereitä 

S7. Huomioi muutoksiin liittyviä riskejä 

S8. Toteuttaa muutoksia aiempia kokemuksia hyödyntäen 

Esimerkkejä 
asenteista  

A1. Osoittaa muutoshalukkuutta 
A2. Tukee opiskelijoita ongelmien tunnistamisessa ja niiden ratkaisussa  

A3. Tukee kollegoita ongelmien tunnistamisessa ja niiden ratkaisussa 

 

Osaamisalue Strateginen 

Nimike S.2. – Innovatiivisuus 

Kuvaus Opettaja/kouluttaja: 

 etsii ja tutkii uusiin trendeihin sopivia innovatiivisia ideoita ja 
toimintamahdollisuuksia; 

 suunnittelee luovia ratkaisuja nykyisen tai uuden teknologian omaksumiseen  tai 
integroimiseen jo olemassa oleviin toimintoihin ja prosesseihin tai uusien  

 soveltaa työssään kestävän kehityksen periaatteita; 

 kokeilee uusia lähestymistapoja, menetelmiä ja työvälineitä; 

 rohkaisee opiskelijoitaan luovaan ja avoimeen ajatteluun; 

 käyttää työssään proaktiivisia menetelmiä. 

Osaamistasot Opettajan / kouluttajan tulisi hallita tämä nämä osaamiset siinä määrin, että hänen 

opiskelijansa: 

EQF 4 - hallitsee tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan ratkais-
taessa oman alan erityisongelmia; työskentelee itsenäisesti yleensä 
ennustettavissa, mutta mahdollisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä 

- hallitsee oman alansa fakta- ja teoriatiedot laajoissa asia-yhteyksissä ja 
pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistaessa oman alan 
erityisongelmia. 

- vastaa omien tehtäviensä loppuun suorittamisesta sekä toimii turvalli-
sesti ja vastuullisesti työyhteisössä; kykenee valvomaan muiden 
suorittamia rutiinitehtäviä 

EQF 5 - hallitsee oman alansa laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet fakta- ja teo-
riatiedot ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistessaan luovasti 
abstrakteja ongelmia; ymmärtää eri alojen tietojen rajat. 

- hallitsee laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan 
ratkaistaessa luovasti abstrakteja ongelmia; työskentelee itsenäisesti 
muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

- kykenee johtamaan ja valvomaan toimintaympäristöjä, jotka muuttuvat 
ennakoimattomasti; kykenee valvomaan muiden suorittamia tehtäviä.  

EQF 6 - hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy 
teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaattei-den 
kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen; ymmärtää ammatillisten 
tehtäväalueiden ja/tai tieteen-alojen kattavuuden ja rajat 

- hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä 
soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella 
ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai enna-
koimattomien ongelmien ratkaisemiseksi 

- kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai 
kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä; 
kykenee päätöksentekoon enna-koimattomissa toimintaympäristöissä. 
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Esimerkkejä 
tiedoista  

K1. Tietää nykyiset ja näköpiirissä olevat trendit yhteiskunnassa, koulutuksessa, 
työelämässä sekä teknologian sovelluksissa  

K2. Tuntee oman organisaation toimintakulttuuri ja tarpeet 
K3. Tuntee innovaatiotekniikoita 
K4. Tuntee innovaatioiden hallinnan menetelmiä ja standardeja (esim. Design 

Thinking, Co-creation, User-Centric Innovation) 
K5. Tietää riskien hallinnan periaatteet 

Esimerkkejä 
taidoista 

S1. Seuraa innovaatiotrendejä 
S2. Analysoi uusia trendejä ja uutta informaatiota  
S3. Soveltaa entä jos – tekniikkaa realisisten tulevaisuusnäkymien aikaan saamiseksi   
S4. Soveltaa riskien hallinnan menetelmiä 
S5. Tunnistaa organisaatiossa olevat mahdollisuudet uusien teknologioiden 

omaksumisessa  
S6. Luo innnovatiivisia oppimisen mahdollisuuksia 
S7. Kehittää konseptitodistuksen 
S8. Kehittää olemassa oleviin reunaehtoihin ja säännöstöihin sopivia uusia ideoita  
S9. Tunnistaa kestävän kehityksen mukaiset resurssit  
S10. Kokeilee uusia menetelmiä ja välineitä 
S11. Kykenee arvioimaan kriittisesti erilasia opiskelumahdollisuuksia 

S12. Käyttää aktivoivia tekniikoita  

Esimerkkejä 
asenteista 

A1. Osoittaa kiinnostusta uusia ajatuksia kohtaan 
A2. Osoittaa muutohalukkuutta 
A3. Kokeilee uusia tapoja toimia 

A4. Kannustaa opiskelijoita uusien ideoiden tuottamiseen ja arvostaa heidän 
panostaan muutosten tekemisessä  
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5. Seuraavat toimenpiteet 
Projektin tavoitteisiin perustuen ja luvussa 3.1. esitettyjen perusoletusten puitteissa 
hankekumppanit tunnistivat kahdeksan osaamisaluetta, joita he pitävät opettajille/kouluttajille 
tarpeellisina osaamisina 4.0 -ympäristössä toimimista varten. Hankekumppanit suunnittelivat myös 
mallin näiden osaamisten kuvaamiseksi, ja ehdottivat erilaisia esimerkkejä niistä tiedoista, taidoista 
ja asenteista, joilla näitä osaamisia voidaan luonnehtia.  

Tähän aineistoon pohjautuen hankkeen seuraavina tuotoksina ja toimenpiteinä:  

 laaditaan opettajia ja kouluttajia varten itsearviointilomake. Tämän tuotoksen avulla 
opettajat ja kouluttajat voivat tarkistaa oman osaamisensa ja valmiutensa  4.0 -ympäristössä 
toimimista ajatellen. Verkossa toimivan itsearviointivälineen avulla arvioidaan vastaajan:  

- 4.0 -ympäristön taustojen tuntemusta; 
- teknologian tuntemusta; 
- ymmärrystä 4.0 -ajattelun vaikutuksista organisaatioihin ja työympäristöihin; 
- oppimis- ja opiskeluprosessien suunnittelu-. toteutus- ja arviointiosaamista 4.0 -

ympäristössä; 
- muutoskyvykkyyttä; 
- valmiutta toimia monenlaisten ihmisten kanssa. 

Osallistujia ei arvioida pelkästään numeerisesti, vaan he saavat myös ehdotuksia 
osaamisensa kehittämistä varten.  

Itsearviointiväline on vapaasti käytettävissä kaikkien hankekumppaneiden kielillä hankkeen 
web-alustalla. Kumppanit hyödyntävät sitä kehittäessään kouluttajakoulutusta.  

 laaditaan kouluttajakoulutusohjelman osaamistavoitteet ja arviointisuunnitelma; 
koulutusohjelman tarkoituksena on vastata niihin osaamisvajeisiin, jotka tulevat 
itsearvioinnissa esille.  
 

 levitetään hankkeen tuloksia opettajille ja kouluttajille sekä muille asianosaisille, yrityksille 
ja päätöksentekijöille.  
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Liite 1 – Hankkeen sanasto 
 
Aikuiskoulutus (Adult education) 
Kaikki ammatillisen koulutuksen ulkopuolella olevat aikuisille tarkoitetut virallisen, epävirallisen ja 
arkioppimisen muodot. 
Lähde: European Commission (2019): Erasmus+ Programme Guide, version 2 (2019).  
 

Ammatillinen koulutus (Vocational education and training, VET) 
Koulutus, jonka tavoitteena on antaa henkilöille sellainen osaaminen, jota vaaditaan jossain tietyssä 
tehtävässä tai laajemmin työmarkkinoilla.  
Lähde: ETF – European training foundation (1997). Glossary of labour market terms and standard and 
curriculum development terms. Turin: ETF. 
 

Ammatillinen peruskoulutus (Initial Vocational Education and Training, IVET) 
Ammatillinen koulutus, joka on suoritettu yleensä ennen työelämään siirtymistä. 
Lähde: Cedefop, 2008.  

 
Ammatillisen koulutuksen eurooppalainen laadunvarmistus, EQAVET (European quality 
assurance in vocational education and training, EQAVET)  
EQAVET viitekehyksen tarkoituksena on auttaa kehittämään, ohjaamaan ja arvioimaan EU jäsenvaltioiden 
ammatillista koulutusta. Toiminnan kehittäminen perustuu: 

 nelivaiheiseen sykliin (suunnittelu, toteutus, arviointi ja korjaustoimenpiteet ) described for VET 
providers/systems; 

 kehän jokaiseen vaiheeseen laadittuihin laatukriteereihin ja niiden kuvauksiin; 

 yhteisiin tavoitteiden, menetelmien, prosessien ja koulutustulosten indikaattoreihin. 
Osa indikaattoreista perustuu tilastolliseen aineistoon, osa on luonteeltaan laadullista.  
Lähde: Cedefop, European Parliament and Council of the European Union, 2009(b) 
 

Asianosainen (Stakeholder) 
A person with an interest or concern in something, especially a business. In mobility, all parties somehow 
involved in mobility processes. 
Lähde: Oxford Dictionary. 
 

Avaintaidot (Key skills / key competences) 
Nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa elämiseen tarvittavien taitojen kokonaisuus. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidoista antamassaan suosituksessa Euroopan komissio esittää kahdeksan avaintaitoa: äidinkielinen 
viestintä; viestintä vierailla kielillä; matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan osaaminen; digitaalinen 
osaaminen; opettelen oppimaan; ihmissuhde-, kulttuurienvälinen ja sosiaalinen osaaminen sekä 
kansalaisosaaminen; yrittäjyys; kulttuurinen ilmaisu. 
Source: Cedefop, 2004; European Commission, 2006b. Related terms: basic skills, new basic skills 
 

Avoimet oppimateriaalit (Open Educational Resources, OER) 
Avoimet koulutusresurssit (OER) ovat vapaasti saatavilla olevia, avoimesti lisensoituja tekstejä, mediaa ja 
muita digitaalisia aineistoja, joista on hyötyä opetuksessa, oppimisessa ja arvioinnissa sekä tutkimuksessa. 
Termillä kuvataan julkisesti saatavilla olevaa materiaalia ja resursseja, joita kuka tahansa käyttäjä voi 
käyttää, parantaa ja jakaa edelleen erikseen määritettyihin lisensseihin perustuen. Termi otettiin käyttöön 
UNESCOn2002 Foorumissa.  
Lähde: Wikipedia. 
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Elinikäinen oppiminen (Lifelong learning) 
Kaikki koko elämän ajan suoritettu oppimistoiminta, joka johtaa tietojen,  taitojen ja / tai pätevyyden 
parantamiseen henkilökohtaisista, sosiaalisista ja / tai ammatillisista syistä. 
Lähde: Cedefop, 2004.  
 

Erasmus+ 
Erasmus+ on EU:n koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun liikkuvuusohjelma. Yksinkertaisten hallinnollisten 
rakenteidensa ja rahoitusmalliensa vuoksi se tarjoaa näillä aloilla helppoja mahdollisuuksia opiskelijoiden ja 
henkilöstön kansainväliseen liikkuvuuteen. 
Lähde: European Commission. 
 

Esineiden intrnet (Internet of Things. IoT) 
Esineiden internetillä tarkoitetaan järjestelmiä, jotka perustuvat teknisten laitteiden suorittamaan 
automaattiseen tiedonsiirtoon sekä kyseisten laitteiden etäseurantaan ja -ohjaukseen internet-verkon 
kautta. Ajatus älykkäistä laitteista virisi 1980-luvulla, mutta IoT:n käsite on ollut käytössä vuodesta 1999. 
Source: Wikipedia. 
 
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus on Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan 
komission yhteinen pyrkimys yhtenäistää tietosuojaa koskeva lainsäädäntö kaikkien Euroopan unionin 
jäsenmaiden kesken. EU:n sisäisen säätelyn lisäksi se koskee myös tahoja, jotka tallentavat EU:ssa asuvien 
henkilöiden henkilötietoja Euroopan unionin ulkopuolelle. Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on 
ensisijaisesti vahvistaa EU:ssa asuvien henkilöiden oikeuksia omiin henkilötietoihinsa sekä yksinkertaistaa 
sääntely-ympäristöä niin, että sekä EU:n sisäinen että kansainvälinen liiketoiminta helpottuu.   
Lähde: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, available 
at: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 
 

Eurooppalainen ammatillisen koulutuksen opinto-suoritusten siirtojärjestelmä  (European credit 
system for vocational education and training, ECVET) 
Tekninen viitekehys yksilöiden oppimistulosten siirtämistä, validointia ja tarvittaessa keräämistä varten 
tutkinnon saavuttamiseksi. ECVET-työkalut ja -menetelmät sisältävät kuvauksen osaamisista 
opiskeluyksiköittäin ja niihin liittyvistä opintopisteissä sekä täydentävistä asiakirjojoista. 
ECVETin tavoitteena on tukea: 

 koulutuksiin osallistuvien henkilöiden liikkuvuutta; 

 formaalin, non-formaalin ja informaalin oppimisen tulosten kertymistä, siirtämistä ja tunnistamista eri 
maissa; 

 elinikäisen oppimisen toteutumista; 

 kvalifikaatioiden läpinäkyvyyttä; 

 keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön kehittymistä eurooppalaisten ammatillisen koulutuken 
järjestäjien kesken.  

Source: Cedefop; European Parliament and Council of the European Union, 2009a 
 

Eurooppalainen kielitaidon viitekehys (EKV) (Common European Framework of Reference for 
Languages, CEFR) 
Eurooppalainen viitekehys on Euroopan neuvoston kehittämä kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin 
yleiseurooppalainen kehys, joka määrittelee ja kuvaa kielitaidon kuutta taitotasoa peruskäyttäjätasolta 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_parlamentti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_unionin_neuvosto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_komissio
https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_komissio
https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_unioni
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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taitavan kielenkäyttäjän tasolle asteikolla A1 - C2. Asteikon eri tasoilla kuvataan lukemisen, kuuntelemisen, 
puhumisen ja kirjoittamisen osaamisvaatimukset.   
Viitekehys toimii sekä opiskelijan itsearvioinnin että kielikurssien suunnittelun perustana. Lisäksi se toimii 
kansainvälisen kielenoppimisen arvioinnin pohjana esim. päätettäessä ulkomailla suoritettujen kieliopintojen 
korvaavuuksista. 
Lähde: Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
teaching, assessing. Cambridge Press. https://rm.coe.int/1680459f97 [accessed 30.7.2020] 

 
Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä ECTS (European 
credit transfer and accumulation system, ECTS) 
ECTS on eri maiden välisten erilaisten opintojen mitoitusjärjestelmien vertailutyökalu. Sen avulla voidaan  
- vertailla koti- ja ulkomaisia koulutuohjelmia                                                                                              
- tukea opiskeijoiden liikkuvuutta sekä formaalin, non-formaalin ja informaalin oppisen tulosten 
tunnustamista                                                                                                                                                                                      
- auttaa korkeakouluja järjestämään ja uudistamaan koulutusohjelmiaan. 
Mitoitus perustuu arvioon lukuvuoden mittaisen täysipäiväisen koulutusohjelman vaatimasta 1500-1800 
tunnin työstä ja yksi ECTS vastaa noin 25-30 tuntia työtä. Opiskelijat, jotka ovat jossain muualla hankkineet 
vastaavan osaamisen, kuin mitä jollakin kurssilla edellytetään, voivat saada hyväksiluvun osaamisen 
tunnistamisen kautta.  
Source: Cedefop, 2008, based on European Commission, 2004. 

 
Eurooppalainen tutkintojen viitekehys, EQF (European qualification framework for lifelong 
learning, EQF) 
Eurooppalainen tutkintojen viitekehys EQF on oppimistuloksiin perustuva kaikentyyppisten tutkintojen 
viitekehys, jolla edistetään erilaisten kansallisten tutkintokehysten vertailtavuutta. Yhteinen viitekehys 
parantaa tutkintojen läpinäkyvyyttä ja siirrettävyyttä eri maiden ja laitosten välillä.  EQF:n 8-tasoisessa 
kehyksessä alin taso on 1 ja korkein taso 8. Siinä osoitetaan oppimistulosten perusteella selkeästi, mikä on 
kussakin tutkinnossa saavutetun tiedon, ymmärryksen ja taitojen taso. Eurooppalainen viitekehys on tiiviisti 
sidoksissa kansallisiin tutkintojen viitekehyksiin ja kattaa kaikentyyppiset ja -tasoiset eurooppalaiset 
tutkinnot. 
Lähde: European Parliament and Council of the European Union, 2008. 
 
Europassi (Europass) 
Europassi in viisi dokumenttia sisältävä portfolio, jonka avulla EU-kansalaiset voivat osoittaa osaamistaan 
hakiessaan töitä tai opiskelupaikkoja Euroopassa. Europassi CV:n ja kielipassin ylläpitämisestä vastaavat 
henkilöt itse. Muut kolme dokumenttia myönnetään henkilöille erilaisten kokemusten ja suoritusten 
mukaan: Liikkuvuus Europassi (Europass mobility) my önnetään henkilölle muissa Euroopan maissa oleskelun 
perusteella, Todistuksen liite myönnetään ammatillisen koulutuksen suorittamisesta (certificate supplement) 
tai korkea- asteen koulutuksen suorittamisesta (diploma supplement). Europassi huomioi yhtä lailla 
formaalin, non-formaalin kuin informaalinkin oppimisen tulokset.  
Lähde: Cedefop. 
 
Extreme Project Management (XPM) 
Projektinhallinnan menetelmä, jota sovelletaan hyvin monimutkaisten ja epävarmojen projektien 
yhteydessä. Extreme project management eroaa perinteisestä projektinhallinnasta pääasiassa sen avoimen, 
joustavan ja ennalta määrittämättömän lähestymistavan osalta. Menetelmässä keskitytään ennen kaikkea 
henkilöiden ohjaamiseen aikataulutuksen tai tiukan formalismin sijaan.  
Lähde: Wikipedia. 
 

https://rm.coe.int/1680459f97
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Harjoittelu (Traineeship, work placement) 
Toimiminen jossain toisessa maassa sijaitsevassa yrityksessä tai organisaatiossa työmarkkinoilla tarvittavan 
osaamisen hankkimiseksi ja kyseisen maan taloudellisen ja sosiaalisen kulttuurin ymmärtämisen 
parantamiseksi. 
Lähde: European Commission (2019): Erasmus+ Programme Guide, version 2 (2019).  
 

Henkilöstö (Staff) 
Henkilöt, jotka joko ammatillisesti tai vapaaehtoisesti osallistuvat formaaliin tai non-formaaliin 
koulutukseen, voivat olla opettajia, kouluttajia, koulun johtajia, nuorisotyöntekijöitä ja muuta kuin 
opetushenkilöstöä. 
Source: Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 
establishing 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing 
Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC (1), Official Journal of the European 
Union L347, 20 December 2013 
 
 

Jatkuva koulutus (Continuing education and training) 
Peruskoulutuksen tai työelämään siirtymisen jälkeinen koulutus, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä: 

 kehittämään tai päivittämään osaamistaan; 

 hankkimaan uutta osaamista edetäkseen urallaan; 

 henkilökohtaisessa tai ammatillisessa kehittymisessä. 
Jatkuva koulutus on osa elinikäistä oppimista, ja siihen kuuluu kaikenlainen koulutus (yleinen, erikoistunut 
tai ammatillinen, muodollinen tai epävirallinen jne.). Se on tärkeässä asemassa yksilöiden työllistettävyyden 
edistämisessä. 
Lähde: Cedefop, 2004. 
 

Konseptitodistus (Proof of Concept, PoC) 
Konseptitodistus on tietyn menetelmän tai idean osoittaminen toteuttamiskelpoiseksi, tai havainnollistaa 
periaatetta, jonka tarkoituksena on todentaa, että jotain käsitettä tai teoriaa on mahdollista käyttää. 
Konseptitodistus on yleensä pieni, mutta voi joskus olla perusteellinen. 
Lähde: Wikipedia. 
 

Korkea-asteen oppilaitos (Higher Education Institution) 
Oppilaitos, joka tarjoaa kansallisen lainsäädännön mukaisia korkea-asteen tutkintoja tai muita 
tunnustettuja korkea-asteen tutkintoja riippumatta siitä, minkä nimisiä nämä oppilaitokset ovat.  
Lähde: European Commission (2019): Erasmus+ Programme Guide, version 2 (2019). 
 

Kouluttaja (Trainer) 
Jokainen henkilö, joka edistää opiskeijoiden teoreeettista tai käytännöllistä osaamista joko oppilaitoksessa 
tai työpaikalla. Kouluttajat voivat olla:  

 ammatillisia kouluttajia, joiden tehtävät ovat samat, kuin ammatillisen opettajan ammatillisessa 
oppilaitoksessa;  

 osa-aikaisia kouluttajia, jotka ovat jonkin alan asiantuntijoita ja joiden työtehtäviin kuuluu osa-aikainen 
opiskelijoiden mentorointi tai tutorointi joko työpaikoilla tai osallistumalla koulutustehtäviin 
oppilaitoksessa.  

Kouluttajilla voi olla erilaisia tehtäviä, kuten: 

 opiskelun suunnittelu; 

 koulutusten toteuttaminen; 

 osaamisen siirtäminen opiskeijoille; 



 

36 – Set of competences to be targeted by the train-the-trainer programme 

 opiskelijoiden oppimisen tukeminen tarjoamalla heille neuvoja ja ohjeita koko harjoitteluajan. 
Lähteet: 

- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminology of vocational training policy – A multilingual glossary for an 
enlarged Europe. Luxembourg: Publications Office. 

- AFPA – Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (1992). Vocabulaire des 
formateurs [Vocabulary of trainers]. Paris: AFPA.  

 

Koulutus tai koulutuspolku (Education or training pathway) 
Joukko oppilaitosten, koulutuskeskusten, korkea asteen oppilaitosten tai ammatillisen koulutuksen 
järjestäjien tarjoamia toisiinsa liittyviä koulutuskokonaisuuksia, jotka tarjoavat yksilöille mahdollisuuden 
edetä urallaan.  
Lähde: Cedefop; European Commission, 2006c.  
 

Koulutuksen järjestäjä (Education or training provider) 
Organisaatio tai henkilö, joka tarjoaa koulutuspalveluita. Koulutuksen järjestäjät voivat olla tätä erityisesti 
tätä tehtävää varten perustettuja organisaatioita, tai ne voivat olla myös muun alan yrityksiä, jotka tarjoavat 
koulutuspalveluja osana muuta toimintaansa. Koulutuksen järjestäjä voi olla myös yksityishenkilö, joka 
tarjoaa koulutuspalveluja.  
Lähde: Cedefop, 2004. 
 

Kvalifikaatio (Qualification) 
Kvalifikaation käsitteellä on erilaisia merkityksiä: 
- Muodollinen kvalifikaatio: opiskelun muodollinen lopputulos (todistus, diplomi tai oppiarvo), jonka 

toimivaltainen viranomainen myöntää arvioituaan henkilön oppimistulokset suhteessa ennalta 
määritettyihin kriteereihin ja/tai siihen kykeneekö henkilö toimimaan jossain tietyssä tehtävässä.  
Kvalifikaatio voi tarkoittaa myös laillista oikeutta tietyn ammatin harjoittamiseen.  

- Kvalifikaatiovaatimus: johonkin ammattiin tai työtehtävään liittyvät tiedolliset, taidolliset ja muut 
osaamisvaatimukset. 

Lähteet: 
- Cedefop (2008). Terminology of European education and training policy – A selection of 100 key terms. 

Luxembourg: Publications Office. 
 http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [accessed 30.7.2020]. 

- Eurydice (2006). TESE – Thesaurus for education systems in Europe. Brussels: Eurydice. 
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/eurydice/showPresentation?pubid=051en 
[accessed 30.7.2020]. 

- ETF –european training foundation (1997). Glossary of labour market terms and standard and curriculum 
development terms. Turin: ETF. 

- OECD (2007). Qualifications systems: bridges to lifelong learning [Systèmes de certification: des 
passerelles pour apprendre à tout âge]. Paris: OECD. 

- ILO – International Labour Organization (1998). ILO thesaurus [Thesaurus BIT = Tesauro OIT]: labour, 
employment and training terminology. Geneva: ILO. 
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/tools/aboutthes.htm [accessed 30.7.2020]. 

 
Käänteinen oppiminen (Flipped classroom) 
Käänteinen oppiminen tarkoittaa monimuoto-opiskelua, jossa opiskelijat tutustuvat opittavana olevaan 
sisältöön kotona ja syventävät sen oppimista koulussa erilaisten työskentelytapojen avulla. Perusajatuksena 
on, että oppitunnilla annettuja tehtäviä tehdään kotona ja yhteistä aikaa käytetään yhteistyöhön, 
kokemusten jakamiseen, keskusteluihin ja työpajoihin. Tässä skenaariossa opettajan tehtävänä on olla 
eräänlainen avustaja ja oppimisprosessin johtaja. Kotona tapahtuvassa työskentelyssä videoita ja muita 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/eurydice/showPresentation?pubid=051en
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/tools/aboutthes.htm
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digitaalisia resursseja käytetään laajasti sisältöjen oppimiseen. Koulussa oppilaat kokeilevat, tekevät 
yhteistyötä ja toteuttavat työpajatoimintoja. 
Source: INDIRE (2019). Flipped Classroom. 
 

Nuoriso (Young people) 
13 – 30 -vuotiaat henkilöt. 
Lähde: Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 
establishing 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing 
Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC (1), Official Journal of the European 
Union L347, 20 December 2013 
 

Ohjaus ja neuvonta (Guidance and Counselling) 
Erilaiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on auttaa ihmisiä tekemään koulutus-, ammatillisia tai 
henkilökohtaisia päätöksiä ja toteuttamaan ne ennen heidän siirtymistään työmarkkinoille tai sen jälkeen. 
Ohjaus ja neuvonta  voi sisältää: 

 neuvontaa (henkilökohtainen tai uraohjaus, opintojen ohjaus); 

 arviointia (psykologista tai osaamiseen liittyvää); 

 opiskeluun ja työmarkkinoihin liittyvää tiedottamista; 

 vertaisten, sukulaisten ja kouluttajien konsultointia; 

 työnhakuun liittyvää ohjausta; 

 muiden palveluihin hakeutumiseen liittyvää ohjausta; 
Ohjausta ja neuvontaa voidaan tarjota oppilaitoksissa,työpaikoilla, yhteisössä tai muissa ympäristöissä. 
Lähde: Cedefop (2008). Terminology of European education and training policy – A selection of 100 key terms. 
Luxembourg: Publications office. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [accessed 30.7.2020]. 

 
Opettaja (Teacher) 
Henkilö, jonka tehtävän on välittää tietoja ja taitoja oppilaitoksessa opiskeleville opiskelijoille. Opettajalla voi 
olla monenlaisia tehtäviä, kuten koulutusohjelmien tai kurssien toteuttaminen ja erilaisten tietojen 
(ammattispesisfien tai geneeristen, teoreettisten tai käytännöllisten) välittäminen opiskeijoille. 
Ammatillisessa oppilaitoksessa toimivaa opettajaa voidaan kutsua myös “kouluttajaksi”.  
Lähteet: 

- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminology of vocational training policy – A multilingual glossary for an 
enlarged Europe. Luxembourg: Publications Office. 

- AFPA – Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (1992). Vocabulaire des 
formateurs [Vocabulary of trainers]. Paris: AFPA. 

 
Opetussuunnitelma (Curriculum) 
Koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvä asiakirja, joka sisältää oppimiselle asetetut tavoitteet, 
sisällöt, menetelmät (ml. arviointi) ja oppimateriaalin sekä järjestelyt opettajien ja kouluttajien koulutusta 
varten.  
Lähde: Cedefop (2008). Terminology of European education and training policy – A selection of 100 key terms. 
Luxembourg: Publications office. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [accessed 30.7.2020]. 
Landsheere, 1979. 
 

Oppiminen (Learning) 
Prosessi, jossa henkilö omaksuu informaatiota, ideoita ja arvoja ja hankkii siten tietoa, taitoja ja / tai 
osaamista. Oppiminen on tiedollisten ja merkitysrakenteiden uudelleen muotoutumista, joka tapahtuu 
henkilökohtaisen reflektion ja sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla. Oppimista voi tapahtua muodollisissa, 
epävirallisissa tai epävirallisissa olosuhteissa. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
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Lähde: Cedefop, 2004; European Commission, 2006a. Related terms: formal learning, informal learning, 
learning by doing, learning by using, non-formal learning 
 

Oppimistulokset (Learning outcomes / learning attainments) 
Tiedot, taidot ja/tai osaamiset, jotka henkilö voi osoittaa hankkineensa tietyssä opiskeluprosessissa. Opiskelu 
on voinut tapahtua formaalissa, non-formaalissa tai informaalissa ympäristössä.  
Oppimistuloksilla viitataan myös määrityksiin siitä, mitä oppija tietää, ymmärtää ja pystyy tekemään 
oppimisprosessin päätyttyä, ja jotka määritellään tietona, taitona ja osaamisena. 
Lähteet: 

- Cedefop (2008). Terminology of European education and training policy – A selection of 100 key 
terms. Luxembourg: Publications office. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf 
[accessed 30.7.2020]. 

- European Parliament and Council of the European Union (2008). Recommendation of the European 
Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European qualifications 
framework for lifelong learning. official Journal of the European Union, C 111, 6.5.2008, pp. 1-7.  

http://eur-lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.do?uri=oJ:c:2008:111:0001:0007:en:Pdf [accessed 30.7.2020]. 
 

 
Oppimistulosten arviointi (Assessment of learning outcomes) 
Prosessi, jossa saavutettuja oppimistuloksia (tietoja, taitoja, osaamisia) arvioidaan suhteessa ennalta 
määritettyihin arviointikriteereihin. Osaamisen arviointia seuraa usein sen validointi ja sertifiointi.  
Lähde: Cedefop, 2004.  

 
Oppisopimus (Apprenticeship) 
Oppisopimustoiminnalla tarkoitetaan sellaista systemaattista ja  pitkäaikaista ammatillista peruskoulutusta, 
jossa vuorottelevat työpaikoilla tapahtuva käytännöllinen opiskelu ja oppilaitoksessa tapahtuva 
teoreettinen ja/tai käytännöllinen opiskelu, ja joka johtaa ammatilliseen perustutkintoon. 
Oppisopimuskouluttaja on sopimussuhteessa työnantajaan ja saa palkan tai muun korvauksen. Työnantaja 
on vastuussa harjoittelijan saamasta koulutuksesta, joka johtaa tiettyyn ammattiin. Ranskan kielen termi 
‘apprentissage’ viittaa sekä oppisopimustoimintaan että oppimisprosessiin (ks. oppimisprosessi); Saksan 
‘duaalimalli’ on esimerkki oppisopimustoiminnasta.  
Lähteet: 

- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminology of vocational training policy – A multilingual glossary for an 
enlarged Europe. Luxembourg: Publications Office. 

- European Commission (2019): Erasmus+ Programme Guide, version 2 (2019). 
 
Osaaminen (Competence) 
Kyky soveltaa oppimistuloksia riittävästi määritellyssä yhteydessä (koulutus, työ, henkilökohtainen tai 
ammatillinen kehitys). Kompetenssi ei rajoitu kognitiivisiin elementteihin (mukaan lukien teorian, 
käsitteiden tai hiljaisen tiedon käyttö); se sisältää myös toiminnalliset näkökohdat (mukaan lukien tekniset 
taidot), ihmissuhdeominaisuudet (esim. sosiaaliset tai organisatoriset taidot) ja eettiset arvot. 
Source: Cedefop, 2004, European Commission, 2006a.  
 

Osaamisen tunnistaminen (Recognition of learning outcomes) 
a. Formaali tunnistaminen: prosessi, jossa henkilön osaaminen virallistetaan joko 

 antamalla tutkintoja;  
tai 

 myöntämällä opintopisteitä, vastaavuuksia tai hyväksi lukuja henkilön hankkimaan  osaamiseen 
perustuen; 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.do?uri=oJ:c:2008:111:0001:0007:en:Pdf
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b. Sosiaalinen tunnistaminen: erilaisten sidosryhmien tunnistama osaaminen  
Lähde: Cedefop, 2004.  
 
Osaamisen tunnustaminen (Validation of learning outcomes) 
Toimivaltaisen viranomaisen varmistus siitä, että henkilön osaaminen (tiedot, taidot ja/tai osaaminen), on 
arvioitu suhteessa ennalta määritettyihin kriteereihin. Henkilö on voinut hankkia osaamisen formaalin, 
informaalin tai non-formaalin oppimisen tuloksena. Osaamisen tunnustamisen perusteella annetaan usein 
ao. osaamista koskeva todistus.  
Lähde: Cedefop.  
 

PDCA-kehä (Plan-Do-Check-Act, PDCA) 
PDCA-sykli (Plan, Do, Check, Act) on toiminnan kehittämismenetelmä. PDCA perustuu ympyrään, jota 
kierretään: ensin suunnitellaan (plan), sitten tehdään (do). Tekemisen jälkeen tarkistetaan (check) ja tehdään 
tarvittaessa korjaukset (act). Korjausten jälkeen ympyrässä palataan alkuun, eli suunnitteluun.  
Lähde: Wikipedia. 
 

Perustaidot (Basic skills) 
Taidot, joita kansalaiset tarvitsevat nyky-yhteiskunnassa, esim. kuunteleminen, puhuminen, lukeminen, 
kirjoittaminen ja matematiikka. Yhdessä uusien perustaitojen kanssa perustaidot muodostavat avaintaidot. 
Lähde: Cedefop, Bjørnåvold, 2000; Cedefop, Tissot, 2000; Cedefop, 2004. 
 

Projektipohjainen oppiminen (Project-based learning, PBL) 
Projektipohjainen oppiminen (PBL) on suunniteltu sitouttamaan opiskelijat aitojen ongelmien tutkimiseen. 
Opiskelijat etsivät ratkaisuja merkityksellisiin ongelmiin kysymysten ja edelleen tarkentavien kysymysten 
avulla, keskustelemalla ideoista, tekemällä ennusteita sekä suunnitelmia ja kokeita, keräämällä ja 
analysoimalla tietoja, tekemällä johtopäätöksiä, välittämällä ajatuksiaan muille, esittämällä uusia 
kysymyksiä ja tekemällä erilaisia konkreettisia toimenpiteitä. 
Lähde: Blumenfeld et al., 1991. Motivating Project-Based Learning: sustaining the doing, supporting the 
learning. 
 

Taito (Skill) 
Kyky suoriutua tehtävistä ja ratkaista ongelmia. 
Lähde: Cedefop; European Commission, 2006a.  

 
Tieto, tietämys (Knowledge) 
Tiedollisen oppimisten tulos. Tieto on johonkin tutkimus- tai työelämän alueeseen liittyvä tosiasioiden, 
periaatteiden, teorioiden ja käytäntöjen kokonaisuus. Nykyaikaiset käsitykset tiedosta perustuvat laajasti 
useisiin peruserotteluihin:  
a) Aristoteles erotti teoreettisen ja käytännön logiikan. Tämän eron mukaisesti nykyajan teoreetikot (esim. 
Alexander et al., 1991) erottavat toisistaan deklaratiivisen (teoreettisen)tiedon ja proseduraalisen 
(käytännöllisen) tiedon. Deklaratiivinen tieto sisältää väitteitä tietyistä tapahtumista, tosiseikoista ja 
empiirisistä yleistyksistä sekä syvempiä periaatteita todellisuuden luonteesta. Proseduraalinen tieto sisältää 
heuristiikan, menetelmät, suunnitelmat, käytännöt, menettelyt, rutiinit, strategiat, taktiikat ja tekniikat 
(Ohlsson, 1994);  
b) on mahdollista erottaa toisistaan tiedon muodot, jotka edustavat erilaisia tapoja oppia maailmasta. 
Tällaisia luetteloita on yritetty laatia useita eri tavoin esimerkiksi seuraavavilla tavoilla: - objektiivinen 
(luonnollinen / tieteellinen) tieto varmuuden perusteella arvioituna; - subjektiivinen (kirjallisuus / 
esteettinen) tieto; - moraalinen (inhimillinen / normatiivinen) tieto, joka arvioidaan kollektiivisen 
hyväksynnän perusteella (oikea / väärä); - uskonnollinen / jumalallinen tieto, joka arvioidaan jumalallisen 
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auktoriteetin (Jumalan) perusteella. Erilaiset tutkimusmenetelmät perustuvat tällaisiin peruskäsityksiin sen 
tietämyksen luonteesta, jota tutkitaan. 
c) Hiljainen tieto (Polanyi, 1967) on oppijoiden omaamaa tietoa, joka vaikuttaa kognitiiviseen 
prosessointiin. He eivät kuitenkaan välttämättä ole itse tietoisia siitä. Eksplisiittinen tieto on tietoa, josta 
oppija on tietoinen, mukaan lukien hiljainen tieto, joka muuttuu eksplisiittiseksi muodoksi tulemalla 
”ajatuksen kohteeksi” (Prawat, 1989). 
Lähde: Cedefop, 2004; European Commission, 2006a.  
 

Todistuksenanto (Certification of learning outcomes) 
Todistuksen, tutkintotodistuksen tai arvonimen myöntämisprosessi, joka muodollisesti todistaa, että 
toimivaltainen elin on arvioinut yksilön hankkimat oppimistulokset (tiedot, taidot ja / tai osaamiset) ennalta 
määriteltyjen standardien mukaisesti. 
Lähde: Cedefop (2008). Terminology of European education and training policy – A selection of 100 key terms. 
Luxembourg: Publications office. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [haettu 30.7.2020]. 
 

Todistus (Certificate / diploma / title) 
Viranomaisen antama virallinen asiakirja, johon on kirjattu yksilön saavutukset ennalta määritettyjen 
standardien mukaan tapahtuneen arvioinnin jälkeen. 
Lähde: Cedefop, 2004. 
 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen (Workplace learning) 
Opiskelumalli, jossa osaaminen hankitaan suorittamalla erilaisia tehtäviä ammatillisen toiminnan 
ympäristössä, joko työpaikoilla tai ammatillisessa oppilaitoksessa.  
Lähde: European Commission (2019): Erasmus+ Programme Guide, version 2 (2019).  
 

Työpaikkakoulutus (On-the-job training) 
Työpaikalla tapahtuva ammatillinen koulutus. Se voi muodostaa koko koulutuksen tai se voi yhdistyä 
työpaikan ulkopuolella tapahtuvaan koulutukseen. 
Lähde: Unesco, 1979.  
 

Työssä oppiminen (In-company training / On-the-job training) 
Aidoissa työympäristöissä tapahtuva ammatillinen koulutus. Koulutus voidaan toteuttaa kokonaisuudessa 
työssä oppimalla tai siihen voi liittyä muunkinlaista toimintaa.  
Lähde: Unesco; Titmus, C. et al. (1979). Terminology of adult education [Terminologia de la educación de 
adultos/Terminologie de l’éducation des adultes]. Paris: Unesco. 

 
Työelämälähtöinen oppiminen (Work-based learning) 
Osaamisen hankkiminen suorittamalla erilaisia tehtäviä ammatillisen toiminnan ympäristössä, joko 
työpaikoilla tai ammatillisessa oppilaitoksessa.   
Lähde: Cedefop (2011). Glossary – Quality in education and training/Glossar – Qualität in der allgemeinen 
und beruflichen Bildung/Glossaire – La qualité dans l’enseignement et la formation. Luxembourg: Publications 
Office. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4106_en.pdf [accessed 30.7.2020].  
 
 
 

 

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4106_en.pdf
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Liite 2 – Surveykysely 

Survey tutkimuksen ohjeet 
Minkälaisia Teollisuus 4.0 -ajattelun mukaisia osaamistavoitteita oppilaitostasolla tai kansallisissa 
tutkinnon perusteissa on mainittu? 

Ammattispesifit osaamiset Geneeriset osaamiset 

   

   

 … 

   

   

 … 

 
Voitko mainita esimerkkejä yrityksistä tai poliitikoista, jotka vaativat Teollisuus 4.0:n mukaisten osaamisten 
edistämistä? 

 
 
 
 

 
Minkälaisissa osaamisissa on puutteita From what you know now, where do you see a lack of competences 
between the Industry and the education, in relation to industry 4.0? 

 
 
 
 

 
Kokemukseenne perustuen, arvioikaa minkälaisia didaktisia ratkaisuja pidätte hyvinä Teollisuus 4.0 -
paradigman mukaisissa koulutuksissa ja miksi. (esim. projektityöt, ongelmaperusteinen opiskelu, 
monilalainen opiskelu, opettaminen, käänteinen opiskelu, ammatillinen koulutus, luennointi jne.) 

1. Tapaustutkimukset/ongelmaperusteinen monialainen opiskelu  – ne kehittävät 
ongelmanratkaisutaitoja ja antavat kokonaisvaltaisen kuvan toiminnasta – simuloivat hyvin 
työelämää; autenttisia työelämän ongelmia ja haasteita, opiskelijat tunnistavat minkälaisissa 
ympäritöissä kulloisetkin ratkaisut ovat toimivia.  

2. Projektityöskentely (Future Factory monialaisena oppimisalustana); kehittää geneerisiä taitoja, 
kuten yhteistyö-, kommunikaatio- ja ongelmanrataksiutaitoja.; Projecttyöskentely, because it 
brings learners to  approach topics from a broader and more industry-related perspective; Project 
work as learners can choose their own project to develop competencies and develops 
organizational skills as well; learning to see the whole picture of a project that is being 
implemented in business 

3. Tutkiva ja yhteistoiminnallinen opiskelu käänteisesti kehittää yhteisöllisyyttä, sitouttaa ja motivoi 
opiskelijoita, kehittää itseluottamusta; Käänteinen opiskelu (eOpiskelu) 

4. Monialainen toiminta tärkeää työelämän todellisuuden oppimisessa; Monimuotoinen opiskelu;  
Monialainen työskentely tärkeää Teollisuu 4.0 -paradigman näkökulmasta, koska sen avulla 
päästää käsiksi työelämän todellisiin ongelmiin ja haasteisiin. 

5. Ammatillinen koulutus ja/tai todellinen työelämäympäristö – koulutamme opiskelijoita työelämää 
varten ja se tapahtuu parhaiten työpaikoilla. Joskus tarvitaan myös työpaikkoja simuloivia 
testiympäristöjä, Laboratorio-opiskelu; Harjoittelut  

6 Design thinking: systemaattinen työskentely ideoiden kehittelyssä ja kuinka tietoja voidaan 
hyödyntää projekteissa. Mallintaminen auttaa opiskelijoita ymmärtämään ajatusmalleja ja auttaa 
myös viemään ideaoita toteutusasteelle nopeasti.  
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7. Yhteistoiminnalliset menetelmät ja välineet, jotka opettavat toimimaan samalla tavoin kuin 
työelämässä toimitaan; tiimityöskentely 

8. Jatkuva arviointi; osaamisen sekä tietojen ja taitojen, projektitöiden arviointi; Portfolio ja 
itsearviointi 

9. Opettaminen, luennot; vierailevat luennoitsijat työelämästä: Teollisuus 4.0 asiantuntijat 

10. Englannin kieliset opinnot antavat valmiuksia työskennellä kansainvälisessä ympäristössä 

11. Ketterä projektinhallinta, työssä oppiminen, lean -johtaminen 

12. Conceptualizing validation of work experience; Luovuus ja yrittäjyys 

 
Mitkä ovat suurimmat haasteet Teollisuus 4.0 -ajattelun oppimisessa? 

 
 
 
 

 
Mitkä ovat suurimmat haasteet Teollisuus 4.0 -ajattelun opetuksessa? 

 
 
 
 

 
Minkälaista luulet Teollisuus 4.0 -ajattelun opettamisen olevan 10 vuoden kuluttua? 

 
 
 
 

 
Ketkä ovat mielestäsi keskeisimmät kumppanit määritettäessä Teollisuus 4.0 -ajattelun vaatimia osaamisia?  

 
 
 

 
Haluatko lisätä vielä jotakin? 
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Ohjeita yhteistyökumppaneiden haastatteluja varten  
 

Seuraavat ohjeet perustuvat survey -selvityksessä annettuihin vastauksiin. Näiden ohjeiden avulla pääset 
alkuun haastatteluissa voi keskustella ja tässä esitettyä jäsennystä voi käyttää myös tulosten raportoinnissa. 
Jos keskustelussa tulee esiin muitakin tärkeitä aiheita, ne voi huomioida haastattelun päätteeksi. 
 

Eurooppalaisessa yhteistyössä on muotoutunut Teollisuus 4.0 -paradigman tekninen perusta, esim. 
edistyneet tuotantoratkaisut, lisätty todellisuus, simulointi, horisontaalinen / vertikaalinen integraatio, 
teollinen internet, pilvipalvelut, kyberturvallisuus, big data ja analytiikka. Useimmissa koulutuksessa näihin 
liittyviä taitoja tuetaan geneerisillä taidoilla, kuten esim. ongelmanratkaisu-, viestintä- ja tiimityötaidoilla. 
 
Seuraavassa on esitetty joitakin didaktisia menettelyjä, joiden avulla opiskelijat voisivat oppia näitä taitoja. 
Keskustelkaa niistä, ja päättäkää, millä tavalla opiskelu tulisi mielestänne järjestää.  
 

 

1. Tapaustutkimukset/ongelmaperusteinen monialainen opiskelu  – ne kehittävät 
ongelmanratkaisutaitoja ja antavat kokonaisvaltaisen kuvan toiminnasta – simuloivat hyvin 
työelämää; autenttisia työelämän ongelmia ja haasteita, opiskelijat tunnistavat minkälaisissa 
ympäritöissä kulloisetkin ratkaisut ovat toimivia.  

2. Projektityöskentely (Future Factory monialaisena oppimisalustana); kehittää geneerisiä taitoja, 
kuten yhteistyö-, kommunikaatio- ja ongelmanrataksiutaitoja.; Projecttyöskentely, because it 
brings learners to  approach topics from a broader and more industry-related perspective; Project 
work as learners can choose their own project to develop competencies and develops 
organizational skills as well; learning to see the whole picture of a project that is being 
implemented in business 

3. Tutkiva ja yhteistoiminnallinen opiskelu käänteisesti kehittää yhteisöllisyyttä, sitouttaa ja motivoi 
opiskelijoita, kehittää itseluottamusta; Käänteinen opiskelu (eOpiskelu) 

4. Monialainen toiminta tärkeää työelämän todellisuuden oppimisessa; Monimuotoinen opiskelu;  
Monialainen työskentely tärkeää Teollisuu 4.0 -paradigman näkökulmasta, koska sen avulla 
päästää käsiksi työelämän todellisiin ongelmiin ja haasteisiin. 

5. Ammatillinen koulutus ja/tai todellinen työelämäympäristö – koulutamme opiskelijoita työelämää 
varten ja se tapahtuu parhaiten työpaikoilla. Joskus tarvitaan myös työpaikkoja simuloivia 
testiympäristöjä, Laboratorio-opiskelu; Harjoittelut  

6 Design thinking: systemaattinen työskentely ideoiden kehittelyssä ja kuinka tietoja voidaan 
hyödyntää projekteissa. Mallintaminen auttaa opiskelijoita ymmärtämään ajatusmalleja ja auttaa 
myös viemään ideaoita toteutusasteelle nopeasti.  

7. Yhteistoiminnalliset menetelmät ja välineet, jotka opettavat toimimaan samalla tavoin kuin 
työelämässä toimitaan; tiimityöskentely 

8. Jatkuva arviointi; osaamisen sekä tietojen ja taitojen, projektitöiden arviointi; Portfolio ja 
itsearviointi 

9. Opettaminen, luennot; vierailevat luennoitsijat työelämästä: Teollisuus 4.0 asiantuntijat 

10. Englannin kieliset opinnot antavat valmiuksia työskennellä kansainvälisessä ympäristössä 

11. Ketterä projektinhallinta, työssä oppiminen, lean -johtaminen 

12. Conceptualizing validation of work experience; Luovuus ja yrittäjyys 
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AMMATTIPROFIILI 
Työtehtävän kuvaus:   

 

 
Haastateltavan taustatiedot ja tiedot organisaatiosta 

 

 
Opettajat:  
Oppilaitostyyppi:  

 

 
 EQF -taso(t)  

 

 
Opiskelijoiden ikä:  

 

 
Tiedätkö, mitä Teollisuus 4.0 tarkoittaa?    

Kyllä  En  

 
Miten itse määrittelisit sen?  

 
 
 

 
 
 
Minkälaisia didaktisia keinoja käytät ja miksi opettaessasi Teollisuus 4.0 -paradigman mukaisia asioita? 

 
 
 

 
Edelliseen vastaukseen viitaten, minkälaisia mahdollisia muutoksia se aiheuttaa nykyiseen opetukseen? 

 
 
 

 
Miten toteutat edellä kuvatun kaltaista opetusta? Minkälaista osaamista tämä opettajalta edellyttää? 

 
 
 

 
Mitkä ovat suurimmat haasteet opetettaessa Teollisuus 4.0 -paradigmaan liittyviä asiota? 

 
 
 

 
Miten opettaja voi kehittää yhteistyötä yritysten kanssa siten, että koulutus olisi riittävän 
työelämälähtöistä? 
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Onko Teollisuus 4.0 -paradigman edistämistä varten oltava omia osaamistavoitteita, vai voidaanko ne 
integroida nykyisiin tavoitteisiin? 

 
 
 

 
Haluatko lisätä vielä jotakin? 

 
 
 

 

 

 





 

 

  



 

 

Hanketoimijat 
 

I.F.O.A. – Istituto formazione Operatori Aziendali (IT) 

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (BE) 

Berufsforderungsinstitut Oberösterreich (AT) 

EDUGEP (PT) 

EfVET – European forum of technical and Vocational 
Education and Training (BE) 

Göteborgs Tekniska College AB (SE) 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (FI) 

North West Regional College (UK-NI) 

Politecnico di Milano – METID (IT) 

Zealand Business College (DK) 
 

 

 

 

 
This project 

has been funded 
with support 

from the European 
Commission. 

This document 
reflects the views 

only of the author, 
and the Commission 

cannot be held 
responsible 
for any use 

which may be made 
of the information 
contained therein. 


