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Mitä yleisillä työelämätaidoilla tarkoitetaan?

• Käytössä useita samankaltaisia termejä, esimerkiksi 
englanniksi transferable skills, generic skills, working life 
skills…

• Yleensä termillä tarkoitetaan "sellaista osaamista, jota 
koulutuksen tulisi tuottaa alasta riippumatta ja jota voi 
hyödyntää erilaisissa tehtävissä. (Nykänen & Tynjälä 2012)

• Tällaisia ovat esimerkiksi kommunikointi- ja viestintätaidot, 
tiimityötaidot, ongelmanratkaisutaidot ja kriittisen 
ajattelun taidot



Miten yleisiä 
työelämätaitoja 
opetetaan yliopistoissa?

Työelämätaitojen 
kehittämisen malli/
Nykänen &Tynjälä 2012



Työelämätaitoihin suhtautuminen yliopistoissa
• Vaihtelee suuresti ja on usein riippuvaista siitä, miten tiedekunnissa 

niitä arvostetaan ja miten tärkeinä yksittäiset opettajat sitä pitävät 
(Chan ym. 2017)

• Työelämätaitojen integroiminen tutkintoon on mahdollista vain, 
sekä koulutuksen johto on siihen sitoutunut (Chan ym. 2017) että myös 
opintojaksoista vastaavat opettajat (Atlay & Harris 2000)

• Haasteita:
§ tunnistaminen: jos opettajat eivät tunnista niitä, niin ei voida 

olettaa opiskelijoidenkaan tunnistavan
§ arvostus: kuuluuko yliopisto-opetukseen?
§ arviointi: miten arvioidaan osana opintosuoritusta?

• Chan, K., Fong, E. & Ho, R. 2017. A review of literature on 
challenges in the development and implementation of generic
competencies in higher education curriculum, Int. J. of Educ. 
Development 57, 1-10.



Yhteiset osaamiset Tampereen korkeakouluyhteisössä
(Tampereen yliopisto & TAMK, 2018)

• Oppimisen taidot ja kriittinen ajattelu
• Etiikka
• Työyhteisötaidot
• Tietotekniikka- ja digitaidot
• Uuden kehittäminen ja innovointi
• Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
• Talous- ja johtamistaidot sekä yhteiskunnallinen ymmärrys
• Kansainvälinen ja globaali vastuu

”Yhteiset kompetenssit tarkoittavat sellaisia opetussuunnitelmien sisältämiä 
geneerisiä osaamisia, joita jokaisen Tampereen korkeakouluyhteisöstä tutkintoon 
johtavasta koulutuksesta valmistuvan opiskelijan tulisi hallita valmistuessaan."

"Osaaminen on tarkoitus saavuttaa pääosin tutkintoon sisältyvien opintojaksojen 
sisälle integroituna sekä opinnäytteissä mutta koulutusalasta riippuen voidaan 
tarjota myös erillisiä opintojaksoja, joilla keskitytään johonkin ao. Teemaan."

"Tutkintoihin integroidaan ja sisällytetään näitä yhteisiä osaamistavoitteita
tutkinto-ohjelman osaamistarpeiden näkökulmasta ja jokainen tutkinto voi 
soveltaa niitä tutkintoon sopivalla tavalla.”



Millaisia työelämätaitoja yritykset odottavat vastavalmistuneilta
- Tyyli-hankkeessa tehty selvitys

(Valtonen, Kuismanen, Nieminen 2018)

Kolme tärkeintä taitoa:
• asenne oman osaamisen kehittämiseen
• Ongelmanratkaisutaidot ja erityisesti kyky osata ratkaista ongelmia ryhmässä
• Ryhmätyötaidot; työelämässä tehdään harvoin asioita yksin

Havaittuja puutteita:
• Ryhmätyötaidot ja sosiaaliset taidot
• Ajanhallinta ja priorisointi
• Liiketoiminnan perusteet
• Itseluottamus, itsetuntemus

Tulevaisuudessa korostuvia tarvittavia taitoja:
• Ryhmätyötaidot sekä sosiaaliset taidot
• Asenne oman osaamisen kehittämiseen
• Kestävä kehitys
• Luovuus, innovointi
• Kansainvälisyystaidot
• Ajanhallinta ja priorisointi
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