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Arkkitehti ja insinööri Marcus Vitruvius Pollio (25 eaa.) 

“De architectura libri decem” - Hyvän arkkitehtuurin tunnusmerkit:

venustas

firmitas

utilitas

published under the Creative Commons CC0 1.0 
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Hyvän oppimiskokemuksen tunnusmerkit:

published under the Creative Commons CC0 1.0 

Minkälaisia artefakteja oppijamme luovat tulevaisuudessa?

kauneus

kestävyys

hyödyllisyys



Monialaisuus:

De facto



”Opetusta ja ohjausta kehitetään laaja-alaisesti 
oppiaineiden ja opintosuuntien rajoja ylittäen”

Miksi päädyimme tähän keinoon?

1) Tarpeeksi vaativa haaste; pari asiantuntijaa ei riitä tarvittavien taitojen 
oppimiseen

2) “Väline on viesti”
– teemme töitä ilmiön ehdoilla 
– samaa asennetta edellytetään myös työelämässä

3) Motivoituneet asiantuntijat sitoutuivat opetushaasteeseen
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Opettajien toimintaympäristö:
Sidosryhmien tarpeita ja odotuksia

Yhteiskunta: oppijasta vastuullinen, rikastava yhteiskunnan jäsen

OKM: vastavalmistuneiden työllistyminen

Teollisuus: globaalin talouden edellyttämä käytännön sovellusosaaminen

TAU ja tiedekunta: opetusresurssien ja tilojen tehokas käyttö

Koulutusohjelmavastaava: opinnot viidessä vuodessa

Oppijat: Luennot ja harkat, arvosana 1-5, mielekäs työ

Opettajat: kehittäjän asenteen tartuttaminen, ammattiylpeys, mielekäs työ 
ja mahdollisuus työssä onnistuminen
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TTI 20001 Luova ongelmanratkaisu (tekniset tiedot) 

Teknisten tieteiden tiedekunnan yhteinen opintojakso

190 fuksia (80 kone-, 65 automaatio- ja 45 materiaalitekniikka)

5 ohjaavaa opettajaa

19 monialaista ryhmää, 10 opiskelijaa kussakin

Kokemukset aiemmista toteutuksista (Innovatiivinen systeemisuunnittelu)
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Suunnittelun perusilmiöiden sisäistäminen

• Käytännön ongelmat eivät kumartele organisaatio- eikä oppiainerajoja (kaikki pääaineet)

• Kilpailukykyiset tuotteet vaativat moniteknisen tiimin onnistumista

• Luova työ on itsenäistä työskentelyä ja yhdessä rikastamista

• Vuorovaikutus- ja viestintätaidot ovat erittäin arvokkaita taitoja (viestintä)

• Olet pulassa jos sinulla on mielessä vain yksi vaihtoehto

• “Mahdotonta” - se on vain mielipide

• “Ratkaisut löytyvät helpommin kun osaa esittää oikeita kysymyksiä (eli määrittää ongelman)”

• Uuden keksiminen on kovaa työtä ja vaatii kurinalaisuutta (metakognitiiviset taidot)

• Suunnittelu on tavoitteellista toimintaa ja sitä ohjataan tuotosten kautta 

• Tiedonhankintakeinot ja kriittinen ajattelu (kirjasto)

Tuloksekas toiminta ja oppiminen Yliopistossa 

• Vastuu oppimisesta on oppijalla ja omaan asenteeseen kannattaa panostaa (ohjaavat opiskelijat)

• Eri opintojaksot toteutetaan eri tavoin koska niissä opitaan eri sisältöjä (oppimistaipumukset)

• Metakognitiiviset taidot ja oma motivaatio ovat ratkaisevia työelämässä (yrittäjyys)

Kukoistus työelämässä

• Omien taipumusten tunnistaminen ja niistä ammentaminen (opintopsykologi)

• Jatkuva oppiminen ja henkilökohtainen kasvu  (tutorointi)



Oppimistavoitteiden laadinta
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Factual Conceptual Procedural Metacognitive Affect /Tunnetaidot

Krathwohl: 

Tavoitteiden 

taksonomiataulukko

Asiatieto Käsitetieto, mental models
Tekeminen eli proseduurit ja miniprosessit, 

menetelmien askeleet

Tietoisuus omasta ajattelusta, 

oppimisesta ja itsesäätelystä

Tietoisuus tunnetiloista, 

motivaatiosta

Create

Evaluate

Analyze

Apply

Understand

Remember

Aware

Osaa tunnistaa ja analysoi 

suunnittelukohteen käyttötilanteet (Use 

Cases) tuotteen elinkaaren eri vaiheissa

Osaa luoda syy-seuraus-kaavion 

ongelmanratkaisun ja ilmön 

mallintamisen tueksi

Osaa määritellä ja uudelleenmääritellä 

suunnitteluongelman

Osaa valita suunnitteluperiaatteet ja 

teknologiat tuotteen yhden toiminnon 

detaljisuunnitteluun. 

Suunnittelijan tilannetaju: Osaa 

tietoisesti tunnistaa 

suunnitteluhaasteen luonteen 

valitsee kurssin alussa ja millä 

perusteilla.

Osaa tunnistaa 

oppimistaipumuksiaan, ajanhallinta - 

ja itsesäätelytaitojaan.

Ymmärtää että tuotteen toiminnot 

voidaan toteuttaa usealla eri tavalla 

ja teknologialla

Ymmärtää ideoinnin ja karsinnan erilaiset 

luonteet.

Ymmärtää vuorotella ideoinnin ja 

karsinnan välillä systemaattisesti

Ymmärtää luentojen ja harjoitusten 

funktion yliopisto-opetuksessa

Ymmärtää että insinöörin 

perustaitoihin kuuluu kyky luoda 

useita vaihtoehtoja  

Kognitiivisen/ 

Affektiivisen 

prosessin 

vaativuus

Osaa määritellä kehitystavoitteet 

(product properties) tuotteelle

Osaa luoda tuotteen toimintorakenteen Osaa luoda erilaisia tuotekonsepteja 

jotka vastaavat kehitystavoitteisiin

Tietää miten toimitaan kirjastossa ja 

TutLabissa

Osaa tunnistaa tietohakuun tarvittavat 

käsitteet aihealueesta

Osaa luoda prototyyppejä TutLabissa

Osaa luoda HOPS:in, joka vastaa omia 

kiinnostuksen kohteita

Osaa tehdä tietohakuja

Muistaa tutkinnon rakenteen ja 

sisällöt

Osaa tunnistaa ja arvioida valinta- ja 

päätöksentekokriteereitä

Osaa vertailla ja valita eri ideointi- ja 

karsintatyökaluja

Osaa hyödyntää kehitystavoitteita 

valintakriteereinä

Osaa tunnistaa mitä teknologioita 

tuotteen toteuttamisessa kannattaa 

käyttää

Tiedostaa tutkinnon rakenteen ja 

sisällöt

Tiedostaa HOPS:in roolin opinnoissa On tietoinen ajankäytön hallinnan 

hyödyistä

Tiedostaa erilaisia tuntemuksia

Osaamistyypit

Osaa tunnistaa ja analysoida 

lähikehitysvyöhykkeellä olevia 

teemoja. Osaa toimia 

epämukavuusalueellaan ja 

analysoida siihen liittyviä tunteita 

ja motiiveja

Osaa nimetä tunteita ja 

tuntemuksia

Ymmärtää että tunteita tulee ja 

menee

Muistaa päivittää kalenteria ja varata 

aikaa kurssin tehtäviin



Oppimistavoitteiden laadinta
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Factual Conceptual Procedural Metacognitive Affect /Tunnetaidot
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Hyvän oppimiskokemuksen tunnusmerkit:

published under the Creative Commons CC0 1.0 

Minkälaiset oppimistilanteet ovat kestäviä?

kauneus

kestävyys

hyödyllisyys



”Opetuksen ja ohjauksen menetelmiä ja lähestymistapoja sekä kehitetään että 
hyödynnetään rohkeasti ja ennakkoluulottomasti, erilaiset opiskelijaryhmät 
huomioon ottaen”

Miksi päädyimme näihin keinoihin?

1) Opittava(t) ilmiö(t) ovat haastavia

2) Opiskelijajoukon kirjavat odotukset opinnoista (Z-sukupolvi) -> 
Tekemällä oppii ja innostuu

3) Rutiinit ja proseduurit selkäytimeen

4) Ammattirooli, onko sitä? Motivaatio kaipaa kutittelua
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Autenttinen suunnittelutehtävä
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Tavoite: luoda uusi ratkaisu, joka tuottaa mahdollisimman vaikuttavan 

käyttäjäkokemuksen 

Rajoite: Tekninen järjestelmä on osa uutta ratkaisua

Miten siirtyminen alueelle ratkaistaan siten että se tarjoaa myös elämyksiä? Miten käyttäjät kokevat 

saavutettavuuden parantuneen?

Miten lisätään ja vahvistetaan uusia elämyksiä uudella huvitusratkaisulla?
»

Miten elämyksien virtaavuutta voidaan parantaa? 
» Jonotus ja odottaminen eivät lisää arvoa asiakkaalle tällä hetkellä

Miten Food&Beverage-elämyksellisyyttä voidaan parantaa?
» Asiakkaat haluavat nauttia ruokaa, kullakin on omat lähtökohtansa ja arvostuksena.



Simulaatiopelit

Käytännön ilmiöiden demonstraatiot

Yhteinen tavoite

+ 19 tiimiä

+ 10 hlö/tiimi

+ rikkinäinen puhelin

+ 4 tuntia aikaa

====================

5.6.2020 |  19

Kaaos       vai      Onnistuminen?



Opettaja opettaa opiskelijaa

Opettaja opettaa opiskelijaa joka opettaa opiskelijaa

Opettaja opettaa opiskelijaa joka opettaa opiskelijaa joka opettaa opiskelijaa
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Oppimistilanteet
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Hyvän oppimiskokemuksen tunnusmerkit:

kauneus

kestävyys

hyödyllisyys



Oppimisen virtaus

Miten suunniteltiin virtaava oppimiskokemus?
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1) lopusta alkuun – imuohjaus ja tiedon rakentuminen

2) Fokus tuotoksissa, ei tekemisessä

3) Oppijaryhmälle annetaan tilaa aikatauluttaa tekemiset itse 



Oppimisen virtaus ja sen suunnittelu
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PROJEKTI VIIKKO 35 # 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

SÄRKÄNNIEMI

Toteutus

Kohteen valinta ja tulosten esittely Valintakriteerit määritelty itsearviointi Itsearviointi

Valinta tehty proton tulostus tutlabissa x tulosten esittely muille 1

Tuotteen ominaisuudet tavoitteet määritelty tavoitteet päivitetty tavoitteet päivitetty tavoitteet päivitetty x tavoitteet päivitetty 2

Käyttötilannekuvaukset kuvaukset tehty kuvaukset päivitetty kuvaukset päivitetty x kuvaukset päivitetty 3

Tietohaun tulokset

vaatimukset tunnistettu vaatimukset päivitetty vaatimukset päivitetty x vaatimukset päivitetty 4

Kolme vaihtoehtoista toteutuskonseptia

30 vaihtoehtoista konseptia

3 konseptia valittu 1 konsepti valittu konsepti päivitetty x konsepti päivitetty 5

Toimintorakenteen kuvaus

toimintorakenne hahmoteltu

toimintorakenne määritelty x

toimintorakenne valmis x toimintorakenne valmis 6

Detaljisuunnittelun tulos

suunnitteluperiaatteet valittu 7

teknologiat valittu 8

Aloitustilaisuus mitoitus valmis 9

OPPIMISTILANTEET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tilaisuuden tavoite Kokonaiskuva Tavoitteet uudelle tuotteelle

Käyttötilanteiden 

tunnistaminen ja kuvaus konseptointi konseptointi Toimintorakenne Kurssin sisällöt vs. pääaineopinnot yrittäjyys projektipäällikkö

Käytännöt Luova ongelmanratkaisu Vaatimusten määrittely Teknologioiden kartoitus Luova ongelmanratkaisu y-kampus ryhmätoiminnan itsearviointi

Motivointi konseptointi tietohaun perustaidot Projektityön haasteet

Tavoitteet

Tehtäväksianto(särkänniemi)

Teknisen järjestelmän suunnittelu Teoriat CHAS Theory of technical systems Use Cases /User scenarios Systeemiajattelu Product Structuring Principles

V-malli Tuotteen elinkaaren mallintaminen Theory of dispositions

tuotteen properties

"Minä suunnittelijana ja uuden luojana" ideointi Ongelmanratkaisun perusteet Itsesäätelytaidot Henkilökohtainen kasvu ja epämukavuusalue

"tutkijana", "ryhmän aktiivisena jäsenenä" karsinta Luovuuden elementit MSLQ

"Minä oppijana - teknillisessä yliopistossa"

Yliopiston arvot, normit ja 

säännöt

Työkalut ja välineet ideointi ideointi skissit messut Morfologinen matriisi Function-means tree Tietohaut

karsinta ryhmittely kuvasarjat skissit skissit skissit Patentit

hierarkia storyboard

karsinta syy-seuraus-kaavio

ongelmanratkaisuprosessi

OHJAUS JA PALAUTE harjoitusten aikana Keskustelu -samaa-erilaista palaute tavoitteista palaute  vaatimuksista messuilla palaute konsepteista keskustelu simulaation opeista palaute toimintorakenteesta palaute konseptista Palaute itsearvioinnista palaute itsearvioinnista

tiimeinä tutlab

Tila huone Särkänniemi huone Alihankintamessut kirjasto huone huone huone tutlab? huone huone huone posterimessut

Tavoite

Teknisen järjestelmän suunnittelu

Suunnittelukohteen 

valintakriteerit määritelty Kohde valittu Tavoitteet määritelty

potentiaaliset toimilaitteet - 

15 eri yritysten käyntikorttia 30 konseptia Simulaatiopeli skissi toimintorakenteesta toimintorakenne määritelty proto? Itsearviointi tuotoksille valmis suunnitteluperiaatteet valittu teknologiat ja toimittajat valittu tulosten esittely ja myynti muille

lista tavoitteista lista vaatimuksista Potentiaaliset toimittajat konsepti valittu

käyttötilannekuvat

"Minä suunnittelijana ja uuden luojana" Ryhmän nimi ideoitu Oma työkalupakki luotu Taipumukset tiedostettu Patentit haettu Kasvun askeleet luotu Työkalupakki päivitetty ja itsearvioitu

Koneturvallisuusdirektiivit

"Minä oppijana - teknillisessä yliopistossa" Lukio-yliopisto-samaa-erilaista MSLQ petaito HOPS aloitettu HOPS tehty

>MENTOROINTIPROSESSI > MENTOROINTIPROSESSI kirjasto >esiintymistaito >MENTOROINTIPROSESSI >HOPS yrittäjyys-mindset

koko kurssi hyv/hyl

10 puhetaito hyv/hyl

11 HOPS hyv/hyl

12 MSLQ hyv/hyl

13 Kirjasto hyv/hyl

14 Alihankintamessut hyv/hyl

15 työkalupakki hyv/hyl
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inedidaktiset 
ja pedagogiset 
valinnat 

Autenttinen suunnittelutehtävä

Monialainen opettajatiimi

Ryhmä- ja henkilökohtaiset tuotokset

Messutapahtuma – oman proton esittely

Työpaja 4h joka viikko, tilaisuuden tavoite, tuotokset 

tiedossa etukäteen

Fasilitoitu projektin aikataulutus – ryhmä sitoutuu 

itse laadittuun aikatauluun

Simulaatiopelit vaikeasti selitettävän ilmiön kokemiseen

Hyväksytty – Hylätty arvostelu motivaation harjoitteluun

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/336656
https://creativecommons.org/licenses/CC0/1.0/?ref=ccsearch&atype=rich


5.6.2020 |  27

inedidaktiset 
ja pedagogiset 
valinnat 

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/smd-subject-matter-didactics

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/336656
https://creativecommons.org/licenses/CC0/1.0/?ref=ccsearch&atype=rich
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Miten luoda kaunis, kestävä ja toimiva opintojakso?

Kiitos! Kysymyksiä tiimille? Kommentteja?

TTI 20001 - LUOVA ONGELMANRATKAISU
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Opettajan tiedon alueet ja opettajan käyttöteoria

Oppiaineen sisältötieto

Yleinen pedagoginen tietämys

Pedagoginen sisältötieto

Opetussuunnitelmatietämys

Tieto oppijoista, heidän kyvyistään, 
käsityksistään ja uskomuksistaan

Tieto opetuskontekstista

Tieto osaamistavoitteista, päämääristä, 
arvoista ja niiden filosofisista ja 
kulttuurihistoriallisista taustoista

Oppimiskäsitykset, opettamiskäsitykset

Opintojakson merkitys, riippuvuudet ja sijainti opinnoissa

Tilat, välineet

Virheelliset uskomukset, käsitykset, motivaatiot

Toimivat käytännöt suunnittelussa, toteutuksessa, 

ohjauksessa ja arvioinnissa

Instituution päämäärä, erottuminen muista toimijoista, 

opetus- ja kasvatuskultturit

Mukailtu L. Shulman 1986


