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Projektin

esittely

Monessa maassa ollaan vähitellen etenemässä neljänteen

teolliseen vallankumoukseen. Siihen viitataan myös

termillä Teollisuus 4.0. Tämä on vaihe, jossa teknologian

edistysaskeleet mahdollistavat huomattavia muutoksia

teollisuudessa. Teollisuus 4.0 ei ainoastaan lisää

resurssien ja ajankäytön tehokkuutta, se myös muuttaa

ihmisten työnkuvaa ja sitä miten työtä organisoidaan.

Projektissamme Teollisuus 4.0 –termi määritellään

laajempana työtä koskevana muutoksena, jota

teknologian edistysaskeleet edesauttavat.

 

Universities of the Future (UoF) on Euroopan komission

Erasmus+ –ohjelman tuella rahoitettu

tietoyhteenliittymähanke (Knowledge Alliance Project).

UoF-projektin tavoitteena on luoda perustavanlaatuinen

ajatustavan muutos yhteistyötapaan, jolla

korkeakoululaitokset, teollisuus ja julkiset tahot lähestyvät

Teollisuus 4.0:aa.

Kyseessä on kolmivuotinen, vuonna 2018 aloitettu

projekti. Aloitteen tavoitteena on vastata Teollisuus 4.0:n

nostattamiin koulutustarpeisiin Euroopassa luomalla

innovatiivisia koulutusehdotuksia ja –resursseja.

Hankkeen toteutuksen aikana 13 laitoksen ryhmä neljästä

eri maasta alkoi edistää keskeisiin aihealueisiin liittyvää

tutkimusta sekä järjestää yhteistyötapahtumia.

Tutkimusten ja tapahtumien tarkoituksena on

myötävaikuttaa käytäntöyhteisön luomiseen, joka voisi

sitten kehittää, toteuttaa ja jakaa tutkimustuloksia

eteenpäin.

 

Konsortio tuottaa kolme tutkimukseen pohjautuvaa

raporttia: State of Maturity -raportti, Best Practices -

raportti ja Universities of the Future -toimintasuunnitelma,

jotka keskittyvät koulutukseen Teollisuus 4.0:aa ajatellen.

Osana projektia konsortio on luonut uuden virtuaalisen

alustan Teollisuus 4.0:aa koskevan opetusyhteistyön

pilotoinnin tueksi. Tämä Virtual Teaching and Learning

Factory -alusta on osa projektia.http://universitiesofthefuture.eu/
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Toimintasuunnitelman tavoitteet

Toimintasuunnitelma pyrkii tarjoamaan strategisen suunnitelman. Siihen sisältyy myös

toteutettavissa olevia suosituksia Teollisuus 4.0:aan liittyvien koulutushaasteiden

ratkaisemiseksi. Toimintasuunnitelma tulee antamaan strategisia suuntaviivoja suuremmassa

mittakaavassa ja aiheeseen toteutettavissa olevia oivalluksia siitä, kuinka valmistautua Teollisuus

ja Koulutus 4.0 –vaiheeseen.

Tämän hetkinen versio on alustava lähestymistapa. Siinä pohditaan tutkimusvaiheen havaintoja,

kun tarkastelun kohteina olivat enimmäkseen Suomi, Puola ja Portugali. Samaan aikaan pidettiin

mielessä sekä yleiseurooppalainen että globaali näkökulma. Tähän sisältyvät havainnot, joita

tehtiin yhteistyötapahtumissa, joita toteutettiin korkeakoulujen, teollisuuden, julkisen sektorin

sekä opiskelijoiden edustajien voimin.

UoF-konsortion toiminnan jatkaminen mahdollistaa toimintasuunnitelman jatkuvan parantamisen

ja lisäkehityksen. Tavoitteena on tarjota tehokkaampi validoitu versio vuoden 2025 loppuun

mennessä.
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Mihin

toimintasuun

nitelma

perustuu

Raportista ilmenee Suomen, Puolan ja Portugalin valmius

neljännen teollisen vallankumouksen eteenpäin

viemiseksi. Tilannetta tarkastellaan digitalisaation (taidot

ja teknologia) ja koulutuksen kautta. Raportti tarkastelee

myös Teollisuus 4.0:aa varten tarvittavaa osaamista

samaten kuin siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja teollisia

haasteita, jotka pitää ratkaista, jotta voidaan ottaa haltuun

Teollisuus 4.0 täydellisesti ja hyötyä siitä.

Suomessa digitaitoja integroidaan sekä opettajien että

oppilaiden opetussuunnitelmaan. 

Alueena, jossa pitkälti nojataan tieto- ja

viestintätekniikkapohjaiseen palvelutalouteen, tämä näkyy

keskimääräistä suurempana määränä STEM-oppiaineista

(science, technology, engineering, mathematics –

luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet, matematiikka)

valmistuneina opiskelijoina. Tästä huolimatta työmarkkinoilla

on edelleen suuri tarve ihmisille, joilla on STEM-tausta.

Puolassa valtio pyrkii aktiivisesti edistämään digitalisaatiota

erilaisten Teollisuus 4.0:aan liittyvien yhteistyöohjelmien

myötä. Niissä ovat mukana teollisuusala, yliopistot ja julkinen

sektori tavoitteenaan saada rakennettua infrastruktuuria sekä

edistettyä digitalisaatiota ja IT-taitoja.

Näillä yhteistyökuvioilla on myös tarkoituksena kouluttaa

opiskelijoita ja teollisuussektoria Teollisuus 4.0 –aihealueista.

Myös pehmeät taidot kuuluvat koulutukseen.

Portugali aikoo vastata Teollisuus 4.0:n haasteisiin tekemällä

teknologiakoulutuksesta helpommin saatavilla olevaa ja

näkyvämpää. Vaikka maalla on vankka tieto- ja

viestintätekninen infrastruktuuri ja STEM-opiskelijoita paljon,

on teollisuudella silti vaikeuksia löytää ihmisiä, joilla on

tarvittava pätevyys ja käytännön osaamista. Korkeat

kustannukset sekä perustason digitaitojen puuttuminen

vaikuttavat myös osaltaan siihen, että tiedonsaanti väestössä

on eriarvoista

Koulutuksen valmiuden tila Teollisuus
4.0:n näkökulmasta tarkasteltuna

TOIMINTSUUNNITELMA UOF-HANKETTA VARTEN 



SIVU 05

Mihin

toimintasuun

nitelma

perustuu

Raportti esittelee parhaaksi todettuja käytäntöjä

Teollisuus 4.0:aan liittyvässä koulutuksessa ja käy

läpi niihin perustuvia oppimistuloksia. Käytännöt

valittiin ottaen huomioon erilaisia maantieteellisiä

alueita, sidosryhmiä, tapauksia ja pedagogisia

trendejä. Vertailu suoritettiin haastattelujen ja

kirjallisten aineistojen perusteella.

Parhaisiin käytäntöihin perehtymällä tunnistettiin samoja

koulutuksellisia haasteita, jotka esiityivät State of Maturity -

raportissa. Samalla esitellään myös toimia, joiden avulla

haasteisiin voidaan vastata.

Kaikkiaan 35 vertailukohdetta jaettiin neljään eri

kategoriaan pääasiallisen järjestäjätahon (valtion laitos,

teollisuus, korkeakoulut, opiskelijajärjestöt) mukaan.

Kategoriat jaettiin edelleen kymmeneen alaryhmään

tyypeittäin (kansallinen strategia/aloite, workshop, kurssi,

ohjelma, alusta, yliopisto, verkosto, koulutus,

koulutussektorilla toimiva yritys ja tapahtuma).

Parhaat käytännöt koulutuksessa Teollisuus
4.0:n näkökulmasta
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Teollisuus 4.0 ja sen haasteet

Se, ettei osata valmistautua tulevaisuuden työhön hidastaa kaavailtujen tulevaisuudennäkymien

toteutumista. Teknologisen kehityksen myötä työ ei ole enää sidottu paikkaan tai aikaan. Ihmiset

ovat enenevissä määrin freelance-työntekijöitä tai työskentelevät alustatalouden piirissä. Tieto

siitä kuinka valmistautua tulevaisuuden työhön edellyttää ymmärrystä siitä millaista

tulevaisuuden työskentely voi olla, millaiset organisatoriset rakenteet mahdollistavat sen sekä

lainsäädännön, joka sitä tukisi. Työ- ja työvoimalainsäädäntöä pitää päivittää, jotta se suojelisi

uudenlaisia työntekijöitä ja jotta uudenlainen ketterä työ voisi olla menestyksekästä. Myös

yritysten sisäiset, jäykät rakenteet ovat omiaan estämään ihmisten joustavan työskentelyn. Sama

pätee myös vanhentuneeseen lainsäädäntöön.

Haaste 1: Puutteellinen ymmärrys tulevaisuuden työhön valmistautumisessa
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Teollisuus 4.0 ja sen haasteet

Vision puuttumisella teknologian suhteen viitataan kyvyttömyyteen ymmärtää potentiaaliset

teknologian käyttömahdollisuudet ja sen vaikutus ihmisten elämään ja ympäristöön. Suurin syy

vision puuttumiseen on ammattitaitoisen työvoiman puute. Vision puutetta lisää myös

muutosvastarinta, sillä ihmiset ovat haluttomia poistumaan mukavuusalueeltaan. Lisäksi

homogeenisissa kulttuureissa on taipumusta keskittyä yhteen osa-alueeseen näkemättä

suurempaa kokonaisuutta. Vision puuttuminen aiheuttaa kyvyttömyyttä valita ja panostaa

oikeanlaiseen teknologiaan estäen samalla myös järjestelmäintegraation toteutumisen. Toisin

sanoen teknologiaan liittyvä vision puuttuminen on yksi keskeisiä esteitä Teollisuus 4.0:n

toteutumisessa.

Haaste 3: Vision puute teknologian suhteen
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Haaste 2: Ammattitaitoisen työvoiman puute

Ammattitaitoisen työvoiman puute vaikuttaa yrityksiin ja järjestöihin haitallisesti sekä hidastaa

innovaatiota, jolla voisi potentiaalisesti parantaa ihmisten elämää ja vaikuttaa ympäristöasioita.

Eriarvoinen mahdollisuus päästä kouluttautumaan sekä vallitseva muutosvastarinta ovat

seikkoja, mitkä estävät koulutukseen hakeutumista ja uusien koulutusohjelmien luomista.

Ammattitaitoisen työvoiman puute näyttäytyy sellaisina haasteina, kuten teknologian

ymmärryksen puutteena, strategisen tiedonkäytön puutteellisena osaamisena sekä puutteellinen

kykynä luoda uusia liiketoimintamalleja.



Teollisuus 4.0:a varten tarvittavat taidot

SIVU 08

TOIMINTSUUNNITELMA UOF-HANKETTA VARTEN 

ALAKOHTAISET TAIDOTS

Insinööritieteet
Liiketoiminta ja johtaminen

Muotoilu ja innovaatio

SIIRRETTÄVÄT TAIDOT

Henkilökohtaiset taidot
Kyky oppia

Teknologialukutaito
Teknologian vaikutuksen

ymmärtäminen
Digitaidot

Yrittäjähenkinen ajattelutapa
Projektinjohtotaidot ja –tavat

Liiketoiminta-ajattelu
Järjestelmäajattelu

Ihmistaidot
Ongelmanratkaisutaidot

Alakohtaisilla taidoilla viitataan

osaamiseen, jota tarvitaan

tietynlaisen ammatin

harjoittamiseen. Tämä

osaaminen on jaettu edelleen

insinööritieteisiin,

liiketoimintaan ja johtamiseen

sekä muotoiluun ja

innovaatioon.

Siirrettävillä taidoilla viitataan

taitoihin, joita voi soveltaa

erilaisissa tilanteissa ja

asiayhteyksissä.

Toimintasuunnitelma keskittyy

näihin. Alakohtaisten taitojen

voidaan katsoa soveltuvan vain

pieneen osaan työvoimasta.

Siirrettävät taidot ovat sen sijaan

relevantteja kaikissa

ammateissa.



Evoluutio

skenaario

Skenaario esittelee

vaihtoehtoisia

tulevaisuudenkuvia olematta

kuitenkaan ennuste, sillä on

mahdotonta ennakoida

tietynlaista tulevaisuutta.

Skenaariosuunnittelu pyrkii

tarkastelemaan

tämänhetkisen

päätöksenteon vaikutusta

tulevaisuuteen ja täten

auttamaan

päätöksentekijöitä oikeisiin

päätöksiin tulevaa ajatellen.

Aiemmin esitellyistä haasteista pitää selviytyä, jotta

tuloksena olisi maailma, jossa uusia työskentelytapoja

tukevat sekä työnantajat että sosiaaliset rakenteet. On

pystyttävä takaamaan tarpeellinen määrä ammattitaitoista

työvoimaa, jolla on mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen.

Olisi myös hyvä varmistaa, että ihmiset ovat kykeneväisiä

ymmärtämään, mikä vaikutus ja potentiaali teknologialla

on yhteiskunnallisella tasolla sekä kestävän kehityksen

luomisessa.

 

Kuviteltu tulevaisuus
On vuosi 2040. Kahden vuosikymmenen ajan on tutkittu ja

opittu tekemällä ja Euroopassa ollaan edetty vaiheeseen,

jossa Teollisuus 4.0 kukoistaa. Teollisuus on valjastanut

käyttöönsä uudet teknologiat ja koko yhteiskunta hyötyy

teknologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta

muutoksesta. Koulutus on laajennettavissa olevaa,

tehokasta, korkeatasoista ja saatavilla kaikille. Hallitukset

ovat kehittäneet Teollisuus 4.0:aa mahdollistavan

lainsäädännön. Se huomioi uudet teknologiat, kuten

autonomiset järjestelmät ja liiketoimintamallit, mukaan

lukien uudenlaisen työn (esim. alustataloudet) juridiset

rakenteet.
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SIVU 09



Toivotun skenaarion saavuttaminen 2040
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DOMAIN-SPECIFIC SKILLS

Engineering
Business and management

Design and innovation
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Yhteisen vision luominen ja halukkuus toimia

Jotta saadaan resurssit tehokkaasti aktivoitua, olisi teknologian kehitystä

varten hyvä luoda kansallisia strategioita erityiskohteineen ja

suorityskykyindikaattoreineen. Varoja tulisi osoittaa edellä mainitut kohteet

huomioon ottaen. Kyseisiä strategioita muodostaessaan hallitusten tulisi ottaa

myös huomioon laajempi työn muuttuminen, jotta yhteiskunta mukautuisi

onnistuneesti Teollisuus 4.0:aan. Kaikilla Teollisuus 4.0:aan liittyvillä osa-alueilla

tarvitaan suoraa rahoitusta sekä tutkimusta että koulutusta varten. Eri

toimijoiden välillä tarvitaan entistä tiiviimpää integraatiota, jotta tunnistetaan

paremmin mahdollisia haasteita ja siten keinoja, joilla ratkaista ne tehokkaasti.

Inhimillistä tekijää tarvitaan, kun on yhteistyöstä kyse. Ihmisten, jotka aikovat

tehdä yhteistyötä, tulisi asettaa yhteiset tavoitteet ja niiden myötä pyrkiä

yhteisymmärrykseen. Nämä ovat ratkaisevia tekijöitä, kun lähdetään yhteistyön

keinoin tavoittelemaan muutosta. Kun ihmiset ymmärtävät väistämättömät

muutokset, sen mitä ne sisällään pitävät sekä sen mitä he voivat itse tehdä

valmistautuakseen niihin, on heidän helpompi hyväksyä muutokset. Tällöin

heidän on helpompi ryhtyä jopa aktiiviseksi toimijaksi olemaan osana muutosta.

Uudenlaisen työskentelyn tukeminen

Työ- ja työvoimaohjeistuksia mukauttamalla saadaan päivitettyä

lainsäädäntöä. Näin saadaan varmistettua, että se tukee ja turvaa

innovatiivisia työtapoja. Tarvitaan enenevissä määrin yhteistyötä julkisten

laitosten ja teollisuuden välillä, jotta saadaan luotua näkemystä

teknologian nykytilasta ja yhteiskunnallisista tarpeista. Lisäksi kansalaisten

tulisi aktiivisesti olla osana osallistavaa demokratiaa. Tämä tarkoittaa sitä,

että eri toimijat – kansalaiset ja asiantuntijat – saatetaan yhteen ja

vaikuttamaan politiikkaan ja lainsäädäntöön. 

TOIMINTSUUNNITELMA UOF-HANKETTA VARTEN 

Suosituksia



SIVU 12

Kuinka varmistetaan, että ammattitaitoista työvoimaa löytyy

Kun ammatit muuttuvat tai katoavat, oletus on, että työntekijöillä on

ajantasainen osaaminen. Isolle osalle työvoimaa on toteutettava lisä- tai

uudelleenkoulutusta. Tällaisessa asetelmassa joustavuus ja kyky reagoida

nopeasti ovat edellytyksenä, jotta pysyy mukana nopeasti muuttuvassa

maailmassa, joka pohjautuu pitkälti teknologiaan. Korkeakoululaitokset ovat

ainutlaatuisessa asemassa ”neutraalina” tilana, jossa voidaan tuoda yhteen

erilaisia ihmisiä, yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita merkityksellisten

projektien ääreen. Näiden tahojen tulisi hyödyntää asemaansa ja luoda roolia

sillanrakentajana. Näin saataisiin keskus tai alusta, jolla toimijat kohtaisivat.

Korkeakoululaitosten ja teollisuuden välille kehittyvä tiiviimpi yhteistyö on

kaikkien yhteinen etu.

Koulutusohjelmat tulisi saattaa ajan tasalle, jotta saadaan varmistettua, että

koulutus on reaktiivinen ja vastaa teollisuuden ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Tämän vuoksi tarvitaan enemmän yhteistyötä eri puolilla toimivien tahojen

välille, jotta saadaan aikaiseksi jatkuva dialogi ja palautesilmukoita

korkeakoululaitosten, teollisuuden ja julkisen sektorin välillä, unohtamatta

myöskään itse opiskelijoita. Joustava ajattelutapa eli avoimuus uusien taitojen

oppimiselle tulisi olla osa opetusta. Ihmisten mieliin iskostettaisiin kuinka

kehittää omia taitojaan ja hakeutua oppimismahdollisuuksien äärelle.

Vertaisoppiminen sekä sukupolvien välinen yhteistyö ovat vain osa

oppimisstrategioita, joilla rohkaista elämänpituista oppimista.

 

Tulevaisuudessa tarvittavien teknologiataitojen tunnistaminen on vaikeaa, sillä

ala muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Ihmisten sujuva teknologiaosaaminen on

keino, joka johtaa korkeamman tason perustietojen hallitsemiseen. Tämä

puolestaan vähentää mahdollista lisäkoulutuksen tarvetta, kun uutta

teknologiaa ilmaantuu. Erilaisia opiskelutaustoja omaavat ihmiset joutuvat

tekemään teknologiaan ja sen mahdolliseen käyttöön liittyviä päätöksiä.

 

Siirrettävien pehmeiden taitojen opettaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Tämä on oleellista maailmassa missä yksinkertaiset ja toistuvat tehtävät tulevat

olemaan automaation ja robotiikan tehtävissä. Tarvitaan itseopiskelutaitojen

opettamista ja joustavan ajattelutavan edistämistä, jotta voidaan sopeutua

muuttuviin työoloihin. Jokaisen olisi tärkeää myös ymmärtää oman ammattinsa

vaikutus eli mitkä ovat omaan oppialaan liittyvät mahdollisuudet ja vaikutukset.

Tähän liittyvät sekä sisäinen näkökulma (eli jokaisen omaan uravalintaan

liittyvät vaikutukset) että ulkoinen näkökulma (oman päätöksenteon merkitys

esimerkiksi suhteessa etiikkaan tai kestävään kehitykseen). 
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Visio ja teknologian vaikutuksen ymmärtäminen

Osallistaminen auttaa tasapainottamaan olosuhteita, joten kaikki pystyvät

hyötymään teknologian edistysaskelista. On välttämätöntä edistää

positiivista mielikuvaa siitä, kuinka teknologia johtaa hyviin asioihin ja

saada siten inspiroitua ihmisiä opiskelemaan STEM-oppiaineita.

Vaikuttavinta tämä olisi ryhmissä, jotka ovat teknisellä alalla aliedustettuina.

Samaan aikaan on myös hyvä tehdä näkyvämmäksi diversiteetin tärkeyttä ja

sen mukanaan tuomia etuja, joista on hyötyä sekä teollisuudelle että

työelämälle. Tämä edellyttää vuorovaikutusmahdollisuuksia erilaisista

taustoista tulevien ihmisten kanssa. Lisäksi opiskelijoiden olisi hyvä

ymmärtää edellä mainitut edut ja sen kuinka hyödyllistä olisi käyttää hyväksi

tuollaisia tilaisuuksia.

Klusterit ovat hyödyllisiä tekniikan kehityksen kannalta. Ne mahdollistavat

myös tehokkaamman tiedonjakelun mikä puolestaan mahdollistaa erilaisten

sidosryhmien pysymisen ajan tasalla kokonaisvaltaisesti. Huokoisten

organisaatioiden luominen eli toisin sanoen erilaisten tahojen välisten

rajojen häivyttäminen kannustaa ihmisten ja tiedon liikkuvuutta ja

vaihtuvuutta. Valtion ekosysteemille on hyödyksi, että muodostetaan useita

teollisuusalan yhteistyöklustereita, sillä ne myös houkuttelevat

kansainvälistä osaamista ja luovat ihmisille mahdollisuuksia edetä urallaan.
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