
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Teknologiaosaamisen johtaminen (YAMK) 

Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan 

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutukseen! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin 

huolellisesti heti opiskelupaikan vastaanotettuasi. Liitteenä on myös 1. ennakkotehtävä. 

Sinun ryhmäsi tunnus on YTEJOS18. 

Opintojen alkaminen  

Opintosi alkavat maanantaina 3.9.2018 klo 9.00 osoitteessa Lemminkäisenkatu 30, Turku 

ja tämän jälkeen klo 10.00 auditorio Lemminkäisessä TELI- yksikön ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden infotilaisuudella. Iltapäivällä lounaan jälkeen 

jatkamme auditoriossa kaikkien insinööri (YAMK)-koulutusten infolla ja siirrymme sen jälkeen 

koulutuksittain niille varattuihin tiloihin. Ohjelmassa on mm. koulutuksen esittely, tietoa 

käytännön järjestelyistä sekä hakutietojen tarkastaminen.  

4.9. klo 9.00–16.00 alkaa ensimmäinen opintojakso Henkilöstöjohtaminen ja osaamisen 
kehittäminen. Tämä 5 opintopisteen opintojakso pidetään yhdessä kemiantekniikan ja 
bioteknologian opiskelijoiden kanssa. Ota mukaan oma tietokone. Tee liitteen ennakkotehtävä. 
 
Syksyn 2018 lähipäivät ovat 3.–4.9., 1.–2.10., 5.-6.11. ja 3.-4.12.  

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joka jakautuu lähiopetukseen ja etäjaksoihin. 

Lähiopetusta on pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kahtena peräkkäisenä arkipäivänä. 

Lähiopetus on tärkeä osa opintoja. Etäjaksoilla, lähitapaamisten välillä, keskitytään 

opintojaksojen oppimistehtäviin, jotka tehdään joko itsenäisesti tai pienryhmissä. Ennen 

ensimmäistä lähitapaamista tehdään ensimmäisen opintojakson orientoiva ennakkotehtävä, 

joka löytyy tämän kirjeen liitteenä. 

 

Lisätietoja 

Koulutusvastaava Osmo Eerola osmo.eerola@turkuamk.fi (13.8.2018 alkaen) 

Opinto-ohjaaja Johanna Gadd johanna.gadd@turkuamk.fi 

Tarvittaessa voit ottaa kesäaikana yhteyttä opintotoimistoon: opintoasiat@turkuamk.fi  
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ENNAKKOTEHTÄVÄ: Henkilöstöjohtaminen ja osaamisen kehittäminen, 5 op 
 

Tehtävän tarkoitus: Orientoiva ennakkotehtävä, jossa opiskelija pohtii omaa osaamistaan ja sen 

kehittämistä sekä osaamisen johtamista pienen case -esimerkin kautta. 

Tehtävänanto: Mieti ja kirjoita max. 5 sivua tekstiä seuraavista aiheista ja tuo tekstisi lähipäivään. 

Opiskelijat jaetaan lähipäivillä 4-6 hengen ryhmiin. Keskustelette ryhmissä aiheista ja yksi esittää 
lähipäivän aikana ryhmän ajatukset. 
 
Oma osaamisesi 
 

1) Millaisia osaamisia (kompetenssejä) sinulle on kertynyt tähän mennessä? (1A4) 
2) Millaisia osaamisia työsi/toimenkuvasi vaatii ja millä tasolla olet niissä?  (1A4) 
3) Millaisessa työssä haluat olla 10 vuoden kuluttua, mitä osaamista tämä työ 

vaatii ja miten aioit hankkia tässä tarvittavan osaamisen  sekä 
              miten nykyinen työnantajaisi voi/haluaa tukea sinua tässä?(1A4) 

4) Koetko viihtyväsi paremmin asiantuntija- vai esimiestehtävässä ja miksi (1A4)? 
5) Mieti lisäksi vielä, millaisia ajatuksia seuraava tosi tarina isosta yrityksestä herättää sinussa 

osaamisen johtamisen kannalta (max 1A4)? Tuo myös nämä ajatuksesi lähipäiville. 
 

”Ison monialayrityksen ympäristöjohtajana oli toiminut 15 vuotta nainen, joka oli väitellyt 
10 vuotta sitten yrityksen päätoimialaan liittyen ympäristönsuojelun alalta. Hän oli oman alansa 
huippuasiantuntija, mutta samalla myös hyvin itsenäinen ja ison kaupungin kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtaja. Kaikki yrityksen (mies)johtajat eivät pitäneet hänen itsenäisestä 
toimintatavastaan ja erinomaisista verkostoistaan.  
Yritykselle oli kriittisen tärkeätä hoitaa hyvin jätevesien päästöt ja voimalaitosten 
savukaasupäästöt.  
 
Yrityksen YT-neuvotteluissa edellä mainittu ympäristöjohtaja (57 vuotta) sanottiin irti ja  
tilalle nimitettiin vuoden kuluttua toinen henkilö yrityksen sisältä uudeksi ympäristöjohtajaksi. Myös 
tämä uusi ympäristöjohtaja oli nainen ja tohtori (38 vuotta) maatalouden alalta. Hänen 
erikoistumisalansa oli kasvien genetiikka. Aiempaa kokemusta ja koulutusta 
ympäristönsuojelualalta ja sen johtamisesta hänellä ei ollut. Hän oli kuitenkin älykäs ja kaikkien 
mielestä miellyttävä nainen. 
 
Kolme vuotta myöhemmin hänetkin siirrettiin muihin tehtäviin ja hänen tilalleen valittiin uusi 
ympäristöjohtaja saman yrityksen sisältä. Hänkin oli nainen (40 vuotta) ja koulutukseltaan 
ammattikorkeakoulutason sähköinsinööri (vahvavirtatekniikka). Hän oli toiminut edelliset 8 vuotta 
yrityksen laatupäällikkönä ja tutustunut hyvin yrityksen toimintajärjestelmän (laatujärjestelmä) 
poikkeamatietokantaan kirjattuihin ympäristö- ja toimintapoikkeamiin ja niiden hoitotapoihin. 
Ympäristönsuojelualan koulutusta hänellä ei kuitenkaan ollut. Ihmisenä hän oli kuitenkin 
samanaikaisesti jämäkkä ja yhteistyökykyinen.” 

 

Palautus: Ei palautusta, tehtävä laaditaan 4.9. mennessä ja tuodaan mukana. 

Arviointiperusteet: Ei arvioida  

Palaute tehtävästä: Keskustellaan lähipäivän 4.9. aikana. 

Opettaja: Keijo Varis, Johtamisen yliopettaja 

 


