Vesitalous-lehti 60 vuotta – vesialan tulevaisuus

Vesialan tulevaisuuden huipputekijä syntyy
koulutuksen ja työelämän yhteispelillä
Vesi- ja ympäristöalan huipputekijä: vakuuttaa osaamisellaan, vie alaa eteenpäin ja liittää työnsä laajempaan kontekstiin. Monialaisen yhteistyön taituri, joka tuo rohkeasti esiin uusia ideoita. Tällainen
kuva piirtyy alamme tulevaisuuden tekijästä Aalto-yliopiston WAT-maisteriohjelman sidosryhmäselvityksen pohjalta. Tässä artikkelissa esittelemme selvityksen keskeiset tulokset ja pohdimme niitä alan
tulevaisuuden kannalta.
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illaista osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa?
Vesi- ja ympäristöalan sekä
erityisesti vesihuollon osaamistarpeista on tehty kuluneen vuosikymmenen aikana useita selvityksiä. Myös Vesitalous-lehti on julkaissut aiheesta paljon (mm.
Mehtonen ym. 2012; Takala ym. 2012;
Vesitalous 2014). Kiinnostus on ymmärrettävää, sillä sekä vesialan että ammattiosaa-

misen merkitys on muuttumassa nopeatahtisessa, ristiin kytkeytyneessä ja jatkuvaa
muutosta korostavassa ajassamme.
Tulevaisuuden osaamistarpeiden hahmottaminen on erityisen tärkeää alamme kouluttajille. Aalto-yliopiston englanninkielinen
Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelma (WAT) on pyörinyt nykymuodossaan
vuodesta 2016 (Kuva 1). Ohjelma kouluttaa
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Kuva 1. Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelman (WAT) keskeiset
sisällöt ja niiden kytkös laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.
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alan diplomi-insinöörejä kolmea teemaa painottaen: vesihuolto, vesitalous sekä vesi ja kehitys (https://aalto.fi/wat).
Kaksivuotisessa ohjelmassa aloittaa vuosittain noin 25 opiskelijaa, joista noin puolet tulee Aallon omasta kandiohjelmasta ja toinen puoli ulkoisen haun kautta muista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista niin Suomesta kuin
muualta maailmasta. Kehitämme maisteriohjelmaa aktiivisesti tutkimukseen pohjaten ja tulevaisuutta katsoen.
Vuosina 2019-20 selvitimme laajan sidosryhmäkyselyn ja
haastattelujen avulla, miten vesi- ja ympäristötekniikan ala
on muuttunut ja millaista osaamista alalla tulevaisuudessa
tarvitaan. Tarkastelimme myös, millaista osaamista alan
työnantajat odottavat valmistuvilta diplomi-insinööreiltä.
Selvitys oli osa Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoittamaa
kehityshanketta (2017-2020), jossa on aiemmin seurattu
WAT-maisteriohjelman toteuttamista opiskelijoilta, opettajilta ja alumneilta kerätyn aineiston avulla (Karvinen
ym. 2019; Vehmaa 2018; Vehmaa ym. 2018).
Sidosryhmäselvityksen aineisto kerättiin haastatteluilla
ja verkkokyselyillä sekä helmikuussa 2020 järjestetyn
sidosryhmätapahtuman eli ns. Vesimessujen (Water and
Environment Expo) työpajoissa. Vastaajina ja haastateltavina oli maisteriohjelman tärkeimpiä työnantajia sekä alan
rahoittajaorganisaatioiden, korkeakoulujen ja muiden
keskeisten tahojen asiantuntijoita. Haastatteluihin ja kyselyihin osallistui yhteensä 74 alan toimijaa, jotka edustivat
yli 50 organisaatiota. Vesimessut-tapahtumaan osallistui
yli 120 opiskelijaa, alumnia, työnantajaa, kouluttajaa ja
muuta alan toimijaa.
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pysty

Vesi- ja ympäristötekniikan alan merkitys
vahvistuu
Vastausten perusteella vesi- ja ympäristöalaa pidetään
yhteiskunnallisesti erittäin merkittävänä ja merkityksen
nähdään tulevaisuudessa vain kasvavan alaa koskettavien
globaalien megatrendien myötä. Tämän vuoksi moni
toimija ennakoi alaan liittyvän työn määrän lisääntyvän
tulevaisuudessa. Toisaalta osa vastaajista koki alan olevan
vailla yhteistä visiota ja kaipasi sisäisen yhteistyön tiivistämistä sekä päällekkäisyyksien vähentämistä. Alaa rahoittavilta organisaatioilta toivottiin tässä suunnan näyttämistä
ja rahoitushakemuksiin jopa vaatimusta tiivistää yhteistyötä alan toimijoiden kesken.
Yhteisen vision merkitys korostuu, sillä aikamme keskeiset
ja aiemminkin tunnistetut muutosajurit, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen, muuttavat alaamme (mm. Heinonen ja Takala 2011; Salminen
ym. 2015; Kiiski-Kataja 2016). Näiden rinnalla alaan
vaikuttavat paikallisemmat muutokset, kuten vanheneva
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infrastruktuuri ja työntekijöiden eläköityminen. Moni
työelämän edustaja ilmaisikin huolensa osaajien riittävyydestä ja alan houkuttelevuudesta, ja täten Suomen
korkean tason vesiasiantuntijuuden ylläpitämisestä
jatkuvan muutoksen keskellä.

Tulevaisuuden osaaja yhdistää monialaisuuden,
kestävän kehityksen ja substanssiosaamisen
Vastaajien ajatukset alan tulevaisuuden kehityksestä
heijastuivat myös heidän odotuksiinsa alalla tarvittavasta osaamisesta ja vastavalmistuneiden taidoista:
useissa vastauksissa korostuu laaja-alaisen ja monitieteisen osaamisen rooli. Toisaalta vastaajat korostivat alan
substanssiosaamisen ja tietoteknisten taitojen merkitystä:
niiden ylläpitämistä pidettiin tärkeinä maisteriohjelman
opetuksessa. (Kuva 2). Myös tuore Opetushallituksen
Ennakointifoorumin selvitys (ks. Hanhijoki & Aro,
sivulla 17; Juntunen ym. 2020) päätyy samanlaiseen
johtopäätökseen tulevaisuudessa tarvittavasta vesialan
osaamisesta.

Kuva 2. Sidosryhmäselvityksen vastaajien näkemys alan tulevaisuuden osaamistarpeista
(n = 74, avoimet vastaukset ja haastattelut).
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Selvityksemme tulokset maalaavatkin kuvan, jossa
alan nuorelta sukupolvelta odotetaan ideoita ja aktiivista otetta sekä alan sisäisten, että laajempien globaalin
tason haasteiden ratkaisemiseksi. Toisaalta vaikka laajaalaisuus ja monitieteisyys korostuivat, odotetaan työssä

aloittavalta vastavalmistuneelta diplomi-insinööriltä
ensisijaisesti hyvää motivaatiota ja tiimityötaitoja sekä
työtehtävään riittävää alan osaamista. Lisäksi tärkeänä
pidettiin kykyä ja kiinnostusta jatkuvaan oppimiseen
(Kuva 3).

Kuva 3. Kyselyyn vastanneiden työantajien näkemys vastavalmistuneiden eri taitojen merkityksestä rekrytoitaessa
(n = 62). 1 = ei ollenkaan tärkeä; 2 = ei jokseenkaan tärkeä; 3 = jokseenkin tärkeä; 4 = erittäin tärkeä.
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Tarkastelimme selvityksessä myös kestävän kehityksen
osaamisen merkitystä alallamme, sillä insinöörikoulutus
ja kestävän kehityksen edistämisessä tarvittavat taidot
risteävät monilla tavoin ja insinööreillä on ylipäänsä
merkittävä rooli kestävän yhteiskunnan edistämisessä
(Vehmaa ym. 2018, Rosén ym. 2019). Vastaajat pitivät
sitä tärkeänä niin alan tulevaisuuden osaamistarpeissa
kuin omien organisaatioidensa toiminnassa (Kuva 4).
Vastavalmistuneita myös kiiteltiin juuri kestävän kehityksen mukaisten arvojen tuomisesta työpaikoille sekä
rohkeudesta haastaa aiempia käytäntöjä.
Suhtautuminen kestävään kehitykseen on kuitenkin osin
ristiriitaista: siihen liittyvän osaamisen katsottiin olevan

jo nyt yleisesti hyvällä tasolla, mutta toisaalta vastaajat
eivät yleensä osanneet määritellä, millaista osaamista tällä
tarkoitettiin. Kestävän kehityksen käsitteeseen liitetään
vastausten mukaan myös negatiivisia mielikuvia siitä
huolimatta, että lähes kaikki tutkimukseemme osallistuneet näkivät ilmastonmuutoksen keskeisenä alaan vaikuttavana ilmiönä ja kestävän kehityksen arvot tärkeinä työlleen. Vastausten perusteella organisaation sitoutuminen
kestävään kehitykseen määrittelee pitkälti sitä, kuinka
paljon tukea työntekijät saavat kestävien ratkaisujen
toteuttamiseen: joissain organisaatioissa kestävä kehitys
otetaan huomioon kaikessa toiminnassa, kun taas toisissa
sen edistäminen jää pitkälti työntekijöiden oman aktiivisuuden varaan.

Kuva 4. A) Alalla tulevaisuudessa tarvittava osaaminen (kyselyjen avoimet vastaukset ja haastattelut, n=70);
B) Koulutukseen toivotut painopisteet (työnantajien haastattelut, n=22); C) Rekrytoinnissa tärkeänä pidetty osaaminen
(työnantajien kysely, monivalinta, n=62); D) Vastavalmistuneiden tuomat uudet näkemykset työelämään (työnantajien
kyselyn avoimet vastaukset ja haastattelut, n=40). Kuvien tulkinnassa on otettava huomioon, että kunkin aineisto on
kerätty eri menetelmin, eivätkä taitokategoriat ole siksi täysin vertailtavissa kuvien välillä. Taulukkoon on koottu kaikki
selvityksessä esiin tuodut taidot. Taitokategoriat sovellettu julkaisusta Vehmaa ym. 2018.
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Selvityksen tulokset myös muistuttavat vesi- ja ympäristöalan moninaisuudesta. Eri sektoreilla ja työtehtävissä
tarvittava osaaminen vaihtelee: esimerkiksi tietoteknisen
osaamisen merkitys korostui vesihuoltoalaa edustavien
vastauksissa, kun taas laaja-alaisuus ja kestävän kehityksen osaaminen painottuivat vesitalouden ja ympäristötekniikan asiantuntijoiden vastauksissa. Tulostemme ja
aiempien tutkimusten pohjalta voidaankin todeta, että
alan tulevaisuuden osaamisen ydin piilee monenlaisten
erilaisten osaamisyhdistelmien mosaiikissa, jonka kukin
opiskelija rakentaa omanlaisekseen.

Tukea ja vastuuta nuorille tekijöille
Tuloksemme korostavat jatkuvaa oppimista sekä koulutuksen merkitystä valmiuksien antajana (ks. myös Oksa,
sivulla 28). Selvitykseen osallistuneet työelämän edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että vastavalmistuneilta ei
edellytetä valmiutta suoriutua työtehtävistä pelkästään
koulutuksesta saaduin tiedoin ja taidoin, vaan työnantajan tehtävänä on tukea vastavalmistuneen työssä
oppimista. Työnantajat ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä
työelämässä aloittaneisiin vastavalmistuneisiin: heillä on
suurimmaksi osaksi työssä tarvittavat taidot sekä kyky
uuden oppimiseen. He ovat myös tuoneet työelämään
uutta osaamista.

Vastavalmistuneiden osaamista ja ajatuksia tulisikin kuulla
nykyistä aktiivisemmin ja tiedostetusti, jotta vastavalmistuneiden tuoreita näkemyksiä saataisiin hyödynnettyä
mahdollisimman hyvin. Työnantajat kuvasivat vastavalmistuneiden vaikutusmahdollisuuksien olevan melko vähäiset,
mutta ne kasvavat ajan myötä työntekijän aseman vakiintuessa. Vastaavia näkemyksiä toivat esiin myös maisteriohjelmamme alumnit, joiden mielestä vasta esimiesasemassa
ja aseman vahvistuessa on mahdollista todella vaikuttaa
organisaatiossa tehtäviin ratkaisuihin (Vehmaa 2018).
Toisaalta osa työnantajista kertoi tapauksista, joissa vastavalmistuneen osaaminen ja ideat olivat nousseet merkittävään asemaan hankalien tilanteiden ratkaisemisessa;
tällöin tärkeäksi nousivat vastavalmistuneen sinnikäs
asenne ja uskallus kyseenalaistaa totuttua. Vesimessujen
työpajoista koottujen näkemysten mukaan vastavalmistuneiden osaamista voitaisiin ottaa paremmin käyttöön
esimerkiksi työparimenettelyn ja tutoroinnin avulla.
Merkittävässä roolissa on myös työyhteisön luottamus
ja avaramielisyys (Kuva 5). Koska toimintaympäristö on
muutoksessa, koemme että uusien ideoiden kuulemisen
ja jopa uudenlaisten käytänteiden luomisen ei tulisi olla
vain vastavalmistuneiden oman aktiivisuuden varassa,
vaan myös työnantajien ja alalla jo pidempään työskennelleiden tulisi tukea sitä johdonmukaisesti.

Kuva 5. Sidosryhmätapahtuma Vesimessujen työpajoista kootut näkemykset, miten vastavalmistuneiden uutta
osaamista voitaisiin hyödyntää työpaikoilla entistä paremmin. Tapahtuman työpajoihin osallistui noin 120 henkilöä.
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Työelämän ja korkeakoulujen yhteispelillä
eteenpäin
Alan haasteista puhuttaessa moni työelämän edustaja
kaipasi nykyistä enemmän vuoropuhelua työelämän ja
korkeakoulujen välille. Työelämän ja korkeakoulutuksen
yhteistyölle tuntuu kuitenkin olevan usein vaikeaa löytää
riittäviä resursseja ja jatkuvuutta: yhteistyö on usein henkilösuhteiden varassa ja hiipuu, jos avainhenkilöt vaihtavat
tehtäviä.

Yhteistyö on kuitenkin keskeistä niin opetuksen kuin
laajemmin koko alan kehityksen kannalta, joten toimivien
yhteistyömuotojen löytäminen on tärkeää. Vastaajamme
toivatkin esiin hyviä käytäntöjä, joiden toteuttaminen ei
ole vaatinut paljon resursseja; merkittävimmät tällaiset
yhteistyön muodot olivat opinnäytetyöt, harjoitustyöt ja
vierailuluennot. Kiinnostavia mutta vähemmän hyödynnettyjä yhteistyömuotoja olivat mentoritoiminta, työelämävierailut sekä yhteinen keskustelu tulevaisuuden osaamistarpeiden ympärillä (Kuva 6).

Kuva 6. Alan työnantajien kokemukset yhteistyöstä yliopistokoulutuksen kanssa (n = 59).
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Koemme, että alan eri toimijoiden välisen vuoropuhelun
tehostaminen on yksi keskeisimpiä keinoja vastata alan
muutostarpeisiin ja varmistaa, että ala kehittyy. Vahva
yhteistyön kulttuuri ja verkostoitumismahdollisuudet jo
opintojen aikana vahvistavat nuorten tekijöiden ymmärrystä alasta ja valmiutta toimia itsekin yhteistyössä muiden
kanssa. Kurssityöhön sisällytetty tutustuminen työtehtäviin, alan toimijoihin ja työssä tarvittavaan osaamiseen voi
myös osaltaan vahvistaa opiskelijan aktiivista toimijuutta
ja ammatillista itsevarmuutta. Yhteistyön merkitystä sekä
jatkuvan oppimisen tärkeyttä korostettiin myös tuoreessa
MMM:n ja YM:n yhteisessä vesialan osaamisen kehityshankkeessa (ks. Oksa, sivulla 28).

Vastavalmistunut diplomi-insinööri on
huipputekijä
Sidosryhmäselvityksemme tulokset kertovat, että koulutamme jo nyt sukupolvea, jolla on valmius ja tahto
muuttaa nykyisiä käytäntöjä ja rakentaa kestävämpää
tulevaisuutta. Samalla tulokset vahvistivat ajatustamme
siitä, että Aalto-yliopiston WAT-maisteriohjelmassa on
keskityttävä jatkossakin alan vahvaan, tutkimusperustaiseen substanssiopetukseen sekä sen kytkemiseen laajempaan, monialaiseen ja globaaliin kontekstiin. Alan tulevaisuuden osaajille asetetut odotukset myös osoittivat, että
opiskelijoiden oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisukykyä

ja vuorovaikutustaitoja kehittävät opetusmenetelmämme
ovat oikea suunta eteenpäin.
Uskomme, että vesi- ja ympäristötekniikan alalle kasvaa
jatkossakin huipputekijöitä, kun vain pidämme huolta
alan näkyvyydestä ja sisäisestä yhteistyöstä sekä koulutuksen ja työelämän välisestä vuoropuhelusta. Samalla
meidän kaikkien -niin kouluttajien kuin työnantajien- on tietoisesti tuettava opiskelijoita ja vastavalmistuneita vahvan ammatillisen identiteetin rakentamisessa
sekä annettava heille mahdollisuuksia näyttää kykynsä.
Tähän kytkeytyy myös jatkuva oppiminen: alan korkeakoulutus tarjoaa opiskelijoille perusvalmiudet ja pohjan,
jolta ponnistaa, mutta jokaisen asiantuntijan oma erityisosaaminen syntyy vasta työelämässä hankitun käytännön
kokemuksen kautta, opittua jatkuvasti syventäen.

Yksityiskohtaisemmat tiedot sidosryhmä
selvityksen raportista, joka julkaistaan
vuoden 2020 loppuun mennessä:
Renko, J., Kaikko, A., Karvinen, M. ja Keskinen, M. 2020. Aalto-yliopiston
Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelman sidosryhmäselvitys 20192020: Alan tulevaisuus, osaamistarpeet ja vastavalmistuneiden rooli.
Aalto-yliopiston verkkojulkaisu. ISBN 978-952-60-3785-1.
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